
i 
 

 

 

 

تجتادي  اإل -تقتادي اإلتقرير ال  

2102 حزيران  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 احتويدت

األقتصادية اإلجتماعيةأوالً. الوقائع   ص1  

 ثانياً. الوضع األقتصادي الكلي
 
 

 ص2

 ص2 أ. اإلنتاج    

 ص3 ب. األسعار    

 ص4 ج. أسعار الصرف    

 ص4 د. سوق العمل    

المحمولة والهواتف الهاتف خطوط اإلطار :  ص5 

 ص6 ثالثاً. القطاع العام

 ص7 رابعاً. القطاع المصرفي

الخاص خامساً. القطاع  ص8 

 ص9 سادساً. التجارة

 ص10 سابعاً. قطاع غزة

الجداول المرجعية اإلحصائية :أ  الملحق    ص12 

التعاريف والمصطلحات :الملحق ب  ص17 

المختصرات واألحرف األولية :الملحق ج  ص20 

يرجى  قائمة العناوين إلى لتضاف أو لمزيد من المعلومات  
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التقرير االقتصادي االجتماعي لمكتب المنسق الخاص لعملية 

 السالم في الشرق االوسط  متاح ايضاً على الموقع

www.unsco.org  

 

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

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

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

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

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

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

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

 . االجتماعية االقتصادية

  :التقرير هذا من الهدف

 المتوفرة المعلومات  أحدث نشر خالل من البيانات قاعدة على الحصول تسهيل  ( 1

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

 .المحتلة

 : سبعة أقسام إلى التقرير وينقسم

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

 .والماضية الحالية الزمنية

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

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

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

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

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

 .لها

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

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

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

 .الوقت من متاحة  فترة أقرب أو  2000

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

 . لذلك االشارة

  
 

 أونسكو

 اكتب الانسق الخدص لألام الاتحية
 لعالية السالم ف  الشرق األوسط
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نسبة التغيير الربع األول 2012 )%(الربع األول 2012الربع الرابع 2011الربع الثاني 2000اإلنتاج
a/1,629b/1,580b/-3.1b/

a/11.2b/5.6b/----
a/1,641b/1,579b/-3.8b/

اساس سنوى )حزيران 2012(حزيران 2012أيار 2012آب 2000األسعار

0.91.9-0.2-0.9-المجموع c/تغيير في األسعار )مؤشر أسعار المستهلك ، ٪(

0.62.2-1.10.1-القدس الشرقية

1.12.6-0.60.2-الضفة الغربية

1.00.6-0.9-0.8-قطاع غزة

نسبة التغيير الربع األول 2012 )%(الربع األول 2012الربع الرابع 2011الربع الثاني 2000سوق العمل

1.5-706.21,111.21,094.5المجموع القوى العاملة ) باألالف(

3.1-483.8754.9731.2الضفة الغربية         

222.4356.3363.32.0قطاع غزة          

----8.821.023.9المجموعالبطالة   (%) 

----6.516.620.1الضفة الغربية

----13.830.331.5قطاع غزة

----18.524.827.4المجموعالبطالة المعدلة (%)

----15.820.524.1الضفة الغربية

----24.233.834.1قطاع غزة

نسبة التغيير حزيران 2012 )%(حزيران 2012أيار 2012كانون ثاني 2011

605.9666.1654.4-1.8

499.6526.1519.6-1.2

223.0451.6393.8-12.8

42.453.031.9-39.8

-171.3-483.4-326.7-32.4

113.3151.094.3-37.5

نسبة التغيير الربع االول 2012 )%(الربع األول 2012الربع الرابع 2011الربع الثاني 2000

1,2343,5533,6583.0

3,3286,9727,0451.0

37.151.051.9----

نسبة التغيير حزيران 2012 )%(حزيران 2012أيار 2012آب 2000

23110212623.5المجموع

137839919.3الضفة الغربية

94192742.1قطاع غزة

3.6-530.3752.0724.6المجموع

6.6-345.7361.8337.9الضفة الغربية

0.9-184.6390.1386.7قطاع غزة

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

4,384000.0صوفا          

953000.0رفح         

9.8-05,2984,781كرم أبو سالم

29.6-0216152كرم أبو سالم ) محروقات(          

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

80.0-051كرم أبو سالم

إغالق جزئي - حزيران 2012آب 2000اإلغالقات

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

0غير متوفركرم أبو سالم

 0 0معبر الشجاعية ) محروقات(          

 0 0صوفا ) تجاري(          

 0 0رفح ) تجاري(          

 77 0رفح ) مسافرين(

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

 /a البيانات غير متوفرة.

/b بيانات أولية .

/c تشمل بيانات عن القدس الشرقية المحتلة .

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

قطاع غزة

100 

إغالق تام - حزيران  2012

100
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100 

100 

 القروض ) بمليون دوالر أمريكي(

 الودائع ) بمليون دوالر أمريكي(

 القروض و الودائع )٪(

القطاع الخاص

المساحات المرخصة للبناء الجديد                  

   )ألف متر ربع(

المصدر : الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، اإلنتاج،األسعار، سوق العمل: وزارة المالية : القطاع العام، سلطة النقد الفلسطينية: القطاع المصرفي، وزارة االقصاد الوطني، تسجيل الشركات الجديدة
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وقائع االقتصادية االجتماعية - حزيران 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
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 ثدنيدً. الوضع اإلتقتادي  الكل 

 أ. اإلنتدج

 

% فضضضضضضضضي 3إنخفضضضضضضضضض النضضضضضضضضات  المحلضضضضضضضضي اإلجمضضضضضضضضالي بنسضضضضضضضضبة 

، مقارنضضضضضضضضضة بضضضضضضضضضالربع السضضضضضضضضضابق ولكنضضضضضضضضضه 2102الربضضضضضضضضضع األول 

% عمضضضضضضضا كانضضضضضضضت عليضضضضضضضه فضضضضضضضي الربضضضضضضضع األول 6كضضضضضضضان أعلضضضضضضضى  

، إنخفضضضضضضضضض 2102. فضضضضضضضضي الربضضضضضضضضع األول 2100مضضضضضضضضن عضضضضضضضضام 

%  فضضضضضضضي الضضضضضضضضفة الغربيضضضضضضضة و 3النضضضضضضضات  المحلضضضضضضضي اإلجمضضضضضضضالي 

م % فضضضضضي قطضضضضضاع غضضضضضزة، مقارنضضضضضة بضضضضضالربع الرابضضضضضع مضضضضضن عضضضضضا2

 085,1. كانضضضضضضضضت قيمضضضضضضضضة النضضضضضضضضات  المحلضضضضضضضضي الحقيقضضضضضضضضي 2100

مليضضضضضضضون دوالر أمريكضضضضضضضي خضضضضضضضالل الربضضضضضضضع األول  مضضضضضضضن عضضضضضضضام 

مليضضضضضضضضضون دوالر أمريكضضضضضضضضضي مضضضضضضضضضن حيضضضضضضضضضث   28422،  )2102

االسضضضضضضضعار الجاريضضضضضضضةي موزعضضضضضضضة كالتضضضضضضضالي : الضضضضضضضضفة الغربيضضضضضضضة 

مليضضضضضضضضضضضضضون دوالر  464مليضضضضضضضضضضضضضون دوالر أمريكضضضضضضضضضضضضضي،  08006

 . أمريكي في قطاع غزة

 2102ل الربضضضضضضضع األول فضضضضضضضي قطضضضضضضضاع غضضضضضضضزة خضضضضضضضال

بلغضضضضضت القيمضضضضضة المضضضضضضافة الحقيقيضضضضضة فضضضضضي الزراعضضضضضة 

٪ عمضضضضضضا 04أقضضضضضضل  بنسضضضضضضبة  وصضضضضضضيد األسضضضضضضماك

كانضضضضضضضضت عليضضضضضضضضه فضضضضضضضضي الربضضضضضضضضع السضضضضضضضضابق  وبنسضضضضضضضضبة 

٪ أقضضضضضل ممضضضضضا كانضضضضضت عليضضضضضه فضضضضضي الربضضضضضضع األول 43

. وكانضضضضضضضت القيمضضضضضضضة المضضضضضضضضافة فضضضضضضضي قطضضضضضضضاع 2100

٪  ممضضضضضضضضا كانضضضضضضضضت 9اإلنشضضضضضضضضاءات أقضضضضضضضضل بمقضضضضضضضضدار  

عليضضضضضه فضضضضضي الربضضضضضع السضضضضضابق ولكنهضضضضضا أعلضضضضضى بنسضضضضضبة 

٪ عمضضضضضضضضا كانضضضضضضضضت عليضضضضضضضضه فضضضضضضضضي الربضضضضضضضضع األول 41

خفضضضضضضضضضضضضت . فضضضضضضضضضضضي قطضضضضضضضضضضضاع التصضضضضضضضضضضضنيع ان2100

٪ فضضضضضضضي الربضضضضضضضع 4القيمضضضضضضضة الحقيقيضضضضضضضة بضضضضضضض كثر مضضضضضضضن 

الربع الرابضضضضضضضضضضضضضضضضع بضضضضضضضضضضضضضضضضمقارنضضضضضضضضضضضضضضضضة  2102األول 

وبقيضضضضضضضت علضضضضضضضى حالهضضضضضضضا تقريبضضضضضضضا مقارنضضضضضضضة  2100

. فضضضضضضضي قيمضضضضضضضة تجضضضضضضضارة 2100مضضضضضضضع الربضضضضضضضع األول 

الجملضضضضضضضضضضضضضة والتجزئضضضضضضضضضضضضضة  انخفضضضضضضضضضضضضضضت القيمضضضضضضضضضضضضضة 

٪ عنضضضضضضضضه فضضضضضضضضي الربضضضضضضضضع األول 3  مقارنضضضضضضضضة مضضضضضضضضع الربضضضضضضضضع السضضضضضضضضابق، ولكنضضضضضضضضه كضضضضضضضضان أعلضضضضضضضضى بنسضضضضضضضضبة 2102٪ فضضضضضضضضي الربضضضضضضضضع األول 4المضضضضضضضضضافة بنسضضضضضضضضبة 

٪ مضضضضضضضضن مسضضضضضضضضضتو  04٪ عضضضضضضضضن الربضضضضضضضضع السضضضضضضضضابق، و 0توسضضضضضضضضع قطضضضضضضضضاع الخضضضضضضضضدمات، وازداد  بنسضضضضضضضضضبة تقضضضضضضضضارب  2102خضضضضضضضضالل الربضضضضضضضضع األول .2100

الضضضضضضضدفاع  أخيضضضضضضضرا، القيمضضضضضضضة المضضضضضضضضافة لقطضضضضضضضاع االدارة العامضضضضضضضة و % مضضضضضضضن النضضضضضضضات  المحلضضضضضضضي اإلجمضضضضضضضالي.33مضضضضضضضا يمثضضضضضضضل  هضضضضضضضوو.2100الربضضضضضضضع األول 

٪ عضضضضضضن الربضضضضضضع األول 5لكنضضضضضضه كضضضضضضان أقضضضضضضل بحضضضضضضوالي   2100٪ مقارنضضضضضضة مضضضضضضع الربضضضضضضع الرابضضضضضضع 0اع فضضضضضضي االقتصضضضضضضاد، ازدادت بنسضضضضضضبة  ثضضضضضضاني أكبضضضضضضر قطضضضضضض

2100. 

٪ 7و  الربضضضضضع السضضضضضابق ممضضضضضا كانضضضضضت عليضضضضضه فضضضضضي أقضضضضضل ٪51 تكانضضضضض وصضضضضضيد األسضضضضضماك فضضضضضي الزراعضضضضضة الحقيقيضضضضضة، القيمضضضضضة المضضضضضضافة فضضضضضي الضضضضضضفة الغربيضضضضضة

 منضضضضضضضذ٪ 9بنسضضضضضضضبة و 2102لربضضضضضضضع األول ا ٪ خضضضضضضضالل02 بنسضضضضضضضبة قطضضضضضضضاع اإلنشضضضضضضضاءاتانكمضضضضضضض  ، فضضضضضضضي حضضضضضضضين 2100لربضضضضضضضع األول ا أقضضضضضضضل مضضضضضضضن فضضضضضضضي

لربضضضضضضع ا ممضضضضضضا كانضضضضضضت عليضضضضضضه فضضضضضضي أعلضضضضضضى ٪03 كضضضضضضان هضضضضضضا ، ولكنخضضضضضضالل الربضضضضضضع ٪2بنسضضضضضضبة  تجضضضضضضارة الجملضضضضضضة والتجزئضضضضضضة تقلصضضضضضضت. 2100 لربضضضضضضع االولا

 فضضضضضضضضي  هممضضضضضضضضا كانضضضضضضضضت عليضضضضضضضض  ٪0 بنسضضضضضضضضبة  مسضضضضضضضضاهمتهوانخفضضضضضضضضضت ، خضضضضضضضضالل الربضضضضضضضضع ٪0بنسضضضضضضضضبة  والضضضضضضضضدفاع اإلدارة العامضضضضضضضضة تقلصضضضضضضضضت. 2100األول 

الربضضضضضضع  مقارنضضضضضضة مضضضضضضع 2102فضضضضضضي الربضضضضضضع األول  ٪2بنسضضضضضضبة  إرتفعضضضضضضت الحقيقيضضضضضضة القيمضضضضضضة المضضضضضضضافة التصضضضضضضنيع فضضضضضضي حالضضضضضضة. 2100لربضضضضضضع األول ا

بنسضضضضضضبة  توسضضضضضضع  قطضضضضضضاع الخضضضضضضدمات وأخيضضضضضضرا، فضضضضضضإن .2100الربضضضضضضع األول  ممضضضضضضا كانضضضضضضت عليضضضضضضه فضضضضضضي٪ 4ولكنهضضضضضضا أقضضضضضضل بنسضضضضضضبة  2100الرابضضضضضضع 

 .من النات  المحلي اإلجمالي ٪21 شكل وقد. 2100لربع األول ا منذ٪ 02بنسبة و 2100ع بالربع الرا مقارنة٪ ,

 

 

 

 

$1,116 
$1,203 $1,169 $1,172 

$1,091 $1,137 

$464 $439 $437 $426 $402 $340 

 2010الربع الرابع  2011الربع األول  2011الربع الثاني  2011الربع الثالث  2011الربع الرابع  2012الربع األول 

 ( اليون يوالر أاريك ) الندتج الاحل  اإلتجادل  الحقيق   

 قطاع غزة الضفة الغربية

 المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، التقديرات األولية للحسابات القومية الربعية ) الربع األول 2012).
. 2004سنة األساس : مالحظة  
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 لقيضضضضضضضاسي ، والضضضضضضضذي  يسضضضضضضضتخدم IPI) اإلنتضضضضضضضاج الصضضضضضضضناعي مؤشضضضضضضضر إرتفضضضضضضضع

 7.6بنسضضضضضضبة ،  النشضضضضضضاط اإلنتضضضضضضاجي فضضضضضضي علضضضضضضى المضضضضضضد  القصضضضضضضير التغيضضضضضضرات

االنتضضضضضضضاج إرتفضضضضضضضع  .مقارنضضضضضضضة مضضضضضضضع الشضضضضضضضهر السضضضضضضضابق  2102أيضضضضضضضار فضضضضضضضي  ٪

الضضضضضضضضذي تبلضضضضضضضض  )و الصضضضضضضضضناعة التحويليضضضضضضضضةقطضضضضضضضضاع الصضضضضضضضضناعي فضضضضضضضضي قطضضضضضضضضاع 

، 2102أيضضضضضضضضضضضار فضضضضضضضضضضضي % 001.بنسضضضضضضضضضضضبة  ٪ي 1.6, النسضضضضضضضضضضضبيةحصضضضضضضضضضضضته  

% فضضضضضضضضي قطضضضضضضضضاع امضضضضضضضضدادات الميضضضضضضضضاه والكهربضضضضضضضضاء 07.إنخفضضضضضضضضضت بنسضضضضضضضضبة 

. فضضضضضضي حضضضضضضين إنهضضضضضضا إنخفضضضضضضضت ي%04.9حصضضضضضضته النسضضضضضضبية )والضضضضضضذي تبلضضضضضض  

مضضضضضضضضضع )قطضضضضضضضضضاع التعضضضضضضضضضدين وإسضضضضضضضضضتغالل المحضضضضضضضضضاجر % فضضضضضضضضضي 010.بنسضضضضضضضضضبة 

 . )٪ 4.6حصة نسبية لمؤشر اإلنتاج الصناعي بمقدار 

 

 

 ب. األسعدر

،و الضضضضضضضضضذي يسضضضضضضضضضتخدم (CPI)مؤشضضضضضضضضضر أسضضضضضضضضضعار المسضضضضضضضضضتهلك  

% فضضضضضضي 1.0 بنسضضضضضضبة إنخفاضضضضضضضالقيضضضضضضاس التضضضضضضضخم ، يعكضضضضضضس 

مقارنضضضضضضضة مضضضضضضضع الشضضضضضضضهر السضضضضضضضابق،  2102حزيضضضضضضضران أسضضضضضضضعار 

 .2100 حزيضضضضضضضضران مقارنضضضضضضضضة مضضضضضضضضع٪ 0.0 زيضضضضضضضضادة  بلغضضضضضضضضتوب

 المضضضضضضواد الغذائيضضضضضضة والمشضضضضضضروبات المرطبضضضضضضة شضضضضضضهدت أسضضضضضضعار

و االتصضضضضضضضضاالت اكبضضضضضضضضر  القمشضضضضضضضضة والمالبضضضضضضضضس واالحذيضضضضضضضضةاو

وكضضضضضضضان  أكبضضضضضضضر ارتفضضضضضضضاع فضضضضضضضي  إنخفضضضضضضضاض خضضضضضضضالل الشضضضضضضضهر.

فضضضضضضضضي أسضضضضضضضضعار   2102 حزيضضضضضضضضراناألسضضضضضضضضعار فضضضضضضضضي  شضضضضضضضضهر 

الخضضضضضضضضضضضدمات الطبيضضضضضضضضضضضة، و أسضضضضضضضضضضضعار السضضضضضضضضضضضلع والخضضضضضضضضضضضدمات 

 المتنوعة. 

 

 ،السضضضضضضضابق الشضضضضضضضهر مضضضضضضضع مقارنضضضضضضضة 2102 حزيضضضضضضضرانخضضضضضضضالل شضضضضضضضهر  الضضضضضضضضفة الغربيضضضضضضضة% فضضضضضضضي 0.0به بنسضضضضضضضإنخفضضضضضضضض  مؤشضضضضضضضر أسضضضضضضضعار المسضضضضضضضتهلك 

و االتصضضضضضضضضضاالت، و أسضضضضضضضضضعار المسضضضضضضضضضكن المضضضضضضضضضواد الغذائيضضضضضضضضضة والمشضضضضضضضضضروبات المرطبضضضضضضضضضة،اإلنخفضضضضضضضضضاض األكبضضضضضضضضضر  فضضضضضضضضضي األسضضضضضضضضضعار كضضضضضضضضضان فضضضضضضضضضي أسضضضضضضضضضعار 

القمشضضضضضضضة والمالبضضضضضضضس اوالخضضضضضضضدمات المتنوعضضضضضضضة، وأسضضضضضضضعار السضضضضضضضلع وأسضضضضضضضعار السضضضضضضضلع والخضضضضضضضدمات الترفيهيضضضضضضضة والثقافيضضضضضضضة ومسضضضضضضضتلزماته.  وقضضضضضضضد شضضضضضضضهدت 

   ،  أكبر إرتفاع خالل هذا الشهر.واالحذية

فضضضضضضضضضي القضضضضضضضضضضدس الشضضضضضضضضضرقية إنخفضضضضضضضضضضض مؤشضضضضضضضضضر أسضضضضضضضضضضعار 

ويرجضضضضضضضع ذلضضضضضضك أساسضضضضضضضاً إلضضضضضضضى ٪،  1.6المسضضضضضضتهلك بنسضضضضضضضبة 

المضضضضضضضضضواد تسضضضضضضضضضجيل إنخفضضضضضضضضضاض  فضضضضضضضضضي متوسضضضضضضضضضط أسضضضضضضضضضعار 

القمشضضضضضضضضضضضضضضضة ا الغذائيضضضضضضضضضضضضضضضة والمشضضضضضضضضضضضضضضضروبات المرطبضضضضضضضضضضضضضضضة،

لنقضضضضضضضضضضضضضضضضضضل و أسضضضضضضضضضضضضضضضضضضعار ا  والمالبضضضضضضضضضضضضضضضضضضس واالحذيضضضضضضضضضضضضضضضضضضة

تضضضضضضضم تسضضضضضضضجيل  اإلرتفضضضضضضضاع  األكبضضضضضضضر فضضضضضضضي  والمواصضضضضضضضالت.

أسضضضضضضضضضضضعار المطضضضضضضضضضضضاعم ،  الخضضضضضضضضضضضدمات الطبيضضضضضضضضضضضةأسضضضضضضضضضضضعار 

والمقضضضضضضضضضضاهي والفنضضضضضضضضضضادق وأسضضضضضضضضضضعار السضضضضضضضضضضلع والخضضضضضضضضضضدمات 

 خالل هذا الشهر. المتنوعة

مؤشضضضضضضر أسضضضضضضعار المسضضضضضضتهلك فضضضضضضي قطضضضضضضاع غضضضضضضزة إنخفضضضضضضض 

. وقضضضضضضضضضد سضضضضضضضضضجل 2102% فضضضضضضضضضي حزيضضضضضضضضضران 0.1بنسضضضضضضضضضبة 

والمشضضضضضضروبات المضضضضضضواد الغذائيضضضضضضة أسضضضضضضعار اإلنخفضضضضضضاض فضضضضضضي 

و أسضضضضضضضضضعار القمشضضضضضضضضضة والمالبضضضضضضضضضس ، أسضضضضضضضضضعار ا المرطبضضضضضضضضضة

النقضضضضضضضضضضل والمواصضضضضضضضضضضالت. وشضضضضضضضضضضهدت أسضضضضضضضضضضعار المسضضضضضضضضضضكن 

 وأسضضضضضضضضعار السضضضضضضضضلع والخضضضضضضضضدمات المتنوعضضضضضضضضةومسضضضضضضضضتلزماته 

   اإلرتفاع األكبر خالل الشهر.
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 (األرتقدم القيدسية ألسعدر الاستهلك ( 2004= 100 )

 قطاع غزة الضفة الغربية القدس الشرقية األراضي الفلسطينية

  .الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر 
 .2004سنة األساس : مالحظة 
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 ج. أسعدر الارف

 

اليضضضضضضورو، وإرتفضضضضضضع سضضضضضضعر صضضضضضضضرف ، ولكضضضضضضن قيمتضضضضضضه  ارتفعضضضضضضت  مقابضضضضضضل 2102حزيضضضضضضران إنخفضضضضضضض سضضضضضضعر صضضضضضضرف الشضضضضضضيكل مقابضضضضضضل الضضضضضضدوالر فضضضضضضي 

 .1.70الدينار األردني مقابل اليورو  في حين ال يزال سعر الصرف للدينار االردني مقابل الدوالر األمريكي ثابتا عند 

 اتوسط أسعدر الارف الشهرية

آب 2000
    كانون ثاني 

2012 

    شباط  

2012

   آذار      

2012

   نيسان     

2012

   أيار     

2012

  حزيران     

2012

4.053.813.743.763.753.833.89دوالر على شيكل

3.664.924.954.974.944.904.88يورو على شيكل

0.710.710.710.710.710.710.71دوالر على دينارد أردني

0.640.910.940.940.930.910.89يورو على دينارد أردني

المصدر: بنك إسرائيل والبنك المركزي األردني
 

 ي. سوق العال

 مليضضضضضضون شضضضضضضخص،  0.0أو مضضضضضضا يقضضضضضضارب  ومضضضضضضا فضضضضضضوق، عضضضضضضام 05 ألشضضضضضضخاص الضضضضضضذين تزيضضضضضضد أعمضضضضضضارهم عضضضضضضنا % مضضضضضضن43 ،2102األول الربضضضضضضع  فضضضضضضي

 363,300فضضضضضضي قطضضضضضضاع غضضضضضضزة حضضضضضضوالي فضضضضضضي الضضضضضضضفة الغربيضضضضضضة وكضضضضضضان  شضضضضضضخص 731,200حضضضضضضوالي  شضضضضضضاركت فضضضضضضي القضضضضضضو  العاملضضضضضضة، بمضضضضضضا فضضضضضضي ذلضضضضضضك

بمقضضضضضضدار نقطتضضضضضضين مئضضضضضضويتين إلضضضضضضى حضضضضضضوالي  2102إنخفضضضضضضضت نسضضضضضضبة  مشضضضضضضاركة القضضضضضضو  العاملضضضضضضة فضضضضضضي الضضضضضضضفة الغربيضضضضضضة فضضضضضضي الربضضضضضضع األول  شضضضضضضخص.

 %.41% بينما كانت في قطاع غزة أقل بقليل من 45

 (%) اعيل الاشدركة ف  القوى العدالة    

 ) القوى العدالة بدألالف (

الربع الثاني 

2000

الربع الرابع 

2010

الربع األول 

2011

الربع الثاني 

2011

الربع الثالث 

2011

الربع الرابع 

2011

الربع األول 

2012

45.344.543.245.346.247.345.4الضفة الغربية

(483.8)(686.5)(672.7)(711.1)(732.1)(754.9)(731.2)

40.136.337.038.139.039.539.9قطاع غزة

(222.4)(314.7)(324.2)(336.8)(348.7)(356.3)(363.3)

43.541.541.042.743.644.443.4األراضي الفلسطينية

(706.2)(1001.2)(996.9)(1047.9)(1080.8)(1111.2)(1094.5)

المصدر :  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.  
 

ممضضضضضضا كضضضضضضان عليضضضضضضه فضضضضضضي   تينمئضضضضضضوي نقطتضضضضضضينب  كضضضضضضان أعلضضضضضضى، و2102 األول٪ فضضضضضضي الربضضضضضضع  24٪ إلضضضضضضى  20معضضضضضضدل البطالضضضضضضة اإلجمضضضضضضالي مضضضضضضن  رتفضضضضضضعإ

المضضضضضضرأة  فضضضضضضي سضضضضضضوق العمضضضضضضل ، . علضضضضضضى وجضضضضضضه الخصضضضضضضوصن الجضضضضضضنس والعمضضضضضضريظهضضضضضضر إختالفضضضضضضات كبيضضضضضضرة  بضضضضضضي. معضضضضضضدل البطالضضضضضضة 2100 األولالربضضضضضضع 

 ثضضضضضالث نقضضضضضاط مئويضضضضضة بنسضضضضضبة ارتفضضضضضع للرجضضضضضال أن معضضضضضدل البطالضضضضضة كمضضضضضاهضضضضضي  نسضضضضضبيا أكثضضضضضر تضضضضضضررا  مضضضضضن عضضضضضدم وجضضضضضود وظضضضضضائف مضضضضضن الرجضضضضضال. 

بمعضضضضضدل  أعلضضضضضى معضضضضضدل البطالضضضضضة بضضضضضين النسضضضضضاء كضضضضضان، 2102لربضضضضضع األول ا فضضضضضي نقضضضضضاط مئويضضضضضة رب مضضضضضن خمسضضضضضةامضضضضضا يقضضضضضارتفضضضضضع ب لنسضضضضضاءلو

 %ي.22% مقابل 32)  للرجامقارنة بمعدل بطالة ا عشر نقاط مئوية

الفئضضضضضات  ال تضضضضضزال تضضضضضؤثر علضضضضضى معضضضضضدالت البطالضضضضضة وبالمثضضضضضل، فضضضضضإن

معضضضضضدل  إرتفضضضضضع. األكبضضضضضر سضضضضضنا أكثضضضضضر مضضضضضن العمريضضضضضة األصضضضضضغر سضضضضضنا

 فضضضضضضضي لعمريضضضضضضضةجميضضضضضضضع الفئضضضضضضضات ا بالنسضضضضضضضبة للمضضضضضضضرأة فضضضضضضضي البطالضضضضضضضة

الضضضضضضضضضذين تتضضضضضضضضضراوح أعمضضضضضضضضضارهم ، بإسضضضضضضضضضتثناء 2102الربضضضضضضضضضع األول 

عضضضضضضام مضضضضضضن  09و  05 بضضضضضضين الفئضضضضضضة العمريضضضضضضة بضضضضضضين مضضضضضضن النسضضضضضضاء

  ٪ مضضضضضضضضن65 . وقضضضضضضضضد أثضضضضضضضضرت البطالضضضضضضضضة علضضضضضضضضى حضضضضضضضضوالي  العمضضضضضضضضر

عامضضضضضضضضا و  24 إلضضضضضضضضى 21مضضضضضضضضن  فضضضضضضضضي الفئضضضضضضضضة العمريضضضضضضضضة النسضضضضضضضضاء

. عضضضضضضام  29إلضضضضضضى  25% مضضضضضضن  النسضضضضضضاء فضضضضضضي الفئضضضضضضة العمريضضضضضضة 47

لجميضضضضضضع الفئضضضضضضات  معضضضضضضدل البطالضضضضضضة، إرتفضضضضضضع الرجضضضضضضال فضضضضضضي حالضضضضضضة

باسضضضضضضتثناء تلضضضضضضك  2102مضضضضضضن عضضضضضضام  فضضضضضضي الربضضضضضضع األول العمريضضضضضضة

عامضضضضضضضضضا و الضضضضضضضضضذين  44و 41تتضضضضضضضضضراوح أعمضضضضضضضضضارهم مضضضضضضضضضن  التضضضضضضضضضي

%  40 و  قضضضضضضد ذكضضضضضضضر عضضضضضضام. 49و 45تتضضضضضضراوح أعمضضضضضضارهم بضضضضضضين 

سضضضضضضنة  09و  05 الضضضضضضذين تتضضضضضضراوح أعمضضضضضضارهم بضضضضضضين مضضضضضضن الرجضضضضضضال

ة العمريضضضضضة الفئضضضضض تلضضضضضك الموجضضضضضودة فضضضضضي ٪ مضضضضضن35و  مضضضضضن العمضضضضضر

 .2102الربع األول  في عاطلون عن العمل عاما ب نهم 24 إلى 21
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 سضضضضضضبعة أشضضضضضضهر مضضضضضضن قتضضضضضضرب ي البطالضضضضضضة مضضضضضضدةمتوسضضضضضضط  وكضضضضضضان. 2102لربضضضضضضع األول ا شضضضضضضهرا فضضضضضضي 01.4إلضضضضضضى  قلضضضضضضيال البطالضضضضضضة مضضضضضضدةمتوسضضضضضضط  انخفضضضضضضض

 بالنسضضضضضبة للنسضضضضضاء أطضضضضضول فضضضضضي المتوسضضضضضط البطالضضضضضة اسضضضضضتمرت ،تضضضضضا المنطقتضضضضضينفضضضضضي كل. شضضضضضهرا 05 نضضضضضدع بقيضضضضضت قطضضضضضاع غضضضضضزة، وفضضضضضي فضضضضضي الضضضضضضفة الغربيضضضضضة

 انخفضضضضضض. أشضضضضضهري 5)أقضضضضضل مضضضضضن  غضضضضضزة ه فضضضضضي منضضضضض أشضضضضضهري 6) فضضضضضي الضضضضضضفة الغربيضضضضضة كضضضضضان أكبضضضضضر الفضضضضضرق علضضضضضى الضضضضضرغم مضضضضضن أن، أكثضضضضضر مضضضضضن الرجضضضضضال

 .2102والربع األول  2100الربع الرابع بين و والنساء بالنسبة لكل من الرجال قليال البطالة مدةمتوسط 
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الاحاولة والهواتف األرضية الهواتف خطوط  

 

عضضضضضضدد خطضضضضضضوط الهواتضضضضضضف  ارتفضضضضضضعفضضضضضضي حضضضضضضين 

األرضضضضضضضضضضضضية فضضضضضضضضضضضي األراضضضضضضضضضضضضي الفلسضضضضضضضضضضضطينية 

٪ فقضضضضضضضضضضضضط خضضضضضضضضضضضضالل 51المحتلضضضضضضضضضضضضة  بنسضضضضضضضضضضضضبة 

مضضضضضضضن حضضضضضضضوالي  -السضضضضضضضنوات العشضضضضضضضر الماضضضضضضضضية 

فضضضضضضضضي  3,3حتضضضضضضضضي  2110ألضضضضضضضضف فضضضضضضضضي  255

إرتفضضضضضضضضضع عضضضضضضضضضدد اشضضضضضضضضضتراكات  - 2100عضضضضضضضضضام 

أكثضضضضضضضضضضضر مضضضضضضضضضضضن  إلضضضضضضضضضضضى  الهضضضضضضضضضضضاتف الخلضضضضضضضضضضضوي

 ت مضضضضضضضؤخرا٪، وفقضضضضضضضا لبيانضضضضضضضات صضضضضضضضدر0611

عضضضضضضضن الجهضضضضضضضاز المركضضضضضضضزي لإلحصضضضضضضضاء. كضضضضضضضان 

 فضضضضضضضضضي  اشضضضضضضضضتراكا 0768111نضضضضضضضضاك حضضضضضضضضوالي ه

، و 2110الهضضضضضضضضضضاتف الخلضضضضضضضضضضوي فضضضضضضضضضضي عضضضضضضضضضضام 

            .2100مليضضضضضضضضضضضضضضضضضضون فضضضضضضضضضضضضضضضضضضي عضضضضضضضضضضضضضضضضضضام  2.9

                     

   

 

مليضضضضضضون  3.0كمضضضضضضا نمضضضضضضا عضضضضضضدد السضضضضضضكان مضضضضضضن 

شضضضضضضخص مسضضضضضضتقر  011، ظضضضضضضل عضضضضضضدد مضضضضضضن الخطضضضضضضوط األرضضضضضضضية لكضضضضضضل 2100مليضضضضضضون شضضضضضضخص فضضضضضضي عضضضضضضام  4.2إلضضضضضضى  2110شضضضضضضخص فضضضضضضي عضضضضضضام 

نسضضضضضمة، علضضضضضى العكضضضضضس مضضضضضن ذلضضضضضك، ازداد بشضضضضضكل حضضضضضاد فضضضضضي الفتضضضضضرة  011. عضضضضضدد اشضضضضضتراكات الهضضضضضاتف الخلضضضضضوي لكضضضضضل 9إلضضضضضى  , ن بزيضضضضضادة مضضضضضتقريبضضضضضا، 

٪ مضضضضضضن السضضضضضضكان تقضضضضضضل أعمضضضضضضارهم عضضضضضضن عشضضضضضضر سضضضضضضنوات، فضضضضضضي المتوسضضضضضضط، كضضضضضضان هنضضضضضضاك مضضضضضضا يقضضضضضضرب مضضضضضضن ,2بضضضضضضالنظر إلضضضضضضى أن و. 69إلضضضضضضى  6مضضضضضضن 

                                                                                اشضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضتراك الهضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضاتف الخليضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضوي لكضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضل شضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضخص فضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضوق سضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضن التاسضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضعة.

        
 المصدر :  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.                                                                                                            

                                                                                                   
إحصضضضاءات عضضضن معضضضدل الفقضضضر فضضضي األراضضضضي الفلسضضضطينية المحتلضضضة. وكضضضان الجهضضضاز المركضضضزي لإلحصضضضاء حسضضضن منهجيضضضة لجمضضضع إحصضضضاءات الفقضضضر ، قضضضدمنا 2102توضضضضيف: فضضضي تقريضضضر االقتصضضضادي االجتمضضضاعي لشضضضهر أيضضضار عضضضام 

. حتضضضى ا ن، وفقضضضا للبيانضضضات المعدلضضضة، والتضضضي تغطضضضي فتضضضرة زمنيضضضة أقصضضضر، فضضضي حضضضين أن 2117سضضضنوات قبضضضل وبعضضضد عضضضام  ، وبالتضضضالي فضضضإن البيانضضضات التضضضي قضضضدمت ال يمكضضضن مقارنتهضضضا مباشضضضرة عبضضضر2119و  2117بضضضين عضضضامي 

                                                               .   2119وانخفاضضضضضضضضضضضضا فضضضضضضضضضضضي عضضضضضضضضضضضام  2117، بمضضضضضضضضضضضا فضضضضضضضضضضضي ذلضضضضضضضضضضضك زيضضضضضضضضضضضادة فضضضضضضضضضضضي معضضضضضضضضضضضدالت الفقضضضضضضضضضضضر فضضضضضضضضضضضي قطضضضضضضضضضضضاع غضضضضضضضضضضضزة فضضضضضضضضضضضي العضضضضضضضضضضضام تظضضضضضضضضضضضل صضضضضضضضضضضضحيحة القضضضضضضضضضضضيم المختلفضضضضضضضضضضضة، ومعظضضضضضضضضضضضم االتجاهضضضضضضضضضضضات 
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 نساة 100خطوط الهواتف األرضية واشتراكدت الهدتف الخلو  لكل 

بيانات الهاتف الخلوي عام . استنادا الى الجهاز المركزي لإلحصاء: مالحظة
بيانات الهاتف . ال تشمل المشتركين في الشركة الوطنية موبايل 2008/2009

.غير متوفرة 2000/1999الخلوي ل  
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القطدع العدمثدلثدً.   

 اإليضضضضضضضضضضضرادات الحكوميضضضضضضضضضضضة ) أسضضضضضضضضضضضاس نقضضضضضضضضضضضدييشضضضضضضضضضضضهدت 

  2102 حزيضضضضضضضضرانفضضضضضضضضي شضضضضضضضضهر   ٪ 2بنسضضضضضضضضبة  إنخفاضضضضضضضضضاً 

ولكنهضضضضضا  ،الشضضضضضهر السضضضضضابق كانضضضضضت عليضضضضضه فضضضضضيمقارنضضضضضة بمضضضضضا 

% مقارنضضضضضضة بمضضضضضضا كانضضضضضضت عليضضضضضضه فضضضضضضي 06إرتفعضضضضضضت بنسضضضضضضبة 

مليضضضضضضضضضضضضضون  654.4لتصضضضضضضضضضضضضضل إلضضضضضضضضضضضضضى  2100حزيضضضضضضضضضضضضضران 

التضضضضضضضضي  الضضضضضضضضضريبية غيضضضضضضضضر االيضضضضضضضضراداتإجمضضضضضضضضالي شضضضضضضضضيقل. 

كانضضضضضضضت % مضضضضضضضن مجمضضضضضضضوع صضضضضضضضافي اإليضضضضضضضرادات 01تمثضضضضضضضل 

% عضضضضضضضن مسضضضضضضضتواها فضضضضضضضي حزيضضضضضضضران 25إرتفعضضضضضضضت بنسضضضضضضضبة 

% 23، وهضضضضضضضضضي  تمثضضضضضضضضضل اإليضضضضضضضضضرادات الضضضضضضضضضضريبية. 2100

بنسضضضضضضضضبة إرتفعضضضضضضضضت  مضضضضضضضضن مجمضضضضضضضضوع صضضضضضضضضافي اإليضضضضضضضضرادات،

، و كانضضضضضضضضت 2102فضضضضضضضضي أيضضضضضضضضار حتضضضضضضضضى حزيضضضضضضضضران  30%

% ممضضضضضضا كانضضضضضضت عليضضضضضضه فضضضضضضي حزيضضضضضضران 32أعلضضضضضضى بنسضضضضضضبة 

  المقاصضضضضضضضضضة إيضضضضضضضضضرادات ياجمضضضضضضضضضال و فضضضضضضضضضي حالضضضضضضضضضة .2100

% مضضضضضضن مجمضضضضضضوع صضضضضضضافي اإليضضضضضضرادات،  71والتضضضضضضي تمثضضضضضضل 

ولكنهضضضضضضضا  2102فضضضضضضضي حزيضضضضضضضران  %6بنسضضضضضضضبة إنخفضضضضضضضضت 

% عمضضضضضضضا كانضضضضضضضت عليضضضضضضضه فضضضضضضضي 05كانضضضضضضضت أعلضضضضضضضى بنسضضضضضضضبة 

 .2100حزيران 

اإلنفضضضضضضاق الحكضضضضضضومي فضضضضضضضي  وإنخفضضضضضضض. 2102 حزيضضضضضضرانمليضضضضضضون شضضضضضضيقل إسضضضضضضرائيلي فضضضضضضي  945.4بلضضضضضض  إجمضضضضضضالي اإلنفضضضضضضاق زائضضضضضضد صضضضضضضافي اإلقضضضضضضراض 

 وإنخفضضضضضضضضت. 2100 حزيضضضضضضضران% عمضضضضضضضا كضضضضضضضان عليضضضضضضضه فضضضضضضضي 5 أعلضضضضضضضىكضضضضضضضان لكنضضضضضضضه  ، و2102% مضضضضضضضن أيضضضضضضضار حتضضضضضضضى حزيضضضضضضضران 0بنسضضضضضضضبة األجضضضضضضضور 

% عمضضضضضضا كانضضضضضضضت 65مقارنضضضضضضضة مضضضضضضع الشضضضضضضهر السضضضضضضضابق، ولكنهضضضضضضا كانضضضضضضت أعلضضضضضضضى   2102 حزيضضضضضضرانفضضضضضضضي   ٪03النفقضضضضضضات مضضضضضضن غيضضضضضضضر األجضضضضضضور بنسضضضضضضبة 

 أقضضضضضضضل٪  43ليصضضضضضضضل إلضضضضضضى مسضضضضضضتو   ،2102 حزيضضضضضضران٪ فضضضضضضي 41راض الحكضضضضضضضومي  بنسضضضضضضبة صضضضضضضافي اإلقضضضضضض إنخفضضضضضضضض .2100عليضضضضضضه فضضضضضضي حزيضضضضضضران 

بكثيضضضضضضر مضضضضضضن  أقضضضضضضلمليضضضضضضون شضضضضضضيقل إسضضضضضضرائيلي، والضضضضضضذي هضضضضضضو  290.1. بلضضضضضض  حجضضضضضضم العجضضضضضضز النضضضضضضات  الحضضضضضضالي 2100 حزيضضضضضضرانعمضضضضضضا كضضضضضضان عليضضضضضضه فضضضضضضي 

لمثضضضضضضل بلضضضضضضض  العجضضضضضضضز وبا .2100% أعلضضضضضضضى مضضضضضضضن العجضضضضضضز فضضضضضضضي حزيضضضضضضضران 29ولكضضضضضضن  2102أيضضضضضضضار مليضضضضضضضون شضضضضضضضيقل إسضضضضضضرائيلي فضضضضضضضي  364.6العجضضضضضضز 

مضضضضضضضن   % أقضضضضضضضل32وهضضضضضضضو  مسضضضضضضضتو   – 2102 حزيضضضضضضضرانمليضضضضضضضون شضضضضضضضيقل إسضضضضضضضرائيلي فضضضضضضضي نهايضضضضضضضة  326.7اإلجمضضضضضضضالي )بعضضضضضضضد النفقضضضضضضضات التطويريضضضضضضضةي 

مليضضضضضضضضضون شضضضضضضضضضيقل  375.5بالنسضضضضضضضضضبة للعجضضضضضضضضضز البضضضضضضضضضال   % أقضضضضضضضضضل 03 و ،2102أيضضضضضضضضضار مليضضضضضضضضضون شضضضضضضضضضيقل إسضضضضضضضضضرائيلي  فضضضضضضضضضي  4,3.4العجضضضضضضضضضز البضضضضضضضضضال  

 .2102حزيران مليون شيقل إسرائيلي في   94.3م الخارجي للموازنة . بل  الدع2100 حزيرانإسرائيلي في 

الميزانيضضضضضضضة المعتمضضضضضضضدة للسضضضضضضضلطة الفلسضضضضضضضطينية فضضضضضضضي 

مليضضضضضضضضضضضضضضون شضضضضضضضضضضضضضضيقل  038444هضضضضضضضضضضضضضضي   2102

 اإليضضضضضضضضضضضضضرادات علضضضضضضضضضضضضضى أسضضضضضضضضضضضضضاس سضضضضضضضضضضضضضرائيلي،إ

 االيضضضضضضضضرادات  مجمضضضضضضضضوع صضضضضضضضافي مضضضضضضضن المتوقعضضضضضضضة

إجمضضضضضضضضالي مليضضضضضضضون شضضضضضضضضيقل إسضضضضضضضرائيلي، و 8493,

 مضضضضضضضضضضن صضضضضضضضضضضافي اإلقضضضضضضضضضضراض زائضضضضضضضضضضدالنفقضضضضضضضضضضات 

بعضضضضضضضضضد   مليضضضضضضضضضون شضضضضضضضضضيقل إسضضضضضضضضضرائيلي. 028004

 دخضضضضضضل، بلضضضضضض  فضضضضضضي السضضضضضضنة أشضضضضضضهر سضضضضضضتةمضضضضضضرور 

 إجمضضضضضضضضضضضالي ٪ مضضضضضضضضضضضن47 السضضضضضضضضضضضلطة الفلسضضضضضضضضضضضطينية

واإلنفضضضضضضضضاق  فضضضضضضضضي الميزانيضضضضضضضضة، المبلضضضضضضضض  السضضضضضضضضنوي

 صضضضضضضضافي اإلقضضضضضضضراض باإلضضضضضضضضافة إلضضضضضضضى اإلجمضضضضضضضالي

٪ 42 بلضضضضضضضضض  ، العجضضضضضضضضضز الحضضضضضضضضضالي. ٪45 يعضضضضضضضضضادل

 بلضضضضضضض   ، فضضضضضضضي الميزانيضضضضضضضة المبلضضضضضضض  السضضضضضضضنوي مضضضضضضضن

 المبلضضضضضضضض  السضضضضضضضضنوي ٪ مضضضضضضضضن,3  الكلضضضضضضضضي العجضضضضضضضضز

الخضضضضضضضضضارجي  الضضضضضضضضضدعم وكضضضضضضضضضان فضضضضضضضضضي الميزانيضضضضضضضضضة.

ان كضضضضضضض 2102 حزيضضضضضضضراننهايضضضضضضضة  فضضضضضضضي للموازنضضضضضضضة

فضضضضضضضضضضضي  مضضضضضضضضضضضن المبلضضضضضضضضضضض  السضضضضضضضضضضضنوي٪ 41 فقضضضضضضضضضضضط

 الميزانية.
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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
 .2012تموز   15تحديث البيانات من االشهر السابقة و التي من المفترض أن تكون األكثر  دقة حتي تاريخ : : مالحظة

 مليون شيقل 8,493 

 مليون شيقل 12,114

 مليون شيقل 3,621

 مليون شيقل 4,951

 مليون شيقل 3,811

0 25 50 75 100

 مجموع صافي اإليرادات

 مجموع النفقات وصافي اإلقراض

 العجز الحالي

 العجز

 الدعم الخارجي للموازنة

 نسبة ائوية

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

 2012ميزانية 

 2012حزيران   -كانون ثاني  

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

المعلومضضضضضضضات عضضضضضضضن االئتمضضضضضضضان المصضضضضضضضرفي واالئتمضضضضضضضان وال سضضضضضضضيما للقطاعضضضضضضضات المنتجضضضضضضضة، يعطضضضضضضضي مؤشضضضضضضضرا علضضضضضضضى التقضضضضضضضدم االقتصضضضضضضضادي والثقضضضضضضضة فضضضضضضضي 

مليضضضضضضضضون  3,658% ليصضضضضضضضضل الضضضضضضضضى 1ازداد حجضضضضضضضضم االئتمضضضضضضضضان المصضضضضضضضضرفي بنسضضضضضضضضبة تصضضضضضضضضل الضضضضضضضضى   2102فضضضضضضضضي الربضضضضضضضضع األول ،األعمضضضضضضضضال التجاريضضضضضضضضة. 

حجمهضضضضضضا النسضضضضضضبي إلجمضضضضضضالي  انخفضضضضضضضعظضضضضضضم االئتمضضضضضضان المصضضضضضضرفي فضضضضضضي شضضضضضضكل قضضضضضضروض، وقضضضضضضد مدوالر امريكضضضضضضي، بالمقارنضضضضضضة مضضضضضضع الربضضضضضضع السضضضضضضابق. 

نسضضضضضضضبة  إرتفعضضضضضضضت. وفضضضضضضضي الوقضضضضضضضت نفسضضضضضضضه، 2102األول ٪ فضضضضضضضي الربضضضضضضضع  71صضضضضضضضل إلضضضضضضضى يلواحضضضضضضضدة مئويضضضضضضضة  بحضضضضضضضوالي نقطضضضضضضضة االئتمضضضضضضضان المصضضضضضضضرفي 

 4ن التفاصضضضضضيل انظضضضضضر الجضضضضضداول فضضضضضي أ. )لمزيضضضضضد مضضضضض لضضضضضم تتغييضضضضضرالتمويضضضضضل التضضضضض جيري  فضضضضضي حضضضضضين أن نسضضضضضبة ، اإلئتمضضضضضان الجضضضضضاري مضضضضضدين فضضضضضي إجمضضضضضالي 

 .في المرفق أي

 األئتادن الاارف  حسب النوع ) كنسبة ان الاتجاوع (  

 األئتادن الاارف  حسب النوع ) باليون يوالر أاريك  (

الربع األول 

2008

الربع الرابع 

2010

الربع األول 

2011

الربع الثاني 

2011

الربع الثالث 

2011

الربع الرابع 

2011

الربع األول 

2012

59.968.869.967.372.771.370.1

(1,061)(1,986)(2,204)(2,354)(2,387)(2,534)(2,566)

39.530.929.932.527.128.429.6

(701)(893)(943)(1,138)8901,0101,083

0.60.30.20.20.30.20.2

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

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

(1,773)(2,887)(3,155)(3,500)(3,285)(3,553)(3,658)

المصدر:  سلطة النقد الفلسطينية

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

المجموع

القروض

جاري مدين

التمويا التأجيري

 

%  مضضضضضضضن إجمضضضضضضضالي ,عضضضضضضضام والتضضضضضضضي تمثضضضضضضضل دائضضضضضضضع القطضضضضضضضاع ال. و٪ فضضضضضضضي إجمضضضضضضضالي الودائضضضضضضضع المصضضضضضضضرفية 0 بنسضضضضضضضبة إرتفضضضضضضضاع 2102 األولشضضضضضضضهد الربضضضضضضضع 

المقيمضضضضضضين %.، مضضضضضضع إرتفضضضضضضاع ودائضضضضضضع 0% خضضضضضضالل الربضضضضضضع، فضضضضضضي حضضضضضضين أن ودائضضضضضضع القطضضضضضضاع الخضضضضضضاص إرتفعضضضضضضت بنسضضضضضضبه 3الودائضضضضضضع إنخفضضضضضضضت بنسضضضضضضبة 

   .٪ تقريبا 4من   قريبة بنسبة مقيمينال غير من التي وتلك %0% من مجموع ودائع القطاع الخاص،  بنسبة 97والتي تمثل 

 ية ) اليون يوالر أاريك (فتوزيع الويائع الاار

الربع الثاني 

2000

الربع الرابع 

2010

الربع األول 

2011

الربع الثاني 

2011

الربع الثالث 

2011

الربع الرابع 

2011

الربع األول 

2012

56.5159.2160.7156.5152.7147.4146.5المؤسسات العامة و السلطات المحلية

115.1534.1534.3399.8370.1437.1419.6الحكومة

171.6693.3695.0556.3522.9584.5566.1مجموع وادئع القطاع العام

3,082.65,947.66,053.06,204.36,095.66,192.36,276.1مقيمين

14.6171.9180.6189.7202.1195.7203.2غير مقيمين

3,097.26,119.56,233.76,394.06,297.76,388.06,479.3إجمالي ودائع القطاع الخاص

3,268.86,812.96,928.76,950.46,820.56,972.57,045.4إجمالي الودائع ) القطاعين العام والخاص (

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

 
          في المرفق أي.    5الحسابات الجارية هي الشكل الرئيسي  للودائع للمقيمين وغير المقيمين وكذلك بالنسبة للحكومة) لمزيد من التفاصيل أنظر الجدول أ

                                 

مبلضضض  القضضضضروض نسضضضضبة إلضضضى الودائضضضضع يعطضضضضي فكضضضرة عضضضضن السضضضضيولة فضضضضي 

النظضضضام المصضضضرفي . فضضضي االقتصضضضاد الفعضضضال ، يمكضضضن النظضضضر إلضضضى زيضضضادة 

نسضضضضضبية فضضضضضي القضضضضضروض مقابضضضضضل الودائضضضضضع ) ضضضضضضمن حضضضضضدودي بوصضضضضضفها 

أو  عالمضضضة إيجابيضضضة،حيث أن األمضضضوال  ليسضضضت محفوظضضضة بضضضل مسضضضتثمرة

الفلسضضضطينية  يضضضضامسضضضتهلكة والضضضذي بضضضدورة يحفضضضز االقتصضضضاد . فضضضي األر

 52٪ إلضضضى  50نسضضضبة القضضضروض إلضضضى الودائضضضع مضضضن  إرتفعضضضتالمحتلضضضة، 

) لمزيضضضد مضضضن التفاصضضضيل أنظضضضر الجضضضدول .  2102 األول٪ فضضضي الربضضضع 

.                                                  فضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضي المرفضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضق أي 6أ 
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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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طدع الخدصخداسدً. الق  

بة بنسضضضضضض إنخفاضضضضضضضاً تظهضضضضضضر  2102حزيضضضضضضران انضضضضضضات شضضضضضضهر يب

% فضضضضضضضضي المسضضضضضضضضاحة المرخصضضضضضضضضة للبنضضضضضضضضاء  الجديضضضضضضضضد فضضضضضضضضي  7 

.             الضضضضضضضضضضضضفة الغربيضضضضضضضضضضضة مقارنضضضضضضضضضضضة مضضضضضضضضضضضع الشضضضضضضضضضضضهر السضضضضضضضضضضضابق

   

 إنخفضضضضضضاض هنضضضضضضاك كضضضضضضان تظهضضضضضضر انضضضضضضه  غضضضضضضزة قطضضضضضضاعيانضضضضضضات ب

 فضضضضضضيالجديضضضضضضد  للبنضضضضضضاء المرخصضضضضضضة المنطقضضضضضضة فضضضضضضي %0بنسضضضضضضبة 

)لمزيضضضضضضضد مضضضضضضضن التفاصضضضضضضضيل إنظضضضضضضضر إلضضضضضضضى .  2102 حزيضضضضضضضران

                           . فضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضي المرفضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضق أي ,الجضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضدول أ.

                                                         

  

 الضضضضضضفة فضضضضضي تسضضضضضجيلها تضضضضضم التضضضضضي الجديضضضضضدة الشضضضضضركات عضضضضضدد ارتفضضضضضع 

 ايضضضضضار مضضضضضع مقارنضضضضضةشضضضضضركة  06  ب 2102 حزيضضضضضران فضضضضضي الغربيضضضضضة

.                                         99 إلضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضى 3, مضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضن ،2102

             

 27تشضضضضضضير البيانضضضضضضات إلضضضضضضى أنضضضضضضه تضضضضضضم تسضضضضضضجيل فضضضضضضي قطضضضضضضاع غضضضضضضزة، 

ممضضضضضا كانضضضضضت عليضضضضضه فضضضضضي  شضضضضضركات أكثضضضضضر ,بمقضضضضضدار شضضضضضركة جديضضضضضدة 

)لمزيضضضضضضضضضد مضضضضضضضضضن التفاصضضضضضضضضضيل إنظضضضضضضضضضر إلضضضضضضضضضى  2102أيضضضضضضضضضار شضضضضضضضضضهر 

                                فضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضي المرفضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضق أي.  7الجضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضدول أ.

                                                

 

 والتضضضضضضضض مين، والماليضضضضضضضضة، المصضضضضضضضضرفية الخضضضضضضضضدمات) الرئيسضضضضضضضضية الخمسضضضضضضضضة االقتصضضضضضضضضادية القطاعضضضضضضضضات مضضضضضضضضن شضضضضضضضضركة وأربعضضضضضضضضين سضضضضضضضضبعة حاليضضضضضضضضا هنالضضضضضضضضك 

 انخفضضضضضضضضت ،2102 عضضضضضضضام حزيضضضضضضضران شضضضضضضضهر نهايضضضضضضضة بحلضضضضضضضول. الفلسضضضضضضضطينية البورصضضضضضضضة فضضضضضضضي مدرجضضضضضضضة  يوالخضضضضضضضدمات والصضضضضضضضناعة واالسضضضضضضضتثمارات

                                                     .أمريكي دوالر مليار 2.7 من أقل توكان٪ 0 بنسبة السوقية القيمة

                   

 األوراق التتجدرية

كانون ثاني    آب 2000

2012

         شباط    

2012     

         آذار      

2012   

         نيسان   

2012      

         أيار      

2012   

حزيران   

2012

7.0018.113.915.413.714.312.1عدد األسهم المتداولة ) بالمليون (

13.031.525.938.331.326.316.8قيمة األسهم المتداولة ) بالمليون دوالر أمريكي (

265.23476.18482.22486.71467.41449.74444.00مؤشر القدس

المصدر: بورصة فلسطين  

و إنخفضضضضضضضت قيمضضضضضضة األسضضضضضضهم المتداولضضضضضضة  بنسضضضضضضبة  ٪ 05عضضضضضضدد االسضضضضضضهم المتداولضضضضضضة بمقضضضضضضدار  إنخفضضضضضضاضإلضضضضضضى    2102 حزيضضضضضضرانشضضضضضضهر  تشضضضضضضير بيانضضضضضضات

شضضضضضضركة  07 الضضضضضضرابحينشضضضضضضركات مضضضضضضن  02 كانضضضضضضت، الشضضضضضضهر تضضضضضضداولت  فضضضضضضي هضضضضضضذا  شضضضضضضركة 35 مضضضضضضن مضضضضضضا مجموعضضضضضضةمقارنضضضضضضة بالشضضضضضضهر السضضضضضضابق.  36%

 .2102 حزيرانخالل شهر  ٪ 0.3بنسبة  القدس وإنخفض مؤشرشركات مستقرة.  6الخاسرين و من 
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 الاسدحدت الارخاة للبندء التجييي

 الضفة الغربية قطاع غزة
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 ييي تستجيل الشركدت التجييية
 قطاع غزة

 الضفة الغربية

.وزارة االقتصاد الوطني: المصدر  
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مضضضضضن أصضضضضضحاب م مضضضضضدراء المؤسسضضضضضات الصضضضضضناعية العاملضضضضضة فضضضضضي الضضضضضضفة الغربيضضضضضة  بوجضضضضضود تحسضضضضضن عضضضضضام فضضضضضي أداء أفضضضضضاد اثنضضضضضين وعشضضضضضرين فضضضضضي المئضضضضضة 

مقارنضضضضضة مضضضضضع الربضضضضضع السضضضضضابق. أصضضضضضغر النسضضضضضب ينظضضضضضر الضضضضضى التحسضضضضضن خضضضضضالل الربضضضضضع إمضضضضضا فضضضضضي  2102المؤسسضضضضضات الخاصضضضضضة بهضضضضضم فضضضضضي الربضضضضضع الثضضضضضاني 

اهزة إلضضضضضضى األسضضضضضضواق. التوقعضضضضضضات بوجضضضضضضود تحسضضضضضضينات فضضضضضضي المسضضضضضضتقبل الحصضضضضضضول علضضضضضضى المضضضضضضواد األوليضضضضضضة الالزمضضضضضضة والمضضضضضضدخالت أو نقضضضضضضل البضضضضضضضائع الجضضضضضض

هضضضضضي مضضضضضع ذلضضضضضك عاليضضضضضة، مضضضضضع حضضضضضوالي ثلضضضضضث أصضضضضضحاب م مضضضضضدراء متوقعضضضضضا تحسضضضضضنا فضضضضضي أداء المؤسسضضضضضات العامضضضضضة فضضضضضي الربضضضضضع  2102فضضضضضي الربضضضضضع الثالضضضضضث 

الصضضضضضضنع إلضضضضضضى األسضضضضضضواق ٪ي، وفضضضضضضي نقضضضضضضل السضضضضضضلع التامضضضضضضة 07)  الثالضضضضضضث. توقضضضضضضع عضضضضضضدد أقضضضضضضل التحسضضضضضضن فضضضضضضي الحصضضضضضضول علضضضضضضى المضضضضضضواد الخضضضضضضام الالزمضضضضضضة

 ٪ي.04)

 تحسيندت توتقع/  شهيت الت العدالة  الانديية الاؤسسدت أاحدب / ايراء  نسبة

قطاع غزةالضفة الغربيةقطاع غزةالضفة الغربية

2283150أداء المؤسسة بشكل عام

13101753الحصول على المواد األولية الالزمة والمدخالت

1251450نقل السلع التامة الصنع الى السوق

المصدر :  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.

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

 

، 2102الربضضضضضضضع الثضضضضضضضاني  فضضضضضضضي ألداء العضضضضضضضاما فضضضضضضضي نتحسضضضضضضضبوجضضضضضضضود ذكضضضضضضضروا   المؤسسضضضضضضضات الصضضضضضضضناعية أصضضضضضضضحاب م مضضضضضضضدراء  %,فضضضضضضضي غضضضضضضضزة، فقضضضضضضضط 

. السضضضضضضوق إلضضضضضضى الصضضضضضضنع تامضضضضضضة السضضضضضضلع نقضضضضضضل فضضضضضضي فقضضضضضضط٪ 5 و ومضضضضضضدخالت الالزمضضضضضضة األوليضضضضضضة المضضضضضضواد علضضضضضضى الحصضضضضضضول فضضضضضضي تحسضضضضضضنال٪ 01 يعتبضضضضضضر

   .2102الربع الثالث  في الفئات هذه في تحسنا يتوقعون مدراءم  أصحاب من٪ 53 إلى٪ 51 وبالرغم من ذلك 

 سديسدً. التتجدرة

 أيضضضضضضارفضضضضضضي  ٪ 6بنسضضضضضضبه  مضضضضضضن السضضضضضضلع حجضضضضضضم الصضضضضضضادرات  إرتفضضضضضضع 

٪ أقضضضضضضضل مضضضضضضضن 5ولكنهضضضضضضضا كانضضضضضضضت ،  نيسضضضضضضضانمقارنضضضضضضضة مضضضضضضضع  2102

 إرتفضضضضضضضع. مليضضضضضضضون دوالر أمريكضضضضضضضي 64.3و إلضضضضضضضى العضضضضضضضام السضضضضضضضابق 

بنسضضضضضبة  إلضضضضضى إسضضضضضرائيل الفلسضضضضضطينية مضضضضضن السضضضضضلع حجضضضضضم الصضضضضضادرات

رتفضضضضضضضع حجضضضضضضضم الصضضضضضضضادرات إلضضضضضضضى البلضضضضضضضدان إ. و٪ خضضضضضضضالل الشضضضضضضضهر6

 السضضضضضضضضوق الرئيسضضضضضضضضية ال تضضضضضضضضزال اسضضضضضضضضرائيل%. 3األخضضضضضضضضر  بنسضضضضضضضضبة 

إجمضضضضضضضالي  ٪ مضضضضضضضن ,,، حيضضضضضضضث اسضضضضضضضتوعبت ينيةللبضضضضضضضضائع الفلسضضضضضضضط

 أيضضضضضضضارفضضضضضضضي  األراضضضضضضضضي الفلسضضضضضضضطينية المحتلضضضضضضضة مضضضضضضضن الصضضضضضضضادرات

2102. 

 

 
، 2102يضضضضضضضضار  أفضضضضضضضضي  ٪5بنسضضضضضضضضبه  مضضضضضضضضن السضضضضضضضضلع حجضضضضضضضضم الضضضضضضضضواردات  إرتفضضضضضضضضع

 ,.3,5والتضضضضضضضي بلغضضضضضضضت % مضضضضضضضن العضضضضضضضام اسضضضضضضضابق، 3ولكنهضضضضضضا  كانضضضضضضضت أقضضضضضضضل ب 

٪  2 بنسضضضضضضضبة مضضضضضضضن إسضضضضضضضرائيل الضضضضضضضواردات إرتفعضضضضضضضت. مليضضضضضضضون دوالر أمريكضضضضضضضي

% 02الضضضضضضواردات مضضضضضضن الضضضضضضدول األخضضضضضضر  بنسضضضضضضبة  وإرتفعضضضضضضتالشضضضضضضهر ، خضضضضضضالل

مثلضضضضضضت الضضضضضضواردات مضضضضضضن إسضضضضضضرائيل مضضضضضضا نسضضضضضضبته  . و2102نيسضضضضضضان مقارنضضضضضضة مضضضضضضع 

 الفلسطينية . إجمالي الواردات ٪ من 65

 مليضضضضضضضضون دوالر أمريكضضضضضضضضي 320.5الميضضضضضضضضزان التجضضضضضضضضاري  العجضضضضضضضضز فضضضضضضضضي  بلضضضضضضضض 

  عضضضضضضضضضن الشضضضضضضضضضهر ٪5ه تنسضضضضضضضضضب إرتفاعضضضضضضضضضاً ممضضضضضضضضضا يعكضضضضضضضضضس ، 2102أيضضضضضضضضضار فضضضضضضضضضي 

 السابق.
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 سدبعدً. تقطدع غزة

 

حيضضضضضضث سضضضضضضمف بمضضضضضضرور حضضضضضضوالي    2102% فضضضضضضي كميضضضضضضة غضضضضضضاز الطهضضضضضضي المسضضضضضضتورد إلضضضضضضى غضضضضضضزة  خضضضضضضالل حزيضضضضضضران 26كضضضضضضان هنضضضضضضاك إنخفضضضضضضاض بنسضضضضضضبه 

لتضضضضضضضضر مضضضضضضضن البنضضضضضضضضزين و  328111تضضضضضضضم إسضضضضضضضتيراد  2102طضضضضضضضن مضضضضضضضن الغضضضضضضضضاز مضضضضضضضن خضضضضضضضالل معبضضضضضضضضر )كضضضضضضضرم أبضضضضضضضضو سضضضضضضضالمي. فضضضضضضضي حزيضضضضضضضضران  ,3806

لتضضضضضضر مضضضضضضن   0668,59لوكالضضضضضضة غضضضضضضوث وتشضضضضضضغيل الالجئضضضضضضين الفلسضضضضضضطينيين )االونضضضضضضرواي  فضضضضضضي حضضضضضضين تضضضضضضم إسضضضضضضتيراد لتضضضضضضر مضضضضضضن السضضضضضضوالر  3758,31

 ٪ في كمية  وقود السوالر. 42٪ في كمية البنزين المستوردة و7,. وقد مثل هذا انخفاضا بنسبة  السوالر للقطاع الخاص

 حتجم ابيعدت الوتقوي الاستجلة ف  تقطدع غزة

 

         آب          

2000 

كانون ثاني    

2012

        شباط     

2012   

        آذار       

2012 

        نيسان    

2012    

      أيار        

2012

    حزيران       

2012 

معبر الشجاعية

70.055.0236.6643.6254.232.0 3,188.9    بنزين ) 1000 لتر (

375.5326.0335.61,422.0936.9542.7 11,343.0        سوالر ) 1000 لتر (

243.10.00.00.00.034.20.0 كاز أبيض ) 1000 لتر (

1.92.83.31.93.44.33.2 غاز الطهي ) 1000 طن (

 5,035.9 4,540.5 6,714.3 436.1 0.0 0.0 غير متوفرسوالر صناعي ) 1000 لتر (

المصدر: الهيئة العامة للبترول و وزارة االقتصاد الوطني

معبر كرم أبو سالم

 

) بمضضضضضضا  اجمضضضضضضالي عضضضضضضدد الشضضضضضضاحنات المسضضضضضضتوردة إلضضضضضضى قطضضضضضضاع غضضضضضضزة فضضضضضضي  %00تكشضضضضضضف عضضضضضضن وجضضضضضضود إنخفضضضضضضاض بنسضضضضضضبة    2102حزيضضضضضضران بيانضضضضضضات 

                             فضضضضضضضضضضضضي المرفضضضضضضضضضضضضق أي. 9. ) لمزيضضضضضضضضضضضضد مضضضضضضضضضضضضن التفاصضضضضضضضضضضضضيل إنظضضضضضضضضضضضضر إلضضضضضضضضضضضضى الجضضضضضضضضضضضضدول أ.2102 أيضضضضضضضضضضضضاريشضضضضضضضضضضضضمل الوقضضضضضضضضضضضضودي مقارنضضضضضضضضضضضضة بشضضضضضضضضضضضضهر 

            

 

المواد بضضضضضضضض الضضضضضضضضواردة المحملضضضضضضضضةنسضضضضضضضضبة الشضضضضضضضضاحنات  

 نسضضضضضضضضبةبقيضضضضضضضضت كمضضضضضضضضا هضضضضضضضضي ،و شضضضضضضضضكلت  الغذائيضضضضضضضضة

 08327% مضضضضضضضضضضضضضضن السضضضضضضضضضضضضضضلع المسضضضضضضضضضضضضضضتوردة ),2

 شضضضضضضكلت بينمضضضضضضا . 2102فضضضضضضي حزيضضضضضضران  شضضضضضضاحنةي

% مضضضضضضن  72المضضضضضضواد الغيضضضضضضر غذائيضضضضضضة مضضضضضضا نسضضضضضضبته  

ي.        شضضضضضضضضضضضضضضضضاحنة 38454)السضضضضضضضضضضضضضضضضلع المسضضضضضضضضضضضضضضضضتوردة 

                                 

شضضضضضضضضضضضضاحنة   08003وأدخضضضضضضضضضضضضل مضضضضضضضضضضضضا مجموعضضضضضضضضضضضضه 

محملضضضضضضضضضضة بمضضضضضضضضضضواد البنضضضضضضضضضضاء للمشضضضضضضضضضضاريع الدوليضضضضضضضضضضة 

 638901شضضضضضضضضضضضضاحنة )  903المعتمضضضضضضضضضضضضدة، منهضضضضضضضضضضضضا 

شضضضضضضضضضضضضضضاحنة  070طضضضضضضضضضضضضضضني مضضضضضضضضضضضضضضن الحصضضضضضضضضضضضضضضى،و 

  29طضضضضضضضضضضضضضضضضني مضضضضضضضضضضضضضضضضن االسضضضضضضضضضضضضضضضضمنت و  68744)

طضضضضضضضضضضني مضضضضضضضضضضن حديضضضضضضضضضضد البنضضضضضضضضضضاء  967شضضضضضضضضضضاحنة )

لمشضضضضضضضضضاريع البنضضضضضضضضضاء الخاصضضضضضضضضضة بوكالضضضضضضضضضة الغضضضضضضضضضوث 

 الدوليضضضضضضضضة، وبرنضضضضضضضضام  األمضضضضضضضضم المتحضضضضضضضضدة اإلنمضضضضضضضضائي

  .  يضضضضضضضضاه الفلسضضضضضضضضطينيةسضضضضضضضضلطة الم وباإلضضضضضضضضضافة إلضضضضضضضضى
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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  2011آذار  01وأعلنت إسرائيل في . 2007حزيران  12لنقل البضائع من وإلى قطاع غزة  مغلقا  منُذ (  كارني)  بقي معبر المنطار : مالحظة 

ُ الحزام الناقل إغلق بشكل  نهائي أيضا . 
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 شاحنة. 48315الواردات الشهرية إلى لتخفيف االغالق عن قطاع غزة، بل  متوسط  2101بعد القرار في حزيران 

 

 
      المصدر: وزارة االقتصاد الوطني.

 .وبيت حانونالواردات عبر معبر رفف ال تشمل أيضا  .2117أيار -اطبشهر شمالحظة: هذه األرقام ال تشمل مجموع شاحنات الحصمة من خالل معبر المنطار من 

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

 يسمف 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 ) 2040 قطعة /1 شاحنة  (

األردنأثاث ) 7.5 طن/1 شاحنة (1حزيران 2012

المصدر: لجان اإلغاثة الزراعية الفلسطينية,وزارة االقتصاد الوطني.  

     .
1
فضضضضضضي حزيضضضضضضران 2102 تضضضضضضم تصضضضضضضدير حمولضضضضضضة شضضضضضضاحنة مضضضضضضن األثضضضضضضاث )7.5 طضضضضضضني إلضضضضضضى األردن عضضضضضضن طريضضضضضضق معبضضضضضضر كضضضضضضرم أبضضضضضضو سضضضضضضالم التجضضضضضضاري

            

 

 

 

 

                                                           
 

مرة  إرسالها  بعد ذلكوال يتم  فيما بعد  في األردن األثاث بيع يتم  شرط أن األردن تحت معرض في من غزة إلى األثاث تم شحن، الخشبية للصناعات الفلسطيني لالتحاد وفقا0
 غرفة نومأثاث  وغرفة معيشة و ،، غرفة طعامنوم غرفة وقد عرضت  في هذا الحدث، من قطاع غزة ست شركات تشارك التصدير. بمثابة  عتبرا لذلك، وغزة أخر  إلى
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 الالحق أ: التجياول الارتجعية اإلحادئية

.0تجيول أ   
األنفدق الرئيسية( حسب أتقسدم 011=2112اؤشر أسعدر الاستهلك )   

  كانون ثاني  

2012

  شباط    

2012

   آذار    

2012

   نيسان   

2012

 أيار     

2012

 حزيران    

2012
األراضي الفلسطينية

ات المرطبة 152.2152.0151.9150.7149.9146.7المواد الغذائية والمشروب

ات الكحولية والتبغ 165.8168.7168.6168.6169.8169.2المشروب

116.0115.2116.2116.3115.9114.8االقمشة والمالبس واالحذية

134.7134.7135.4136.0136.1136.5المسكن ومستلزماته

115.0115.6115.7115.3115.8115.7االثاث  والمفروشات والسلع  المنزلية

117.8117.7118.5118.4118.0120.6الخدمات الطبية

127.4128.2129.0129.5129.6129.1النقل والمواصالت

107.9107.8107.8107.9108.0107.4االتصاالت

104.8104.5105.0105.3105.1105.2السلع و الخدمات الترفيهية و الثقافية

116.9116.9119.4119.4119.4119.4خدمات التعليم

149.7150.2150.3150.0150.3150.5خدمات المطاعم والمقاهي والفنادق

129.1129.6129.8130.2129.6131.2سلع وخدمات متنوعة

135.6135.8136.1135.8135.5134.4الرقم القياسي العام السعار المستهلك
القدس الشرقية

ات المرطبة 156.8157.1157.2155.1154.9151.9المواد الغذائية والمشروب

ات الكحولية والتبغ 164.8170.2170.1170.3173.7172.8المشروب

129.2127.9127.6128.0128.0126.0االقمشة والمالبس واالحذية

125.0124.9125.2125.2125.1125.6المسكن ومستلزماته

113.7114.7114.3114.1115.7115.2االثاث  والمفروشات والسلع  المنزلية

122.3122.3122.6122.4120.7126.1الخدمات الطبية

140.1140.8141.1143.5143.8142.6النقل والمواصالت

103.4103.4103.3103.4103.5103.5االتصاالت

112.1112.0113.5114.2114.1114.1السلع و الخدمات الترفيهية و الثقافية

117.1117.1119.6119.6119.6119.6خدمات التعليم

153.2154.1153.5152.0152.6157.0خدمات المطاعم والمقاهي والفنادق

119.4119.3120.9121.0120.2121.5سلع وخدمات متنوعة

137.0137.4137.7137.3137.4136.6الرقم القياسي العام السعار المستهلك
الضفة الغربية ) بإستثناء القدس الشرقية(

ات المرطبة 148.6148.4147.8147.8148.5143.9المواد الغذائية والمشروب

ات الكحولية والتبغ 170.7172.6172.3172.3172.6172.2المشروب

106.5105.6108.1107.9107.3108.6االقمشة والمالبس واالحذية

145.3145.5146.2147.0147.1146.3المسكن ومستلزماته

103.3103.9105.2104.6104.7104.8االثاث  والمفروشات والسلع  المنزلية

119.1119.7121.1121.3121.6122.5الخدمات الطبية

124.9125.8127.0127.5127.5127.9النقل والمواصالت

109.0108.8108.8109.1109.3107.5االتصاالت

93.793.493.793.993.697.0السلع و الخدمات الترفيهية و الثقافية

115.1115.1116.3116.3116.3116.2خدمات التعليم

149.5149.1150.2149.8150.1149.7خدمات المطاعم والمقاهي والفنادق

139.1140.4139.8141.4140.7144.4سلع وخدمات متنوعة

134.6134.8135.1135.3135.5134.0الرقم القياسي العام السعار المستهلك
قطاع غزة

ات المرطبة 151.2151.9151.9151.6148.8145.6المواد الغذائية والمشروب

ات الكحولية والتبغ 157.3157.3157.3157.2157.2157.2المشروب

107.7107.3107.7108.3107.5106.2االقمشة والمالبس واالحذية

129.0129.1129.9131.4131.7132.8المسكن ومستلزماته

131.9131.9131.1129.8129.0128.5االثاث  والمفروشات والسلع  المنزلية

101.3100.3101.0100.9100.5100.4الخدمات الطبية

126.7127.2128.5128.7128.7127.8النقل والمواصالت

107.0107.0107.0107.0107.0106.6االتصاالت

99.098.697.897.997.997.7السلع و الخدمات الترفيهية و الثقافية

111.1111.1115.7115.7115.7115.7خدمات التعليم

155.5155.5156.6156.6156.6156.5خدمات المطاعم والمقاهي والفنادق

131.0131.5132.4132.0131.7132.6سلع وخدمات متنوعة

133.6133.9134.3134.3133.1131.8الرقم القياسي العام السعار المستهلك

المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 



13 
 

.2تجيول أ   
 البطدلة والبطدلة الاعيلة )%(

الربع الثاني 

2000

الربع الرابع 

2010

الربع األول 

2011

الربع الثاني 

2011

الربع الثالث 

2011

الربع الرابع 

2011

الربع األول 

2012

األراضي الفلسطينية

8.823.421.718.722.421.023.9البطالة

18.529.927.724.026.824.827.4البطالة المعدلة

الضفة الغربية

6.516.917.415.419.716.620.1البطالة

15.823.523.821.223.920.524.1البطالة المعدلة

قطاع غزة

13.837.430.825.628.030.331.5البطالة

24.243.535.930.032.833.834.1البطالة المعدلة

المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، مسح القوى العاملة
 

 
 

.3تجيول أ   
( شيقلالاؤشرات الادلية ) اليون   

   كانون ثاني   

2011 

 كانون ثاني  

2012

 شباط     

2012

   آذار     

2012

   نيسان     

2012

 أيار     

2012

حزيران     

2012

605.9623.7795.1682.0574.8666.1654.4إيرادات الحكومة

507.0498.9508.5507.4556.3526.1519.6إجمالي الرواتب واألجور

159.1380.5262.2234.8390.7451.6393.8نفقات غير األجور

55.655.944.048.040.253.031.9صافي اإلقراض

326.7-483.4-451.3-197.8-54.7-346.4-116.7-الرصيد

113.38.3220.9510.1526.1151.094.3الدعم 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 تموز 2012.  
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.2تجيول أ   
 االئتادن الاارف  حسب النشدط االتقتادي 

الربع الرابع 

2010

الربع األول  

2011

الربع الثاني 

2011

الربع الثالث 

2011

الربع الرابع 

2011

الربع األول  

2012

المجموع ) بمليون دوالر أمريكي(

8379171,1188561,1011,122مجموع القطاع العام

2,0502,2382,3822,4282,4522,536مجموع القطاع الخاص

665033323545  قطاع الزراعة والثروة الحيوانية

240288291293302267  قطاع الصناعة والتعدين

335451396423429568  العقارات واالنشاءات واألراضي

487428501498491539  قطاع التجارة العامة

272225262321  النقل والمواصالت

675350515053  قطاع السياحة المطاعم والفنادق وأخر 

559265682722  الخدمات المالية

369367316310268265  قطاع الخدمات العامة

525570686665  تمويل االستثمار باألسهم واألدوات المالية

10293109114119103  تمويل شراء السيارات

118172319366417420  تمويل السلع االستهالكية

132169207180225169  أخر  في القطاع الخاص

2,8873,1553,5003,2853,5533,658المجموع

1,6811,8712,0662,1182,1832,271المجموع ناقص مجموع القطاع العام وقطاع الخدمات العامة

التوزيع النسبي ) % من المجموع(

29.029.131.926.131.030.7مجموع القطاع العام

6.370.968.173.969.069.3مجموع القطاع الخاص

15.51.60.91.01.01.2  قطاع الزراعة والثروة الحيوانية

0.59.18.38.98.57.3  قطاع الصناعة والتعدين

1.814.311.312.912.115.5  العقارات واالنشاءات واألراضي

2.513.614.315.213.814.7  قطاع التجارة العامة

3.70.70.70.80.60.6  النقل والمواصالت

0.21.71.41.61.41.5  قطاع السياحة المطاعم والفنادق وأخر 

0.52.91.92.10.80.6  الخدمات المالية

0.411.69.09.47.67.2  قطاع الخدمات العامة

2.81.72.02.11.91.8  تمويل االستثمار باألسهم واألدوات المالية

0.43.03.13.53.32.8  تمويل شراء السيارات

0.85.59.111.111.711.5  تمويل السلع االستهالكية

4.65.35.95.56.34.6  أخر  في القطاع الخاص

100.0100.0100.0100.0100.0100.0المجموع

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

3.92.61.61.51.62.0  قطاع الزراعة والثروة الحيوانية

14.215.414.113.813.811.8  قطاع الصناعة والتعدين

19.924.119.220.019.725.0  العقارات واالنشاءات واألراضي

29.022.824.223.522.523.7  قطاع التجارة العامة

1.61.21.21.21.00.9  النقل والمواصالت

4.02.82.42.42.32.3  قطاع السياحة المطاعم والفنادق وأخر 

3.34.93.23.21.21.0  الخدمات المالية

3.12.93.43.23.02.9  تمويل االستثمار باألسهم واألدوات المالية

6.15.05.35.45.44.5  تمويل شراء السيارات

7.09.215.417.319.118.5  تمويل السلع االستهالكية

7.99.010.08.510.37.4  أخر  في القطاع الخاص

100.0100.0100.0100.0100.0100.0المجموع

المصدر:  سلطة النقد الفلسطينية

مالحظة: قد ال يكون المجموع يساوي بالضبط مجموع النسب المئوية بسبب التقريب.
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.5تجيول أ   
 ويائع االبنوك حسب القطدع والنوع ) اليون يوالر أاريك  (

الربع الثاني 

2000

الربع الرابع 

2010

الربع األول  

2011

الربع الثاني 

2011

الربع الثالث 

2011

الربع الرابع 

2011

الربع األول 

2012

ودائع القطاع العام

المؤسسات العامة والسلطات المحلية

17.382.689.382.281.981.379.1ودائع جارية

39.276.671.374.370.966.167.4ودائع اجلة

56.5159.2160.7156.5152.7147.4146.5مجموع المؤسسات العامة والسلطات المحلية

الحكومة

37.6340.9287.9217.3216.2282.4233.6ودائع جارية

77.5193.2246.4182.5153.9154.7186.0ودائع اجلة

115.1534.1534.3399.8370.1437.1419.6ودائع السلطة الوطنية الفلسطينية : المجموع

171.6693.3695.0556.3522.9584.5566.1مجموع ودائع القطاع العام

ودائع القطاع الخاص

ودائع المقيمين

746.52,198.62,321.02,392.92,369.62,354.02,376.7 ودائع جارية

440.41,802.11,848.71,925.91,900.01,977.92,048.5ودائع التوفير

1,895.71,947.01,883.21,885.51,826.01,860.51,851.0ودائع اجلة

3,082.65,947.66,053.062,043.06,095.66,192.36,276.1مجموع ودائع المقيمين

ودائع غير المقيمين

3.359.264.063.469.155.356.7ودائع جارية

2.442.144.449.149.249.250.0ودائع التوفير

8.970.672.277.383.891.296.5 ودائع اجلة

14.6171.9180.6189.7202.1195.7203.2مجموع ودائع غير  المقيمين

3,097.26,119.56,233.76,394.06,297.76,388.06,479.3مجموع ودائع القطاع الخاص

3,268.86,812.96,928.76,950.46,820.56,972.57,045.4مجموع 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 الرابع 

2010

الربع األول  

2011

الربع الثاني 

2011

الربع الثالث 

2011

الربع الرابع 

2011

الربع األول 

2012

1,2342,8873,1553,5003,2853,5533,658إجمالي القروض ) بمليون دوالر أمريكي(

3,3286,8136,9296,9506,8216,9727,045إجمالي الودائع ) بمليون دوالر أمريكي(

37.142.445.550.448.251.051.9نسبة القروض إلى الودائع )%(

المصدر:  سلطة النقد الفلسطينية

 

 
.7تجيول أ   

 ييي تستجيل الشركدت حسب الحدلة القدنونية

آب 2000
 كانون ثاني   

2012

 شباط    

2012

  آذار    

2012

  نيسان    

2012

 أيار     

2012

 حزيران     

2012

الضفة الغربية

42404746424136 شركة عادية

95645558493961 شركة مساهمة

0100000 شركة عامة

0112321 شركة أجنبية

0202211 شركة غير 

137108103108968399 المجموع

 قطاع غزة

8119162016614 شركة عادية

12102115111313 شركة مساهمة

0000000 شركة عامة

1000000 شركة أجنبية

94293735271927 المجموع

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

آب 2000
 كانون ثاني   

2012

 شباط    

2012

آذار      

2012

نيسان      

2012

 أيار     

2012

 حزيران     

2012

الضفة الغربية

71,37754,141107,812159,21389,367136,104القدس رام هللا و البيرة

55,01468,72563,54861,03199,01365,002نابلس

7,30817,87314,50219,45630,82323,743طولكرم

28,25130,99640,67355,84666,74150,497الخليل

19,32219,09427,59230,19339,64227,342بيت لحم

48,89132,64630,21026,53431,83632,500جنين

7,9421,3162,1264,7854,3812,704قلقيلية

000000سلفيت

345,685238,105224,791286,463357,058361,803337,892المجموع

قطاع غزة

27,902110,720103,35066,07585,11573,87564,295الشمال

50,116168,500156,690114,48096,887132,531175,515غزة

15,984102,54088,54040,64085,21299,11430,530الوسطى

51,146133,670114,65073,04585,92059,42489,485خانيونس

39,429104,72098,55041,65536,19425,20326,910رفح

184,577620,150561,780335,895389,328390,147386,735مجموع قطاع غزة

المصدر: هيئة المكاتب والشركات الهندسية

 
 

 

.9تجيول أ   
 حركة شدحندت غزة

آب   2000
 كانون ثاني   

2012

 شباط   

2012

 آذار     

2012

 نيسان     

2012

 أيار     

2012

حزيران     

2012

 معبر المنطار ) كارني (

992000000 مجموع الشاحنات الصادرة

2,923000000 مجموع الشاحنات الواردة

 معبر كرم أبو سالم ) كيرم شالوم (

06929221851 مجموع الشاحنات الصادرة

04,9674,0033,6534,1235,2984,781 مجموع الشاحنات الواردة

 معبر صوفا التجاري

0000000 مجموع الشاحنات الصادرة

4,384000000 مجموع الشاحنات الواردة

 معبر الشجاعية للوقود ) ناحل عوز (

904000000 مجموع الشاحنات الواردة

 معبر كرم ابو سالم للوقود ) كيرم شالوم(

013415297203216152 مجموع الشاحنات الواردة

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

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

 

 

 البطدلة الاعيلة

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

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

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

  متاح لهم .

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

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

 إلى حد كبير.

  

 اؤشر القيس

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

 

  الاسدحدت الارخاة للبندء التجييي

عبارة عن المساحات المرخصة لألبنية الجديدة والقائمة.   

 

  اتوسط األتجر اليوا  الادف 

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

دراسة.شيكل اسرائيلي جديد وفقا لسعر الصرف في شهر ال  

  

 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.

   

  الويائع الاارفية

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

 

  اؤشر أسعدر الاستهلك 

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

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

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

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

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

ن بما في ذلك أسواق مختارة تشمل محالت البقالة،  محالت عن األسعار بالنسبة للمستهلكين من خالل الزيارات التي يقوم بها الموظفون المدربو

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

 

  أيدم اإلغالتقدت الفعلية / تجزئ 

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

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

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

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

وصفها السبت )يوم إغالق كاملي أو الجمعة )إغالق نصف يومي، على التوالي.ب  
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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 

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

 توقف مؤقتا ، أو ألي سبب آخري خالل االسبوع المرجعي للمسف.

  

  سعر الارف

 سعر الصرف هو سعر عملة واحدة مقابل عملة أخر .

  

  الاديرات

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

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

  

  الندتج الاحل  اإلتجادل 

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

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

  قيمة األموال.

. 4 طريق ضربها بالرقم ويتم تحويل البيانات الربعية عن  

 

  نايب الفري ان الندتج الاحل  اإلتجادل 

.هذه هي نتيجة لتقسيم النات  المحلي اإلجمالي على  مجموع السكان   

 

  
النات  المحلي اإلجمالي

 السكان
  نصيب  الفرد  من النات  المحلي اإلجمالي   

 

 اعيل تغير الندتج الاحل  اإلتجادل  

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

 

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

النات  المحلي اإلجمالي في الفترة(ت  ) 
 

 

  اعيل التضخم

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

                        

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

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

 

 اتجاوع ادف  اإليرايات الحكواية

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

 
  نفقدت األتجور الحكواية

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

   

  النفقدت الحكواية يلى  غير األتجور 

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

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

 والخدمات التي تقدمها وزارتي الصحة والزراعة.

  

 الرايي الحدل 

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

  التنمية.

  الييم الخدرتج   للاوازنة

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

  

  الواريات

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

  

  القوى العدالة

.سنة فما فوقي الذين يعملون أو عاطلين عن العمل خالل فترة مرجعية محددة 05القو  العاملة وتت لف من جميع األشخاص في سن العمل )   

 القو  العاملة = العاملين + العاطلين عن العمل

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

.السجون ، وربات بيوت   

  القروض إلى الويائع

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

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

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

 

      
القروض المصرفية

الودائع المصرفية
 معدل القروض إلى الودائع 

 

الشركدت  التجييية تستجيلييي    

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

  

  ييي األسهم الاتياولة

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

 

 العادلة الاحيوية

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

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

 

 

  

  اعيل البطدلة

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

  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

                         مؤشر كميات االنتاج الصناعي                          

الدينار األردني                                

وزارة المالية الفلسطينية                     

 وزارة اإلقتصاد الوطني الفلسطيني          

 منظمة غير حكومية 

 شيقل إسرائيلي جديد  

ي الفلسطينية المحتلة    األراض  

  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                 دة لعملية السالم فيمكتب المنسق الخاص لألمم المتح 

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 

 

 

 


