
i 
 

 

 

 

تجتادي  اإل -تقتادي اإلتقرير ال  

2102ثدن  كدنون   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 احتويدت

األقتصادية اإلجتماعيةأوالً. الوقائع   ص1  

 ثانياً. الوضع األقتصادي الكلي
 
 
 
 

 ص2

 ص2 أ. اإلنتاج    

 ص2 ب. األسعار    

 ص3 ج. أسعار الصرف    

 ص3 د. سوق العمل    

 ص5 ثالثاً. القطاع العام

 ص5 رابعاً. القطاع المصرفي

 ص6 اإلطار  توفر الكمبيوتر في غزة

 ص6 خامساً. القطاع الخاص

 ص7 سادساً. التجارة

 ص8 سابعاً. قطاع غزة

 ص10 الملحق أ. الجداول المرجعية اإلحصائية  

 ص15 الملحق ب. التعاريف والمصطلحات

يرجى  قائمة العناوين إلى لتضاف أو لمزيد من المعلومات  

رام هللاأونسكو :االتصال على   

 marschatz@un.org      مارشاتز أستريد             

 

 
 

 أونسكو قطاع غزة

raqeb@un.org                     الرقب رائد      

    

التقرير االقتصادي االجتماعي لمكتب المنسق الخاص لعملية 

الموقعالسالم في الشرق االوسط  متاح ايضاً على   

www.unsco.org  

 

 عن تقارير ونشر مراقبة  على  المتحدة لألمم الخاص المنسق مكتب دأب ،6991 العام منذ

 بيانات قاعدة إنشاء تم وقد ،المحتلة الفلسطينية األراضي في االجتماعية االقتصادية األوضاع

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

 الفلسطينية األراضي في كبير بشكل المتوفرة البيانات يستخدم ولكنه أولية بيانات يصدر ال

 المؤسسات بين متبادلة وغير متفرقة تبقى الموجودة البيانات فإن ذلك من بالرغم. المحتلة

 االقتصادية باألوضاع الخاصة  البيانات هذه تجميع هو البيانات قاعدة من الهدف  ويبقى. المختلفة

 األوضاع عن مفصلة شاملة نظر وجهة التقرير خالل من تمثل لكي واحد مكان في االجتماعية

 . االجتماعية االقتصادية

  :التقرير هذا من الهدف

 المتوفرة المعلومات  أحدث نشر خالل من البيانات قاعدة على الحصول تسهيل  ( 6

 الفلسطينية األراضي في االجتماعية االقتصادية األوضاع عن حديثة بمعلومات القارئ تزويد (2

 .المحتلة

 : سبعة أقسام إلى التقرير وينقسم

 للفترة ةاالجتماعي ةاالقتصادي حالةال عن عامة نظرة توفر واحدة صفحة من يتكون األول القسم -

 .والماضية الحالية الزمنية

 والقسم. المالي الوضعو الكلية االقتصادية الحالة عن تقرير عن عبارة هما والثالث الثاني القسم -

 والقسم. الخاص والقطاع المصرفي القطاع في التطورات عن عامة لمحة تعطي الخامس و الرابع

 .غزة قطاعب عالقة ذات قضايا على يركز يتناول التجارة و القسم السابع  السادس

 والملحق اإلحصائية، المرجيعية الجداول أ الملحق في ويعرض تفصيلية معلومات توفر مرفقين -

 المقابلة التعاريف مع التقرير هذا في الرئيسية واإلجتماعية األقتصادية المصطلحات يدرج  ب

 .لها

 .معمق بتحليل تناولها ويتم حالي اهتمام محط موضوعات يتناول" الملحق" 

 مقارنة وألغراض مؤشر لكل سابقة فترات ستة آخر عن البيانات توفر  التقرير في قساماأل معظم

 أيلول في بدأت التى االقصى انتفاضة بدء قبل ما الفترة تشمل مرجعية لفترات البيانات ،البيانات

 .الوقت من متاحة  فترة أقرب أو  2222

 يتم لم ما المحتلة الشرقية القدس تشمل ال التقرير هذا في المحتلة الفلسطينية واألراضي الغربية للضفة البيانات: 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 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 ثاني 2012(كانون ثاني 2012كانون أول 2011آب 2000األسعار

c/تغيير في األسعار )مؤشر أسعار المستهلك ، ٪(
0.90.40.53.1-المجموع 

1.10.11.03.6-القدس الشرقية

0.60.80.23.6-الضفة الغربية

0.80.30.20-قطاع غزة

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

706.21,080.91,111.22.8المجموع القوى العاملة ) باألالف(

483.8732.1754.93.1الضفة الغربية         

222.4348.7356.32.2قطاع غزة          

----8.822.421.0المجموعالبطالة   (%) 

----6.519.716.6الضفة الغربية

----13.828.030.3قطاع غزة

----18.526.824.8المجموعالبطالة المعدلة (%)

----15.823.920.5الضفة الغربية

----24.232.833.8قطاع غزة

نسبة التغيير كانون ثاني 2012 )%(كانون ثاني 2012كانون أول 2011كانون ثاني 2011

605.9934.8618.8-33.8

499.6492.9498.91.2

223.0406.5394.5-3.0

42.461.355.9-8.8

-171.3-87.7-365.4316.6

113.3297.28.3-97.2

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 ثاني 2012 )%(كانون ثاني 2012كانون أول 2011آب 2000

23.5-231179137المجموع

21.2-137137108الضفة الغربية

31.0-944229قطاع غزة

/530.311,671.4a/aالمجموع

76.7-345.71,019.8238.1الضفة الغربية

/184.6651.6a/aقطاع غزة

نسبة التغيير كانون ثاني 2012 )%(كانون ثاني 2012كانون أول 2011آب 2000حركة الشاحنات
/d

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

4384000.0صوفا          

953000.0رفح         

04,546.04,967.09.3كرم أبو سالم

13.5-0155.0134.0كرم أبو سالم ) محروقات(          

904000.0معبر الشجاعية          
/d

2460000.0المنطارصادرات قطاع غزة ) شاحنات( 

36.4-011070كرم أبو سالم

إغالق جزئي - كانون ثاني 2012آب 2000اإلغالقات

00المنطار ) السير الناقل(أيام اإلغالقات الفعلية (%) 

0غير متوفركرم أبو سالم

 0 0معبر الشجاعية ) محروقات(          

 0 0صوفا ) تجاري(          

 0 0رفح ) تجاري(          

 74 0رفح ) مسافرين(

   هيئة المكاتب والشركات الهندسية، المساحات المرخصة للبناء الجديد، وزارة االقتصاد الوطني والهيئة العامة للبترول: حركة الشاحنات إلى قطاع غزة، اإلغالقات ، مكتب المنسق الخاص لألمم المتحدة
 /a البيانات غير متوفرة.

/b بيانات أولية .
/c تشمل بيانات عن القدس الشرقية المحتلة .

/d .بيانات وزارة االقتصاد الوطني لشهر آب 2000 ال تشمل مجموع شاحنات الحصمة و شاحنات المساعدات .

قطاع غزة

100 

إغالق تام - كانون ثاني 2012

100

15

100 

100 

 القروض ) بمليون دوالر أمريكي(

 الودائع ) بمليون دوالر أمريكي(

 القروض و الودائع )٪(

القطاع الخاص

المساحات المرخصة للبناء الجديد                     

)ألف متر ربع(

المصدر : الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، اإلنتاج،األسعار، سوق العمل: وزارة المالية : القطاع العام، سلطة النقد الفلسطينية: القطاع المصرفي، وزارة االقصاد الوطني، تسجيل الشركات الجديدة

26 

أوالً.الوقائع االقتصادية االجتماعية - كانون ثاني 2012

 صافي األقراض الحكومي ) على أساس نقدي،  بمليونشيقل(

أهم مؤشرات االقتصاد الكلي

 الناتج المحلي اإلجمالي )بالسعر الثابت ألسعار 2004، مليون دوالر أمريكي(

 معدل تغيرالناتج المحلي اإلجمالي  )سنوي أسعار 2004  ٪(

 الناتج المحلي اإلجمالي للفرد )سنوي، الثابت أسعار 2004 دوالر أمريكيي(

 اجمالي صافي االيرادات الحكومية ) على أساس نقدي، بمليون شيقل(

 النفقات الحكومية غير األجور ) على أساس نقدي،  بمليون شيقل(

القطاع العام

 اجمالي الرواتب واألجور الحكومية ) على أساس نقدي، بمليون شيقل(

تسجيل الشركات الجديدة

 الرصيد الحكومي ) على أساس نقدي،  بمليون شيقل(

 الدعم الخارجي للموازنة ) بمليون شيقل(

القطاع المصرفي
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 ثدنيدً. الوضع اإلتقتادي  الكل 

   أ. اإلنتدج
تقااااال عااااان  نماااااا النااااااتإل المحلاااااي اإلجماااااالي بنسااااابة

، مقارناااااااااااة 1111 لاااااااااااث% فاااااااااااي الرباااااااااااع الثا1

% عماااااااا كانااااااات 11باااااااالربع الساااااااابق وبزياااااااادة  

. 1111مااااااان عاااااااام  لاااااااثعلياااااااه فاااااااي الرباااااااع الثا

 1,616 الحقيقاااااااي كانااااااات قيماااااااة النااااااااتإل المحلاااااااي

خااااااااالل الربااااااااع الثالااااااااث  مليااااااااون دوالر أمريكااااااااي

موزعاااااااااة كالتاااااااااالي : الضااااااااافة الغربياااااااااة   1111

مليااااااااون دوالر أمريكااااااااي، قطاااااااااع غاااااااازة  1,166

خااااااااالل الربااااااااع،  ن دوالر أمريكااااااااي.مليااااااااو 473

إنخفاااااااااض النااااااااااتإل المحلاااااااااي اإلجماااااااااالي بشاااااااااكل 

طفيااااااف فااااااي الضاااااافة الغربيااااااة ولكنهااااااا إرتفعاااااات 

                %  فاااااااااااااااااي قطااااااااااااااااااع غااااااااااااااااازة. 7بنسااااااااااااااااابه 

                                             

    

( ، والاااااااااذي  يساااااااااتخدم IPI) اإلنتااااااااااج الصاااااااااناعي مؤشااااااااار رتفاااااااااعإ 

،  النشااااااااط اإلنتااااااااجي فاااااااي المااااااادر القصااااااايرعلاااااااى  التغياااااااراتقيااااااااس ل

مقارنااااااااااة مااااااااااع الشااااااااااهر   1111كااااااااااانون أولفااااااااااي  ٪ 6.6بنساااااااااابة 

الصاااااااااناعات االنتااااااااااج الصاااااااااناعي  فاااااااااي قطااااااااااع  رتفاااااااااعإ. الساااااااااابق

حصااااااة نساااااابية لمؤشاااااار اإلنتاااااااج الصااااااناعي بمقاااااادار مااااااع )التحويليااااااة 

 رتفاااااااااااااع. وإ1111 كااااااااااااانون أول%  فاااااااااااااي 6.3بنساااااااااااابه  )٪ 61.8

الااااااااذي والكهرباااااااااء )و المياااااااااهإماااااااادادات % فااااااااي قطاااااااااع 1.4بنساااااااابة 

شااااااااط ومااااااان ناحياااااااة أخااااااارر الن ٪(، 14.6 النسااااااابيةتبلااااااا  حصاااااااته  

المحاااااااجر )والااااااذي تبلاااااا  واسااااااتغالل  االنتاااااااجي فااااااي قطاااااااع التعاااااادين

 %8.3بنساااااااابة  نخفااااااااض(  إ% فااااااااي المؤشاااااااار4.6حصااااااااته النساااااااابية 

 بعد زيادة كبيرة في تشرين ثاني. 

 الفلسطيني. : الجهاز المركزي لإلحصاءالمصدر

 

 

 ب. األسعدر

 

قياااااااااااس ل،و الااااااااااذي يسااااااااااتخدم (CPI) ؤشاااااااااار أسااااااااااعار المسااااااااااتهلكم

 ثااااااانيكااااااانون  فااااااي أسااااااعار% 1.8يعكااااااس زيااااااادة قاااااادرها التضااااااخم ، 

 7.1 ة بلغاااااااتسااااااانويزياااااااادة ، وبالساااااااابق الشاااااااهر ماااااااع مقارناااااااة 1111

كااااااان  أكباااااار ارتفاااااااع فااااااي األسااااااعار و. 1111 ثااااااانيكااااااانون  منااااااذ ٪

المشاااااااااروبات   أساااااااااعار فاااااااااي  1111 ثاااااااااانيفاااااااااي  شاااااااااهر كاااااااااانون 

سااااااااااكن و الم ،المطاااااااااااعم والمقاااااااااااهي والفنااااااااااادق ،الكحوليااااااااااة والتباااااااااا 

فااااااااي حااااااااين . الساااااااالع والخاااااااادمات الترفيهيااااااااة والثقافيااااااااة ومسااااااااتلزماته 

  االقمشااااااة والمالبااااااس واالحذيااااااةأسااااااعار  فاااااايت اإلنخفاضااااااات كاناااااا

 .في المتوسط أرخص

 

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني المصدر:

 1114مالحظة: سنة األساس .

متاااااااكثرا بشاااااااكل اساساااااااي بالزياااااااادة  1111 ثاااااااانيخاااااااالل شاااااااهر كاااااااانون  الضااااااافة الغربياااااااة% فاااااااي 1.1بنسااااااابه ازداد مؤشااااااار أساااااااعار المساااااااتهلك  

واالثاااااااث والمفروشااااااات ، والمقاااااااهي والفنااااااادقوخاااااادمات المطاااااااعم خاااااادمات التعلاااااايم،  أسااااااعار المشااااااروبات الحكوليااااااة والتباااااا  ،وفااااااي أسااااااعارفااااااي 

انخفضاااااات بشاااااااكل  الخاااااادمات الطبياااااااة وأساااااااعار   الماااااااواد الغذائيااااااة والمشاااااااروبات المرطبااااااةعار  أساااااا. هوالساااااالع المنزلياااااااة و المسااااااكن ومساااااااتلزمات

  متوسط خالل الشهر.

 

 

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

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

 2010الربع الثاني  2010الربع الثالث  2010الربع الرابع  2011الربع األول  2011الربع الثاني  2011الربع الثالث 

  الندتج الاحل  اإلتجادل  الحقيق 

 قطاع غزة الضفة الغربية

 )المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
. 2004سنة األساس : مالحظة  

120.1 

-8.9 -7.9 -5.7 
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 الكهرباء والماء الصناعات التحويلية التعدين و استغالل المحاجر
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                      الانديية األنشطة ف  االنتدج ف الشهر   تغيرال
 (لاندي ا اإلنتدج اؤشر )

 2011كانون أول  2011تشرين ثاني 
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2012 
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 (األرتقدم القيدسية ألسعدر الاستهلك ( 2004= 100 )

 األراضي الفلسطينية

 القدس الشرقية

 الضفة الغربية

 قطاع غزة
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 خاااااادماتويرجااااااع ذلااااااك أساساااااااً إلااااااى اإلرتفاااااااع الملحااااااوظ فااااااي أسااااااعار ٪، 1.1فااااااي القاااااادس الشاااااارقية ارتفااااااع مؤشاااااار أسااااااعار المسااااااتهلك بنساااااابة 

الفنااااااااادق، تليهااااااااا المقاااااااااهي و المطاااااااااعم و

المااااااااااااااااواد الغذائيااااااااااااااااة والمشااااااااااااااااروبات 

المرطبااااااااااااة، والمشااااااااااااروبات الكحوليااااااااااااة 

متوسااااااط والتباااااا . تاااااام تسااااااجيل انخفاااااااض 

فاااااااااااي أساااااااااااعار األقمشاااااااااااة والمالباااااااااااس 

 .واألحذية

ارتفااااااع مؤشاااااار أسااااااعار المسااااااتهلك بنساااااابة 

غااااااازة فااااااااي كااااااااانون ٪ فاااااااي قطاااااااااع 1.1

. وقااااااااااد سااااااااااجلت أكباااااااااار 1111ثاااااااااااني 

اسااااااعار المسااااااكن  زيااااااادات األسااااااعار فااااااي

المااااااااااااااواد الغذائيااااااااااااااة  ومسااااااااااااااتلزماتة، و

وشاااااااااااااهدت  .والمشاااااااااااااروبات المرطباااااااااااااة

 المالبااااااااس واألحذيااااااااةوأسااااااااعار األقمشااااااااة 

انخفااااااااض خاااااااالل الشاااااااهر، تلتهاااااااا  أكبااااااار

 .         أسعار الخدمات الطبية

 الفلسطيني. لإلحصاء المركزي الجهازالمصدر:   

 

 ج. أسعدر الارف

 

مقاباااااال اليااااااورو، وإرتفااااااع سااااااعر صاااااارف   رتفعااااااتإ، ولكاااااان قيمتااااااه  1111 ثااااااانيإنخفااااااض سااااااعر صاااااارف الشاااااايكل مقاباااااال الاااااادوالر فااااااي كااااااانون 

 .1.31الدينار األردني مقابل اليورو  في حين ال يزال سعر الصرف للدينار االردني مقابل الدوالر األمريكي ثابتا عند 

 اتوسط أسعدر الارف الشهرية

آب 2000
    آب      

2011

    أيلول  

2011

    تشرين أول 

2011 

    تشرين 

ثاني  2011

    كانون أول  

2011

    كانون ثاني  

2012

4.053.553.683.683.733.783.81دوالر على شيكل

3.665.105.095.035.054.964.92يورو على شيكل

0.710.710.710.710.710.710.71دوالر على دينارد أردني

0.641.020.970.960.970.940.91يورو على دينارد أردني

المصدر: بنك إسرائيل والبنك المركزي األردني
 
 

 ي. سوق العال

. وكااااااان %44 حااااااوالي  عااااااام 18المشاااااااركة لألشااااااخاص الااااااذين تزيااااااد أعمااااااارهم عاااااان كاناااااات نساااااابة القااااااور العاملااااااة  1111رابااااااع الربااااااع ال فااااااي

كاااااااان األشاااااااخاص النشاااااااطيين إقتصاااااااادياً . مااااااان هاااااااؤالء ) ألاااااااف نسااااااامة  1,111 ) حاااااااواليعااااااادد األشاااااااخاص المشااااااااركين فاااااااي القاااااااور العاملاااااااة

مشااااااركة القاااااور العاملاااااة أرتفعااااات نسااااابة  وقاااااد  شاااااخص.ألاااااف   356فاااااي قطااااااع غااااازة حاااااوالي فاااااي الضااااافة الغربياااااة وكاااااان  ألاااااف 755حاااااوالي 

 %.41 بقليل منأقل  % بينما كانت في قطاع غزة43حوالي  نقطة مئوية واحدة في الضفة الغربية

 (%) اعيل الاشدركة ف  القوى العدالة    

 ) القوى العدالة بدألالف (

الربع الثاني 

2000

الربع الثلث 

2010

الربع الرابع 

2010

الربع األول 

2011

الربع الثاني 

2011

الربع الثالث 

2011

الربع الرابع 

2011

45.343.044.543.245.346.247.3الضفة الغربية

(483.8)(658.0)(686.5)(672.7)(711.1)(732.1)(754.9)

40.136.036.337.038.139.039.5قطاع غزة

(222.4)(308.9)(314.7)(324.2)(336.8)(348.7)(356.3)

43.540.541.541.042.743.644.4األراضي الفلسطينية

(706.2)(966.9)(1001.2)(996.9)(1047.9)(1080.8)(1111.2)

المصدر :  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.  
 

 

-1.0 0.0 1.0 2.0 3.0

 المواد الغذائية والمشروبات المرطبة

 المشروبات الكحولية والتب 

 االقمشة والمالبس واالحذية

 المسكن ومستلزماته

 االثاث  والمفروشات والسلع  المنزلية

 الخدمات الطبية

 النقل والمواصالت

 االتصاالت

 السلع و الخدمات الترفيهية و الثقافية

 خدمات التعليم

 خدمات المطاعم والمقاهي والفنادق

 سلع وخدمات متنوعة

 نسبة ائوية

 التغير ف  اؤشر أسعدر الاستهلك حسب اتجاويدت األنفدق الرئيسية
 2012كدنون ثدن  

 قطاع غزة الضفة الغربية القدس الشرقية
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 (نسبة ائوية)يداد  24-20اعيل البطدلة 

 يداد 24-20إتجادل  اعيل البطدلة واعيل البطدلة 
  2011الربع الرابع  

 
قطااااااع  الضااااافة الغربياااااة منهاااااا فاااااي أعلاااااى فاااااي ال تااااازالنسااااابة القاااااور العاملاااااة المشااااااركة و فاااااي سااااان العمااااالعااااادد الساااااكان بالنسااااابة ل العااااااملين عااااادد
 عنااااااد تقريبااااااا دون تغيياااااار ماااااان الااااااذكور المشاااااااركة فااااااي القااااااور العاملااااااة وكاناااااات. منهااااااا لإلناااااااث بالنساااااابة للااااااذكور أعلااااااى بكثياااااار، وكالهمااااااا غاااااازة

.    ٪16 لتصااااااال إلاااااااى بالنسااااااابة للمااااااارأة تاااااااين مئاااااااويتيننقط زادت بنسااااااابة، لكنهاااااااا الساااااااابق مقارناااااااة ماااااااع الرباااااااع 1122الرباااااااع الراباااااااع   فاااااااي 31٪
                                                                                                
 
 
 

 
 المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 

البطالاااااااة   فاااااااإن معااااااادل 76,111بنسااااااابة أكثااااااار مااااااان وعااااااادد العااااااااملين   شاااااااخص 71,111باااااااالرغم مااااااان توساااااااع القاااااااور العاملاااااااة باااااااككثر مااااااان 

وكاااااان معااااادل البطالاااااة فاااااي الضااااافة ٪ مااااان القاااااوة العاملاااااة،  11 لتصااااال إلاااااى، 1111 راباااااعفاااااي الرباااااع الواحااااادة  مئوياااااة  نخفاااااض بمقااااادار نقطاااااة إ

نقطاااااااة  1 زياااااااادة قااااااادرها % ب71. بإنخفااااااااض قااااااادرة ثاااااااالث نقااااااااط مئوياااااااة، وقطااااااااع غااااااازة كانااااااات 1111% فاااااااي الرباااااااع الراباااااااع 13الغربياااااااة 

بمقاااااادار نقطااااااة مئويااااااة واحاااااادة إلااااااى معاااااادل البطالااااااة  ، تراجااااااع ساااااانة ماااااان العماااااار 14و  11الااااااذين تتااااااراوح أعمااااااارهم بااااااين  مئويااااااة . األشااااااخاص

% وزيااااااادة فااااااي 16% إلااااااى 77%. وكااااااان هااااااذا نتيجااااااة لالنخفاااااااض فااااااي معاااااادالت البطالااااااة لهااااااذه الفئااااااة العمريااااااة فااااااي الضاااااافة الغربيااااااة ماااااان 76

لتصااااال  واحااااادة  مئوياااااة ماااااا يزياااااد قلااااايالً عااااان نقطاااااة باااااين الرجاااااال بنسااااابة  نخفضاااااتإبطالاااااة فاااااي حاااااين أن ال%. 83% إلاااااى 81قطااااااع غااااازة مااااان 

ممااااااا يقلاااااال مااااان الفجااااااوة القائمااااااة بااااااين % 13إلااااااى  ةمئوياااااثااااااالث نقاااااااط بمقاااااادار  قااااااد إنخفضااااات فااااااي حااااااين أنااااااه فاااااي حالااااااة النساااااااء% ،16إلاااااى 

 .الجنسين

شاااااايقل فااااااي   36إلااااااى   شاااااايقل تقريباااااااً ليصاااااال 1بنساااااابة والمستوطنات(األجااااااور اليوميااااااة )باسااااااتثناء العاااااااملين فااااااي إساااااارائيل متوسااااااط  رتفااااااعوقااااااد إ 

شااااايقل خاااااالل الرباااااع، ولكااااان تلاااااك   66شااااايكل ليصااااال إلاااااى   1بمقااااادار  األجاااااور فاااااي الضااااافة الغربياااااة متوساااااط  رتفاااااعإ. و1111 راباااااعالرباااااع ال

دون العااااااام والخاااااااص األجااااااور فااااااي القطاااااااعيين وكااااااان متوسااااااط ا شاااااايقل  . 61إلااااااى ليصاااااال شاااااايقل  1بنساااااابة  إرتفعااااااتالموجااااااودة فااااااي غاااااازة 

 .  شيقلن على التوالي 66شيقل و  61تغيير تقريباً في 

اتوسط األتجر اليوا  ) شيقل(

القطاع العامالقطاع الخاصقطاع غزةالضفة الغربيةذكورإناث

817786616890متوسط األجر اليومي

المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 القطاعمجال العمالة الجغرافيالجنس
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 (نسبة ائوية)اعيل الاشدركة ف  تقوة العال 

اعيل الاشدركة ف  تقوة العال والعادلة إلى السكدن ف  سن العال نسبة 
 2011الربع الرابع 
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 ثدلثدً. القطدع العدم

 

 نخفاااااااضإ اإلياااااارادات الحكوميااااااة ) أساااااااس نقاااااادي(شااااااهدت 

مقارنااااااة   1111 ثااااااانيفااااااي شااااااهر كااااااانون   ٪ 44بنساااااابة  

، لتصااااااال إلاااااااى الشاااااااهر الساااااااابق كانااااااات علياااااااه فااااااايبماااااااا 

ملياااااااااااون شااااااااااايقل فقاااااااااااط. إيااااااااااارادات المقاصاااااااااااة  616.6

٪ و زياااااااااااادة اإليااااااااااارادات غيااااااااااار 48بنسااااااااااابة  نخفضاااااااااااتإ

اإليااااااااااااااارادات  رتفعاااااااااااااااتإ و% 7بنسااااااااااااااابة  الضاااااااااااااااريبية

مقارنااااااة ماااااااع  ثااااااانيفااااااي كااااااانون %16الضااااااريبية بنساااااابة 

النفقاااااااااات فاااااااااي األجاااااااااور  نخفضااااااااات، إ1111أول  كاااااااااانون

النفقاااااااااااات % و 1بنسااااااااااابه  1111فاااااااااااي كاااااااااااانون ثااااااااااااني 

صااااااااااافي  و ،%  7بنساااااااااابة   الحكومياااااااااة لغياااااااااار األجااااااااااور

إنخفااااااااااض العجااااااااااز  %  6اإلقااااااااااراض انخفااااااااااض بنساااااااااابة 

مليااااااااون شاااااااايقل ، فااااااااي  768.4الحكااااااااومي ليصاااااااال الااااااااى 

 الااااااااادعم الخاااااااااارجي للموازناااااااااةالوقااااااااات الاااااااااذر انخفاااااااااض 

 مليون شيقل. 6.7 ليصل إلى

 وزارة المالية الفلسطينية. المصدر: 

 .1111شباط  18حتي تاريخ ،والتي من المفترض أن تكون األكثر  دقة1111االشهر السابقة لعام مالحظة: تحديث البيانات من 

 

  رابعدً. القطدع الاارف 

المعلوماااااااات عااااااان االئتماااااااان المصااااااارفي واالئتماااااااان وال سااااااايما للقطاعاااااااات المنتجاااااااة، يعطاااااااي مؤشااااااارا علاااااااى التقااااااادم االقتصاااااااادي والثقاااااااة فاااااااي 

عكااااااااس االتجاااااااااه اتجاااااااااه تراجعااااااااي  تاااااااادل علااااااااى  1122فااااااااي الربااااااااع الثالااااااااث  سااااااااطينية المحتلااااااااة األعمااااااااال التجاريااااااااة. بيانااااااااات األراضااااااااي الفل

 مليون دوالر أمريكي. 581,3 ليصل الى% 6إنخفض إجمالي االئتمان بنسبة  حيثلإلئتمان ،  السابق  التصاعدي

صااااال إلاااااى يمئوياااااة ل خمساااااةمعظااااام االئتماااااان المصااااارفي فاااااي شاااااكل قاااااروض، وقاااااد نماااااا حجمهاااااا النسااااابي إلجماااااالي االئتماااااان المصااااارفي بنسااااابة 

، فاااااااي حاااااااين أن التمويااااااال اإلئتماااااااان . وفاااااااي الوقااااااات نفساااااااه، انخفضااااااات نسااااااابة الجااااااااري مااااااادين فاااااااي إجماااااااالي 1122الثالاااااااث ٪ فاااااااي الرباااااااع  75

 .في المرفق أ( 4التكجيري  لم يتغير تقريبا. )لمزيد من التفاصيل انظر الجداول في أ

 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 الفلسطينية

قد ال يكون المجموع يساوي بالضبط مجموع النسب المئوية بسبب التقريب. مالحظة: 

المجموع

القروض

جاري مدين

التمويل التأجيري

 

٪ مااااااان  11 عاااااااام تشاااااااكل أقااااااال مااااااانودائاااااااع القطااااااااع ال. ٪ فاااااااي إجماااااااالي الودائاااااااع المصااااااارفية 1 بنسااااااابة إنخفااااااااض 1111 لثالاااااااثشاااااااهد الرباااااااع ا

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

   .1111ثالث ٪ تقريبا في الربع ال 3المقابل  إرتفعت  لغير المقيمين بنسبة  % ولكن في 1تقريباً المقيمين ودائع 
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 إجمالي الرواتب واألجور الحكومية  اإليرادات الحكومية 
 صافي اإلقراض الحكومي  النفقات الحكومية غير األجور 

 الدعم الخارجي للموازنة  الرصيد الحكومي 
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 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 المحلية

115.1482.7484.8534.1534.3399.8370.1الحكومة

171.6632.1640.0693.3695.0556.3522.9مجموع ودائع القطاع العام

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

14.6437.7243.3171.9180.6189.7202.1غير مقيمين

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 (

مالحظة:  البيانات ال تشمل ودائع سلطة النقد والبنوك التجارية.
المصدر: سلطة النقد الفلسطينية

 
في المرفق أ.( 8الحسابات الجارية هي الشكل الرئيسي من ودائع المقيمين  وغيرالمقيمين، فضالً عن الحكومة.) لمزيد من التفاصيل أنظر الجدول أ    

 
 
مبلااا  القاااروض نسااابة إلاااى الودائاااع يعطاااي فكااارة عااان السااايولة  

يمكاااان النظاااار فااااي النظااااام المصاااارفي . فااااي االقتصاااااد الفعااااال ، 

إلاااى زياااادة نسااابية فاااي القاااروض مقابااال الودائاااع ) ضااامن حااادود( 

بوصااافها عالماااة إيجابياااة،حيث أن األماااوال  ليسااات محفوظاااة بااال 

مساااااتثمرة أو مساااااتهلكة والاااااذي بااااادورة يحفاااااز االقتصااااااد . فاااااي 

نساااابة القااااروض إلااااى  نخفضااااتالفلسااااطينية المحتلااااة، إ يضااااااألر

      .1111 لثالااااااث٪ فااااااي الربااااااع ا 46٪ إلااااااى  81الودائااااااع ماااااان 

      .فاااااي المرفاااااق أ( 6) لمزياااااد مااااان التفاصااااايل أنظااااار الجااااادول أ 

  

 

          المصدر:  سلطة النقد الفلسطيني

 توفر الكابيوتر ف  غزة

 
 نسبه األسر الت  لييهد تجهدز كابيوتر

أن  تظهاااااار قطاااااااع غاااااازة فااااااي 1113عااااااام  تعااااااداد السااااااكان ماااااان مااااااؤخرا يانااااااات صاااااادرتب
 زياااااادة ملحوظاااااة ه تشاااااكلهاااااذو. جهااااااز كمبياااااوتر األسااااار تملاااااك ٪ مااااان74 ماااااا يقااااارب مااااان

. وقاااااد جهااااااز كمبياااااوتر لاااااديها٪ مااااان األسااااار 7أقااااال مااااان  كاااااان ، عنااااادما1663عاااااام  مااااان
أعلاااااى هاااااي حالياااااا و فاااااي جمياااااع المجااااااالت،  جهااااااز كمبياااااوتركانااااات الزياااااادة فاااااي  تاااااوفر 

                                       المناااااااااااااااااااااااااااااااااطق الحضاااااااااااااااااااااااااااااااارية.      ، تليهااااااااااااااااااااااااااااااااا فااااااااااااااااااااااااااااااااي مخيمااااااااااااااااااااااااااااااااات
                          
 

 

 خداسدً. القطدع الخدص

% في المساحة المرخصة للبناء  الجديد في الضفة الغربية مقارنة مع الشهر السابق. هذا المستور 77تظهر إنخفاض  بنسبة  1121شهر كانون ثاني بيانات 

) في قطاع غزة البيانات لم تنشر (. أ المرفق في ,.أ الجدول إلى إنظر التفاصيل من لمزيد). ، قبل إندالع االنتفاضة1111آب  في عنه% 52أقل بحوالي 

                                                                     بعد(. 

آب 2000
    آب      

2011
    أيلول  2011

    تشرين أول  

2011

    تشرين ثاني  

2011

    كانون أول  

2011

    كانون ثاني  

2012

 238,105    1,019,779   199,528   348,909    254,309     260,838  345,685  الضفة الغربية

 /a  651,620      547,640   397,249    489,985     434,320  184,577  قطاع غزة

المصدر: هيئة المكاتب والشركات الهندسية.

 /a البيانات غير متوفرة.
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 إتجادل  القروض والويائع ونسبة الفروض  إلى الويائع

 (بمليون دوالر أمريكي) إجمالي الودائع  (بمليون دوالر أمريكي) إجمالي القروض 

 )%(نسبة القروض إلى الودائع 

19972007

2.535.2مخيمات

2.933.8المناطق الحضرية

0.923.1المناطق الريفية

المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
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 ثااااانيعاااادد الشااااركات الجدياااادة المسااااجلة فااااي الضاااافة الغربيااااة فااااي كااااانون  نخفااااضإ 

      .116، ليصاااااااب  1111كاااااااانون أولشاااااااركة  مقارناااااااة بشاااااااهر  16بمقااااااادار   1111

                       

شاااركة جديااادة فاااي كاااانون  16فاااي قطااااع غااازة ،  تشاااير البياناااات إلاااى أناااه تااام تساااجيل 

كاااااانون مماااااا كانااااات علياااااه فاااااي شاااااهر  ةشااااارك 17 بمعااااادل يقااااال بمقااااادار 1111 ثااااااني

مسااااتور مااااا قباااال االنتفاضااااة. )لمزيااااد ماااان ثلااااث  . ولكاااان ال ياااازال أقاااال ماااان1111أول

                                      فااااااااااااااااااااي المرفااااااااااااااااااااق أ(.  3أ.التفاصاااااااااااااااااااايل إنظاااااااااااااااااااار إلااااااااااااااااااااى الجاااااااااااااااااااادول 

                                  

 

 

                                                                    
    المصدر: وزارة االقتصاد الوطني

 
والصاااااااااناعة االسااااااااتثمارات والتااااااااكمين والخاااااااادمات المصاااااااارفية والماليااااااااة ) الخمسااااااااة القطاعااااااااات االقتصااااااااادية ماااااااان سااااااااتة وأربعااااااااون  شااااااااركة

 1.3  سااااااوق األوراق الماليااااااةفااااااي  بلاااااا  رأس المااااااال 1111 ثااااااانيكااااااانون  نهايااااااة فااااااي الفلسااااااطينية. البورصااااااة فاااااايالخاااااادمات( مدرجااااااة حالياااااااً و

   دوالر أمريكي تقريبا.مليار 

قيمااااااة األسااااااهم % ماااااان 77إنخاااااااض بنساااااابة و  االسااااااهم المتداولااااااة عاااااادد فااااااي ٪ 6 تظهاااااار زيااااااادة حااااااوالي 1111 ثااااااانيكااااااانون شااااااهر  بيانااااااات

 6و  .الخاساااااارينشااااااركة ماااااان  18 الاااااارابحينشااااااركة ماااااان  11 كاناااااات، الشااااااهر تااااااداولت  فااااااي هااااااذا  شااااااركة 76 ماااااان مااااااا مجموعااااااةالمتداولااااااة. 

 .1111 ثانيكانون خالل شهر  ٪ 1.1بنسبة  القدس مؤشر نخفضوإشركات مستقرة. 

 األوراق التتجدرية
     آب    آب 2000

2011

    أيلول    

2011

   تشرين أول   

2011 

   تشرين ثاني  

2011  

 كانون أول    

2011

كانون ثاني    

2012

7.005.97.716.75.616.618.1عدد األسهم المتداولة ) بالمليون (

13.010.515.734.612.747.031.5قيمة األسهم المتداولة ) بالمليون دوالر أمريكي (

265.23491.03488.20474.71471.77476.93476.18مؤشر القدس

المصدر: بورصة فلسطين  

أداء  م فاااااايتحساااااان عااااااا عاااااان أخبااااااروا الضاااااافة الغربيااااااة العاملااااااة فااااااي المؤسسااااااات الصااااااناعية أصااااااحاب ء ماااااادراء ماااااان فااااااي المئااااااة ساااااابعة عشاااااار

المااااااواد األوليااااااة  فااااااي الحصااااااول علااااااى التحسااااااينات الااااااي  ماااااانهم ٪ فقااااااط11 يشااااااير ، ولكاااااان1111فااااااي الربااااااع الرابااااااع  الخاصااااااة بهاااااام المؤسسااااااات

  المؤسسااااااة أداء تحساااااان فااااااي  وقااااااعتت ٪16 نساااااابة اكباااااار السااااااوق. و إلااااااى الساااااالع التامااااااة الصاااااانع فااااااي نقاااااال فقااااااط 11 و٪ ماااااادخالتالو الالزمااااااة

 المااااااواد األوليااااااة الالزمااااااة فااااااي الحصااااااول علااااااى خااااااالل الربااااااع تحساااااانا يتوقعااااااون ٪ فقااااااط18 ، علااااااى الاااااارغم ماااااان أن1111الربااااااع االول ماااااان 

                                                    السااااااااااااااااااااااوق. إلااااااااااااااااااااااى الصاااااااااااااااااااااانعالساااااااااااااااااااااالع التامااااااااااااااااااااااة  فااااااااااااااااااااااي نقاااااااااااااااااااااال تحساااااااااااااااااااااانا٪ يتوقعااااااااااااااااااااااون 13و  ماااااااااااااااااااااادخالتوال

       

تحسيندت واتوتقع / خبرواالذين  الضفة الغربية العدالة ف  الانديية الاؤسسدت أاحدب / ايراء ان نسبة  

تحسن متوقع في الربع األول 2012شهدت تحسناً في الربع الرابع 2011

1729 أداء المؤسسة بشكل عام

1015الحصول على المواد األولية الالزمة ومدخالت  

1117نقل السلع تامة الصنع إلى السوق

المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء.

مالحظة:  بيانات عن قطاع غزة للربع الرابع 2011 غير متوفرة. 

 

 سديسدً. التتجدرة

، ليصاااااااال 1111 كااااااااانون أولفااااااااي  ٪ 11 بنساااااااابه ماااااااان الساااااااالع حجاااااااام الصااااااااادرات  رتفاااااااعإ 

إلااااااى  الفلسااااااطينية ماااااان الساااااالع حجاااااام الصااااااادرات إرتفااااااع .مليااااااون دوالر أمريكااااااي 66.6إلااااااى 

حجاااااااام الصااااااااادرات إلااااااااى البلاااااااادان  بينمااااااااا إرتفااااااااع .٪ خااااااااالل الشااااااااهر17بنساااااااابة  إساااااااارائيل

، حياااااااث للبضاااااااائع الفلساااااااطينية الساااااااوق الرئيساااااااية ال تااااااازال اسااااااارائيل %.6األخااااااارر بنسااااااابة 

فااااااااي  األراضااااااااي الفلسااااااااطينية المحتلااااااااة ماااااااان إجمااااااااالي الصااااااااادرات ٪ ماااااااان 68اسااااااااتوعبت 

 .1111 كانون أول
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 ييي تستجيل الشركدت التجييية
 قطاع غزة

 الضفة الغربية

 إسرائيل
85% 

 أخرر
15% 

 الاديرات ان األراض  الفلسطينية الاحتلة
 2011كدنون أول 

 .الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني : المصدر 
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، والتاااااااي 1111 كاااااااانون أولفاااااااي  ٪ 4بنسااااااابه  مااااااان السااااااالع حجااااااام الاااااااواردات  نخفاااااااضإ 

٪  1بنسااااااابة  مااااااان إسااااااارائيل الاااااااواردات رتفعاااااااتا. ملياااااااون دوالر أمريكاااااااي 716.1بلغااااااات 

% مقارنااااااة 14الااااااواردات ماااااان الاااااادول األخاااااارر بنساااااابة  إنخفضاااااات بينماااااااالشااااااهر ، خااااااالل

 ٪ مااااااان 66مثلااااااات الاااااااواردات مااااااان إسااااااارائيل ماااااااا نسااااااابته  . و1111 ثاااااااانيتشااااااارين ماااااااع 

 .الفلسطينية  إجمالي الواردات

 

 كاااااااانون أولفاااااااي  ملياااااااون دوالر أمريكاااااااي 181.1الميااااااازان التجااااااااري  العجاااااااز فاااااااي  بلااااااا 

 السابق.  عن الشهر ٪3بنسبه  اً نخفاضمما يعكس إ، 1111

 

 سدبعدً. تقطدع غزة

 

طن من الغاز من خالل معبر  7,188حيث سم  بمرور حوالي    1111شباط % في كمية غاز الطهي المستورد إلى غزة  خالل 16بنسبه  زيادة كان هناك

  11,111 في حين تم إستيراد، لتر من السوالر لوكالة الغوث الدولية 714,118لتر من البنزين و 78,111تم إستيراد  1111 شباط)كرم أبو سالم(. في 

.   للقطاع الخاصالسوالر لتر من  11,111البنزين و لتر من   

 حتجم ابيعدت الوتقوي الاستجلة ف  تقطدع غزة

         آب          

2000 

         أيلول     

2011      

تشرين أول    

2011

تشرين ثاني   

2011

كانون أول   

2011

كانون ثاني    

2012

        شباط     

2012   

معبر الشجاعية

0.034.035.038.070.055.0 3,188.9    بنزين ) 1000 لتر (

0.0146.0111.0139.0375.5326.0 11,343.0        سوالر ) 1000 لتر (

243.10.00.00.00.00.00.0 كاز أبيض ) 1000 لتر (

1.92.62.12.93.52.83.3 غاز الطهي ) 1000 طن (

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 غير متوفرسوالر صناعي ) 1000 لتر (

المصدر: الهيئة العامة للبترول و وزارة االقتصاد الوطني

معبر كرم أبو سالم

 

                                

 

 إنخفااااااااض تكشاااااااف عااااااان وجاااااااود   1111شاااااااباط بياناااااااات 

اجمااااااالي عاااااادد الشاااااااحنات المسااااااتوردة  فااااااي  %16بنساااااابة 

) بمااااااا يشاااااامل الوقااااااود( مقارنااااااة بشااااااهر  إلااااااى قطاااااااع غاااااازة

.   ) لمزياااااااد مااااااان التفاصااااااايل إنظااااااار 1111 ثاااااااانيكاااااااانون 

                    فااااااااااااااااااااااي المرفااااااااااااااااااااااق أ(.    6إلااااااااااااااااااااااى الجاااااااااااااااااااااادول أ.

   

                                   
  المصدر: مكتب المنسق الخاص لألمم المتحدة.

 11بقي معبر المنطار )  كارني(  لنقل البضائع من وإلى قطاع غزة  مغلقا  منُذ مالحظة : 

 بكن الحزام الناقل إغلق بشكل نهائي 1111آذار  11.وأعلنت إسرائيل في  1113حزيران 

 أيضاُ.

 

 

 

 

 1,147ماااااان الساااااالع المسااااااتوردة ) %16 تشااااااكل نساااااابة إنخفضاااااات بساااااات نقاااااااط مئويااااااة،و المواد الغذائيااااااةباااااا نساااااابة الشاااااااحنات الااااااواردة المحملااااااة

(. وأدخااااااال شااااااااحنة 1,661)% مااااااان الساااااالع المساااااااتوردة  34تشاااااااكل  الماااااااواد الغيااااااار غذائيااااااة ماااااااا نسااااااابته  بينمااااااا ، 1111فاااااااي شاااااااباط  شاااااااحنة(

طااااااان( مااااااان  81,111شااااااااحنة )  381شااااااااحنة محملاااااااة بماااااااواد البنااااااااء للمشااااااااريع الدولياااااااة اإلنساااااااانية  المعتمااااااادة، منهاااااااا   644ماااااااا مجموعاااااااه 

طاااااااان( ماااااااان حديااااااااد البناااااااااء لمشاااااااااريع البناااااااااء الخاصااااااااة  1,113شاااااااااحنة )  71طاااااااان( ماااااااان االساااااااامنت و  6,441شاااااااااحنة ) 161الحصااااااااى،و 

المركاااااااز بوكالاااااااة الغاااااااوث الدولياااااااة، وبرناااااااامإل األمااااااام المتحااااااادة اإلنماااااااائي، سااااااالطة الميااااااااه الفلساااااااطينية، الوكالاااااااة األمريكياااااااة للتنمياااااااة الدولياااااااة و 

                                                                                                                          .الثقااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااافي الفرنسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي

       

 

 إسرائيل
68% 

 أخرر
32% 

 الواريات إلى األراض  الفلسطينية الاحتلة
 2011كدنون أول 

 .الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر 
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 واريات تقطدع غزة

 (محروقات) كيرم شالوم / معبر كرم أبو سالم 

 (محروقات ) معبر الشجاعية للوقود 

 معبر صوفا التجاري

 كيرم شالوم/ معبر كرم أبو سالم 

 كارني / معبر المنطار 



9 
 

                                                                                                           

 .شاحنة 4,141الواردات الشهرية إلى لتخفيف االغالق عن قطاع غزة، بل  متوسط  1111بعد القرار في حزيران 

 
      المصدر: مكتب المنسق الخاص لألمم المتحدة.

 .وبيت حانونالواردات عبر معبر رف  ال تشمل أيضا  .1113أيار -اطبمالحظة: هذه األرقام ال تشمل مجموع شاحنات الحصمة من خالل معبر المنطار من شهر ش

في 6 كانون أول 1111 اعلنت اسرائيل عزمها على التوسع التدريجي في عدد ونطاق الصادرات المسموح بها من قطاع غزة. ووفقاً لهذا اإلعالن سوف 

 يسم  للصادرات من المنتجات الزراعية ، واألثاث والمنسوجات.

 اديرات غزة

الوجهاتالسلععدد الشاحنات

أوروبافراولة ) 5.5 طن /4 شاحنات (4 تشرين ثاني 2011

أوروبافراولة ) 265.7 طن (110كانون أول 2011

الزهور ) 177,040 زهرة (

طماطم كرزية  ) 3.95 طن  (

فلفل حلو ) 28.5 طن/6  شاحنات(

أوروبافراولة ) 172.1 طن /53 شاحنات (70كانون ثاني 2012

الزهور ) 1,205,550 زهرة / 9 شاحنات(

طماطم كرزية ) 29.30 طن/ 4 شاحنات  (

فلفل حلو ) 12 طن/3  شاحنات(

إثاث ) 18 مشطاح/ 1 شاحنة(

أوروبافراولة ) 3 طن /1 شاحنات (29 شباط 2012

الزهور ) 2,384,300 زهرة / 16 شاحنات(

طماطم كرزية ) 35.20 طن/ 5  شاحنات  (

فلفل حلو ) 3.4 طن/ 2  شاحنات(

المملكة العربية السعوديةطماطم ) 55 طن/ 5  شاحنات  (

المصدر: لجان اإلغاثة الزراعية الفلسطينية.

مالحظة: تم تصدير 18 مشطاح من قطاع غزة محملة باإلثاث إلقامة معرض في االردن.  

 تااااام تصاااااديرها مااااان قطااااااع غااااازة عااااان طرياااااق معبااااار كااااارم أباااااو ساااااالم التجااااااري للخاااااروج 
1
فاااااي كاااااانون ثااااااني 1111 ماااااا مجموعاااااة 31 شااااااحنة

مااااااان قطااااااااع غااااااازة إلاااااااى أساااااااواق أوروباااااااا  وسااااااامحت إسااااااارائيل بتصااااااادير 87 شااااااااحنة مااااااان الفروالاااااااة )131.1 طااااااان(، و 6 شااااااااحنات مااااااان  

الزهاااااااور ) 1,118,881زهااااااارة(، و 4 شااااااااحنات مااااااان الطمااااااااطم الكرزياااااااة )16.71 طااااااان( و7 شااااااااحنات مااااااان الفلفااااااال الحلاااااااو  ) 11طااااااان( و 

شااااااااااااحنة مااااااااااان األثااااااااااااث )16 مشاااااااااااطاح مااااااااااان قطااااااااااااع غااااااااااازة محملاااااااااااة باإلثااااااااااااث إلقاماااااااااااة معااااااااااارض فاااااااااااي االردن( تااااااااااام تصاااااااااااديرها.                          

 فاااااي شاااااباط 1111 ماااااا مجموعاااااة 16 شااااااحنة تااااام تصاااااديرها مااااان قطااااااع غااااازة عااااان طرياااااق معبااااار كااااارم أباااااو ساااااالم التجااااااري للخاااااروج مااااان 
   قطااااااااع غااااااازة إلاااااااى أساااااااواق أوروباااااااا  وسااااااامحت إسااااااارائيل بتصااااااادير 1 شااااااااحنة مااااااان الفروالاااااااة )7 طااااااان(، و 16 شااااااااحنات مااااااان  الزهاااااااور ) 

1,764,711زهاااااااااارة(، و 8 شاااااااااااحنات ماااااااااان الطماااااااااااطم الكرزيااااااااااة )78.11 طاااااااااان( و1 شاااااااااااحنات ماااااااااان الفلفاااااااااال الحلااااااااااو  ) 7.4 طاااااااااان( و8 

شاااااااااااااااااحنات ماااااااااااااااان الطماااااااااااااااااطم )88 طاااااااااااااااان( تاااااااااااااااام تصااااااااااااااااديرها إلااااااااااااااااى المملكااااااااااااااااة العربيااااااااااااااااة السااااااااااااااااعودية ) عباااااااااااااااار األردن(.                                       

             

                                                           
تم تصدير ثالثة وستون شاحنة في كانون ثاني 1111 وفقا لقياس حمولة الشاحنات األسرائيلية. 

1  

 
 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000
ط
شبا

 
ر
ذا
آ

ن 
سا
ني

 
ر
أيا

 
ن
را
زي
ح

 
ز
مو
ت

 
ب
آ

ل 
لو
أي

 
ل
أو
ن 
ري
ش
ت

ي 
ثان
ن 
ري
ش
ت

 
ل
أو
ن 
نو
كا

ي 
ثان
ن 
نو
كا

 
ط
شبا

 
ر
ذا
آ

ن 
سا
ني

 
ر
أيا

 
ن
را
زي
ح

 
ز
مو
ت

 
ب
آ

ل 
لو
أي

 
ل
أو
ن 
ري
ش
ت

ي 
ثان
ن 
ري
ش
ت

 
ل
أو
ن 
نو
كا

ي 
ثان
ن 
نو
كا

 
ط
شبا

 
ر
ذا
آ

ن 
سا
ني

 
ر
أيا

 
ن
را
زي
ح

 
ز
مو
ت

 
ب
آ

ل 
لو
أي

 
ل
أو
ن 
ري
ش
ت

ي 
ثان
ن 
ري
ش
ت

 
ل
أو
ن 
نو
كا

ي 
ثان
ن 
نو
كا

 
ط
شبا

 
ر
ذا
آ

ن 
سا
ني

 
ر
أيا

 
ن
را
زي
ح

 
ز
مو
ت

 
ب
آ

ل 
لو
أي

 
ل
أو
ن 
ري
ش
ت

ي 
ثان
ن 
ري
ش
ت

 
ل
أو
ن 
نو
كا

ي 
ثان
ن 
نو
كا

 
ط
شبا

 
ر
ذا
آ

ن 
سا
ني

 
ر
أيا

 
ن
را
زي
ح

 
ز
مو
ت

 
ب
آ

ل 
لو
أي

 
ل
أو
ن 
ري
ش
ت

ي 
ثان
ن 
ري
ش
ت

 
ل
أو
ن 
نو
كا

ي 
ثان
ن 
نو
كا

 
ط
شبا

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

ت
ند
ح
شد
 ال
لة
او
ح

 

 واريات تقطدع غزة

 واردات

تخفيف اإلغالق سياسة قرار تشديد اإلغالق  
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 الالحق أ: التجياول الارتجعية اإلحادئية
.0تجيول أ   

أتقسدم األنفدق الرئيسية( حسب 011=2112اؤشر أسعدر الاستهلك )   

   آب     

2011

     أيلول  

2011

     تشرين 

أول  2011

    تشرين 

ثاني  2011

  كانون أول  

2011

  كانون ثاني  

2012

األراضي الفلسطينية

ات المرطبة 147.7149.0149.3151.0151.5152.2 المواد الغذائية والمشروب

ات الكحولية والتبغ 161.4161.9162.0161.9163.2165.8 المشروب

114.8114.4114.8114.9116.2116.0االقمشة والمالبس واالحذية

130.2132.0133.1133.5133.6134.7 المسكن ومستلزماته

114.8113.9114.4114.6114.4115.0 االثاث  والمفروشات والسلع  المنزلية

116.5116.2116.6117.0117.8117.8 الخدمات الطبية

126.5127.4127.4126.7126.8127.4 النقل والمواصالت

107.5107.5107.6107.6107.9107.9 االتصاالت

104.1103.9104.1104.0104.0104.8 السلع و الخدمات الترفيهية و الثقافية

112.8114.4114.4114.4116.9116.9 خدمات التعليم

146.2147.2147.0147.1147.7149.7 خدمات المطاعم والمقاهي والفنادق

125.4128.4127.3127.8128.7129.1 سلع وخدمات متنوعة

132.6133.5133.7134.4135.0135.6 الرقم القياسي العام السعار المستهلك

القدس الشرقية

ات المرطبة 152.8152.5153.1154.7154.2156.8 المواد الغذائية والمشروب

ات الكحولية والتبغ 159.4160.8160.1160.8162.3164.8 المشروب

126.1126.5127.3128.1129.7129.2االقمشة والمالبس واالحذية

123.0123.1123.9123.9124.6125.0 المسكن ومستلزماته

114.4112.9114.1114.0113.4113.7 االثاث  والمفروشات والسلع  المنزلية

122.8122.2122.0122.3121.9122.3 الخدمات الطبية

139.0140.2139.9138.3138.7140.1 النقل والمواصالت

103.4103.1103.2103.3103.4103.4 االتصاالت

110.6111.2111.4111.0111.3112.1 السلع و الخدمات الترفيهية و الثقافية

117.1117.1117.1117.1117.1117.1 خدمات التعليم

153.6154.7153.1151.5150.3153.2 خدمات المطاعم والمقاهي والفنادق

116.4118.4117.9118.0118.7119.4 سلع وخدمات متنوعة

134.7134.9135.2135.5135.7137.0 الرقم القياسي العام السعار المستهلك

الضفة الغربية ) بإستثناء القدس الشرقية(

ات المرطبة 145.2146.5146.0148.0149.6148.6 المواد الغذائية والمشروب

ات الكحولية والتبغ 163.9164.1164.7164.2166.3170.7 المشروب

103.6104.0104.7104.4106.0106.5االقمشة والمالبس واالحذية

139.2141.6142.5143.0143.2145.3 المسكن ومستلزماته

100.6100.2101.0101.1101.8103.3 االثاث  والمفروشات والسلع  المنزلية

114.7115.1115.9116.7119.2119.1 الخدمات الطبية

123.8124.7124.9124.7124.6124.9 النقل والمواصالت

108.6108.6108.7108.9109.0109.0 االتصاالت

92.092.092.293.092.993.7 السلع و الخدمات الترفيهية و الثقافية

108.9112.6112.6112.6115.1115.1 خدمات التعليم

142.8141.6144.3145.8146.8149.5 خدمات المطاعم والمقاهي والفنادق

135.8140.2138.0138.5139.0139.1 سلع وخدمات متنوعة

131.1132.2132.3133.2134.3134.6 الرقم القياسي العام السعار المستهلك

قطاع غزة

ات المرطبة 145.6148.4148.4149.6150.6151.2 المواد الغذائية والمشروب

ات الكحولية والتبغ 157.3157.3157.3157.3157.3157.3 المشروب

111.7110.2109.9109.4108.2107.7االقمشة والمالبس واالحذية

126.2126.6128.1128.8127.8129.0 المسكن ومستلزماته

131.3131.4131.2131.0131.7131.9 االثاث  والمفروشات والسلع  المنزلية

100.7100.3100.8100.6101.5101.3 الخدمات الطبية

126.5126.6126.6126.5126.5126.7 النقل والمواصالت

106.3106.6106.5106.3107.0107.0 االتصاالت

101.399.899.799.698.999.0 السلع و الخدمات الترفيهية و الثقافية

107.6108.3108.3108.3111.1111.1 خدمات التعليم

158.5160.5160.4160.4155.5155.5 خدمات المطاعم والمقاهي والفنادق

125.3129.3128.2128.6131.0131.0 سلع وخدمات متنوعة

131.1132.4132.4132.9133.3133.6 الرقم القياسي العام السعار المستهلك

المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.
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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

المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، مسح القوى العاملة.
 

 
 

.3تجيول أ   
( شيقلالاؤشرات الادلية ) اليون   

   كانون ثاني   

2011 

   آب     

2011

     أيلول  

2011

     تشرين أول 

2011 

   تشرين ثاني  

2011

 كانون أول  

2011

   كانون ثاني   

2012 

605.9605.9714.7671.3310.7934.8618.8إيرادات الحكومة

499.6499.6517.1500.4471.8492.9498.9إجمالي الرواتب واألجور

223.0223.0363.3432.5252.5406.5394.5نفقات غير األجور

42.442.443.749.767.361.355.9صافي اإلقراض

365.4-87.7-528.6-477.2-276.5-171.3-171.3-الرصيد

113.3113.3997.3185.112.6297.28.3الدعم الخارجي للموازنة

المصدر: وزارة المالية الفلسطينية

مالحظة: يعمل هذا الجدول عاى تحديث معلومات جداول األشهر السابقة لعام 1111 والتي من المفترض أن تكون أكثر دقة. تحديث في 18 كانون ثاني 1111.  
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.2تجيول أ   
 االئتادن الاارف  حسب النشدط االتقتادي 

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 الحيوانية

213235240288291293  قطاع الصناعة والتعدين

320319335451396423  العقارات واالنشاءات واألراضي

425470487428501498  قطاع التجارة العامة

222327222526  النقل والمواصالت

505367535051  قطاع السياحة المطاعم والفنادق وأخرر

666655926568  الخدمات المالية

332363369367316310  قطاع الخدمات العامة

545352557068  تمويل االستثمار باألسهم واألدوات المالية

819210293109114  تمويل شراء السيارات

99107118172319366  تمويل السلع االستهالكية

119128132169207180  أخرر في 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 الحيوانية

8.08.20.59.18.38.9  قطاع الصناعة والتعدين

12.011.21.814.311.312.9  العقارات واالنشاءات واألراضي

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 السياحة المطاعم والفنادق وأخرر

2.52.30.52.91.92.1  الخدمات المالية

12.512.70.411.69.09.4  قطاع الخدمات العامة

2.01.92.81.72.02.1  تمويل االستثمار باألسهم واألدوات المالية

3.03.20.43.03.13.5  تمويل شراء السيارات

3.73.80.85.59.111.1  تمويل السلع االستهالكية

4.54.54.65.35.95.5  أخرر في 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 الحيوانية

14.214.614.215.414.113.8  قطاع الصناعة والتعدين

21.319.919.924.119.220.0  العقارات واالنشاءات واألراضي

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 السياحة المطاعم والفنادق وأخرر

4.44.13.34.93.23.2  الخدمات المالية

3.63.33.12.93.43.2  تمويل االستثمار باألسهم واألدوات المالية

5.45.76.15.05.35.4  تمويل شراء السيارات

6.66.77.09.215.417.3  تمويل السلع االستهالكية

7.98.07.99.010.08.5  أخرر في القطاع الخاص

100.0100.0100.0100.0100.0100.0المجموع

المصدر:  سلطة النقد الفلسطينية.

مالحظة: قد ال يكون المجموع يساوي بالضبط مجموع النسب المئوية بسبب التقريب.
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.5تجيول 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 جارية

39.274.875.876.671.374.370.9ودائع اجلة

56.5149.5155.2159.2160.7156.5152.7مجموع المؤسسات العامة والسلطات المحلية

الحكومة

37.6300.5296.5340.9287.9217.3216.2ودائع جارية

77.5182.1188.3193.2246.4182.5153.9ودائع اجلة

115.1482.7484.8534.1534.3399.8370.1ودائع السلطة الوطنية الفلسطينية : 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 جارية

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

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 المقيمين

  ودائع غير المقيمين

3.3222.9119.159.264.063.469.1ودائع جارية

2.486.844.042.144.449.149.2ودائع التوفير

8.9128.080.170.672.277.383.8 ودائع اجلة

14.6437.7243.3171.9180.6189.7202.1مجموع ودائع غير  المقيمين

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 (

مالحظة: البيانات ال تشمل ودائع سلطة النقد والبنوك التجارية

المصدر:  سلطة النقد الفلسطينية

 
.6تجيول 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 إجمالي القروض ) بمليون دوالر أمريكي(

3,3286,3676,6116,8136,9296,9506,821 إجمالي الودائع ) بمليون دوالر أمريكي(

37.141.843.142.445.550.448.2 نسبة القروض إلى الودائع )%(

المصدر:  سلطة النقد الفلسطينية.

 

 
.7تجيول أ   

الحدلة القدنونيةييي تستجيل الشركدت حسب   

آب 2000
    آب     

2011

   أيلول    

2011

 تشرين أول   

2011

 تشرين ثاني   

2011

 كانون أول   

2011

 كانون ثاني   

2012

الضفة الغربية

42323851365540 شركة عادية

95554459517764 شركة مساهمة

0000001 شركة عامة

0300141 شركة أجنبية

0230212 شركة غير ربحية

137928511090137108 المجموع

 قطاع غزة

817921202629 شركة عادية

12121020181610 شركة مساهمة

0000000 شركة عامة

1000000 شركة أجنبية

94191941384229 المجموع

المصدر: وزارة االقتصاد الوطني.
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.8تجيول أ   
 الاسدحدت الارخاة لإليادر ) اتر اربع (

آب 2000
    آب      

2011

    أيلول      

2011

 تشرين أول   

2011

 تشرين ثاني   

2011

 كانون أول   

2011

 كانون ثاني   

2012

 الضفة الغربية

105,78181,498144,21265,233260,50671,377 القدس رام هللا و البيرة

57,96361,77889,49357,149194,01655,014 نابلس

18,77319,89122,05817,58459,6857,308 طولكرم

34,95432,29934,18524,233416,58528,251 الخليل

16,83735,67927,07515,58856,07019,322 بيت لحم

24,02622,17822,67215,09228,58548,891 جنين

2,5049869,2144,6494,3327,942 قلقيلية

000000 سلفيت

345,685260,838254,309348,909199,5281,019,779238,105 المجموع

قطاع غزة

27,90275,45095,540107,176105,600124,500 الشمال

50,116112,215120,58082,847142,540182,650 غزة

/15,98470,05075,855141,96489,650102,450a الوسطى

51,14690,855102,56042,842107,800118,550 خانيونس

39,42985,75095,45022,420102,050123,470 رفح

184,577434,320489,985397,249547,640651,620مجموع قطاع غزة

المصدر: هيئة المكاتب والشركات الهندسية.

 
 

 

.9تجيول أ   
 حركة شدحندت غزة

آب   2000
   آب    

2011

 أيلول   

2011

 تشرين أول   

2011

 تشرين ثاني  

2011 

 كانون أول   

2011

 كانون ثاني   

2012

 معبر المنطار ) كارني (

992000000 مجموع الشاحنات الصادرة

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

 معبر كرم أبو سالم ) كيرم شالوم (

0000411070 مجموع الشاحنات الصادرة

 4,967   4,546   4,569   3,370   4,157   4,343  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(

014511296129155134 مجموع الشاحنات الواردة

المصدر: وزارة االقتصاد الوطني ) آب 2000( ، الهيئة العامة للبترول ) فترات آخرى(.

عدد الشاحنات  ال يشمل شاحنات السوالر الصناعي الخاص بمحطة توليد الكهرباء بالنسبة للمحروقات . مالحظة: 
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الااطلحدت تعريف. ب الالحق  

 

 

 البطدلة الاعيلة

العاطلين عن العمل وفقا للتعريف الموسع كنسبة مئوية من قوة العمل.  التعريف الموسع للبطالة يشمل جميع معدل البطالة المعدل يعرض عدد 

عاما  أو أكثر و الذين يعانون من البطالة باالضافة الى أولئك الذين ، خالل الفترة المرجعية ، من دون عمل 18األشخاص الذين يبلغون من العمر  

تصنيفهم  على أنهم عاطلون عن العمل( ألنهم شعروا أنه ال يوجد أي عمل  م  لم يبحثوا عن عمل )وبالتالي ال يمكن، وهم متاحون للعمل ولكنه

  متاح لهم .

التقليدية  معدل البطالة المعدل يعطي قياسا اوسع للعمالة الغير مستغلة. التخفيف للتعريف المعياري للبطالة يبدو منطقيا  في الظروف حيث الوسائل

للبحث عن عمل محدود، وحيث سوق العمل غير منظم بشكل كبير ، وحيث استيعاب اليد العاملة غير كافي أو حيث قوة العمل تعمل لحساب نفسها 

 إلى حد كبير.

  

 اؤشر القيس

. ) سوق فلسطين لألوراق المالية( هو مؤشر البورصة الرئيسي لسوق فلسطين لألوراق المالية  

 

ندء التجيييالاسدحدت الارخاة للب   

عبارة عن المساحات المرخصة لألبنية الجديدة والقائمة.   

 

  اتوسط األتجر اليوا  الادف 

ا إلى ويحسب هذا المتوسط نحو األجر النقدي الصافي المدفوع لجميع الموظفين مقسوما على مجموع أيام العمل. األجور بعمالت مختلفة يتم تحويله

الصرف في شهر الدراسة.شيكل اسرائيلي جديد وفقا لسعر   

  

 االئتادن الاارف 

 يقيس قدرة االقتراض المقدمة لألفراد والشركات والمنظمات من قبل النظام المصرفي في شكل قروض أو أنواع أخرر من االئتمان.وهناك قناعة

 عامة بكن اإلئتمان يسهم في النمو االقتصادي.

   

  الويائع الاارفية

يحتفظ بها البنك نيابة عن العمالء. وكثيرا ما يستخدم هذا المؤشر لقياس سالمة وثقة الشعب في النظام المصرفي.الودائع هي الحسابات التي   

 

  اؤشر أسعدر الاستهلك 

المؤشر هو أداة إحصائية لقياس التغيرات على مر الزمن في األسعار التي تدفعها األسر لسلة من السلع والخدمات التي تشتريها عادة 

  لالستهالك. ويستخدم مؤشر سعر المستهلك لقياس التضخم على مر الزمن.

و هي: الخضروات والفواكه والمواد الغذائية األخرر ، والمشروبات والتب  والمنسوجات  وتشمل سلة البضائع  فئات رئيسية من السلع والخدمات

الوقود والطاقة، والنقل، واالتصاالت والخدمات الطبية والمنتجات الصيدالنية، والمالبس واألحذية واألثاث واألجهزة المنزلية واألدوات المنزلية و

نات وسلع الرعاية الشخصية، ورسوم خدمات النقل العام واالتصاالت والرعاية الصحية في المستشفيات وغيرها ، والرسوم المدرسية. يتم جمع بيا

وم بها الموظفون المدربون بما في ذلك أسواق مختارة تشمل محالت البقالة،  محالت عن األسعار بالنسبة للمستهلكين من خالل الزيارات التي يق

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

 

  أيدم اإلغالتقدت الفعلية / تجزئ 

ل األخرر،  أيام اإلغالقات الفعلية يتم حسابها بإضافة كل األيام التي كان فيها المعبر مغلق كلياً أو جزئياً باستثناء عطل نهاية األسبوع والعط

 اإلغالق الجزئي يعني أن المعبر قد إغلق جزئياً لمدة أكثر من ساعة واحدة ولكن ليس ليوم كامل والذي يحسب إغالقا كليا.  

نهاية األسبوع تشمل جميع أيام السبت، والجمعة نصف يوم )ألن  العمل والتدفقات التجارية  تبل  نحو  نصف مستواها العادي  يوم عطالت 

كعطلة ولكن  الجمعة( واألعياد اليهودية واعياد المسلمين. ال تحسب االعياد اليهودية واعياد المسلمين العطل التي تقع في يوم السبت أو يوم الجمعة

وصفها السبت )يوم إغالق كامل( أو الجمعة )إغالق نصف يوم(، على التوالي.ب  
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 العادلة 

سنة أو أكثرو الذين كانوا يعملون في وظيفة بكجر أو العمل لمدة ساعة على األقل خالل األسبوع  18العمالة  تشمل جميع األشخاص الذين يبلغون 

لديهم عقد عمل أو يملكون أعمال تجارية والتي تغيبوا عنها بشكل مؤقت )بسبب المرض، واإلجازات،  السابق للمس ، أو الذين لم يعملوا ولكن

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

  

  سعر الارف

 سعر الصرف هو سعر عملة واحدة مقابل عملة أخرر.

  

  الاديرات

حنها أو نقلها بطريقة أخرر للخروج من األراضي إلى جزء آخر من العالم ، وعادة الستخدامها في الصادرات أي سلعة أو بضاعة ، والتي يتم ش

 تجارة أو بيع.  منتجات أو خدمات  التصدير تزود للمستهلك األجنبي من قبل المنتإل المحلي.

  

  الندتج الاحل  اإلتجادل 

الزمن. معينة من والخدمات المنتجة داخل األراضي الفلسطينية المحتلة في فترةهو القيمة اإلجمالية لجميع السلع  لناتإل المحلي اإلجماليا  

التغيرات في  عندما يتم التعبير عن الناتإل المحلي اإلجمالي في الشروط الثابتة )الناتإل المحلي اإلجمالي الحقيقي( ، يتم استخدام مخفض القيمة لضبط

  قيمة األموال.

. 4 طريق ضربها بالرقم ويتم تحويل البيانات الربعية عن  

 

  نايب الفري ان الندتج الاحل  اإلتجادل 

.هذه هي نتيجة لتقسيم الناتإل المحلي اإلجمالي على  مجموع السكان   

 

  
الناتإل المحلي اإلجمالي

 السكان
  نصيب  الفرد  من الناتإل المحلي اإلجمالي   

 

 اعيل تغير الندتج الاحل  اإلتجادل  

المئوية للتغير )زيادة أو نقصان( من الناتإل المحلي اإلجمالي من دورة القياس السابق. معدل التغير هو النسبة  

 

       
الناتإل المحلي اإلجمالي في الفترة(ت  )  الناتإل المحلي اإلجمالي في الفترة(ت) 

الناتإل المحلي اإلجمالي في الفترة(ت  ) 
 

 

  اعيل التضخم

األسعار على مر الزمن. معدل التضخم هو النسبة المئوية للتغير في مؤشر  

                        

      
مؤشر األسعار في الفترة(ت)  مؤشر األسعار في  الفترة(ت  )  

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

 

 اتجاوع ادف  اإليرايات الحكواية

ة يقيس صافي التدفقات التي تلقتها الحكومة، بما في ذلك عائدات التخليص، والمبال  المستردة الضرائب، والضرائب واإليرادات غير الضريبي 
(حساب الخزينة الموحدالتي تجمعها وزارة المالية ووزارات أخرر لحساب الخزينة الموحد)  

 
  نفقدت األتجور الحكواية

ى األجور والرواتب  للموظفين الدائمين المدنيين  واألمنيين.هذا هو إنفاق الحكومة عل  

   

  النفقدت الحكواية يلى  غير األتجور 

 هذا هو جزء من اإلنفاق الحكومي تمتصه النفقات التشغيلية، والتحويالت ونفقات التنمية ورأس المال.
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  ادف  اإلتقراض الحكواية

الحكومة المحلية لتغطية عائدات التخليص، واالقتطاعات من قبل حكومة اسرائيل عن المياه  والكهرباء، هذا المصطل  يشمل التحويالت إلى 

 والخدمات التي تقدمها وزارتي الصحة والزراعة.

  

 الرايي الحدل 

في اإلقراض ونفقات رصيد الحكومة هو الفرق بين إيرادات الحكومة ومجموع صافي النفقات، بما في ذلك األجور ونفقات غير األجور وصا

  التنمية.

  الييم الخدرتج   للاوازنة

.وهو يتكلف من عمليات التحويالت من البلدان المانحة للسلطة الوطنية الفلسطينية للمساعدة في تمويل ميزانيتها  

  

  الواريات

.ليالواردات هي السلع والخدمات التي ينتجها القطاع األجنبي ويتم شراؤها من قبل  االقتصاد المح  

  

  القوى العدالة

.سنة فما فوق( الذين يعملون أو عاطلين عن العمل خالل فترة مرجعية محددة 18القور العاملة وتتكلف من جميع األشخاص في سن العمل )   

 القور العاملة = العاملين + العاطلين عن العمل

عن عمل. يمكن أن تكون هذه الطلبة والمتقاعدين ، الموجودين في استبعدت من قوة العمل  أولئك في سن العمل الذين ال يعملون وال يبحثون 

.السجون ، وربات بيوت   

  القروض إلى الويائع

المصرفي. هذه النسبة تحسب بكمية قروض البنوك مقسومة على المبل  من ودائعهم. وهذه األداة اإلحصائية تستخدم غالبا  لتقييم السيولة في النظام 

مرتفعة جدا فقد تعني أن البنوك ال يمكن أن يكون ما يكفي من السيولة لتغطية أي متطلبات نقدية غير متوقعة. وبالعكس ، وإذا وإذا كانت النسبة 

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

 

      
القروض المصرفية

الودائع المصرفية
 معدل القروض إلى الودائع 

 

الشركدت  التجييية تستجيلييي    

 هو عدد الشركات الجديدة التي تسجل لدر وزارة االقتصاد الوطني إلجراء العمليات التجارية في األراضي الفلسطينية المحتلة.

  

  ييي األسهم الاتياولة

  وهو مقدار األسهم التي يتم تداولها بين البائعين والمشترين في السوق خالل فترة معينة. 

 

 العادلة الاحيوية

تنطبق البطالة المقنعة توجد عندما يكون توظيف الشخص غير كاف فيما يتعلق لقواعد محددة أو وظائف بديلة.  العمالة المقنعة المرتبطة بالوقت 

المرجعي.على أولئك الذين يعملون من الوقت المحدد  للنشاط والذين يسعون ويكونون متاحين ألعمال إضافية خالل األسبوع   

 

 

  

  اعيل البطدلة

أو أكثر والذين خالل االسبوع قبل الدراسة كانوا بال عمل وهم  سنة 18"العاطلين عن العمل" تشمل جميع األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين  

مجموع قوة العمل.في نفس الوقت متاحون للعمل ويبحثون عن عمل. معدل البطالة يعبر عن عدد العاطلين عن العمل كنسبة مئوية من    

.يستخدم على نطاق واسع المؤشر كمقياس لليد العاملة غير المستغلة  
 

     
البطالة

القور العاملة
 معدل البطالة 

  تقياة األسهم الاتياولة

. قيمة األسهم المتداولة هو مجموع األسهم المتداولة مضروبا بكسعارها المناظرة  


