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يرجى  قائمة العناوين إلى لتضاف أو لمزيد من المعلومات  

أونسكو رام هللااالتصال على:   

 marschatz@un.org      مارشاتز أستريد             

 

 
 

 أونسكو قطاع غزة

raqeb@un.org                     رائد الرقب      

    
التقرير االقتصادي االجتماعي لمكتب المنسق الخاص لعملية 

الموقعالسالم في الشرق االوسط  متاح ايضاً على   

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

 

mailto:marschatz@un.org
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نسبة التغيير الربع األول 2012 )%(الربع األول 2012الربع الرابع 2011الربع الثاني 2000اإلنتاج
a/

1,629
b/

1,580
b/

-3.1
b/

a/
11.2

b/
5.6

b/----
a/

1,641
b/

1,579
b/

-3.8
b/

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

c/تغيير في األسعار )مؤشر أسعار المستهلك ، ٪(
0.23.0-0.2-0.9-المجموع 

0.30.13.0-1.1-القدس الشرقية

0.60.10.24.7-الضفة الغربية

0.91.3-0.80.0-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 أيار 2012 )%(أيار 2012نيسان 2012كانون ثاني 2011

605.9574.8664.915.7

499.6556.3526.1-5.4

223.0424.3454.97.2

42.440.253.031.8

-171.3-484.8-487.80.6

113.3526.1151.0-71.3

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 أيار 2012 )%(أيار 2012نيسان 2012آب 2000

17.1-231123102المجموع

13.5-1379683الضفة الغربية

29.6-942719قطاع غزة

530.3746.4752.00.8المجموع

345.7357.1361.81.3الضفة الغربية

184.6389.3390.10.2قطاع غزة

نسبة التغيير أيار 2012 )%(أيار 2012نيسان 2012آب 2000حركة الشاحنات
/d

4,373000.0المنطار ) السير الناقل(واردات قطاع غزة ) شاحنات( 

4,384000.0صوفا          

953000.0رفح         

04,1235,29828.5كرم أبو سالم

02032166.4كرم أبو سالم ) محروقات(          

904000.0معبر الشجاعية          
/d

2,460000.0المنطارصادرات قطاع غزة ) شاحنات( 

72.2-0185كرم أبو سالم

إغالق جزئي - أيار 2012آب 2000اإلغالقات

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

0غير متوفركرم أبو سالم

 0 0معبر الشجاعية ) محروقات(          

 0 0صوفا ) تجاري(          

 0 0رفح ) تجاري(          

 81 0رفح ) مسافرين(

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

/b بيانات أولية .
/c تشمل بيانات عن القدس الشرقية المحتلة .

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

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

19 

أوالً.الوقائع االقتصادية االجتماعية - أيار 2012

 صافي األقراض الحكومي ) على أساس نقدي،  بمليونشيقل(

أهم مؤشرات االقتصاد الكلي

 الناتج المحلي اإلجمالي )بالسعر الثابت ألسعار 2004، مليون دوالر أمريكي(

 معدل تغيرالناتج المحلي اإلجمالي  )سنوي أسعار 2004  ٪(

 الناتج المحلي اإلجمالي للفرد )سنوي، الثابت أسعار 2004 دوالر أمريكيي(

 اجمالي صافي االيرادات الحكومية ) على أساس نقدي، بمليون شيقل(

 النفقات الحكومية غير األجور ) على أساس نقدي،  بمليون شيقل(

القطاع العام

 اجمالي الرواتب واألجور الحكومية ) على أساس نقدي، بمليون شيقل(

تسجيل الشركات الجديدة

 الرصيد الحكومي ) على أساس نقدي،  بمليون شيقل(

 الدعم الخارجي للموازنة ) بمليون شيقل(

القطاع المصرفي

 القروض ) بمليون دوالر أمريكي(

 الودائع ) بمليون دوالر أمريكي(

 القروض و الودائع )٪(

القطاع الخاص

المساحات المرخصة للبناء الجديد                     

)ألف متر ربع(

قطاع غزة

100 

إغالق تام - أيار  2012

100

15

100 

100 
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 ثدنيدً. الوضع اإلتقتادي  الكل 

 أ. اإلنتدج

 

% فضضضضضضي الربضضضضضضع 3النضضضضضضاتل المحلضضضضضضي اإلجمضضضضضضالي بنسضضضضضضبة  إنخفضضضضضضض

  ولكنضضضضضضه كضضضضضضان أعلضضضضضضى، مقارنضضضضضضة بضضضضضضالربع السضضضضضضابق 2102 األول

. 2100مضضضضضن عضضضضضام  األول% عمضضضضضا كانضضضضضت عليضضضضضه فضضضضضي الربضضضضضع 6

النضضضضضضضضضضضاتل المحلضضضضضضضضضضضي  إنخفضضضضضضضضضضضض، 2102األول فضضضضضضضضضضضي الربضضضضضضضضضضضع 

% فضضضضضضضي قطضضضضضضضاع 2%  فضضضضضضضي الضضضضضضضضفة الغربيضضضضضضضة و 3اإلجمضضضضضضضالي 

كانضضضضضضضت  .2100مضضضضضضضن عضضضضضضضام  الرابضضضضضضضع، مقارنضضضضضضضة بضضضضضضضالربع غضضضضضضضزة

مليضضضضضضضضضضون دوالر  0,081قيمضضضضضضضضضضة النضضضضضضضضضضاتل المحلضضضضضضضضضضي الحقيقضضضضضضضضضضي 

،  2102مضضضضضضضضضضضضن عضضضضضضضضضضضضام   األولأمريكضضضضضضضضضضضضي خضضضضضضضضضضضضالل الربضضضضضضضضضضضضع 

مليضضضضضضضضضون دوالر أمريكضضضضضضضضضي مضضضضضضضضضن حيضضضضضضضضضث االسضضضضضضضضضعار   2,222)

 0,006موزعضضضضضضضضضة كالتضضضضضضضضضالي : الضضضضضضضضضضفة الغربيضضضضضضضضضة الجاريضضضضضضضضضة  

فضضضضضضضي  مليضضضضضضضون دوالر أمريكضضضضضضضي 262مليضضضضضضضون دوالر أمريكضضضضضضضي، 

  .قطاع غزة

% مضضضضضضن إجمضضضضضضالي النضضضضضضاتل 29إقتصضضضضضضاد غضضضضضضزة صضضضضضضغير  نسضضضضضضبياً ويسضضضضضضهم بحضضضضضضوالي 

% مضضضضضضن 38اإلجمضضضضضضالي الحقيقضضضضضضي، فضضضضضضي حضضضضضضين أن عضضضضضضدد سضضضضضضكانها يمثضضضضضضل المحلضضضضضضي 

ويمثضضضضضضل هضضضضضضذا زيضضضضضضادة  إجمضضضضضضالي السضضضضضضكان فضضضضضضي األراضضضضضضضي الفلسضضضضضضطينية المحتلضضضضضضة.

 .2100% خالل الربع الرابع 22على مساهمتها من 

   

نصضضضضضضضيب الفضضضضضضضرد مضضضضضضضن النضضضضضضضاتل المحلضضضضضضضي اإلجمضضضضضضضالي  إنخفضضضضضضضض

 األولوبضضضضضضين الربضضضضضضع  2100الرابضضضضضضع % بضضضضضضين الربضضضضضضع 2بنسضضضضضضبه 

نصضضضضضضيب الفضضضضضضرد مضضضضضضن  إنخفضضضضضضض. فضضضضضضي الضضضضضضضفة الغربيضضضضضضة 2102

دوالر أمريكضضضضضضي إلضضضضضضضى  289النضضضضضضاتل المحلضضضضضضضي اإلجمضضضضضضالي مضضضضضضضن 

 و، 2102 األولكضضضضضضضضضضضضضضضضضي فضضضضضضضضضضضضضضضضضي الربضضضضضضضضضضضضضضضضضع دوالر أمري 269

دوالر أمريكضضضضضي إلضضضضضى  290إنخفضضضضضضت فضضضضضي قطضضضضضاع غضضضضضزة مضضضضضن 

 دوالر أمريكي خالل نفس الفترة.  286

 1122٪ مقارنضضضضضضضة مضضضضضضضع الربضضضضضضضع الرابضضضضضضضع 5مضضضضضضضا قطضضضضضضضاع الخضضضضضضضدمات بنسضضضضضضضبة ن

، وبقضضضضضضي 1122٪  إعلضضضضضى ممضضضضضا كانضضضضضضت عليضضضضضه فضضضضضي الربضضضضضع األول 25وكضضضضضان 

المضضضضضضافة الحقيقيضضضضضة فضضضضضي نمضضضضضت القيمضضضضضة  بضضضضضذلك أكبضضضضضر قطضضضضضاع فضضضضضي االقتصضضضضضاد.

، 1121٪ فضضضضضضضي الربضضضضضضضع األول 3النقضضضضضضضل و التخضضضضضضضزين واالتصضضضضضضضاالت بنسضضضضضضضبة 

. فضضضضضضضضضي 1122% بالمقارنضضضضضضضضضة مضضضضضضضضضع الربضضضضضضضضضع األول 23وإرتفعضضضضضضضضضت بنسضضضضضضضضضبة 

٪ 1حالضضضضضضضة الصضضضضضضضضناعات التحويليضضضضضضضة، إرتفعضضضضضضضضت قيمتهضضضضضضضا الحقيقيضضضضضضضضة بنسضضضضضضضضبة 

لكنهضضضضضضضا إنخفضضضضضضضضت  1122خضضضضضضضالل الربضضضضضضضع مقارنضضضضضضضة مضضضضضضضع الربضضضضضضضع الرابضضضضضضضع 

اإلدارة العامضضضضضضضضضضضضة  .1122ع الربضضضضضضضضضضضضع األول % مقارنضضضضضضضضضضضضة مضضضضضضضضضضض 4بنسضضضضضضضضضضضبة 

والربضضضضضع  1122والضضضضضدفاع كانضضضضضت دون تغييضضضضضر أساسضضضضضي بضضضضضين الربضضضضضع الرابضضضضضع 

٪ عمضضضضضضضا كانضضضضضضضت عليضضضضضضضه فضضضضضضضي 3، ولكنهضضضضضضضا إنخفضضضضضضضضت بنسضضضضضضضبة 1121األول 

وكانضضضضضضت تجضضضضضضارة الجملضضضضضضة والتجزئضضضضضضة قضضضضضضد إنخفضضضضضضضت . 1122الربضضضضضضع األول 

. انخفضضضضضضضض 1122عمضضضضضضضا كانضضضضضضضت عليضضضضضضضه مقارنضضضضضضضة مضضضضضضضع الربضضضضضضضع األول % 21، ولكنضضضضضضضه كضضضضضضضان أعلضضضضضضضى بنسضضضضضضضبة 1121% فضضضضضضضي الربضضضضضضضع األول 1بنسضضضضضضضبة 

قطضضضضضضضاع الزراعضضضضضضضة وصضضضضضضضيد األسضضضضضضضماك .  1122٪ مقارنضضضضضضضة مضضضضضضضع الربضضضضضضضع األول 6وإرتفضضضضضضضع  بنسضضضضضضضبة  1121٪ فضضضضضضضي الربضضضضضضضع األول 22البنضضضضضضضاء بنسضضضضضضضبة 

 مقارنضضضضضة مضضضضضع ٪14وبنسضضضضضبة  1122 الرابضضضضضع مضضضضضع الربضضضضضع ٪ مضضضضضن حيضضضضضث القيمضضضضضة الحقيقيضضضضضة مقارنضضضضضة41بنسضضضضضبة  إنخفضضضضضض، 1121 األولفضضضضضي  الربضضضضضع 

 . 1122 األول الربع

0 50 100 150 200 250 300 350 400

 الزراعة وصيد األسماك

 التصنيع

 اإلنشاءات

 تجارة الجملة والتجزئة
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 اليون يوالر أاريك 

 (إختيدر النشدط االتقتادي )اسدهاة الندتج الاحل  اإلتجادل  ف 
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 اعيل التغيير ف  الندتج الاحل  اإلتجادل  الحقيق  

 قطاع غزة الضفة الغربية

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

 الضفة الغربية
71% 

 قطاع غزة

29% 

 توزيع الندتج الاحل  اإلتجادل 
 2012الربع األول 

1,116 
 مليون دوالر 
  أمريكي

 

464 
مليون دوالر 
 أمريكي

 

 المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.مالحظة: سنة األساس 2004
410 

489 

295 

395 

469 

286 

 قطاع غزة الضفة الغربية األراضي الفلسطينية المحتلة

 
يك
ار
 أ
الر
يو

 

 نايب الفري ان الندتج الاحل  اإلتجادل 
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  ، والضضضضضضضضذي  يسضضضضضضضضتخدم IPI) اإلنتضضضضضضضضاج الصضضضضضضضضناعي مؤشضضضضضضضضر إرتفضضضضضضضضع 

،  النشضضضضضضاط اإلنتضضضضضضاجي فضضضضضضي علضضضضضضى المضضضضضضد  القصضضضضضضير التغيضضضضضضرات لقيضضضضضضاس

مقارنضضضضضضضضضضة مضضضضضضضضضضع الشضضضضضضضضضضهر   2102 نيسضضضضضضضضضضانفضضضضضضضضضضي  ٪ 01.0بنسضضضضضضضضضضبة 

امضضضضضضدادات الميضضضضضضاه االنتضضضضضضاج الصضضضضضضناعي فضضضضضضي قطضضضضضضاع  إرتفضضضضضضع .السضضضضضضابق

بنسضضضضضضضضضبة   %02.9حصضضضضضضضضضته النسضضضضضضضضضبية )والضضضضضضضضضذي تبلضضضضضضضضض  والكهربضضضضضضضضضاء 

التعضضضضضضضضضضضضدين % قطضضضضضضضضضضضضاع 4575بينمضضضضضضضضضضضضا إرتفضضضضضضضضضضضضع بنسضضضضضضضضضضضضبة  ، 5575%

حصضضضضضضضضضة نسضضضضضضضضضبية لمؤشضضضضضضضضضر اإلنتضضضضضضضضضاج مضضضضضضضضضع )واسضضضضضضضضضتغالل المحضضضضضضضضضاجر 

النشضضضضضضضضضضضاط %172بنسضضضضضضضضضضضبة و إرتفضضضضضضضضضضضع  )٪ 2.6الصضضضضضضضضضضضناعي بمقضضضضضضضضضضضدار 

الضضضضضضذي تبلضضضضضض  حصضضضضضضته  )و الصضضضضضضناعة التحويليضضضضضضةاالنتضضضضضضاجي فضضضضضضي قطضضضضضضاع 

 .٪  81.6 النسبية

 

 األسعدر ب.

،و الضضضضضضضضضضذي يسضضضضضضضضضضتخدم (CPI)مؤشضضضضضضضضضضر أسضضضضضضضضضضعار المسضضضضضضضضضضتهلك  

% فضضضضضضضي 171 بنسضضضضضضضبة إنخفاضضضضضضضضالقيضضضضضضضاس التضضضضضضضضخم ، يعكضضضضضضضس 

زيضضضضضادة  وب مقارنضضضضضة مضضضضضع الشضضضضضهر السضضضضضابق، 1121 أيضضضضضارأسضضضضضعار 

. وكضضضضضضضان  أكبضضضضضضضر 1122 أيضضضضضضضار مقارنضضضضضضضة مضضضضضضضع٪  03. بلغضضضضضضضت

فضضضضي أسضضضضضعار   1121 أيضضضضضارارتفضضضضاع فضضضضي األسضضضضضعار فضضضضي  شضضضضهر 

 االثضضضضضضضضضضضاثأسضضضضضضضضضضضعار  ، والمشضضضضضضضضضضضروبات الكحوليضضضضضضضضضضضة والتبضضضضضضضضضضض 

 خضضضضضضضضضدماتو أسضضضضضضضضضعار  ، المنزليضضضضضضضضضة  والسضضضضضضضضضلع والمفروشضضضضضضضضضات

فضضضضضضي حضضضضضضين كانضضضضضضت أسضضضضضضعار . والفنضضضضضضادق والمقضضضضضضاهي المطضضضضضضاعم

و أسضضضضضضعار السضضضضضضلع المضضضضضضواد الغذائيضضضضضضة والمشضضضضضضروبات المرطبضضضضضضة، 

القمشضضضضضضضضضة اووالخضضضضضضضضضدمات المتنوعضضضضضضضضضة، والخضضضضضضضضضدمات الطبيضضضضضضضضضة، 

أسضضضضضضضضضضضعار السضضضضضضضضضضضلع والخضضضضضضضضضضضدمات  و والمالبضضضضضضضضضضضس واالحذيضضضضضضضضضضضة

 .في المتوسط أرخص الترفيهية والثقافية

% فضضضضضضضضي 1.2بنسضضضضضضضضبه إرتفضضضضضضضضع  مؤشضضضضضضضضر أسضضضضضضضضعار المسضضضضضضضضتهلك 

 مضضضضضضع مقارنضضضضضضة 2102 أيضضضضضضارخضضضضضضالل شضضضضضضهر  الضضضضضضضفة الغربيضضضضضضة

ويرجضضضضضضضضع ذلضضضضضضضضك بشضضضضضضضضكل اساسضضضضضضضضي إلضضضضضضضضى  ،السضضضضضضضضابق الشضضضضضضضضهر

القمشضضضضضضضة ا أسضضضضضضضعار السضضضضضضضلع والخضضضضضضضدمات المتنوعضضضضضضضة،. الخضضضضضضضدمات الطبيضضضضضضضةو  المضضضضضضضواد الغذائيضضضضضضضة والمشضضضضضضضروبات المرطبضضضضضضضة، الزيضضضضضضضادات فضضضضضضضي أسضضضضضضضعار 

  شهدت أكبر انخفاض خالل هذا الشهر.أسعار السلع والخدمات الترفيهية والثقافية  و والمالبس واالحذية

فضضضضضضي متوسضضضضضضط أسضضضضضضعار   إرتفضضضضضضاعتسضضضضضضجيل ويرجضضضضضضع ذلضضضضضضك أساسضضضضضضاً إلضضضضضضى ٪،  1.0مؤشضضضضضضر أسضضضضضضعار المسضضضضضضتهلك بنسضضضضضضبة  إرتفضضضضضضعفضضضضضضي القضضضضضضدس الشضضضضضضرقية  

 االثضضضضضضضضضضضضاثو فضضضضضضضضضضضي  الكحوليضضضضضضضضضضضة والتبضضضضضضضضضضض المشضضضضضضضضضضضروبات 

 خضضضضضضضضدماتو أسضضضضضضضعار ، المنزليضضضضضضضة  والسضضضضضضضلع والمفروشضضضضضضضات

إنخفضضضضضضاض تضضضضضضم تسضضضضضضجيل   .والفنضضضضضضادق والمقضضضضضضاهي المطضضضضضضاعم

أسضضضضضضعار ، كبيضضضضضضر فضضضضضضي متوسضضضضضضط أسضضضضضضعار الخضضضضضضدمات الطبيضضضضضضة

المضضضضضضواد الغذائيضضضضضضة أسضضضضضضعار السضضضضضضلع والخضضضضضضدمات المتنوعضضضضضضة و 

 خالل هذا الشهر. والمشروبات المرطبة

مؤشضضضضضضر أسضضضضضضعار المسضضضضضضتهلك فضضضضضضي قطضضضضضضاع غضضضضضضزة إنخفضضضضضضض 

. وقضضضضضضضضضضضد سضضضضضضضضضضضجل 2102 أيضضضضضضضضضضضارفضضضضضضضضضضضي  %1.9بنسضضضضضضضضضضضبة 

المضضضضضضواد الغذائيضضضضضضة والمشضضضضضضروبات أسضضضضضضعار اإلنخفضضضضضضاض فضضضضضضي 

، القمشضضضضضضضضة والمالبضضضضضضضضس واالحذيضضضضضضضضةأسضضضضضضضضعار ا،  المرطبضضضضضضضضة

الخضضضضضضضدمات و المنزليضضضضضضضة  والسضضضضضضضلع والمفروشضضضضضضضات االثضضضضضضضاثو

، المسضضضضضضضضضكن ومسضضضضضضضضضضتلزماته. وشضضضضضضضضضهدت أسضضضضضضضضضعار الطبيضضضضضضضضضة

   الشهر.إرتفاعا خالل 
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 ج. أسعدر الارف

 

، ولكضضضضضن قيمتضضضضضه  ارتفعضضضضضت  مقابضضضضضل اليضضضضضورو، وإرتفضضضضضع سضضضضضعر صضضضضضرف الضضضضضدينار 2102أيضضضضضار إنخفضضضضضض سضضضضضعر صضضضضضرف الشضضضضضيكل مقابضضضضضل الضضضضضدوالر فضضضضضي 

 .1.20األردني مقابل اليورو  في حين ال يزال سعر الصرف للدينار االردني مقابل الدوالر األمريكي ثابتا عند 

 اتوسط أسعدر الارف الشهرية

آب 2000
    كانون أول  

2011

    كانون ثاني  

2012
    شباط  2012

   آذار      

2012

   نيسان     

2012

   أيار     

2012

4.053.773.813.743.763.753.83دوالر على شيكل

3.664.974.924.954.974.944.90يورو على شيكل

0.710.710.710.710.710.710.71دوالر على دينارد أردني

0.640.930.910.940.940.930.91يورو على دينارد أردني

المصدر: بنك إسرائيل والبنك المركزي األردني
 

 ي. سوق العال

. وكضضضضضضان %23 حضضضضضضوالي  عضضضضضضام 00كانضضضضضضت نسضضضضضضبة القضضضضضضو  العاملضضضضضضة المشضضضضضضاركة لألشضضضضضضخاص الضضضضضضذين تزيضضضضضضد أعمضضضضضضارهم عضضضضضضن  2102األول الربضضضضضضع  فضضضضضضي

كضضضضضان حضضضضضوالي األشضضضضضخاص النشضضضضضطيين إقتصضضضضضادياً مضضضضضن هضضضضضؤالء  ،مليضضضضضون شضضضضضخص  0.0حضضضضضوالي   عضضضضضدد األشضضضضضخاص المشضضضضضاركين فضضضضضي القضضضضضو  العاملضضضضضة

 ، 2102وفضضضضضضضضي الربضضضضضضضضع االول مضضضضضضضضن  شضضضضضضضضخص. 363,300فضضضضضضضضي قطضضضضضضضضاع غضضضضضضضضزة حضضضضضضضضوالي فضضضضضضضضي الضضضضضضضضضفة الغربيضضضضضضضضة وكضضضضضضضضان  شضضضضضضضضخص 731,200

% بينمضضضضضا كانضضضضضت فضضضضضي قطضضضضضاع غضضضضضزة 20إنخفضضضضضضت نسضضضضضبة  مشضضضضضاركة القضضضضضو  العاملضضضضضة فضضضضضي الضضضضضضفة الغربيضضضضضة بمقضضضضضدار نقطتضضضضضين مئضضضضضويتين إلضضضضضى حضضضضضوالي 

 %.21أقل بقليل من 

 (%) 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 يعكضضضضضضس زيضضضضضضادة قضضضضضضدرها نقطتضضضضضضين مئضضضضضضويتين مضضضضضضن % مضضضضضضن العضضضضضضاملين كضضضضضضانوا  مسضضضضضضتخدمين بضضضضضض جر62مضضضضضضا مجموعضضضضضضه  2102 األولفضضضضضضي الربضضضضضضع 

 انخفضضضضضضضت. العمضضضضضضل أربضضضضضاب مضضضضضضن كضضضضضضانوا فقضضضضضط٪ 6 و الخضضضضضضاص لحسضضضضضضابهم العضضضضضاملين مضضضضضضن المئضضضضضضة فضضضضضي عشضضضضضضر تسضضضضضضعة وكضضضضضان .2100الربضضضضضع الرابضضضضضضع 

 ٪.9 إلى السابق الربع في٪ 00 من أجر بدون أسرة أعضاء كانوا الذين العمال نسبة

الربع الثاني 

2000

الربع الرابع 

2010

الربع األول 

2011

الربع الثاني 

2011

الربع الثالث 

2011

الربع الرابع 

2011

الربع األول 

2012

4676766 أرباب العمل

19181919181819 يعملون لحسابهم الخاص

68696966666567 مستخدمون بأجر

98689119 أعضاء أسرة بدون أجر

100100100100100100100المجموع

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

المصدر:  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، مسح القوى العاملة.

 
 

شضضضضضيقل فضضضضضي   29شضضضضضيقل تقريبضضضضضاً ليصضضضضضل إلضضضضضى   0األجضضضضضور اليوميضضضضضة )باسضضضضضتثناء العضضضضضاملين فضضضضضي إسضضضضضرائيل والمسضضضضضتوطنات  بنسضضضضضبة وقضضضضضد إرتفضضضضضع متوسضضضضضط 

شضضضضضضيقل خضضضضضضالل الربضضضضضضع، ولكضضضضضضن   80شضضضضضضيكل ليصضضضضضضل إلضضضضضضى   0األجضضضضضضور فضضضضضضي الضضضضضضضفة الغربيضضضضضضة  بمقضضضضضضدار . و إنخفضضضضضضض متوسضضضضضضط 2102الربضضضضضضع األول 

األجضضضضضور فضضضضضي القطضضضضضاع الخضضضضضاص إنخفاضضضضضضا بمقضضضضضدار شضضضضضيقل. وشضضضضضهد متوسضضضضضط  62لضضضضضى شضضضضضيقل ليصضضضضضل إ 3تلضضضضضك الموجضضضضضودة فضضضضضي غضضضضضزة إرتفعضضضضضت بنسضضضضضبة 

، وبالتضضضضضضالي شضضضضضضيقل 90شضضضضضضيقل ليصضضضضضضل إلضضضضضضى  0وإرتفضضضضضضع متوسضضضضضضط االجضضضضضضور فضضضضضضي القطضضضضضضاع العضضضضضضام بمقضضضضضضدار  شضضضضضضيقل 62شضضضضضضيقل تقريبضضضضضضاً ليصضضضضضضل إلضضضضضضى  0

 الفجوة القائمة. توسعت
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 اتوسط األتجر اليوا  ) شيقل(

الربع الثاني 

2000

الربع الرابع 

2010

الربع األول 

2011

الربع الثاني 

2011

الربع الثالث 

2011

الربع الرابع 

2011

الربع األول 

2012

69.486.885.084.884.385.785.4 الضفة الغربية

a/83.079.679.879.381.982.1اناث

73.187.986.586.185.386.986.3ذكور

54.359.564.661.859.360.663.9 قطاع غزة

a/67.274.668.472.078.779.1اناث

54.958.062.660.457.557.561.1ذكور

b/ األراضي الفلسطينية المحتلةa/78.978.977.876.477.978.6

a/79.778.376.977.581.281.4اناث

a/78.779.118.176.277.177.9ذكور

المصدر:  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.

 /a البيانات غير متوفرة.

 

 

لفقرا  

 األرض فضضضضضضي الضضضضضوطني الفقضضضضضر خضضضضضط تحضضضضضت يعيشضضضضضون الضضضضضذين للسضضضضضكان المئويضضضضضة النسضضضضضبة فضضضضضإن ،2116 عضضضضضام منضضضضضذ األولضضضضضى للمضضضضضرة ،2100 عضضضضضام فضضضضضي

 فضضضضضي٪ 20.8 إلضضضضضى 2101 عضضضضضام فضضضضضي٪ 20.2 مضضضضضن طفيضضضضضف بشضضضضضكل ارتفعضضضضضت الفقضضضضضر نسضضضضضبة أن ذلضضضضضك مضضضضضن بضضضضضدال. تتراجضضضضضع ملضضضضض المحتلضضضضضة، الفلسضضضضضطينية

 هضضضضضذه٪. 39 إلضضضضى٪ 38 مضضضضن غضضضضزة، قطضضضضاع فضضضضي الفقضضضضر فضضضضي يعيشضضضضون مضضضضن نسضضضضبة فضضضضي زيضضضضادة إلضضضضى ذلضضضضك ويعضضضضز . السضضضضكان عضضضضدد ربضضضضع ،2100 عضضضضام

 الفقضضضضضر واصضضضضضل. 2112 و 2112 عضضضضضامي بضضضضضين غضضضضضزة قطضضضضضاع فضضضضضي الفقضضضضضر معضضضضضدالت فضضضضضي انحضضضضضدارا أشضضضضضد زيضضضضضادة مضضضضضع بالمقارنضضضضضة المتواضضضضضضعة الزيضضضضضادة

 أعلضضضضضى  ا ال تضضضضضزالولكنهضضضضض تقضضضضضاس 0998 عضضضضضام منضضضضضذ تقضضضضضاس نسضضضضضبة أقضضضضضل هضضضضضذه وكانضضضضضت٪. 08 دون مضضضضضا الضضضضضى الغربيضضضضضة الضضضضضضفة فضضضضضي طفيفضضضضضا انخفاضضضضضضا

                                                                                                       0991 أواخضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضر فضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضي عليضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضه كانضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضت ممضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضا

 عضضضضضام فضضضضضي٪ 03 بنسضضضضضبة مضضضضضدقع فقضضضضضر فضضضضضي يعيشضضضضضون لألشضضضضضخاص المئويضضضضضة النسضضضضضبة وكانضضضضضت . سضضضضضنوات لعضضضضضدة البيانضضضضضاتعضضضضضدم تضضضضضوفر  مضضضضضن الضضضضضرغم علضضضضضى)

                                                           .       غضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضزة قطضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضاع فضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضي٪ 20 و الغربيضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضة الضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضفة فضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضي٪ 8 ذلضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضك فضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضي بمضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضا ،2100

    

 لتغطيضضضضضضضة الميزانيضضضضضضضة لضضضضضضضتعكس وتحسضضضضضضضب ،2100 لعضضضضضضضام شضضضضضضضيكل 0,832 البضضضضضضضال  الفقضضضضضضضر وخضضضضضضضط شضضضضضضضيكل 2,293 فضضضضضضضي الفقضضضضضضضر خضضضضضضضط تحديضضضضضضضد تضضضضضضضم

.                                                                أطفضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضال وثالثضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضة بضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضالغين شخصضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضين مضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضن مكونضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضة ألسضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضرة األساسضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضية االحتياجضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضات
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 ثدلثدً. القطدع العدم

 اإليضضضضضضضضضضضرادات الحكوميضضضضضضضضضضضة ) أسضضضضضضضضضضضاس نقضضضضضضضضضضضدي شضضضضضضضضضضضهدت  

  2102 أيضضضضضضضضضضارفضضضضضضضضضضي شضضضضضضضضضضهر   ٪ 06بنسضضضضضضضضضضبة   إرتفاعضضضضضضضضضضاً 

و  ،الشضضضضضضضضهر السضضضضضضضضابق كانضضضضضضضضت عليضضضضضضضضه فضضضضضضضضيمقارنضضضضضضضضة بمضضضضضضضضا 

 أيضضضضضار% مقارنضضضضة بمضضضضضا كانضضضضضت عليضضضضه فضضضضضي 2بنسضضضضضبة  إرتفعضضضضت

. مليضضضضضضضضضضون شضضضضضضضضضضيقل فقضضضضضضضضضضط 662.9لتصضضضضضضضضضضل إلضضضضضضضضضضى  2100

% 9التضضضضضضضي تمثضضضضضضضل  الضضضضضضضضريبية غيضضضضضضضر االيضضضضضضضراداتإجمضضضضضضالي 

بنسضضضضضضبة كانضضضضضضت أعلضضضضضضى مضضضضضضن مجمضضضضضضوع صضضضضضضافي اإليضضضضضضرادات 

 وإرتفعضضضضضضتممضضضضضضا كانضضضضضضت عليضضضضضضه فضضضضضضي الشضضضضضضهر السضضضضضضابق ٪ 2

 .2100 أيضضضضضضضضضضضار% عضضضضضضضضضضضن مسضضضضضضضضضضضتواها فضضضضضضضضضضضي 06بنسضضضضضضضضضضضبة 

% مضضضضضضضضن 08، وهضضضضضضضضي مضضضضضضضضا تمثضضضضضضضضل الضضضضضضضضضريبيةاإليضضضضضضضضرادات 

 فضضضضضضي %6بنسضضضضضضبة  إرتفعضضضضضضت مجمضضضضضضوع صضضضضضضافي اإليضضضضضضرادات،

لكنهضضضضضضا كانضضضضضضت أقضضضضضضل بنسضضضضضضبة  ،2102 أيضضضضضضار نيسضضضضضضان حتضضضضضضى

 و فضضضضضي حالضضضضضة .2100 أيضضضضضارفضضضضضي  ه% ممضضضضضا كانضضضضضت عليضضضضض38

% مضضضضضضضن 23والتضضضضضضي تمثضضضضضضل   المقاصضضضضضضضة إيضضضضضضرادات اجمضضضضضضالي

 %21بنسضضضضضضضضبة  إرتفعضضضضضضضضتمجمضضضضضضضضوع صضضضضضضضضافي اإليضضضضضضضضرادات،  

% عمضضضضضضضا 00كانضضضضضضضت أعلضضضضضضضى بنسضضضضضضضبة  و 2102 أيضضضضضضضارفضضضضضضضي 

 .2100 أياركانت عليه في 

اإلنفضضضضضضاق الحكضضضضضضومي فضضضضضضي  وإنخفضضضضضضض. 2102 أيضضضضضضارمليضضضضضضون شضضضضضضيقل إسضضضضضضرائيلي فضضضضضضي  0,133.9بلضضضضضض  إجمضضضضضضالي اإلنفضضضضضضاق زائضضضضضضد صضضضضضضافي اإلقضضضضضضراض 

. وكانضضضضضضت النفقضضضضضضات مضضضضضضن غيضضضضضضر 2100 أيضضضضضضار% عمضضضضضضا كانضضضضضضت عليضضضضضضه فضضضضضضي 1.6بحضضضضضضوالي  أقضضضضضضل، وكضضضضضضان 2102مضضضضضضن نيسضضضضضضان حتضضضضضضى أيضضضضضضار األجضضضضضضور 

 أيضضضضضضار٪ فضضضضضضي 32صضضضضضضافي اإلقضضضضضضراض الحكضضضضضضومي  بنسضضضضضضبة  إرتفضضضضضضع .مقارنضضضضضضة مضضضضضضع الشضضضضضضهر السضضضضضضابق ٪2أعلضضضضضضى بنسضضضضضضبة   2102 أيضضضضضضاراألجضضضضضضور فضضضضضضي  

مليضضضضضضون شضضضضضضيقل  369.1. بلضضضضضض  حجضضضضضضم العجضضضضضضز النضضضضضضاتل الحضضضضضضالي 2100 أيضضضضضضارعمضضضضضضا كضضضضضضان عليضضضضضضه فضضضضضضي  أعلضضضضضضى٪  22ليصضضضضضضل إلضضضضضضى مسضضضضضضتو   ،2102

وبالمثضضضضضل بلضضضضض  العجضضضضضز اإلجمضضضضضالي )بعضضضضضد النفقضضضضضات  .نيسضضضضضانمليضضضضضون شضضضضضيقل إسضضضضضرائيلي فضضضضضي  226.1بكثيضضضضضر مضضضضضن العجضضضضضز  أقضضضضضلإسضضضضضرائيلي، والضضضضضذي هضضضضضو 

مليضضضضضضون شضضضضضضيقل  282.8وهضضضضضضو  مسضضضضضضتو  أعلضضضضضضى مضضضضضضن  العجضضضضضضز البضضضضضضال   – 2102 أيضضضضضضارمليضضضضضضون شضضضضضضيقل إسضضضضضضرائيلي فضضضضضضي نهايضضضضضضة  282.8التطويريضضضضضضة  

. بلضضضضضض  الضضضضضضدعم الخضضضضضضارجي 2100 أيضضضضضضارمليضضضضضضون شضضضضضضيقل إسضضضضضضرائيلي فضضضضضضي  380.8وكضضضضضضذلك بالنسضضضضضضبة للعجضضضضضضز البضضضضضضال    ،2102نيسضضضضضضان إسضضضضضضرائيلي  فضضضضضضي 

 .2102أيار مليون شيقل إسرائيلي في  000.1للموازنة 

 مضضضضضضضن المتوقعضضضضضضضة اإليضضضضضضضرادات علضضضضضضضى أسضضضضضضضاس سضضضضضضضرائيلي،إمليضضضضضضضون شضضضضضضضيقل  03,222هضضضضضضضي   2102الميزانيضضضضضضضة المعتمضضضضضضضدة للسضضضضضضضلطة الفلسضضضضضضضطينية فضضضضضضضي  

 8,293 االيضضضضضضضضضضرادات  مجمضضضضضضضضضضوع صضضضضضضضضضضافي

إجمضضضضضضضضضضالي إسضضضضضضضضضضرائيلي، ومليضضضضضضضضضضون شضضضضضضضضضضيقل 

 مضضضضضضضن صضضضضضضضافي اإلقضضضضضضضراض زائضضضضضضضدالنفقضضضضضضضات 

  مليضضضضضضضضضضضضون شضضضضضضضضضضضضيقل إسضضضضضضضضضضضضرائيلي. 02,002

، فضضضضضضي السضضضضضضنة أشضضضضضضهر خمسضضضضضضةبعضضضضضضد مضضضضضضرور 

 ٪ مضضضضضن21 السضضضضضلطة الفلسضضضضضطينية دخضضضضضلبلضضضضض  

 فضضضضضضي الميزانيضضضضضضة، المبلضضضضضض  السضضضضضضنوي إجمضضضضضضالي

 باإلضضضضضضضضضضضافة إلضضضضضضضضضضى واإلنفضضضضضضضضضضاق اإلجمضضضضضضضضضضالي

العجضضضضضضضز . ٪38 يعضضضضضضادل صضضضضضضافي اإلقضضضضضضراض

 المبلضضضضض  السضضضضضنوي ٪ مضضضضضن32 بلضضضضض  ، الحضضضضضالي

 اإلنفضضضضاق  إلضضضضى، ولكضضضضن نظضضضضرا فضضضضي الميزانيضضضضة

 العجضضضضضز التنمضضضضضوي المضضضضضنخفض نسضضضضضبيا ، بلضضضضض  

فضضضضضضي  المبلضضضضضض  السضضضضضضنوي ٪ مضضضضضضن30  الكلضضضضضضي

الخضضضضضضضضضضارجي  الضضضضضضضضضضدعم وكضضضضضضضضضضان الميزانيضضضضضضضضضضة.

 بلضضضض قضضضضد  2102 أيضضضضارنهايضضضضة  فضضضضي للموازنضضضضة

فضضضضضضضضي  مضضضضضضضضن المبلضضضضضضضض  السضضضضضضضضنوي ٪ فقضضضضضضضضط32

 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

 .2012حزيران   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   2012أيدر -اإليرايات الضريبية ،النفقدت والعتجز ف  كدنون ثدن  

 2012ميزانية 

 2012أيار   -كانون ثاني  

 .وزارة المالية الفلسطينية: المصدر
 .2012حزيران  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% ليصضضضضضضضل الضضضضضضضى 3ازداد حجضضضضضضضم االئتمضضضضضضضان المصضضضضضضضرفي بنسضضضضضضضبة تصضضضضضضضل الضضضضضضضى   1121فضضضضضضضي الربضضضضضضضع األول ،األعمضضضضضضضال التجاريضضضضضضضة. 

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

نسضضضضضضضبة  إرتفعضضضضضضضت. وفضضضضضضضي الوقضضضضضضضت نفسضضضضضضضه، 1121األول ٪ فضضضضضضضي الربضضضضضضضع  51صضضضضضضضل إلضضضضضضضى يلواحضضضضضضضدة مئويضضضضضضضة  بحضضضضضضضوالي نقطضضضضضضضة االئتمضضضضضضضان المصضضضضضضضرفي 

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

 .في المرفق أ 

 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

 

%  مضضضضضضن إجمضضضضضضالي 8عضضضضضضام والتضضضضضضي تمثضضضضضضل دائضضضضضضع القطضضضضضضاع ال. و٪ فضضضضضضي إجمضضضضضضالي الودائضضضضضضع المصضضضضضضرفية 0 بنسضضضضضضبة إرتفضضضضضضاع 2102 األولشضضضضضضهد الربضضضضضضع 

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

  .٪ تقريبا 2من   قريبة بنسبة المقيمين غير من التي وتلك %0% من مجموع ودائع القطاع الخاص،  بنسبة 92والتي تمثل 

 ية ) اليون يوالر أاريك (فائع الاارتوزيع الوي

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 أ .    0الحسابات الجارية هي الشكل الرئيسي  للودائع للمقيمين وغير المقيمين وكذلك بالنسبة للحكومة) لمزيد من التفاصيل أنظر الجدول أ

                                 

مبلضضض  القضضضروض نسضضضبة إلضضضى الودائضضضع يعطضضضي فكضضضرة عضضضن السضضضيولة فضضضي 

النظضضام المصضضرفي . فضضي االقتصضضاد الفعضضال ، يمكضضن النظضضر إلضضى زيضضادة 

نسضضضضضبية فضضضضضي القضضضضضروض مقابضضضضضل الودائضضضضضع ) ضضضضضضمن حضضضضضدود  بوصضضضضضفها 

أو  عالمضضضة إيجابيضضضة،حيث أن األمضضضوال  ليسضضضت محفوظضضضة بضضضل مسضضضتثمرة

الفلسضضطينية  يضضضامسضضتهلكة والضضذي بضضدورة يحفضضز االقتصضضاد . فضضي األر

 02٪ إلضضضى  00نسضضضبة القضضضروض إلضضضى الودائضضضع مضضضن  إرتفعضضضتالمحتلضضضة، 

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

                                                 . فضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضي المرفضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضق أ  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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 خداسدً. القطدع الخدص

 غضزة قطضاع. بيانضات % في المساحة المرخصة للبناء  الجديد في الضفة الغربية مقارنضة مضع الشضهر السضابق 0بة  بنس إرتفاعا تظهر  2102 ايارانات شهر يب

            . فضضي المرفضضق أ  8)لمزيضضد مضضن التفاصضضيل إنظضر إلضضى الجضضدول أ..  2102 أيضار فضضي جديضضدة للبنضضاء المرخصضة المنطقضضة فضضي أصضضغر زيضادة هنضضاك كانضضت تظهضر انضضه 

                                                                                              

(اربع اتر ألف) التجييي للبندء الارخاة الانطقة

أيار  2012نيسان  2012آذار  2012شباط    2012كانون ثاني    2012كانون أول    2011آب 2000

 361,803      357,058     286,463       224,791          238,105         1,019,779      345,685        الضفة الغربية

 561,780          620,150         651,620         184,577        قطاع غزة
a/

    389,328      390,147 

المصدر: هيئة المكاتب والشركات الهندسية.

 /a البيانات غير متوفرة.

 

فضضضضي  الغربيضضضضة الضضضضضفة فضضضضيتضضضضم تسضضضضجيلها  جديضضضضدة شضضضضركة 83 هنضضضضاك كانضضضضت

     .السضضضضضضضابق الشضضضضضضضهر مضضضضضضضن أقضضضضضضضل شضضضضضضضركة 03 تضضضضضضضم تسضضضضضضضجيل ،2102 أيضضضضضضضار

    

شضضضضضركة  09تشضضضضضير البيانضضضضضات إلضضضضضى أنضضضضضه تضضضضضم تسضضضضضجيل فضضضضضي قطضضضضضاع غضضضضضزة، 

ممضضضضضا كانضضضضضت عليضضضضضه فضضضضضي شضضضضضهر  شضضضضضركات 8بمعضضضضضدل أقضضضضضل بمقضضضضضدار جديضضضضضدة 

فضضضضضضي  2)لمزيضضضضضضد مضضضضضضن التفاصضضضضضضيل إنظضضضضضضر إلضضضضضضى الجضضضضضضدول أ. 2102 نيسضضضضضضان

                                                        المرفضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضق أ . 

                      

 

والصضضضضضضضضناعة االسضضضضضضضضتثمارات والتضضضضضضضض مين والخضضضضضضضضدمات المصضضضضضضضضرفية والماليضضضضضضضضة ) الخمسضضضضضضضضة القطاعضضضضضضضضات االقتصضضضضضضضضادية مضضضضضضضضن وأربعضضضضضضضضون  شضضضضضضضضركة سضضضضضضضضبعة

مليضضضضضضار  2.2  سضضضضضضوق األوراق الماليضضضضضضةفضضضضضضي  بلضضضضضض  رأس المضضضضضضال 2102 أيضضضضضضار نهايضضضضضضة فضضضضضضي الفلسضضضضضضطينية. البورصضضضضضضة فضضضضضضيالخضضضضضضدمات  مدرجضضضضضضة حاليضضضضضضاً و

                                                           .دوالر أمريكي تقريبا

 األوراق التتجدرية

 كانون أول    آب 2000

2011

كانون ثاني    

2012

         شباط    

2012     

         آذار      

2012   

         نيسان   

2012      

         أيار      

2012   

7.0016.618.113.915.413.714.3عدد األسهم المتداولة ) بالمليون (

13.047.031.525.938.331.326.3قيمة األسهم المتداولة ) بالمليون دوالر أمريكي (

265.23476.93476.18482.22486.71467.41449.74مؤشر القدس

المصدر: بورصة فلسطين  

 %06و إنخفضضضضضضضت قيمضضضضضة األسضضضضضضهم المتداولضضضضضضة  بنسضضضضضضبة   ٪ 0عضضضضضضدد االسضضضضضهم المتداولضضضضضضة بمقضضضضضضدار  إرتفضضضضضضاعإلضضضضضضى    2102 أيضضضضضارشضضضضضضهر  تشضضضضضير بيانضضضضضضات

شضضضضضضركة مضضضضضضن  20 الضضضضضضرابحينشضضضضضضركات مضضضضضضن  6 كانضضضضضضت، الشضضضضضضهر تضضضضضضداولت  فضضضضضضي هضضضضضضذا  شضضضضضضركة 32 مضضضضضضن مضضضضضضا مجموعضضضضضضةمقارنضضضضضضة بالشضضضضضضهر السضضضضضضابق. 

 .2102 أيارخالل شهر  ٪ 3.8بنسبة  القدس وإنخفض مؤشرشركات مستقرة.  6و  .الخاسرين

وفقضضضضضا لدراسضضضضضة حديثضضضضضضة، يشضضضضضعر غالبيضضضضضة أصضضضضضضحاب ة مضضضضضدراء المؤسسضضضضضات الصضضضضضضناعية العاملضضضضضة فضضضضضي الضضضضضضضفة الغربيضضضضضة  باالرتيضضضضضاح مضضضضضضن الكثيضضضضضر مضضضضضضن 

% عضضضضضضن امضضضضضضدادات الميضضضضضضاه. كانضضضضضضت 20% مضضضضضضن هضضضضضضؤالء بالرضضضضضضضا عضضضضضضن التغذيضضضضضضة الكهربائيضضضضضضة و  21الخضضضضضضدمات الحكوميضضضضضضة المقدمضضضضضضة. يشضضضضضضعر حضضضضضضوالى 

سضضضضضضضهولة الحصضضضضضضضول علضضضضضضضى التصضضضضضضضاري  الالزمضضضضضضضة والتضضضضضضضراخيص  ،الطضضضضضضضرق لنوعيضضضضضضضةأقضضضضضضضل ولكنهضضضضضضضا ال زالضضضضضضضت عاليضضضضضضضة  بالنسضضضضضضضبة مسضضضضضضضتويات الرضضضضضضضضا 

 وأيضا إدارة الضرائب. 
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 ييي تستجيل الشركدت التجييية

 الضفة الغربية قطاع غزة

.وزارة االقتصاد الوطني: المصدر  
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 الضفة الغربية العدالة ف  الانديية الاؤسسدت أاحدب / ايراء ان نسبة

2102الربع األول  )٪( الحكواية والخداة راضين ين استوى الخيادت الذين

غير راضيراضي غير راضيراضي 

7030298 توريد الكهرباء

75256331 إمدادات المياه

60382277 نوعية الطرق

62212843 الحصول على التصاريح الالزمة والتراخيص

68282265 إدارة الضرائب

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

قطاع غزةالضفة الغربية

المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 

٪ فقضضضضضضط راضضضضضضضون عضضضضضضن إمضضضضضضدادات 2فضضضضضضي غضضضضضضزة هضضضضضضو  أدنضضضضضضى بشضضضضضضكل عضضضضضضام ، مضضضضضضع   النشضضضضضضطة المؤسسضضضضضضات الصضضضضضضناعية رضضضضضضضا  أصضضضضضضحاب ة مضضضضضضدراء

الطضضضضضضرق فضضضضضضي قطضضضضضضاع غضضضضضضزة، مضضضضضضع سضضضضضضهولة الحصضضضضضضول علضضضضضضى التصضضضضضضاري  والتضضضضضضراخيص   لنوعيضضضضضضةح ا٪ مضضضضضضع تضضضضضضوفير الميضضضضضضاه. االرتيضضضضضض63الكهربضضضضضضاء و 

 ٪.31ومع إدارة الضرائب كانت أقل من 

 

التتجدرةسديسدً.   

 آذارمقارنضضضضضضة مضضضضضضع  2102 نيسضضضضضضانفضضضضضضي  ٪ 0بنسضضضضضبه  مضضضضضضن السضضضضضضلع حجضضضضضضم الصضضضضضضادرات  إنخفضضضضضض

. مليضضضضضضضضون دوالر أمريكضضضضضضضضي 61.2و إلضضضضضضضضى ٪ أقضضضضضضضضل مضضضضضضضضن العضضضضضضضضام السضضضضضضضضابق 2ولكنهضضضضضضضضا كانضضضضضضضضت ، 

٪ خضضضضضضضالل 3بنسضضضضضضضبة  إلضضضضضضضى إسضضضضضضضرائيل الفلسضضضضضضضطينية مضضضضضضضن السضضضضضضضلع حجضضضضضضضم الصضضضضضضضادرات إنخفضضضضضضضض

 ال تضضضضضضزال اسضضضضضضرائيل%. 6رتفضضضضضضع حجضضضضضضم الصضضضضضادرات إلضضضضضضى البلضضضضضضدان األخضضضضضر  بنسضضضضضضبة إ. والشضضضضضهر

إجمضضضضضضضضضضالي  ٪ مضضضضضضضضضضن 88، حيضضضضضضضضضضث اسضضضضضضضضضضتوعبت للبضضضضضضضضضضضائع الفلسضضضضضضضضضضطينية السضضضضضضضضضضوق الرئيسضضضضضضضضضضية

 .2102 نيسانفي  األراضي الفلسطينية المحتلة من الصادرات

 

 
 

ولكضضضضضن كانضضضضضضت أقضضضضضضل ، 2102  نيسضضضضضضانفضضضضضضي  ٪8بنسضضضضضبه  مضضضضضضن السضضضضضضلع حجضضضضضضم الضضضضضواردات  إرتفضضضضضع

 إرتفعضضضضضضت. مليضضضضضضون دوالر أمريكضضضضضضي 367.5والتضضضضضضي بلغضضضضضضت % مضضضضضضن العضضضضضضام اسضضضضضضابق، 02مضضضضضضن 

الضضضضضضواردات مضضضضضضن الضضضضضضدول  وإرتفعضضضضضضتالشضضضضضضهر ، ٪ خضضضضضضالل 2 بنسضضضضضضبة مضضضضضضن إسضضضضضضرائيل الضضضضضضواردات

مثلضضضضضضضت الضضضضضضواردات مضضضضضضن إسضضضضضضرائيل مضضضضضضضا . و2102 آذار% مقارنضضضضضضة مضضضضضضع 00األخضضضضضضر  بنسضضضضضضبة 

 الفلسطينية . إجمالي الواردات ٪ من 62نسبته  

 نيسضضضضضضضضانفضضضضضضضضي  مليضضضضضضضضون دوالر أمريكضضضضضضضضي 316.9الميضضضضضضضضزان التجضضضضضضضضاري  العجضضضضضضضضز فضضضضضضضضي  بلضضضضضضضض 

 السابق.  عن الشهر ٪9ه تنسب إرتفاعاً مما يعكس ، 2102

 

 

 سدبعدً. تقطدع غزة

 

حيضضضضضضث سضضضضضضم  بمضضضضضضرور حضضضضضضوالي    2102 أيضضضضضضار% فضضضضضضي كميضضضضضضة غضضضضضضاز الطهضضضضضضي المسضضضضضضتورد إلضضضضضضى غضضضضضضزة  خضضضضضضالل 22كضضضضضضان هنضضضضضضاك إرتفضضضضضضاع بنسضضضضضضبه 

مضضضضضن  21,111و لتضضضضضر مضضضضضن السضضضضضوالر  32,111تضضضضضم إسضضضضضتيراد  2102 أيضضضضضارطضضضضضن مضضضضضن الغضضضضضاز مضضضضضن خضضضضضالل معبضضضضضر )كضضضضضرم أبضضضضضو سضضضضضالم . فضضضضضي  2,268

 899,918لتضضضضضضر مضضضضضضن البنضضضضضضزين و   220,090 لوكالضضضضضضة غضضضضضضوث وتشضضضضضضغيل الالجئضضضضضضين الفلسضضضضضضطينيين )االونضضضضضضروا   فضضضضضضي حضضضضضضين تضضضضضضم إسضضضضضضتيرادالبنضضضضضضزين 

 .  للقطاع الخاص لتر من الكاز األبيض 32,211وأيضا تم إستيراد  لتر من السوالر

 

 إسرائيل
88% 

 أخر 
12% 

 الاديرات ان األراض  الفلسطينية الاحتلة

 2012نيسدن  

 .الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر 
 

 إسرائيل
67% 

 أخر 
33% 

 الواريات إلى األراض  الفلسطينية الاحتلة
 2012نيسدن 

 .الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر 
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 حتجم ابيعدت الوتقوي الاستجلة ف  تقطدع غزة

 

         آب          

2000 

كانون أول   

2011

كانون ثاني    

2012

        شباط     

2012   

        آذار       

2012 

        نيسان    

2012    

      أيار        

2012

معبر الشجاعية

38.070.055.0236.6643.6254.2 3,188.9    بنزين ) 1000 لتر (

139.0375.5326.0335.61,422.0936.9 11,343.0        سوالر ) 1000 لتر (

243.10.00.00.00.00.034.2 كاز أبيض ) 1000 لتر (

1.93.52.83.31.93.44.3 غاز الطهي ) 1000 طن (

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

المصدر: الهيئة العامة للبترول و وزارة االقتصاد الوطني

معبر كرم أبو سالم

 

) بمضضضضضا يشضضضضضمل  اجمضضضضضالي عضضضضضدد الشضضضضضاحنات المسضضضضضتوردة إلضضضضضى قطضضضضضاع غضضضضضزة فضضضضضي  %22تكشضضضضضف عضضضضضن وجضضضضضود إرتفضضضضضاع بنسضضضضضبة    2102 أيضضضضضاربيانضضضضضات 

                                  فضضضضضضضضضضضضضضي المرفضضضضضضضضضضضضضضق أ . 9. ) لمزيضضضضضضضضضضضضضضد مضضضضضضضضضضضضضضن التفاصضضضضضضضضضضضضضضيل إنظضضضضضضضضضضضضضضر إلضضضضضضضضضضضضضضى الجضضضضضضضضضضضضضضدول أ.2102 نيسضضضضضضضضضضضضضضانالوقضضضضضضضضضضضضضضود  مقارنضضضضضضضضضضضضضضة بشضضضضضضضضضضضضضضهر 

      

 المواد الغذائيضضضضضةبضضضضض نسضضضضضبة الشضضضضضاحنات الضضضضضواردة المحملضضضضضة 

 تشضضضضضضضضضكل نسضضضضضضضضضبة ثضضضضضضضضضالث نقضضضضضضضضضاط مئويضضضضضضضضة،و إنخفضضضضضضضضضت

 شضضضضضضضضضاحنة  0,012% مضضضضضضضضضن السضضضضضضضضضلع المسضضضضضضضضضتوردة )28

تشضضضضضضضضكل  المضضضضضضضضواد الغيضضضضضضضضر  بينمضضضضضضضضا . 2102 أيضضضضضضضضارفضضضضضضضضي 

% مضضضضضضضن السضضضضضضضلع المسضضضضضضضتوردة  22غذائيضضضضضضضة مضضضضضضضا نسضضضضضضضبته 

                                  .شضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضاحنة 3,292)

                                                             
 

شضضضضضضضضضاحنة محملضضضضضضضضضة   0,322وأدخضضضضضضضضضل مضضضضضضضضضا مجموعضضضضضضضضضه 

بمضضضضضضضضضضضواد البنضضضضضضضضضضضضاء للمشضضضضضضضضضضضضاريع الدوليضضضضضضضضضضضضة اإلنسضضضضضضضضضضضضانية  

 28,026شضضضضضضضضضضضضضضضاحنة )  0,009المعتمضضضضضضضضضضضضضضضدة، منهضضضضضضضضضضضضضضضا 

 2,131شضضضضضضضضضضضاحنة ) 029طضضضضضضضضضضضن  مضضضضضضضضضضضن الحصضضضضضضضضضضضى،و 

طضضضضضضضضن   838شضضضضضضضضاحنة )  22طضضضضضضضن  مضضضضضضضضن االسضضضضضضضضمنت و 

مضضضضضن حديضضضضضضد البنضضضضضضاء لمشضضضضضضاريع البنضضضضضضاء الخاصضضضضضضة بوكالضضضضضضة 

 الغضضضضضوث الدوليضضضضضة، وبرنضضضضضامل األمضضضضضم المتحضضضضضدة اإلنمضضضضضائي،

ة األمريكيضضضضضضضضضضة إلغاثضضضضضضضضضضة الالجئضضضضضضضضضضين فضضضضضضضضضضي المؤسسضضضضضضضضضض و

وهضضضضضي منظمضضضضضة غيضضضضضر حكوميضضضضضة   أنيضضضضضرا الشضضضضضرق األدنضضضضضى)

          .سضضضضضضضضضضضلطة الميضضضضضضضضضضضاه الفلسضضضضضضضضضضضطينية وباإلضضضضضضضضضضضضافة إلضضضضضضضضضضضى

     

  

 

  شاحنة. 2,228الواردات الشهرية إلى لتخفيف االغالق عن قطاع غزة، بل  متوسط  2101بعد القرار في حزيران 

 

 
      المصدر: وزارة االقتصاد الوطني.

 .وبيت حانونالواردات عبر معبر رف  ال تشمل أيضا  .2112أيار -اطبمالحظة: هذه األرقام ال تشمل مجموع شاحنات الحصمة من خالل معبر المنطار من شهر ش
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 واريات تقطدع غزة
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 واريات تقطدع غزة

 (محروقات) كيرم شالوم / معبر كرم أبو سالم 

 (محروقات ) معبر الشجاعية للوقود 

 معبر صوفا التجاري

 كيرم شالوم/ معبر كرم أبو سالم 

 كارني / معبر المنطار 

  
 .المصدر: وزارة االقتصاد الوطني

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

ُ ب ن الحزام الناقل إغلق بشكل  2011 نهائي أيضا  
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في 8 كانون أول 2101 اعلنت اسرائيل عزمها على التوسع التدريجي في عدد ونطاق الصادرات المسموح بها من قطاع غزة. ووفقاً لهذا اإلعالن سوف 

 يسم  للصادرات من المنتجات الزراعية ، واألثاث والمنسوجات.

 اديرات غزة

الوجهاتالسلععدد الشاحنات

أوروبافراولة ) 5.5 طن/4 شاحنات (4 تشرين ثاني 2011

أوروبافراولة ) 265.7 طن (110كانون أول 2011

الزهور ) 177,040 زهرة (

طماطم كرزية  ) 3.95 طن  (

فلفل حلو ) 28.5 طن/6  شاحنات(

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  (

المصدر: لجان اإلغاثة الزراعية الفلسطينية,وزارة االقتصاد الوطني.  

واحضضضضضضدة   شضضضضضاحنة حمولضضضضضة  تصضضضضضضدير تضضضضضم التجضضضضضاري، كضضضضضرم أبضضضضضو سضضضضضضالممعبر عبضضضضضضر اتشضضضضضاحن خمسضضضضضة مجموعضضضضضضه مضضضضضا تصضضضضضدير تضضضضضضم 2102 أيضضضضضار فضضضضضي

 مضضضضضن شضضضضضاحنات أربعضضضضضة تصضضضضضدير وتضضضضضم. لبريطانيضضضضضا كضضضضضرم أبضضضضضو سضضضضضالممعبر خضضضضضالل مضضضضضن رئيسضضضضضي بشضضضضضكل الشضضضضضتوبة المالبضضضضضس مضضضضضن قطعضضضضضة 2,121 تحمضضضضضل

                                                                                                     .    األردن إلضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضى  طضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضن 62) الطمضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضاطم
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 الالحق أ: التجياول الارتجعية اإلحادئية

.0تجيول أ   

( حسب أتقسدم األنفدق الرئيسية011=2112اؤشر أسعدر الاستهلك )   

  كانون أول  

2011

  كانون ثاني  

2012

  شباط    

2012

   آذار    

2012

   نيسان   

2012

 أيار     

2012

األراضي الفلسطينية

ات المرطبة 151.5152.2152.0151.9150.7149.9المواد الغذائية والمشروب

ات الكحولية والتبغ 163.2165.8168.7168.6168.6169.8المشروب

116.2116.0115.2116.2116.3115.9االقمشة والمالبس واالحذية

133.6134.7134.7135.4136.0136.1المسكن ومستلزماته

114.4115.0115.6115.7115.3115.8االثاث  والمفروشات والسلع  المنزلية

117.8117.8117.7118.5118.4118.0الخدمات الطبية

126.8127.4128.2129.0129.5129.6النقل والمواصالت

107.9107.9107.8107.8107.9108.0االتصاالت

104.0104.8104.5105.0105.3105.1السلع و الخدمات الترفيهية و الثقافية

116.9116.9116.9119.4119.4119.4خدمات التعليم

147.7149.7150.2150.3150.0150.3خدمات المطاعم والمقاهي والفنادق

128.7129.1129.6129.8130.2129.6سلع وخدمات متنوعة

135.0135.6135.8136.1135.8135.5الرقم القياسي العام السعار المستهلك

القدس الشرقية

ات المرطبة 154.2156.8157.1157.2155.1154.9المواد الغذائية والمشروب

ات الكحولية والتبغ 162.3164.8170.2170.1170.3173.7المشروب

129.7129.2127.9127.6128.0128.0االقمشة والمالبس واالحذية

124.6125.0124.9125.2125.2125.1المسكن ومستلزماته

113.4113.7114.7114.3114.1115.7االثاث  والمفروشات والسلع  المنزلية

121.9122.3122.3122.6122.4120.7الخدمات الطبية

138.7140.1140.8141.1143.5143.8النقل والمواصالت

103.4103.4103.4103.3103.4103.5االتصاالت

111.3112.1112.0113.5114.2114.1السلع و الخدمات الترفيهية و الثقافية

117.1117.1117.1119.6119.6119.6خدمات التعليم

150.3153.2154.1153.5152.0152.6خدمات المطاعم والمقاهي والفنادق

118.7119.4119.3120.9121.0120.2سلع وخدمات متنوعة

135.7137.0137.4137.7137.3137.4الرقم القياسي العام السعار المستهلك

الضفة الغربية ) بإستثناء القدس الشرقية(

ات المرطبة 149.6148.6148.4147.8147.8148.5المواد الغذائية والمشروب

ات الكحولية والتبغ 166.3170.7172.6172.3172.3172.6المشروب

106.0106.5105.6108.1107.9107.3االقمشة والمالبس واالحذية

143.2145.3145.5146.2147.0147.1المسكن ومستلزماته

101.8103.3103.9105.2104.6104.7االثاث  والمفروشات والسلع  المنزلية

119.2119.1119.7121.1121.3121.6الخدمات الطبية

124.6124.9125.8127.0127.5127.5النقل والمواصالت

109.0109.0108.8108.8109.1109.3االتصاالت

92.993.793.493.793.993.6السلع و الخدمات الترفيهية و الثقافية

115.1115.1115.1116.3116.3116.3خدمات التعليم

146.8149.5149.1150.2149.8150.1خدمات المطاعم والمقاهي والفنادق

139.0139.1140.4139.8141.4140.7سلع وخدمات متنوعة

134.3134.6134.8135.1135.3135.5الرقم القياسي العام السعار المستهلك

قطاع غزة

ات المرطبة 150.6151.2151.9151.9151.6148.8المواد الغذائية والمشروب

ات الكحولية والتبغ 157.3157.3157.3157.3157.2157.2المشروب

108.2107.7107.3107.7108.3107.5االقمشة والمالبس واالحذية

127.8129.0129.1129.9131.4131.7المسكن ومستلزماته

131.7131.9131.9131.1129.8129.0االثاث  والمفروشات والسلع  المنزلية

101.5101.3100.3101.0100.9100.5الخدمات الطبية

126.5126.7127.2128.5128.7128.7النقل والمواصالت

107.0107.0107.0107.0107.0107.0االتصاالت

98.999.098.697.897.997.9السلع و الخدمات الترفيهية و الثقافية

111.1111.1111.1115.7115.7115.7خدمات التعليم

155.5155.5155.5156.6156.6156.6خدمات المطاعم والمقاهي والفنادق

131.0131.0131.5132.4132.0131.7سلع وخدمات متنوعة

133.3133.6133.9134.3134.3133.1الرقم القياسي العام السعار المستهلك

المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
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.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 أول  

2011

 كانون ثاني  

2012

 شباط     

2012

   آذار     

2012

   نيسان     

2012
 أيار     2012

605.9934.8624.7795.2680.1574.8664.9إيرادات الحكومة

499.6492.9498.9508.5507.4556.3526.1إجمالي الرواتب واألجور

223.0406.5394.5260.3234.8424.3454.9نفقات غير األجور

42.461.355.944.048.040.253.0صافي اإلقراض

487.8-484.8-186.7-42.3-349.2-87.7-171.3-الرصيد

113.3297.28.3220.9510.1526.1151.0الدعم الخارجي للموازنة

المصدر: وزارة المالية الفلسطينية

مالحظة: يعمل هذا الجدول عاى تحديث معلومات جداول األشهر السابقة والتي من المفترض أن تكون أكثر دقة7 تحديث في 15 حزيران 72012  
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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 أول   

2011

 كانون ثاني   

2012

 شباط    

2012

  آذار    

2012

  نيسان    

2012

 أيار     

2012

الضفة الغربية

42554047464241 شركة عادية

95776455584939 شركة مساهمة

0010000 شركة عامة

0411232 شركة أجنبية

0120221 شركة غير ربحية

1371371081031089683 المجموع

 قطاع غزة

8126191620166 شركة عادية

12161021151113 شركة مساهمة

0000000 شركة عامة

1000000 شركة أجنبية

94422937352719 المجموع

المصدر: وزارة االقتصاد الوطني.
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.8تجيول أ   

 الاسدحدت الارخاة لإليادر ) اتر اربع (

آب 2000
 كانون أول   

2011

 كانون ثاني   

2012

 شباط    

2012

آذار      

2012

نيسان      

2012

 أيار     

2012

الضفة الغربية

260,50671,37754,141107,812159,21389,367القدس رام هللا و البيرة

194,01655,01468,72563,54861,03199,013نابلس

59,6857,30817,87314,50219,45630,823طولكرم

416,58528,25130,99640,67355,84666,741الخليل

56,07019,32219,09427,59230,19339,642بيت لحم

28,58548,89132,64630,21026,53431,836جنين

4,3327,9421,3162,1264,7854,381قلقيلية

000000سلفيت

345,6851,019,779238,105224,791286,463357,058361,803المجموع

قطاع غزة

27,902124,500110,720103,350الشمال
a/

85,11573,875

50,116182,650168,500156,690غزة
a/

96,887132,531

15,984102,450102,54088,540الوسطى
a/

85,21299,114

51,146118,550133,670114,650خانيونس
a/

85,92059,424

39,429123,470104,72098,550رفح
a/

36,19425,203

184,577651,620620,150561,780مجموع قطاع غزة
a/

389,328390,147

المصدر: هيئة المكاتب والشركات الهندسية

 
 

 

.9تجيول أ   

 حركة شدحندت غزة

آب   2000
 كانون أول   

2011

 كانون ثاني   

2012

 شباط   

2012

 آذار     

2012

 نيسان     

2012

 أيار     

2012

 معبر المنطار ) كارني (

992000000 مجموع الشاحنات الصادرة

 0 0 0 0 0 2,9230 مجموع الشاحنات الواردة

 معبر كرم أبو سالم ) كيرم شالوم (

0110692922185 مجموع الشاحنات الصادرة

04,5464,9674,0033,6534,1235,298 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(

015513415297203216 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

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

عاما  أو أكثر و الذين يعانون من البطالة باالضافة الى أولئك الذين ، خالل الفترة المرجعية ، من دون عمل 00األشخاص الذين يبلغون من العمر  

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

  متاح لهم .

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

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

 إلى حد كبير.

  

 اؤشر القيس

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

 

  الاسدحدت الارخاة للبندء التجييي

عبارة عن المساحات المرخصة لألبنية الجديدة والقائمة.   

 

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

وصفها السبت )يوم إغالق كامل  أو الجمعة )إغالق نصف يوم ، على التوالي.ب  
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 العادلة 

سنة أو أكثرو الذين كانوا يعملون في وظيفة ب جر أو العمل لمدة ساعة على األقل خالل األسبوع  00العمالة  تشمل جميع األشخاص الذين يبلغون 

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

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

  

  سعر الارف

 سعر الصرف هو سعر عملة واحدة مقابل عملة أخر .

  

  الاديرات

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

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

  

  الندتج الاحل  اإلتجادل 

الزمن. معينة من لخدمات المنتجة داخل األراضي الفلسطينية المحتلة في فترةهو القيمة اإلجمالية لجميع السلع وا لناتل المحلي اإلجماليا  

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

  قيمة األموال.

. 2 طريق ضربها بالرقمويتم تحويل البيانات الربعية عن   

 

  نايب الفري ان الندتج الاحل  اإلتجادل 

.هذه هي نتيجة لتقسيم الناتل المحلي اإلجمالي على  مجموع السكان   

 

  
الناتل المحلي اإلجمالي

 السكان
  نصيب  الفرد  من الناتل المحلي اإلجمالي   

 

 اعيل تغير الندتج الاحل  اإلتجادل  

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

 

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

الناتل 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 
  حساب 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 المصطل  يشمل التحويالت إلى 

 والخدمات التي تقدمها وزارتي الصحة والزراعة.

  

 الرايي الحدل 

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

  التنمية.

  الييم الخدرتج   للاوازنة

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

  

  الواريات

.لمحليالواردات هي السلع والخدمات التي ينتجها القطاع األجنبي ويتم شراؤها من قبل  االقتصاد ا  

  

  القوى العدالة

.سنة فما فوق  الذين يعملون أو عاطلين عن العمل خالل فترة مرجعية محددة 00القو  العاملة وتت لف من جميع األشخاص في سن العمل )   

 القو  العاملة = العاملين + العاطلين عن العمل

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

.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 

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

.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

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

 

 العادلة الاحيوية

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

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

 

 

  

  اعيل البطدلة

أو أكثر والذين خالل االسبوع قبل الدراسة كانوا بال عمل وهم  سنة 00"العاطلين عن العمل" تشمل جميع األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين  

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

.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 

  الناتل المحلي اإلجمالي

                         مؤشر كميات االنتاج الصناعي                          

الدينار األردني                                

وزارة المالية الفلسطينية                     

 وزارة اإلقتصاد الوطني الفلسطيني          

 منظمة غير حكومية 

 شيقل إسرائيلي جديد  

 األراضي الفلسطينية المحتلة    

  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني         

 سلطة النقد الفلسطينية          

 األمم المتحدة       

مل األمم المتحدة اإلنمائي   برنا  

جئين الفلسطنيين في الشرق االدنى  الوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل ال  

الشرق األوسط                 مكتب المنسق الخاص لألمم المتحدة لعملية السالم في 

لوكالة األمريكية للتنمية الدولية  ا   

 الدوالر األمريكي

ة الالجئين في الشرق األدنىالمؤسسة األمريكية إلغاث  

 

 

CPI  

GDP  

IPI  

JOD  

MoF  

MoNE 

NGO  

NIS  

oPt  

PCBS  

PMA  

UN 

UNDP  

UNRWA  

UNSCO  

USAID  

US$ 

ANERA 

 

 

 


