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www.unsco.org  

 

 عن تقارٌر ونشر مراقبة  على  المتحدة لألمم الخاص المنسق مكتب دأب ،1996 العام منذ

 بٌانات قاعدة إنشاء تم وقد ،المحتلة الفلسطٌنٌة األراضً فً االجتماعٌة االقتصادٌة األوضاع

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

 الفلسطٌنٌة األراضً فً كبٌر بشكل المتوفرة البٌانات ٌستخدم ولكنه أولٌة بٌانات ٌصدر ال

 المإسسات بٌن متبادلة وغٌر متفرقة تبقى الموجودة البٌانات فإن ذلك من بالرغم. المحتلة

 االقتصادٌة باألوضاع الخاصة  البٌانات هذه تجمٌع هو البٌانات قاعدة من الهدف  وٌبقى. المختلفة

 األوضاع عن مفصلة شاملة نظر وجهة التقرٌر خالل من تمثل لكً واحد مكان فً االجتماعٌة

 . االجتماعٌة االقتصادٌة

  :التقرٌر هذا من الهدف

 المتوفرة المعلومات  أحدث نشر خالل من البٌانات قاعدة على الحصول تسهٌل  ( 1

 الفلسطٌنٌة األراضً فً االجتماعٌة االقتصادٌة األوضاع عن حدٌثة بمعلومات القارئ تزوٌد (2

 .المحتلة

 : سبعة أقسام إلى التقرٌر وٌنقسم

 للفترة ةاالجتماعٌ ةاالقتصادٌ حالةال عن عامة نظرة توفر واحدة صفحة من ٌتكون األول القسم -

 .والماضٌة الحالٌة الزمنٌة

 والقسم. المالً الوضعو الكلٌة االقتصادٌة الحالة عن تقرٌر عن عبارة هما والثالث الثانً القسم -

 والقسم. الخاص والقطاع المصرفً القطاع فً التطورات عن عامة لمحة تعطً الخامس و الرابع

 .غزة قطاعب عالقة ذات قضاٌا على ٌركز ٌتناول التجارة و القسم السابع  السادس

 والملحق اإلحصائٌة، المرجٌعٌة الجداول أ الملحق فً وٌعرض تفصٌلٌة معلومات توفر مرفقٌن -

 المقابلة التعارٌف مع التقرٌر هذا فً الرئٌسٌة واإلجتماعٌة األقتصادٌة المصطلحات ٌدرج  ب

 .لها

 .معمق بتحلٌل تناولها وٌتم حالً اهتمام محط موضوعات ٌتناول" الملحق" 

 مقارنة وألغراض مإشر لكل سابقة فترات ستة آخر عن البٌانات توفر  التقرٌر فً قساماأل معظم

 أٌلول فً بدأت التى االقصى انتفاضة بدء قبل ما الفترة تشمل مرجعٌة لفترات البٌانات ،البٌانات

 .الوقت من متاحة  فترة أقرب أو  2000

 ٌتم لم ما المحتلة الشرقٌة القدس تشمل ال التقرٌر هذا فً المحتلة الفلسطٌنٌة واألراضً الغربٌة للضفة البٌانات: مالحظة

 . لذلك االشارة

  
 

 أونسكو

 اكتب الانسق الخدص لألام الاتحية
 لعالية السالم ف  الشرق األوسط

 

mailto:marschatz@un.org
mailto:marschatz@un.org
mailto:raqeb@un.org
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نسبة التغيير الربع الثاني )%(الربع الثاني 2011الربع األول 2011الربع الثاني 2000اإلنتاج
a/1,493b/1,598b/7.1b/

a/8.3b/10.6b/----
a/1,538b/1,634b/6.2b/

اساس سنوى )أيلول 2011(أيلول 2011آب 2011آب 2000األسعار

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

1.10.30.23.3-القدس الشرقٌة

0.60.20.22.7-الضفة الغربٌة

0.7-0.80.01.0-قطاع غزة

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

706.2996.91,047.95.1المجموع القوى العاملة ) باألالف(

483.8672.7711.15.7الضفة الغربٌة         

222.4324.2336.83.9قطاع غزة          

----8.821.718.7المجموعالبطالة   (%) 

----6.517.415.4الضفة الغربٌة

----13.830.825.6قطاع غزة

----18.527.724.0المجموعالبطالة المعدلة (%)

----15.823.821.2الضفة الغربٌة

----24.235.930.0قطاع غزة

نسبة التغيير الربع الثالث )%(الربع الثالث 2011الربع الثاني 2011الربع الثاني 2000
a/536.3545.01.6
a/453.8410.5-9.5
a/248.5231.4-6.9
a/43.139.2-9.0
a/-301.2-183.4-39.1
a/126.8347.4174.0

نسبة التغيير الربع األول )%(الربع األول 2011الربع الرابع 2010الربع الثاني 2000

      1,234       2,887       3,155 9.3

      3,328       7,246       7,347 1.4

        37.1         39.9         47.3 ----

نسبة التغيير أيلول 2011 )%(أيلول 2011آب 2011آب 2000

6.3-111104 231            المجموع

7.6-9285 137            الضفة الغربٌة

19190.0 94              قطاع غزة

530.3695.2744.37.1المجموع

2.5-345.7260.8254.3الضفة الغربٌة

434.3490.012.8 185            قطاع غزة

نسبة التغيير أيلول 2011 )%(أيلول 2011آب 2011آب 2000حركة الشاحنات
/d )0.0 0 0 4,373         المنطار ) السٌر الناقل(واردات قطاع غزة ) شاحنات

0.0 0 0 4,384         صوفا          

0.0 0 0 953            رفح         

4.3-04,3434,157كرم أبو سالم

22.8-0145112كرم أبو سالم ) محروقات(          

0.0 0 0 904            معبر الشجاعٌة          
/d )0.0 0 0 2,460         المنطارصادرات قطاع غزة ) شاحنات

0000.0كرم أبو سالم

إغالق جزئي -أيلول 2011آب 2000اإلغالقات

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

8غٌر متوفركرم أبو سالم

 0 0معبر الشجاعٌة ) محروقات(          

 0 0صوفا ) تجاري(          

 0 0رفح ) تجاري(          

 96 0رفح ) مسافرٌن(

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

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

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

، تسجٌل الشركات الجدٌدة القطاع المصرفً، وزارة االقصاد الوطًن ، اإلنتاج،األسعار، سوق العمل: وزارة المالٌة : القطاع العام، سلطة النقد الفلسطٌنٌة:  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطًٌن المصدر : 
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وقائع االقتصادية االجتماعية - أيلول2011 أوالً.ال

 صافً األقراض الحكوًم ) على أساس نقدي،  بملٌون دوالر أمرٌكً(

أهم مؤشرات االقتصاد الكلي

 الناتج المحًل اإلجماًل )بالسعر الثابت ألسعار 2004، ملٌون دوالر أمرٌكً(

 معدل تغٌرالناتج المحًل اإلجماًل  )سنوي أسعار 2004  ٪(

)  الناتج المحًل اإلجماًل للفرد )سنوي، الثابت أسعار 2004 دوالر أمرٌكًٌ

 اجماًل صافً االٌرادات الحكومٌة ) على أساس نقدي، بملٌون دوالر أمرٌكً(

 النفقات الحكومٌة غٌر األجور ) على أساس نقدي،  بملٌون دوالر أمرٌكً(

القطاع العام

 اجماًل الرواتب واألجور الحكومٌة ) على أساس نقدي، بملٌون دوالر أمرٌكً(

تسجٌل الشركات الجدٌدة

 الرصٌد الحكوًم ) على أساس نقدي،  بملٌون دوالر أمرٌكً(

 الدعم الخارجً للموازنة ) بملٌون دوالر أمرٌكً(

القطاع المصرفي

 القروض ) بملٌون دوالر أمرٌكً(

 الودائع ) بملٌون دوالر أمرٌكً(

 القروض و الودائع )٪(

القطاع الخاص

المساحات المرخصة للبناء الجدٌد                  

   )ألف متر ربع(

قطاع غزة

100 

إغالق تام - أيلول 2011

100

28

100 

100 
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 ثدنيدً. الوضع اإلتقتادي  الكل 

 

   أ. اإلنتدج
% فااااااً 7المحلاااااً اإلجماااااالً بنسااااابة نماااااا الناااااات  

، مقارنااااااة بااااااالربع السااااااابق 2011الربااااااع الثااااااانً 

% عمااااا كاناااات علٌااااه فاااا11ًوبزٌااااادة   الثااااانً   

. فااااااً الضاااااافة 2010الربااااااع الثااااااانً ماااااان عااااااام 

الغربٌااااااااة، إرتفااااااااع  النااااااااات  المحلااااااااً اإلجمااااااااالً 

% بٌنماااااااا فاااااااً قطااااااااع غااااااازة إرتفاااااااع الناااااااات  7

% خاااااااالل الرباااااااع 6المحلاااااااً اإلجماااااااالً بنسااااااابة 

. كاناااااات قٌمااااااة النااااااات  2011ماااااان عااااااام   الثااااااانً

ملٌااااااااااااااون دوالر أمرٌكااااااااااااااً   19598 المحلااااااااااااااً

 19172موزعاااااااااة كالتاااااااااالً : الضااااااااافة الغربٌاااااااااة 

 426ملٌاااااااااون دوالر أمرٌكاااااااااً، قطااااااااااع غاااااااااازة 

ملٌاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااون دوالر أمرٌكاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااً.                       

                                                                       
                 

% فااااااً الربااااااع الثااااااانً 32بنساااااابه   الحقٌقٌااااااة القٌمااااااة المضااااااافةوقااااااد كاناااااات الرٌااااااادة فااااااً النمااااااو لقطاااااااع اإلنشاااااااءات الاااااادٌنامٌكً حٌااااااث ارتفعاااااات  

 الزراعااااااة . بٌنمااااااا تجااااااارة الجملااااااة والتجزئااااااة والصااااااناعات التحوٌلٌااااااة توسااااااعت أٌضاااااااً فااااااً قطاااااااع غاااااازة خااااااالل الربااااااع، فااااااً حااااااٌن أن 2011

واإلدارة العاماااااااااة والااااااااادفاع  وصاااااااااٌد األساااااااااماك

 .تقلصتقد 

وكاااااان قطااااااع اإلنشااااااءات القطااااااع الرائاااااد مااااان  

حٌااااااااث النمااااااااو خااااااااالل الربااااااااع فااااااااً الضاااااااافة 

الغربٌااااااااة، تلٌهااااااااا تجااااااااارة الجملااااااااة والتجزئااااااااة، 

وقطااااااااااااااع الزراعاااااااااااااة وصاااااااااااااٌد األساااااااااااااماك. 

وأظهااااارت الخااااادمات أقااااال زٌاااااادة خاااااالل الرباااااع 

فاااااااً الضااااااافة الغربٌاااااااة لكناااااااه ال ٌااااااازال أكبااااااار 

   قتصاد.قطاع من قطاعات اال

 

 

 

( ، والاااااااااذي  ٌساااااااااتخدم IPI) اإلنتااااااااااج الصاااااااااناعً مإشااااااااار نخفاااااااااضا

 ،اإلنتااااااجًالنشااااااط  فاااااً علاااااى الماااااد  القصاااااٌر التغٌاااااراتقٌااااااس ل

فاااااااً  نخفااااااااضوذلاااااااك لإ. 2011 آبفاااااااً  ٪ 4.2بنسااااااابة   إنخفاااااااض

فااااً إثنااااٌن ماااان القطاعااااات التااااً تشااااكل جاااازءاً مااااان شاااااط االنتاااااجً الن

فااااااً مإشاااااار اإلنتاااااااج الصااااااناعً . فقااااااد إنخفااااااض االنتاااااااج الصااااااناعً  

 (٪ 80.5الحصاااااااااة النسااااااااابٌة ماااااااااع ) التحوٌلٌاااااااااة اتالصاااااااااناعقطااااااااااع 

أناااااااااااه  ، فاااااااااااً حاااااااااااٌن2011فاااااااااااً آب  % 8.2إنخفاضاااااااااااا  بنسااااااااااابه 

المحاااااااجر اسااااااتغالل و التعاااااادٌنفااااااً قطاااااااع   %2.6إنخفااااااض بنساااااابة 

 إرتفااااااااع بنسااااااابةولاااااااوحظ ،( %4.6حصاااااااته النسااااااابٌة )والاااااااذي تبلااااااا  

الاااااااااذي تبلااااااااا  والكهربااااااااااء )و إمااااااااادادات المٌااااااااااهفاااااااااً قطااااااااااع  17%

  .٪( 14.9 النسبٌةحصته  

 
 المصدر: الجهاز المركزي لإحصاء الفلسطٌنً.

 

  

 

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

$1,047 

$426 $402 $340 $359 $326 $323 

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

  الندتج الاحل  اإلتجادل  الحقيق 

 قطاع غزة الضفة الغربٌة

 المصدر: الجهاز المركزي لإحصاء الفلسطٌنً
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32 
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 الزراعة وصٌد األسماك   

 التصنٌع   

 اإلنشاءات  

 تجارة الجملة والتجزئة  

 الخدمات  

 اإلدارة العامة والدفاع  

 نسبة ائوية

 التغير ف  القياة الاضدفة ف  تقطديدت اختدرة
 2011الربع الثدن  

 الضفة الغربٌة

 قطاع غزة

 المصدر: الجهاز المركزي لإحصاء الفلسطٌنً .
. 2004سنة األساس : مالحظة  

 

-17.0 

-8.8 

-0.9 -2.6 
-8.2 

17.0 

 الكهرباء والماء الصناعات التحوٌلٌة التعدٌن و استغالل المحاجر

ية
ئو
 ا
بة
س
ن

 

 اإلنتدج اؤشر ف  الانديية األنشطة ف  االنتدج ف  تغير
 الاندي 

 2011آب  2011تموز 
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 ب. األسعدر

 

قٌااااااااااس لالاااااااااذي ٌساااااااااتخدم  و،(CPI) مإشااااااااار أساااااااااعار المساااااااااتهلك

 أٌلااااااااول فااااااااً أسااااااااعار% 0.7ٌعكااااااااس زٌااااااااادة قاااااااادرها التضااااااااخم ، 

سااااااانوي  تضاااااااخم معااااااادلب، والساااااااابق الشاااااااهر ماااااااع مقارناااااااة 2011

كاااااااان  أكبااااااار ارتفااااااااع فاااااااً األساااااااعار و. 2010 أٌلاااااااول مناااااااذ ٪ 2.2

وخاااااادمات متنوعااااااة ساااااالع   أسااااااعار فااااااً  2011شااااااهر أٌلااااااول  فااااااً 

إنخفاااااااض  أكبااااار فاااااً حاااااٌن كاااااان. و التعلاااااٌم والمساااااكن ومساااااتلزماته

و تلٌهاااااا  االثااااااث والمفروشاااااات والسااااالع المنزلٌاااااة فاااااً ساااااعاراأل فاااااً

 .األقمشة والمالبس واألحذٌةأسعار 

 

 .: الجهاز المركزي لإحصاء الفلسطٌنًالمصدر

 

 

 

مإشااااار أساااااعار المساااااتهلك بنسااااابة  تفاااااعإر

فااااااااااً الغربٌااااااااااة  فااااااااااً الضاااااااااافة  0.9%

، وٌرجااااااااع ذلااااااااك أساساااااااااً  2011 أٌلاااااااول

التعلااااااٌم وساااااالع إلااااااى زٌااااااادة فااااااً أسااااااعار 

المسااااااااكن  وخااااااادمات متنوعااااااااة و أسااااااااعار

ومساااااااااااااااتلزماته و الماااااااااااااااواد الغذائٌاااااااااااااااة 

وشااااااااااااهدت  والمشااااااااااااروبات المرطبااااااااااااة.

خاااااااادمات المطاااااااااعم والمقاااااااااهً اسااااااااعار 

والفناااااادق أكبااااار إنخفااااااض فاااااً المنطقاااااة، 

وتلٌهااااااااا أسااااااااعار االثاااااااااث والمفروشااااااااات 

 المنزلٌة.  والسلع

 

 .الفلسطٌنً لإحصاء المركزي الجهازالمصدر:  

سااااااالع فااااااً أساااااااعار  الملحاااااااوظ رتفاااااااعاإل%  وٌرجااااااع ذلاااااااك أساساااااااً إلاااااااى 0.2بنسااااااابة  ارتفاااااااع  مإشاااااار ساااااااعر المسااااااتهلك الشاااااارقٌة فااااااً القااااااادس

االثاااااااث والمفروشاااااااات وقاااااااد سااااااجلت أساااااااعار . الكحولٌاااااااة والتباااااا  وتلٌهاااااااا المشااااااروبات وخاااااادمات متنوعااااااة وتلٌهاااااااا أسااااااعار النقااااااال والمواصااااااالت

 الخدمات الطبٌة.أكبر تراجع تلٌها أسعار  والسلع المنزلٌة

رتفااااااع األساااااعار األكثااااار أهمٌاااااة ا%. وكاااااان 1.0، بنسااااابه 2011رتفااااااع فاااااً أساااااعار المساااااتهلك خاااااالل شاااااهر أٌلاااااول اشاااااهد قطااااااع غااااازة أعلاااااى 

تلٌهاااااااا أساااااااعار الماااااااواد الغذائٌاااااااة والمشاااااااروبات المرطباااااااة، تلٌهاااااااا فاااااااً قطااااااااع غااااااازة خاااااااالل الشاااااااهر فاااااااً اساااااااعار السااااااالع والخااااااادمات متنوعاااااااة، 

، تلٌهااااااا خاااااادمات المطاااااااعم والمقاااااااهً والفنااااااادق. وكااااااان اإلنخفاااااااض األكثاااااار أهمٌااااااة فااااااً األسااااااعار فااااااً الساااااالع والخاااااادمات الترفٌهٌااااااة و الثقافٌااااااة

 .  من حٌث التكلفة األقمشة والمالبس واألحذٌة

 

 ج. أسعدر الارف

وإرتفاااااع ساااااعر صااااارف الشاااااٌكل مقابااااال الااااادوالر ، 2011 أٌلاااااولفاااااً  الٌاااااورومقابااااال والااااادٌنار األردناااااً  شاااااٌكلال ساااااعر صااااارف إرتفاااااع كاااااالً مااااان

 .17.0بقً ثابتاً عند سعر الصرف للدٌنار االردنً مقابل الدوالر األمرٌكً األمرٌكً، بٌنما 

الشهريةاتوسط أسعدر الارف   

آب 2000
     نيسان      

2011  

     أيار     

2011

     حزيران  

2011

    تموز  

2011

    آب      

2011

    أيلول      

2011

4.053.433.473.423.423.553.68 دوالر على شٌكل

3.664.974.984.924.885.105.09 ٌورو على شٌكل

0.710.710.710.710.710.710.71 دوالر على دٌنارد أردًن

0.641.021.021.021.011.020.97 ٌورو على دٌنارد أردًن

 المصدر:  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطًٌن وبنك إسرائٌل والبنك المركزي األردًن
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 (األرتقدم القيدسية ألسعدر الاستهلك ( 2004= 100 )

 األراضً الفلسطٌنٌة

 القدس الشرقٌة
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 ي. سوق العال

. وكااااااان %43 حااااااوالً  عااااااام 15كاناااااات نساااااابة القااااااو  العاملااااااة المشاااااااركة لألشااااااخاص الااااااذٌن تزٌااااااد أعمااااااارهم عاااااان  2011الربااااااع الثااااااانً  فااااااً

فاااااااً الضااااااافة  711,100. مااااااان هاااااااإالء كاااااااان حاااااااوالً ) شاااااااخص  190479900) حاااااااوالًعااااااادد األشاااااااخاص المشااااااااركٌن فاااااااً القاااااااو  العاملاااااااة

%، فااااااً 45شااااااخص.  بلغاااااات نساااااابه القااااااو  العاملااااااة المشاااااااركة فااااااً الضاااااافة الغربٌااااااة  336,800فااااااً قطاااااااع غاااااازة حااااااوالً الغربٌااااااة وكااااااان 

 % فً قطاع غزة. 38حٌن كانت النسبة 

 
 (%) اعيل الاشدركة ف  القوى العدالة    

 ) القوى العدالة بدألالف (

الربع الثاني 

2000

الربع األول 

2010

الربع الثاني 

2010

الربع الثلث 

2010

الربع الرابع 

2010

الربع األول 

2011

الربع الثاني 

2011

45.343.243.943.044.543.245.3 الضفة الغربٌة

(483.8)(649.0)(666.3)(658.0)(686.5)(672.7)(711.1)

40.136.337.036.036.337.038.1 قطاع غزة

(222.4)(304.9)(314.1)(308.9)(314.7)(324.2)(336.8)

43.540.741.540.541.541.042.7 األراضً الفلسطٌنٌة

(706.2)(953.9)(980.4)(966.9)(1001.2)(996.9)(1,047.9)

.ً المصدر :  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطٌن  
 

 

هنااااااااك تباٌناااااااات كبٌااااااارة مرتبطاااااااة  ماااااااا زالااااااات نلكااااااا 2011 ثاااااااانًالرباااااااع ال ٪ فاااااااً 19إلاااااااى  ٪ 22 اإلجماااااااالً مااااااان البطالاااااااةمعااااااادل  انخفاااااااض

الفئاااااات العمرٌاااااة  أكثااااار مااااان الشااااابابالعمااااار  والتاااااً تاااااإثر فاااااً باااااالجنس و

كااااااااان معااااااادل البطالااااااااة   2011ثاااااااانًفااااااااً الرباااااااع الوبالمثااااااال،  األخااااااار .

 ٪(. 16 ٪ مقابل 29) من الرجال نقاط مئوٌة 13للنساء أعلى 

إسااااااتفادوا ماااااان إنخفاااااااض فااااااً معاااااادل البطالااااااة  الفئااااااات العمرٌااااااة جمٌااااااع  

خااااااالل الربااااااع، وقااااااد كاناااااات االسااااااتفادة القصااااااو  ماااااان نصااااااٌب  الرجااااااال 

عاماااااااً ماااااان  الناحٌااااااة النساااااابٌة،  19و  15الااااااذٌن تتااااااراوح اعمااااااارهم بااااااٌن 

كاااااااان أعلاااااااى  وقاااااااد %. 24% إلاااااااى 39حٌاااااااث انخفضااااااات  البطالاااااااة مااااااان 

 لثاااااانًسااااانة  فاااااً الرباااااع ا 24إلاااااى  20 معااااادل للبطالاااااة فاااااً الفئاااااة العمرٌاااااة

 .%53نسبة    ت حٌث بلغ 2011

 

 ..الفلسطٌنً لإحصاء المركزي الجهاز:   المصدر

 

 علااااااى الاااااارغم ماااااان أن. 2011 ثااااااانًالربااااااع ال شااااااهرا فااااااً 12إلااااااى  2011 ولالربااااااع األ شااااااهرا فااااااً 13  ماااااان ماااااادة البطالااااااة متوسااااااط انخفااااااض 

 19النسااااابة مااااان فقاااااد انخفضااااات فاااااً قطااااااع غااااازة مقارناااااة بالضااااافة الغربٌاااااة ،  ضاااااعف فاااااً غااااازةال أكثااااار مااااان ال ٌااااازال البطالاااااة فتااااارةمتوساااااط 

ً شاااااااهور فااااااا 8ال تااااااازال دون تغٌٌااااااار عناااااااد ، فاااااااً حاااااااٌن أنهاااااااا 2011 ثاااااااانًالرباااااااع ال شاااااااهرا فاااااااً 17إلاااااااى   2011ول الرباااااااع األ شاااااااهرا فاااااااً

. 2011 لثااااااانًالرباااااع ا فاااااً ر مااااان الرجاااااالأكثااااا بالنسااااابة للنساااااااء أطاااااول البطالاااااة فتااااارةكانااااات  ..كما لاااااوحظ فاااااً الرباااااع السااااااابقالغربٌاااااة الضااااافة

شاااااهراً  14حٌاااااث قضااااات النسااااااء العااااااطالت عااااان العمااااال فاااااً المتوساااااط علاااااى الااااارغم مااااان أن هاااااذا الفااااارق لاااااوحظ فقاااااط فاااااً الضااااافة الغربٌاااااة  

 أشهر للرجال العاطلٌن. 6فقط ولكن المدة كانت 

 

المجموعذكورإناث

1468  الضفة الغربٌة

171717  قطاع غزة

151112  األراضً الفلسطٌنٌة المحتلة

.ً المصدر :  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطٌن

متوسط مدة البطالة ) في الشهر (

الربع الثاني 2011
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 ثدلثدً. القطدع العدم

 إرتفعااااااات 2011 ثالاااااااثفاااااااً الرباااااااع ال اإلٌااااااارادات الحكومٌاااااااة

 ٪ 4و ، السااااااابق الربااااااع ممااااااا كاناااااات علٌااااااه فااااااً  ٪ 2 بنساااااابة 

أكثاااااار . 2010 ثالااااااثالربااااااع ال ممااااااا كاناااااات علٌااااااه فااااااً أعلااااااى

مااااااان ثلثاااااااً اإلٌااااااارادات الحكومٌاااااااة عائااااااادات التخلاااااااٌص فاااااااً 

حااااااٌن أن عائاااااادات التخلااااااٌص  ارتفعاااااات خااااااالل الربااااااع الثالااااااث 

،و إنخفاااااااااااااض مساااااااااااااتو  اإلٌااااااااااااارادات المحلٌاااااااااااااة، وال 2011

 النفقاااااااااااتإنخفضاااااااااات وقااااااااااد سااااااااااٌما عائاااااااااادات الضاااااااااارائب. 

، وإنخفضااااااات النفقاااااااات ٪ 7بنسااااااابة  األجاااااااور غٌااااااارل الحكومٌاااااااة

صاااااااافً االقاااااااراض وإنخفاااااااض  %،10فاااااااً األجاااااااور بنسااااااابه 

وإنخفااااااض  .2011ماااااان عااااااام  ثالااااااثال الربااااااع فااااااً ٪ 9بنساااااابة 

ملٌااااااااااون  183.4 % إلااااااااااى30بنساااااااااابة  الحكااااااااااومً العجااااااااااز

 الااااااادعم الخاااااااارجً للموازناااااااة دوالر أمرٌكاااااااً، بٌنماااااااا إنخفاااااااض

 ملٌون دوالر أمرٌكً. 347.4 لٌصل إلىإلى أكثر من الضعف 

 وزارة المالٌة الفلسطٌنٌة.  المصدر:

 البٌانات من شٌكل إلى دوالر أمرٌكً بإستخدام سعر الصرف الصادر من وزارة المالٌة.مالحظة: ٌتم تحوٌل 

  رابعدً. القطدع الاارف 

، للقطاعاااااااات المنتجاااااااة وال ساااااااٌما واالئتماااااااان االئتماااااااان المصااااااارفً عااااااان المعلوماااااااات

 بٌاناااااااتالثقااااااة فااااااً األعمااااااال التجارٌااااااة. التقاااااادم االقتصااااااادي و مإشاااااارا علااااااىٌعطااااااً 

 فااااااااً اسااااااااتخدام تدرٌجٌااااااااة زٌااااااااادة تاااااااادل علااااااااى المحتلااااااااةاألراضااااااااً الفلسااااااااطٌنٌة 

 إجماااااااالً قٌماااااااةزاد   2011و فاااااااً الرباااااااع األول  ماااااااع مااااااارور الوقااااااات ، االئتماااااااان

 ملٌاااااااون دوالر أمرٌكاااااااً. 3,155 لتصااااااال إلاااااااى ٪ 9 أكثااااااار مااااااان االئتماااااااان  بنسااااااابة

 ومثلاااااات نقطااااااة مئوٌااااااة واحاااااادة بنساااااابة للشااااااركات زادت  الموجهااااااة االئتمااااااان نساااااابة

االئتمااااااااااان  نساااااااااابة وظلاااااااااات. 2011ع األول ماااااااااان المجمااااااااااوع فااااااااااً الرباااااااااا ٪ 59

، األول الرباااااااع ٪ خاااااااالل 29 دون تغٌٌااااااار عناااااااد المساااااااتغلة مااااااان  قبااااااال المساااااااتهلكٌن

نقطاااااااة مئوٌاااااااة  بمقااااااادار الخااااااادمات العاماااااااة انخفاااااااض فاااااااً قطااااااااع  ٌقابلهااااااااالتاااااااً  و

                                                              .٪ 12 إلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااى واحاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادة
 .سلطة النقد الفلسطٌنٌة المصدر:

 
 

تصااااال ل نقطاااااة مئوٌاااااة واحااااادة بنسااااابةجماااااالً االئتماااااان المصااااارفً إل النسااااابًحجمهاااااا وقاااااد نماااااا ، قاااااروض شاااااكل فاااااً االئتماااااان المصااااارفً معظااااام

فااااااً حااااااٌن أن التموٌاااااال ، القااااااروضإجمااااااالً  فااااااً الجاااااااري ماااااادٌن نساااااابة انخفضاااااات، وفااااااً الوقاااااات نفسااااااه. 2011الربااااااع األول  فااااااً ٪ 70إلااااااى 

 .(فً المرفق أ. 5و أ. 4فً أ الجداول انظرمزٌد من التفاصٌل )ل. تقرٌبا لم ٌتغٌر التؤجٌري 

 األئتادن الاارف  حسب النوع ) كنسبة ان الاتجاوع (  

 األئتادن الاارف  حسب النوع ) باليون يوالر أاريك  (

الربع الثاني 

2000

الربع الرابع 

2009

الربع األول 

2010

الربع الثاني 

2010

الربع الثالث 

2010

الربع الرابع 

2010

الربع األول 

2011

41.070.172.472.570.168.869.9

(512)(1,565)(1,874)(1,926)(1,999)(1,986)(2,204)

53.029.527.327.229.630.929.9

(653)(659)(705)(724)(845)(893)(943)

0.00.30.30.30.30.30.2

(0)(8)(8)(8)(8)(8)(7)

6.00.00.00.00.00.00.0

(69)(0)(0)(0)(0)(0)(0)

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

(1,234)(2,232)(2,587)(2,658)(2,852)(2,887)(3,155)

المصدر:  سلطة النقد الفلسطٌنٌة
ٌة بسبب التقرٌب. مالحظة: قد ال ٌكون المجموع ٌساوي بالضبط مجموع النسب المئو

المجموع

القبوالت المصرفٌة والكمبٌاالت 

المخصومة

القروض

جاري مدٌن

التموٌل التأجٌري
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القياة االتجادلية لالئتادن الاارف  والتوزيع حسب الكيدن 
 الاقترض

 المستهلكٌن األعمال

 القٌمٌة األجمالٌة الخدمات العامة

-600

-400

-200

0

200

400

600
ً
ٌك
ر
أم
ر 
ال
دو
ن 
ٌو
مل

 

 الوضع الادل 

 إجمالً الرواتب واألجور الحكومٌة  اإلٌرادات الحكومٌة 
 صافً اإلقراض الحكومً  النفقات الحكومٌة غٌر األجور 

 الدعم الخارجً للموازنة  الرصٌد الحكومً 
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٪  90تااااااؤتً أساسااااااا ماااااان ودائااااااع القطاااااااع الخاااااااص ) والتااااااً  ٪ فااااااً إجمااااااالً الودائااااااع المصاااااارفٌة 1زٌااااااادة قاااااادرها  2011األول شااااااهد الربااااااع 

٪ تقرٌبااااااا فااااااً الربااااااع األول، بعااااااد  5٪(.وفااااااً المقاباااااال  إرتفعاااااات  لغٌاااااار المقٌمااااااٌن بنساااااابة  87ماااااان إجمااااااالً الودائااااااع(، ال سااااااٌما ماااااان المقٌمااااااٌن )

٪ فااااااً  1ائااااااع بنساااااابة . إنكمشاااااات نساااااابة ودائااااااع القطاااااااع العااااااام فااااااً إجمااااااالً الود2010االنخفاضااااااات الحااااااادة فااااااً الااااااربعٌن  الثالااااااث و الرابااااااع 

 .2011الربع األول 

 

 ية ) اليون يوالر أاريك (فتوزيع الويائع الاار

الربع الثاني 

2000

الربع الرابع 

2009

الربع األول 

2010

الربع الثاني 

2010

الربع الثالث 

2010

الربع الرابع 

2010

الربع األول 

2011

56.5152.9155.1149.5155.2159.2160.7المؤسسات العامة و السلطات المحلٌة

115.1413.2490.9482.7484.8534.1534.3الحكومة

171.6566.1646.0632.1640.0693.3695.0مجموع القطاع العام والقطاع الخاص

3,082.65,389.75,487.15,296.95,728.25,947.66,053.0مقٌمٌن

14.6318.2344.6437.7243.3171.9180.6غٌر مقٌمٌن

3,097.25,708.05,831.85,734.65,971.56,119.56,233.7إجمالي ودائع القطاع الخاص

3,268.86,274.16,477.86,366.76,611.56,812.96,928.7إجمالي الودائع ) القطاعين العام والخاص (

ٌة. مالحظة:  البٌانات ال تشمل ودائع سلطة النقد والبنوك التجار
المصدر: سلطة النقد الفلسطٌنٌة

 
فً المرفق أ.( 6الحسابات الجارٌة هً الشكل الرئٌسً من ودائع المقٌمٌن  وغٌرالمقٌمٌن، فضالً عن الحكومة.) لمزٌد من التفاصٌل أنظر الجدول أ    
 

 
 
مبلاااااا  القااااااروض نساااااابة إلااااااى الودائااااااع ٌعطااااااً فكاااااارة عاااااان السااااااٌولة  

فاااااااً النظاااااااام المصااااااارفً . فاااااااً االقتصااااااااد الفعاااااااال ، ٌمكااااااان النظااااااار 

إلاااااى زٌاااااادة نسااااابٌة فاااااً القاااااروض مقابااااال الودائاااااع ) ضااااامن حااااادود( 

بوصاااااافها عالمااااااة إٌجابٌااااااة،حٌث أن األمااااااوال  لٌساااااات محفوظااااااة باااااال 

 مسااااااااتثمرة أو مسااااااااتهلكة والااااااااذي باااااااادورة ٌحفااااااااز االقتصاااااااااد . فااااااااً

األرض الفلساااااااااطٌنٌة المحتلاااااااااة، إرتفعااااااااات نسااااااااابة القاااااااااروض إلاااااااااى 

كمااااااااا  2011٪ فااااااااً الربااااااااع األول  43٪ إلااااااااى  40الودائااااااااع ماااااااان 

نماااااااات القاااااااااروض أساااااااارع بكثٌااااااااار ماااااااان الودائاااااااااع.) لمزٌااااااااد مااااااااان 

فااااااااااااااااااً المرفااااااااااااااااااق أ.(                     7التفاصااااااااااااااااااٌل أنظاااااااااااااااااار الجاااااااااااااااااادول أ 

               

 

  المصدر:  سلطة النقد الفلسطٌنً

القطدع الخدصخداسدً.   

 

 فااااااً% 2 بنساااااابة إنخفاضاااااااً  تظهاااااار 1100أٌلااااااول  شااااااهر اناااااااتبٌ 

 الغربٌااااااااة الضاااااااافة فااااااااً الجدٌااااااااد  للبناااااااااء المرخصااااااااة المساااااااااحة

                                   .السااااااااااااااااااااااااااااااابق الشااااااااااااااااااااااااااااااهر مااااااااااااااااااااااااااااااع مقارنااااااااااااااااااااااااااااااة

    

% 02 بحاااااوالً رتفااااااعإ هنااااااك ، المقابااااال فااااا9ً  غااااازة قطااااااع فاااااً

، 1100 أٌلاااااااول فاااااااً  الجدٌاااااااد للبنااااااااء المرخصاااااااة المسااااااااحة فاااااااً

ولكااااان المساااااتو  ماااااا زال أكثااااار مااااان ضاااااعفً المساااااتو  ماااااا قبااااال 

 9.أ الجااااااادول إلاااااااى إنظااااااار التفاصاااااااٌل مااااااان لمزٌاااااااد)اإلنتفاضاااااااة. 

(.                                               أ المرفااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااق فااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااً

                         

 

 
 المصدر: هٌئة المكاتب والشركات الهندسٌة.
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 إتجادل  القروض والويائع ونسبة الفروض  إلى الويائع

 (بملٌون دوالر أمرٌكً) إجمالً الودائع  (بملٌون دوالر أمرٌكً) إجمالً القروض 
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أقااااال  فاااااً الضااااافة الغربٌاااااة المساااااجلة جدٌااااادةالشاااااركات ال كاااااان عااااادد 

ممااااا كاناااات علٌااااة فااااً  2011أٌلااااول شااااهر فااااً  شااااركات 7بحااااوالً  

 تشااااٌر شركة.وبالنساااابة لقطاااااع غاااازة ،  85الشااااهر السااااابق، لٌصااااب  

 1100أٌلااول  فااً جدٌاادة شااركة 09 تسااجٌل تاام أنااه إلااى البٌانااات

 أقااال  ٌااازال ال ولكناااه وهاااو نفاااس المساااتو  كماااا فاااً شاااهر أب،

شااركة  93حٌااث بلغاات  االنتفاضااة قباال مااا بكثٌاار ماان مسااتوٌات 

       (.  أ المرفااااااق فاااااً 8.أ الجااااادول إلااااااى إنظااااار التفاصاااااٌل مااااان لمزٌاااااد.

                                                        

 
    المصدر: وزارة االقتصاد الوطنً
 

 

والصاااااااااناعة االساااااااااتثمارات والتاااااااااؤمٌن والخااااااااادمات المصااااااااارفٌة والمالٌاااااااااة ) الخمساااااااااة القطاعاااااااااات االقتصاااااااااادٌة مااااااااان شاااااااااركة ساااااااااتة وأربعاااااااااون

ملٌااااااار  2.8  سااااااوق األوراق المالٌااااااةفااااااً  بلاااااا  رأس المااااااال 2011 أٌلااااااول نهاٌااااااة فااااااً الفلسااااااطٌنٌة. البورصااااااة فااااااًالخاااااادمات( مدرجااااااة حالٌاااااااً و

   دوالر أمرٌكً تقرٌبا.

مااااااان ماااااااا قٌماااااااة األسااااااهم المتداولاااااااة. % مااااااان 50و  داولااااااةاالساااااااهم المت عااااااادد فااااااً ٪ 31 بحاااااااوالً زٌاااااااادةتظهاااااار  2011أٌلاااااااول شاااااااهر  بٌانااااااات

شااااااركات مسااااااتقرة.  6و  .الخاساااااارٌنشااااااركة ماااااان  22و الاااااارابحٌنشااااااركة ماااااان  12 كاناااااات، الشااااااهر تااااااداولت  فااااااً هااااااذا  شااااااركة 40 مجموعااااااة

 .2011 أٌلول خالل شهر ٪ 0.58بنسبة  القدس مإشر نخفضوإ

  األوراق التتجدرية

    نيسان   آب 2000

2011

      أيار   

2011

       حزيران 

2011

      تموز 

2011

      آب   

2011

      أيلول   

2011

7.0022.634.614.511.25.97.7 عدد األسهم المتداولة ) بالملٌون (

13.042.361.232.822.110.515.7 قٌمة األسهم المتداولة ) بالملٌون دوالر أمرٌكً (

265.23496.25498.80492.71494.77491.03488.20 مؤشر القدس

المصدر: بورصة فلسطٌن  

 
الاحتلة الفلسطينية األراض  ف  االتقتاديية الانشآت ان العدياة الايده ان التخلص  

 
 

 لإحصااااااااء المركااااااازي الجهاااااااز عااااااان الصاااااااادرة بٌاناااااااتال
 عاااااااان المساااااااا  االقتصااااااااادي البٌئااااااااً 2011 عااااااااام فااااااااً

 المنشاااااااااآت مااااااااان٪  62 أن اقتصاااااااااادٌة دراساااااااااة تظهااااااااار
 المحتلاااااااااااة الفلساااااااااااطٌنٌة األراضاااااااااااً فاااااااااااً االقتصااااااااااادٌة

 للاااااااتخلص كوساااااااٌلة الصاااااااحً الصااااااارف شااااااابكة ساااااااتخدمت
 سااااااااااتخدمت٪  16 و الصااااااااااحً، الصاااااااااارف مٌاااااااااااه ماااااااااان

 سااااااااتخدمت٪  13 و اختراقهااااااااا، ٌسااااااااهل التااااااااً المجااااااااارٌر
 ،طرٌقااااااااااة أخاااااااااار   سااااااااااتخدمت٪  5 ، ضااااااااااٌقة بالوعااااااااااة

      .     أساااااااااااااااااااالوب أي ٌسااااااااااااااااااااتخدمون ال٪  4 حااااااااااااااااااااوالً و
 اسااااااااتخدام حٌااااااااث ٌبلاااااااا  ، واضااااااااحة اإلقلٌمٌااااااااة الفااااااااوارق
 ماااااااان فقااااااااط٪  51 حااااااااوالً الصااااااااحً الصاااااااارف شاااااااابكة

 ،  الغربٌاااااااة الضااااااافة شااااااامال  فاااااااً االقتصاااااااادٌة المنشاااااااآت
 مااااااااااان٪  12 حاااااااااااوالً ل طرٌقاااااااااااة لااااااااااام تساااااااااااجل أي و

       . المثااااااااال ساااااااابٌل علااااااااى غاااااااازة، قطاااااااااع فااااااااً المنشااااااااآت
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 سديسدً. التتجدرة

 
 63.4، لٌصااااااال إلاااااااى 2011آب فاااااااً  ٪ 18 بنسااااااابه مااااااان السااااااالع حجااااااام الصاااااااادرات رتفاااااااعإ

 إلاااااااى إسااااااارائٌل الفلساااااااطٌنٌة مااااااان السااااااالع حجااااااام الصاااااااادرات رتفاااااااعإ. دوالر أمرٌكاااااااًملٌاااااااون 

وإرتفاااااااع حجااااااام الصاااااااادرات إلاااااااى البلااااااادان األخااااااار  بنسااااااابة  .٪ خاااااااالل الشاااااااهر16بنسااااااابة 

، حٌاااااااااث اساااااااااتوعبت للبضاااااااااائع الفلساااااااااطٌنٌة الساااااااااوق الرئٌساااااااااٌة ال تااااااااازال اسااااااااارائٌل %.30

 .2011آب فً  األراضً الفلسطٌنٌة المحتلة من إجمالً الصادرات ٪ من 89

 

 
 ماااااان الساااااالع المسااااااجلةالااااااواردات كاناااااات 

مقارنااااااااااة  2011 آبفااااااااااً دون تغٌٌاااااااااار 

والتااااااااً بلغاااااااات  مااااااااع الشااااااااهر السااااااااابق،

. ملٌااااااااااااااااااون دوالر أمرٌكااااااااااااااااااً 344.3

 انخفضااااااااات بٌنمااااااااااالشاااااااااهر ، ٪ خاااااااااالل 6بنسااااااااابة  مااااااااان إسااااااااارائٌل الاااااااااواردات رتفعاااااااااتا

مثلااااااااات . و2011 تمااااااااوز% مقارنااااااااة مااااااااع 9الااااااااواردات ماااااااان الاااااااادول األخاااااااار  بنسااااااااابة 

الفلساااااااطٌنٌة فاااااااً  إجماااااااالً الاااااااواردات ٪ مااااااان 64الاااااااواردات مااااااان إسااااااارائٌل ماااااااا نسااااااابته  

 .  شهر أب

 آبفاااااااااً  ملٌاااااااااون دوالر أمرٌكاااااااااً 280.9المٌااااااااازان التجااااااااااري   العجاااااااااز فاااااااااً  و بلااااااااا 

 عن الشهر السابق. ٪3مما ٌعكس إنخفاضاً بنسبه ، 2011

 سدبعدً. تقطدع غزة

 

طن من الغاز من خالل  29595حٌث سم  بمرور حوالً    2011 أٌلولفً كمٌة غاز الطهً المستورد إلى غزة  خالل  %18إنخفاض بنسبه   هناككان 

                                                                                       .معبر كرم أبو سالم

 حتجم ابيعدت الوتقوي الاستجلة ف  تقطدع غزة

         آب          

2000 

     نيسان       

2011 

     أيار     

2011

     حزيران  

2011

    تموز     

2011

    آب      

2011

    أيلول      

2011

معبر الشجاعية

65.073.00.00.067.00.0 3,188.9    بنزٌن ) 1000 لتر (

297.5340.00.00.0212.00.0 11,343.0        سوالر ) 1000 لتر (

243.10.00.00.00.00.00.0 كاز أبٌض ) 1000 لتر (

1.92.32.72.83.23.22.6 غاز الطهً ) 1000 طن (

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 غٌر متوفرسوالر صناعً ) 1000 لتر (

المصدر: الهٌئة العامة للبترول و وزارة االقتصاد الوطًن

معبر كرم أبو سالم

 
 

                                

 

تكشااااااااااف عاااااااااان    2011 أٌلااااااااااولبٌانااااااااااات 

٪ ماااااان إجمااااااالً  5 بنساااااابة أنخفاااااااضوجااااااود 

عااااااادد الشااااااااحنات المساااااااتوردة إلاااااااى قطااااااااع 

غاااااازة) بمااااااا ٌشاااااامل الوقااااااود( مقارنااااااة بشااااااهر 

.   ) لمزٌااااااااااااد ماااااااااااان التفاصااااااااااااٌل 2011 آب

 فااااااً المرفااااااق أ(. 10إنظاااااار إلااااااى الجاااااادول أ.

                     

 

 

 

 

 
  المصدر: مكتب المنسق الخاص لألمم المتحدة.

أٌضا . بؤن الحزام الناقل إغلق بشكل نهائً 2011آذار  01.وأعلنت إسرائٌل فً  2007حزٌران  12بقً معبر المنطار )  كارنً(  لنقل البضائع من وإلى قطاع غزة  مغلقا  منذ  مالحظة :   
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 واريات تقطدع غزة

 (محروقات) كٌرم شالوم / معبر كرم أبو سالم 

 (محروقات ) معبر الشجاعٌة للوقود 

 معبر صوفا التجاري

 كٌرم شالوم/ معبر كرم أبو سالم 

 كارنً / معبر المنطار 

 إسرائٌل
64% 

 أخر 
36% 

 الواريات إلى األراض  الفلسطينية الاحتلة
 2011آب 

 .الجهاز المركزي لإحصاء الفلسطٌنً: المصدر 
 

 إسرائٌل
% 89 

 أخر 
% 11  

 الاديرات ان األراض  الفلسطينية الاحتلة
 2011آب 

 .الجهاز المركزي لإحصاء الفلسطٌنً : المصدر 
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%( شاااااحنة 72)  39009شاااااحنة دخلاااات قطاااااع غاااازة عاااان طرٌااااق معباااار كاااارم أبااااو سااااالم خااااالل الشااااهر، الوقااااود() غٌاااار شااااامل  49157ماااان إجمااااالً  

% ماااان الساااالع 35%( كاناااات مخصصااااة لوكاااااالت المساااااعدات اإلنسااااانٌة. المااااواد الغذائٌااااة تشااااكل نساااابة 28) 19148كاناااات للقطاااااع الخاااااص والباااااقً 

تساااااعمائة وثمانٌاااااة (. وأدخلااااات شااااااحنة 29706)% مااااان السااااالع المساااااتوردة  65ل الماااااواد الغٌااااار غذائٌاااااة تشاااااك  بٌنماااااا، شااااااحنة( 19451المساااااتوردة )

شاااااحنة  245طاااان( ماااان الحصااااى،و  459640شاااااحنة )  652شاااااحنة محملااااة بمااااواد البناااااء للمشااااارٌع الدولٌااااة اإلنسااااانٌة  المعتماااادة، منهااااا  وثالثااااون

وكالااااة الغااااوث الدولٌااااة، وبرنااااام  األماااام ناااااء الخاصااااة بمشااااارٌع البطاااان( ماااان حدٌااااد البناااااء ل 19408شاااااحنة )  41طاااان( ماااان االساااامنت و  109105)

                                                                                                          .ومصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالحة مٌااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة بلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادٌات السااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااحل المتحااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادة اإلنماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااائً

                                 

 

شاحنة. 49276 الشهرٌة إلى الواردات بل  متوسط، عن قطاع غزة االغالق لتخفٌف 2010حزٌران فً  القرار بعد
 

                             

 
  المصدر: مكتب المنسق الخاص لألمم المتحدة.

 .وبٌت حانونالواردات عبر معبر رف  ال تشمل أٌضا  .2007أٌار -اطبمالحظة: هذه األرقام ال تشمل مجموع شاحنات الحصمة من خالل معبر المنطار من شهر ش

 

فً 8 كانون أول 2010 اعلنت اسرائٌل عزمها على التوسع التدرٌجً فً عدد ونطاق الصادرات المسموح بها من قطاع غزة. ووفقاً لهذا اإلعالن سوف 

 ٌسم  للصادرات من المنتجات الزراعٌة ، واألثاث والمنسوجات.

الوجهاتالسلععدد الشاحنات

أوروبافراولة ) 5.7 طن (4  تشرٌن ثانً 2010

الزهور ) 43,000 زهرة (

أوروبافراولة ) 171.1 طن / 91 شاحنة (99كانون أول 2010' 

الزهور ) 996,000 زهرة / 7 شاحنة (

خضار )1شاحنة (

أوروبافراولة ) 167.6 طن / 88 شاحنة (107 كانون ثانً 2011

الزهور ) 2,762,000 زهرة / 17 شاحنة (

فلفل حلو ) 5 طن / 2 شاحنة (

أوروبافراولة ) 53.2 طن / 27 شاحنة (52 شباط 2011

الزهور ) 4,054,000 زهرة / 25 شاحنة (

أوروباطماطم شٌري ) 6.7 طن / 3 شاحنة (19 آذار 2011

الزهور ) 2,152,000 زهرة / 16 شاحنة (

أوروباالزهور ) 475,000 زهرة / 6 شاحنة (6 نٌسان 2011

أوروباالزهور ) 186,520 زهرة / 3 شاحنة (3 أٌار 2011

------0 حزٌران 2011

------0 تموز 2011

------0 آب 2011

------0 أٌلول 2011

المصدر: مكتب المنسق الخاص لألمم المتحدة.
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 واريات تقطدع غزة

 واردات

تخفٌف اإلغالق سٌاسة قرار تشدٌد اإلغالق  
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شااااااااحنة  290، ماااااااا مجموعاااااااة 2011أٌاااااااار  15حتاااااااى  2010تشااااااارٌن ثاااااااانً  28خاااااااالل موسااااااام المحاصاااااااٌل الماضاااااااً التاااااااً اساااااااتمرت مااااااان 

شاااااااااحنة محملااااااااة بااااااااالزهور )  74طاااااااان( ، و  397.6شاااااااااحنة محملااااااااة بالفراولااااااااة ) 210تاااااااام تصاااااااادٌرها عباااااااار معباااااااار كاااااااارم أبااااااااو سااااااااالم: 
فااااااااً  أٌااااااااار اعلناااااااات لجااااااااان طاااااااان (. 6.7حنات ماااااااان الطماااااااااطم ) شااااااااا 3طاااااااان ( ،و  6شاااااااااحنات ماااااااان الفلفاااااااال الحلااااااااو )  3(، و1096689520

 أٌلااااااااولوأنااااااااه ال توجااااااااد صااااااااادرات فااااااااً  .2010/2011( أن موساااااااام التصاااااااادٌر قااااااااد إنتهااااااااى لعااااااااام PARCاإلغاثااااااااة الزراعٌااااااااة الفلسااااااااطٌنٌة )
2011. 
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 الالحق أ: التجياول الارتجعية اإلحادئية
.1تجيول أ   

( حسب أتقسدم األنفدق الرئيسية100=2004اؤشر أسعدر الاستهلك )   

    نيسان    

2011

     أيار  

2011

     حزيران  

2011

    تموز  

2011

   آب    

2011

   أيلول    

2011

األراضي الفلسطينية

ات المرطبة 147.1145.6145.9147.2147.7149.0 المواد الغذائٌة والمشروب

ات الكحولٌة والتبغ 160.9161.0161.1161.3161.4161.9 المشروب

113.8114.3115.5115.3114.8114.4االقمشة والمالبس واالحذٌة

129.5130.6130.4130.2130.2132.0 المسكن ومستلزماته

116.4115.4114.7114.9114.8113.9 االثاث  والمفروشات والسلع  المنزلٌة

116.2115.3115.1116.2116.5116.2 الخدمات الطبٌة

126.1127.1127.0126.3126.5127.4 النقل والمواصالت

107.2107.1107.4107.5107.5107.5 االتصاالت

104.7104.8105.0104.6104.1103.9 السلع و الخدمات الترفٌهٌة و الثقافٌة

111.0111.0112.8112.8112.8114.4 خدمات التعلٌم

143.4144.0145.0147.8146.2147.2 خدمات المطاعم والمقاهً والفنادق

123.2123.8123.2123.4125.4128.4 سلع وخدمات متنوعة

132.0131.6131.8132.3132.6133.5 الرقم القياسي العام السعار المستهلك

القدس الشرقية

ات المرطبة 150.2149.2149.1152.0152.8152.5 المواد الغذائٌة والمشروب

ات الكحولٌة والتبغ 158.2158.5158.6159.1159.4160.8 المشروب

125.8126.7128.6127.3126.1126.5االقمشة والمالبس واالحذٌة

122.4123.7122.6122.4123.0123.1 المسكن ومستلزماته

114.1113.4113.4112.4114.4112.9 االثاث  والمفروشات والسلع  المنزلٌة

125.6124.0123.2122.6122.8122.2 الخدمات الطبٌة

136.9139.2139.3138.7139.0140.2 النقل والمواصالت

103.0103.3103.5103.5103.4103.1 االتصاالت

111.9112.3113.1111.7110.6111.2 السلع و الخدمات الترفٌهٌة و الثقافٌة

112.9112.9117.1117.1117.1117.1 خدمات التعلٌم

153.9151.8152.8156.1153.6154.7 خدمات المطاعم والمقاهً والفنادق

117.0116.9116.0115.8116.4118.4 سلع وخدمات متنوعة

133.5133.5133.6134.3134.7134.9 الرقم القياسي العام السعار المستهلك

الضفة الغربية ) بإستثناء القدس الشرقية(

ات المرطبة 144.1142.3144.8145.2145.2146.5 المواد الغذائٌة والمشروب

ات الكحولٌة والتبغ 163.5163.8163.5163.7163.9164.1 المشروب

99.399.9102.1103.2103.6104.0االقمشة والمالبس واالحذٌة

138.4138.8139.5139.3139.2141.6 المسكن ومستلزماته

101.7100.6100.9101.1100.6100.2 االثاث  والمفروشات والسلع  المنزلٌة

114.5113.6113.7114.2114.7115.1 الخدمات الطبٌة

124.2124.9124.4123.6123.8124.7 النقل والمواصالت

108.3107.7108.3108.5108.6108.6 االتصاالت

92.992.892.391.892.092.0 السلع و الخدمات الترفٌهٌة و الثقافٌة

107.5107.5108.9108.9108.9112.6 خدمات التعلٌم

141.8142.8143.2142.5142.8141.6 خدمات المطاعم والمقاهً والفنادق

131.0130.7131.7132.0135.8140.2 سلع وخدمات متنوعة

130.1129.4130.7130.8131.1132.2 الرقم القياسي العام السعار المستهلك

قطاع غزة

ات المرطبة 149.5145.6144.9145.3145.6148.4 المواد الغذائٌة والمشروب

ات الكحولٌة والتبغ 157.2157.2157.3157.3157.3157.3 المشروب

115.2114.3113.8112.8111.7110.2االقمشة والمالبس واالحذٌة

126.1126.5126.6126.7126.2126.6 المسكن ومستلزماته

136.4134.1133.1133.6131.3131.4 االثاث  والمفروشات والسلع  المنزلٌة

98.598.098.4100.6100.7100.3 الخدمات الطبٌة

126.9127.4127.3126.5126.5126.6 النقل والمواصالت

106.2105.8106.2106.3106.3106.6 االتصاالت

101.1101.1100.7101.3101.399.8 السلع و الخدمات الترفٌهٌة و الثقافٌة

107.6107.6107.6107.6107.6108.3 خدمات التعلٌم

157.1157.1158.5158.5158.5160.5 خدمات المطاعم والمقاهً والفنادق

122.4123.9123.1122.8125.3129.3 سلع وخدمات متنوعة

132.9131.3131.0131.1131.1132.4 الرقم القياسي العام السعار المستهلك

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

الربع الثاني 

2000

الربع األول 

2010

الربع الثاني 

2010

الربع الثالث 

2010

الربع الرابع 

2010

الربع األول 

2011

الربع الثاني 

2011

 األراضي الفلسطينية

8.822.022.926.623.421.718.7 البطالة

18.528.028.633.329.927.724.0 البطالة المعدلة

 الضفة الغربية

6.516.515.520.116.917.415.4 البطالة

15.822.421.126.623.523.821.2 البطالة المعدلة

 قطاع غزة

13.833.939.340.537.430.825.6 البطالة

24.239.744.347.043.535.930.0 البطالة المعدلة

، مسح القوى العاملة. المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطًٌن
 

 
 

.3تجيول أ   
 الاؤشرات الادلية ) اليون يوالر أاريك  (

الربع الثاني 2010الربع األول 2008
الربع الثالث 

2010

الربع الرابع 

2010

الربع األول  

2011

الربع الثاني  

2011

الربع الثالث 

2011

334.9491.3522.2438.9582.5536.3545.0 اإلٌرادات الحكومٌة

476.5395.4373.8423.3433.4453.8410.5 إجمالً الرواتب واألجور الحكومٌة

228.8303.0258.0334.2200.1248.5231.4 النفقات الحكومٌة غٌر األجور

77.566.759.046.344.243.139.2 صافً اإلقراض الحكومً

183.4-301.2-134.2-441.3-262.4-327.8-447.9- الرصٌد الحكومً

525.6317.6177.9443.4162.7126.8347.4 الدعم الخارجً للموازنة

المصدر: وزارة المالٌة الفلسطٌنٌة.

البٌانات غٌر متوفرة للمقارنة قبل الربع األول 2008  
 

.4تجيول أ   
الاستعيرةاالئتادن الاارف  حسب التجهة   

الربع الثاني 

2000

الربع الرابع 

2009

الربع األول 

2010

الربع الثاني 

2010

الربع الثالث 

2010

الربع الرابع 

2010

الربع األول  

2011

إجمالي القيمة ) بمليون دوالر أمريكي(

7521,2691,3701,5011,6041,6811,871 األعمال

429637870825885837917 المستهلكٌن

52328347332363369367 الخدمات العامة

1,2342,2342,5872,6582,8522,8883,155 المجموع

التوزيع النسبي ) % من المجموع(

61.056.853.056.556.258.259.3 األعمال

35.028.533.631.031.029.029.1 المستهلكٌن

4.014.713.412.512.712.811.6 الخدمات العامة

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 المجموع

المصدر:  سلطة النقد الفلسطٌنٌة.

ٌة بسبب التقرٌب. مالحظة: قد ال ٌكون المجموع ٌساوي بالضبط مجموع النسب المئو  
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.5تجيول أ   
 االئتادن الاارف  حسب النشدط االتقتادي 

الربع الرابع 

2009

الربع األول 

2010

الربع الثاني 

2010

الربع الثالث 

2010

الربع الرابع 

2010

الربع األول  

2011

المجموع ) بمليون دوالر أمريكي(

637870825885837917مجموع القطاع العام

1,5971,7181,8341,9662,0512,238مجموع القطاع الخاص

394753576650  قطاع الزراعة والثروة الحٌوانٌة

185194213235240288  قطاع الصناعة والتعدٌن

266292320319335451  العقارات واالنشاءات واألراضً

341379425470487428  قطاع التجارة العامة

252422232722  النقل والمواصالت

394450536753  قطاع السٌاحة المطاعم والفنادق وأخر 

737066665592  الخدمات المالٌة

328347332363369367  قطاع الخدمات العامة

565454535255  تموٌل االستثمار باألسهم واألدوات المالٌة

5768819210293  تموٌل شراء السٌارات

778899107118172  تموٌل السلع االستهالكٌة

111111119128132169  أخر  فً القطاع الخاص

2,2342,5872,6582,8522,8883,155المجموع

1,2691,3701,5011,6041,6811,871المجموع ناقص مجموع القطاع العام وقطاع الخدمات العامة

التوزيع النسبي ) % من المجموع(

28.533.631.031.029.029.1مجموع القطاع العام

71.566.469.069.071.070.9مجموع القطاع الخاص

1.71.82.02.02.31.6  قطاع الزراعة والثروة الحٌوانٌة

8.37.58.08.28.39.1  قطاع الصناعة والتعدٌن

11.911.312.011.211.614.3  العقارات واالنشاءات واألراضً

15.314.616.016.516.913.6  قطاع التجارة العامة

1.10.90.80.80.90.7  النقل والمواصالت

1.81.71.91.92.31.7  قطاع السٌاحة المطاعم والفنادق وأخر 

3.32.72.52.31.92.9  الخدمات المالٌة

14.713.412.512.712.811.6  قطاع الخدمات العامة

2.52.12.01.91.81.7  تموٌل االستثمار باألسهم واألدوات المالٌة

2.62.63.03.23.53.0  تموٌل شراء السٌارات

3.43.43.73.84.15.5  تموٌل السلع االستهالكٌة

5.04.34.54.54.65.3  أخر  فً القطاع الخاص

100.0100.0100.0100.0100.0100.0المجموع

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

3.03.43.53.53.92.6  قطاع الزراعة والثروة الحٌوانٌة

14.614.214.214.614.215.4  قطاع الصناعة والتعدٌن

21.021.321.319.919.924.1  العقارات واالنشاءات واألراضً

26.927.628.329.329.022.8  قطاع التجارة العامة

2.01.81.41.41.61.2  النقل والمواصالت

3.13.23.33.34.02.8  قطاع السٌاحة المطاعم والفنادق وأخر 

5.85.14.44.13.34.9  الخدمات المالٌة

4.44.03.63.33.12.9  تموٌل االستثمار باألسهم واألدوات المالٌة

4.54.95.45.76.15.0  تموٌل شراء السٌارات

6.06.46.66.77.09.2  تموٌل السلع االستهالكٌة

8.78.17.98.07.99.0  أخر  فً القطاع الخاص

100.0100.0100.0100.0100.0100.0المجموع

المصدر:  سلطة النقد الفلسطٌنٌة.

ٌة بسبب التقرٌب. مالحظة: قد ال ٌكون المجموع ٌساوي بالضبط مجموع النسب المئو
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.6تجيول أ   
 ويائع االبنوك حسب القطدع والنوع ) اليون يوالر أاريك  (

الربع الثاني 

2000

الربع الرابع  

2009

الربع األول 

2010

الربع الثاني 

2010

الربع الثالث 

2010

الربع الرابع 

2010

الربع األول  

2011

ودائع القطاع العام

المؤسسات العامة والسلطات المحلية

17.378.278.974.779.482.689.3ودائع جارٌة

39.274.776.274.875.876.671.3ودائع اجلة

56.5152.9155.1149.5155.2159.2160.7مجموع المإسسات العامة والسلطات المحلٌة

الحكومة

37.6232.6310.9300.5296.5340.9287.9ودائع جارٌة

77.5180.6180.0182.1188.3193.2246.4ودائع اجلة

115.1413.2490.9482.7484.8534.1534.3ودائع السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة : المجموع

171.6566.1646.0632.1640.0693.3695.0مجموع ودائع القطاع العام

ودائع القطاع الخاص

ودائع المقيمين

746.51,890.21,975.11,936.12,171.32,198.62,321.0 ودائع جارٌة

440.41,608.31,632.71,639.61,743.21,802.11,848.7ودائع التوفٌر

1,895.71,891.31,879.31,721.21,813.81,947.01,883.2ودائع اجلة

3,082.65,389.75,487.15,296.95,728.25,947.66,053.0مجموع ودائع المقٌمٌن

ودائع غير المقيمين

3.3152.1167.3222.9119.159.264.0ودائع جارٌة

2.461.569.286.844.042.144.4ودائع التوفٌر

8.9104.6108.2128.080.170.672.2 ودائع اجلة

14.6318.2344.6437.7243.3171.9180.6مجموع ودائع غٌر  المقٌمٌن

3,097.25,708.05,831.85,734.65,971.56,119.56,233.7مجموع ودائع القطاع الخاص

3,268.86,274.16,477.86,366.76,611.56,812.96,928.7مجموع الودائع ) القطاعين العام والخاص (

ٌة. مالحظة: البٌانات ال تشمل ودائع سلطة النقد والبنوك التجار

المصدر:  سلطة النقد الفلسطٌنٌة.

 
.7تجيول أ   

ونسبة القروض إلى الويائعالويائع ، إتجادل   و ،إتجادل  القروض  
الربع الثاني 

2000

الربع الرابع 

2009

الربع األول 

2010

الربع الثاني 

2010

الربع الثالث 

2010

الربع الرابع 

2010

الربع األول  

2011

1,2342,2322,5872,6582,8522,8873,155 إجماًل القروض ) بملٌون دوالر أمرٌكً(

3,3286,6556,9356,6857,0507,2467,347 إجماًل الودائع ) بملٌون دوالر أمرٌكً(

37.133.537.339.840.539.947.3 نسبة القروض إلى الودائع )%(

المصدر:  سلطة النقد الفلسطٌنٌة.
 

 
.8تجيول أ   

 ييي تستجيل الشركدت حسب الحدلة القدنونية

آب 2000
     نيسان     

2011

     أيار   

2011

     حزيران   

2011

     تموز   

2011

     آب   

2011

   أيلول   

2011

الضفة الغربية

42534756503238 شركة عادٌة

95687069565544 شركة مساهمة

0000000 شركة عامة

0023130 شركة أجنبٌة

0132323 شركة غٌر ربحٌة

1371221221301109285 المجموع

 قطاع غزة

811018181979 شركة عادٌة

12152430291210 شركة مساهمة

0000000 شركة عامة

1000000 شركة أجنبٌة

94254248381919 المجموع

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

آب 2000
     نيسان      

2011

     أيار      

2011

     حزيران     

2011 

     تموز      

2011

    آب      

2011

    أيلول      

2011

 الضفة الغربية

129,11481,68786,740113,642105,78181,498 القدس رام هللا و البٌرة

71,23875,47166,73260,80057,96361,778 نابلس

21,57620,38539,90522,43518,77319,891 طولكرم

100,42245,28643,58036,71734,95432,299 الخلٌل

16,85833,89831,40636,66716,83735,679 بٌت لحم

26,73725,80322,89025,86224,02622,178 جنٌن

8387,0283,5904,4312,504986 قلقٌلٌة

000000 سلفٌت

345,685366,783289,558294,843300,554260,838254,309 المجموع

قطاع غزة

27,90242,53048,21555,60080,02575,45095,540 الشمال

50,11647,69051,14568,500116,470112,215120,580 غزة

15,98428,21029,40032,35574,76070,05075,855 الوسطى

51,14636,35538,35041,56092,40090,855102,560 خانٌونس

39,42925,67027,65530,30588,89585,75095,450 رفح

184,577180,455194,765228,320452,550434,320489,985مجموع قطاع غزة

المصدر: هٌئة المكاتب والشركات الهندسٌة.

 
 

 

.10تجيول أ   
 حركة شدحندت غزة

آب   2000
     نيسان      

2011

     أيار      

2011

    حزيران    

2011 

    تموز     

2011

    آب     

2011

   أيلول     

2011

 معبر المنطار ) كارني (

992000000 مجموع الشاحنات الصادرة

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

 معبر كرم أبو سالم ) كيرم شالوم (

0630000 مجموع الشاحنات الصادرة

 4,157   4,343   4,302   4,194   4,810   2,519  0 مجموع الشاحنات الواردة

 معبر صوفا التجاري

0000000 مجموع الشاحنات الصادرة

8600000 4,384   مجموع الشاحنات الواردة

 معبر الشجاعية للوقود ) ناحل عوز (

904000000 مجموع الشاحنات الواردة

 معبر كرم ابو سالم للوقود ) كيرم شالوم(

0109131123141145112 مجموع الشاحنات الواردة

المصدر: وزارة االقتصاد الوطًن ) آب 2000( ، الهٌئة العامة للبترول ) فترات آخرى(.

عدد الشاحنات  ال ٌشمل شاحنات السوالر الصناعً الخاص بمحطة تولٌد الكهرباء بالنسبة للمحروقات . مالحظة: 
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الااطلحدت تعريف. ب الالحق  

 

 

 البطدلة الاعيلة

ع معدل البطالة المعدل ٌعرض عدد العاطلٌن عن العمل وفقا للتعرٌف الموسع كنسبة مئوٌة من قوة العمل.  التعرٌف الموسع للبطالة ٌشمل جمٌ

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

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

  متاح لهم .

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

للبحث عن عمل محدود، وحٌث سوق العمل غٌر منظم بشكل كبٌر ، وحٌث استٌعاب الٌد العاملة غٌر كافً أو حٌث قوة العمل تعمل لحساب نفسها 

 إلى حد كبٌر.

  

 اؤشر القيس

. ) سوق فلسطٌن لألوراق المالٌة( شر البورصة الرئٌسً لسوق فلسطٌن لألوراق المالٌةهو مإ  

 

  الاسدحدت الارخاة للبندء التجييي

عبارة عن المساحات المرخصة لألبنٌة الجدٌدة والقائمة.   

 

  اتوسط األتجر اليوا  الادف 

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

 شٌكل اسرائٌلً جدٌد وفقا لسعر الصرف فً شهر الدراسة.

  

 االئتادن الاارف 

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

 عامة بؤن اإلئتمان ٌسهم فً النمو االقتصادي.

   

  الويائع الاارفية

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

 

  اؤشر أسعدر الاستهلك 

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

  لالستهالك. وٌستخدم مإشر سعر المستهلك لقٌاس التضخم على مر الزمن.

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

لصٌدالنٌة، والمالبس واألحذٌة واألثاث واألجهزة المنزلٌة واألدوات المنزلٌة والوقود والطاقة، والنقل، واالتصاالت والخدمات الطبٌة والمنتجات ا

لمستشفٌات وغٌرها ، والرسوم المدرسٌة. ٌتم جمع بٌانات وسلع الرعاٌة الشخصٌة، ورسوم خدمات النقل العام واالتصاالت والرعاٌة الصحٌة فً ا

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

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

 

  أيدم اإلغالتقدت الفعلية / تجزئ 

ل األخر ،  أٌام اإلغالقات الفعلٌة ٌتم حسابها بإضافة كل األٌام التً كان فٌها المعبر مغلق كلٌاً أو جزئٌاً باستثناء عطل نهاٌة األسبوع والعط

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

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

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

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

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

لدٌهم عقد عمل أو ٌملكون أعمال تجارٌة والتً تغٌبوا عنها بشكل مإقت )بسبب المرض، واإلجازات،  السابق للمس ، أو الذٌن لم ٌعملوا ولكن

 توقف مإقتا ، أو ألي سبب آخر( خالل االسبوع المرجعً للمس .

  

  سعر الارف

 سعر الصرف هو سعر عملة واحدة مقابل عملة أخر .

  

  الاديرات

حنها أو نقلها بطرٌقة أخر  للخروج من األراضً إلى جزء آخر من العالم ، وعادة الستخدامها فً الصادرات أي سلعة أو بضاعة ، والتً ٌتم ش

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

  

  الندتج الاحل  اإلتجادل 

الزمن. معٌنة من والخدمات المنتجة داخل األراضً الفلسطٌنٌة المحتلة فً فترةهو القٌمة اإلجمالٌة لجمٌع السلع  لنات  المحلً اإلجمالًا  

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

  قٌمة األموال.

. 4 طرٌق ضربها بالرقم وٌتم تحوٌل البٌانات الربعٌة عن  

 

  نايب الفري ان الندتج الاحل  اإلتجادل 

.هذه هً نتٌجة لتقسٌم النات  المحلً اإلجمالً على  مجموع السكان   

 

  
النات  المحلً اإلجمالً

 السكان
  نصٌب  الفرد  من النات  المحلً اإلجمالً   

 

 اعيل تغير الندتج الاحل  اإلتجادل  

المئوٌة للتغٌر )زٌادة أو نقصان( من النات  المحلً اإلجمالً من دورة القٌاس السابق. معدل التغٌر هو النسبة  

 

       
النات  المحلً اإلجمالً فً الفترة(ت  )  النات  المحلً اإلجمالً فً الفترة(ت) 

النات  المحلً اإلجمالً فً الفترة(ت  ) 
 

 

  اعيل التضخم

األسعار على مر الزمن. معدل التضخم هو النسبة المئوٌة للتغٌر فً مإشر  

                        

      
مإشر األسعار فً الفترة(ت)  مإشر األسعار فً  الفترة(ت  )  

مإشر األسعار فً الفترة(ت  ) 
 معدل التضخم فً الفترة  ت  

 

 اتجاوع ادف  اإليرايات الحكواية

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

 
  نفقدت األتجور الحكواية

ى األجور والرواتب  للموظفٌن الدائمٌن المدنٌٌن  واألمنٌٌن.هذا هو إنفاق الحكومة عل  

   

  النفقدت الحكواية يلى  غير األتجور 

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

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

 والخدمات التً تقدمها وزارتً الصحة والزراعة.

  

 الرايي الحدل 

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

  التنمٌة.

  الييم الخدرتج   للاوازنة

.وهو ٌتؤلف من عملٌات التحوٌالت من البلدان المانحة للسلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة للمساعدة فً تموٌل مٌزانٌتها  

  

  الواريات

.لًالواردات هً السلع والخدمات التً ٌنتجها القطاع األجنبً وٌتم شراإها من قبل  االقتصاد المح  

  

  القوى العدالة

.سنة فما فوق( الذٌن ٌعملون أو عاطلٌن عن العمل خالل فترة مرجعٌة محددة 15القو  العاملة وتتؤلف من جمٌع األشخاص فً سن العمل )   

 القو  العاملة = العاملٌن + العاطلٌن عن العمل

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

.السجون ، وربات بٌوت   

  القروض إلى الويائع

المصرفً. هذه النسبة تحسب بكمٌة قروض البنوك مقسومة على المبل  من ودائعهم. وهذه األداة اإلحصائٌة تستخدم غالبا  لتقٌٌم السٌولة فً النظام 

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

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

 

      
القروض المصرفٌة

الودائع المصرفٌة
 معدل القروض إلى الودائع 

 

الشركدت  التجييية تستجيلييي    

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

  

  ييي األسهم الاتياولة

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

 

 العادلة الاحيوية

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

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

 

 

  

  اعيل البطدلة

أو أكثر والذٌن خالل االسبوع قبل الدراسة كانوا بال عمل وهم  سنة 15"العاطلٌن عن العمل" تشمل جمٌع األشخاص الذٌن تتراوح أعمارهم بٌن  

مجموع قوة العمل.فً نفس الوقت متاحون للعمل وٌبحثون عن عمل. معدل البطالة ٌعبر عن عدد العاطلٌن عن العمل كنسبة مئوٌة من    

.ٌستخدم على نطاق واسع المإشر كمقٌاس للٌد العاملة غٌر المستغلة  
 

     
البطالة

القو  العاملة
 معدل البطالة 

  تقياة األسهم الاتياولة

. قٌمة األسهم المتداولة هو مجموع األسهم المتداولة مضروبا بؤسعارها المناظرة  


