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األقتصادية اإلجتماعيةأوالً. الوقائع   ص1  

 ثانياً. الوضع األقتصادي الكلي
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 ص2 أ. اإلنتاج    

1122:أنشطة الفنادق في عام اإلطار   ص3 

 ص3 ب. األسعار    

 ص4 ج. أسعار الصرف    

 ص4 د. سوق العمل    

 ص6 ثالثاً. القطاع العام

 ص7 رابعاً. القطاع المصرفي

الخاصخامساً. القطاع   ص8 

 ص9 سادساً. التجارة

 ص9 سابعاً. قطاع غزة

الجداول المرجعية اإلحصائية :أ  الملحق    ص12 

التعاريف والمصطلحات :الملحق ب  ص17 

المختصرات واألحرف األولية :جالملحق   ص20 

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 

 السالم في الشرق االوسط  متاح ايضاً على الموقع

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
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نسبة التغيير الربع الرابع2012 )%(الربع الرابع 2011الربع اثالث 2011الربع الثاني 2000اإلنتاج
a/

1,606
b/

1,642
b/

2.2
b/

a/
11.8

b/
11.2

b/----
a/

1,630
b/

1,652
b/

1.3
b/

اساس سنوى )آذار 2012(آذار 2012شباط  2012آب 2000األسعار

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

1.10.30.23.2-القدس الشرقية

0.60.10.24.1-الضفة الغربية

0.80.20.30.5-قطاع غزة

نسبة التغيير الربع الرابع2012 )%(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 آذار 2012 )%(آذار 2012كانون ثاني 2012كانون ثاني 2011

605.9795.2680.1-14.5

499.6508.5507.4-0.2

223.0260.3234.8-9.8

42.444.048.09.1

-171.3-52.8-199.8278.4

113.3220.9510.1130.9

نسبة التغيير الربع الرابع2012 )%(الربع الرابع 2011الربع الثالث 2011الربع الثاني 2000

1,2343,2853,5538.2

3,3286,8216,9722.2

37.148.251.0----

نسبة التغيير آذار  2012 )%(آذار 2012كانون ثاني 2012آب 2000

2311401432.1المجموع

1371031084.9الضفة الغربية

5.4-943735قطاع غزة

 /530.3786.6a/ aالمجموع

345.7224.8286.527.4الضفة الغربية

 /184.6561.8a/ aقطاع غزة

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

4,373000.0المنطار ) السير الناقل(واردات قطاع غزة ) شاحنات( 

4,384000.0صوفا          

953000.0رفح         

8.7-04,0033,653كرم أبو سالم

36.2-015297كرم أبو سالم ) محروقات(          

904000معبر الشجاعية          
/d

2,460000.0المنطارصادرات قطاع غزة ) شاحنات( 

24.1-02922كرم أبو سالم

إغالق جزئي - آذار 2012آب 2000اإلغالقات

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

0غير متوفركرم أبو سالم

 0 0معبر الشجاعية ) محروقات(          

 0 0صوفا ) تجاري(          

 0 0رفح ) تجاري(          

 84 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 .

المصدر : الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، اإلنتاج،األسعار، سوق العمل: وزارة المالية : القطاع العام، سلطة النقد الفلسطينية: القطاع المصرفي، وزارة االقصاد الوطني، تسجيل الشركات الجديدة
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أوالً.الوقائع االقتصادية االجتماعية - آذار 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

 القروض ) بمليون دوالر أمريكي(

 الودائع ) بمليون دوالر أمريكي(

 القروض و الودائع )٪(

القطاع الخاص

المساحات المرخصة للبناء الجديد                     

)ألف متر ربع(

قطاع غزة

100 

إغالق تام - آذار  2012

100

24

100 

100 
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 ثدنيدً. الوضع اإلتقتادي  الكل 

 أ. اإلنتدج

 

% فااااااي الربااااااع 2نمااااااا الناااااااتم المحلااااااي اإلجمااااااالي بنساااااابة 

، مقارنااااااااااة بااااااااااالربع السااااااااااابق وبزيااااااااااادة  2122الرابااااااااااع 

% عماااااا كاناااااات علياااااه فااااااي الرباااااع الرابااااااع مااااان عااااااام 22

إرتفاااااااااع النااااااااااتم  ،2122فاااااااااي الرباااااااااع الراباااااااااع . 2121

وبأقااااااال فاااااااي الضااااااافة الغربياااااااة %  3المحلاااااااي اإلجماااااااالي 

% فااااااااي  قطاااااااااع غاااااااازة .كاناااااااات قيمااااااااة الناااااااااتم 2ماااااااان 

ملياااااااااااون دوالر أمريكاااااااااااي  246,2 الحقيقاااااااااااي  المحلاااااااااااي

  24223) ،2122خاااااااااالل الرباااااااااع الراباااااااااع  مااااااااان عاااااااااام 

ملياااااااون دوالر أمريكاااااااي مااااااان حياااااااث االساااااااعار الجارياااااااة( 

مليااااااااون  24213موزعااااااااة كالتااااااااالي : الضاااااااافة الغربيااااااااة 

ملياااااااااااون دوالر  34,دوالر أمريكاااااااااااي، قطااااااااااااع غااااااااااازة 

أمريكاااااي.  وبشاااااكل عاااااام، نماااااا النااااااتم المحلاااااي اإلجماااااالي 

. 2121مقارناااااااة بعاااااااام  2122فاااااااي عاااااااام % 22بنسااااااابة 

                                                              

وهااااااو أكباااااار قطاااااااع فااااااي منقااااااادا باالساااااااس لقطاااااااع الخاااااادمات  2122وقااااااد كااااااان النمااااااو فااااااي قطاااااااع غاااااازة خااااااالل الربااااااع الرابااااااع ماااااان العااااااام 

% عمااااااا كاناااااات ,2وكاناااااات أعلااااااي بنساااااابة  2122مقارنااااااة مااااااع الربااااااع الثالااااااث  %7، حيااااااث نماااااات القيمااااااة المضااااااافة الحقيقيااااااة بنساااااابة االقتصاااااااد

، لتصااااااال إلاااااااى مساااااااتو  2122األخيااااااار مااااااان عاااااااام  خاااااااالل الرباااااااع أيضاااااااا  و توساااااااعت خااااااادمات التصااااااانيع . 2121علياااااااه فاااااااي الرباااااااع الراباااااااع 

مجمااااااوع % ماااااان 2، لكنهااااااا ال تاااااازال تمثاااااال أقاااااال ماااااان 2121% فااااااوق مسااااااتو  الربااااااع الرابااااااع 3,% ماااااان الربااااااع السااااااابق وكاناااااات 5أعلااااااى 

أقااااال مماااااا كانااااات علياااااه ٪  7تقلصااااات بمقااااادار  قاااااد القيماااااة المضاااااافة الحقيقياااااة فاااااي الزراعاااااة وصااااايد األساااااماكوكانااااات . النااااااتم المحلاااااي اإلجماااااالي

وتقلصاااااات اإلدارة العامااااااة والاااااادفاع  .2121% عمااااااا كاناااااات عليااااااة فاااااي الربااااااع الرابااااااع مااااان 4,ولكنهاااااا كاناااااات أعلااااااى بنسااااابة  فاااااي الربااااااع السااااااابق

 2122والرباااااااع الراباااااااع  2121% باااااااين الرباااااااع الراباااااااع 7ولكنهاااااااا توساااااااعت بنسااااااابة   2122باااااااين الرباااااااع الثالاااااااث والرباااااااع الراباااااااع  %6بنسااااااابة 

 أعلااااااااى تكانااااااا  ا، ولكنهاااااااا2122مقارناااااااة بااااااااالربع الثالاااااااث  2122فاااااااي الربااااااااع الراباااااااع  %2وتجاااااااارة الجملاااااااة والتجزئااااااااة  تقلصااااااات بنساااااااابة  .

% عمااااااااا كاناااااااات عليااااااااه فااااااااي الربااااااااع  22 بنساااااااابة 

 القيماااااااة المضاااااااافة الحقيقياااااااة ظلااااااات .2121الراباااااااع 

 فاااااااي تقريباااااااا دون تغييااااااار قطااااااااع اإلنشااااااااءاتفاااااااي 

، السااااااابق مقارنااااااة مااااااع الربااااااع 2122الربااااااع الرابااااااع 

عماااااااا كانااااااات  ٪53 ت أعلاااااااى بنسااااااابة كانااااااا اولكنهااااااا

 ٪ ماااااااان24، وهااااااااو مااااااااا يمثاااااااال قباااااااال عااااااااام عليااااااااه

 مجموع الناتم المحلي اإلجمالي.

قطااااااع الزراعاااااة وصااااايد ن فاااااي الضااااافة الغربياااااة، كاااااا

القطااااااع الرائاااااد مااااان حياااااث النماااااو الحقيقاااااي   األساااااماك

% مقارناااااااة 211بنسااااااابة  متوساااااااعا خاااااااالل الرباااااااع ، 

% 26وبنسااااااااااااابة  2122 الااااااااااااثمااااااااااااع الرباااااااااااااع الث

، علاااااى 2121مااااان عاااااام  الراباااااعمقارناااااة ماااااع الرباااااع 

% ماااااااان الناااااااااتم 4الاااااااارغم أنهااااااااا ال تاااااااازال تمثاااااااال 

فااااااي  الحقيقيااااااة القيمااااااة المضااااااافة. المحلااااااي اإلجمااااااالي

 2122الربااااااع الثالااااااث  مقارنااااااة مااااااع ٪3بنساااااابة  توسااااااعت ،االقتصاااااااد فااااااي الضاااااافة الغربيااااااة فااااااي أكباااااار قطاااااااع الااااااذي ال ياااااازال، قطاااااااع الخاااااادمات

الربااااااع  بااااااين تقريبااااااا لاااااام تتغياااااار الحقيقيااااااة، القيمااااااة المضااااااافة تجااااااارة الجملااااااة والتجزئااااااة فااااااي قطاااااااع. 2121الربااااااع الرابااااااع  منااااااذ٪ 6بنساااااابة و

 قطاااااااع اإلنشاااااااءات انكماااااا  .العااااااام السااااااابق ماااااان 2122الرابااااااع  الربااااااع فااااااي ٪,بنساااااابة  أعلااااااى، لكنااااااه كااااااان 2122و الربااااااع الرابااااااع  الثالااااااث

 اإلدارة العاماااااااة والااااااادفاع تقلصااااااات وبالمثااااااال،. 2121الرباااااااع الراباااااااع  مناااااااذ ٪3بنسااااااابة  ولكااااااان إرتفاااااااع 2122الرباااااااع الراباااااااع  خاااااااالل ٪2بنسااااااابة 

 انخفضاااااات التصااااانيع فااااااي القيمااااااة المضاااااافة .2121الرباااااع الراباااااع  عماااااا كاناااااات علياااااه فااااااي ٪22، ولكااااان كاناااااات أعلاااااى خاااااالل الربااااااع ٪3بنسااااابة 

 .2121الربع الرابع  منذ٪ 2بنسبة السابق و مقارنة مع الربع 2122 في الربع األخير ٪,بنسبة 
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2100ف  يدم أنشطة الفنديق   

 
إلااااااى  2122عاااااادد ناااااازالء الفنااااااادق انخفااااااض قلاااااايال فااااااي عااااااام 

. كاناااااااااات 2121فااااااااااي عااااااااااام  5774343مقاباااااااااال  5214,35
 يااااانخفض فيهاااااا عااااادد النااااازالء هاااااذه هاااااي المااااارة األولاااااى التاااااي 

علااااااى األقاااااال. عاااااادد الليااااااالي التااااااي قضاااااااها  2117منااااااذ عااااااام 
الساااااياح فاااااي الفناااااادق )ليلاااااة الضااااايف( انخفضااااات أيضاااااا، مااااان 

فاااااااي عاااااااام  ملياااااااون 2.25حتاااااااي  2121ملياااااااون فاااااااي  2.24
. وكاااااان هاااااذا علاااااى الااااارغم مااااان الزياااااادة فاااااي متوساااااط 2122

 2.2كاااال نزيااااال فااااي الفناااااادق، مااااان قضااااااها عاااادد اللياااااالي التااااي 
 وقاااااااد بلااااااا   .2122فاااااااي عاااااااام  2.5إلاااااااى  2121فاااااااي عاااااااام 
٪ 35٪، مقارناااااااة ماااااااع 26إشاااااااغال الغااااااارف نسااااااابة  متوساااااااط 

.                                         2121  فااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي عااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام
                 
معااااادالت إشاااااغال الغااااارف تختلاااااف حساااااب المنطقاااااة. فاااااي حاااااين 

٪ فااااااي 35٪ فااااااي القاااااادس الشاااااارقية و 2,كاناااااات هااااااذه النساااااابة 
٪ 25٪ فااااااااي شاااااااامال و 22 تالضاااااااافة الغربيااااااااة، كانااااااااوسااااااااط 

 ٪ فقاااااط فااااااي قطااااااع غاااااازة.,فاااااي جناااااوب الضاااااافة الغربياااااة، و 
      

فناااااااااادقا فااااااااااي األراضااااااااااي الفلسااااااااااطينية  213هناااااااااااك جااااااااااد وي
ساااااااااااااريرا،  224644غرفاااااااااااااة و  54524المحتلاااااااااااااة، ماااااااااااااع 

مركااااااز الضاااااافة ( وفناااااادق 24وتتركااااااز فااااااي القاااااادس الشاااااارقية )
فنااااااااادق  4 وشاااااااامالها هناااااااااك  (24) جنوبهااااااااا( و27) الغربيااااااااة

                       فنااااااااااااااااااادقا.  22يوجاااااااااااااااااااد  قطااااااااااااااااااااع غااااااااااااااااااازةفاااااااااااااااااااي  و
   

 المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.
 
 

 

 

 لقياااااااااس( ، والااااااااذي  يسااااااااتخدم IPI) اإلنتاااااااااج الصااااااااناعي مؤشااااااااررتفااااااااع إ 

 ٪ 3بنسااااااابة ،  النشااااااااط اإلنتااااااااجي فاااااااي علاااااااى الماااااااد  القصاااااااير التغيااااااارات

النشاااااااااط   رتفااااااااع. إمقارنااااااااة مااااااااع الشااااااااهر السااااااااابق  2122شااااااااباط فااااااااي 

الاااااذي تبلااااا  حصاااااته  )و المحااااااجرواساااااتغالل  التعاااااديناالنتااااااجي فاااااي قطااااااع 

االنتااااااااااج  إرتفاااااااااعو ،2102فاااااااااي شاااااااااباط  %46بنسااااااااابة  ٪( 6., النسااااااااابية

حصاااااااة مااااااع )% 6بنسااااااابة الصاااااااناعات التحويليااااااة الصااااااناعي  فاااااااي قطاااااااع 

الشاااااااهر  خاااااااالل . و)٪ 41.6نسااااااابية لمؤشااااااار اإلنتااااااااج الصاااااااناعي بمقااااااادار 

االنتااااااااجي فاااااااي قطااااااااع  النشااااااااطمااااااان ناحياااااااة أخااااااار   نفساااااااه ، إنخفاااااااض

حصااااااااته )والااااااااذي تبلاااااااا   .%0644بنساااااااابة  اماااااااادادات المياااااااااه والكهرباااااااااء 

   .(%4.,2النسبية 

 : الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.المصدر

 

 

األسعدر ب.  

قياااااااااس ل،و الااااااااذي يسااااااااتخدم (CPI) مؤشاااااااار أسااااااااعار المسااااااااتهلك

آذار  فااااااااي أسااااااااعار% 1.3يعكااااااااس زيااااااااادة قاااااااادرها التضااااااااخم ، 

 ة بلغاااااااتسااااااانويزياااااااادة ، وبالساااااااابق الشاااااااهر ماااااااع مقارناااااااة 2122

كااااااااان  أكباااااااار ارتفاااااااااع فااااااااي األسااااااااعار و. 2122 آذار منااااااااذ ٪ 3

أساااااااااعار و  ،التعلااااااااايم  أساااااااااعار فاااااااااي  2122 آذارفاااااااااي  شاااااااااهر 

الطبيااااااااة، وأساااااااعار الخااااااادمات ،  االقمشاااااااة والمالباااااااس واالحذياااااااة

 المساااااااااكن ومساااااااااتلزماته، و ، ووأساااااااااعار النقااااااااال والمواصاااااااااالت

ت فااااااااي حااااااااين كاناااااااا. والساااااااالع والخاااااااادمات الترفيهيااااااااة والثقافيااااااااة

المااااااااااواد الغذائياااااااااااة والمشااااااااااروبات المرطبااااااااااة  فاااااااااااي أسااااااااااعار 

 .المتوسط أرخص

 .,211مالحظة: سنة األساس الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني. المصدر:
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متااااااأثرا بشااااااكل اساسااااااي بالزيااااااادة فااااااي أسااااااعار  2122 آذارخااااااالل شااااااهر  الضاااااافة الغربيااااااة% فااااااي 1.3بنساااااابه ازداد مؤشاااااار أسااااااعار المسااااااتهلك 

و أساااااااعار  ، وخااااااادمات التعلااااااايم،و الخااااااادمات الطبياااااااة االثااااااااث والمفروشاااااااات والسااااااالع المنزلياااااااة، وفاااااااي أساااااااعار، واالحذياااااااةالقمشاااااااة والمالباااااااس ا

الماااااااواد الغذائياااااااة والمشاااااااروبات  السااااااالع والخااااااادمات المتنوعاااااااةأساااااااعار . وأساااااااعار خااااااادمات المطااااااااعم والمقااااااااهي والفناااااااادق النقااااااال والمواصاااااااالت

  الشهر. هذا انخفضت خالل المرطبة

خاااااادمات أسااااااعار ويرجااااااع ذلااااااك أساساااااااً إلااااااى اإلرتفاااااااع الملحااااااوظ فااااااي ٪،  1.2لك بنساااااابة فااااااي القاااااادس الشاااااارقية ارتفااااااع مؤشاااااار أسااااااعار المسااااااته

والمساااااااكن ومساااااااتلزماته  المتنوعاااااااة ، وفاااااااي أساااااااعار الخااااااادمات الطبياااااااةالتعلااااااايم، السااااااالع والخااااااادمات الترفيهياااااااة والثقافياااااااة، والسااااااالع والخااااااادمات 

 االثاااااااااث، والفنااااااااادق والمقاااااااااهي المطاااااااااعم خاااااااادماتتاااااااام تسااااااااجيل انخفاااااااااض  فااااااااي متوسااااااااط أسااااااااعار  .وفااااااااي أسااااااااعار النقاااااااال والمواصااااااااالت

القمشاااااااااااااة او  المنزلياااااااااااااة  والسااااااااااااالع والمفروشاااااااااااااات

واالتصااااااااالت إنخفضاااااااتت هاااااااذا  والمالباااااااس واالحذياااااااة

 .الشهر

٪ فااااااي 1.3أسااااااعار المسااااااتهلك بنساااااابة ارتفااااااع مؤشاااااار 

. وقاااااااد ساااااااجلت أكبااااااار 2122 آذارقطااااااااع غااااااازة فاااااااي 

خاااااااادمات التعلاااااااايم، زيااااااااادات األسااااااااعار فااااااااي اسااااااااعار 

وأساااااااعار النقااااااال والمواصاااااااالت، وأساااااااعار الخاااااااادمات 

أساااااااااعار  ،والسااااااااالع والخااااااااادمات المتنوعاااااااااةالطبياااااااااة، 

والمسااااااااكن  والفنااااااااادق والمقاااااااااهي المطاااااااااعم خاااااااادمات

الخاااااااادمات الساااااااالع و. وشااااااااهدت أسااااااااعار ومسااااااااتلزماتة

أكباااااار انخفاااااااض خااااااالل الشااااااهر،  الترفيهيااااااة والثقافيااااااة،

االثااااااااااااث والمفروشاااااااااااات والسااااااااااالع  أساااااااااااعارتلتهاااااااااااا 

     المنزلية.

 

 .,211مالحظة: سنة األساس الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني. المصدر:  

 

 ج. أسعدر الارف

 

ساااااااعر  تغيياااااار فاااااااي . لااااااام يحااااااادث أي 2122 آذارفااااااي والياااااااورو   األمريكاااااااي الاااااادوالرمقابااااااال قلااااااايال   (NIS) ساااااااعر صااااااارف الشاااااايكل نخفااااااضإ

مقاباااااال الاااااادوالر األمريكااااااي ثابتااااااا  (JOD)سااااااعر الصاااااارف للاااااادينار االردنااااااي صاااااارف الاااااادينار األردنااااااي مقاباااااال اليااااااورو  فااااااي حااااااين ال ياااااازال

 .1.72عند 

 اتوسط أسعدر الارف الشهرية

آب 2000
    تشرين أول 

2011 

    تشرين 

ثاني  2011

    كانون أول  

2011

    كانون ثاني 

2012 

    شباط  

2012

   آذار      

2012

4.053.673.733.773.813.743.76دوالر على شيكل

3.665.035.054.974.924.954.97يورو على شيكل

0.710.710.710.710.710.710.71دوالر على دينارد أردني

0.640.970.960.930.910.940.94يورو على دينارد أردني

المصدر: بنك إسرائيل والبنك المركزي األردني

 

 ي. سوق العال

 

. وكااااااان %,, حااااااوالي  عااااااام 25كاناااااات نساااااابة القااااااو  العاملااااااة المشاااااااركة لألشااااااخاص الااااااذين تزيااااااد أعمااااااارهم عاااااان  2122رابااااااع الربااااااع ال فااااااي

كاااااااان األشاااااااخاص النشاااااااطيين إقتصاااااااادياً . مااااااان هاااااااؤالء ) ملياااااااون شاااااااخص  2.2) حاااااااوالي عااااااادد األشاااااااخاص المشااااااااركين فاااااااي القاااااااو  العاملاااااااة

وقااااااد أرتفعاااااات نساااااابة  مشاااااااركة  شااااااخص.ألااااااف   356,000فااااااي قطاااااااع غاااااازة حااااااوالي فااااااي الضاااااافة الغربيااااااة وكااااااان  ألااااااف 755,000حااااااوالي 

 %.1,% بينما كانت في قطاع غزة أقل بقليل من 7,القو  العاملة في الضفة الغربية نقطة مئوية واحدة  إلى حوالي 
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 (%) 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.  
 

ممااااااا كااااااان عليااااااه فااااااي   تينمئااااااوي نقطتااااااين، ولكنااااااه أقاااااال ب2122 الرابااااااع٪ فااااااي الربااااااع  22٪ إلااااااى  22معاااااادل البطالااااااة اإلجمااااااالي ماااااان  نخفااااااضإ

العماااااال سااااااوق فااااااي  الماااااارأة ، علااااااى وجااااااه الخصااااااوص. . معاااااادل البطالااااااة تظهاااااار إختالفااااااات كبياااااارة  باااااابن الجاااااانس والعماااااار2121 الرابااااااعالربااااااع 

. علاااااى الااااارغم مااااان أن معااااادل البطالاااااة باااااين النسااااااء إنخفضااااات بنسااااابة ثاااااالث مااااان الرجاااااالمااااان عااااادم وجاااااود وظاااااائف   تضااااارراأكثااااار نسااااابيا  هاااااي 

مقارنااااااة بإنخفاااااااض نقطااااااة مئويااااااة واحاااااادة للرجااااااال خااااااالل الفتاااااارة نفسااااااها، بقااااااي معاااااادل البطالااااااة بااااااين  2122نقاااااااط مئويااااااة فااااااي الربااااااع الرابااااااع 

 %(.24% مقابل 27النساء ثماني نقاط مئوية أعلى من الرجال ) 

الفئااااااات العمريااااااة  ال تاااااازال تااااااؤثر علااااااى معاااااادالت البطالااااااة وبالمثاااااال، فااااااإن

معاااااادل  علااااااى الاااااارغم ماااااان أن .األكباااااار ساااااانا أكثاااااار ماااااان األصااااااغر ساااااانا

الرباااااع  فاااااي جمياااااع الفئاااااات العمرياااااة بالنسااااابة للمااااارأة فاااااي انخفاااااض البطالاااااة

بااااااين  ٪ ماااااان النساااااااء57 مااااااا زالاااااات تااااااؤثر علااااااىفإنهااااااا  ،2122الرابااااااع 

هاااااااؤالء  ٪ مااااااان7,و  عاااااااام مااااااان العمااااااار ,2و  21 الفئاااااااة العمرياااااااة باااااااين

، الرجاااااال فاااااي حالاااااة. عاماااااا 24 إلاااااى 25مااااان  فاااااي الفئاااااة العمرياااااة النسااااااء

مااااان  فاااااي الرباااااع األخيااااار لجمياااااع الفئاااااات العمرياااااة معااااادل البطالاااااة ضانخفااااا

  و .عاماااااااا 51 عااااااانأعماااااااارهم  زيااااااادت باساااااااتثناء تلاااااااك التاااااااي 2122عاااااااام 

و  25 الاااااااذين تتاااااااراوح أعماااااااارهم باااااااين مااااااان الرجاااااااال % 35 ذكااااااارقاااااااد 

الفئااااااة العمريااااااة  تلااااااك الموجااااااودة فااااااي ٪ ماااااان32و  ساااااانة ماااااان العماااااار 24

الرباااااااع الراباااااااع  فاااااااي عااااااان العمااااااالون عااااااااطل باااااااأنهم عاماااااااا ,2 إلاااااااى 21

2122. 

 .المصدر :  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني                                             

في  سبعة أشهر إلى ما فوق ارتفعت مدة البطالةمتوسط  في حين أن. 2122من عام  الربع الرابعفي  شهرا 22 إلى ما يقرب من مدة البطالةمتوسط  ارتفع

بالنسبة  أطول في المتوسط معدالت البطالة استمرت، في كلتا المنطقتين. شهرا 25 قريب من دون تغيير عند مستو   في قطاع غزة ظلت، الضفة الغربية

 مدة البطالةمتوسط  في حين أن (.شهران) قطاع غزة من أشهر( 4) في الضفة الغربية أكبر بكثير أن الفارق كانمن ، على الرغم أكثر من الرجال للنساء

 للنساء. ونصف ونصفشهر  ارتفعت بنسبة، 2122و الربع الرابع  الربع الثالث بين للرجال فقط اطفيف اإرتفاع إرتفع

 

المجموعذكورإناث

1357  الضفة الغربية

161415  قطاع غزة

15911  األراضي الفلسطينية المحتلة

المصدر :  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.

متوسط مدة البطالة ) في الشهر (

الربع الرابع 2011
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القطدع العدمثدلثدً.   

 نخفاضاااااااااً إ اإلياااااااارادات الحكوميااااااااة ) أساااااااااس نقاااااااادي(شااااااااهدت 

كانااااااات بماااااااا  مقارناااااااة  2122 آذارفاااااااي شاااااااهر   ٪ 25بنسااااااابة  

% مقارناااااااة بماااااااا 24و بزياااااااادة  ،الشاااااااهر الساااااااابق علياااااااه فاااااااي

ملياااااااون  641.2لتصااااااال إلاااااااى  2122فاااااااي آذار  هكانااااااات عليااااااا

التاااااي تمثااااال  الضاااااريبية غيااااار االياااااراداتإجماااااالي  شااااايقل فقاااااط.

بنسااااااابة كانااااااات أقااااااال  % مااااااان مجماااااااوع صاااااااافي اإليااااااارادات7

% 6مماااااااا كانااااااات علياااااااه فاااااااي الشاااااااهر الساااااااابق وبنسااااااابة ٪ 31

، اإلياااااااااارادات الضااااااااااريبية .2122فااااااااااي آذار  اعاااااااااان مسااااااااااتواه

 % مااااااان مجماااااااوع صاااااااافي اإليااااااارادات،25مثااااااال وهاااااااي ماااااااا ت

لكنهااااااااااا كاناااااااااات  2122فااااااااااي آذار %32بنساااااااااابة إنخفضاااااااااات 

 و .2122ذار آ% مماااااااا كانااااااات علياااااااة فاااااااي 21أعلاااااااى بنسااااااابة 

% 67والتااااااي تمثاااااال   المقاصااااااة إياااااارادات اجمااااااالي فااااااي حالااااااة

 %2بنساااااااابة ماااااااان مجمااااااااوع صااااااااافي اإلياااااااارادات،  إنخفضاااااااات 

% عماااااااا 26ولكنهاااااااا كانااااااات أعلاااااااى بنسااااااابة  2122فاااااااي آذار 

   .2122كانت عليه في آذار 

 وزارة المالية الفلسطينية. المصدر: 

 .2122 نيسان  25 حتي تاريخ المفترض أن تكون األكثر  دقةالتي من البيانات من االشهر السابقة و مالحظة: تحديث 

فااااااااي  اإلنفاااااااااق الحكااااااااوميانخفااااااااض و .2122آذار  فااااااااي إساااااااارائيلي مليااااااااون شاااااااايقل 790.2 صااااااااافي اإلقااااااااراض زائااااااااد إجمااااااااالي اإلنفاااااااااق بلاااااااا 

  2122آذار  النفقااااااااات ماااااااان غياااااااار األجااااااااور فااااااااي  وكااااااااان .2122آذار  دون مسااااااااتوياتها فااااااااي %,، وكااااااااان 2122آذار  فااااااااي قلاااااااايال األجااااااااور

 إرتفااااااااع  يقااااااااراض الحكااااااااوماإلصااااااااافي  .علااااااااى التااااااااوالي، 2122 و آذار 2122 فااااااااي شااااااااباطعمااااااااا كاناااااااات عليااااااااه   ٪53و  ٪21بنساااااااابة أقاااااااال 

الحاااااااالي  بلااااااا  حجااااااام العجاااااااز النااااااااتم .2122 آذار عماااااااا كاااااااان علياااااااه فااااااايأعلاااااااى   ٪32 مساااااااتو  ليصااااااال إلاااااااى 2122 آذار٪ فاااااااي 4بنسااااااابة 

 أقااااال بكثيااااار ماااااانولكااااان ، شاااااباط فاااااي شااااايقل إساااااارائيلي ملياااااون 17.7 العجاااااز مااااان بكثيااااار أكباااااار، والاااااذي هاااااو شااااايقل إسااااارائيلي ملياااااون 110.1

النفقااااااااات اإلنفاااااااااق علااااااااى بعااااااااد ) العجااااااااز اإلجمااااااااالي، بلاااااااا  وبالمثاااااااال .2122 آذار الااااااااذي شااااااااهدهشاااااااايقل إساااااااارائيلي   مليااااااااون 494.8 العجااااااااز

مااااااان  شااااااايقل إسااااااارائيلي  ملياااااااون 52.8 أعلاااااااى مااااااان إلاااااااى مساااااااتو  - 2122 آذارنهاياااااااة  فاااااااي شااااااايقل إسااااااارائيلي ملياااااااون 199.8( التطويرياااااااة

 مليااااااون 510.1 الخااااااارجي للموازنااااااة الاااااادعم بلاااااا  .2122 آذار ماااااان شاااااايقل إساااااارائيلي مليااااااون 604.6 أقاااااال بكثياااااار ماااااان لكنهااااااا 2122 شااااااباط

 .الشهرهذا في  شيقل إسرائيلي

 مااااااان المتوقعاااااااة اإليااااااارادات علاااااااى أسااااااااس ملياااااااون شااااااايقل أسااااااارائيلي، ,,,234هاااااااي   2122فاااااااي  الميزانياااااااة المعتمااااااادة للسااااااالطة الفلساااااااطينية

ملياااااااون شااااااايقل إسااااااارائيلي،  44,43 مجماااااااوع صاااااااافي

 ماااااااان صااااااااافي اإلقااااااااراض زائاااااااادإجمااااااااالي النفقااااااااات و

بعااااااااد ماااااااارور   .شاااااااايقل إساااااااارائيليمليااااااااون  ,22422

الساااااااالطة  دخاااااااال، بلاااااااا  فااااااااي الساااااااانة ثالثااااااااة أشااااااااهر

فااااااي  المبلاااااا  الساااااانوي إجمااااااالي ٪ ماااااان,2 الفلسااااااطينية

 باإلضااااااااااافة إلااااااااااى واإلنفاااااااااااق اإلجمااااااااااالي الميزانيااااااااااة،

، العجااااااااز الحااااااااالي. ٪25 يعااااااااادل صااااااااافي اإلقااااااااراض

، فااااااااي الميزانيااااااااة المبلاااااااا  الساااااااانوي ٪ ماااااااان33 بلاااااااا  

التنمااااااااوي الماااااااانخفض  اإلنفاااااااااق  إلااااااااىولكاااااااان نظاااااااارا 

المبلاااااااا   ٪ ماااااااان25  الكلااااااااي العجااااااااز نساااااااابيا ، بلاااااااا  

الخااااااااارجي  الااااااادعم وكاااااااان فاااااااي الميزانيااااااااة. السااااااانوي

٪ 24 بلااااااااا قاااااااااد  2122 آذارنهاياااااااااة  فاااااااااي للموازناااااااااة

 في الميزانية. من المبل  السنوي فقط

 

 

 : وزارة المالية.المصدر

                            .2122أبريل  25 المعلومات المتاحة اعتبارا من مع الشهور السابقة من  المعلومات يحدث الرسم البياني مالحظة:
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 الوضع الادل 
 (أسدس النقي ) 

 إجمالي الرواتب واألجور الحكومية  اإليرادات الحكومية 
 صافي اإلقراض الحكومي  النفقات الحكومية غير األجور 

 الدعم الخارجي للموازنة  الرصيد الحكومي 

 مليون شيقل 8,493 

 مليون شيقل 12,114

 مليون شيقل 3,167

 مليون شيقل 4,951

0 25 50 75 100

 مجموع صافي اإليرادات

 مجموع النفقات وصافي اإلقراض

 العجز الحالي

 العجز

 نسبة ائوية

اقدرنة بايزانية   2012آذار -اإليرايات الضريبية ،النفقدت والعتجز ف  كدنون ثدن  
2012 

 2012ميزانية 

 2012آذار  -من كانون ثاني 
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  رابعدً. القطدع الاارف 

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

ازداد حجاااااام االئتمااااااان المصاااااارفي بنساااااابة تصاااااال الااااااى   2100فااااااي الربااااااع الرابااااااع  األعمااااااال التجاريااااااة. بيانااااااات األراضااااااي الفلسااااااطينية المحتلااااااة 

معظاااااام االئتمااااااان المصاااااارفي فااااااي شااااااكل امريكااااااي ،بعااااااد كااااااان هناااااااك انخفاااااااض فااااااي الربااااااع السااااااابق. مليااااااون دوالر  33,55% ليصاااااال الااااااى  8

الراباااااااع ٪ فاااااااي الرباااااااع  10صااااااال إلاااااااى يمئوياااااااة ل بحاااااااوالي نقطاااااااة حجمهاااااااا النسااااااابي إلجماااااااالي االئتماااااااان المصااااااارفي  انخفاااااااضقاااااااروض، وقاااااااد 

التمويااااال التااااااأجيري  .  اك إرتفااااااع فااااااي كاااااان هناااااا وأيضااااااا، اإلئتماااااان نساااااابة الجااااااري ماااااادين فاااااي إجمااااااالي  إرتفعااااات. وفاااااي الوقااااات نفسااااااه، 2100

 .في المرفق أ( 4)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 الثالث 

2010

الربع الرابع 

2010

الربع األول 

2011

الربع الثاني 

2011

الربع الثالث 

2011

الربع الرابع 

2011

59.970.168.869.967.372.771.3

(1,061)(1,999)(1,986)(2,204)(2,354)(2,387)(2,534)

39.529.630.929.932.527.128.4

(701)(845)(893)(943)(1,138)8901010

0.60.30.30.20.20.30.2

(11)(8)(8)(7)(8)(8)(9)

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

(1,773)(2,852)(2,887)(3,155)(3,500)(3,285)(3,553)

المصدر:  سلطة النقد الفلسطينية

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

المجموع

القروض

جاري مدين

التمويل التأجيري

 

٪ ماااااان إجمااااااالي  4 عااااااام تشااااااكل حااااااواليودائااااااع القطاااااااع ال. ٪ فااااااي إجمااااااالي الودائااااااع المصاااااارفية 2 بنساااااابة إرتفاااااااع 2122 لرابااااااعشااااااهد الربااااااع ا

% تقريباااااااااً، مااااااااع إرتفاااااااااع ودائااااااااع 2% خااااااااالل الربااااااااع. وإرتفعاااااااات نساااااااابة ودائااااااااع القطاااااااااع الخاااااااااص بنساااااااابة 22وازدادت  بنساااااااابة الودائااااااااع، 

   .٪ تقريبا 3لغير المقيمين بنسبة   تإنخفضالمقابل   % ولكن في 2تقريباً  بنسبة المقيمين 

 ية ) اليون يوالر أاريك (فتوزيع الويائع الاار

الربع الثاني 

2000

الربع الثالث 

2010

الربع الرابع 

2010

الربع األول 

2011

الربع الثاني 

2011

الربع الثالث 

2011

الربع الرابع 

2011

56.5155.2159.2160.7156.5152.7147.4المؤسسات العامة و السلطات المحلية

115.1484.8534.1534.3399.8370.1437.1الحكومة

171.6640.0693.3695.0556.3522.9584.5مجموع ودائع القطاع العام

3,082.65,728.25,947.66,053.06,204.36,095.66,192.3مقيمين

14.6243.3171.9180.6189.7202.1195.7غير مقيمين

3,097.25,971.56,119.56,233.76,394.06,297.76,388.0إجمالي ودائع القطاع الخاص

3,268.86,611.56,812.96,928.76,950.46,820.56,972.5إجمالي الودائع ) القطاعين العام والخاص (

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

 
في المرفق أ.( 5الحسابات الجارية هي الشكل الرئيسي من ودائع المقيمين  وغيرالمقيمين، فضالً عن الحكومة.) لمزيد من التفاصيل أنظر الجدول أ    

 
 

القاااروض نسااابة إلاااى الودائاااع يعطاااي فكااارة عااان السااايولة مبلااا  

فاااي النظاااام المصااارفي . فاااي االقتصااااد الفعاااال ، يمكااان النظااار 

إلاااااى زياااااادة نسااااابية فاااااي القاااااروض مقابااااال الودائاااااع ) ضااااامن 

حااااادود( بوصااااافها عالماااااة إيجابياااااة،حيث أن األماااااوال  ليسااااات 

محفوظاااااة بااااال مساااااتثمرة أو مساااااتهلكة والاااااذي بااااادورة يحفاااااز 

 إرتفعااااااتالفلسااااااطينية المحتلااااااة،  يضااااااااالقتصااااااد . فااااااي األر

٪ فاااااي  52٪ إلاااااى  4,نسااااابة القاااااروض إلاااااى الودائاااااع مااااان 

) لمزياااد مااان التفاصااايل أنظااار الجااادول .  2122 الراباااعالرباااع 

                                           .فاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي المرفاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااق أ( 6أ 

  

          المصدر:  سلطة النقد الفلسطيني                                             
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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 
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 خداسدً. القطدع الخدص

% فاااااااي المسااااااااحة المرخصاااااااة للبنااااااااء  الجدياااااااد فاااااااي الضااااااافة الغربياااااااة مقارناااااااة ماااااااع  27بة  بنسااااااا ا إرتفاعاااااااتظهااااااار  2122 آذاراناااااااات شاااااااهر يب

       .فااااااي المرفااااااق أ( 4)لمزيااااااد ماااااان التفاصاااااايل إنظاااااار إلااااااى الجاااااادول أ.  )بيانااااااات قطاااااااع غاااااازة غياااااار متااااااوفرة ماااااان المصاااااادر(. .الشااااااهر السااااااابق

                     

آذار  2012شباط    2012كانون ثاني    2012كانون أول    2011تشرين ثاني    2011تشرين أول    2011آب 2000

 286,463            224,791           238,105             1,019,779             199,528               348,909               345,685              الضفة الغربية

 561,780           620,150             651,620                547,640               397,249               184,577              قطاع غزة
 a/

المصدر: هيئة المكاتب والشركات الهندسية.

 /a البيانات غير متوفرة.

        

 

زياااااااااادة فاااااااااي عااااااااادد  تااااااااام تساااااااااجيل  ،2122 آذارفاااااااااي  

فااااااي  شااااااركات جدياااااادة خمااااااسالشااااااركات الجدياااااادة بمقاااااادار 

  ، ليصااااااااب 2122شااااااااباط  مقارنااااااااة مااااااااع الضاااااااافة الغربيااااااااة

. فااااااااااااااااي قطاااااااااااااااااع غاااااااااااااااازة،                  شااااااااااااااااركة 214العاااااااااااااااادد 

شاااااركة جديااااادة  35تشاااااير البياناااااات إلاااااى أناااااه تااااام تساااااجيل  

ممااااا كاناااات عليااااه فااااي شااااهر  بمقاااادار شااااركتان أقاااالبمعاااادل 

)لمزياااااااااد مااااااااان التفاصااااااااايل إنظااااااااار إلاااااااااى  2122 شاااااااااباط

                          فاااااااااااااااااااااااااااااااااي المرفاااااااااااااااااااااااااااااااااق أ(.  7الجااااااااااااااااااااااااااااااااادول أ.

                                                    

 

 

 
 المصدر: وزارة االقتصاد الوطني.

 

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

ملياااااااار  2.4  ساااااااوق األوراق المالياااااااةفاااااااي  بلااااااا  رأس الماااااااال  2122 آذار نهاياااااااة فاااااااي الفلساااااااطينية. البورصاااااااة فااااااايالخااااااادمات( مدرجاااااااة حاليااااااااً و

   دوالر أمريكي تقريبا.

 األوراق التتجدرية

   تشرين أول   آب 2000

2011 

   تشرين ثاني  

2011  

 كانون أول    

2011

كانون ثاني    

2012

         شباط    

2012     

         آذار      

2012   

7.0016.75.616.618.113.915.4عدد األسهم المتداولة ) بالمليون (

13.034.612.747.031.525.938.3قيمة األسهم المتداولة ) بالمليون دوالر أمريكي (

265.23474.71471.77476.93476.18482.22486.71مؤشر القدس

المصدر: بورصة فلسطين  

مقارنااااااااة  %4,بنساااااااابة  عاااااااات قيمااااااااة األسااااااااهم المتداولااااااااة إرتفو   ٪ 22 ارتفااااااااع عاااااااادد االسااااااااهم المتداولااااااااة بمقاااااااادار  2122 آذارشااااااااهر  بيانااااااااات

 .الخاسااااارينشاااااركة مااااان  27 الااااارابحينمااااان  اتشااااارك 27 كانااااات، الشاااااهر تاااااداولت  فاااااي هاااااذا  شاااااركة 34 مااااان ماااااا مجموعاااااة. بالشاااااهر الساااااابق

 .2122 آذارخالل شهر  ٪ 1.4بنسبة  القدس مؤشر وإرتفعشركات مستقرة.  5و 

 مؤسساااااااتهم أداء تحساااااانا فااااااي الضاااااافة الغربيااااااة العاملااااااة فااااااي المؤسسااااااات الصااااااناعية أصااااااحاب ء ماااااادراء ماااااان ئااااااةافااااااي الم ة عشاااااار خمااااااس وذكاااااار

قاااااد كانااااات نساااااب أصاااااغر مااااان المبحاااااوثين تنظااااار الاااااى التحسااااانات خاااااالل الشاااااهر إماااااا للحصاااااول علاااااى  و، 2122الرباااااع األول  فاااااي بشاااااكل عاااااام

وعلااااااى الااااارغم مااااان ذلااااااك ، فاااااإن التوقعااااااات لتحساااااينات مقبلااااااة   للساااااوق. التاماااااة الصاااااانعالماااااواد الخاااااام والماااااادخالت  الالزماااااة  أو لنقاااااال البضاااااائع 

 أداء تحساااااانا فااااااي يتوقعااااااون  النشااااااطة المؤسسااااااات الصااااااناعية أصااااااحاب ء ماااااادراء مااااااا يقاااااارب ماااااان نصااااااف مااااااع، عاليااااااة  212فااااااي الربااااااع الثاااااااني 

المااااادخالت. وفاااااي  و الماااااواد الخاااااام الالزماااااة فاااااي الحصاااااول علاااااى تحسااااان يتوقعاااااون الثلاااااث وحاااااوالي المقبااااال، فاااااي الرباااااع بشاااااكل عاااااام المؤسساااااة

 الى السوق. السلع التامة الصنع نقل
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 ييي تستجيل الشركدت التجييية

 الضفة الغربية قطاع غزة
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 تحسينات ت توقع ء  شهدت التي النشطة الصناعية المؤسسات أصحاب ء مدراء من نسبة

قطاع غزةالضفة الغربيةقطاع غزةالضفة الغربية

1564843أداء المؤسسة بشكل عام

1143143الحصول على المواد األولية الالزمة والمدخالت

843043نقل السلع التامة الصنع الى السوق

المصدر :  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.

تحسن متوقع في الربع الثاني 2012شهدت تحسناً في الربع األول 2012

 

 أداءفاااااااي  حسااااااايناتأنهااااااام شاااااااهدوا ت  النشاااااااطة المؤسساااااااات الصاااااااناعية أصاااااااحاب ء مااااااادراء ٪ مااااااان6 ذكااااااار ، مااااااان ناحياااااااة أخااااااار ، فاااااااي غااااااازة 

 المااااااواد األوليااااااة الالزمااااااة الحصااااااول علااااااى وجااااااود تحساااااان فاااااايتحاااااادث عاااااان   ٪ فقااااااط, و، 2122الربااااااع األول  فااااااي بشااااااكل عااااااام المؤسسااااااة

 تحساااااانا فااااااي توقااااااعالمؤسسااااااات الصااااااناعية ي  أصااااااحاب ء ماااااادراء ٪ ماااااان3, ال ياااااازال السااااااوق. إلااااااى الساااااالع تامااااااة الصاااااانعفااااااي نقاااااال و مااااادخالتالو

 .2122الربع الثاني  في جميع الفئات

 سديسدً. التتجدرة

مقارناااااااة  2122شاااااااباط فاااااااي  ٪ , بنسااااااابه مااااااان السااااااالع حجااااااام الصاااااااادرات نخفاااااااض إ 

حجااااااام  إنخفاااااااض .أمريكااااااايملياااااااون دوالر  54.2، ليصااااااال إلاااااااى  ثااااااااني كاااااااانونماااااااع 

. ٪ خااااااااالل الشااااااااهر3بنساااااااابة  إلااااااااى إساااااااارائيل الفلسااااااااطينية ماااااااان الساااااااالع الصااااااااادرات

ال  اساااااااارائيل %.23وإنخفااااااااض حجاااااااام الصااااااااادرات إلااااااااى البلاااااااادان األخاااااااار  بنساااااااابة 

 ٪ مااااااااان 44، حياااااااااث اساااااااااتوعبت للبضاااااااااائع الفلساااااااااطينية الساااااااااوق الرئيساااااااااية تااااااااازال

 .2122 شباطفي  األراضي الفلسطينية المحتلة من إجمالي الصادرات

 
 

 
، والتااااااااي 2122 شااااااااباط فااااااااي  ٪2بنساااااااابه  ماااااااان السااااااالع حجاااااااام الااااااااواردات  إرتفاااااااع 

 بنسااااااابة مااااااان إسااااااارائيل الاااااااواردات إرتفعااااااات. ملياااااااون دوالر أمريكاااااااي 334.7بلغااااااات 

% 5الااااااواردات ماااااان الاااااادول األخاااااار  بنساااااابة  إنخفضااااااتبينمااااااا الشااااااهر ، ٪ خااااااالل 3

مثلااااااات الاااااااواردات مااااااان إسااااااارائيل ماااااااا نسااااااابته  . و2122 ثاااااااانيكاااااااانون مقارناااااااة ماااااااع 

 الفلسطينية . إجمالي الواردات ٪ من 66

 شاااااااباطفاااااااي  ملياااااااون دوالر أمريكاااااااي 241.5الميااااااازان التجااااااااري  العجاااااااز فاااااااي  بلااااااا 

 السابق.  عن الشهر ٪2بنسبه  رتفاعاً مما يعكس إ، 2122

 

 سدبعدً. تقطدع غزة

 

حياااااااث سااااااام  بمااااااارور حاااااااوالي    2122 آذار% فاااااااي كمياااااااة غااااااااز الطهاااااااي المساااااااتورد إلاااااااى غااااااازة  خاااااااالل 2,بنسااااااابه  إنخفااااااااض كاااااااان هنااااااااك

 ,2,4411لتااااااار مااااااان البنااااااازين و 354111تااااااام إساااااااتيراد  2122 آذارطااااااان مااااااان الغااااااااز مااااااان خاااااااالل معبااااااار )كااااااارم أباااااااو ساااااااالم(. فاااااااي  24414

للقطاااااااع السااااااوالر لتاااااار مااااان  2464611و البناااااازين لتاااااار مااااان   2124611 ، فااااااي حااااااين تااااام إسااااااتيرادلتااااار ماااااان الساااااوالر لوكالااااااة الغااااااوث الدولياااااة

 .  الخاص

 حتجم ابيعدت الوتقوي الاستجلة ف  تقطدع غزة

         آب          

2000 

تشرين أول    

2011

تشرين ثاني   

2011

كانون أول   

2011

كانون ثاني    

2012

        شباط     

2012   

        آذار       

2012 

معبر الشجاعية

34.035.038.070.055.0236.6 3,188.9    بنزين ) 1000 لتر (

146.0111.0139.0375.5326.0335.6 11,343.0        سوالر ) 1000 لتر (

243.10.00.00.00.00.00.0 كاز أبيض ) 1000 لتر (

1.92.12.93.52.83.31.9 غاز الطهي ) 1000 طن (

 436.1 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

 

 إسرائيل
88% 

 أخر 
12% 

 الاديرات ان األراض  الفلسطينية الاحتلة
 2012شبدط 

 .الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني : المصدر 

 إسرائيل
66% 

 أخر 
34% 

 الواريات إلى األراض  الفلسطينية الاحتلة
 2012شبدط  

 .الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر 
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 تكشااااااااااف عاااااااااان وجااااااااااود   2122 آذاربيانااااااااااات 

اجمااااااااالي عاااااااادد  فااااااااي  %21بنساااااااابة  إنخفاااااااااض

) بمااااااا  الشاااااااحنات المسااااااتوردة إلااااااى قطاااااااع غاااااازة

. 2122 شاااااااباطيشااااااامل الوقاااااااود( مقارناااااااة بشاااااااهر 

) لمزياااااااد مااااااان التفاصااااااايل إنظااااااار إلاااااااى الجااااااادول 

                           فااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي المرفااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااق أ(. 4أ.

   

                                   

 

 

 

 
  المصدر: مكتب المنسق الخاص لألمم المتحدة.

أيضاُ. بأن الحزام الناقل إغلق بشكل نهائي 2122آذار  12.وأعلنت إسرائيل في  2117حزيران  22من وإلى قطاع غزة  مغلقا  منُذ بقي معبر المنطار )  كارني(  لنقل البضائع مالحظة :   

 

% ماااااان السااااااالع 24 تشااااااكل نسااااااابة نقااااااااط مئويااااااة،و ثااااااالث إرتفعااااااات المواد الغذائيااااااةباااااا نساااااابة الشااااااااحنات الااااااواردة المحملاااااااة، أن 2102فااااااي آذار 

(. شاااااااااحنة 24616)% ماااااااان الساااااااالع المسااااااااتوردة  72تشااااااااكل  المااااااااواد الغياااااااار غذائيااااااااة مااااااااا نساااااااابته  بينمااااااااا  .شاااااااااحنة( 241,7المسااااااااتوردة )

طااااااان(  24541,شااااااااحنة )  ,54شااااااااحنة محملاااااااة بماااااااواد البنااااااااء للمشااااااااريع الدولياااااااة اإلنساااااااانية  المعتمااااااادة، منهاااااااا   747وأدخااااااال ماااااااا مجموعاااااااه 

طااااااان( مااااااان حدياااااااد البنااااااااء لمشااااااااريع البنااااااااء الخاصاااااااة  412شااااااااحنة )  ,2طااااااان( مااااااان االسااااااامنت و  ,7423شااااااااحنة ) 264مااااااان الحصاااااااى،و 

                       .المركاااااااااااز الثقاااااااااااافي الفرنسااااااااااايبوكالاااااااااااة الغاااااااااااوث الدولياااااااااااة، وبرناااااااااااامم األمااااااااااام المتحااااااااااادة اإلنماااااااااااائي، سااااااااااالطة الميااااااااااااه الفلساااااااااااطينية و 

                                                                                                          

 

                                                                                                           

 .شاحنة 4221,الواردات الشهرية إلى لتخفيف االغالق عن قطاع غزة، بل  متوسط  2121بعد القرار في حزيران 

 
      المصدر: مكتب المنسق الخاص لألمم المتحدة.

 .وبيت حانونالواردات عبر معبر رف  ال تشمل أيضا  .2117أيار -اطبمالحظة: هذه األرقام ال تشمل مجموع شاحنات الحصمة من خالل معبر المنطار من شهر ش

في 4 كانون أول 2121 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.
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 واريات تقطدع غزة
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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 
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 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 (69كانون ثاني 2012

الزهور ) 1,205,550 زهرة / 9 شاحنات(

طماطم كرزية ) 29.30 طن/ 4 شاحنات  (

فلفل حلو ) 12 طن/3  شاحنات(

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  (

أوروباالزهور ) 2,718,000 زهرة / 18 شاحنات(22 آذار  2012

طماطم كرزية ) 7 طن/ 1 شاحنات  (

األردنطماطم ) 54 طن/ 3  شاحنات  (

المصدر: لجان اإلغاثة الزراعية الفلسطينية.
 

عشااااار شااااااحنة مااااان الزهاااااور  ثمانياااااةشااااااحنة عبااااار معبااااار كااااارم أباااااو ساااااالم التجااااااري. تااااام تصااااادير  22تااااام تصااااادير ماااااا مجموعاااااه  2102فاااااي آذار 

شاااااااحنات ماااااان  3و طاااااان( والتااااااي تاااااام تصااااااديرها إلااااااى أوروبااااااا،  1) الكرزيااااااة ماااااان الطماااااااطم واحاااااادة زهاااااارة( وحمولااااااة شاااااااحنة 211081111)

                                                                                                          طنااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا( إلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااى األردن. 46الطماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااطم )
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 الالحق أ: التجياول الارتجعية اإلحادئية
.0تجيول أ   

( حسب أتقسدم األنفدق الرئيسية011=2112اؤشر أسعدر الاستهلك )   

     تشرين 

أول  2011

    تشرين 

ثاني  2011

  كانون أول  

2011

  كانون ثاني  

2012

  شباط    

2012

   آذار    

2012

األراضي الفلسطينية

ات المرطبة 149.3151.0151.5152.2152.0151.9المواد الغذائية والمشروب

ات الكحولية والتبغ 162.0161.9163.2165.8168.7168.6المشروب

114.8114.9116.2116.0115.2116.2االقمشة والمالبس واالحذية

133.1133.5133.6134.7134.7135.4المسكن ومستلزماته

114.4114.6114.4115.0115.6115.7االثاث  والمفروشات والسلع  المنزلية

116.6117.0117.8117.8117.7118.5الخدمات الطبية

127.4126.7126.8127.4128.2129.0النقل والمواصالت

107.6107.6107.9107.9107.8107.8االتصاالت

104.1104.0104.0104.8104.5105.0السلع و الخدمات الترفيهية و الثقافية

114.4114.4116.9116.9116.9119.4خدمات التعليم

147.0147.1147.7149.7150.2150.3خدمات المطاعم والمقاهي والفنادق

127.3127.8128.7129.1129.6129.8سلع وخدمات متنوعة

133.7134.4135.0135.6135.8136.1الرقم القياسي العام السعار المستهلك

القدس الشرقية

ات المرطبة 153.1154.7154.2156.8157.1157.2المواد الغذائية والمشروب

ات الكحولية والتبغ 160.1160.8162.3164.8170.2170.1المشروب

127.3128.1129.7129.2127.9127.6االقمشة والمالبس واالحذية

123.9123.9124.6125.0124.9125.2المسكن ومستلزماته

114.1114.0113.4113.7114.7114.3االثاث  والمفروشات والسلع  المنزلية

122.0122.3121.9122.3122.3122.6الخدمات الطبية

139.9138.3138.7140.1140.8141.1النقل والمواصالت

103.2103.3103.4103.4103.4103.3االتصاالت

111.4111.0111.3112.1112.0113.5السلع و الخدمات الترفيهية و الثقافية

117.1117.1117.1117.1117.1119.6خدمات التعليم

153.1151.5150.3153.2154.1153.5خدمات المطاعم والمقاهي والفنادق

117.9118.0118.7119.4119.3120.9سلع وخدمات متنوعة

135.2135.5135.7137.0137.4137.7الرقم القياسي العام السعار المستهلك

الضفة الغربية ) بإستثناء القدس الشرقية(

ات المرطبة 146.0148.0149.6148.6148.4147.8المواد الغذائية والمشروب

ات الكحولية والتبغ 164.7164.2166.3170.7172.6172.3المشروب

104.7104.4106.0106.5105.6108.1االقمشة والمالبس واالحذية

142.5143.0143.2145.3145.5146.2المسكن ومستلزماته

101.0101.1101.8103.3103.9105.2االثاث  والمفروشات والسلع  المنزلية

115.9116.7119.2119.1119.7121.1الخدمات الطبية

124.9124.7124.6124.9125.8127.0النقل والمواصالت

108.7108.9109.0109.0108.8108.8االتصاالت

92.293.092.993.793.493.7السلع و الخدمات الترفيهية و الثقافية

112.6112.6115.1115.1115.1116.3خدمات التعليم

144.3145.8146.8149.5149.1150.2خدمات المطاعم والمقاهي والفنادق

138.0138.5139.0139.1140.4139.8سلع وخدمات متنوعة

132.3133.2134.3134.6134.8135.1الرقم القياسي العام السعار المستهلك

قطاع غزة

ات المرطبة 148.4149.6150.6151.2151.9151.9المواد الغذائية والمشروب

ات الكحولية والتبغ 157.3157.3157.3157.3157.3157.3المشروب

109.9109.4108.2107.7107.3107.7االقمشة والمالبس واالحذية

128.1128.8127.8129.0129.1129.9المسكن ومستلزماته

131.2131.0131.7131.9131.9131.1االثاث  والمفروشات والسلع  المنزلية

100.8100.6101.5101.3100.3101.0الخدمات الطبية

126.6126.5126.5126.7127.2128.5النقل والمواصالت

106.5106.3107.0107.0107.0107.0االتصاالت

99.799.698.999.098.697.8السلع و الخدمات الترفيهية و الثقافية

108.3108.3111.1111.1111.1115.7خدمات التعليم

160.4160.4155.5155.5155.5156.6خدمات المطاعم والمقاهي والفنادق

128.2128.6131.0131.0131.5132.4سلع وخدمات متنوعة

132.4132.9133.3133.6133.9134.3الرقم القياسي العام السعار المستهلك

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

الربع الثاني 

2000

الربع الثالث 

2010

الربع الرابع 

2010

الربع األول 

2011

الربع الثاني 

2011

الربع الثالث 

2011

الربع الرابع 

2011

 األراضي الفلسطينية

8.826.623.421.718.722.421.0 البطالة

18.533.329.927.724.026.824.8 البطالة المعدلة

 الضفة الغربية

6.520.116.917.415.419.716.6 البطالة

15.826.623.523.821.223.920.5 البطالة المعدلة

 قطاع غزة

13.840.537.430.825.628.030.3 البطالة

24.247.043.535.930.032.833.8 البطالة المعدلة

المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، مسح القوى العاملة.
 

 
 

.3تجيول أ   
( شيقلالاؤشرات الادلية ) اليون   

   كانون ثاني   

2011 

     تشرين أول 

2011 

   تشرين ثاني  

2011

 كانون أول  

2011

 كانون ثاني  

2012

 شباط     

2012

   آذار     

2012

605.9671.3310.7934.8624.7795.2680.1إيرادات الحكومة

499.6500.4471.8492.9498.9508.5507.4إجمالي الرواتب واألجور

223.0432.5252.5406.5394.5260.3234.8نفقات غير األجور

42.449.767.361.355.944.048.0صافي اإلقراض

199.8-52.8-359.5-87.7-528.6-477.2-171.3-الرصيد

113.3185.112.6297.28.3220.9510.1الدعم الخارجي للموازنة

المصدر: وزارة المالية الفلسطينية

مالحظة: يعمل هذا الجدول عاى تحديث معلومات جداول األشهر السابقة والتي من المفترض أن تكون أكثر دقة. تحديث في 15 نيسان 2012.  
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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 وأخر 

666655926568  الخدمات المالية

332363369367316310  قطاع الخدمات العامة

545352557068  تمويل االستثمار باألسهم واألدوات المالية

819210293109114  تمويل شراء السيارات

99107118172319366  تمويل السلع االستهالكية

119128132169207180  أخر  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 وأخر 

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  أخر  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 وأخر 

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  أخر  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   
والنوع ) اليون يوالر أاريك  (ويائع االبنوك حسب القطدع   

الربع الثاني 

2000

الربع الثالث 

2010

الربع الرابع 

2010

الربع األول  

2011

الربع الثاني 

2011

الربع الثالث 

2011

الربع الرابع 

2011

    ودائع القطاع العام

المؤسسات العامة والسلطات المحلية

17.379.482.689.382.281.981.3ودائع جارية

39.275.876.671.374.370.966.1ودائع اجلة

56.5155.2159.2160.7156.5152.7147.4مجموع المؤسسات العامة والسلطات المحلية

الحكومة

37.6296.5340.9287.9217.3216.2282.4ودائع جارية

77.5188.3193.2246.4182.5153.9154.7ودائع اجلة

115.1484.8534.1534.3399.8370.1437.1ودائع السلطة الوطنية الفلسطينية : المجموع

171.6640.0693.3695.0556.3522.9584.5    مجموع ودائع القطاع العام

    ودائع القطاع الخاص

ودائع المقيمين

746.52,171.32,198.62,321.02,392.92,369.62,354.0 ودائع جارية

440.41,743.21,802.11,848.71,925.91,900.01,977.9ودائع التوفير

1,895.71,813.81,947.01,883.21,885.51,826.01,860.5ودائع اجلة

3,082.65,728.25,947.66,053.062,043.06,095.66,192.3مجموع ودائع المقيمين

  ودائع غير المقيمين

3.3119.159.264.063.469.155.3ودائع جارية

2.444.042.144.449.149.249.2ودائع التوفير

8.980.170.672.277.383.891.2 ودائع اجلة

14.6243.3171.9180.6189.7202.1195.7مجموع ودائع غير  المقيمين

3,097.25,971.56,119.56,233.76,394.06,297.76,388.0مجموع ودائع القطاع الخاص

3,268.86,611.56,812.96,928.76,950.46,820.56,972.5  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 الثالث 

2010

الربع الرابع 

2010

الربع األول  

2011

الربع الثاني 

2011

الربع الثالث 

2011

الربع الرابع 

2011

1,2342,8522,8873,1553,5003,2853,553 إجمالي القروض ) بمليون دوالر أمريكي(

3,3286,6116,8136,9296,9506,8216,972 إجمالي الودائع ) بمليون دوالر أمريكي(

37.143.142.445.550.448.251.0 نسبة القروض إلى الودائع )%(

المصدر:  سلطة النقد الفلسطينية.

 

 
.7تجيول أ   

 ييي تستجيل الشركدت حسب الحدلة القدنونية

آب 2000
 تشرين أول   

2011

 تشرين ثاني   

2011

 كانون أول   

2011

 كانون ثاني   

2012

 شباط    

2012

  آذار    

2012

الضفة الغربية

42513655404746 شركة عادية

95595177645558 شركة مساهمة

0000100 شركة عامة

0014112 شركة أجنبية

0021202 شركة غير ربحية

13711090137108103108 المجموع

 قطاع غزة

81212026191620 شركة عادية

12201816102115 شركة مساهمة

0000000 شركة عامة

1000000 شركة أجنبية

94413842293735 المجموع

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

آب 2000
 تشرين أول   

2011

 تشرين ثاني   

2011

 كانون أول   

2011

 كانون ثاني   

2012

 شباط    

2012

آذار      

2012

 الضفة الغربية

144,21265,233260,50671,37754,141107,812 القدس رام هللا و البيرة

89,49357,149194,01655,01468,72563,548 نابلس

22,05817,58459,6857,30817,87314,502 طولكرم

34,18524,233416,58528,25130,99640,673 الخليل

27,07515,58856,07019,32219,09427,592 بيت لحم

22,67215,09228,58548,89132,64630,210 جنين

9,2144,6494,3327,9421,3162,126 قلقيلية

000000 سلفيت

345,685348,909199,5281,019,779238,105224,791286,463 المجموع

قطاع غزة

 /27,902107,176105,600124,500110,720103,350a الشمال

 /50,11682,847142,540182,650168,500156,690a غزة

 /15,984141,96489,650102,450102,54088,540a الوسطى

 /51,14642,842107,800118,550133,670114,650a خانيونس

 /39,42922,420102,050123,470104,72098,550a رفح

 /184,577397,249547,640651,620620,150561,780aمجموع قطاع غزة

المصدر: هيئة المكاتب والشركات الهندسية.

 
 

 

.9تجيول أ   
 حركة شدحندت غزة

آب   2000
 تشرين أول   

2011

 تشرين ثاني  

2011 

 كانون أول   

2011

 كانون ثاني   

2012

 شباط   

2012

 آذار     

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 (

004110692922 مجموع الشاحنات الصادرة

 3,653   4,003   4,967   4,546   4,569   3,370  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(

09612915513415297 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

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

عاما  أو أكثر و الذين يعانون من البطالة باالضافة الى أولئك الذين ، خالل الفترة المرجعية ، من دون عمل 25األشخاص الذين يبلغون من العمر  

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

  متاح لهم .

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

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

 إلى حد كبير.

  

 اؤشر القيس

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

 

  الاسدحدت الارخاة للبندء التجييي

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

 شيكل اسرائيلي جديد وفقا لسعر الصرف في شهر الدراسة.

  

 االئتادن الاارف 

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

 عامة بأن اإلئتمان يسهم في النمو االقتصادي.

   

  الويائع الاارفية

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

 

  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 األخر  ، والمشروبات والتب  والمنسوجات  البضائع  فئات رئيسية من السلع والخدماتوتشمل سلة 

لصيدالنية، والمالبس واألحذية واألثاث واألجهزة المنزلية واألدوات المنزلية والوقود والطاقة، والنقل، واالتصاالت والخدمات الطبية والمنتجات ا

ت لع الرعاية الشخصية، ورسوم خدمات النقل العام واالتصاالت والرعاية الصحية في المستشفيات وغيرها ، والرسوم المدرسية. يتم جمع بياناوس

 حالتعن األسعار بالنسبة للمستهلكين من خالل الزيارات التي يقوم بها الموظفون المدربون بما في ذلك أسواق مختارة تشمل محالت البقالة،  م

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

 

  أيدم اإلغالتقدت الفعلية / تجزئ 

ل األخر ،  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 بأجر أو العمل لمدة ساعة على األقل خالل األسبوع  25العمالة  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 أخر .

  

  الاديرات

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

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

  

  الندتج الاحل  اإلتجادل 

الزمن. معينة من لخدمات المنتجة داخل األراضي الفلسطينية المحتلة في فترةهو القيمة اإلجمالية لجميع السلع وا لناتم المحلي اإلجماليا  

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

  قيمة األموال.

. , طريق ضربها بالرقمويتم تحويل البيانات الربعية عن   

 

  نايب الفري ان الندتج الاحل  اإلتجادل 

.هذه هي نتيجة لتقسيم الناتم المحلي اإلجمالي على  مجموع السكان   

 

  
الناتم المحلي اإلجمالي

 السكان
  نصيب  الفرد  من الناتم المحلي اإلجمالي   

 

 اعيل تغير الندتج الاحل  اإلتجادل  

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

 

       
الناتم المحلي اإلجمالي في الفترة(ت  )  الناتم المحلي اإلجمالي في الفترة(ت) 

الناتم 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 أخر  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 

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

  التنمية.

  الييم الخدرتج   للاوازنة

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

  

  الواريات

.لمحليالواردات هي السلع والخدمات التي ينتجها القطاع األجنبي ويتم شراؤها من قبل  االقتصاد ا  

  

  القوى العدالة

.سنة فما فوق( الذين يعملون أو عاطلين عن العمل خالل فترة مرجعية محددة 25القو  العاملة وتتألف من جميع األشخاص في سن العمل )   

 القو  العاملة = العاملين + العاطلين عن العمل

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

.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 

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

.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 لد  وزارة االقتصاد الوطني إلجراء العمليات التجارية في األراضي الفلسطينية المحتلة.

  

  ييي األسهم الاتياولة

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

 

 العادلة الاحيوية

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

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

 

 

  

  اعيل البطدلة

أو أكثر والذين خالل االسبوع قبل الدراسة كانوا بال عمل وهم  سنة 25"العاطلين عن العمل" تشمل جميع األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين  

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

.يستخدم على نطاق واسع المؤشر كمقياس لليد العاملة غير المستغلة  
 

     
البطالة

القو  العاملة
 معدل البطالة 

  تقياة األسهم الاتياولة

. قيمة األسهم المتداولة هو مجموع األسهم المتداولة مضروبا بأسعارها المناظرة  

 

 

 

 



20 
 

 

 

األولية واألحرف الاختارات ج: الالحق  

 

 

                مؤشر أسعار المستهلك 

  الناتم المحلي اإلجمالي

                         مؤشر كميات االنتاج الصناعي                          

الدينار األردني                                

وزارة المالية الفلسطينية                     

 وزارة اإلقتصاد الوطني الفلسطيني          

 شيقل إسرائيلي جديد   

 األراضي الفلسطينية المحتلة    

  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني         

 سلطة النقد الفلسطينية          

 األمم المتحدة       

اإلنمائي   برنامم األمم المتحدة   

جئين الفلسطنيين في الشرق االدنى  الوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل ال  

الشرق األوسط                 مكتب المنسق الخاص لألمم المتحدة لعملية السالم في 

لوكالة األمريكية للتنمية الدولية  ا   

 الدوالر األمريكي

 

 

CPI  

GDP  

IPI  

JOD  

MoF  

MoNE  

NIS  

oPt  

PCBS  

PMA  

UN 

UNDP  

UNRWA  

UNSCO  

USAID  

US$ 

 


