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أونسكو رام هللااالتصال على:   
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 أونسكو قطاع غزة

raqeb@un.org                     رائد الرقب      

    

التقرير االقتصادي االجتماعي لمكتب المنسق الخاص لعملية 

في الشرق االوسط  متاح ايضاً على الموقع السالم  

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 الثالث 2012 )%(الربع الثالث 2012الربع الثاني 2012الربع الثاني 2000اإلنتاج
a/1,755b/1,708b/-2.7b/

a/6.8b/5.5b/----
a/1,741b/1,682b/-3.4b/

اساس سنوى )تشرين ثاني 2012(تشرين ثاني  تشرين أول  2012آب 2000األسعار

0.62.2-0.6-0.9-المجموع c/تغيير في األسعار )مؤشر أسعار المستهلك ، ٪(

0.50.03.5-1.1-القدس الشرقية

1.23.6-0.8-0.6-الضفة الغربية

0.4-0.3-0.9-0.8-قطاع غزة

نسبة التغيير الربع الثالث 2012 )%(الربع الثالث 2012الربع الثاني 2012الربع الثاني 2000سوق العمل

706.21,109.31,115.60.6المجموع القوى العاملة ) باألالف(

483.8738.2740.20.3الضفة الغربية         

222.4371.1375.41.2قطاع غزة          

----8.820.924.3المجموعالبطالة   (%) 

----6.517.120.4الضفة الغربية

----13.828.431.9قطاع غزة

----18.524.927.8المجموعالبطالة المعدلة (%)

----15.821.524.2الضفة الغربية

----24.231.635.0قطاع غزة

القطاع العام

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

605.9620.5851.937.3

499.6523.6514.4-1.8

223.0390.2355.6-8.9

42.4125.1443.7254.7

-171.3-459.3-548.819.5

113.372.8509.4599.7

نسبة التغيير الربع الثالث 2012 )%(الربع الثالث 2012الربع الثاني 2012الربع الثاني 2000

1,2343,8493,829-0.5

3,3286,9117,2014.2

37.155.753.2----

نسبة التغيير تشرين ثاني 2012 )%(تشرين ثاني 2012تشرين أول 2012آب 2000

231849917.9المجموع

137608745.0الضفة الغربية

50.0-942412قطاع غزة

530.3528.5569.17.7المجموع

345.7285.1300.15.3الضفة الغربية

184.6243.4268.910.5قطاع غزة

نسبة التغيير تشرين ثاني 2012 )%(تشرين ثاني 2012تشرين أول 2012آب 2000حركة الشاحنات
/d )4,373000.0المنطار ) السير الناقل(واردات قطاع غزة ) شاحنات

4,384000.0صوفا          

953000.0رفح         

27.5-05,3363,871كرم أبو سالم

24.1-0133101كرم أبو سالم ) محروقات(          

904000.0معبر الشجاعية          
/d )2,460000.0المنطارصادرات قطاع غزة ) شاحنات

024100.0كرم أبو سالم

إغالق جزئي - تشرين ثاني 2012آب 2000اإلغالقات

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

0غير متوفركرم أبو سالم

 0 0معبر الشجاعية ) محروقات(          

 0 0صوفا ) تجاري(          

 0 0رفح ) تجاري(          

 100 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. لم يتم تضمين السوالر الصناعي لمحطة توليد الكهرباء في إطار واردات غزة .  

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

0 

وقائع االقتصادية االجتماعية - تشرين ثاني 2012 أوالً.ال

 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(

 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 - تشرين ثاني  2012

100

38

100 

100 
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 ثدنيدً. الوضع اإلتقتادي  الكل 

 أ. اإلنتدج

% فضضضضضضي الربضضضضضضع 3النضضضضضضاتل المحلضضضضضضي اإلجمضضضضضضالي الربضضضضضضع سضضضضضضنوي بنسضضضضضضبة نخفضضضضضضض إ

كضضضضضضضضضان أعلضضضضضضضضضى  ه، ولكنضضضضضضضضض2102مقارنضضضضضضضضضة بضضضضضضضضضالربع الثضضضضضضضضضاني  2102الثالضضضضضضضضضث 

% عمضضضضضضا كضضضضضضان عليضضضضضضه فضضضضضضي الربضضضضضضع نفسضضضضضضه مضضضضضضن العضضضضضضام الماضضضضضضضي. 6بمقضضضضضضدار  

% 2، إنخفضضضضضضضض النضضضضضضضاتل المحلضضضضضضضي اإلجمضضضضضضضالي 2102خضضضضضضضالل الربضضضضضضضع الثالضضضضضضضث 

 بنسضضضضضضضبة ان أعلضضضضضضضى فضضضضضضضي الربضضضضضضضع سضضضضضضضنوي فضضضضضضضي الضضضضضضضضفة الغربيضضضضضضضة ) ولكضضضضضضضن كضضضضضضض

بنسضضضضضضضضبة  وانخفضضضضضضضضض(، 2100%عمضضضضضضضضا كضضضضضضضضان عليضضضضضضضضه فضضضضضضضضي الربضضضضضضضضع الثالضضضضضضضضث 5

% 7 بنسضضضضضضبة% فضضضضضضي قطضضضضضضاع غضضضضضضزة )علضضضضضضى الضضضضضضرغم مضضضضضضن أنضضضضضضه كضضضضضضان أعلضضضضضضى 4

(. كانضضضضضت قيمضضضضضة النضضضضضاتل المحلضضضضضي 2100عمضضضضضا كضضضضضان عليضضضضضه فضضضضضي الربضضضضضع الثالضضضضضث 

مليضضضضضضضضون دوالر أمريكضضضضضضضضي فضضضضضضضضي  00711(  2114الحقيقضضضضضضضضي ) بمسضضضضضضضضعار عضضضضضضضضام 

مليضضضضضضضضضون دوالر أمريكضضضضضضضضضي   20521)  2102الربضضضضضضضضضع الثالضضضضضضضضضث  مضضضضضضضضضن عضضضضضضضضضام 

مليضضضضضضضضون  00256مضضضضضضضضن حيضضضضضضضضث االسضضضضضضضضعار الجاريضضضضضضضضة(، والتضضضضضضضضي كضضضضضضضضان منهضضضضضضضضا  

مليضضضضضضضضضون دوالر أمريكضضضضضضضضضي  452دوالر أمريكضضضضضضضضضي، فضضضضضضضضضي الضضضضضضضضضضفة الغربيضضضضضضضضضة و 

 في قطاع غزة. 

% مضضضضضضضضن إجمضضضضضضضضالي النضضضضضضضضاتل 26قطضضضضضضضضاع غضضضضضضضضزة أسضضضضضضضضهم بحضضضضضضضضوالي إقتصضضضضضضضضاد 

ن أن ، فضضضضضضي حضضضضضضي2102المحلضضضضضضي اإلجمضضضضضضالي الحقيقضضضضضضي فضضضضضضي الربضضضضضضع الثالضضضضضضث 

% مضضضضضضضضضن إجمضضضضضضضضضالي السضضضضضضضضضكان فضضضضضضضضضي 33 عضضضضضضضضضدد سضضضضضضضضضكانها يمثضضضضضضضضضل  تقريبضضضضضضضضضا

 األراضي الفلسطينية المحتلة. 

نصضضضضضضيب الفضضضضضضرد مضضضضضضن النضضضضضضاتل المحلضضضضضضي اإلجمضضضضضضالي الربضضضضضضع  إنخفضضضضضضض

ولكنضضضضضه كضضضضضضان  2102% فضضضضضضي الربضضضضضع الثالضضضضضضث 3سضضضضضنوي بضضضضضضمكثر مضضضضضن 

%  ممضضضضضا كضضضضضان عليضضضضضه فضضضضضي الفتضضضضضرة نفسضضضضضها مضضضضضن عضضضضضام 2أعلضضضضضى بنسضضضضضبة 

فضضضضضضضضض نصضضضضضضضضيب الفضضضضضضضضرد مضضضضضضضضن . فضضضضضضضضي الضضضضضضضضضفة الغربيضضضضضضضضة إنخ2100

دوالر  536النضضضضضضضضضاتل المحلضضضضضضضضضي اإلجمضضضضضضضضضالي الربضضضضضضضضضع سضضضضضضضضضنوي مضضضضضضضضضن 

دوالر أمريكضضضضضضضضضضي فضضضضضضضضضضي الربضضضضضضضضضضع الثالضضضضضضضضضضث  520أمريكضضضضضضضضضضي إلضضضضضضضضضضى 

 دوالر أمريكي خالل نفس الفترة.  274دوالر أمريكي إلى  211وانخفض في قطاع غزة من  ،2102

٪ مضضضضضضن 1، بنسضضضضضضبة 1121% فضضضضضضي الربضضضضضضع الثالضضضضضضث 21نمضضضضضضا قطضضضضضضاع اإلدارة العامضضضضضضة والضضضضضضدفاع الضضضضضضذي أسضضضضضضهم فضضضضضضي النضضضضضضاتل المحلضضضضضضي اإلجمضضضضضضالي بنسضضضضضضبة 

. إنخفضضضضضضضت القيمضضضضضضة المضضضضضضضافة الحقيقيضضضضضضة فضضضضضضي 1122٪  عنضضضضضضه فضضضضضضي  الربضضضضضضع الثالضضضضضضث 3حيضضضضضضث القيمضضضضضضة  الحقيقيضضضضضضة خضضضضضضالل الربضضضضضضع وكضضضضضضان أكبضضضضضضر بنسضضضضضضبة  

% فضضضضضضضي الربضضضضضضضع الثالضضضضضضضث  21ولكنهضضضضضضضا ال تضضضضضضضزال أعلضضضضضضضى  بنسضضضضضضضبة  1121بضضضضضضضع مقارنضضضضضضضة مضضضضضضضع الربضضضضضضضع الثضضضضضضضاني ٪ خضضضضضضضالل الر1قطضضضضضضضاع التصضضضضضضضنيع بنسضضضضضضضبة 

، مسضضضضضضضاهمة بنسضضضضضضضبة 1121مقارنضضضضضضضة مضضضضضضضع الربضضضضضضضع الثضضضضضضضاني  1121% فضضضضضضضي الربضضضضضضضع الثالضضضضضضضث 3. إنكمشضضضضضضضت تجضضضضضضضارة الجملضضضضضضضة والتجزئضضضضضضضة بنسضضضضضضضبة 1122

.  إنخفضضضضضضض أكبضضضضضضضر قطضضضضضضاع فضضضضضضضي 1122الربضضضضضضع الثالضضضضضضضث % فضضضضضضي النضضضضضضاتل المحلضضضضضضضي اإلجمضضضضضضالي، ولكنهضضضضضضضا كانضضضضضضت دون تغييضضضضضضضر تقريبضضضضضضا مقارنضضضضضضة مضضضضضضضع 21

٪ 1، إنخفضضضضضضضض بنسضضضضضضضبة 1121% فضضضضضضضي النضضضضضضضاتل المحلضضضضضضضي اإلجمضضضضضضضالي فضضضضضضضي الربضضضضضضضع الثالضضضضضضضث 21االقتصضضضضضضضاد، قطضضضضضضضاع الخضضضضضضضدمات، والضضضضضضضذي سضضضضضضضاهم بنسضضضضضضضبة 

 .  فضضضضضضي حالضضضضضضة قطضضضضضضاع النقضضضضضضل،1122٪ مقارنضضضضضضة مضضضضضضع الربضضضضضضع الثالضضضضضضث 8مضضضضضضن حيضضضضضضث القيمضضضضضضة الحقيقيضضضضضضة خضضضضضضالل الربضضضضضضع، ولكنضضضضضضه كضضضضضضان أكبضضضضضضر بنسضضضضضضبة  

٪ 8والتخضضضضضضضضزين واالتصضضضضضضضضاالت، إنخفضضضضضضضضضت القيمضضضضضضضضة المضضضضضضضضضافة الحقيقيضضضضضضضضة بنسضضضضضضضضبة 

وبقيضضضضضضضضت دون  1121مقارنضضضضضضضضة مضضضضضضضضع الربضضضضضضضضع الثضضضضضضضضاني  1121فضضضضضضضضي الربضضضضضضضضع الثالضضضضضضضضث 

تغييضضضضضضضر مقارنضضضضضضضة مضضضضضضضع الربضضضضضضضع نفسضضضضضضضه مضضضضضضضن العضضضضضضضام الماضضضضضضضضي. أسضضضضضضضهم ثضضضضضضضاني أكبضضضضضضضر 

% مضضضضضضن النضضضضضضاتل المحلضضضضضضي 21القطاعضضضضضضات، قطضضضضضضاع اإلنشضضضضضضاءات، بمضضضضضضا يقضضضضضضرب  مضضضضضضن 

%  1حتضضضضضضضضى بعضضضضضضضضد  انخفضضضضضضضضاض بمقضضضضضضضضدار  1121ع الثالضضضضضضضضث اإلجمضضضضضضضضالي فضضضضضضضضي الربضضضضضضضض

خضضضضضضالل الربضضضضضضع، علضضضضضضى الضضضضضضرغم مضضضضضضن أن القيمضضضضضضة  المضضضضضضضافة الحقيقيضضضضضضة بقيضضضضضضت أعلضضضضضضى 

. إنخفضضضضضضضضضت القيمضضضضضضضضة المضضضضضضضضضافة 1122% عنضضضضضضضضه فضضضضضضضضي الربضضضضضضضضع الثالضضضضضضضضث 6بنسضضضضضضضضبة  

٪ فضضضضضي الربضضضضضع الثالضضضضضث 21الحقيقيضضضضضة فضضضضضي قطضضضضضاع الزراعضضضضضة وصضضضضضيد األسضضضضضماك بنسضضضضضبة 

 .  1122الربع الثالث  % منه في3وكانت أقل بنسبة  1121

 الضفة الغربية
74% 

 قطاع غزة
26% 

 توزيع الندتج الاحل  اإلتجادل 
 2012الربع الثدلث 

1,256 
  مليون دوالر
  أمريكي

 
452 

مليون دوالر 
 أمريكي

 

المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.مالحظة: سنة األساس 2004. بيانات الربع الثالث 
هي بيانات األصدار األول2012  
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 نايب الفري ان الندتج الاحل  اإلتجادل 

 2012الربع الثالث   2012الربع الثاني  

 .المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
هي بيانات األصدار االول و بيانات أولية 2012بيانات الربع الثالث .2004سنة األساس : مالحظة .  
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 اعيل التغيير ف  الندتج الاحل  اإلتجادل  الحقيق  

 قطاع غزة الضفة الغربية

 المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
والبيانات للربع الثاني  ،2012البيانات هي مجرد إصدار أول للربع الثالث 2004سنة األساس : مالحظة
هي بيانات أولية 2012  
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 المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 

الثاني ، والبيانات للربع 2012البيانات هي مجرد إصدار أول للربع الثالث 2004سنة األساس : مالحظة
هي بيانات أولية 2012  
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 التوتقعدت االتقتاديية

المركزي لإلحصاء الفلسطيني، وفقا الجهاز 
لتوقعاته االقتصادية التي نشرت مؤخرا 

، يتوقع بمن يكون قد وصل 2103لعام 
( GDPالناتل المحلي اإلجمالي الحقيقي )

دوالر أمريكي في عام  00645للفرد  إلى 
أولية. في عام ، استنادا إلى تقديرات 2102
، الجهاز المركزي لإلحصاء 2103

الفلسطيني توقع إرتفاع نصيب الفرد من 
 00617الناتل المحلي اإلجمالي ليصل إلى 

٪. هذا 2.6دوالر أمريكي بمعدل نمو 
٪ خالل 2.3بالمقارنة مع معدل نمو 

، 2102األرباع الثالثة األولى من عام 
 .2100مقارنة مع نفس الفترة من عام 

 
إلى هذا السيناريو األساس، فقد إلضافة با

وضع الجهاز المركزي لإلحصاء 
الفلسطيني السيناريو المتفائل، الذي يفترض 

٪ وسيؤدي إلى 7.1ارتفاع معدل نمو قدره 
بلوغ الناتل المحلي اإلجمالي للفرد  

 17دوالر أمريكي، أي بمقدار 00774
دوالر أمريكي  أكثر من السيناريو 

ناريو األكثر تشاؤما، األساس. في السي
الناتل المحلي اإلجمالي للفرد الواحد 

٪ ليصل إلى 06.1بنسبة  سينخفض
، 2103دوالر أمريكي في عام  00361

دوالر أمريكي أقل مما  303أي بمقدار 
 .كان عليه في السيناريو األساسي

 
المخصص  2102في تقريره في أيلول 

(، وضع صندوق AHLCللجنة االرتباط)
لدولي توقعاته االقتصادية حتى عام النقد ا
. وبتقدير مشترك لتنبؤات صندوق 2105

النقد الدولي لمعدالت النمو المتوقع مع 
فإن  سيناريو  2103يمكن أن نحصل على صورة أكثر ايجابية بقدر طفيف.  بالنسبة للعام  2100المتاحة لعام  ’بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

دوالر أمريكي أكثر من السيناريو  06دوالر أمريكي أو  00713لصندوق النقد الدولي يتوقع الناتل المحلي اإلجمالي نصيب الفرد أن يصل الى  خط األساس 
جهاز المركزي لل االساس للجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني. السيناريو الذي يتوقع نموا أقل لصندوق النقد الدولي أقل حدة من السيناريو األكثر تشاؤما

دوالر أمريكي أكثر من الجهاز  233، أو 2103دوالر أمريكي في عام  00660لإلحصاء الفلسطيني ، مع الناتل المحلي اإلجمالي الحقيقي للفرد يصل الى  
 00770الي لنصيب الفرد  إلى ، من المتوقع أن يصل الناتل المحلي اإلجم2105المركزي لإلحصاء الفلسطيني في السيناريو األكثر تشاؤما. بحلول عام 

دوالر أمريكي في السيناريو األقل نموا. صندوق النقد الدولي يقدم أيضا  00606دوالر أمريكي في السيناريو االساسي لصندوق النقد الدولي ولكن ليصل الى 
 تحليال لتوقعاته للضفة الغربية وقطاع غزة.

 مصادر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني وصندوق النقد الدولي.

 

 لقيضضضضضضضضاس( ، والضضضضضضضضذي  يسضضضضضضضضتخدم IPI) اإلنتضضضضضضضضاج الصضضضضضضضضناعي مؤشضضضضضضضضر خفضضضضضضضضضنإ

 ٪ 1.1بنسضضضضضضضبة ،  النشضضضضضضاط اإلنتضضضضضضاجي فضضضضضضي علضضضضضضى المضضضضضضد  القصضضضضضضير التغيضضضضضضرات

إنخفضضضضضضضض  .مقارنضضضضضضضة مضضضضضضضع شضضضضضضضهر تشضضضضضضضرين أول  2102تشضضضضضضضرين ثضضضضضضضاني فضضضضضضضي 

حصضضضضضضة نسضضضضضضبية مضضضضضضع ) الصضضضضضضناعة التحويليضضضضضضةاالنتضضضضضضاج الصضضضضضضناعي فضضضضضضي قطضضضضضضاع 

% خضضضضضضضضضالل 2.3بنسضضضضضضضضضبة  ( ٪ 11.6لمؤشضضضضضضضضضر اإلنتضضضضضضضضضاج الصضضضضضضضضضناعي بمقضضضضضضضضضدار 

% فضضضضضضي قطضضضضضضاع امضضضضضضدادات الميضضضضضضاه والكهربضضضضضضاء 1.1الشضضضضضضهر، و إرتفعضضضضضضت بنسضضضضضضبة 

% فضضضضضضضي 3.2، وإرتفعضضضضضضضت بنسضضضضضضضبة (%04.3حصضضضضضضضته النسضضضضضضضبية )والضضضضضضضذي تبلضضضضضضض  

حصضضضضضضة نسضضضضضضبية لمؤشضضضضضضر اإلنتضضضضضضاج )مضضضضضضع قطضضضضضضاع التعضضضضضضدين وإسضضضضضضتغالل المحضضضضضضاجر 

 . (٪ 4.6الصناعي بمقدار 
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   الانديية األنشطة ف  االنتدج ف الشهر   تغيرال
لاندي ا اإلنتدج اؤشر  

 2012تشرين ثاني  2012تشرين أول 

 المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.
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توتقعدت التجهدز الاركز  لإلحادء  2011-1994الندتج الاحل  اإلتجادل  الحقيق  للفري الواحي 

 الفلسطين  ف  األرض الفلسطينية الاحتلة 

 المصدر :  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.

نصيب الفرد من الناتل المحلي 
اإلجمالي الحقيقي، في األراضي 

 الفلسطينية المحتلة

الجهاز المركزي لإلحصاء  توقعات
 الفلسطيني

، (وسط)، وقاعدة (العليا)متفائل 
السيناريو( أقل)متشائم   
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ف  األراض  الفلسطينية الاحتلة، الضفة  2011-1994الندتج الاحل  اإلتجادل  الحقيق  للفري الواحي 
 الغربية وتقطدع غزة وتوتقعدت انيوق النقي اليول 

 المصدر :  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.صندوق النقد الدولي.

 توقعات صندوق النقد الدولي

نصيب الفرد من الناتل المحلي 
 اإلجمالي الحقيقي  في الضفة الغربية

الفلسطينية  األراضي
 المحتلة

 قطاع
 غزة

، وانخفاض (العليا)األساس 
السيناريو في  ( أقل)النمو 

 المنطقة
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 ب. األسعدر

،و الضضضضضضضضضضضضضذي (CPI)مؤشضضضضضضضضضضضضضر أسضضضضضضضضضضضضضعار المسضضضضضضضضضضضضضتهلك 

يسضضضضضضضضضضتخدم لقيضضضضضضضضضضاس التضضضضضضضضضضضخم ، يعكضضضضضضضضضضس إنخفاضضضضضضضضضضضاً 

 2102% فضضضضضضضي أسضضضضضضضعار تشضضضضضضضرين ثضضضضضضضاني 1.6بنسضضضضضضضبة 

مقارنضضضضضضة مضضضضضضع شضضضضضضهر تشضضضضضضرين أول مضضضضضضن العضضضضضضام نفسضضضضضضه، 

٪  تقريبضضضضضضضضا 2.2فضضضضضضضضي حضضضضضضضضين أنهضضضضضضضضا إرتفعضضضضضضضضت بنسضضضضضضضضبة 

. شضضضضضضهدت أسضضضضضضعار 2100مقارنضضضضضضة مضضضضضضع تشضضضضضضرين ثضضضضضضاني 

وأسضضضضضضضعار المضضضضضضضواد الغذائيضضضضضضضة والمشضضضضضضضروبات المرطبضضضضضضضة، 

إنخفاضضضضضضضضضضا خضضضضضضضضضالل الشضضضضضضضضضهر.  النقضضضضضضضضضل والمواصضضضضضضضضضالت

وكضضضضضضان  أكبضضضضضضر إرتفضضضضضضاع فضضضضضضي األسضضضضضضعار فضضضضضضي  أسضضضضضضعار 

خضضضضضضضضدمات المطضضضضضضضضاعم والمقضضضضضضضضاهي والفنضضضضضضضضادق،  و فضضضضضضضضي 

 أسعار االثاث والمفروشات والسلع  المنزلية.

 

مقارنضضضضضضة مضضضضضضع شضضضضضضهر تشضضضضضضرين  2102% تقريبضضضضضضا فضضضضضضي شضضضضضضهر تشضضضضضضرين ثضضضضضضاني 0.2فضضضضضضي الضضضضضضضفة الغربيضضضضضضة مؤشضضضضضضر أسضضضضضضعار المسضضضضضضتهلك إنخفضضضضضضض  بنسضضضضضضبه 

أسضضضضضضعار . وقضضضضضضد كضضضضضضان االنخفضضضضضضاض االكبضضضضضضر فضضضضضضي  2100% عمضضضضضضا كضضضضضضان عليضضضضضضه فضضضضضضي شضضضضضضهر تشضضضضضضرين ثضضضضضضاني 3.6أول، فضضضضضضي حضضضضضضين إنضضضضضضه إرتفضضضضضضع بنسضضضضضضبة 

ل والمواصضضضضضضضضضالت، وأسضضضضضضضضضعار المشضضضضضضضضضروبات الكحوليضضضضضضضضضة والتبضضضضضضضضض  وأسضضضضضضضضضعار السضضضضضضضضضلع المضضضضضضضضضواد الغذائيضضضضضضضضضة والمشضضضضضضضضضروبات المرطبضضضضضضضضضة، وأسضضضضضضضضضعار النقضضضضضضضضض

مضضضضضن ناحيضضضضضة أخضضضضضر ، كضضضضضان  أكبضضضضضر إرتفضضضضضاع  فضضضضضي األسضضضضضعار فضضضضضي  تشضضضضضرين ثضضضضضاني،  فضضضضضي أسضضضضضعار الشضضضضضهر.  اوالخضضضضضدمات المتنوعضضضضضة األكثضضضضضر خضضضضضالل هضضضضضذ

 خدمات المطاعم والمقاهي والفنادق و االثاث والمفروشات والسلع  المنزلية.

مقارنضضضضضة بشضضضضضهر تشضضضضضرين أول ولكنضضضضضه أكثضضضضضر   2102ية كضضضضضان مؤشضضضضضر أسضضضضضعار المسضضضضضتهلك دون تغييضضضضضر تقريبضضضضضا فضضضضضي تشضضضضضرين ثضضضضضاني القضضضضضدس الشضضضضضرقفضضضضضي 

الفئضضضضضضات الوحيضضضضضضدة التضضضضضضي إنخفضضضضضضضت فضضضضضضي األسضضضضضضعار خضضضضضضالل الشضضضضضضهر هضضضضضضي وكانضضضضضضت . 2100% عمضضضضضضا كانضضضضضضت عليضضضضضضه فضضضضضضي تشضضضضضضرين ثضضضضضضاني 3.5بنسضضضضضضبة 

السضضضضضضلع والخضضضضضضدمات أسضضضضضضعار المرطبضضضضضضة. تضضضضضضم تسضضضضضضجيل  اإلرتفضضضضضضاع األكبضضضضضضر فضضضضضضي  أسضضضضضضعار النقضضضضضضل والمواصضضضضضضالت وأسضضضضضضعار المضضضضضضواد الغذائيضضضضضضة والمشضضضضضضروبات

أسضضضضضضضعار خضضضضضضضدمات المطضضضضضضضاعم والمقضضضضضضضاهي و  ،المتنوعضضضضضضضة

 .والفنادق و أسعار المشروبات الكحولية والتب 

مؤشضضضضضر أسضضضضضعار المسضضضضضتهلك انخفضضضضضض أكثضضضضضر بقليضضضضضل مضضضضضن 

% فضضضضضضضضضي قطضضضضضضضضضاع غضضضضضضضضضزة فضضضضضضضضضي تشضضضضضضضضضرين ثضضضضضضضضضاني 1.3

مقارنضضضضضضضضة بشضضضضضضضضهر تشضضضضضضضضرين أول وكضضضضضضضضان أقضضضضضضضضل  2102

. 2100% مقارنضضضضضضضة مضضضضضضضع تشضضضضضضضرين ثضضضضضضضاني 1.4بنسضضضضضضضبة 

المضضضضضضضضواد الغذائيضضضضضضضضة والمشضضضضضضضضروبات إنخفضضضضضضضضضت أسضضضضضضضضعار 

و النقضضضضضضضضضل ، الخضضضضضضضضضدمات الطبيضضضضضضضضضةوأسضضضضضضضضضعار  المرطبضضضضضضضضضة،

ن أكبضضضضضضضر والمواصضضضضضضالت خضضضضضضضالل الشضضضضضضضهر. فضضضضضضضي حضضضضضضضين أ

الزيضضضضضضادات فضضضضضضي األسضضضضضضعار كانضضضضضضت فضضضضضضي أسضضضضضضعار االثضضضضضضاث 

 .والمفروشات والسلع  المنزلية

 

 

 ج. أسعدر الارف

 

. 2102( مقابضضضضضضضل الضضضضضضضدوالر األمريكضضضضضضضي ولكضضضضضضضن لضضضضضضضم يتحضضضضضضضرك أمضضضضضضضام اليضضضضضضضورو فضضضضضضضي تشضضضضضضضرين ثضضضضضضضاني NISانخفضضضضضضضض الشضضضضضضضيكل االسضضضضضضضرائيلي الجديضضضضضضضد )

خضضضضضالل الشضضضضضهر فضضضضضي حضضضضضضين ال يضضضضضزال سضضضضضعر الصضضضضضضرف للضضضضضدينار االردنضضضضضي مقابضضضضضضل  ( إرتفضضضضضع  إرتفاعضضضضضضا طفيفضضضضضا مقابضضضضضل اليضضضضضضوروJODالضضضضضدينار األردنضضضضضي )

 .1.70الدوالر األمريكي ثابتا عند 

 اتوسط أسعدر الارف الشهرية

آب 2000
  حزيران     

2012

  تموز     

2012

    آب        

2012

  أيلول     

2012

  تشرين أول   

2012  

  تشرين ثاني  

2012   

4.053.893.994.023.953.853.89دوالر على شيكل

3.664.884.914.985.075.005.00يورو على شيكل

0.710.710.710.710.710.710.71دوالر على دينارد أردني

0.640.890.870.880.910.920.91يورو على دينارد أردني

المصدر: بنك إسرائيل والبنك المركزي األردني
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 ي. سوق العال

مليضضضضضضون شضضضضضضخص،   0.0عضضضضضضام ومضضضضضضا فضضضضضضوق، أو مضضضضضضا يقضضضضضضارب  05% مضضضضضضن األشضضضضضضخاص الضضضضضضذين تزيضضضضضضد أعمضضضضضضارهم عضضضضضضن 43، 2102فضضضضضضي الربضضضضضضع الثالضضضضضضث 

ألضضضضضف  375ألضضضضضف شضضضضضخص فضضضضضي الضضضضضضفة الغربيضضضضضة وكضضضضضان فضضضضضي قطضضضضضاع غضضضضضزة حضضضضضوالي  740شضضضضضاركوا  فضضضضضي القضضضضضو  العاملضضضضضة، بمضضضضضا فضضضضضي ذلضضضضضك حضضضضضوالي 

فضضضضضضي كضضضضضضل  2102دون تغييضضضضضضر أساسضضضضضضي مقارنضضضضضضة مضضضضضضع الربضضضضضضع الثضضضضضضاني  2102الضضضضضث شضضضضضخص. كانضضضضضضت نسضضضضضضبة القضضضضضضو  العاملضضضضضضة المشضضضضضضاركة فضضضضضضي الربضضضضضضع الث

 ٪.41%، وفي قطاع غزة حيث كانت 45الغربية، حيث كان  الضفةمن 

 (%) اعيل الاشدركة ف  القوى العدالة    

 ) القوى العدالة بدألالف (

الربع الثاني 

2000

الربع الثاني 

2011

الربع الثالث 

2011

الربع الرابع 

2011

الربع األول 

2012

الربع الثاني 

2012

الربع الثالث 

2012

45.345.346.247.345.445.445.2الضفة الغربية

(483.8)(711.1)(732.1)(754.9)(731.2)(738.2)(740.2)

40.138.139.039.539.940.340.4قطاع غزة

(222.4)(336.8)(348.7)(356.3)(363.3)(371.1)(375.4)

43.542.743.644.443.443.643.4األراضي الفلسطينية

(706.2)(1047.9)(1080.8)(1111.2)(1094.5)(1109.3)(1115.6)

المصدر :  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.  
 

% مضضضضضضن العضضضضضضاملين يعملضضضضضضون لحسضضضضضضابهم 01كضضضضضضانوا  مسضضضضضضتخدمين بضضضضضضمجر، وكضضضضضضان % مضضضضضضن العضضضضضضاملين 67، مضضضضضضا مجموعضضضضضضه 2102فضضضضضضي الربضضضضضضع الثالضضضضضضث 

٪ فقضضضضضضط كضضضضضضانوا مضضضضضضن أربضضضضضضاب العمضضضضضضل. انخفضضضضضضضت نسضضضضضضبة العمضضضضضضال الضضضضضذين كضضضضضضانوا أعضضضضضضضاء أسضضضضضضرة بضضضضضضدون أجضضضضضضر بمقضضضضضضدار نقطتضضضضضضين مئضضضضضضويتن 7الخضضضضضاص و 

 .2102٪ في الربع الثالث 1إلى 

الربع الثاني 

2000

الربع الثاني 

2011

الربع الثالث 

2011

الربع الرابع 

2011

الربع األول 

2012

الربع الثاني 

2012

الربع الثالث 

2012

4676667 أرباب العمل

19191818191818 يعملون لحسابهم الخاص

68666665676767 مستخدمون بأجر

989119108 أعضاء أسرة بدون أجر

100100100100100100100المجموع

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

المصدر:  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، مسح القوى العاملة.

 
 

 10شضضضضضيقل تقريبضضضضضاً ليصضضضضضل إلضضضضضى مضضضضضا يقضضضضضضارب  0األجضضضضضور اليوميضضضضضة )باسضضضضضتثناء العضضضضضاملين فضضضضضي إسضضضضضضرائيل والمسضضضضضتوطنات( بنسضضضضضبة وقضضضضضد إرتفضضضضضع متوسضضضضضط 

 11األجضضضضضضور فضضضضضضي الضضضضضضضفة الغربيضضضضضضة  دون تغييضضضضضضر تقريبضضضضضضا  خضضضضضضالل الربضضضضضضع بضضضضضضمجور أقضضضضضضل مضضضضضضن . و بقضضضضضضي متوسضضضضضضط 2102شضضضضضضيقل فضضضضضضي  الربضضضضضضع الثالضضضضضضث 

شضضضضضيقل. وشضضضضضهد متوسضضضضضط األجضضضضضور فضضضضضي القطضضضضضاع الخضضضضضاص  66يقل تقريبضضضضضا ليصضضضضضل إلضضضضضى شضضضضض 2شضضضضضيقل، فضضضضضي حضضضضضين أن فضضضضضي قطضضضضضاع غضضضضضزة إرتفعضضضضضت بنسضضضضضبة 

 شيقل. 30شيقل في حين أنها بقيت على حالها تقريبا في القطاع العام بمقدار عند  73شيقل تقريباً ليصل إلى  3إرتفاعا بمقدار 

 اتوسط األتجر اليوا  ) شيقل(

الربع الثاني 

2000

الربع الثاني 

2011

الربع الثالث 

2011

الربع الرابع 

2011

الربع األول 

2012

الربع الثاني 

2012

الربع الثالث 

2012

69.484.884.385.785.487.487.5 الضفة الغربية

a/79.879.381.982.184.581.1اناث

73.186.185.386.986.388.188.7ذكور

54.361.859.360.663.964.366.1 قطاع غزة

a/68.472.078.779.181.982.2اناث

54.960.457.557.561.161.264.2ذكور

b/ األراضي الفلسطينية المحتلةa/77.876.477.978.680.080.7

a/76.977.581.281.483.881.4اناث

a/18.176.277.177.979.180.6ذكور

المصدر:  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.

 /a البيانات غير متوفرة.
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العدم. القطدع ثدلثدً   

اإليضضضضضضرادات الحكوميضضضضضضة ) أسضضضضضضاس  كضضضضضضان مجمضضضضضضوع صضضضضضضافي

فضضضضضضضضي شضضضضضضضضهر تشضضضضضضضضرين   ٪ 37أعلضضضضضضضضى  بنسضضضضضضضضبة   نقضضضضضضضضدي(

شضضضضضضضهر  كانضضضضضضضت عليضضضضضضضه فضضضضضضضيمقارنضضضضضضضة بمضضضضضضضا   2102ثضضضضضضضاني 

% 074تشضضضضضضضضضرين أول ، أيضضضضضضضضضضاً كضضضضضضضضضان أعلضضضضضضضضضى بنسضضضضضضضضضبة 

، 2100مقارنضضضضضضة بمضضضضضضا كضضضضضضضان عليضضضضضضه فضضضضضضضي تشضضضضضضرين ثضضضضضضضاني 

مليضضضضضضضضضضضضون شضضضضضضضضضضضضيقل. إجمضضضضضضضضضضضضالي  150.3لتصضضضضضضضضضضضل إلضضضضضضضضضضضضى 

% مضضضضضضضضن 6بية التضضضضضضضضي تمثضضضضضضضضل االيضضضضضضضضرادات غيضضضضضضضضر الضضضضضضضضضري

% 6بنسضضضضضضضضضبة  مجمضضضضضضضضضوع صضضضضضضضضضافي اإليضضضضضضضضضرادات، إرتفعضضضضضضضضضت

مقارنضضضضضضة % 23. و كانضضضضضضت أعلضضضضضضى بنسضضضضضضبة  خضضضضضضالل الشضضضضضضهر

. 2100بمضضضضضضضضضضا كانضضضضضضضضضضت عليضضضضضضضضضضه فضضضضضضضضضضي تشضضضضضضضضضضرين ثضضضضضضضضضضاني 

% مضضضضضضضضضضن 04اإليضضضضضضضضضضرادات الضضضضضضضضضضضريبية، وهضضضضضضضضضضي  تمثضضضضضضضضضضل 

بقيضضضضضضضضضضت دون تغييضضضضضضضضضضر  مجمضضضضضضضضضضوع صضضضضضضضضضضافي اإليضضضضضضضضضضرادات،

، ولكضضضضضن كانضضضضضت 2102تشضضضضضرين ثضضضضضاني  تقريبضضضضضا فضضضضضي شضضضضضهر

% ممضضضضضا كانضضضضضت عليضضضضضه فضضضضضي تشضضضضضرين ثضضضضضاني 27بة أقضضضضضل بنسضضضضض

اجمضضضضضضضضضالي إيضضضضضضضضضرادات المقاصضضضضضضضضضة  . و فضضضضضضضضضي حالضضضضضضضضضة2100

% مضضضضضضن مجمضضضضضضوع صضضضضضضافي اإليضضضضضضرادات، 15والتضضضضضضي تمثضضضضضضل 

% مضضضضضضضضضن تشضضضضضضضضضرين ثضضضضضضضضضاني 60كانضضضضضضضضضت أعلضضضضضضضضضى بنسضضضضضضضضضبة 

، وصضضضضضضضضلت إلضضضضضضضضى مسضضضضضضضضتو  أكثضضضضضضضضر مضضضضضضضضن سضضضضضضضضبعة 2102

 .  2100أضعاف مما كانت عليه في تشرين ثاني 

. 2102مليضضضضضضون شضضضضضضيقل إسضضضضضضرائيلي بحلضضضضضضول نهايضضضضضضة تشضضضضضضرين ثضضضضضضاني  00303.1إلضضضضضضى صضضضضضضافي اإلقضضضضضضراض  بلضضضضضض  مجمضضضضضضوع إجمضضضضضضالي النفقضضضضضضات باإلضضضضضضضافة

% عمضضضضضضا كضضضضضضان عليضضضضضضه فضضضضضضي 3، ولكضضضضضضن كضضضضضضان أعلضضضضضضى بنسضضضضضضبة 2102% فضضضضضضي تشضضضضضضرين ثضضضضضضاني 2و إنخفضضضضضضض اإلنفضضضضضضاق الحكضضضضضضومي فضضضضضضي األجضضضضضضور بحضضضضضضوالي 

مقارنضضضضضضة مضضضضضضع شضضضضضضهر تشضضضضضضرين   2102٪ فضضضضضضي  تشضضضضضضرين ثضضضضضضاني 3. إنخفضضضضضضضت النفقضضضضضضات مضضضضضضن غيضضضضضضر األجضضضضضضور بمضضضضضضا يقضضضضضضارب مضضضضضضن 2100تشضضضضضضرين ثضضضضضضاني 

٪ 3.5. إرتفضضضضضضضضع صضضضضضضضضافي اإلقضضضضضضضضراض الحكضضضضضضضضومي  بنسضضضضضضضضبة 2100% عمضضضضضضضضا كانضضضضضضضضت عليضضضضضضضضه فضضضضضضضضي تشضضضضضضضضرين ثضضضضضضضضاني 40أول، ولكنهضضضضضضضضا كانضضضضضضضضت أعلضضضضضضضضى 

ضضضضضضعفا  عمضضضضضا كانضضضضضت عليضضضضضه  6.5عمضضضضضا كانضضضضضت عليضضضضضه فضضضضضي تشضضضضضرين أول، ليصضضضضضل إلضضضضضى مسضضضضضتو  أعلضضضضضى بمقضضضضضدار  2102أضضضضضضعاف فضضضضضي تشضضضضضرين ثضضضضضاني 

وصضضضضضضل اجمضضضضضضالي العجضضضضضضز الكلضضضضضضي )  مليضضضضضضون شضضضضضضيقل إسضضضضضضرائيلي، و 460.1حجضضضضضضم العجضضضضضضز الحضضضضضضالي الضضضضضضى . وقضضضضضضد وصضضضضضضل 2100فضضضضضضي تشضضضضضضرين ثضضضضضضاني 

  513.4. بلضضضضضضض  الضضضضضضضدعم الخضضضضضضضارجي للموازنضضضضضضضة 2102مليضضضضضضضون شضضضضضضضيقل إسضضضضضضضرائيلي فضضضضضضضي تشضضضضضضضرين ثضضضضضضضاني  541.1بعضضضضضضضد النفقضضضضضضضات التطويريضضضضضضضة ( بلضضضضضضض   

 مليون شيقل إسرائيلي في الشهر نفسه.

 مضضضضضضضن المتوقعضضضضضضضة اإليضضضضضضضرادات علضضضضضضضى أسضضضضضضضاس مليضضضضضضضون شضضضضضضضيقل إسضضضضضضضرائيلي، 030444هضضضضضضضي   2102فضضضضضضضي  المعتمضضضضضضضدة للسضضضضضضضلطة الفلسضضضضضضضطينيةالميزانيضضضضضضضة 

 10433 مجمضضضضضضضضضضضضوع صضضضضضضضضضضضضافي االيضضضضضضضضضضضضرادات 

إجمضضضضضضضضضضضالي مليضضضضضضضضضضضون شضضضضضضضضضضضيقل إسضضضضضضضضضضضرائيلي، و

 مضضضضضضضضن صضضضضضضضضافي اإلقضضضضضضضضراض زائضضضضضضضضدالنفقضضضضضضضضات 

بعضضضضضضضد   مليضضضضضضضون شضضضضضضضيقل إسضضضضضضضرائيلي. 020004

، فضضضضضضي السضضضضضضنة أحضضضضضضد عشضضضضضضر  شضضضضضضهرا مضضضضضضرور 

 ٪ مضضضضضضن31 السضضضضضضلطة الفلسضضضضضضطينية دخضضضضضضلبلضضضضضض  

 فضضضضضضضي الميزانيضضضضضضضة، المبلضضضضضضض  السضضضضضضضنوي مضضضضضضضاليإج

 باإلضضضضضضضضضضضضافة إلضضضضضضضضضضضى واإلنفضضضضضضضضضضضاق اإلجمضضضضضضضضضضضالي

العجضضضضضضضضز . ٪31 يعضضضضضضضضادل صضضضضضضضضافي اإلقضضضضضضضضراض

 المبلضضضضضض  السضضضضضضنوي ٪ مضضضضضضن71، بلضضضضضض   الحضضضضضضالي

  الكلضضضضضضضضضي العجضضضضضضضضضز بلضضضضضضضضض   ، فضضضضضضضضضي الميزانيضضضضضضضضضة

 فضضضضضضي الميزانيضضضضضضة. المبلضضضضضض  السضضضضضضنوي ٪ مضضضضضضن65

 فضضضضضضضضي الخضضضضضضضضارجي للموازنضضضضضضضضة الضضضضضضضضدعم وكضضضضضضضضان

٪ 74فقضضضضضضضضط   2102نهايضضضضضضضضة تشضضضضضضضضرين ثضضضضضضضضاني 

 في الميزانية. من المبل  السنوي

  رابعدً. القطدع الاارف 

مليضضضضضضضضون دوالر امريكضضضضضضضضي،  30811% ليصضضضضضضضضل الضضضضضضضضى 2، إنخفضضضضضضضضض حجضضضضضضضضم االئتمضضضضضضضضان المصضضضضضضضضرفي بنسضضضضضضضضبة أقضضضضضضضضل مضضضضضضضضن 1121فضضضضضضضضي الربضضضضضضضضع الثالضضضضضضضضث 

حجمهضضضضضضضا النسضضضضضضضبي إلجمضضضضضضضالي االئتمضضضضضضضان  إرتفضضضضضضضعمعظضضضضضضضم االئتمضضضضضضضان المصضضضضضضضرفي فضضضضضضضي شضضضضضضضكل قضضضضضضضروض، وقضضضضضضضد . 1121بالمقارنضضضضضضضة مضضضضضضضع الربضضضضضضضع الثضضضضضضضاني 

نسضضضضضضبة الجضضضضضضاري مضضضضضضدين  إنخفضضضضضضضت. وفضضضضضضي الوقضضضضضضت نفسضضضضضضه، 1121الثالضضضضضضث ٪ فضضضضضضي الربضضضضضع  41صضضضضضضل إلضضضضضضى يمئويضضضضضضة ل بحضضضضضضوالي أربضضضضضضع نقضضضضضضاط المصضضضضضرفي 
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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 

 .وزارة المالية الفلسطينية: المصدر
 .2013كانون ثاني  16تحديث البيانات من االشهر السابقة و التي من المفترض أن تكون األكثر  دقة حتي تاريخ : : مالحظة

 مليون شيقل 8,493 

 مليون شيقل 12,114

 مليون شيقل 3,621

 مليون شيقل 4,951

 مليون شيقل 3,811

0 25 50 75 100

 مجموع صافي اإليرادات

 مجموع النفقات وصافي اإلقراض

 العجز الحالي

 العجز

 الدعم الخارجي للموازنة

 نسبة ائوية

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

 2012ميزانية 

 2012تشرين ثاني  -كانون ثاني  

 .وزارة المالية الفلسطينية: المصدر
 .2013كانون ثاني  16يحدث الرسم البياني المعلومات  من الشهور السابقة مع المعلومات المتاحة اعتبارا من  : مالحظة 
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. )لمزيضضضضضد مضضضضضن  إرتفعضضضضضت قلضضضضضيالً التمويضضضضضل التضضضضضمجيري  فضضضضضي حضضضضضين أن نسضضضضضبة  %.16اإلئتمضضضضضان  بمقضضضضضدار أربضضضضضع نقضضضضضاط مئويضضضضضة اتصضضضضضل إلضضضضضى فضضضضضي إجمضضضضضالي 

 .في المرفق أ( 4لتفاصيل انظر الجداول في أا

 األئتادن الاارف  حسب النوع ) كنسبة ان الاتجاوع (  

 األئتادن الاارف  حسب النوع ) باليون يوالر أاريك  (

الربع األول 

2008

الربع الثاني 

2011

الربع الثالث 

2011

الربع الرابع 

2011

الربع األول 

2012

الربع الثاني 

2012

الربع الثالث 

2012

59.967.372.771.370.170.373.9

(1,061)(2,354)(2,387)(2,534)(2,566)(2,706)(2,829)

39.532.527.128.429.629.525.9

(701)(1,138)890101010831134990

0.60.20.30.20.20.20.3

(11)(8)(8)(9)(9)(9)(10)

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

(1,773)(3,500)(3,285)(3,553)(3,658)(3,849)(3,829)

المصدر:  سلطة النقد الفلسطينية

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

المجموع

القروض

جاري مدين

التمويا التأجيري

 

%  مضضضضضضن إجمضضضضضضالي 1عضضضضضضام والتضضضضضضي تمثضضضضضضل دائضضضضضضع القطضضضضضضاع ال. و٪ فضضضضضضي إجمضضضضضضالي الودائضضضضضضع المصضضضضضضرفية 4 بنسضضضضضضبة إرتفضضضضضضاع 2102 الثالضضضضضضثشضضضضضضهد الربضضضضضضع 

والتضضضضضضي تمثضضضضضضل  ،المقيمضضضضضضين%. ودائضضضضضضع 4% خضضضضضضالل الربضضضضضضع، فضضضضضضي حضضضضضضين أن ودائضضضضضضع القطضضضضضضاع الخضضضضضضاص إرتفعضضضضضضت بنسضضضضضضبه 01الودائضضضضضضع، إرتفعضضضضضضت بنسضضضضضضبة 

  .٪ 5من  قريبة بنسبة المقيمين غير من التيوإرتفعت  %،4% من مجموع ودائع القطاع الخاص، قد إرتفعت  بنسبة 37

 ية ) اليون يوالر أاريك (فتوزيع الويائع الاار

الربع الثاني 

2000

الربع الثاني 

2011

الربع الثالث 

2011

الربع الرابع 

2011

الربع األول 

2012

الربع الثاني 

2012

الربع الثالث 

2012

56.5156.5152.7147.4146.5162.6146.9المؤسسات العامة و السلطات المحلية

115.1399.8370.1437.1419.6353.2419.5الحكومة

171.6556.3522.9584.5566.1515.9566.4مجموع وادئع القطاع العام

3,082.66,204.36,095.66,192.36,276.16,180.66,409.2مقيمين

14.6189.7202.1195.7203.2215.0225.2غير مقيمين

3,097.26,394.06,297.76,388.06,479.36,395.66,634.4إجمالي ودائع القطاع الخاص

3,268.86,950.46,820.56,972.57,045.46,911.57,200.8إجمالي الودائع ) القطاعين العام والخاص (

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

 
الحسضضضضضضضضضضابات الجاريضضضضضضضضضضة هضضضضضضضضضضي الشضضضضضضضضضضكل الرئيسضضضضضضضضضضي  للودائضضضضضضضضضضع 

)  للمقيمضضضضضضضضين وغيضضضضضضضضر المقيمضضضضضضضضين وكضضضضضضضضذلك بالنسضضضضضضضضبة للحكومضضضضضضضضة

فضضضضضضضي المرفضضضضضضضق أ(.    5لمزيضضضضضضضد مضضضضضضضن التفاصضضضضضضضيل أنظضضضضضضضر الجضضضضضضضدول أ

                                          

٪ إلضضضضضضضى  56نسضضضضضضضبة القضضضضضضضروض إلضضضضضضضى الودائضضضضضضضع مضضضضضضضن  إنخفضضضضضضضضت

) لمزيضضضضضضضضضضضضد مضضضضضضضضضضضضن .  2102 الثالضضضضضضضضضضضضث٪ فضضضضضضضضضضضضي الربضضضضضضضضضضضضع  53

.             فضضضضضضضضضضضضضضي المرفضضضضضضضضضضضضضضق أ( 6التفاصضضضضضضضضضضضضضضيل أنظضضضضضضضضضضضضضضر الجضضضضضضضضضضضضضضدول أ 
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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 

 المصدر:  سلطة النقد الفلسطيني.
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 خداسدً. القطدع الخدص

تظهضضضضضضر إرتفضضضضضضاع بنسضضضضضضبة  2102يانضضضضضضات شضضضضضضهر تشضضضضضضرين ثضضضضضضاني ب

% فضضضضضضضضضي المسضضضضضضضضضاحة المرخصضضضضضضضضضة للبنضضضضضضضضضاء  الجديضضضضضضضضضد فضضضضضضضضضي  5 

الضضضضضضضضضضضضضضضضفة الغربيضضضضضضضضضضضضضضضة مقارنضضضضضضضضضضضضضضضة مضضضضضضضضضضضضضضضع تشضضضضضضضضضضضضضضضرين أول.                 

              

% فضضضضضضي 00قطضضضضضضاع غضضضضضضزة، كضضضضضضان هنضضضضضضاك إرتفضضضضضضاع بنسضضضضضضبة  فضضضضضضي

المسضضضضضضضاحات المرخصضضضضضضضة للبنضضضضضضضاء الجديضضضضضضضد فضضضضضضضي تشضضضضضضضرين ثضضضضضضضاني 

 1. )لمزيضضضضضضضد مضضضضضضضن التفاصضضضضضضضيل إنظضضضضضضضر إلضضضضضضضى الجضضضضضضضدول أ.2102

فضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضي المرفضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضق أ(.                                           

    

 

إرتفضضضضضضع عضضضضضضدد الشضضضضضضركات الجديضضضضضضدة التضضضضضضي تضضضضضضم تسضضضضضضجيلها فضضضضضضي الضضضضضضضفة 

مقارنضضضضضضضة مضضضضضضضع  2102شضضضضضضضركة فضضضضضضضي تشضضضضضضضرين ثضضضضضضضاني  27الغربيضضضضضضضة ب 

.                       17إلضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضى  61، مضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضن 2102تشضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضرين أول 

                                

شضضضضضركة  02فضضضضضي قطضضضضضاع غضضضضضزة، تشضضضضضير البيانضضضضضات إلضضضضضى أنضضضضضه تضضضضضم تسضضضضضجيل 

شضضضضضضركات أقضضضضضضل ممضضضضضضا  02بمقضضضضضضدار  ،2102فضضضضضضي شضضضضضضهر تشضضضضضضرين ثضضضضضضاني 

)لمزيضضضضضضضضضد مضضضضضضضضضن  2102كانضضضضضضضضضت عليضضضضضضضضضه فضضضضضضضضضي شضضضضضضضضضهر تشضضضضضضضضضرين أول 

فضضضضضضضضضضضضضي المرفضضضضضضضضضضضضضق أ(.               7التفاصضضضضضضضضضضضضضيل إنظضضضضضضضضضضضضضر إلضضضضضضضضضضضضضى الجضضضضضضضضضضضضضدول أ.

                                                             

 

)الخضضضضضضضضدمات المصضضضضضضضضرفية والماليضضضضضضضضة، والتضضضضضضضضممين،  هنالضضضضضضضضك  حاليضضضضضضضضا ثمانيضضضضضضضضة وأربعضضضضضضضضين شضضضضضضضضركة مضضضضضضضضن القطاعضضضضضضضضات االقتصضضضضضضضضادية الخمسضضضضضضضضة الرئيسضضضضضضضضية

، إنخفضضضضضضضضت 2102عضضضضضضضام  ثضضضضضضضانيواالسضضضضضضضتثمارات والصضضضضضضضناعة والخضضضضضضضدمات( مدرجضضضضضضضة  فضضضضضضضي البورصضضضضضضضة الفلسضضضضضضضطينية. بحلضضضضضضضول نهايضضضضضضضة شضضضضضضضهر تشضضضضضضضرين 

                                                            مليضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضار دوالر أمريكضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضي. 2.7٪ ولكنهضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضا  بقيضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضت فضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضوق 1.3القيمضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضة السضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضوقية بنسضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضبة 

                                                          

 األوراق التتجدرية

       آب         

2000   

حزيران   

2012

تموز   

2012

       آب         

2012   

أيلول   

2012

تشرين أول   

2012

تشرين ثاني 

2012  

7.0012.15.45.07.610.28.6عدد األسهم المتداولة ) بالمليون (

13.016.87.88.614.616.311.7قيمة األسهم المتداولة ) بالمليون دوالر أمريكي (

265.23444.00442.27432.42445.76458.84456.34مؤشر القدس

المصدر: بورصة فلسطين

 

٪ وأيضضضضضضضاً إنخفضضضضضضاض قيمضضضضضضة األسضضضضضضهم المتداولضضضضضضة  05إلضضضضضضى إنخفضضضضضضاض عضضضضضضدد االسضضضضضضهم المتداولضضضضضضة بمقضضضضضضدار  2102تشضضضضضضير بيانضضضضضضات شضضضضضضهر تشضضضضضضرين ثضضضضضضاني 

 03شضضضضضضضركات مضضضضضضضن الضضضضضضضرابحين  07شضضضضضضضركة تضضضضضضضداولت فضضضضضضضي هضضضضضضضذا  الشضضضضضضضهر، كانضضضضضضضت  43% مقارنضضضضضضضة تشضضضضضضضرين أول. مضضضضضضضن مضضضضضضضا مجموعضضضضضضضة 23بنسضضضضضضضبة 

.              2102٪ خضضضضضضضضضالل شضضضضضضضضضهر تشضضضضضضضضضرين ثضضضضضضضضضضاني 1.5ؤشضضضضضضضضضر القضضضضضضضضضدس بنسضضضضضضضضضضبة شضضضضضضضضضركات مسضضضضضضضضضضتقرة. و إنخفضضضضضضضضضض م 7شضضضضضضضضضركة مضضضضضضضضضن الخاسضضضضضضضضضرين و 

        

أفضضضاد سضضضتة عشضضضر فضضضي المئضضضة مضضضن أصضضضحاب ا مضضضدراء المؤسسضضضات الصضضضناعية العاملضضضة فضضضي الضضضضفة الغربيضضضة  بوجضضضود تحسضضضن عضضضام فضضضي أداء مشضضضروعاتهم فضضضي الربضضضع 

تحسضضضضن خضضضضالل الربضضضضع إمضضضضا فضضضضي الحصضضضضول علضضضضى المضضضضواد األوليضضضضة الالزمضضضضة % ينظضضضضر الضضضضى ال01، وحضضضضوالي 2102مقارنضضضضة مضضضضع الربضضضضع الثضضضضاني  2102الثالضضضضث 

نفضضضس الضضضنمط بوجضضضود تحسضضضينات فضضضي المسضضضتقبل فضضضي الربضضضع  2102والمضضضدخالت أو نقضضضل البضضضضائع الجضضضاهزة إلضضضى األسضضضواق. وتتبضضضع التوقعضضضات فضضضي الربضضضع الثالضضضث 

ات العامضضضضة فضضضضي الربضضضضع الرابضضضضع. وقضضضضد  توقعضضضضت نسضضضضبة  أقضضضضل ،  مضضضضع أكثضضضضر مضضضضن خمضضضضس أصضضضضحاب ا مضضضضدراء يتوقعضضضضون  تحسضضضضنا فضضضضي أداء المؤسسضضضض2102الرابضضضضع 

٪(.                          02٪(، وفضضضضضضضي المضضضضضضضدخالت و نقضضضضضضضل السضضضضضضضلع التامضضضضضضضة الصضضضضضضضنع إلضضضضضضضى األسضضضضضضضواق )3التحسضضضضضضضن فضضضضضضضي الحصضضضضضضضول علضضضضضضضى المضضضضضضضواد الخضضضضضضضام الالزمضضضضضضضة  )
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 الاسدحدت الارخاة للبندء التجييي

 الضفة الغربية قطاع غزة

المصدر: هيئة المكاتب والشركات الهندسية. 
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 ييي تستجيل الشركدت التجييية

 الضفة الغربية قطاع غزة

.وزارة االقتصاد الوطني: المصدر  
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 تحسيندت توتقع/  شهيت الت العدالة  الانديية الاؤسسدت أاحدب / ايراء  نسبة

قطاع غزةالضفة الغربيةقطاع غزةالضفة الغربية

16292271أداء المؤسسة بشكل عام

1031971الحصول على المواد األولية الالزمة ومدخالت

10311271نقل السلع التامة الصنع الى السوق

المصدر :  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.

تحسن متوقع في الربع الرابع 2012شهدت تحسناً في الربع الثالث 2012

 

تحسضضضضضضضن فضضضضضضضي األداء العضضضضضضضام فضضضضضضضي الربضضضضضضضع الثالضضضضضضضث ذكضضضضضضضروا بوجضضضضضضضود   المؤسسضضضضضضضات الصضضضضضضضناعية %  أصضضضضضضضحاب ا مضضضضضضضدراء23فضضضضضضضي قطضضضضضضضاع غضضضضضضضزة، فقضضضضضضضط 

٪ إلضضضضضضى التحسضضضضضضن فضضضضضضي الحصضضضضضضول علضضضضضضى المضضضضضضواد األوليضضضضضضة الالزمضضضضضضة والمضضضضضضدخالت و السضضضضضضلع تامضضضضضضة الصضضضضضضنع إلضضضضضضى السضضضضضضوق. 30، بينمضضضضضضا ينظضضضضضضر 2102

                   .         2102٪ من أصحابا مدراء تحسنا في جميع هذه الفئات في الربع الرابع 70، توقع 2102مع ذلك، في الربع الثالث 

 سديسدً. التتجدرة

فضضضضضضي تشضضضضضضرين  ٪ 4بنسضضضضضضبه  مضضضضضضن السضضضضضضلع إرتفضضضضضضع  حجضضضضضضم الصضضضضضضادرات 

٪ 2ولكنهضضضضضضا كانضضضضضضت أقضضضضضضل بنسضضضضضضبة  ، مقارنضضضضضضة مضضضضضضع أيلضضضضضضول 2102أول 

 60.7و إلتضضضضضضضى بلغضضضضضضضت مضضضضضضضن الشضضضضضضضهر نفسضضضضضضضه مضضضضضضضن العضضضضضضضام الماضضضضضضضضي، 

الفلسضضضضضضضضضطينية مضضضضضضضضضن  الصضضضضضضضضضادرات . وكانضضضضضضضضضتمليضضضضضضضضضون دوالر أمريكضضضضضضضضضي

، كمضضضضضا تغييضضضضضر تقريبضضضضضا خضضضضضالل هضضضضضذا الشضضضضضهر دون إلضضضضضى إسضضضضضرائيل السضضضضضلع

%. 33إرتفضضضضضضضع حجضضضضضضضم الصضضضضضضضادرات إلضضضضضضضى البلضضضضضضضدان األخضضضضضضضر  بنسضضضضضضضبة 

، حيضضضضضضث للبضضضضضضضائع الفلسضضضضضضطينية السضضضضضضوق الرئيسضضضضضضية ال تضضضضضضزال اسضضضضضضرائيل

األراضضضضضضضضضضي  مضضضضضضضضضن إجمضضضضضضضضضالي الصضضضضضضضضضادرات ٪ مضضضضضضضضضن 16اسضضضضضضضضضتوعبت 

                  .2102فضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضي تشضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضرين أول  الفلسضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضطينية المحتلضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضة

   

فضضضضضضضي تشضضضضضضضرين أول   ٪1بنسضضضضضضضبه  مضضضضضضضن السضضضضضضضلع إرتفضضضضضضضع حجضضضضضضضم الضضضضضضضواردات 

% مضضضضضضن العضضضضضضام 1، و كانضضضضضضت أعلضضضضضضى بنسضضضضضضبة مقارنضضضضضضة مضضضضضضع أيلضضضضضضول 2102

إنخفضضضضضضضضت . مليضضضضضضضون دوالر أمريكضضضضضضضي 354.7السضضضضضضضابق، والتضضضضضضضي بلغضضضضضضضت 

الشضضضضضضضضضهر، ولكنهضضضضضضضضضا  ٪ خضضضضضضضضضالل 4بنسضضضضضضضضضبة  مضضضضضضضضضن إسضضضضضضضضضرائيل الضضضضضضضضضواردات

% مقارنضضضضضضضة مضضضضضضضع أيلضضضضضضضول 34إرتفعضضضضضضضت مضضضضضضضن الضضضضضضضدول األخضضضضضضضر  بنسضضضضضضضبة 

مثلضضضضضضضت الضضضضضضضواردات مضضضضضضضن إسضضضضضضضرائيل مضضضضضضضا نسضضضضضضضبته  . ومضضضضضضضع ذلضضضضضضضك، 2102

 إجمالي الواردات الفلسطينية  خالل الشهر. ٪ من 60

 

 

عضضضضضضضضن  ٪3نسضضضضضضضضبه ب إرتفضضضضضضضضاعممضضضضضضضضا يعكضضضضضضضضس ، 2102تشضضضضضضضضرين أول فضضضضضضضضي  مليضضضضضضضضون دوالر أمريكضضضضضضضضي 233.1الميضضضضضضضضزان التجضضضضضضضضاري  العجضضضضضضضضز فضضضضضضضضي  بلضضضضضضض 

 .2100في تشرين أول  ٪00و بمستو  أعلى من  .أيلول

تقطدع غزةسدبعدً.   

 

مليضضضضضضون لتضضضضضضر فضضضضضضي شضضضضضضهر  0.2إرتفضضضضضضع حجضضضضضضم إسضضضضضضتيراد السضضضضضضوالر الصضضضضضضناعي فضضضضضضي قطضضضضضضاع غضضضضضضزة لمضضضضضضدة أربعضضضضضضة أشضضضضضضهر علضضضضضضى التضضضضضضوالي، حيضضضضضضث بلغضضضضضضت 

. فضضضضضضضي تشضضضضضضضرين ثضضضضضضضاني 2102% أكثضضضضضضضر مضضضضضضضن تشضضضضضضضرين أول، ولكضضضضضضضن فقضضضضضضضط ربضضضضضضضع الكميضضضضضضضة المسضضضضضضضتوردة فضضضضضضضي حزيضضضضضضضران 04، و 2102تشضضضضضضضرين ثضضضضضضضاني 

لتضضضضضضضضر مضضضضضضضضن السضضضضضضضضوالر لوكالضضضضضضضضة غضضضضضضضضوث وتشضضضضضضضضغيل الالجئضضضضضضضضين الفلسضضضضضضضضطينيين.  4300466لتضضضضضضضضر مضضضضضضضضن البنضضضضضضضضزين و  430011، تضضضضضضضضم إسضضضضضضضضتيراد 2102

% فضضضضضضضي تشضضضضضضضرين ثضضضضضضضاني مقارنضضضضضضضة بتشضضضضضضضرين 31% وواردات البنضضضضضضضزين بنسضضضضضضضبة 4وعمومضضضضضضضا، تراجعضضضضضضضت الضضضضضضضواردات مضضضضضضضن السضضضضضضضوالر الرسضضضضضضضمي بنسضضضضضضضبة 

بشضضضضضضضهر مقارنضضضضضضضة   2102% فضضضضضضضي كميضضضضضضضة غضضضضضضضاز الطهضضضضضضضي المسضضضضضضضتورد إلضضضضضضضى غضضضضضضضزة  خضضضضضضضالل تشضضضضضضضرين ثضضضضضضضاني 30أول. كضضضضضضضان هنضضضضضضضاك إنخفضضضضضضضاض بنسضضضضضضضبه 

 طن من الغاز من خالل معبر كيرم شالوم )كرم أبو سالم(.  20101تشرين أول،  حيث سمح بمرور حوالي  

88 90 89 90 89 86 

12 10 11 10 11 14 
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2012 

آب       
2012 

أيلول      
2012 
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 إسرائيل أخر 

2012الاديرات ان األراض  الفلسطينية الاحتلة تشرين أول   
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 .  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر 
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  2012الواريات إلى األراض  الفلسطينية الاحتلة تشرين أول 

 .  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر 
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 ا
بة
س
 ن



10 
 

 حتجم ابيعدت الوتقوي الاستجلة ف  تقطدع غزة

 

         آب          

2000 

    حزيران       

2012 

    تموز        

2012

        آب        

2012 

       أيلول       

2012

تشرين أول   

2012

تشرين ثاني   

2012

معبر الشجاعية

32.033.769.634.269.543.1 3,188.9    بنزين ) 1000 لتر (

542.7222.6274.0151.1510.5491.5 11,343.0        سوالر ) 1000 لتر (

243.10.00.00.00.00.00.0 كاز أبيض ) 1000 لتر (

1.93.22.62.12.42.92.0 غاز الطهي ) 1000 طن (

 1,226.3 1,075.8 590.6 382.6 4,153.3 5,035.9 غير متوفرسوالر صناعي ) 1000 لتر (

المصدر: الهيئة العامة للبترول و وزارة االقتصاد الوطني

معبر كرم أبو سالم

 

مقارنة بشهر % 24بنسبة المستوردة إلى قطاع غزة  (ولكن  بإسثناء السوالر الصناعي عدد الشاحنات ) بما يشمل الوقودإنخفض  ،2102تشرين ثاني بيانات 

  في المرفق أ(. 3. ) لمزيد من التفاصيل إنظر إلى الجدول أ.2102 تشرين أول

 

% مضضضضضضضن السضضضضضضضلع المسضضضضضضضتوردة 32بضضضضضضضالمواد الغذائيضضضضضضضة إرتفعضضضضضضضت بنسضضضضضضضبة نقتطضضضضضضضين مئضضضضضضضويتين و شضضضضضضضكلت نسضضضضضضضبة  الشضضضضضضضاحنات الضضضضضضضواردة المحملضضضضضضضة نسضضضضضضضبة 

شضضضضضضضضضضضاحنة( فضضضضضضضضضضضي تشضضضضضضضضضضضرين ثضضضضضضضضضضضاني  00222)

شضضضضضضضضضضضكلت المضضضضضضضضضضضواد الغيضضضضضضضضضضضر  بينمضضضضضضضضضضضا،  2102

% مضضضضضضضضضن السضضضضضضضضضلع  61غذائيضضضضضضضضضة مضضضضضضضضضا نسضضضضضضضضضبته 

شضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضاحنة(.             20643)المسضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضتوردة 

                                          

شضضضضضضضضضضاحنة   00335وأدخضضضضضضضضضضل مضضضضضضضضضضا مجموعضضضضضضضضضضه 

محملضضضضضضضضة بمضضضضضضضضواد البنضضضضضضضضاء للمشضضضضضضضضاريع الدوليضضضضضضضضة 

شضضضضضضضضضضضضضضضضاحنة )  00237المعتمضضضضضضضضضضضضضضضضدة، منهضضضضضضضضضضضضضضضضا 

 12طضضضضضضضضضضضضضضن( مضضضضضضضضضضضضضضن الحصضضضضضضضضضضضضضضى،و  160531

طضضضضضضضضضن( مضضضضضضضضضن االسضضضضضضضضضمنت و  30260شضضضضضضضضضاحنة )

طضضضضضضن( مضضضضضضن حديضضضضضضد البنضضضضضضاء  504شضضضضضضاحنة ) 06

لمشضضضضضضضاريع البنضضضضضضضاء الخاصضضضضضضضة بوكالضضضضضضضة الغضضضضضضضوث 

الدوليضضضضضضضضضضضضضة، وبرنضضضضضضضضضضضضضامل األمضضضضضضضضضضضضضم المتحضضضضضضضضضضضضضدة 

، و الوكالضضضضضضضضضضة األمريكيضضضضضضضضضضة للتنميضضضضضضضضضضة اإلنمضضضضضضضضضضائي

الدوليضضضضضضضة ، ومصضضضضضضضلحة ميضضضضضضضاة بلضضضضضضضديات السضضضضضضضاحل 

. وباإلضضضضضضضضافة إلضضضضضضضى سضضضضضضضلطة الميضضضضضضضاه الفلسضضضضضضضطينية

                                   

                          

               

 شاحنة. 40427الشهرية إلى الواردات لتخفيف االغالق عن قطاع غزة، بل  متوسط  2101بعد القرار في حزيران 

 

 
      المصدر: وزارة االقتصاد الوطني.

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

  
 .المصدر: وزارة االقتصاد الوطني

عدد الشاحنات  ال يشمل شاحنات السوالر الصناعي الخاص بمحطة توليد الكهرباء بالنسبة للمحروقات: مالحظة   
بمن الحزام الناقل  2011آذار  01وأعلنت إسرائيل في . 2007حزيران  12لنقل البضائع من وإلى قطاع غزة  مغلقا  منُذ (  كارني)  بقي معبر المنطار : مالحظة 

ُ إغلق بشكل  نهائي أيضا  
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في 1 كانون أول 2101 اعلنت اسرائيل عزمها على التوسع التدريجي في عدد ونطاق الصادرات المسموح بها من قطاع غزة. ووفقاً لهذا اإلعالن سوف 

 يسمح للصادرات من المنتجات الزراعية ، واألثاث والمنسوجات.

 اديرات غزة

الوجهاتالسلععدد الشاحنات

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 شاحنة (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 شاحنة  (

األردنطماطم ) 54 طن/3 شاحنات  (

أوروباالزهور ) 2,490,000 زهرة /18 شاحنات(18نيسان  2012

األردنطماطم ) 62 طن/4 شاحنات  (5أيار  2012

بريطانيامالبس ) 2,040 قطعة /1 شاحنة  (

األردنأثاث ) 7.5 طن/1 شاحنة (1حزيران 2012

بريطانيا'مالبس ) 2,070 قطعة /1 شاحنة  (1تموز 2012

المملكة العربية السعوديةطماطم ) 40 طن/3 شاحنات  (3آب 2012

0أيلول 2012

أوروباريحان ) 1.1 طن/2 شاحنات  (2تشرين أول 2012

أوروباريحان ) 1.4 طن/2 شاحنات  (4تشرين ثاني 2012

أوروباأوراق الثوم الطويلة ) 1.5 طن/2 شاحنات  (

المصدر: لجان اإلغاثة الزراعية الفلسطينية,وزارة االقتصاد الوطني.

وفقا لالتحاد الفلسطيني للصناعات الخشبية، تم شحن األثاث من غزة إلى معرض في األردن تحت شرط أن يتم  بيع األثاث األطفال في األردن  مالحظة: 

شاركت ست شركات من قطاع غزة في هذا الحدث، وقد عرضت   فيما بعد  وال يتم بعد ذلك  إرسالها مرة أخرى إلى غزة، ولذلك اعتبر  بمثابة التصدير. 

غرفة نوم، غرفة طعام، وغرفة معيشة و أثاث غرفة نوم .  

طن( من أوراق الثومة الطويلة إلى  0.5من الريحان و شاحنتين )طن(  0.4، تم تصدير أربع شاحنات من السلع، أي شاحنتين )2102في تشرين ثاني  

 أوروبا عن طريق معبر كرم أبو سالم التجاري. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

. 
 الالحق أ: التجياول الارتجعية اإلحادئية

.0تجيول أ   
( حسب أتقسدم األنفدق الرئيسية011=2112اؤشر أسعدر الاستهلك )   

 حزيران    

2012

 تموز    

2012

 آب       

2012

 أيلول    

2012

 تشرين أول   

2012 

 تشرين ثاني   

2012 
األراضي الفلسطينية

ات المرطبة 146.7148.3151.2155.7153.8151.5المواد الغذائية والمشروب

ات الكحولية والتبغ 169.2169.1179.9181.3181.3181.4المشروب

114.8114.1115.7115.4115.9116.1االقمشة والمالبس واالحذية

136.5136.3136.7137.8135.6135.8المسكن ومستلزماته

115.7116.0117.9117.7118.3119.1االثاث  والمفروشات والسلع  المنزلية

120.6120.8120.6121.1121.4121.4الخدمات الطبية

129.1128.5130.0130.7130.3129.6النقل والمواصالت

107.4107.3107.4107.5107.5107.5االتصاالت

105.2105.5106.1106.0106.3106.5السلع و الخدمات الترفيهية و الثقافية

119.4119.4119.4119.4119.4119.4خدمات التعليم

150.5151.0150.2150.6150.6152.0خدمات المطاعم والمقاهي والفنادق

131.2131.2132.0132.2132.8133.5سلع وخدمات متنوعة

134.4134.9137.0138.9138.1137.3الرقم القياسي العام السعار المستهلك
القدس الشرقية

ات المرطبة 151.9152.6154.8160.5157.9157.3المواد الغذائية والمشروب

ات الكحولية والتبغ 172.8172.6183.3186.4186.5187.6المشروب

126.0125.7130.6128.9129.4129.5االقمشة والمالبس واالحذية

125.6125.2126.0126.7126.7126.8المسكن ومستلزماته

115.2114.7117.7117.7118.7119.2االثاث  والمفروشات والسلع  المنزلية

126.1127.2127.1126.6127.4127.4الخدمات الطبية

142.6143.3145.3145.8145.6144.7النقل والمواصالت

103.5103.5103.6103.8103.6103.6االتصاالت

114.1114.3115.4115.1115.7116.3السلع و الخدمات الترفيهية و الثقافية

119.6119.6119.6119.7119.7119.6خدمات التعليم

157.0158.2157.0159.7159.7161.2خدمات المطاعم والمقاهي والفنادق

121.5121.2122.4121.4122.5123.8سلع وخدمات متنوعة

136.6136.8139.0141.0140.3140.3الرقم القياسي العام السعار المستهلك
الضفة الغربية ) بإستثناء القدس الشرقية(

ات المرطبة 143.9145.8150.1156.1154.4150.2المواد الغذائية والمشروب

ات الكحولية والتبغ 172.2172.1192.9194.2194.0193.1المشروب

108.6107.3108.2109.5110.2110.2االقمشة والمالبس واالحذية

146.3146.7147.2147.6143.4143.6المسكن ومستلزماته

104.8104.8105.8105.9106.5107.8االثاث  والمفروشات والسلع  المنزلية

122.5123.0122.5125.7125.7126.2الخدمات الطبية

127.9127.3128.9130.6129.1128.2النقل والمواصالت

107.5107.5107.5107.7107.8107.8االتصاالت

97.097.697.798.598.598.3السلع و الخدمات الترفيهية و الثقافية

116.2116.2116.2116.2116.2116.2خدمات التعليم

149.7150.4149.2149.8148.9151.2خدمات المطاعم والمقاهي والفنادق

144.4144.6145.2147.5147.2146.4سلع وخدمات متنوعة

134.0134.7137.8140.8139.6137.9الرقم القياسي العام السعار المستهلك
قطاع غزة

ات المرطبة 145.6145.8146.9151.2149.1147.8المواد الغذائية والمشروب

ات الكحولية والتبغ 157.2157.2157.2157.2157.2157.2المشروب

106.2105.9104.2104.1104.2104.5االقمشة والمالبس واالحذية

132.8132.1132.2133.6128.2128.2المسكن ومستلزماته

128.5130.1131.3130.4130.5131.4االثاث  والمفروشات والسلع  المنزلية

100.499.599.598.798.898.3الخدمات الطبية

127.8127.8128.5128.7128.8128.5النقل والمواصالت

106.6106.6106.6106.6106.6106.6االتصاالت

97.797.897.897.697.897.9السلع و الخدمات الترفيهية و الثقافية

115.7115.7115.7115.7115.7115.7خدمات التعليم

156.5156.5156.5156.4156.4156.4خدمات المطاعم والمقاهي والفنادق

132.6132.9133.3133.9134.6134.7سلع وخدمات متنوعة

131.8131.8132.3134.0132.8132.4الرقم القياسي العام السعار المستهلك

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

الربع الثاني 

2000

الربع الثاني 

2011

الربع الثالث 

2011

الربع الرابع 

2011

الربع األول 

2012

الربع الثاني 

2012

الربع الثالث 

2012

األراضي الفلسطينية

8.818.722.421.023.920.924.3البطالة

18.524.026.824.827.424.927.8البطالة المعدلة

الضفة الغربية

6.515.419.716.620.117.120.4البطالة

15.821.223.920.524.121.524.2البطالة المعدلة

قطاع غزة

13.825.628.030.331.528.431.9البطالة

24.230.032.833.834.131.635.0البطالة المعدلة

المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، مسح القوى العاملة
 

 
 

.3تجيول أ   
( شيقلالاؤشرات الادلية ) اليون   

   كانون ثاني   

2011 

حزيران     

2012

تموز      

2012

 آب       

2012

 أيلول    

2012

 تشرين أول    

2012

 تشرين ثاني   

2012 

605.9654.4911.3658.41,274.2620.5851.9إيرادات الحكومة

507.0519.6564.9526.6543.6523.6514.4إجمالي الرواتب واألجور

159.1393.8351.9321.0461.4390.2355.6نفقات غير األجور

55.631.949.461.6106.0125.1443.7صافي اإلقراض

548.8-459.3-304.353.2-116.9-326.7-116.7-الرصيد

113.394.3212.9399.8110.872.8509.4الدعم 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 16 كانون ثاني 2013.  
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.2تجيول أ   
 االئتادن الاارف  حسب النشدط االتقتادي 

الربع الثاني 

2011

الربع الثالث 

2011

الربع الرابع 

2011

الربع األول  

2012

الربع الثاني 

2012

الربع الثالث 

2012

المجموع ) بمليون دوالر أمريكي(

1,1188561,1011,1221,2041,116  مجموع القطاع العام

2,3822,4282,4522,5362,6452,714  مجموع القطاع الخاص

333235453332  قطاع الزراعة والثروة الحيوانية

291293302267275242  قطاع الصناعة والتعدين

396423429568588615  العقارات واالنشاءات واألراضي

501498491539556563  قطاع التجارة العامة

252623212422  النقل والمواصالت

505150535655  قطاع السياحة المطاعم والفنادق وأخر 

656827222219  الخدمات المالية

316310268265255242  قطاع الخدمات العامة

706866655566  تمويل االستثمار باألسهم واألدوات المالية

109114119103109116  تمويل شراء السيارات

319366417420497548  تمويل السلع االستهالكية

207180225169175193  أخر  في القطاع الخاص

3,5003,2853,5533,6583,8493,829المجموع

2,0662,1182,1832,2712,3902,472المجموع ناقص مجموع القطاع العام وقطاع الخدمات العامة

التوزيع النسبي ) % من المجموع(

31.926.131.030.731.329.1مجموع القطاع العام

68.173.969.069.368.770.9مجموع القطاع الخاص

0.91.01.01.20.90.8  قطاع الزراعة والثروة الحيوانية

8.38.98.57.37.16.3  قطاع الصناعة والتعدين

11.312.912.115.515.316.1  العقارات واالنشاءات واألراضي

14.315.213.814.714.514.7  قطاع التجارة العامة

0.70.80.60.60.60.6  النقل والمواصالت

1.41.61.41.51.51.4  قطاع السياحة المطاعم والفنادق وأخر 

1.92.10.80.60.60.5  الخدمات المالية

9.09.47.67.26.66.3  قطاع الخدمات العامة

2.02.11.91.81.41.7  تمويل االستثمار باألسهم واألدوات المالية

3.13.53.32.82.83.0  تمويل شراء السيارات

9.111.111.711.512.914.3  تمويل السلع االستهالكية

5.95.56.34.64.65.0  أخر  في القطاع الخاص

100.0100.0100.0100.0100.0100.0المجموع

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

1.61.51.62.01.41.3  قطاع الزراعة والثروة الحيوانية

14.113.813.811.811.59.8  قطاع الصناعة والتعدين

19.220.019.725.024.624.9  العقارات واالنشاءات واألراضي

24.223.522.523.723.322.8  قطاع التجارة العامة

1.21.21.00.91.00.9  النقل والمواصالت

2.42.42.32.32.32.2  قطاع السياحة المطاعم والفنادق وأخرى

3.23.21.21.00.90.8  الخدمات المالية

3.43.23.02.92.32.7  تمويل االستثمار باألسهم واألدوات المالية

5.35.45.44.54.64.7  تمويل شراء السيارات

15.417.319.118.520.822.2  تمويل السلع االستهالكية

10.08.510.37.47.37.8  أخرى 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.

 

 

 
  



15 
 

.5تجيول أ   
) اليون يوالر أاريك  (ويائع االبنوك حسب القطدع والنوع   

الربع الثاني 

2000

الربع الثاني 

2011

الربع الثالث 

2011

الربع الرابع 

2011

الربع األول 

2012

الربع الثاني 

2012

الربع الثالث 

2012

ودائع القطاع العام

المؤسسات العامة والسلطات المحلية

17.382.281.981.379.188.583.8ودائع جارية

39.274.370.966.167.474.163.1ودائع اجلة

56.5156.5152.7147.4146.5162.6146.9مجموع المؤسسات العامة والسلطات المحلية

الحكومة

37.6217.3216.2282.4233.6200.0246.3ودائع جارية

77.5182.5153.9154.7186.0153.3173.2ودائع اجلة

115.1399.8370.1437.1419.6353.2419.5ودائع السلطة الوطنية الفلسطينية : المجموع

171.6556.3522.9584.5566.1515.9566.4مجموع ودائع القطاع العام

ودائع القطاع الخاص

ودائع المقيمين

746.52,392.92,369.62,354.02,376.72,338.42,490.6 ودائع جارية

440.41,925.91,900.01,977.92,048.52,043.42,081.0ودائع التوفير

1,895.71,885.51,826.01,860.51,851.01,798.81,837.6ودائع اجلة

3,082.662,043.06,095.66,192.36,276.16,180.66,409.2مجموع ودائع المقيمين

ودائع غير المقيمين

3.363.469.155.356.764.074.0ودائع جارية

2.449.149.249.250.054.857.4ودائع التوفير

8.977.383.891.296.596.293.7 ودائع اجلة

14.6189.7202.1195.7203.2215225.2مجموع ودائع غير  المقيمين

3,097.26,394.06,297.76,388.06,479.36,395.66,634.4مجموع ودائع القطاع الخاص

3,268.86,950.46,820.56,972.57,045.46,911.57,200.8مجموع 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 

2011

الربع الثالث 

2011

الربع الرابع 

2011

الربع األول 

2012

الربع الثاني 

2012

الربع الثالث 

2012

1,2343,5003,2853,5533,6583,8493,829إجمالي القروض ) بمليون دوالر أمريكي(

3,3286,9506,8216,9727,0456,9117,201إجمالي الودائع ) بمليون دوالر أمريكي(

37.150.448.251.051.955.753.2نسبة القروض إلى الودائع )%(

المصدر:  سلطة النقد الفلسطينية

 

 
.7تجيول أ   

 ييي تستجيل الشركدت حسب الحدلة القدنونية
آب         

2000

 حزيران     

2012

تموز       

2012

 آب        

2012

أيلول      

2012

تشرين أول   

2012

تشرين ثاني 

2012  

الضفة الغربية

42362827332342 شركة عادية

95614241433438 شركة مساهمة

0000000 شركة عامة

0122111 شركة أجنبية

0134226 شركة غير 

137997574796087 المجموع

 قطاع غزة

811415715126 شركة عادية

12136119126 شركة مساهمة

0000000 شركة عامة

1000000 شركة أجنبية

94272118242412 المجموع

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

آب           

2000

 حزيران     

2012

تموز     

2012

 آب        

2012

أيلول     

2012

تشرين أول     

2012

تشرين ثاني     

2012

الضفة الغربية

136,10474,98496,95574,66891,14084,479القدس رام هللا و البيرة

65,00282,19490,60947,89877,36155,122نابلس

23,7439,3367,50410,3067,23021,622طولكرم

50,49735,32845,53685,44058,43874,002الخليل

27,34238,78531,01615,26518,38326,121بيت لحم

32,50026,92721,17133,06928,32335,905جنين

2,7044,0311,2863,4004,2672,897قلقيلية

000000سلفيت

345,685337,892271,585294,077270,046285,142300,148المجموع

قطاع غزة

27,90264,29559,02524,65251,65426,64928,540الشمال

50,116175,515114,976139,286120,878112,933110,440غزة

15,98430,53030,79145,23542,37536,10842,150الوسطى

51,14689,485181,61956,74160,29750,23866,530خانيونس

39,42926,91024,12216,59519,44017,43221,250رفح

184,577386,735410,533282,509294,644243,360268,910مجموع قطاع غزة

المصدر: هيئة المكاتب والشركات الهندسية

 /a البيانات غير متوفرة.

 
 

 

.9تجيول أ   
 حركة شدحندت غزة

آب         

2000

حزيران     

2012

تموز     

2012

آب      

2012

أيلول      

2012

تشرين أول    

2012  

تشرين ثاني   

2012   

 معبر المنطار ) كارني (

992000000 مجموع الشاحنات الصادرة

 0 0 0 0 0 2,9230 مجموع الشاحنات الواردة

 معبر كرم أبو سالم ) كيرم شالوم (

0113024 مجموع الشاحنات الصادرة

 3,871 5,336 4,620 5,196 5,316 04,781 مجموع الشاحنات الواردة

 معبر صوفا التجاري

0000000 مجموع الشاحنات الصادرة

 0 0 0 0 286 4,3840 مجموع الشاحنات الواردة

 معبر الشجاعية للوقود ) ناحل عوز (

904000000 مجموع الشاحنات الواردة

 معبر كرم ابو سالم للوقود ) كيرم شالوم(

0152118100107133101 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

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

عاما  أو أكثر و الذين يعانون من البطالة باالضافة الى أولئك الذين ، خالل الفترة المرجعية ، من دون عمل 05األشخاص الذين يبلغون من العمر  

ألنهم شعروا أنه ال يوجد أي عمل تصنيفهم  على أنهم عاطلون عن العمل(  ، 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

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

 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.   

 

اليوا  الادف  اتوسط األتجر   

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 

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

 عامة بمن اإلئتمان يسهم في النمو االقتصادي.

   

  الويائع الاارفية

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

 

  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  رئيسية من السلع والخدمات وتشمل سلة البضائع  فئات

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

شخصية، ورسوم خدمات النقل العام واالتصاالت والرعاية الصحية في المستشفيات وغيرها ، والرسوم المدرسية. يتم جمع بيانات وسلع الرعاية ال

حالت عن 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 بمجر أو العمل لمدة ساعة على األقل خالل األسبوع  05العمالة  تشمل جميع األشخاص الذين يبلغون 

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

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

  

  سعر الارف

 سعر الصرف هو سعر عملة واحدة مقابل عملة أخر .

  

  الاديرات

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

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

  

  الندتج الاحل  اإلتجادل 

الزمن. معينة من ع والخدمات المنتجة داخل األراضي الفلسطينية المحتلة في فترةهو القيمة اإلجمالية لجميع السل لناتل المحلي اإلجماليا  

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

  قيمة األموال.

. 4 عن طريق ضربها بالرقمويتم تحويل البيانات الربعية   

 

  نايب الفري ان الندتج الاحل  اإلتجادل 

.هذه هي نتيجة لتقسيم الناتل المحلي اإلجمالي على  مجموع السكان   

 

  
الناتل المحلي اإلجمالي

 السكان
  نصيب  الفرد  من الناتل المحلي اإلجمالي   

 

 اعيل تغير الندتج الاحل  اإلتجادل  

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

 

       
الناتل المحلي اإلجمالي في الفترة(ت  )  الناتل المحلي اإلجمالي في الفترة(ت) 

الناتل المحلي اإلجمالي في الفترة(ت  ) 
 

 

  اعيل التضخم

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

                        

      
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

على األجور والرواتب  للموظفين الدائمين المدنيين  واألمنيين.هذا هو إنفاق الحكومة   

   

  النفقدت الحكواية يلى  غير األتجور 

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

 

  ادف  اإلتقراض الحكواية

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

 والخدمات التي تقدمها وزارتي الصحة والزراعة.
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 الرايي الحدل 

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

  التنمية.

  الييم الخدرتج   للاوازنة

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

  

  الواريات

.الواردات هي السلع والخدمات التي ينتجها القطاع األجنبي ويتم شراؤها من قبل  االقتصاد المحلي  

  

  القوى العدالة

.سنة فما فوق( الذين يعملون أو عاطلين عن العمل خالل فترة مرجعية محددة 05القو  العاملة وتتملف من جميع األشخاص في سن العمل )   

 القو  العاملة = العاملين + العاطلين عن العمل

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

.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 

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

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

 

      
القروض المصرفية

الودائع المصرفية
 معدل القروض إلى الودائع 

 

الشركدت  التجييية يلتستجييي    

 هو عدد الشركات الجديدة التي تسجل لد  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. 

 

الاحيويةالعادلة   

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

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

 

 

  

  اعيل البطدلة

أو أكثر والذين خالل االسبوع قبل الدراسة كانوا بال عمل وهم  سنة 05"العاطلين عن العمل" تشمل جميع األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين  

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

.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 بمسعارها المناظرة  
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األولية واألحرف الاختارات ج: الالحق  

 

 

                مؤشر أسعار المستهلك 

  الناتل المحلي اإلجمالي

                         مؤشر كميات االنتاج الصناعي                          

الدينار األردني                                

وزارة المالية الفلسطينية                     

سطيني         وزارة اإلقتصاد الوطني الفل   

 منظمة غير حكومية 

 شيقل إسرائيلي جديد  

 األراضي الفلسطينية المحتلة    

  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني         

 سلطة النقد الفلسطينية          

 األمم المتحدة       

 برنامل األمم المتحدة اإلنمائي   

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

 المؤسسة األمريكية إلغاثة الالجئين في الشرق األدنى

األحمر للصليب اللجنة الدولية                                                                        
 

 

CPI  

GDP  

IPI  

JOD  

MoF  

MoNE 

NGO  

NIS  

oPt  

PCBS  

PMA  

UN 

UNDP  

UNRWA  

UNSCO  

USAID  

US$ 

ANERA 

ICRC  

 

 


