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 أونسكو قطاع غزة

raqeb@un.org                        الرقب رائد      
لمكتب المنسق الخاص لعملٌة  االجتماعً التقرٌر االقتصادي

 السالم فً الشرق االوسط  متاح اٌضاً على الموقع

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

 المؤسسات 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

 : أقسام ستة 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 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 مؤشر 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 الرابع )%(الربع الرابع 2010الربع الثالث 2010الربع الثاني 2000اإلنتاج
a/1,437b/1,477b/2.8b/

a/6.7b/8.5b/----
a/1,502b/1,533b/2.1b/

اساس سنوى )شباط 2011(شباط  2011كانون ثاني 2011آب 2000األسعار

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

1.10.50.14.9-القدس الشرقٌة

0.30.13.9-0.6-الضفة الغربٌة

0.80.10.92.7-قطاع غزة

نسبة التغيير الربع الرابع )%(الربع الرابع 2010الربع الثالث 2010الربع الثاني 2000سوق العمل

706.2966.91,001.23.5المجموع القوى العاملة ) باألالف(

483.8658.0686.54.3الضفة الغربٌة         

222.4308.9314.71.9قطاع غزة          

----8.826.623.4المجموعالبطالة   (%) 

----6.520.116.9الضفة الغربٌة

----13.840.537.4قطاع غزة

----18.533.329.9المجموعالبطالة المعدلة (%)

----15.826.623.5الضفة الغربٌة

----24.247.043.5قطاع غزة

نسبة التغيير الربع الرابع )%(الربع الرابع 2010الربع الثالث 2010الربع الثاني 2000
a/522.2438.9-16.0
a/373.8423.313.2
a/258.0334.229.5
a/59.046.3-21.5
a/-262.4-441.368.2
a/177.9443.4149.2

نسبة التغيير الربع الرابع )%(الربع الرابع 2010الربع الثالث 2010الربع الثاني 2000

1,2342,8522,8871.2

3,3287,0507,2462.8

37.140.539.9----

نسبة التغيير شباط 2011 )%(شباط  2011كانون ثاني 2011آب 2000

2311621726.2المجموع

13711913513.4الضفة الغربٌة

14.0-944337قطاع غزة

530.3320.2407.427.2المجموع

345.7225.9396.475.5الضفة الغربٌة

88.3-184.694.311.0قطاع غزة

نسبة التغيير شباط  2011 )%(شباط  2011كانون ثاني 2011آب 2000حركة الشاحنات
/d )4,3731,0051,0504.5المنطار ) السٌر الناقل(واردات قطاع غزة ) شاحنات

4,384000.0صوفا          

953000.0رفح         

02,9783,0452.2كرم أبو سالم

23.6-0140107كرم أبو سالم ) محروقات(          

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

51.4-010752كرم أبو سالم

إغالق جزئي - شباط  2011آب 2000اإلغالقات

050المنطار ) السٌر الناقل(أٌام اإلغالقات الفعلٌة (%) 

0غٌر متوفركرم أبو سالم

 0 0معبر الشجاعٌة ) محروقات(          

 0 0صوفا ) تجاري(          

 0 0رفح ) تجاري(          

 43 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/

قطاع غزة

100 

إغالق تام -شباط  2011

50

17

100 

100 

 القروض ) بملٌون دوالر أمرٌكً(

 الودائع ) بملٌون دوالر أمرٌكً(

 القروض و الودائع )٪(

القطاع الخاص

المساحات المرخصة للبناء الجدٌد                  

   )ألف متر ربع(

، تسجٌل الشركات الجدٌدة القطاع المصرفً، وزارة االقصاد الوطًن ، اإلنتاج،األسعار، سوق العمل: وزارة المالٌة : القطاع العام، سلطة النقد الفلسطٌنٌة:  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطًٌن المصدر : 

57 

وقائع االقتصادية االجتماعية - شباط 2011 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
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 ثدنيدً. الوضع اإلتقتادي  الكل 

 

 أ. اإلنتدج 

 

، لٌصل معدل 8202% فً الربع الرابع <.8نما الناتج المحلً اإلجمالً بنسبة 

%. واقتصر النمو االقتصادي األخٌر فقط فً الضفة الغربٌة، 9.?النمو السنوي 

% أعلى فً الربع الرابع عنه فً ;.;ومع ذلك، كان الناتج المحلً اإلجمالً 

% 8.;لمحلً اإلجمالً بنسبة الربع الثالث. بالنسبة لقطاع غزة إنخفض الناتج ا

خالل الربع منهٌا فترة ما ٌقرب من عامٌن من التوسع. ومع ذلك ٌبقى معدل 

% وهو أعلى بكثٌر من 0.;0النمو السنوي اإلجمالً فً قطاع غزة  حوالً  

% >.=الضفة الغربٌة حٌث بلغ  معدل النمو فً الناتج المحلى اإلجمالً نسبة 

.?822مقارنة بعام  8202فً   

 
 المصدر@ الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطٌنً، التقدٌرات األولٌة للحسابات القومٌة الربعٌة ) الربع الرابع 8202(.

.:822مالحظة@ سنة األساس   

 

، ٌبقى إقتصاد غزة <822على الرغم من النمو المرتفع الذي لوحظ بعد عام  

.ضئٌل نسبٌاً وٌسهم بحوالً ربع الناتج المحلً اإلجمالً  

 

 

 

 

 

 

 

 
 المصدر@ الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطٌنً، التقدٌرات األولٌة للحسابات القومٌة الربعٌة ) الربع الرابع 8202(.

.:822مالحظة@ سنة األساس   

 

أوجه التباٌن بٌن الضفة الغربٌة وقطاع غزة أصبحت  واضحة بشكًل الفت للنظر عندما ٌؤخذ حجم 

السكان فً اإلعتبار. على الرغم من أن الناتج المحلً اإلجمالً للفرد قد إرتفع فً كلتا المنطقتٌن فً 

لناتج المحلً اإلجمالً السنوات األخٌرة، ال ٌزال الناتج المحلً اإلجمالً للفرد  فً غزة  أقل من نصف ا

 للفرد من الضفة الغربٌة.                                                                                      

                                                                                      

 

 
 المصدر@ الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطٌنً، التقدٌرات األولٌة للحسابات القومٌة الربعٌة ) الربع الرابع 8202(.

.:822مالحظة@ سنة األساس   

 

 

ال قد إنكمش الحجم النسبً للخدمات فً السنوات العشر الماضٌة لكنها  

% من الناتج المحلً 80 التً تساهم بنسبة تزال أهم قطاع فً اإلقتصاد، و

 الدفاع  بنسبة. وٌتبع هذا القطاع اإلدارة العامة و8202اإلجمالً فً عام 

%(.00) بنسبة  %(، وتجارة الجملة والتجزئة:0)  

 

المنخفض مع الوقت ، كان قطاعً الزراعة والصٌد  على الرغم من حجمها النسبً

التً توسعت القٌمة  و ،8202فً الربع الرابع  البحري أكثر القطاعات حٌوٌة

قطاع اإلنشاءات أكبر إنخفاض فً الربع  وشهد  %.>9 المضافة اإلجمالٌة بنسبة 

.%> بنسبة بلغت  8202الرابع   

 
 المصدر@ الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطٌنً، التقدٌرات األولٌة للحسابات القومٌة الربعٌة ) الربع الرابع 8202(.

 الضفة الغربٌة
77% 

 قطاع غزة
23% 

 توزيع الندتج الاحل  اإلتجادل 
 2010الربع الرابع 

1,137 
  ملٌون دوالر

  أمرٌكً

 
340  

ملٌون دوالر 
 أمرٌكً

 

1,724 
1,838 1,925 

807 787 877 

2008 2009 2010

 
يك
ار
 أ
الر
يو

 
 نايب الفري ان الندتج الاحل  اإلتجادل 

 2010الربع الرابع 

 قطاع غزة الضفة الغربٌة

0 5 10 15 20 25 30

 الزراعة وصٌد األسماك

 التصنٌع

 اإلنشاءات

 تجارة الجملة والتجزئة

 النقل والتخزٌن واالتصاالت

 الخدمات

 اإلدارة العامة والدفاع

 نسبة ائوية

 (إختيدر النشدط االتقتادي )اسدهاة الندتج الاحل  اإلتجادل  ف 

2000

2010

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

الربع 
 األول

الربع 
 الثانً

الربع 
 الثالث

الربع 
 الرابع
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الربع 
 الثانً
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 الثالث

الربع 
 الرابع

الربع 
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الربع 
 الثانً

الربع 
 الثالث

الربع 
 الرابع

2008 2009 2010
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ئو
 ا
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س
ن

 

 اعيل التغيير ف  الندتج الاحل  اإلتجادل  الحقيق  

 الضفة الغربٌة

 قطاع غزة
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  ب. األسعدر

 

 

طفٌفة فً  ةلقٌاس التضخم، ٌعكس زٌاد ، والذي ٌستخدممؤشر أسعار المستهلك 

مقارنة مع الشهر السابق، وقد بلغ   8200شباط  %( فً:.2)بنسبة  األسعار 

كان وقد . 8202شباط % منُذ >.9 فً العام المنصرم نسبة  معدل التضخم 

الضفة الغربٌة  %(، تلٌها?.:معدل التضحم السنوي أعلى فً القدس الشرقٌة )

المواد وقد كان ارتفاع األسعار ملموسا فً القطاعات التالٌة @ %(.?.9)

المقاهً والفنادق . وقد كان والمطاعم و خدمات ،الغذائٌة والمشروبات المرطبة

.الخدمات الطبٌةأسعار سلع وخدمات متنوعة واالنخفاض األكبر فً   

 
 

 

 المصدر@ الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطٌنً.

 

  هامشًبشكل  ارتفع مؤشر أسعار المستهلكوقد 

  االثاث ،تقودها زٌادة فً أسعار الغربٌة فً الضفة

و خدمات المطاعم  المنزلٌة  والسلع والمفروشات

  والمقاهً.

 

فً القدس  قلٌالً  إرتفع مؤشر أسعار المستهلكٌن

 فً  مدفوعا فً المقام األول بإرتفاع ،الشرقٌة

، تلٌها المنزلٌة  والسلع والمفروشات  االثاث  أسعار

 سلع أسعار توشهد خدمات المطاعم والمقاهً.

 أسعار وتلٌها ،أكبر إنخفاض  متنوعة وخدمات

.الخدمات الطبٌة  

 

 

 
 

.الفلسطٌنً لإلحصاء المركزي الجهازالمصدر@     

 

المواد الغذائٌة والمشروبات المرطبة.  أسعار % فً ;.8خالل شهر شباط، مدفوعا  بإرتفاع نسبتة  % <.2فً قطاع غزة إرتفع مؤشر أسعار المستهلك 

. المنزلٌة  والسلع والمفروشات  االثاث وكان اإلنخفاض األكثر أهمٌة فً األسعار فً قطاع غزة خالل الشهر فً األقمشة والمالبس واألحذٌة، تلٌه  أسعار  

 

 

 

 ج. أسعدر الارف

الشٌكل مقابل الدوالر األمرٌكً فً حٌن أن سعر صرف الدٌنار  إنخفض أٌضاً و  8200شباط إنخفض كل من سعر صرف الشٌكل والدٌنار مقابل الٌورو فً 

.0=.2األردنً مقابل الدوالر األمرٌكً بقً ثابتاً عند   

 اتوسط أسعدر الارف الشهرية

أيلول 2010آب 2000
تشرين أول 

2010

تشرين ثاني 

2010

كانون أول 

2010

كانون ثاني 

2011

     شباط       

2011

4.053.743.613.643.603.583.66 دوالر على شٌكل

3.664.895.024.984.774.794.99 ٌورو على شٌكل

0.710.710.710.710.710.710.71 دوالر على دٌنارد أردًن

0.640.930.990.970.940.950.97 ٌورو على دٌنارد أردًن

 المصدر: بنك إسرائٌل والبنك المركزي األردًن
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تشرٌن أول  2010أٌلول 
2010 

تشرٌن ثانً 
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 (األرتقدم القيدسية ألسعدر الاستهلك ( 2004= 100 )
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 2011شبدط 

 قطاع غزة الضفة الغربٌة القدس الشرقٌة
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 ي. سوق العال

فً كل من الضفة الغربٌة وقطاع غزة.   8202إرتفعت نسبة مشاركة القوى العاملة فً الربع الرابع   

 
 (%)   اعيل الاشدركة ف  القوى العدالة 

 ) القوى العدالة بدألالف (

الربع الثاني 

2000

الربع الثالث 

2009

الربع الرابع 

2009

الربع األول 

2010

الربع الثاني 

2010

الربع الثلث 

2010

الربع الرابع 

2010

45.343.744.143.243.943.044.5 الضفة الغربٌة

(483.8)(644.8)(656.9)(649.0)(666.3)(658.0)(686.5)

40.137.736.936.337.036.036.3 قطاع غزة

(222.4)(310.6)(306.6)(304.9)(314.1)(308.9)(314.7)

43.541.641.540.741.540.541.5 األراضً الفلسطٌنٌة

(706.2)(955.4)(963.5)(953.9)(980.4)(966.9)(1001.2)

، مسح القوى العاملة. المصدر :  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطًٌن  
 

 

% هم أرباب عمل . وتستوعب فئتً من ٌعملون لحسابهم الخاص وأعضاء أسرة بدون أجر >% بٌنما فقط ما نسبته ?>تبلغ نسبة  إجمالً المستخدمون بأجر  

الحماٌة أو  % بالتوالً. وهذه الفئات هً أقل فرصة فً الحصول على ترتٌبات عمل رسمٌة و إمكانٌة الحصول على االمتٌازات وبرامج<% و <0ما نسبته 

، تظهر البٌانات بأن   شبكات األمان األخرى وهم أٌضا أكثر عرضة للتأثر  باإلنكماش االقتصادي . لذلك ٌتم اإلشارة لهم كعمالة هشة . وباستخدام هذه المقاربة

 واحد من كل أربعة عمال فً األراضً الفلسطٌنٌة هم فً حالة غٌر مستقرة للعمل. 

 
 حسب حدلة العادلة )%(

الربع الثاني 

2000

الربع الثالث 

2009

الربع الرابع 

2009

الربع األول 

2010

الربع الثاني 

2010

الربع الثالث 

2010

الربع الرابع 

2010

4776766 أرباب العمل

19192120191918 ٌعملون لحسابهم الخاص

68676567676969 مستخدمون بأجر

9887868 أعضاء أسرة بدون أجر

100100100100100100100المجموع

ٌة بسبب التقرٌب. مالحظة: قد ال ٌكون المجموع ٌساوي بالضبط مجموع النسب المئو

، مسح القوى العاملة. المصدر:  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطًٌن

 

 

فإن متوسط  متوسط األجر الٌومً الصافً ال تزال أعلى بكثٌر بالنسبة للنساء أكثر من الرجال فً غزة، ولكن لوحظ العكس فً الضفة الغربٌة. ومع ذلك 

متوسط أجور الرجال فً قطاع غزة  ما نسبته  %  من متوسط األجور للنساء فً الضفة الغربٌة. وفً حالة الرجال ، ٌبلغ2<أجور النساء فً غزة حوالً 

.% من متوسط أجور الرجال فً الضفة الغربٌة، وهذا التفاوت بٌن المنطقتٌن ٌتزاٌد مع مرور الوقت;>  

 
. 

 
 اتوسط األتجر اليوا  الادف  ) شيكل (

الربع الثاني 

2000

الربع الثالث 

2009

الربع الرابع 

2009

الربع األول 

2010

الربع الثاني 

2010

الربع الثالث 

2010

الربع الرابع 

2010

69.487.585.685.784.186.686.8 الضفة الغربٌة

a/81.583.180.076.480.983.0اناث

73.188.986.387.186.487.687.9ذكور

54.362.162.356.958.158.059.5 قطاع غزة

a/74.068.360.860.570.367.2اناث

54.960.160.756.157.656.458.0ذكور

b/ 79.080.779.277.376.978.778.9األراضً الفلسطٌنٌة المحتلة

a/79.879.475.272.978.579.7اناث

82.380.979.277.877.978.878.7ذكور

، مسح القوى العاملة. المصدر:  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطًٌن

 /a البٌانات غٌر متوفرة.
/b تشمل الذٌن ٌعملون ًف إسرائٌل و المستوطنات .  
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انخفاضا فً معدل البطالة ،  وعلى األخص  8202%.  و مع ذلك ، شهد الربع  الرابع :.89البطالة فً األراضً الفلسطٌنة المحتلة ال تزال مرتفعة بنسبة 

.           8222لثانً ضعف عما كانت علٌه فً الربع ا ;.8فً الضفة الغربٌة.  فً كل من الضفة الغربٌة وقطاع غزة ، ال ٌزال  مستوى البطالة  أكثر من 

( فً المرفق أ(. 8) لمزٌد من التفاصٌل إنظر الجدول )أ   

المناطقٌة بٌن الضفة الغربٌة وقطاع غزة ملحوظة ، حٌث تبلغ نسبة البطالة فً  الفروق

%(. ?.>0%(  أي  حوالً ضعف المعدل فً الضفة الغربٌة ):.=9قطاع غزة ) 

%( والخلٌل :.88البطالة فً الضفة الغربٌة فً بٌت لحم )ولوحظت أعلى معدالت 

%(.=.2:%(ورفح ) >.2;%(. وفً غزة توجد أعلى المعدالت فً خانٌونس ) 88.9)  

 
 

%. وتتراوح ;>فً الواقع، معدالت العمالة فً  جمٌع المحافظات فً قطاع غزة  أقل من 

% من القوى 2<% و;>العمالة فً محافظات لشمال وجنوب الضفة الغربٌة ما بٌن 

العاملة. فقط تلك المحافظات فً المنطة الوسطى من الضفة الغربٌة توظف أكثر من 

.% من القوى العاملة لدٌها2<  

توزٌع العمالة حسب القطاع ٌكشف عن فروقا داخل كل محافظة . وبشكل خاص من 

ضفة الغربٌة، المالحظ أن  القطاع الخاص هو  مشغل أكثر أهمٌة من القطاع العام  فً ال

بٌنما  لوحظ وضعاً مختلفاً فً قطاع غزة ، ففً محافظة دٌر البلح، على سبٌل المثال، تم 

.%?;% من العاملٌن فً القطاع العام، تلٌها رفح مع 9>توظٌف   

 اعيل البطدلة والقوى العدالة
2010الربع الرابع   

 
 المصدر@  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطٌنً، مسح القوى العاملة.

@ الحدود واألسماء الموضحة والتسمٌات المستخدمة على الخرٌطة ال تعنً إقرارًا أو قبواًل رسمًٌا من قبل األمم المتحدةمالحظة . 

 أنادط الهتجرة ف  األراض  الفلسطينية الاحتلة
 

 
األراضسسسسسسً  الهجسسسسسسرة مسسسسسسن التصسسسسسساعدي فسسسسسسً االتجسسسسسساه  انعكسسسسسسس

 مسسسسسا مجموعسسسسسه عنسسسسسدما ، 2009عسسسسسام  فسسسسسً الفلسسسسسسطٌنٌة المحتلسسسسسة

 إلسسسسسسسسى األرض الفلسسسسسسسسسطٌنٌة المحتلسسسسسسسسة رغسسسسسسسساد شخصسسسسسسسسا 7122

 السسسسذٌن بأكملهسسسسا عسسسسائالت )باسسسسستثناء االسسسسستقرار فسسسسً مكسسسسان آخسسسسر

، هسسسم مسسسن النسسسساء هسسسؤالء المهسسساجرٌن مسسسن ٪ 40 حسسسوالً(. هسسساجروا

 سسسسسنة مسسسسن العمسسسسر. 29 و 15 بسسسٌنمسسسسنهم   ٪ 33وتتسسسراوح أعمسسسسار 

 التعلسسسسسٌم علسسسسسى مسسسسسستوى جٌسسسسسد مسسسسسنبصسسسسسفة عامسسسسسة ،  و المغتسسسسسربٌن

 ٪ 36و ، أو أعلسسسسى درجسسسسة البكسسسسالورٌوس ٪ لسسسسدٌهم 36 : الرسسسسسمً

هسسسسسؤالء ل المشسسسسستركة غاٌسسسسسات الهجسسسسسرة. الثسسسسسانوي مسسسسسن ذوي التعلسسسسسٌم

 الخلسسسسسسٌج.  دولالمتحسسسسسسدة و والوالٌسسسسسسات األردن هسسسسسسًالفلسسسسسسسطٌنٌٌن 

 أن، فسسسسسً حسسسسسٌن مسسسسسنهم ٪ 34 الدراسسسسسسة سسسسسسببا فسسسسسً هجسسسسرة  وكسسسسان

انعسسسدام فسسسرص و، ٪ 15 حسسسوالً دفسسسع تحسسسسٌن الظسسسروف المعٌشسسسٌة

 فسسسسسً السسسسسسبب كانسسسسست األراضسسسسسً الفلسسسسسسطٌنٌة المحتلسسسسسة فسسسسسًالعمسسسسل 

.الحسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساالت ٪ مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن 14 حسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوالً  

فسسسً األرض الفلسسسسطٌنٌة  فسسسً المئسسسة مسسسن الفلسسسسطٌنٌٌن ثالثسسسة عشسسسر

 أعسسسرب عامسسسا 59حتسسسً  15 السسسذٌن تتسسسراوح أعمسسسارهم بسسسٌن المحتلسسسة

 فسسسً ٌرغبسسسون ٪ 39 ومسسسن بسسسٌن هسسسؤالء،. الهجسسسرة فسسسً الرغبسسسة عسسسن

 ٪ وذلسسسسك بسسسسسبب 15و  ةٌالمعٌشسسسس هملتحسسسسسٌن ظسسسسروف بسسسسذلك القٌسسسسام

، كسسان انعسسدام األمسسن السسدافع  قطسساع غسسزة فسسًو .العمسسلانعسسدام فسسرص 

مسسسسسسسسن السسسسسسسسذٌن ٌرغبسسسسسسسسون فسسسسسسسسً الهجسسسسسسسسرة. ٪ 14 لمسسسسسسسسا نسسسسسسسسسبته 

 

بالغا  ، 2007عام  منذ الفلسطٌنٌٌنقد ازداد بسرعة عدد العائدٌن و

فً الفئة العمرٌة  منهم% 36. 2009 فً عائد 6426ما مجموعه  

 .الخلٌج ودول األردن من ٌأتًمعظمها و، عاما 29 إلى 15 من

 

 
، فً األراضً الفلسطٌنٌة الهجرة مسح، الجهاز المركزي لإلحصاء : المصدر

2010.  
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 ثدلثدً. القطدع العدم 

%  >0بنسبة   8202فً الربع الرابع انخفضت اإلٌرادات الحكومٌة 

 8202بعد ثالث فترات من التوسع. وكان هناك زٌادة فً الربع الرابع 

فً النفقات الحكومٌة سواء فً األجور أو غٌر األجور بٌنما إنخفض 

صافً األقراض.وإتسع العجز الحكومً فً هذا الربع األخٌر من 

ملٌون دوالر. وواكب  2::% لٌصل إلى أكثر من 2=بنسبة  8202

فً الربع  ضعف   ;.8  مثل الخارجً للموازنة، والذي  ذلك الدعم

من العام الذي ، ولكنه ال ٌزال أقل 8202الرابع عنه فً  الربع الثالث 

.سبقه  

فً المرفق أ ( 9) لمزٌد من التفاصٌل إنظر إلى الجدول أ.  

 المصدر@  وزارة المالٌة الفلسطٌنٌة.

 رابعدً. القطدع الاارف 

 على مؤشرا تعطً المىتجت، للقطاعاث سٍما وال المصرفً االئتمان عه لمعلىماثا

 تذل  المحتلت الفلسطٍىٍت األراضً فً البٍاواث.  األعمال فً والثقت االقتصادي التقذم

 تلٍها ،عماللأل معظمه فً والمىجه االئتمان، استخذام فً تذرٌجٍت زٌادة على

 فً رئٌسٌة تغٌرات رٌظه لم المستعٌرة الجهة حسب االئتمان توزٌع. المستهلكٍه

. خٌرةاأل األرباع  

 

 

 المصدر@ سلطة النقد الفلسطٌنٌة.

 
 األئتادن الاارف  حسب النوع ) كنسبة ان الاتجاوع (  

 األئتادن الاارف  حسب النوع ) باليون يوالر أاريك  (

الربع الثاني 

2000

الربع الثالث 

2009

الربع الرابع 

2009

الربع األول 

2010

الربع الثاني 

2010

الربع الثالث 

2010

الربع الرابع 

2010

41.066.470.172.472.570.166.8

(512)(1,500)(1,565)(1,874)(1,926)(1,999)(1,986)

53.033.329.527.327.229.630.9

(653)(753)(659)(705)(724)(845)(893)

0.00.30.30.30.30.30.3

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

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)(2,261)(2,232)(2,587)(2,658)(2,852)(2,887)

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

 
 

 كما، 8202الربع الثانً  حتى مع مرور الوقت نمت إجمالً القروض المصرفٌة من كنسبة وزنها النسبً  قروض شكل ٌوجد فً  االئتمان المصرفً معظم

 .(فً المرفق أ. ;أو . :أفً  الجداول انظرمزٌد من التفاصٌل ل). قد إنخفض السحب على المكشوف أن

 

(، من إجمالً الودائع ٪ 2?) الخاص القطاع ودائع أساسا منتأتً  والتً  إجمالً الودائع المصرفٌة فً ٪ 9 ما ٌقرب من 8202فً الربع الرابع  زٌادةهناك 

الربع الثالث  فً ٪ :: بحوالً هبوط حاد بعد، الربع الرابعفً  ٪ 92 بنحو  مٌنٌقلغٌر الم نسبةالانخفضت فً المقابل  و. ٪( =<)  مٌنٌقالم منال سٌما 

نمت  ، فقدوبالمثل. و 8202والربع الرابع  8222الربع الثانً  بٌن ٪ 02 إلى ت لتصل تضاعف نسبة الودائع من القطاع العام من مجمل الودائع  .8202

 .العام القطاع ودائع إجمالً فً الودائع الحكومٌة نسبة وبشكل ملحوظ 
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القياة االتجادلية لالئتادن الاارف  والتوزيع حسب الكيدن 
 الاقترض

 المستهلكٌن األعمال
 القٌمٌة األجمالٌة الخدمات العامة
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 الوضع الادل 

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

 الدعم الخارجً للموازنة  الرصٌد الحكومً 
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ية ) اليون يوالر أاريك (فتوزيع الويائع الاار  

الربع الثاني 

2000

الربع الثالث 

2009

الربع الرابع 

2009

الربع األول 

2010

الربع الثاني 

2010

الربع الثالث 

2010

الربع الرابع 

2010

56.5160.3152.9155.1149.5155.2159.2المؤسسات العامة و السلطات المحلٌة

115.1451.6413.2490.9482.7484.8534.1الحكومة

171.6612.0566.1646.0632.1640.0693.3مجموع القطاع العام والقطاع الخاص

3,082.65,385.55,389.75,487.15,296.95,728.25,947.6مقٌمٌن

14.6305.7318.2344.6437.7243.3171.9غٌر مقٌمٌن

3,097.25,691.25,708.05,831.85,734.65,971.56,119.5إجمالي ودائع القطاع الخاص

3,268.86,303.26,274.16,477.86,366.76,611.56,812.9إجمالي الودائع ) القطاعين العام والخاص (

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

فً المرفق أ.( >مزٌد من التفاصٌل أنظر الجدول أ لفضالً عن الحكومة.)  ،لمقٌمٌنوغٌرا  المقٌمٌنً الشكل الرئٌسً من ودائع الحسابات الجارٌة ه  
       

مبلغ القروض نسبة إلى الودائع ٌعطً فكرة عن السٌولة فً النظام 

، ٌمكن النظر إلى زٌادة نسبٌة فً . فً االقتصاد الفعال المصرفً 

حٌث أن مقابل الودائع ) ضمن حدود( بوصفها عالمة إٌجابٌة،القروض 

والذي بدورة ٌحفز األموال  لٌست محفوظة بل مستثمرة أو مستهلكة 

فً نسبة  إنخفاض االقتصاد . فً األراضً الفلسطٌنٌة المحتلة كان هناك

بمعدل حٌث نمت الودائع  8202القروض إلى الودائع فً الربع الرابع 

فً المرفق أ.(  =) مزٌد من التفاصٌل أنظر الجدول أ أسرع من القروض.  

 

 

 
  المصدر@  سلطة النقد الفلسطٌنٌة.

 خداسدً. القطدع الخدص

 

% مقارنة مع 09بنسبة   8200شباط  الشركات الجدٌدة فً الضفة الغربٌة فًإرتفع عدد تسجٌل  

 هذا الرقم أقل بقلٌل. ومع ذلك، بالمقارنة مع مستوٌات ما قبل اإلنتفاضة فإن 8200 ثانًشهر كانون 

 أقل .اي 8200شباط شركة مسجلة جدٌدة فً  =9. أما بالنسبة لقطاع غزة، تشٌر البٌانات إلى 

مستوى  % من 2> ، لكنها ما زالت أقل من8200 ثانً% عما كانت علٌه فً كانون :0بحوالً  

(.فً المرفق أ <) لمزٌد من التفاصٌل إنظر إلى الجدول أ. .اضةفما قبل اإلنت  

 

 

 

 
 المصدر@ وزارة االقتصاد الوطنً.

  

 

لحٌوٌة مباشر غٌر كمؤشر تستخدم أن منكٌ الجدٌد ناءبلل المرخصة لمساحةا  

 للمساحات % 57بنسبة  حاد إرتفاع البٌانات تظهر  3122شباط   فً. اإلقتصاد

وهو مستوى ٌزٌد  .السابق بالشهر مقارنة الغربٌة الضفة فً  للبناء المرخصة

نسبة بإنخفاض هناك  كان . فً قطاع غزة،3111% عنه فً شهر آب 27بنسبة 

.3122فً فبراٌر  فً المساحة المرخصة للبناء الجدٌد  88%  

(.أ المرفق فً 9.أ الجدول إلى إنظر التفاصٌل من لمزٌد)    

  

 

 المصدر@ هٌئة المكاتب والشركات الهندسٌة.
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 ييي تستجيل الشركدت التجييية

 قطاع غزة
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إنخفاضاُ  تظهر 8200شباط  بٌانات تستخدم البٌانات عن سوق األوراق المالٌة  كمؤشر غٌر مباشر للتصورات الفلسطٌنٌة تجاه حالة االقتصاد الوطنً . 

فً  تقرٌبا %0فقد إنخفض بنسبة  مؤشر القدسأما من حٌُث قٌمة األسهم  المتداولة ،  %0بإنخفاض وقدرة  أٌضاً عدد األسهم المتداولة و% فً :0بحوالً 

.شباطشهر   

 األوراق التتجدرية
تشرين أول أيلول 2010آب 2000

2010

تشرين ثاني 

2010

كانون أول 

2010

كانون ثاني 

2011

     شباط       

2011

7.0012.218.09.918.817.615.1 عدد األسهم المتداولة ) بالملٌون (

13.027.021.633.544.028.227.8 قٌمة األسهم المتداولة ) بالملٌون دوالر أمرٌكً (

265.23503.74491.48480.88489.60489.50482.16 مؤشر القدس

المصدر: بورصة فلسطٌن  

 سديسدً. تقطدع غزة

 

طن من الغاز من خالل معبر كرم أبو  2<8,8حٌث سمح بمرور حوالً    8200شباط المستورد إلى غزة  خالل  كبٌرة فً كمٌة غاز الطهً إنخفاضهناك 

لتر من  2,222: سمح بدخول خالل الفترة المشمولة بالتقرٌر  .8200  ثانًمقارنة للحجم المسموح به فً كانون  %;8 إنخفاضسالم، وهو ما ٌمثل 

.لتر من السوالر للقطاع الخاص 089,202لتر من البنزٌن و  222,;:تم إستٌرادها لوكالة الغوث الدولٌة، و  والتً  لتر من السوالر 02<,=08البنزٌن و  

 حتجم ابيعدت الوتقوي الاستجلة ف  تقطدع غزة

أيلول 2010آب 2000
تشرين أول 

2010

تشرين ثاني 

2010

كانون أول 

2010

كانون ثاني 

2011

     شباط       

2011

معبر الشجاعية

3,188.931.078.5125.30.0138.685.0 بنزٌن ) 1000 لتر (

11,343.00.0370.0246.3135.0251.8260.8 سوالر ) 1000 لتر (

243.10.00.00.00.00.00.0 كاز أبٌض ) 1000 لتر (

1.92.93.22.22.73.12.3 غاز الطهً ) 1000 طن (

 0.0 720.0     4,644.1  5,931.9  8,152.9  8,239.8  غٌر متوفرسوالر صناعً ) 1000 لتر (

المصدر: الهٌئة العامة للبترول و وزارة االقتصاد الوطًن

معبر كرم أبو سالم

 
.لوقود من خالل معبر كرم أبو سالمأعلنت إسرائٌل أن معبر الشجاعٌة ) ناحل عوز( مغلق ولن ٌتم دخول المحروقات من خاللة. وأنه سٌتم نقل ا 8202كانون ثانً  0فً تارٌخ مالحظة@      

 

مستوى الواردات لقطاع غزة لم ٌختلف كثٌرا 

تكشف عن   شباط نات ٌاب. 8200فً شباط  

 إجمالً عدد من ٪ 8 حوالًبإرتفاع  وجود

 مقارنة مع غزة إلى قطاع الشاحنات المستوردة

) لمزٌد من التفاصٌل إنظر  .8200 ثانًكانون 

فً المرفق أ( 02إلى الجدول أ.  

 

 

 

 

 

 

 
 المصدر@ مكتب المنسق الخاص لألمم المتحدة

 

هو الذي ٌعمل لدخول الحبوب  الوحٌد  .فقط الحزام الناقل =822حزٌران  08منُذ  ا مغلق )  كارنً(  لنقل البضائع من وإلى قطاع غزة  معبر المنطاربقً 

من األعالف الحٌوانٌة شاحنة  2;0,2 هوقد أدخل إلى قطاع غزة ما مجموع.  8200 شباط  خالل ٌوم 00 والعلف الحٌوانً فً معبر المنطار و كان مفتوحا

.عبر الحزام الناقل ،مصلحة بلدٌات الساحل برنامج األمم المتحدة اإلنمائً،و لوكالة الغوث الدولٌة، والحصى و والقمح،  

 :8;للقطاع الخاص والباقً  ( شاحنة كانت%9<)  80;,8الشهر، عن طرٌق معبر كرم أبو سالم خالل قطاع غزة  شاحنة دخلت  ;:9,2  إجمالً من

،  السلع المستوردة % من9:شاحنة( بنسبة  0,982%( كانت مخصصة لوكاالت المساعدات اإلنسانٌة.  المواد الغذائٌة تشكل غالبٌة السلع المستوردة )=0)

.% من السلع المستوردة=;بنسبة ( شاحنة ;8=,0)المواد الغٌر غذائٌة   بٌنما  
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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 
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 822,; و 22?,9 بٌن تقرٌبا الشهري مستوٌات االستٌراد تفاوتت، على قطاع غزة االغالق لتخفٌف 8202 ٌرانبعد تغٌٌر السٌاسة الخاصة بالمعابر فً حز

 كان االغالق الذي قبل مستوى الواردات للوصول الى لم ٌكن كافٌا والذي، 8202حزٌران  منذ شهرٌا ٪ > الواردات بنسبة نمت فً المتوسط ، . شاحنة

.8222آب  مستوى من فقط ٪ 2; و =822 مستوى أٌار ٪ من ;<ً حوال فقط وارداتال كانت 8200شباط  فً. =822 فً ا مشدد  

 

 
  المصدر@ مكتب المنسق الخاص لألمم المتحدة.

 .وبٌت حانونالواردات عبر معبر رفح ال تشمل أٌضا  .=822أٌار -اطبمالحظة@ هذه األرقام ال تشمل مجموع شاحنات الحصمة من خالل معبر المنطار من شهر ش

 

 

فً < كانون أول 8202 اعلنت اسرائٌل عزمها على توسٌع عدد ونطاق الصادرات المسموح بها من قطاع غزة لتشمل المنتجات الزراعٌة ، واألثاث ، 

 والمنسوجات ، والمنتجات الصناعٌة الخفٌفة.

الوجهاتالسلععدد الشاحنات

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

الضفة الغربٌةالزهور ) 996,000 زهرة / 7 شاحنات (

خضار )1 شاحنة(

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

الضفة الغربٌةالزهور ) 2,762,000 زهرة / 17 شاحنة (

فلفل حلو ) 5 طن / 2 شاحنة (

أوروبافراولة ) 53.2 طن / 27 شاحنة (52شباط 2011

الزهور ) 4,054,000 زهرة / 25 شاحنة (

المصدر: مكتب المنسق الخاص لألمم المتحدة.
 

فً شباط 8200 سمحت اسرائٌل بتصدٌر الفراولة والزهور من غزة  إلى أوروبا. تم تصدٌر =8 شاحنة من الفراولة )9.8; طن( و ;8 شاحنة من القرنفل 

 )222,:;2,: زهرة( إلى أوروبا عن طرٌق معبر كرم أبو سالم. وهذا ٌمثل أقل من نصف مستوى الصادرات فً شهر كانون ثانً 8200.
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 واريات تقطدع غزة

 2000المستوى فً شهر آب  2007المستوى فً شهر أٌار  واردات

تخفٌف اإلغالق سٌاسة قرار تشدٌد اإلغالق عملٌة الرصاص  
 المصبوب
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 الالحق أ: التجياول الارتجعية اإلحادئية
.1تجيول أ   

( حسب أتقسدم األنفدق الرئيسية100=2004اؤشر أسعدر الاستهلك )   

أيلول 2010
تشرين أول 

2010

تشرين ثاني 

2010

كانون أول 

2010

كانون ثاني 

2011

     شباط      

2011

األراضي الفلسطينية

ات المرطبة 148.3149.5148.9148.2147.0148.5 المواد الغذائٌة والمشروب

ات الكحولٌة والتبغ 158.6158.6158.6158.7159.4159.8 المشروب

109.5110.0111.5111.9111.9111.7االقمشة والمالبس واالحذٌة

126.5127.3128.0128.2129.5129.4 المسكن ومستلزماته

114.9115.4115.6115.7116.3116.7 االثاث  والمفروشات والسلع  المنزلٌة

114.8114.9115.2115.8116.0115.7 الخدمات الطبٌة

120.5120.7121.6121.8125.3125.5 النقل والمواصالت

106.9106.8106.8106.9106.9106.7 االتصاالت

103.1103.1103.5103.3103.5103.6 السلع و الخدمات الترفٌهٌة و الثقافٌة

110.8110.8110.8110.8110.9111.0 خدمات التعلٌم

136.7137.1138.6139.3140.7141.6 خدمات المطاعم والمقاهً والفنادق

121.6122.1122.8123.1122.7122.1 سلع وخدمات متنوعة

130.7131.4131.5131.4131.5132.1 الرقم القياسي العام السعار المستهلك

القدس الشرقية

ات المرطبة 150.3152.7152.0150.7149.2149.8 المواد الغذائٌة والمشروب

ات الكحولٌة والتبغ 155.9155.9155.9156.0156.9157.1 المشروب

116.9117.8120.6119.9120.8120.8االقمشة والمالبس واالحذٌة

120.4120.7121.0121.2121.7122.0 المسكن ومستلزماته

109.4110.2110.6111.2112.1113.0 االثاث  والمفروشات والسلع  المنزلٌة

123.0123.2123.8124.7124.4123.5 الخدمات الطبٌة

127.9128.6129.6129.5135.8135.8 النقل والمواصالت

103.3103.1103.1103.1103.0103.0 االتصاالت

108.0108.1108.9108.6109.5109.6 السلع و الخدمات الترفٌهٌة و الثقافٌة

112.9112.9112.9112.9112.9112.9 خدمات التعلٌم

147.3147.9149.1151.7152.2153.0 خدمات المطاعم والمقاهً والفنادق

115.0115.2116.0116.6117.4116.1 سلع وخدمات متنوعة

130.6131.6131.9131.6132.2132.4 الرقم القياسي العام السعار المستهلك

الضفة الغربية ) بإستثناء القدس الشرقية(

ات المرطبة 146.1147.0146.7146.8145.9145.9 المواد الغذائٌة والمشروب

ات الكحولٌة والتبغ 160.0160.0160.0160.0160.6161.4 المشروب

96.496.698.197.997.897.7االقمشة والمالبس واالحذٌة

134.8135.8136.5136.6139.0138.0 المسكن ومستلزماته

99.899.299.399.7100.1101.5 االثاث  والمفروشات والسلع  المنزلٌة

111.4111.4111.2112.7112.7113.0 الخدمات الطبٌة

117.5117.5118.6118.9122.7123.2 النقل والمواصالت

107.8107.8107.8108.1108.0107.6 االتصاالت

92.392.492.692.192.993.5 السلع و الخدمات الترفٌهٌة و الثقافٌة

107.0107.0107.0107.0107.2107.5 خدمات التعلٌم

131.1131.4133.6134.2135.3136.7 خدمات المطاعم والمقاهً والفنادق

126.8127.2128.1127.9127.7128.7 سلع وخدمات متنوعة

128.7129.2129.4129.6129.2130.1 الرقم القياسي العام السعار المستهلك

قطاع غزة

ات المرطبة 151.4150.2149.9150.1149.9153.7 المواد الغذائٌة والمشروب

ات الكحولٌة والتبغ 156.6156.6156.6156.8157.2157.2 المشروب

113.7114.5115.5117.6117.5116.3االقمشة والمالبس واالحذٌة

121.3123.0124.1124.8126.1125.6 المسكن ومستلزماته

141.6141.5141.5140.9140.9139.6 االثاث  والمفروشات والسلع  المنزلٌة

98.298.498.698.699.499.0 الخدمات الطبٌة

126.0126.0126.6126.9127.8127.9 النقل والمواصالت

105.5105.5105.5105.6105.6105.4 االتصاالت

101.3101.4101.2101.2100.5100.2 السلع و الخدمات الترفٌهٌة و الثقافٌة

107.6107.6107.6107.6107.6107.6 خدمات التعلٌم

151.6151.9151.9152.6156.4156.4 خدمات المطاعم والمقاهً والفنادق

123.9124.6125.0125.2123.8123.0 سلع وخدمات متنوعة

133.3133.1133.2133.6133.7134.8 الرقم القياسي العام السعار المستهلك

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

الربع الثاني 

2000

الربع الثالث 

2009

الربع الرابع 

2009

الربع األول 

2010

الربع الثاني 

2010

الربع الثالث 

2010

الربع الرابع 

2010

 األراضي الفلسطينية

8.825.824.822.022.926.623.4 البطالة

18.531.430.228.028.633.329.9 البطالة المعدلة

 الضفة الغربية

6.517.818.116.515.520.116.9 البطالة

15.823.723.522.421.126.623.5 البطالة المعدلة

 قطاع غزة

13.842.339.333.939.340.537.4 البطالة

24.247.144.339.744.347.043.5 البطالة المعدلة

، مسح القوى العاملة. المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطًٌن
 

 
 

.3تجيول أ   
 الاؤشرات الادلية ) اليون يوالر أاريك  (

الربع األول 

2008

الربع الثالث 

2009

الربع الرابع 

2009

الربع األول 

2010

الربع الثاني 

2010

الربع الثالث 

2010

الربع الرابع 

2010

334.9453.9397.3455.8491.3522.2438.9 اإلٌرادات الحكومٌة

476.5509.0251.8371.2395.4373.8423.3 إجماًل الرواتب واألجور الحكومٌة

228.8327.9264.0260.8303.0258.0334.2 النفقات الحكومٌة غٌر األجور

77.5115.381.291.566.759.046.3 صاًف اإلقراض الحكوًم

441.3-262.4-327.8-318.4-258.3-555.2-447.9- الرصٌد الحكوًم

525.6666.4284.2207.6317.6177.9443.4 الدعم الخارجً للموازنة

المصدر: وزارة المالٌة الفلسطٌنٌة.
 

 

.4تجيول أ   
 االئتادن الاارف  حسب التجهة الاستعيرة

الربع الثاني 

2000

الربع الثالث 

2009

الربع الرابع 

2009

الربع األول 

2010

الربع الثاني 

2010

الربع الثالث 

2010

الربع الرابع 

2010

إجمالي القيمة ) بمليون دوالر أمريكي(

7521,2161,2691,3701,5011,6041,681 األعمال

429722637870825885837 المستهلكٌن

52323328347332363369 الخدمات العامة

1,2342,2612,2342,5872,6582,8522,888 المجموع

التوزيع النسبي ) % من المجموع(

61.053.856.853.056.556.258.2 األعمال

35.031.928.533.631.031.029.0 المستهلكٌن

4.014.314.713.412.512.712.8 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   
االتقتادي االئتادن الاارف  حسب النشدط   

الربع الثالث 

2009

الربع الرابع 

2009

الربع األول 

2010

الربع الثاني 

2010

الربع الثالث 

2010

الربع الرابع 

2010

المجموع ) بمليون دوالر أمريكي(

722637870825885837مجموع القطاع العام

1,5381,5971,7181,8341,9662,051مجموع القطاع الخاص

373947535766  قطاع الزراعة والثروة الحٌوانٌة

179185194213235240  قطاع الصناعة والتعدٌن

238266292320319335  العقارات واالنشاءات واألراضً

360341379425470487  قطاع التجارة العامة

232524222327  النقل والمواصالت

353944505367  قطاع السٌاحة المطاعم والفنادق وأخرى

697370666655  الخدمات المالٌة

323328347332363369  قطاع الخدمات العامة

565654545352  تموٌل االستثمار باألسهم واألدوات المالٌة

5657688192102  تموٌل شراء السٌارات

65778899107118  تموٌل السلع االستهالكٌة

97111111119128132  أخرى فً القطاع الخاص

2,2612,2342,5872,6582,8522,888المجموع

1,2161,2691,3701,5011,6041,681المجموع ناقص مجموع القطاع العام وقطاع الخدمات العامة

التوزيع النسبي ) % من المجموع(

31.928.533.631.031.029.0مجموع القطاع العام

68.171.566.469.069.06.3مجموع القطاع الخاص

1.61.71.82.02.015.5  قطاع الزراعة والثروة الحٌوانٌة

7.98.37.58.08.20.5  قطاع الصناعة والتعدٌن

10.511.911.312.011.21.8  العقارات واالنشاءات واألراضً

15.915.314.616.016.52.5  قطاع التجارة العامة

1.01.10.90.80.83.7  النقل والمواصالت

1.61.81.71.91.90.2  قطاع السٌاحة المطاعم والفنادق وأخرى

3.13.32.72.52.30.5  الخدمات المالٌة

14.314.713.412.512.70.4  قطاع الخدمات العامة

2.52.52.12.01.92.8  تموٌل االستثمار باألسهم واألدوات المالٌة

2.52.62.63.03.20.4  تموٌل شراء السٌارات

2.93.43.43.73.80.8  تموٌل السلع االستهالكٌة

4.35.04.34.54.54.6  أخرى فً القطاع الخاص

100.0100.0100.0100.0100.0100.0المجموع

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

3.13.03.43.53.53.9  قطاع الزراعة والثروة الحٌوانٌة

14.714.614.214.214.614.2  قطاع الصناعة والتعدٌن

19.621.021.321.319.919.9  العقارات واالنشاءات واألراضً

29.726.927.628.329.329.0  قطاع التجارة العامة

1.92.01.81.41.41.6  النقل والمواصالت

2.93.13.23.33.34.0  قطاع السٌاحة المطاعم والفنادق وأخرى

5.75.85.14.44.13.3  الخدمات المالٌة

4.64.44.03.63.33.1  تموٌل االستثمار باألسهم واألدوات المالٌة

4.64.54.95.45.76.1  تموٌل شراء السٌارات

5.36.06.46.66.77.0  تموٌل السلع االستهالكٌة

8.08.78.17.98.07.9  أخرى 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 الثالث  

2009

الربع الرابع  

2009

الربع األول 

2010

الربع الثاني 

2010

الربع الثالث 

2010

الربع الرابع 

2010

ودائع القطاع العام

المؤسسات العامة والسلطات المحلية

17.381.678.278.974.779.482.6ودائع جارٌة

39.278.774.776.274.875.876.6ودائع اجلة

56.5160.3152.9155.1149.5155.2159.2مجموع المؤسسات العامة والسلطات المحلٌة

الحكومة

37.6275.4232.6310.9300.5296.5340.9ودائع جارٌة

77.5176.2180.6180.0182.1188.3193.2ودائع اجلة

115.1451.6413.2490.9482.7484.8534.1ودائع السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة : المجموع

171.6612.0566.1646.0632.1640.0693.3مجموع ودائع القطاع العام

ودائع القطاع الخاص

ودائع المقيمين

746.52,014.31,890.21,975.11,936.12,171.32,198.6 ودائع جارٌة

440.41,535.41,608.31,632.71,639.61,743.21,802.1ودائع التوفٌر

1,895.71,835.91,891.31,879.31,721.21,813.81,947.0ودائع اجلة

3,082.65,385.55,389.75,487.15,296.95,728.25,947.6مجموع ودائع المقٌمٌن

ودائع غير المقيمين

3.3162.8152.1167.3222.9119.159.2ودائع جارٌة

2.451.161.569.286.844.042.1ودائع التوفٌر

8.991.8104.6108.2128.080.170.6 ودائع اجلة

14.6305.7318.2344.6437.7243.3171.9مجموع ودائع غٌر  المقٌمٌن

3,097.25,691.25,708.05,831.85,734.65,971.56,119.5مجموع ودائع القطاع الخاص

3,268.86,303.26,274.16,477.86,366.76,611.56,812.9مجموع الودائع ) القطاعين العام والخاص (

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

المصدر:  سلطة النقد الفلسطٌنٌة.

 
.7تجيول أ   

الويائع ، ونسبة القروض إلى الويائعإتجادل   و ،إتجادل  القروض  
الربع الثاني 

2000

الربع الثالث 

2009

الربع الرابع 

2009

الربع األول 

2010

الربع الثاني 

2010

الربع الثالث 

2010

الربع الرابع 

2010

1,2342,2612,2322,5872,6582,8522,887 إجماًل القروض ) بملٌون دوالر أمرٌكً(

3,3286,6876,6556,9356,6857,0507,246 إجماًل الودائع ) بملٌون دوالر أمرٌكً(

37.133.833.537.339.840.539.9 نسبة القروض إلى الودائع )%(

المصدر:  سلطة النقد الفلسطٌنٌة.
 

 
.8تجيول أ   

الشركدت حسب الحدلة القدنونيةييي تستجيل   
تشرين أول     أيلول 2010   آب  2000

2010

تشرين ثاني 

2010

كانون أول 

2010

كانون ثاني 

2011

     شباط      

2011

الضفة الغربية

42333524344860 شركة عادٌة

95537746716972 شركة مساهمة

0010000 شركة عامة

0211212 شركة أجنبٌة

0011411 شركة غٌر ربحٌة

1378811572111119135 المجموع

 قطاع غزة

819151481816 شركة عادٌة

12232117172521 شركة مساهمة

0000000 شركة عامة

1000000 شركة أجنبٌة

94323631254337 المجموع

. المصدر: وزارة االقتصاد الوطًن  
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.9تجيول أ   

 الاسدحدت الارخاة لإليادر ) اتر اربع (
    أيلول    آب  2000

2010

تشرين أول 

2010

تشرين ثاني 

2010

كانون أول 

2010

كانون ثاني 

2011

     شباط      

2011

 الضفة الغربية

62,23276,85858,940272,75355,238101,998 القدس رام هللا و البٌرة

40,42956,69053,458170,22037,24736,549 نابلس

19,81321,87319,00778,61016,79323,947 طولكرم

20,79746,67038,710149,73072,254189,184 الخلٌل

13,90526,57718,30753,68320,8288,165 بٌت لحم

14,55823,43419,87534,14822,85532,340 جنٌن

7521,3225,93014,1856774,239 قلقٌلٌة

000000 سلفٌت

345,685172,486253,424214,227773,329225,892396,422 المجموع

قطاع غزة

27,90221,32023,25020,88018,75021,2402,630 الشمال

50,11625,20023,87021,74520,54524,3302,880 غزة

15,98411,48012,18014,51016,56015,0701,750 الوسطى

51,14624,79022,56023,24020,82018,7402,050 خانٌونس

39,42912,68014,49015,67016,32514,8801,645 رفح

184,57795,47096,35096,04593,00094,26010,955مجموع قطاع غزة

المصدر: هٌئة المكاتب والشركات الهندسٌة.

 
 

 

.10تجيول أ   
 حركة شدحندت غزة

    أيلول    آب  2000

2010

تشرين أول 

2010

تشرين ثاني 

2010

كانون أول 

2010

كانون ثاني 

2011

     شباط      

2011

 معبر المنطار ) كارني (

992000000 مجموع الشاحنات الصادرة

4616808501,0541,0051,050 2,923         مجموع الشاحنات الواردة

 معبر كرم أبو سالم ) كيرم شالوم (

00049910752 مجموع الشاحنات الصادرة

 3,045         2,978         3,260         3,136         3,744         3,029        0 مجموع الشاحنات الواردة

 معبر صوفا التجاري

0000000 مجموع الشاحنات الصادرة

000000 4,384         مجموع الشاحنات الواردة

 معبر الشجاعية للوقود ) ناحل عوز (

904000000 مجموع الشاحنات الواردة

 معبر كرم ابو سالم للوقود ) كيرم شالوم(

0124152105123140107 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

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

عاما  أو أكثر و الذٌن ٌعانون من البطالة باالضافة الى أولئك الذٌن ، خالل الفترة المرجعٌة ، من دون عمل ;0األشخاص الذٌن ٌبلغون من العمر  

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

  متاح لهم .

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

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( هو مؤشر البورصة الرئٌسً لسوق فلسطٌن لألوراق المالٌة  

 

الارخاة للبندء التجيييالاسدحدت    

عبارة عن المساحات المرخصة لألبنٌة الجدٌدة والقائمة.   

 

  اتوسط األتجر اليوا  الادف 

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

قا لسعر الصرف فً شهر الدراسة.شٌكل اسرائٌلً جدٌد وف  

  

 االئتادن الاارف 

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

 عامة بأن اإلئتمان ٌسهم فً النمو االقتصادي.

   

  الويائع الاارفية

ات التً ٌحتفظ بها البنك نٌابة عن العمالء. وكثٌرا ما ٌستخدم هذا المؤشر لقٌاس سالمة وثقة الشعب فً النظام المصرفً.الودائع هً الحساب  

 

  اؤشر أسعدر الاستهلك 

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

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

و هً@ الخضروات والفواكه والمواد الغذائٌة األخرى ، والمشروبات والتبغ والمنسوجات  وتشمل سلة البضائع  فئات رئٌسٌة من السلع والخدمات

الوقود والطاقة، والنقل، واالتصاالت والخدمات الطبٌة والمنتجات الصٌدالنٌة، والمالبس واألحذٌة واألثاث واألجهزة المنزلٌة واألدوات المنزلٌة و

نات وسلع الرعاٌة الشخصٌة، ورسوم خدمات النقل العام واالتصاالت والرعاٌة الصحٌة فً المستشفٌات وغٌرها ، والرسوم المدرسٌة. ٌتم جمع بٌا

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

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

 

  أيدم اإلغالتقدت الفعلية / تجزئ 

ل األخرى،  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  تبلغ 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 بأجر أو العمل لمدة ساعة على األقل خالل األسبوع  ;0العمالة  تشمل جمٌع األشخاص الذٌن ٌبلغون 

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

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

  

  سعر الارف

 سعر الصرف هو سعر عملة واحدة مقابل عملة أخرى.

  

  الاديرات

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

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

  

  الندتج الاحل  اإلتجادل 

الزمن. معٌنة من لخدمات المنتجة داخل األراضً الفلسطٌنٌة المحتلة فً فترةهو القٌمة اإلجمالٌة لجمٌع السلع وا لناتج المحلً اإلجمالًا  

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

  قٌمة األموال.

. : طرٌق ضربها بالرقموٌتم تحوٌل البٌانات الربعٌة عن   

 

  نايب الفري ان الندتج الاحل  اإلتجادل 

.هذه هً نتٌجة لتقسٌم الناتج المحلً اإلجمالً على  مجموع السكان   

 

  
الناتج المحلً اإلجمالً

 السكان
  نصٌب  الفرد  من الناتج المحلً اإلجمالً   

 

 اعيل تغير الندتج الاحل  اإلتجادل  

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

 

       
الناتج المحلً اإلجمالً فً الفترة(ت)  الناتج المحلً اإلجمالً فً الفترة(ت  )  

الناتج المحلً اإلجمالً فً الفترة(ت  ) 
 

 

  اعيل التضخم

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

                        

      
مؤشر األسعار فً الفترة(ت)  مؤشر األسعار فً  الفترة(ت  )  

مؤشر 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، والمبالغ المستردة الضرائب، والضرائب واإلٌرادات غٌر الضرٌبٌ 
(حساب الخزٌنة الموحدالتً تجمعها وزارة المالٌة ووزارات أخرى لحساب الخزٌنة الموحد)  

 
  نفقدت األتجور الحكواية

على األجور والرواتب  للموظفٌن الدائمٌن المدنٌٌن  واألمنٌٌن.هذا هو إنفاق الحكومة   

   

  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

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

 والخدمات التً تقدمها وزارتً الصحة والزراعة.

  

 الرايي الحدل 

راض ونفقات رصٌد الحكومة هو الفرق بٌن إٌرادات الحكومة ومجموع صافً النفقات، بما فً ذلك األجور ونفقات غٌر األجور وصافً اإلق

  التنمٌة.

  الييم الخدرتج   للاوازنة

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

  

  الواريات

.الواردات هً السلع والخدمات التً ٌنتجها القطاع األجنبً وٌتم شراؤها من قبل  االقتصاد المحلً  

  

  القوى العدالة

.سنة فما فوق( الذٌن ٌعملون أو عاطلٌن عن العمل خالل فترة مرجعٌة محددة ;0القوى العاملة وتتألف من جمٌع األشخاص فً سن العمل )   

 القوى العاملة = العاملٌن + العاطلٌن عن العمل

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

.السجون ، وربات بٌوت   

  القروض إلى الويائع

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

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

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

 

      
القروض المصرفٌة

الودائع المصرفٌة
 معدل القروض إلى الودائع 

 

الشركدت  التجييية يلتستجييي    

 هو عدد الشركات الجدٌدة التً تسجل لدى 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. 

 

الاحيويةالعادلة   

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

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

 

 

  

  اعيل البطدلة

أو أكثر والذٌن خالل االسبوع قبل الدراسة كانوا بال عمل وهم  سنة ;0"العاطلٌن عن العمل" تشمل جمٌع األشخاص الذٌن تتراوح أعمارهم بٌن  

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

.ٌستخدم على نطاق واسع المؤشر كمقٌاس للٌد العاملة غٌر المستغلة  
 

     
البطالة

القوى العاملة
 معدل البطالة 

  تقياة األسهم الاتياولة

. قٌمة األسهم المتداولة هو مجموع األسهم المتداولة مضروبا بأسعارها المناظرة  


