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أونسكو رام هللاعلى:االتصال    
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 أونسكو قطاع غزة

raqeb@un.org                     رائد الرقب      

    

سق الخاص لعملية التقرير االقتصادي االجتماعي لمكتب المن

 السالم في الشرق االوسط  متاح ايضاً على الموقع

www.unsco.org  

 

 عن تقارير ونشر مراقبة  على  المتحدة لألمم الخاص المنسق مكتب دأب ،2991 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 ظرن 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  ( 2

 الفلسطينية األراضي في االجتماعية االقتصادية األوضاع عن حديثة بمعلومات القارئ تزويد (1

 .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 نع 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 سيةالرئي 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 تفاضةان بدء قبل ما الفترة تشمل مرجعية لفترات البيانات ،البيانات

 .الوقت من متاحة  فترة أقرب أو  1111

 يتم لم ما المحتلة الشرقية القدس تشمل ال التقرير هذا في المحتلة الفلسطينية واألراضي الغربية للضفة البيانات: مالحظة

 . لذلك االشارة

 

  
 

 أونسكو

 اكتب الانسق الخدص لألام الاتحية
 لعالية السالم ف  الشرق األوسط

 

mailto:marschatz@un.org
mailto:marschatz@un.org
mailto:raqeb@un.org
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نسبة التغيير الربع الثاني 2012 )%(الربع الثاني 2012الربع األول 2012الربع الثاني 2000اإلنتاج
a/1,580b/1,722b/9.0b/

a/5.6b/7.7b/----
a/1,579b/1,708b/8.2b/

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

0.63.2-0.91.4-المجموع c/تغيير في األسعار )مؤشر أسعار المستهلك ، ٪(

0.53.8-1.11.5-القدس الشرقية

0.85.5-0.62.2-الضفة الغربية

0.90.3-0.81.3-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

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

605.91,274.2620.5-51.3

499.6543.6523.6-3.7

223.0461.4390.2-15.4

42.4106.0125.118.0

-171.353.2-459.3

113.3110.872.8-34.3

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 أول 2012 )%(تشرين أول 2012أيلول 2012آب 2000

18.4-23110384المجموع

24.1-1377960الضفة الغربية

9424240.0قطاع غزة

/530.3564.7aالمجموع

345.7270.0285.15.6الضفة الغربية

/184.6294.6aقطاع غزة

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

4,384000.0صوفا          

953000.0رفح         

04,6205,33615.5كرم أبو سالم

010713324.3كرم أبو سالم ) محروقات(          

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

002كرم أبو سالم

إغالق جزئي - تشرين أول 2012آب 2000اإلغالقات

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

8غير متوفركرم أبو سالم

 0 0معبر الشجاعية ) محروقات(          

 0 0صوفا ) تجاري(          

 0 0رفح ) تجاري(          

 97 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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وقائع االقتصادية االجتماعية - تشرين أول 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(

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 - تشرين أول  2012

100

16

100 

100 
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 ثدنيدً. الوضع اإلتقتادي  الكل 

 أ. اإلنتدج

 

% فععععععععي 9إرتفععععععععع النععععععععات  المحلععععععععي اإلجمععععععععالي بنسععععععععبة 

، مقارنعععععععععععععة بعععععععععععععالربع األول 2102الربعععععععععععععع الثعععععععععععععاني 

مععععععا كععععععان عليععععععه % ع8، وكععععععان أعلععععععى بمقععععععدار  2102

فععععععي الربععععععع نفسععععععه مععععععن العععععععام الماضععععععي. فععععععي الربععععععع 

، إرتفعععععععععع النعععععععععات  المحلعععععععععي اإلجمعععععععععالي 2102الثعععععععععاني 

% فعععععععي الععععععععام علعععععععى 6%  فعععععععي الضعععععععفة الغربيعععععععة ) 8

% 02% فعععععععي قطعععععععاع غعععععععزة ) 02أسعععععععاس سعععععععنوي( و 

فعععععععي الععععععععام علعععععععى أسعععععععاس سعععععععنوي(، مقارنعععععععة بعععععععالربع 

. كانععععععت قيمععععععة النععععععات  المحلععععععي 2102األول مععععععن عععععععام 

مليعععععععععععون دوالر أمريكعععععععععععي خعععععععععععالل  02722ي الحقيقععععععععععع

مليعععععععون   22568،  )2102الربعععععععع الثعععععععاني  معععععععن ععععععععام 

دوالر أمريكععععععععععي مععععععععععن حيععععععععععث االسعععععععععععار الجاريععععععععععة(، 

مليعععععععععععععون  02211% أو 71والتعععععععععععععي كعععععععععععععان منهعععععععععععععا  

% أو 11دوالر أمريكععععععععععي، فععععععععععي الضععععععععععفة الغربيععععععععععة و 

 مليون دوالر أمريكي في قطاع غزة.  509

 

نسعععععب فعععععي المئعععععة معععععن النشعععععاط االقتصعععععادي يكشعععععف ععععععن زيعععععادة تنويعععععع االقتصعععععاد فعععععي الضعععععفة الغربيعععععة منهعععععا توزيعععععع النعععععات  المحلعععععي اإلجمعععععالي ب

٪( 11فعععععي الخعععععدمات ) 2102فعععععي قطعععععاع غعععععزة. تعععععم إنشعععععاء أكثعععععر معععععن نصعععععف النعععععات  المحلعععععي اإلجمعععععالي فعععععي قطعععععاع غعععععزة فعععععي الربعععععع الثعععععاني 

٪( ، 20وقطعععععععععععاع اإلدارة العامعععععععععععة والعععععععععععدفاع )

ن ٪ معععععععع09فععععععععي حععععععععين سععععععععاهمت اإلنشععععععععاءات 

النعععععععععات  المحلعععععععععي اإلجمعععععععععالي. تمثيعععععععععل جميعععععععععع 

٪ لكععععععععل 01القطاعععععععععات األخععععععععر  أقععععععععل مععععععععن 

منهمعععععععا معععععععن إجمعععععععالي القيمعععععععة المضعععععععافة. فعععععععي 

الضععععععععععفة الغربيععععععععععة، مععععععععععن ناحيععععععععععة أخععععععععععر ، 

 الخععععدمات هععععي أيضععععا أكبععععر قطععععاع الخععععدمات

٪ مععععععععن النععععععععات  08ولكنععععععععه  ال يمثععععععععل سععععععععو  

المحلععععععععععي اإلجمععععععععععالي فععععععععععي الربععععععععععع الثععععععععععاني 

ناعة ، تليهععععععععععععععععععا التعععععععععععععععععععدين والصعععععععععععععععععع2102

 ٪.01التحويلية والمياه والكهرباء، بنسبة 

 

 

 

 

( ، والععععععععععذي  يسععععععععععتخدم IPI) اإلنتععععععععععاج الصععععععععععناعي مؤشععععععععععر إنخفععععععععععض

،  النشععععععععاط اإلنتععععععععاجي فععععععععي علععععععععى المععععععععد  القصععععععععير التغيععععععععرات لقيععععععععاس

مقارنعععععععة معععععععع شعععععععهر أيلعععععععول   2102تشعععععععرين أول فعععععععي  ٪ 1.1بنسعععععععبة 

االنتععععععععاج الصععععععععناعي خععععععععالل الشععععععععهر، إنخفععععععععض  .مععععععععن نفععععععععس السععععععععنة

حصععععععععة مععععععععع )قطععععععععاع التعععععععععدين وإسععععععععتغالل المحععععععععاجر فععععععععي  09.1%

. إنخفضععععععععععت )٪ 1.6نسععععععععععبية لمؤشععععععععععر اإلنتععععععععععاج الصععععععععععناعي بمقععععععععععدار 

)والععععععذي تبلعععععع  % فععععععي قطععععععاع امععععععدادات الميععععععاه والكهربععععععاء 5.01بنسععععععبة 

قطعععععععععاع % فعععععععععي 01.. وإنخفعععععععععض بنسعععععععععبة (%01.9حصعععععععععته النسعععععععععبية 

 .٪( 81.6 النسبيةالذي تبل  حصته  )و الصناعة التحويلية

 

 

$1,203 
$1,116 $1,155 $1,125 $1,135 

$1,058 

$519 $464 $475 $475 $463 $438 

 2011الربع األول  2011الربع الثاني  2011الربع الثالث  2011الربع الرابع  2012الربع األول  2012الربع الثاني 

 ( اليون يوالر أاريك ) الندتج الاحل  اإلتجادل  الحقيق   

 قطاع غزة الضفة الغربية

 لمصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.
. 2004سنة األساس : مالحظة  

 

11.2 12.0 

-10.6 

-19.3 

-0.5 

-10.5 

 الكهرباء والماء الصناعات التحويلية التعدين و استغالل المحاجر

ية
ئو
 ا
بة
س
ن

 

                    الانديية األنشطة ف  االنتدج ف الشهر   تغيرال
لاندي ا اإلنتدج اؤشر   

 2012أيلول 

 2012تشرين أول 

 .المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

5% 

4% 

14% 

8% 

10% 

19% 

10% 

8% 

18% 

33% 

9% 

21% 

34% 

7% 

الضفة 
 الغربية

 تقطدع غزة

 2012التوزيع النسب  للندتج الاحل  اإلتجادل  حسب النشدط االتقتادي ، 

 الزراعة والحراجة وصيد األسماك

 التعدين،الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء

 اإلنشاءات

 تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات والدرجات النارية

 الخدمات

 اإلدارة العامة والدفاع

 أخر 
 المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.
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 األسعدرب. 

،و الععععععععععععذي (CPI)مؤشععععععععععععر أسعععععععععععععار المسععععععععععععتهلك 

 إنخفاضععععععععاً يسععععععععتخدم لقيععععععععاس التضععععععععخم ، يعكععععععععس 

 2.52تشععععععععرين أول % فععععععععي أسعععععععععار 00. بنسععععععععبة

، أيلعععععععول معععععععن الععععععععام نفسعععععععهمقارنعععععععة معععععععع شعععععععهر 

 تشععععععرين أول مقارنععععععة مععععععع٪ 202 زيععععععادة  بلغععععععتوب

2.55.   

بنسعععععععععبه إنخفعععععععععض  مؤشعععععععععر أسععععععععععار المسعععععععععتهلك 

 خععععععععععالل شععععععععععهر الضععععععععععفة الغربيععععععععععة% فعععععععععي 1.8

شعععععععهر أيلعععععععول  معععععععع مقارنعععععععة 2102 تشعععععععرين أول

فععععي حععععين إنععععه كععععان أعلععععى مععععن    ،مععععن العععععام نفسععععه

% مقارنعععععععععععععة معععععععععععععع شعععععععععععععهر تشعععععععععععععرين أول 5.5

المسععععععععكن ومسععععععععتلزماته، والنقععععععععل أسعععععععععار . 2100

والمواصععععععععالت و فععععععععي أسعععععععععار المععععععععواد الغذائيععععععععة 

 االثعععععععاث،  و االحذيعععععععةة والمالبعععععععس القمشعععععععاأسععععععععار % خعععععععالل الشعععععععهر. وأظهعععععععرت 0إنخفضعععععععت جميععععععععاً أكثعععععععر معععععععن  والمشعععععععروبات المرطبعععععععة

 أعظم الزيادات في األسعار خالل الشهر.  المنزلية  والسلع والمفروشات

% مقارنععععععة مععععععع 1.8ولكنععععععة إرتفععععععع بنسععععععبة  2102٪ فععععععي تشععععععرين أول  1.5ي القععععععدس الشععععععرقية إنخفععععععض مؤشععععععر أسعععععععار المسععععععتهلك بنسععععععبة فعععععع

. تعععععععععععععععععععم تسعععععععععععععععععععجيل  2100تشعععععععععععععععععععرين أول 

مععععععععععواد الأسعععععععععععار اإلنخفععععععععععاض األكبععععععععععر فععععععععععي 

خعععععععععععالل  الغذائيعععععععععععة والمشعععععععععععروبات المرطبعععععععععععة

فععععععععععي   أكبععععععععععر الزيععععععععععاداتالشععععععععععهر. وسععععععععععجلت 

 وخعععععععدمات سعععععععلعاألسععععععععار كعععععععان فعععععععي أسععععععععار 

  والسععععععععععلع والمفروشععععععععععات االثععععععععععاث ، متنوعععععععععععة

 .المنزلية

مؤشعععععععر أسععععععععار المسعععععععتهلك فعععععععي قطعععععععاع غعععععععزة 

% فععععععععععي تشععععععععععرين أول 1.9إنخفععععععععععض بنسععععععععععبة 

% 1.1ولكنعععععععععععة كعععععععععععان أعلعععععععععععى معععععععععععن  2102

. شععععععععععهدت 2100مقارنععععععععععة مععععععععععع تشععععععععععرين أول 

أسععععععععععععار  المسعععععععععععكن ومسعععععععععععتلزماته وأسععععععععععععار 

 المعععععععععععواد الغذائيعععععععععععة والمشعععععععععععروبات المرطبعععععععععععة

وقعععععد سعععععجل  اإلنخفعععععاض األكبعععععر خعععععالل الشعععععهر.

 .متنوعة وخدمات سلعأسعار اإلرتفاع في 

 

 ج. أسعدر الارف

 

إنخفعععععععض العععععععدينار األردنعععععععي  . و2102( مقابعععععععل العععععععدوالر األمريكعععععععي واليعععععععورو فعععععععي تشعععععععرين أول NISارتفعععععععع الشعععععععيكل االسعععععععرائيلي الجديعععععععد )

(JOD مقابل اليورو ) 1.70في حين ال يزال سعر الصرف للدينار االردني مقابل الدوالر األمريكي ثابتا عند. 

 اتوسط أسعدر الارف الشهرية

 

    آب        

2000

   أيار     

2012

  حزيران     

2012

  تموز     

2012

    آب        

2012

  أيلول     

2012

  تشرين أول   

2012  

4.053.833.893.994.023.953.85دوالر على شيكل

3.664.904.884.914.985.075.00يورو على شيكل

0.710.710.710.710.710.710.71دوالر على دينارد أردني

0.640.910.890.870.880.910.92يورو على دينارد أردني

المصدر: بنك إسرائيل والبنك المركزي األردني
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 (األرتقدم القيدسية ألسعدر الاستهلك ( 2004= 100 )

 القدس الشرقية األراضي الفلسطينية
 قطاع غزة الضفة الغربية

  .الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر 
 .2004سنة األساس : مالحظة 
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 قطاع غزة الضفة الغربية القدس الشرقية
  .الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر 

 .2004سنة األساس : مالحظة 
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 ي. سوق العال

مليعععععععون   0.0أو معععععععا يقعععععععارب  ا فعععععععوق،ععععععععام ومععععععع 05% معععععععن األشعععععععخاص العععععععذين تزيعععععععد أعمعععععععارهم ععععععععن 13، 2102 الثالعععععععثالربعععععععع  فعععععععي

فعععععي قطعععععاع غعععععزة شعععععخص فعععععي الضعععععفة الغربيعععععة وكعععععان  740,200فعععععي القعععععو  العاملعععععة، بمعععععا فعععععي ذلعععععك حعععععوالي  وا شعععععخص، شعععععارك

، وبقيععععععت دون تغييعععععععر أساسععععععي فعععععععي 2102% فععععععي الربععععععع الثالعععععععث 11 نسععععععبة القعععععععو  العاملععععععة المشعععععععاركة كانعععععععت شععععععخص.  375,400حععععععوالي 

 ٪.11حيث بقيت عند   طاع غزةفي ق و في الضفة الغربية % 15

 (%) 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.  
 

الععععععاملين بالنسعععععبة لععععععدد السعععععكان فعععععي سعععععن العمعععععل ونسعععععبة القعععععو  العاملعععععة المشعععععاركة ال تعععععزال أعلعععععى فعععععي الضعععععفة الغربيعععععة منهعععععا فعععععي قطعععععاع ععععععدد 

كثيعععععر بالنسعععععبة للعععععذكور منهعععععا لإلنعععععاث.لم يطعععععرأ أي تغييعععععر يعععععذكر علعععععى مشعععععاركة كعععععل معععععن  العععععذكور واإلنعععععاث فعععععي القعععععو  غعععععزة، وكالهمعععععا أعلعععععى ب

 .% على التوالي07٪ و69مقارنة مع الربع السابق، وبقيت عند  2102العاملة في الربع الثالث 

 

مععععععن  بنسععععععبة أكثععععععر إنخفععععععضالعععععععاملين  عععععععدد ولكععععععن  2102 الثالععععععثشععععععخص فععععععي الربععععععع  62111القععععععو  العاملععععععة بعععععع كثر مععععععن  إرتفعععععععتوقععععععد 

%  ، وكععععععان معععععععدل البطالععععععة فععععععي الضععععععفة 21معععععععدل  البطالععععععة  بمقععععععدار ثععععععالث نقععععععاط  مئويععععععة  ليصععععععل إلععععععى  إرتفععععععاعممععععععا نععععععت  عنععععععه  122111

ط انقععععععأربععععععع   هقععععععدر بإرتفععععععاع% 12قععععععدرة ثععععععالث نقععععععاط مئويععععععة، وقطععععععاع غععععععزة كانععععععت  بإرتفععععععاع. 2102  الثالععععععث% فععععععي الربععععععع 21الغربيععععععة 

بنسععععععبة   إرتفعععععععتنسععععععبة البطالععععععة بععععععين النسععععععاء  و٪، 20إلععععععى تقريبععععععاً لتصععععععل  تينمئععععععويطتععععععين بنسععععععبة نق  إرتفعععععععتبطالععععععة بععععععين الرجععععععال مئويععععععة. ال

و  21٪، ممععععععا يزيععععععد مععععععن الفجععععععوة القائمععععععة بععععععين الجنسععععععين. بالنسععععععبة لألشععععععخاص الععععععذين تتععععععراوح أعمععععععارهم بععععععين 19إلععععععى  لتصععععععل تسعععععععة نقععععععاط

%.  فععععععي الضععععععفة الغربيععععععة ، ولهععععععذه الفئععععععة العمريععععععة، 11نقععععععاط مئويععععععة إلععععععى  ثمععععععانيبمقععععععدار معععععععدل البطالععععععة   إرتفععععععاعسععععععنة مععععععن العمععععععر،  21

 %.  59% إلى 51% وفي قطاع غزة من 15% الى 28نسبة البطالة من  إرتفعت

 شععععععيقل فععععععي  80شععععععيقل تقريبععععععاً ليصععععععل إلععععععى  0األجععععععور اليوميععععععة )باسععععععتثناء العععععععاملين فععععععي إسععععععرائيل والمسععععععتوطنات( بنسععععععبة وقعععععد إرتفععععععع متوسععععععط 

تلععععععك الموجععععععودة فععععععي  وشععععععيقل خععععععالل الربععععععع،   88 بقععععععي بععععععدون تغييععععععر تقريبععععععاً عنععععععداألجععععععور فععععععي الضععععععفة . و متوسععععععط 2102 الثالععععععثالربععععععع 

شععععععيقل تقريبععععععاً  1بمقععععععدار  إرتفاعععععععاً شععععععيقل. وشععععععهد متوسععععععط ااألجععععععور فععععععي القطععععععاع الخععععععاص  66 شععععععيقل ليصععععععل إلععععععى 2إرتفعععععععت بمقععععععدار غععععععزة 

 شيقل.  90ليبقى عند في القطاع العام  ير تقريبالكنه بقي بدون تغيشيقل و 71ليصل إلى 
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 (نسبة ائوية)اعيل الاشدركة ف  تقوة العال 

اعيل الاشدركة ف  تقوة العال والعادلة إلى السكدن ف  سن العال 
   2012نسبة الربع الثدلث 
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 (نسبة ائوية)يداد  24-20اعيل البطدلة 

 يداد 24-20إتجادل  اعيل البطدلة واعيل البطدلة 
   2012الربع الثدلث 
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اتوسط األتجر اليوا  ) شيقل(

القطاع العامالقطاع الخاصقطاع غزةالضفة الغربيةذكورإناث

818188667391متوسط األجر اليومي

المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

القطاعمجال العمالة الجغرافيالجنس

 

 ثدلثدً. القطدع العدم

اإليععععععععرادات الحكوميععععععععة ) أسععععععععاس  كععععععععان مجمععععععععوع صععععععععافي

  2102 تشعععععععرين أولفعععععععي شعععععععهر   ٪ 50بنسعععععععبة  أقعععععععل  نقعععععععدي(

أقعععععل أيضععععاً كععععان  ، أيلععععولشععععهر  كانععععت عليععععه فعععععيمقارنععععة بمععععا 

% مقارنععععععععة بمععععععععا كععععععععان عليععععععععه فععععععععي تشععععععععرين أول 8بنسععععععععبة 

إجمععععععععععالي مليععععععععععون شععععععععععيقل.  621.5لتصععععععععععل إلععععععععععى ، 2100

% مععععععن مجمععععععوع 8التععععععي تمثععععععل  الضععععععريبية غيععععععر االيععععععرادات

. خعععععععالل الشعععععععهر% 11بنسعععععععبة  صعععععععافي اإليعععععععرادات إنخفضعععععععت

مقارنععععععة بمععععععا كانععععععت عليععععععه فععععععي % 6و كانععععععت أقععععععل بنسععععععبة  

وهععععععععي  تمثععععععععل ، اإليععععععععرادات الضععععععععريبية .2100تشععععععععرين أول 

بنسعععععععبة إنخفضعععععععت  % معععععععن مجمعععععععوع صعععععععافي اإليعععععععرادات،21

، و كانعععععععععت 2102معععععععععن أيلعععععععععول حتعععععععععى تشعععععععععرين أول  11%

% ممععععععععا كانععععععععت عليععععععععه فععععععععي تشععععععععرين أول 12أقععععععععل بنسععععععععبة 

والتععععععععي   المقاصععععععععة إيععععععععرادات اجمععععععععالي و فععععععععي حالععععععععة .2100

% مععععععن مجمععععععوع صععععععافي اإليععععععرادات،  كانععععععت أقععععععل 71تمثععععععل 

، 2102معععععععععععن أيلعععععععععععول حتعععععععععععى تشعععععععععععرين أول  %57بنسعععععععععععبة 

% أعلعععععععى ممععععععا كانععععععت عليععععععه فعععععععي 2وصععععععلت إلععععععى مسععععععتو  

 .  2100تشرين أول 

اإلنفعععععععاق الحكعععععععومي  و إنخفعععععععض. 2102 تشعععععععرين أولمليعععععععون شعععععععيقل إسعععععععرائيلي فعععععععي  1,038.9 صعععععععافي اإلقعععععععراض النفقعععععععات و مجمعععععععوعبلععععععع  

 شعععععععرين أول ت% عمعععععععا كعععععععان عليعععععععه فعععععععي 5 أعلعععععععى بنسعععععععبةكعععععععان ولكنعععععععه ، 2102% معععععععن أيلعععععععول حتعععععععى تشعععععععرين أول 1بنسعععععععبة فعععععععي األجعععععععور 

مقارنعععععععة معععععععع شعععععععهر أيلعععععععول، 2أيضعععععععاً  كانعععععععت أقعععععععل   2102 تشعععععععرين أولفعععععععي   ٪05النفقعععععععات معععععععن غيعععععععر األجعععععععور بنسعععععععبة  وإنخفضعععععععت. 2100

 أيلععععععول حتععععععى تشععععععرين أول مععععععن٪ 08صععععععافي اإلقععععععراض الحكععععععومي  بنسععععععبة  إرتفععععععع .2100% عمععععععا كانععععععت عليععععععه فععععععي تشععععععرين أول 01مععععععن 

 108.1وقعععععععد وصعععععععل حجعععععععم العجعععععععز الحعععععععالي العععععععى . 2100 تشعععععععرين أوليعععععععه فعععععععي معععععععا كعععععععان علم أعلعععععععى٪ 052ليصعععععععل إلعععععععى مسعععععععتو   ،2102

تشععععععرين مليععععععون شععععععيقل إسععععععرائيلي فععععععي نهايععععععة  159.1ووصععععععل اجمععععععالي العجععععععز ) بعععععععد النفقععععععات التطويريععععععة (  بلعععععع   مليععععععون شععععععيقل إسععععععرائيلي، 

 .2102تشرين أول مليون شيقل إسرائيلي في   72.8بل  الدعم الخارجي للموازنة  .2102 أول

 معععععععن المتوقععععععععة اإليعععععععرادات علعععععععى أسعععععععاس سعععععععرائيلي،إمليعععععععون شعععععععيقل  012111هعععععععي   2102زانيعععععععة المعتمعععععععدة للسعععععععلطة الفلسعععععععطينية فعععععععي المي

 82191 االيعععععععععععرادات  مجمعععععععععععوع صعععععععععععافي

إجمعععععععععععالي مليعععععععععععون شعععععععععععيقل إسعععععععععععرائيلي، و

 مععععععععن صععععععععافي اإلقععععععععراض زائععععععععدالنفقععععععععات 

  مليعععععععععععععون شعععععععععععععيقل إسعععععععععععععرائيلي. 022001

، فععععععي السععععععنة أشععععععهر عشععععععرة  بعععععععد مععععععرور 

 ٪ مععععععن88 السععععععلطة الفلسععععععطينية لدخععععععبلعععععع  

 فعععععععي الميزانيعععععععة، المبلععععععع  السعععععععنوي إجمعععععععالي

 باإلضعععععععععععافة إلعععععععععععى واإلنفعععععععععععاق اإلجمعععععععععععالي

العجععععععععز . ٪79 يععععععععادل صعععععععافي اإلقعععععععراض

 المبلعععععع  السععععععنوي ٪ مععععععن57 بلعععععع  ، الحععععععالي

  الكلعععععععععي العجعععععععععز بلععععععععع   ، فعععععععععي الميزانيعععععععععة

 فععععععي الميزانيععععععة. المبلعععععع  السعععععنوي ٪ معععععن51

 فعععععععي الخعععععععارجي للموازنعععععععة العععععععدعم وكعععععععان

 كعععععععععان فقعععععععععط 2102 تشعععععععععرين أولنهايعععععععععة 

 في الميزانية. ٪ من المبل  السنوي60
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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
ثاني  تشرين 15تحديث البيانات من االشهر السابقة و التي من المفترض أن تكون األكثر  دقة حتي تاريخ : : مالحظة
2012. 

 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

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

 2012ميزانية 

 2012تشرين أول  -كانون ثاني  

 .وزارة المالية الفلسطينية: المصدر
 .2012تشرين ثاني   15يحدث الرسم البياني المعلومات  من الشهور السابقة مع المعلومات المتاحة اعتبارا من : مالحظة 
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  رابعدً. القطدع الاارف 

مليععععععععون دوالر امريكععععععععي،  22928% ليصععععععععل الععععععععى 5، إنخفععععععععض حجععععععععم االئتمععععععععان المصععععععععرفي بنسععععععععبة أقععععععععل مععععععععن 2.52فععععععععي الربععععععععع الثالععععععععث 

حجمهعععععععا النسعععععععبي إلجمعععععععالي االئتمعععععععان  إرتفععععععععوقعععععععد  معظعععععععم االئتمعععععععان المصعععععععرفي فعععععععي شعععععععكل قعععععععروض،. 2.52بالمقارنعععععععة معععععععع الربعععععععع الثعععععععاني 

نسععععععبة الجععععععاري مععععععدين  إنخفضععععععت. وفععععععي الوقععععععت نفسععععععه، 2.52الثالععععععث ٪ فععععععي الربعععععع  47صععععععل إلععععععى يمئويععععععة ل بحععععععوالي أربععععععع نقععععععاط المصعععععرفي 

لمزيعععععد معععععن . ) إرتفععععععت قلعععععيالً التمويعععععل التععععع جيري  فعععععي حعععععين أن نسعععععبة  %.20اإلئتمعععععان  بمقعععععدار أربعععععع نقعععععاط مئويعععععة اتصعععععل إلعععععى فعععععي إجمعععععالي 

 .في المرفق أ( 4التفاصيل انظر الجداول في أ

 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

 

%  مععععععن إجمععععععالي 8عععععععام والتععععععي تمثععععععل دائععععععع القطععععععاع ال. وي الودائععععععع المصععععععرفية٪ فععععععي إجمععععععال 1 بنسععععععبة إرتفععععععاع 2102 الثالععععععثشععععععهد الربععععععع 

والتععععععي تمثععععععل المقيمععععععين %. ودائععععععع 1% خععععععالل الربععععععع، فععععععي حععععععين أن ودائععععععع القطععععععاع الخععععععاص إرتفعععععععت بنسععععععبه 01الودائععععععع، إرتفعععععععت بنسععععععبة 

  .٪ 5من  قريبة بنسبة المقيمين غير من التيوإرتفعت  %،1% من مجموع ودائع القطاع الخاص، قد إرتفعت  بنسبة 97

 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

 
الحسععععععععععابات الجاريععععععععععة هععععععععععي الشععععععععععكل الرئيسععععععععععي  للودائععععععععععع 

)  للمقيمععععععععين وغيععععععععر المقيمععععععععين وكععععععععذلك بالنسععععععععبة للحكومععععععععة

فعععععععي المرفعععععععق أ(.    5لمزيعععععععد معععععععن التفاصعععععععيل أنظعععععععر الجعععععععدول أ

                                          

٪ إلعععععععى  56نسعععععععبة القعععععععروض إلعععععععى الودائعععععععع معععععععن  إنخفضعععععععت

) لمزيععععععععععععد مععععععععععععن .  2102 الثالععععععععععععث٪ فععععععععععععي الربععععععععععععع  51

.             فععععععععععععععي المرفععععععععععععععق أ( 6التفاصععععععععععععععيل أنظععععععععععععععر الجععععععععععععععدول 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

فععععععي المسععععععاحة المرخصععععععة للبنععععععاء  الجديععععععد فععععععي ممععععععا كانععععععت عليععععععه فععععععي الشععععععهر السععععععابق.  أعلععععععى% 6كانععععععت  2102تشععععععرين أول انععععععات شععععععهر يب

 8)لمزيد مععععععن التفاصععععععيل إنظععععععر إلععععععى الجععععععدول أ.لقطععععععاع غععععععزة غيععععععر متععععععوفرة مععععععن المصععععععدر(.  2102. )بيانععععععات تشععععععرين أول الضععععععفة الغربيععععععة

                                                             .                                                                فعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععي المرفعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععق أ(

       

(اربع اتر ألف) التجييي للبندء الارخاة الانطقة

   تشرين أول  2012   أيلول    2012   آب        2012   تموز    2012   حزيران    2012   أيار    2012آب 2000

 285,142          270,046     294,077       271,585          337,892         361,803         345,685        الضفة الغربية

 294,644     282,509       410,533          386,735         390,147         184,577        قطاع غزة
a/

المصدر: هيئة المكاتب والشركات الهندسية.

 /a البيانات غير متوفرة.

   

 فعي الغربية الضفة في تسجيلها تم التي الجديدة الشركات عدد إنخفض

 مععن ،2102 أيلععول مععع مقارنععةشععركات  09ب  2102 تشععرين أول

.                                                         61 إلى 79  

شعععركة  21تشعععير البيانعععات إلعععى أنعععه تعععم تسعععجيل فعععي قطعععاع غعععزة، 

، وهعععو نفعععس الععععدد فعععي شعععهر أيلعععول 2102تشعععرين أول فعععي شعععهر 

فععععععي  7)لمزيععععععد مععععععن التفاصععععععيل إنظععععععر إلععععععى الجععععععدول أ. .2102

                                                        المرفععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععق أ(. 

                   

 واالسعععععتثمارات والتععععع مين، والماليعععععة، المصعععععرفية الخعععععدمات) الرئيسعععععية الخمسعععععة االقتصعععععادية القطاععععععات معععععن شعععععركة وأربععععععين ثمانيعععععة حاليعععععا هنالعععععك 

إلععععى ٪ 2.6 بنسععععبة السععععوقية القيمععععة تفعععععتإر ،2102 عععععام تشععععرين أول شععععهر نهايععععة بحلععععول. الفلسععععطينية البورصععععة فععععي مدرجععععة ( والخععععدمات والصععععناعة

                                                                                                                       .أمريكععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععي دوالر مليععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععار 2.7 مععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععن أكثععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععر
                                                                                               األوراق التتجدرية 

       آب         

2000   

         أيار      

2012   

حزيران   

2012

تموز      

2012

       آب      

2012      

أيلول      

2012

تشرين أول  

2012 

7.0014.312.15.45.07.610.2عدد األسهم المتداولة ) بالمليون (

13.026.316.87.88.614.616.3قيمة األسهم المتداولة ) بالمليون دوالر أمريكي (

265.23449.74444.00442.27432.42445.76458.84مؤشر القدس

المصدر: بورصة فلسطين  

قيمعععععععة األسعععععععهم المتداولعععععععة   وأيضعععععععاً إرتفعععععععاع ٪11 ععععععععدد االسعععععععهم المتداولعععععععة بمقعععععععدار إرتفعععععععاعإلعععععععى  2102 تشعععععععرين أولشعععععععهر  شعععععععير بيانعععععععاتت

شععععععركة  22 العععععرابحينشعععععركات مععععععن  08 كانععععععت، الشعععععهر تعععععداولت فععععععي هعععععذا  شععععععركة 11 مععععععن معععععا مجموععععععة. مععععععع أيلعععععولمقارنعععععة  %02بنسعععععبة 

                          .2102 تشععععععععععععععرين أولخععععععععععععععالل شععععععععععععععهر  ٪2.9بنسعععععععععععععبة  القععععععععععععععدس مؤشععععععععععععععر وإرتفعععععععععععععععشععععععععععععععركات مسعععععععععععععتقرة.  1الخاسععععععععععععععرين و معععععععععععععن 

       

 تكنولوتجيد الاعلوادت واالتادالت وتقطدع األيادل  ف  االراض  الفلسطينية الاحتلة ف  1122                                                             

 

يمكععععععععععن اسععععععععععتخدام تكنولوجيععععععععععا المعلومععععععععععات واالتصععععععععععاالت 
(ICT تعزيعععععععععز ألداء قطعععععععععاع األعمعععععععععال، وال سعععععععععيما معععععععععن )

خعععععععالل معالجعععععععة انخفعععععععاض أوقعععععععات وتكعععععععاليف المععععععععامالت، 
تعزيعععععععععز الكفعععععععععاءة، وتحسعععععععععين الوصعععععععععول إلعععععععععى الخعععععععععدمات 
والمعلومععععععععععات، والفععععععععععرص المتاحععععععععععة لتشععععععععععجيع األعمععععععععععال 

يععععععة واالبتكععععععار. فععععععي األراضععععععي الفلسععععععطينية المحتلععععععة، التجار
اسععععععتخدام تكنولوجيععععععا المعلومعععععععات واالتصععععععاالت فععععععي قطعععععععاع 
األعمعععععععال بشعععععععكل ععععععععام هعععععععو أكثعععععععر شعععععععيوعا فعععععععي الضعععععععفة 
الغربيعععععة منهعععععا فعععععي قطعععععاع غعععععزة، علعععععى العععععرغم معععععن أنعععععه ال 
يععععععععزال هنععععععععاك مجععععععععال كبيععععععععر لتسععععععععخير فوائععععععععد تكنولوجيععععععععا 

 ن.المعلومات واالتصاالت في كال المجالي
 

 المصدر : الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني. 
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 ييي تستجيل الشركدت التجييية
 قطاع غزة

 الضفة الغربية

.وزارة االقتصاد الوطني: المصدر  

50% 

41% 

11% 

5% 

41% 

34% 

12% 

4% 

 ... استخدام أجهزة الكمبيوتر

 الوصول إلى خدمات إنترنت.... 

 تنفيذ معامالت التجارة اإللكترونية... 

 ... لديها موقع على شبكة االنترنت 

 .... نسبة الانشآت الت 

 قطاع غزة

 الضفة الغربية
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مععععععن حيععععععث الخععععععدمات المقدمععععععة للقطععععععاع الصععععععناعي،معظم أصععععععحاب   مععععععدراء المؤسسععععععات الصععععععناعية العاملععععععة فععععععي الضععععععفة الغربيععععععة راضععععععون  

ارة عععععععععن إمععععععععدادات الكهربععععععععاء، وإمععععععععدادات الميععععععععاه، ونوعيععععععععة الطععععععععرق، وسععععععععهولة الحصععععععععول علععععععععى التصععععععععاري  الالزمععععععععة والتععععععععراخيص و إد

الضععععععرائب. فععععععي قطععععععاع غععععععزة، مععععععن ناحيععععععة أخععععععر ، فععععععإن مسععععععتو  الرضععععععا عععععععن إمععععععدادات الكهربععععععاء، وإمععععععدادات الميععععععاه، ونوعيععععععة الطععععععرق 

مععععععنخفض جععععععدا، لكنععععععه يشععععععبه إلععععععى الضععععععفة الغربيععععععة عنععععععدما يتعلععععععق األمععععععر الحصععععععول علععععععى التصععععععاري  الالزمععععععة والتععععععراخيص إدارة الضععععععرائب. 

      

 2102الربع الثدن   )٪( الحكواية والخداة راضين ين استوى الخيادت الذين الانديية الاؤسسدت أاحدب / ايراء ان نسبة

غير راضيراضي غير راضيراضي 

82180100 توريد الكهرباء

71292375 إمدادات المياه

75242371 نوعية الطرق

6228676 الحصول على التصاريح الالزمة والتراخيص

70276925 إدارة الضرائب

" ال أعرف" او لم يجيب. مالحظة: النسب المئوية ال تصل إلى 100 حيث أن بعض الناس أجابوا 

قطاع غزةالضفة الغربية

المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 

 سديسدً. التتجدرة

 

فععععععععي  ٪ 1بنسععععععععبه  مععععععععن السععععععععلع حجععععععععم الصععععععععادرات  إرتفععععععععع

معععععععن  أعلعععععععى٪ 2و كانعععععععت ،  آبمقارنعععععععة معععععععع  2102 أيلعععععععول

مليععععععععععععون دوالر  59.0 بلغععععععععععععت ىتععععععععععععو إلالعععععععععععععام السععععععععععععابق 

 الفلسععععععطينية مععععععن السععععععلع حجععععععم الصععععععادرات إرتفععععععع. أمريكععععععي

حجععععععععم  إرتفععععععععع. ٪ خععععععععالل الشععععععععهر1بنسععععععععبة  إلععععععععى إسععععععععرائيل

 اسعععععععرائيل%. 8الصعععععععادرات إلعععععععى البلعععععععدان األخعععععععر  بنسعععععععبة 

، حيععععععععث للبضععععععععائع الفلسععععععععطينية السععععععععوق الرئيسععععععععية ال تععععععععزال

األراضعععععععي  معععععععن إجمعععععععالي الصعععععععادرات ٪ معععععععن 89اسعععععععتوعبت 

                   .2102 أيلعععععععععععععععععععععولفعععععععععععععععععععععي  الفلسعععععععععععععععععععععطينية المحتلعععععععععععععععععععععة

   

 

أيلعععععععول  فعععععععي  ٪8بنسعععععععبه  معععععععن السعععععععلع حجعععععععم العععععععواردات  نخفعععععععضإ

% معععععععن الععععععععام 6و كانعععععععت أقعععععععل بنسعععععععبة ، مقارنعععععععة معععععععع آب 2102

. مليععععععععععععون دوالر أمريكععععععععععععي 128.1والتععععععععععععي بلغععععععععععععت السععععععععععععابق، 

 الشعععععععهر، ٪ خعععععععالل 0 بنسعععععععبة معععععععن إسعععععععرائيل العععععععواردات إنخفضعععععععت

% 20الععععععععععواردات مععععععععععن الععععععععععدول األخععععععععععر  بنسععععععععععبة  وإنخفضععععععععععت

مثلعععععععت العععععععواردات معععععععن إسعععععععرائيل معععععععا . و2102آب رنعععععععة معععععععع مقا

 الفلسطينية . إجمالي الواردات ٪ من 69نسبته  

 

مليعععععععععون دوالر  269.2الميعععععععععزان التجعععععععععاري  العجعععععععععز فعععععععععي  بلععععععععع 

 ٪01ه تنسععععععب إنخفاضععععععاً ممععععععا يعكععععععس ، 2102أيلععععععول فععععععي  أمريكععععععي

نفسعععععععه معععععععن الععععععععام  ععععععععن الشعععععععهر ٪8و إنخفعععععععاض ) .تمعععععععوزععععععععن 

 (.الماضي
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 .  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر 
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الجهاز المركزي لإلحصاء : المصدر 
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ع غزةسدبعدً. تقطد  

 

حيععععععث سععععععم  بمععععععرور حععععععوالي    2102 تشععععععرين أول% فععععععي كميععععععة غععععععاز الطهععععععي المسععععععتورد إلععععععى غععععععزة  خععععععالل 07بنسععععععبه  إرتفععععععاعكععععععان هنععععععاك 

لتعععععععر معععععععن البنعععععععزين و  692511تعععععععم إسعععععععتيراد  2102 تشعععععععرين أولطعععععععن معععععععن الغعععععععاز معععععععن خعععععععالل معبعععععععر )كعععععععرم أبعععععععو سعععععععالم(. فعععععععي  22798

لتععععععر مععععععن السععععععوالر للقطععععععاع  712111فععععععي حععععععين تععععععم اسععععععتيراد . جئععععععين الفلسععععععطينيينلتععععععر مععععععن السععععععوالر لوكالععععععة غععععععوث وتشععععععغيل الال 1112517

 الخاص.

 حتجم ابيعدت الوتقوي الاستجلة ف  تقطدع غزة

 

         آب          

2000 

      أيار        

2012

    حزيران       

2012 

    تموز        

2012

        آب        

2012 

       أيلول       

2012

تشرين أول   

2012

معبر الشجاعية

254.232.033.769.634.269.5 3,188.9    بنزين ) 1000 لتر (

936.9542.7222.6274.0151.1510.5 11,343.0        سوالر ) 1000 لتر (

243.134.20.00.00.00.00.0 كاز أبيض ) 1000 لتر (

1.94.33.22.62.12.42.8 غاز الطهي ) 1000 طن (

 1,075.8 590.6 382.6 4,153.3 5,035.9 4,540.5 غير متوفرسوالر صناعي ) 1000 لتر (

المصدر: الهيئة العامة للبترول و وزارة االقتصاد الوطني

معبر كرم أبو سالم

 

 

( مقارنة بشهر ) بما يشمل الوقود اجمالي عدد الشاحنات المستوردة إلى قطاع غزة في  %06تكشف عن وجود إرتفاع بنسبة   2102تشرين أول بيانات 

                                                                                           في المرفق أ(. 9. ) لمزيد من التفاصيل إنظر إلى الجدول أ.2102 أيلول

                                                    

لمواد ابععععععع نسعععععععبة الشعععععععاحنات العععععععواردة المحملعععععععة 

إنخفضعععععت بنسعععععبة أربعععععع نقعععععاط مئويعععععة  الغذائيعععععة

% مععععععععععععععن السععععععععععععععلع 11 نسععععععععععععععبةو شععععععععععععععكلت 

فعععععععععي أيلعععععععععول  شعععععععععاحنة( 02610المسعععععععععتوردة )

المعععععععععععواد الغيعععععععععععر   شعععععععععععكلت بينمعععععععععععا . 2102

% مععععععععععن السععععععععععلع  71غذائيععععععععععة مععععععععععا نسععععععععععبته 

(.              شععععععععععععععععععععععععععععععاحنة 127.5)المسععععععععععععععععععععععععععععععتوردة 

                                             

                   

شععععععععععاحنة   02586وأدخععععععععععل مععععععععععا مجموعععععععععععه 

محملعععععععععة بمعععععععععواد البنعععععععععاء للمشعععععععععاريع الدوليعععععععععة 

شعععععععععععععععععاحنة )  02110المعتمعععععععععععععععععدة، منهعععععععععععععععععا 

 021طععععععععععععن( مععععععععععععن الحصععععععععععععى،و  0112871

طعععععععععن( معععععععععن االسعععععععععمنت و  12885شعععععععععاحنة )

طععععععن( مععععععن حديععععععد البنععععععاء  707شععععععاحنة )  22

لمشععععععععاريع البنععععععععاء الخاصععععععععة بوكالععععععععة الغععععععععوث 

حععععععدة اإلنمععععععائي، الدوليععععععة، وبرنععععععام  األمععععععم المت

و أنيعععععععععععرا، و الوكالعععععععععععة األمريكيعععععععععععة للتنميعععععععععععة 

الدوليععععععة ، ومصععععععلحة ميععععععاة بلععععععديات السععععععاحل و 

اللجنععععععة الدوليععععععة للصععععععليب األحمععععععر وباإلضععععععافة 

إلععععععععععععععععى سععععععععععععععععلطة الميععععععععععععععععاه الفلسععععععععععععععععطينية.              
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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   
ب ن الحزام  2011آذار  01وأعلنت إسرائيل في . 2007حزيران  12لنقل البضائع من وإلى قطاع غزة  مغلقا  منُذ (  كارني)  بقي معبر المنطار : مالحظة 

ُ الناقل إغلق بشكل  نهائي أيضا . 
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 شاحنة. 12112الواردات الشهرية إلى زة، بل  متوسط لتخفيف االغالق عن قطاع غ 2101بعد القرار في حزيران 

 

 
      المصدر: وزارة االقتصاد الوطني.

 .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 8 كانون أول 2101 اعلنت اسرائيل عزمها على التوسع التدريجي في عدد ونطاق الصادرات المسموح بها من قطاع غزة. ووفقاً لهذا اإلعالن سوف 

 يسم  للصادرات من المنتجات الزراعية ، واألثاث والمنسوجات.

 اديرات غزة

الوجهاتالسلععدد الشاحنات

أوروبافراولة ) 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

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: 

فيما بعد  وال يتم بعد ذلك  إرسالها مرة أخرى إلى غزة، ولذلك اعتبر  بمثابة التصدير0 شاركت ست شركات من قطاع غزة في هذا الحدث، وقد عرضت  

غرفة نوم، غرفة طعام، وغرفة معيشة و أثاث غرفة نوم 0  

وعالوة على ذلك في تشرين أول  طن( إلى أوروبا عن طريق معبر كرم أبو سالم التجاري. 0.0شاحنة من الريحان ) 2تم تصدير  ،2102  تشرين أولفي 

طن( من قطاع غزة إلى الضفة الغربية عن طريق معبر كرم أبو سالم  99من  بسكوت التمر ) اتشاحن 9قام برنام  الغذاء العالمي بتنسيق لنقل   2102

 التجاري.            
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. 
الارتجعية اإلحادئيةالالحق أ: التجياول   

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

 أيار        

2012

 حزيران    

2012

 تموز    

2012

 آب       

2012

 أيلول    

2012

 تشرين أول    

2012
األراضي الفلسطينية

ات المرطبة 149.9146.7148.3151.2155.7153.8المواد الغذائية والمشروب

ات الكحولية والتبغ 169.8169.2169.1179.9181.3181.3المشروب

115.9114.8114.1115.7115.4115.9االقمشة والمالبس واالحذية

136.1136.5136.3136.7137.8135.6المسكن ومستلزماته

115.8115.7116.0117.9117.7118.3االثاث  والمفروشات والسلع  المنزلية

118.0120.6120.8120.6121.1121.4الخدمات الطبية

129.6129.1128.5130.0130.7130.3النقل والمواصالت

108.0107.4107.3107.4107.5107.5االتصاالت

105.1105.2105.5106.1106.0106.3السلع و الخدمات الترفيهية و الثقافية

119.4119.4119.4119.4119.4119.4خدمات التعليم

150.3150.5151.0150.2150.6150.6خدمات المطاعم والمقاهي والفنادق

129.6131.2131.2132.0132.2132.8سلع وخدمات متنوعة

135.5134.4134.9137.0138.9138.1الرقم القياسي العام السعار المستهلك
القدس الشرقية

ات المرطبة 154.9151.9152.6154.8160.5157.9المواد الغذائية والمشروب

ات الكحولية والتبغ 173.7172.8172.6183.3186.4186.5المشروب

128.0126.0125.7130.6128.9129.4االقمشة والمالبس واالحذية

125.1125.6125.2126.0126.7126.7المسكن ومستلزماته

115.7115.2114.7117.7117.7118.7االثاث  والمفروشات والسلع  المنزلية

120.7126.1127.2127.1126.6127.4الخدمات الطبية

143.8142.6143.3145.3145.8145.6النقل والمواصالت

103.5103.5103.5103.6103.8103.6االتصاالت

114.1114.1114.3115.4115.1115.7السلع و الخدمات الترفيهية و الثقافية

119.6119.6119.6119.6119.7119.7خدمات التعليم

152.6157.0158.2157.0159.7159.7خدمات المطاعم والمقاهي والفنادق

120.2121.5121.2122.4121.4122.5سلع وخدمات متنوعة

137.4136.6136.8139.0141.0140.3الرقم القياسي العام السعار المستهلك
الضفة الغربية ) بإستثناء القدس الشرقية(

ات المرطبة 148.5143.9145.8150.1156.1154.4المواد الغذائية والمشروب

ات الكحولية والتبغ 172.6172.2172.1192.9194.2194.0المشروب

107.3108.6107.3108.2109.5110.2االقمشة والمالبس واالحذية

147.1146.3146.7147.2147.6143.4المسكن ومستلزماته

104.7104.8104.8105.8105.9106.5االثاث  والمفروشات والسلع  المنزلية

121.6122.5123.0122.5125.7125.7الخدمات الطبية

127.5127.9127.3128.9130.6129.1النقل والمواصالت

109.3107.5107.5107.5107.7107.8االتصاالت

93.697.097.697.798.598.5السلع و الخدمات الترفيهية و الثقافية

116.3116.2116.2116.2116.2116.2خدمات التعليم

150.1149.7150.4149.2149.8148.9خدمات المطاعم والمقاهي والفنادق

140.7144.4144.6145.2147.5147.2سلع وخدمات متنوعة

135.5134.0134.7137.8140.8139.6الرقم القياسي العام السعار المستهلك
قطاع غزة

ات المرطبة 148.8145.6145.8146.9151.2149.1المواد الغذائية والمشروب

ات الكحولية والتبغ 157.2157.2157.2157.2157.2157.2المشروب

107.5106.2105.9104.2104.1104.2االقمشة والمالبس واالحذية

131.7132.8132.1132.2133.6128.2المسكن ومستلزماته

129.0128.5130.1131.3130.4130.5االثاث  والمفروشات والسلع  المنزلية

100.5100.499.599.598.798.8الخدمات الطبية

128.7127.8127.8128.5128.7128.8النقل والمواصالت

107.0106.6106.6106.6106.6106.6االتصاالت

97.997.797.897.897.697.8السلع و الخدمات الترفيهية و الثقافية

115.7115.7115.7115.7115.7115.7خدمات التعليم

156.6156.5156.5156.5156.4156.4خدمات المطاعم والمقاهي والفنادق

131.7132.6132.9133.3133.9134.6سلع وخدمات متنوعة

133.1131.8131.8132.3134.0132.8الرقم 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 

 أيار      

2012

حزيران     

2012

تموز      

2012

 آب       

2012

 أيلول    

2012

 تشرين أول    

2012

605.9666.1654.4911.3658.41,274.2620.5إيرادات الحكومة

507.0526.1519.6564.9526.6543.6523.6إجمالي الرواتب واألجور

159.1451.6393.8351.9321.0461.4390.2نفقات غير األجور

55.653.031.949.461.6106.0125.1صافي اإلقراض

459.3-304.353.2-116.9-326.7-483.3-116.7-الرصيد

113.3151.094.3212.9399.8110.872.8الدعم 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 تشرين ثاني 2012.  
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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.
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.5تجيول أ   
 ويائع االبنوك حسب القطدع والنوع ) اليون يوالر أاريك  (

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

 أيار     

2012

 حزيران     

2012

تموز       

2012

 آب        

2012

أيلول      

2012

تشرين أول  

2012 

الضفة الغربية

42413628273323 شركة عادية

95396142414334 شركة مساهمة

0000000 شركة عامة

0212211 شركة أجنبية

0113422 شركة غير 

137839975747960 المجموع

 قطاع غزة

816141571512 شركة عادية

121313611912 شركة مساهمة

0000000 شركة عامة

1000000 شركة أجنبية

94192721182424 المجموع

المصدر: وزارة االقتصاد الوطني.
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.8تجيول أ   

 الاسدحدت الارخاة لإليادر ) اتر اربع (

آب       2000
 أيار     

2012

 حزيران     

2012

تموز     

2012

 آب        

2012

أيلول     

2012

تشرين أول     

2012

الضفة الغربية

89,367136,10474,98496,95574,66891,140القدس رام هللا و البيرة

99,01365,00282,19490,60947,89877,361نابلس

30,82323,7439,3367,50410,3067,230طولكرم

66,74150,49735,32845,53685,44058,438الخليل

39,64227,34238,78531,01615,26518,383بيت لحم

31,83632,50026,92721,17133,06928,323جنين

4,3812,7044,0311,2863,4004,267قلقيلية

000000سلفيت

345,685361,803337,892271,585294,077270,046285,142المجموع

قطاع غزة

27,90273,87564,29559,02524,65251,654الشمال

50,116132,531175,515114,976139,286120,878غزة

15,98499,11430,53030,79145,23542,375الوسطى

/51,14659,42489,485181,61956,74160,297aخانيونس

39,42925,20326,91024,12216,59519,440رفح

184,577390,147386,735410,533282,509294,644مجموع قطاع غزة

المصدر: هيئة المكاتب والشركات الهندسية

 /a البيانات غير متوفرة.

 
 

 

.9تجيول أ   
 حركة شدحندت غزة

آب         

2000

 أيار     

2012

حزيران     

2012

تموز     

2012

آب      

2012

أيلول      

2012

تشرين أول    

2012  

 معبر المنطار ) كارني (

992000000 مجموع الشاحنات الصادرة

2,923000000 مجموع الشاحنات الواردة

 معبر كرم أبو سالم ) كيرم شالوم (

0511302 مجموع الشاحنات الصادرة

05,2984,7815,3165,1964,6205,336 مجموع الشاحنات الواردة

 معبر صوفا التجاري

0000000 مجموع الشاحنات الصادرة

4,38400286000 مجموع الشاحنات الواردة

 معبر الشجاعية للوقود ) ناحل عوز (

904000000 مجموع الشاحنات الواردة

 معبر كرم ابو سالم للوقود ) كيرم شالوم(

0216152118100107133 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  

 

 

لبطدلة الاعيلةا  

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

مرجعية ، من دون عمل عاما  أو أكثر و الذين يعانون من البطالة باالضافة الى أولئك الذين ، خالل الفترة ال05األشخاص الذين يبلغون من العمر  

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

  متاح لهم .

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

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

 إلى حد كبير.

  

 اؤشر القيس

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

 

  الاسدحدت الارخاة للبندء التجييي

عبارة عن المساحات المرخصة لألبنية الجديدة والقائمة.   

 

  اتوسط األتجر اليوا  الادف 

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

 شيكل اسرائيلي جديد وفقا لسعر الصرف في شهر الدراسة.

  

 االئتادن الاارف 

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

 عامة ب ن اإلئتمان يسهم في النمو االقتصادي.

   

ع الاارفيةالويائ   

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

 

  اؤشر أسعدر الاستهلك 

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

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

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

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

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

لكين من خالل الزيارات التي يقوم بها الموظفون المدربون بما في ذلك أسواق مختارة تشمل محالت البقالة،  محالت عن األسعار بالنسبة للمسته

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

 

  أيدم اإلغالتقدت الفعلية / تجزئ 

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

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

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

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

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

سنة أو أكثرو الذين كانوا يعملون في وظيفة ب جر أو العمل لمدة ساعة على األقل خالل األسبوع  05العمالة  تشمل جميع األشخاص الذين يبلغون 

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

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

  

  سعر الارف

 سعر الصرف هو سعر عملة واحدة مقابل عملة أخر .

  

  الاديرات

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

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

  

  الندتج الاحل  اإلتجادل 

الزمن. معينة من راضي الفلسطينية المحتلة في فترةهو القيمة اإلجمالية لجميع السلع والخدمات المنتجة داخل األ لنات  المحلي اإلجماليا  

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

  قيمة األموال.

. 1 ويتم تحويل البيانات الربعية عن طريق ضربها بالرقم  

 

ايب الفري ان الندتج الاحل  اإلتجادل ن   

.هذه هي نتيجة لتقسيم النات  المحلي اإلجمالي على  مجموع السكان   

 

  
النات  المحلي اإلجمالي

 السكان
  نصيب  الفرد  من النات  المحلي اإلجمالي   

 

 اعيل تغير الندتج الاحل  اإلتجادل  

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

 

       
النات  المحلي اإلجمالي في الفترة(ت  )  النات  المحلي اإلجمالي في الفترة(ت) 

النات  المحلي اإلجمالي في الفترة(ت  ) 
 

 

  اعيل التضخم

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

                        

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

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

 

 اتجاوع ادف  اإليرايات الحكواية

مبال  المستردة الضرائب، والضرائب واإليرادات غير الضريبية يقيس صافي التدفقات التي تلقتها الحكومة، بما في ذلك عائدات التخليص، وال 
(حساب الخزينة الموحدالتي تجمعها وزارة المالية ووزارات أخر  لحساب الخزينة الموحد)  

 
  نفقدت األتجور الحكواية

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

   

حكواية يلى  غير األتجور النفقدت ال   

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

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

 والخدمات التي تقدمها وزارتي الصحة والزراعة.

  

 الرايي الحدل 

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

  التنمية.

  الييم الخدرتج   للاوازنة

.حويالت من البلدان المانحة للسلطة الوطنية الفلسطينية للمساعدة في تمويل ميزانيتهاوهو يت لف من عمليات الت  

  

  الواريات

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

  

  القوى العدالة

.ة فما فوق( الذين يعملون أو عاطلين عن العمل خالل فترة مرجعية محددةسن 05القو  العاملة وتت لف من جميع األشخاص في سن العمل )   

 القو  العاملة = العاملين + العاطلين عن العمل

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

.وتالسجون ، وربات بي   

  القروض إلى الويائع

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

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

.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    

اد الوطني إلجراء العمليات التجارية في األراضي الفلسطينية المحتلة.هو عدد الشركات الجديدة التي تسجل لد  وزارة االقتص  

  

  ييي األسهم الاتياولة

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

 

 العادلة الاحيوية

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

 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 05بين  "العاطلين عن العمل" تشمل جميع األشخاص الذين تتراوح أعمارهم 

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

.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 ب سعارها المناظرة  
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األولية واألحرف الاختارات ج: الالحق  

 

 

                مؤشر أسعار المستهلك 

  النات  المحلي اإلجمالي

                         اج الصناعي                         مؤشر كميات االنت 

الدينار األردني                                

وزارة المالية الفلسطينية                     

 وزارة اإلقتصاد الوطني الفلسطيني          

 منظمة غير حكومية 

 شيقل إسرائيلي جديد  

تلة    األراضي الفلسطينية المح  

  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني         

 سلطة النقد الفلسطينية          

 األمم المتحدة       

 برنام  األمم المتحدة اإلنمائي   

جئين الفلسطنيين في الشرق االدنى  الوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل ال  

الشرق األوسط                 فيمكتب المنسق الخاص لألمم المتحدة لعملية السالم  

لوكالة األمريكية للتنمية الدولية  ا   

 الدوالر األمريكي

 المؤسسة األمريكية إلغاثة الالجئين في الشرق األدنى

                                                                      
 

 

CPI  

GDP  

IPI  

JOD  

MoF  

MoNE 

NGO  

NIS  

oPt  

PCBS  

PMA  

UN 

UNDP  

UNRWA  

UNSCO  

USAID  

US$ 

ANERA 

 

 


