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القطاع الخاص خامساً.  ص8 
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 ص10 سابعاً. قطاع غزة

الجداول المرجعية اإلحصائية :أ  الملحق    ص12 

التعاريف والمصطلحات :الملحق ب  ص17 

المختصرات واألحرف األولية :الملحق ج  ص20 

يرجى  قائمة العناوين إلى لتضاف أو لمزيد من المعلومات  

رام هللاأونسكو االتصال على:   

 marschatz@un.org      مارشاتز أستريد             

 

 
 

 أونسكو قطاع غزة

raqeb@un.org                     رائد الرقب      

    

لعملية التقرير االقتصادي االجتماعي لمكتب المنسق الخاص 

 السالم في الشرق االوسط  متاح ايضاً على الموقع

www.unsco.org  

 

 عن تقارير ونشر مراقبة  على  المتحدة لألمم الخاص المنسق مكتب دأب ،6991 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  ( 6

 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  2222

 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 الثاني 2012 )%(الربع الثاني 2012الربع األول 2012الربع الثاني 2000اإلنتاج
a/1,580b/1,722b/9.0b/

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

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

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

1.11.61.54.5-القدس الشرقية

0.62.22.26.5-الضفة الغربية

0.80.31.31.2-قطاع غزة

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

706.21,094.51,109.31.4المجموع القوى العاملة ) باألالف(

483.8731.2738.21.0الضفة الغربية         

222.4363.3371.12.1قطاع غزة          

----8.823.920.9المجموعالبطالة   (%) 

----6.520.117.1الضفة الغربية

----13.831.528.4قطاع غزة

----18.527.424.9المجموعالبطالة المعدلة (%)

----15.824.121.5الضفة الغربية

----24.234.131.6قطاع غزة

نسبة التغيير أيلول 2012 )%(أيلول 2012آب 2012كانون ثاني 2011

605.9658.41,269.692.8

499.6526.6543.63.2

223.0321.0461.443.7

42.461.6106.072.1

-171.3-304.348.5

113.3399.8110.8-72.3

نسبة التغيير الربع الثالث 2012 )%(الربع الثالث 2012الربع الثاني 2012الربع الثاني 2000

1,2343,8493,829-0.5

3,3286,9117,2014.2

37.155.753.2----

نسبة التغيير أيلول 2012 )%(أيلول 2012آب 2012آب 2000

2319210312.0المجموع

13774796.8الضفة الغربية

94182433.3قطاع غزة

2.1-530.3576.6564.7المجموع

8.2-345.7294.1270.0الضفة الغربية

184.6282.5294.64.3قطاع غزة

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

4,384000.0صوفا          

953000.0رفح         

10.6-05,1694,620كرم أبو سالم

01001077.0كرم أبو سالم ) محروقات(          

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

100.0-030كرم أبو سالم

إغالق جزئي - أيلول 2012آب 2000اإلغالقات

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

0غير متوفركرم أبو سالم

 0 0معبر الشجاعية ) محروقات(          

 8 0صوفا ) تجاري(          

 0 0رفح ) تجاري(          

 97 0رفح ) مسافرين(

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

 /a البيانات غير متوفرة.

/b بيانات أولية .

/c تشمل بيانات عن القدس الشرقية المحتلة .

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

المصدر : الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، اإلنتاج،األسعار، سوق العمل: وزارة المالية : القطاع العام، سلطة النقد الفلسطينية: القطاع المصرفي، وزارة االقصاد الوطني، تسجيل الشركات الجديدة
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وقائع االقتصادية االجتماعية - أيلول 2012 أوالً.ال

 صافي األقراض الحكومي ) على أساس نقدي،  بمليونشيقل(

أهم مؤشرات االقتصاد الكلي

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

 معدل تغيرالناتج المحلي اإلجمالي  )سنوي أسعار 2004  ٪(

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

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

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

القطاع العام

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

تسجيل الشركات الجديدة

 الرصيد الحكومي ) على أساس نقدي،  بمليون شيقل(

 الدعم الخارجي للموازنة ) بمليون شيقل(

القطاع المصرفي

 القروض ) بمليون دوالر أمريكي(

 الودائع ) بمليون دوالر أمريكي(

 القروض و الودائع )٪(

القطاع الخاص

المساحات المرخصة للبناء الجديد                  

   )ألف متر ربع(

قطاع غزة

100 

إغالق تام - أيلول  2012

100

32

100 

100 
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 ثدنيدً. الوضع اإلتقتادي  الكل 

اإلنتدجأ.   

 

% فععععععععي 9إرتفععععععععع النععععععععات  المحلععععععععي اإلجمععععععععالي بنسععععععععبة 

، مقارنعععععععععععععة بعععععععععععععالربع األول 2102الربعععععععععععععع الثعععععععععععععاني 

% عمععععععا كععععععان عليععععععه 8، وكععععععان أعلععععععى بمقععععععدار  2102

فععععععي الربععععععع نفسععععععه مععععععن العععععععام الماضععععععي. فععععععي الربععععععع 

، إرتفعععععععععع النعععععععععات  المحلعععععععععي اإلجمعععععععععالي 2102الثعععععععععاني 

% فعععععععي الععععععععام علعععععععى 6%  فعععععععي الضعععععععفة الغربيعععععععة ) 8

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

فعععععععي الععععععععام علعععععععى أسعععععععاس سعععععععنوي(، مقارنعععععععة بعععععععالربع 

. كانععععععت قيمععععععة النععععععات  المحلععععععي 2102األول مععععععن عععععععام 

مليعععععععععععون دوالر أمريكعععععععععععي خعععععععععععالل  02722الحقيقعععععععععععي 

مليعععععععون   22568،  )2102الربعععععععع الثعععععععاني  معععععععن ععععععععام 

دوالر أمريكععععععععععي مععععععععععن حيععععععععععث االسعععععععععععار الجاريععععععععععة(، 

مليعععععععععععععون  02210% أو 71والتعععععععععععععي كعععععععععععععان منهعععععععععععععا  

% أو 01دوالر أمريكععععععععععي، فععععععععععي الضععععععععععفة الغربيععععععععععة و 

 مليون دوالر أمريكي في قطاع غزة.  509

، بإرتفععععععاع فععععععي القيمععععععة المضععععععافة الحقيقيععععععة  بنسعععععععبة 2102فععععععي قطععععععاع غععععععزة، يظهععععععر قطععععععاع اإلنشععععععاءات أكبععععععر توسععععععع  فععععععي الربععععععع الثععععععاني  

. قطعععععععاع اإلنشعععععععاءات هعععععععو ثالعععععععث أكبعععععععر قطعععععععاع  فعععععععي غعععععععزة، وهعععععععو  يمثعععععععل 2100% معععععععن الربعععععععع الثعععععععاني 56% خعععععععالل الربعععععععع و بنسعععععععبة 66

وبنسععععععبة  2102% مععععععن الربععععععع األول 01قطععععععاع الخععععععدمات، الععععععذي  إرتفععععععع بنسععععععبة  % مععععععن النععععععات  المحلععععععي اإلجمععععععالي. وتععععععال هععععععذا القطععععععاع09

% مععععععن النععععععات  المحلععععععي اإلجمععععععالي، والصععععععبز بععععععذلك أكبععععععر قطععععععاع فععععععي االقتصععععععاد بغععععععزة. 00،و تمثععععععل 2100% مقارنععععععة مععععععع الربععععععع الثععععععاني 08

مقارنعععععة مععععععع الربعععععع السععععععابق، وكانععععععت  2102% فعععععي الربععععععع الثععععععاني 6فعععععي قطععععععاع تجعععععارة الجملععععععة والتجزئعععععة، القيمععععععة المضععععععافة إرتفععععععت بنسععععععبة 

% عمععععععا كععععععان عليععععععه فععععععي الربععععععع 0أعلععععععى بنسععععععبة  

. فعععععععععععععي قطعععععععععععععاع اإلدارة العامعععععععععععععة 2100الثعععععععععععععاني 

والععععععععدفاع، ثععععععععاني أكبععععععععر قطععععععععاع فععععععععي االقتصععععععععاد ،  

% أعلعععععععى ممعععععععا 0كانعععععععت القيمعععععععة المضعععععععافة كانعععععععت  

% 0و  2102كانععععععععععت عليععععععععععه فععععععععععي الربععععععععععع األول 

. 2100أعلعععععى ممعععععا كانعععععت عليعععععه فعععععي الربعععععع الثعععععاني 

وبالمثععععععععل، فععععععععي قطععععععععاع التصععععععععنيع، إزدادت القثمععععععععة 

% فعععععععي الربعععععععع 0المضعععععععافة الحقيقيعععععععة زادت بنسعععععععبة 

 2102مقارنععععععععة مععععععععع الربععععععععع األول  2102الثععععععععاني 

% فععععععععي الربععععععععع 7ولكنهععععععععا كانععععععععت أقععععععععل بمقععععععععدار  

. القيمععععععععععة المضععععععععععافة فععععععععععي قطععععععععععاع 2100الثععععععععععاني 

الزراعععععععععة وصععععععععيد األسععععععععماك تقلصععععععععت فعععععععععالً فععععععععي 

قارنععععععععععععة % م2، بنسععععععععععععبة 2102الربععععععععععععع الثععععععععععععاني 

% مقارنعععععععععععععة 60وبنسعععععععععععععبة  2102بعععععععععععععالربع األول 

 .  2100مع الربع الثاني 

فعععععععي الضعععععععفة الغربيعععععععة، القيمعععععععة المضعععععععافة الحقيقيعععععععة 

% ممععععععا 20وكانععععععت أعلععععععى  2102مقارنععععععة مععععععع الربععععععع األول  2102٪ فععععععي الربععععععع الثععععععاني 66فععععععي الزراعععععععة وصععععععيد األسععععععماك نمععععععت بنسععععععبة 

٪ 20أعلععععععى زيععععععادة فععععععي قطععععععاع اإلنشععععععاءات، حيععععععث زادت قيمتهععععععا المضععععععافة بنسععععععبة  . ولوحظععععععت ثععععععاني2100كانععععععت عليععععععه فععععععي الربععععععع الثععععععاني 

. فععععععي حالععععععة التصععععععنيع ، ارتفعععععععت القيمععععععة 2100% فععععععي الربععععععع الثععععععاني 6،و لكععععععن هععععععذا المسععععععتو   كععععععان أقععععععل بمقععععععدار 2102فععععععي الربععععععع الثععععععاني 

نهعععععععا بقيعععععععت دون تغييعععععععر تقريبعععععععاً مقارنعععععععة ولك 2102مقارنعععععععة معععععععع الربعععععععع األول  2102٪ فعععععععي الربعععععععع الثعععععععاني 06المضعععععععافة الحقيقيعععععععة  بنسعععععععبة 

٪ خععععععالل هععععععذا الربععععععع، وكانععععععت القيمععععععة المضععععععافة 8. تجععععععارة الجملععععععة والتجزئععععععة توسعععععععت  بنسععععععبة 2100ممععععععا كانععععععت عليععععععه فععععععي الربععععععع الثععععععاني 

بة . علععععععى الععععععرغم مععععععن أن القيمععععععة المضععععععافة فععععععي اإلدارة العامععععععة والععععععدفاع إرتفعععععععت بنسعععععع2100٪ منهععععععا فععععععي  الربععععععع الثععععععاني 02أعلععععععى بنسععععععبة  

٪ 2. وأخيعععععععرا، انخفعععععععض قطعععععععاع الخعععععععدمات بنسعععععععبة 2100٪ خعععععععالل الربعععععععع، إال أنهعععععععا ظلعععععععت دون تغييعععععععر تقريبعععععععا مقارنعععععععة معععععععع الربعععععععع الثعععععععاني 6

، 2100٪ أعلعععععععى منهعععععععا فعععععععي الربعععععععع الثعععععععاني 9ولكعععععععن القيمعععععععة المضعععععععافة كانعععععععت  2102مقارنعععععععة معععععععع الربعععععععع األول  2102فعععععععي الربعععععععع الثعععععععاني 

 جمالي، وتبقى بذلك أكبر قطاع في اقتصاد الضفة الغربية.٪ من النات  المحلي اإل08وهو ما يمثل 

 

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

$1,058 

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

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

 ( اليون يوالر أاريك ) الندتج الاحل  اإلتجادل  الحقيق   

 قطاع غزة الضفة الغربية

 لمصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.
. 2004سنة األساس : مالحظة  
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 لقيعععععععاس( ، والعععععععذي  يسعععععععتخدم IPI) اإلنتعععععععاج الصعععععععناعي مؤشعععععععر إرتفعععععععع

 6.7بنسععععععبة ،  النشععععععاط اإلنتععععععاجي فععععععي علععععععى المععععععد  القصععععععير التغيععععععرات

 .مقارنععععععععة مععععععععع شعععععععهر آب مععععععععن نفععععععععس السععععععععنة  2102أيلععععععععول فعععععععي  ٪

العععععععذي )و التحويليعععععععةالصعععععععناعة االنتعععععععاج الصعععععععناعي فعععععععي قطعععععععاع إرتفعععععععع 

% خعععععععالل الشععععععععهر، و 0.21بنسعععععععبة  ٪( 81.6 النسععععععععبيةتبلععععععع  حصعععععععته  

% فععععععععي قطععععععععاع التعععععععععدين وإسععععععععتغالل المحععععععععاجر .002إرتفععععععععع بنسععععععععبة 

. )٪ 6.6حصععععععععة نسععععععععبية لمؤشععععععععر اإلنتععععععععاج الصععععععععناعي بمقععععععععدار مععععععععع )

% فعععععععععي قطعععععععععاع امعععععععععدادات الميعععععععععاه 0121ولكنهعععععععععا إنخفضعععععععععت بنسعععععععععبة 

 .  (%06.9حصته النسبية )والذي تبل  والكهرباء 

 

 ب. األسعدر

،و العععععععععععذي (CPI)مؤشعععععععععععر أسععععععععععععار المسعععععععععععتهلك 

 إرتفاعععععععععاً يسععععععععتخدم لقيععععععععاس التضععععععععخم ، يعكععععععععس 

 .10.أيلعععععععععععول % فعععععععععععي أسععععععععععععار 021 بنسعععععععععععبة

، آب معععععععععن الععععععععععام نفسعععععععععهمقارنعععععععععة معععععععععع شعععععععععهر 

 أيلعععععععععول مقارنعععععععععة معععععععععع٪ 120 زيعععععععععادة  بلغعععععععععتوب

المععععععععععععواد الغذائيععععععععععععة  شععععععععععععهدت أسعععععععععععععار .100.

 المشعععععععععععععععععروبات والمشعععععععععععععععععروبات المرطبعععععععععععععععععة،

،والمسععععععععععكن ومسععععععععععتلزماته،  والتبعععععععععع  الكحوليععععععععععة

اكبععععععر  والخععععععدمات الطبيععععععةوالنقععععععل والمواصععععععالت 

 إنخفععععععاضوكععععععان  أكبععععععر  إرتفععععععاع خععععععالل الشععععععهر.

فعععععععي   .10. أيلعععععععولفعععععععي األسععععععععار فعععععععي  شعععععععهر 

و االحذيعععععععة، و فعععععععي القمشعععععععة والمالبعععععععس اأسععععععععار 

  والسعععععععععععععلع والمفروشعععععععععععععات االثعععععععععععععاثأسععععععععععععععار 

 .المنزلية

  ،شععععععهر أب مععععععن العععععععام نفسععععععه مععععععع مقارنعععععة 2102 أيلععععععولخععععععالل شععععععهر  الضععععععفة الغربيععععععة% فعععععي 2.2بنسععععععبه إرتفععععععع  مؤشعععععر أسعععععععار المسععععععتهلك  

فععععععععي األسعععععععععار  فععععععععي أسعععععععععار المععععععععواد الغذائيععععععععة والمشععععععععروبات   وكانععععععععت أكبععععععععر الزيععععععععادات(. 2100% مقارنععععععععة مععععععععع شععععععععهر أيلععععععععول 6.5) و

 وخعععععععدمات سعععععععلعالمرطبعععععععة، والخعععععععدمات الطبيعععععععة، و 

وأسعععععععععععععار  والنقععععععععععععل والمواصععععععععععععالت، متنوعععععععععععععة

واالحذيعععععععععة.  لعععععععععم يحعععععععععدث  القمشعععععععععة والمالبعععععععععسا

إنخفعععععاض فعععععي األسععععععار فععععععي أي فئعععععة فعععععي الضععععععفة 

 .2102الغربية في أيلول 

فععععععععي القععععععععدس الشععععععععرقية إرتفععععععععع مؤشععععععععر أسعععععععععار 

)  2102٪ فعععععععععي أيلعععععععععول  0.5المسعععععععععتهلك بنسعععععععععبة 

وكانععععععععععت  2100% مقارنععععععععععة مععععععععععع أيلععععععععععول 6.5و

فععععععي األسعععععععار كععععععان فععععععي أسعععععععار   أكبععععععر الزيععععععادات

 غذائيعععععععععععععة والمشعععععععععععععروبات المرطبعععععععععععععة،المععععععععععععواد ال

 خععععععععععععدماتو ،والتبعععععععععععع  الكحوليععععععععععععة المشععععععععععععروبات

المطععععععاعم والمقععععععاهي والفنععععععادق، وأسعععععععار المسععععععكن 

تعععععععم  .ومسعععععععتلزماته، وأسععععععععار النقعععععععل والمواصعععععععالت

القمشعععععة اأسععععععار تسعععععجيل  اإلنخفعععععاض األكبعععععر فعععععي 

 سععععععععععععععلعأسعععععععععععععععار الو االحذيععععععععععععععة،و والمالبععععععععععععععس 

 خالل هذا الشهر. متنوعةال خدماتالو
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                    الانديية األنشطة ف  االنتدج ف الشهر   تغيرال
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  .الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر 
 .2004سنة األساس : مالحظة 
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(. وقععععععد سععععععجل 2100% مقارنععععععة مععععععع أيلععععععول 0.2) و  2102% فععععععي أيلععععععول 0.0مؤشععععععر أسعععععععار المسععععععتهلك فععععععي قطععععععاع غععععععزة إرتفععععععع بنسععععععبة 

. وأسععععععععار السعععععععلع والخعععععععدمات المتنوععععععععة وأسععععععععار المسعععععععكن ومسعععععععتلزماته، المعععععععواد الغذائيعععععععة والمشعععععععروبات المرطبعععععععة،أسععععععععار اإلرتفعععععععاع فعععععععي 

   اإلنخفاض األكبر خالل الشهر.  المنزلية  والسلع والمفروشات االثاثأسعار  الخدمات الطبية ووشهدت أسعار 

 ج. أسعدر الارف

 

ولكنععععععه إنخفععععععض أمععععععام اليععععععورو. الععععععدينار األردنععععععي  2102( مقابععععععل الععععععدوالر األمريكععععععي فععععععي أيلععععععول NISارتفععععععع الشععععععيكل االسععععععرائيلي الجديععععععد )

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

 اتوسط أسعدر الارف الشهرية

آب 2000
   نيسان     

2012

   أيار     

2012

  حزيران     

2012

  تموز     

2012

    آب        

2012

  أيلول     

2012

4.053.753.833.893.994.023.95دوالر على شيكل

3.664.944.904.884.914.985.07يورو على شيكل

0.710.710.710.710.710.710.71دوالر على دينارد أردني

0.640.930.910.890.870.880.91يورو على دينارد أردني

المصدر: بنك إسرائيل والبنك المركزي األردني
 

 ي. سوق العال

مليعععععععون   0.0أو معععععععا يقعععععععارب  ععععععععام ومعععععععا فعععععععوق، 05% معععععععن األشعععععععخاص العععععععذين تزيعععععععد أعمعععععععارهم ععععععععن 66، 2102الربعععععععع الثعععععععاني  فعععععععي

فعععععي قطعععععاع غعععععزة شعععععخص فعععععي الضعععععفة الغربيعععععة وكعععععان  738,200فعععععي القعععععو  العاملعععععة، بمعععععا فعععععي ذلعععععك حعععععوالي  وا شعععععخص، شعععععارك

، وبقيعععععععت دون تغييعععععععر أساسعععععععي فعععععععي 2102% فعععععععي الربعععععععع الثعععععععاني 66 نسعععععععبة القعععععععو  العاملعععععععة المشعععععععاركة كانعععععععت شعععععععخص.  371,100حععععععوالي 

 .2102في الربع الثاني  ٪ في قطاع غزة61و  في الضفة الغربية  % 65

 (%) يل الاشدركة ف  القوى العدالة اع   

 ) القوى العدالة بدألالف (

الربع الثاني 

2000

الربع األول 

2011

الربع الثاني 

2011

الربع الثالث 

2011

الربع الرابع 

2011

الربع األول 

2012

الربع الثاني 

2012

45.343.245.346.247.345.445.4الضفة الغربية

(483.8)(672.7)(711.1)(732.1)(754.9)(731.2)(738.2)

40.137.038.139.039.539.940.3قطاع غزة

(222.4)(324.2)(336.8)(348.7)(356.3)(363.3)(371.1)

43.541.042.743.644.443.443.6األراضي الفلسطينية

(706.2)(996.9)(1047.9)(1080.8)(1111.2)(1094.5)(1109.3)

المصدر :  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.  
 

ممععععععا كععععععان عليععععععه   تينمئععععععوي نقطتععععععينب  كععععععان أعلععععععى، و2102 الثععععععاني٪ فععععععي الربععععععع  20٪ إلععععععى  26معععععععدل البطالععععععة اإلجمععععععالي مععععععن  إنخفععععععض 

المععععععرأة  فععععععي سععععععوق ، . علععععععى وجععععععه الخصععععععوصالجععععععنس والعمععععععرن يظهععععععر إختالفععععععات كبيععععععرة  بععععععي. معععععععدل البطالععععععة 2100 الثععععععانيفععععععي الربععععععع 

 ثععععالث نقععععاط مئويععععة إنخفععععض بنسععععبة للرجععععال أن معععععدل البطالععععة كمععععاالعمععععل هععععي  نسععععبيا أكثععععر تضععععررا  مععععن عععععدم وجععععود فععععرص عمععععل. 

 عشععععععر نقععععععاط مئويععععععةبمعععععععدل  أعلععععععى معععععععدل البطالععععععة بععععععين النسععععععاء ظععععععل، 2102الربععععععع الثععععععاني  فععععععي  تينمئععععععوي نقطتععععععينبوللنسععععععاء 

 %(.09% مقابل 01)  لرجالبمعدل بطالة امقارنة 

الفئععععععات  ال تععععععزال تععععععؤثر علععععععى معععععععدالت البطالععععععة وبالمثععععععل، فععععععإن

فععععي الربععععع الثععععاني . األكبععععر سععععنا أكثععععر مععععن العمريععععة األصععععغر سععععنا

جميعععععععع  بالنسعععععععبة للمعععععععرأة فعععععععي مععععععععدل البطالعععععععة إنخفعععععععض،  2102

 الععععععذين تتععععععراوح أعمععععععارهم مععععععن النسععععععاءبإسععععععتثناء  الفئععععععات العمريععععععة

و الفئعععععععة ععععععععام معععععععن العمعععععععر 09و  05 الفئعععععععة العمريعععععععة بعععععععينبعععععععين 

وقععععععععد أثععععععععرت البطالععععععععة علععععععععى  .عععععععععام  29و  25 بععععععععين العمريععععععععة

 26إلعععععععى  21% معععععععن النسعععععععاء فعععععععي الفئعععععععة العمريعععععععة 61حعععععععوالي 

 فععععععي الفئععععععة العمريععععععة النسععععععاء  ٪ مععععععن68 علععععععى حععععععوالي عامععععععا  و

معععععععدل  إنخفععععععض، الرجععععععال فععععععي حالععععععة. عامععععععا 29 إلععععععى 25مععععععن 

مععععععن عععععععام  الثععععععانيفععععععي الربععععععع  العمريععععععة لجميععععععع الفئععععععات البطالععععععة

 تلععععععععك التععععععععي% مععععععععن 00ولكععععععععن مازالععععععععت تععععععععؤثر علععععععععى  2102

العععععععععذين  % مععععععععن01 عامععععععععا و 09 05تتععععععععراوح أعمععععععععارهم مععععععععن 

  عام. 26 21تتراوح أعمارهم بين 
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وقععععععد . .10.شععععععهرا فععععععي الربععععععع الثععععععاني  0121إلععععععى  .10.شععععععهرا فععععععي الربععععععع األول  0121مععععععدة البطالععععععة مععععععن إرتفععععععع متوسععععععط 

فتعععععرة البطالعععععة بشعععععكل طفيعععععف  فعععععي قطعععععاع غعععععزة فعععععي الربعععععع الثعععععاني الفجعععععوة بعععععين الضعععععفة الغربيعععععة و  قطعععععاع غعععععزة حيعععععث ارتفعععععع متوسعععععط اتسععععععت 

كانععععععت فتععععععرة البطالععععععة  أطععععععول  بالنسععععععبة للنسععععععاء أكثععععععر  2102ولكنهععععععا انخفضععععععت فععععععي الضععععععفة الغربيععععععة. وبالمثععععععل، فععععععي الربععععععع الثععععععاني  2102

 أشهر في الضفة الغربية و في قطاع غزة،  على التوالي. 7أشهر وأكثر من  0من الرجال، مع فوارق 

المجموعذكورإناث

966  الضفة الغربية

211416  قطاع غزة

15911  األراضي الفلسطينية المحتلة

المصدر :  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.

متوسط مدة البطالة ) في الشهر (

الربع الثاني  2012
 

 
 األاية

بشععععععكل  األميععععععة انخفضععععععت معععععععدالت

 وقعععععععععد .0991منعععععععععذ ععععععععععام  كبيعععععععععر

أكثعععععر معععععن  بنسعععععبة األميعععععة انخفضعععععت

٪ مععععععععن النععععععععاس 01مععععععععن   الثلثععععععععين 

 01 الععععععذين تتععععععراوح أعمععععععارهم بععععععين

 0991فععععععي عععععععام  ومععععععا فععععععوق سععععععنة

وفقعععععععا ، 100.ععععععععام فعععععععي  ٪1 إلعععععععى

 معععععن قبععععععل نشعععععرت معععععؤخرا لبيانعععععات

    .الجهعععععععععععاز المركعععععععععععزي لإلحصعععععععععععاء

            

 بنسبة بين النساء ميةاألانخفضت نسبة  

 ٪ عام20من ، الثلثين تقترب من 

 .2100في عام ٪ 7إلى  ،0995

 األمية معدلخفض فقد ان للرجال،

    .٪2إلى ٪ 9من  بمقدار ثالثة أرباع

               

 بين الفجوة المطلقة تم تخفيض 

 من، من الذكور واإلناث معدالت األمية

إلى   0995 نقطة مئوية في عام 00

 .2100في عام  نقاط مئوية في عام 5

 نفإ ، 2100في عام  وحتى األن،و

في  احتمال أن تكون المرأة أمية 

 أن احتمالأضعاف  0.5، المتوسط

 كانت أنها، في حين الرجل أميا يكون

          . 0995في عام  ضعفا  2.6

 

 األميعععععة الفجعععععوة بعععععين الجنسعععععين فعععععي 

رتفععععععاع نتيجععععععة ال هععععععو فععععععي الغالععععععب

 فععععععوق سععععععن للنسععععععاءمعععععععدل األميععععععة 

،  66-05 فعععععي المجموععععععة العمريعععععة. نفعععععس الفئعععععة العمريعععععة معععععن أكثعععععر معععععن الرجعععععال أعلعععععى أربعععععع معععععرات هعععععي ، ٪29 تبلععععع  ، والتعععععي، سعععععنة 65

 06-25 معععععن الفئعععععة العمريعععععة فعععععي المجموععععععة .الرجعععععل اميعععععا يكعععععون ضععععععف معععععا يحتمعععععل أن احتمعععععال ان تكعععععون المعععععرأة أميعععععة فعععععي المتوسعععععط كعععععان

الععععععذين تتععععععراوح  النسععععععاء. علععععععى قععععععدم المسععععععاواة، كععععععانوا 26-21العمريععععععة  وفععععععي المجموعععععععة بععععععين الجنسععععععين أي فععععععرق لععععععم يكععععععن هنععععععاك عامععععععا ، 

   الفععععععروق صععععععغيرة. علعععععى الععععععرغم مععععععن أن نفسععععععها، فعععععي الفئععععععة العمريععععععة مععععععن الرجععععععال أقععععععل أميععععععة مععععععدل نلععععععديه عامععععععا 09و  05 بععععععين نأعمعععععاره

                                                                                    
 المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
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 ثدلثدً. القطدع العدم

أسعععععععععاس  اإليعععععععععرادات الحكوميعععععععععة ) كعععععععععان صعععععععععافي 

 أيلعععععععععولفعععععععععي شعععععععععهر   ٪ 90بنسعععععععععبة  أعلعععععععععى  نقعععععععععدي(

 ،شععععععععهر آب كانعععععععت عليععععععععه فعععععععيمقارنعععععععة بمععععععععا   2102

% مقارنععععععة بمععععععا كععععععان 78أيضععععععاً كععععععان أعلععععععى بنسععععععبة 

 0269.6لتصعععععععععل إلعععععععععى  2100عليعععععععععه فعععععععععي أيلعععععععععول 

 الضعععععععريبية غيعععععععر االيعععععععراداتإجمعععععععالي مليعععععععون شعععععععيقل. 

 % معععععععن مجمعععععععوع صعععععععافي اإليعععععععرادات 6التعععععععي تمثعععععععل 

. ولكنهععععععا كانععععععت خععععععالل الشععععععهر% 60إرتفعععععععت بنسععععععبة 

مقارنعععععععة بمعععععععا كانعععععععت عليعععععععه فعععععععي % 05أقعععععععل بنسعععععععبة  

، وهعععععععي  تمثعععععععل اإليعععععععرادات الضعععععععريبية .2100أيلعععععععول 

إرتفعععععععععت  % مععععععععن مجمععععععععوع صععععععععافي اإليععععععععرادات،06

، و 2102مععععععععععععن آب حتععععععععععععى أيلععععععععععععول  %61بنسععععععععععععبة 

% ممعععععععا كانعععععععت عليعععععععه فعععععععي 08كانعععععععت أعلعععععععى بنسعععععععبة 

 إيععععععععععرادات اجمععععععععععالي و فععععععععععي حالععععععععععة .2100أيلععععععععععول 

% مععععععن مجمععععععوع صععععععافي 82والتععععععي تمثععععععل   المقاصععععععة

فععععععي أيلععععععول  %019بنسععععععبة اإليععععععرادات،  كانععععععت أعلععععععى 

   .2100% أعلى مما كانت عليه في أيلول 027مما كانت عليه في شهر آب، ووصلت إلى مستو   2102

 

مي فععععععععي اإلنفععععععععاق الحكععععععععو و إرتفععععععععع. 2102 أيلععععععععولمليععععععععون شععععععععيقل إسععععععععرائيلي فععععععععي  0000.0 صععععععععافي اإلقععععععععراض النفقععععععععات و مجمععععععععوعبلعععععععع  

 وارتفععععععععت. 2100 أيلعععععععول % عمعععععععا كعععععععان عليعععععععه فعععععععي 5 أعلعععععععى بنسعععععععبةكعععععععان وأيضعععععععاً  ، 2102% معععععععن أب  حتعععععععى أيلعععععععول 0بنسعععععععبة األجعععععععور 

% عمععععععا كانععععععت عليععععععه فععععععي 27، ولكنهععععععا كانععععععت أعلععععععى شععععععهر آبمقارنععععععة مععععععع   2102 أيلععععععولفععععععي   ٪66النفقععععععات مععععععن غيععععععر األجععععععور بنسععععععبة 

معععععععا كعععععععان م أعلعععععععى٪  060ليصعععععععل إلعععععععى مسعععععععتو   ،2102 أيلعععععععول٪ فعععععععي 72صعععععععافي اإلقعععععععراض الحكعععععععومي  بنسعععععععبة  إرتفعععععععع .2100أيلعععععععول 

) بععععععد النفقعععععات  العجعععععزووصعععععل اجمعععععالي مليعععععون شعععععيقل إسعععععرائيلي،  058.5الحعععععالي العععععى  العجعععععزوقعععععد وصعععععل حجعععععم . 2100 أيلعععععولعليعععععه فعععععي 

مليعععععععون شعععععععيقل   001.8  العععععععدعم الخعععععععارجي للموازنعععععععة بلععععععع .2102 أيلعععععععولمليعععععععون شعععععععيقل إسعععععععرائيلي فعععععععي نهايعععععععة  68.5التطويريعععععععة (  بلععععععع   

 .2102أيلول إسرائيلي في 

 معععععععن المتوقععععععععة اإليعععععععرادات علعععععععى أسعععععععاس سعععععععرائيلي،إمليعععععععون شعععععععيقل  002666هعععععععي   2102الميزانيعععععععة المعتمعععععععدة للسعععععععلطة الفلسعععععععطينية فعععععععي 

 االيعععععععععععععععرادات  مجمععععععععععععععوع صعععععععععععععععافي

مليعععععععععون شعععععععععيقل إسعععععععععرائيلي،  82690

صعععععععععافي  زائعععععععععدإجمعععععععععالي النفقعععععععععات و

مليععععععععععون  022006 مععععععععععن اإلقععععععععععراض

 بعععععععععععد مععععععععععرور   شعععععععععيقل إسععععععععععرائيلي.

 دخعععععل، بلععععع  فعععععي السعععععنة أشعععععهر تسععععععة

 ٪ مععععععععععععن81 السععععععععععععلطة الفلسععععععععععععطينية

فعععععععععععي  المبلععععععععععع  السعععععععععععنوي إجمعععععععععععالي

 واإلنفععععععععععععاق اإلجمععععععععععععالي الميزانيععععععععععععة،

 صععععععععافي اإلقععععععععراض باإلضععععععععافة إلععععععععى

 بلععععععع  ، العجعععععععز الحعععععععالي. ٪71 يععععععععادل

فعععععععععي  المبلععععععععع  السعععععععععنوي ٪ معععععععععن66

  الكلعععععععععي جعععععععععزالع بلععععععععع   ، الميزانيعععععععععة

فعععععععععي  المبلععععععععع  السعععععععععنوي ٪ معععععععععن65

الخعععععععارجي  العععععععدعم وكعععععععان الميزانيعععععععة.

 2102 أيلعععععععولنهايعععععععة  فعععععععي للموازنعععععععة

 في الميزانية. ٪ من المبل  السنوي59 كان فقط
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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
 .2012أول تشرين 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   2012أيلول -اإليرايات الضريبية ،النفقدت والعتجز ف  كدنون ثدن  

 2012ميزانية 

 2012أيلول   -كانون ثاني  

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

مليععععععععون دوالر امريكععععععععي،  329.9% ليصععععععععل الععععععععى 0، إنخفععععععععض حجععععععععم االئتمععععععععان المصععععععععرفي بنسععععععععبة أقععععععععل مععععععععن .10.فععععععععي الربععععععععع الثالععععععععث 

حجمهعععععععا النسعععععععبي إلجمعععععععالي االئتمعععععععان  إرتفععععععععمعظعععععععم االئتمعععععععان المصعععععععرفي فعععععععي شعععععععكل قعععععععروض، وقعععععععد . .10.بالمقارنعععععععة معععععععع الربعععععععع الثعععععععاني 

نسععععععبة الجععععععاري مععععععدين  إنخفضععععععت. وفععععععي الوقععععععت نفسععععععه، .10.الثالععععععث ٪ فععععععي الربعععععع  11صععععععل إلععععععى يمئويععععععة ل بحععععععوالي أربععععععع نقععععععاط المصعععععرفي 

. )لمزيعععععد معععععن  إرتفععععععت قلعععععيالً التمويعععععل التععععع جيري  فعععععي حعععععين أن نسعععععبة  %.1.ن  بمقعععععدار أربعععععع نقعععععاط مئويعععععة اتصعععععل إلعععععى اإلئتمعععععافعععععي إجمعععععالي 

 .في المرفق أ( 4التفاصيل انظر الجداول في أ

 األئتادن الاارف  حسب النوع ) كنسبة ان الاتجاوع (  

يوالر أاريك  ( األئتادن الاارف  حسب النوع ) باليون  

الربع األول 

2008

الربع الثاني 

2011

الربع الثالث 

2011

الربع الرابع 

2011

الربع األول 

2012

الربع الثاني 

2012

الربع الثالث 

2012

59.967.372.771.370.170.373.9

(1,061)(2,354)(2,387)(2,534)(2,566)(2,706)(2,829)

39.532.527.128.429.629.525.9

(701)(1,138)890101010831134990

0.60.20.30.20.20.20.3

(11)(8)(8)(9)(9)(9)(10)

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

(1,773)(3,500)(3,285)(3,553)(3,658)(3,849)(3,829)

المصدر:  سلطة النقد الفلسطينية

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

المجموع

القروض

جاري مدين

التمويا التأجيري

 

%  مععععععن إجمععععععالي 8عععععععام والتععععععي تمثععععععل دائععععععع القطععععععاع ال. و٪ فععععععي إجمععععععالي الودائععععععع المصععععععرفية 6 بنسععععععبة إرتفععععععاع 2102 الثالععععععثشععععععهد الربععععععع 

والتععععععي تمثععععععل المقيمععععععين %. ودائععععععع 6% خععععععالل الربععععععع، فععععععي حععععععين أن ودائععععععع القطععععععاع الخععععععاص إرتفعععععععت بنسععععععبه 01الودائععععععع، إرتفعععععععت بنسععععععبة 

  .٪ 5من  قريبة بنسبة المقيمين غير من التيوإرتفعت  %،6% من مجموع ودائع القطاع الخاص، قد إرتفعت  بنسبة 97

 ية ) اليون يوالر أاريك (فتوزيع الويائع الاار

الربع الثاني 

2000

الربع الثاني 

2011

الربع الثالث 

2011

الربع الرابع 

2011

الربع األول 

2012

الربع الثاني 

2012

الربع الثالث 

2012

56.5156.5152.7147.4146.5162.6146.9المؤسسات العامة و السلطات المحلية

115.1399.8370.1437.1419.6353.2419.5الحكومة

171.6556.3522.9584.5566.1515.9566.4مجموع وادئع القطاع العام

3,082.66,204.36,095.66,192.36,276.16,180.66,409.2مقيمين

14.6189.7202.1195.7203.2215.0225.2غير مقيمين

3,097.26,394.06,297.76,388.06,479.36,395.66,634.4إجمالي ودائع القطاع الخاص

3,268.86,950.46,820.56,972.57,045.46,911.57,200.8إجمالي الودائع ) القطاعين العام والخاص (

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

 
الحسععععععععععابات الجاريععععععععععة هععععععععععي الشععععععععععكل الرئيسععععععععععي  للودائععععععععععع 

)  وكععععععععذلك بالنسععععععععبة للحكومععععععععةللمقيمععععععععين وغيععععععععر المقيمععععععععين 

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

                                          

٪ إلعععععععى  56نسعععععععبة القعععععععروض إلعععععععى الودائعععععععع معععععععن  إنخفضعععععععت

) لمزيععععععععععععد مععععععععععععن .  2102 الثالععععععععععععث٪ فععععععععععععي الربععععععععععععع  50

.             فععععععععععععععي المرفععععععععععععععق أ( 6التفاصععععععععععععععيل أنظععععععععععععععر الجععععععععععععععدول أ 
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 إتجادل  القروض والويائع ونسبة الفروض  إلى الويائع

 (بمليون دوالر أمريكي) إجمالي الودائع  (بمليون دوالر أمريكي) إجمالي القروض 
 نسبة القروض إلى الودائع 

 المصدر:  سلطة النقد الفلسطيني.
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 خداسدً. القطدع الخدص

بة  بنسععععععع إنخفاضعععععععاً تظهعععععععر  2102أيلعععععععول انعععععععات شعععععععهر يب

% فععععععععي المسععععععععاحة المرخصععععععععة للبنععععععععاء  الجديععععععععد فععععععععي  8

.            الضعععععععععععفة الغربيعععععععععععة مقارنعععععععععععة معععععععععععع الشعععععععععععهر السعععععععععععابق

    

 إرتفععععععاع هنععععععاك كععععععان تظهععععععر انععععععه  غععععععزة قطععععععاعبيانععععععات 

 فععععععيالجديععععععد  للبنععععععاء المرخصععععععة المنطقععععععة فععععععي %6بنسععععععبة 

)لمزيععععععععد مععععععععن التفاصععععععععيل إنظععععععععر إلععععععععى .  2102 أيلععععععععول

                          . فعععععععععععععععععععععععععععععععععي المرفعععععععععععععععععععععععععععععععععق أ( 8الجعععععععععععععععععععععععععععععععععدول أ.

                                                        

   

  

 الضعععععفة فعععععي تسعععععجيلها تعععععم التعععععي الجديعععععدة الشعععععركات ععععععدد إرتفعععععع

 معععععععع مقارنعععععععةبخمسعععععععة شعععععععركات  2102 أيلعععععععول فعععععععي الغربيعععععععة

.                           79 إلعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععى 76 معععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععن ،2102 آب

                           

شعععركة  26تشعععير البيانعععات إلعععى أنعععه تعععم تسعععجيل فعععي قطعععاع غعععزة، 

آب ممععععا كانععععت عليععععه فععععي شععععهر  شععععركات أكثععععر 6بمقععععدار جديععععدة 

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

                                                         المرفعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععق أ(.

                      

 والتعععععععع مين، والماليععععععععة، المصععععععععرفية الخععععععععدمات) الرئيسععععععععية الخمسععععععععة االقتصععععععععادية القطاعععععععععات مععععععععن شععععععععركة وأربعععععععععين ثمانيععععععععة حاليععععععععا هنالععععععععك 

 القيمعععععععة إرتفععععععععت ،2102 ععععععععام أيلعععععععول شعععععععهر نهايعععععععة بحلعععععععول. الفلسعععععععطينية البورصعععععععة فعععععععي مدرجعععععععة ( والخعععععععدمات والصعععععععناعة واالسعععععععتثمارات

                                                     .أمريكي دوالر مليار 2.7 من أقل توكان٪ 2.0 بنسبة السوقية

 األوراق التتجدرية

       آب         

2000   

         نيسان   

2012      

         أيار      

2012   

حزيران   

2012

تموز   

2012

       آب         

2012   

أيلول   

2012

7.0013.714.312.15.412.15.4عدد األسهم المتداولة ) بالمليون (

13.031.326.316.87.816.87.8قيمة األسهم المتداولة ) بالمليون دوالر أمريكي (

265.23467.41449.74444.00442.27444.00442.27مؤشر القدس

المصدر: بورصة فلسطين  

من مقارنة بالشهر السابق.  %70قيمة األسهم المتداولة  بنسبة  وأيضاً إرتفاع ٪51 عدد االسهم المتداولة بمقدار إرتفاعإلى  2102 أيلولشهر  بياناتتشير 

بنسبة  القدس وإنخفض مؤشرشركات مستقرة.  1الخاسرين و شركة من  09 الرابحينشركات من  .0 كانت، الشهر تداولت في هذا  شركة 06 ما مجموعة

.2102 أيلولخالل شهر  0.0٪  

 

أفعععععععاد سعععععععتة عشعععععععر فعععععععي المئعععععععة معععععععن أصعععععععحاب ة معععععععدراء المؤسسعععععععات الصعععععععناعية العاملعععععععة فعععععععي الضعععععععفة الغربيعععععععة  بوجعععععععود تحسعععععععن ععععععععام فعععععععي 

% ينظععععععر الععععععى التحسععععععن خععععععالل الربععععععع إمععععععا فععععععي 01،وحععععععوالي  2102مقارنععععععة مععععععع الربععععععع الثععععععاني  2102مشععععععروعاتهم فععععععي الربععععععع الثالععععععث 

المععععععواد األوليععععععة الالزمععععععة والمععععععدخالت أو نقععععععل البضععععععائع الجععععععاهزة إلععععععى األسععععععواق. التوقعععععععات بوجععععععود تحسععععععينات فععععععي المسععععععتقبل الحصععععععول علععععععى 

هعععععي معععععع ذلعععععك عاليعععععة، معععععع أكثعععععر معععععن خمعععععس أصعععععحاب ة معععععدراء متوقععععععا تحسعععععنا فعععععي أداء المؤسسعععععات العامعععععة فعععععي  2102فعععععي الربعععععع الثالعععععث 

٪(، وفعععععي نقعععععل السعععععلع التامعععععة الصعععععنع إلعععععى األسعععععواق 9لعععععى المعععععواد الخعععععام الالزمعععععة  )الربعععععع الثالعععععث. توقعععععع ععععععدد أقعععععل التحسعععععن فعععععي الحصعععععول ع

(02.)٪ 
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 الاسدحدت الارخاة للبندء التجييي

 الضفة الغربية قطاع غزة

المصدر: هيئة المكاتب والشركات الهندسية.    
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 ييي تستجيل الشركدت التجييية
 قطاع غزة

 الضفة الغربية

.وزارة االقتصاد الوطني: المصدر  
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 تحسيندت توتقع/  شهيت الت العدالة  الانديية الاؤسسدت أاحدب / ايراء  نسبة

قطاع غزةالضفة الغربيةقطاع غزةالضفة الغربية

16292271أداء المؤسسة بشكل عام

1031971الحصول على المواد األولية الالزمة ومدخالت

10311271نقل السلع التامة الصنع الى السوق

المصدر :  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.

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

 

، 2102الربعععععععع الثالعععععععث  فعععععععي الععععععععاماألداء  فعععععععي نتحسعععععععذكعععععععروا بوجعععععععود   المؤسسعععععععات الصعععععععناعية أصعععععععحاب ة معععععععدراء  %29فععععععي غعععععععزة، فقعععععععط 

. السععععععوق إلععععععى الصععععععنع تامععععععة السععععععلع نقععععععل فععععععي فقععععععط٪ 20 و ومععععععدخالت الالزمععععععة األوليععععععة المععععععواد علععععععى الحصععععععول فععععععي تحسععععععنال٪ 00 يعتبععععععر

   .2102الربع الرابع  في الفئات هذه في تحسنا يتوقعون مدراءة  أصحاب من٪ 70 وبالرغم من ذلك 

 

 سديسدً. التتجدرة

 

 آبفععععععي  ٪ 7بنسععععععبه  مععععععن السععععععلع حجععععععم الصععععععادرات  إنخفععععععض

٪ أقععععععل مععععععن 01ولكنهععععععا كانععععععت ،  تمععععععوزمقارنععععععة مععععععع  2102

مليععععععععععععون دوالر  57.0 بلغععععععععععععت ىتععععععععععععو إلالعععععععععععععام السععععععععععععابق 

 الفلسععععععطينية مععععععن السععععععلع حجععععععم الصععععععادرات إنخفععععععض. أمريكععععععي

حجعععععععم  وإنخفعععععععض. ٪ خعععععععالل الشعععععععهر6بنسعععععععبة  إلعععععععى إسعععععععرائيل

 اسعععععععرائيل %.00الصعععععععادرات إلعععععععى البلعععععععدان األخعععععععر  بنسعععععععبة 

، حيعععععععععث للبضعععععععععائع الفلسععععععععطينية السعععععععععوق الرئيسععععععععية ال تععععععععزال

األراضعععععععي  معععععععن إجمعععععععالي الصعععععععادرات ٪ معععععععن 91اسعععععععتوعبت 

 .2102 آبفي  الفلسطينية المحتلة

 

 

 
 

آب  فععععععععي  ٪0بنسعععععععبه  مععععععععن السعععععععلع حجعععععععم العععععععواردات  إنخفعععععععض

% معععععععععن العععععععععععام 6ولكنهعععععععععا  كانععععععععععت أعلعععععععععى بنسععععععععععبة  ، 2102

. دوالر أمريكعععععععععععيمليععععععععععون  057.2والتععععععععععي بلغعععععععععععت السععععععععععابق، 

الشععععععهر  ٪ خععععععالل 6 بنسععععععبة مععععععن إسععععععرائيل الععععععواردات إنخفضععععععت

% 0العععععععععواردات معععععععععن العععععععععدول األخعععععععععر  بنسعععععععععبة  وإنخفضعععععععععت،

مثلععععععت الععععععواردات مععععععن إسععععععرائيل . و2102تمععععععوز مقارنععععععة مععععععع 

 الفلسطينية . إجمالي الواردات ٪ من 66ما نسبته  

مليععععععععون دوالر  299.8الميععععععععزان التجععععععععاري  العجععععععععز فععععععععي  بلعععععععع 

 ٪2ه تنسعععععععب إنخفاضعععععععاً ممعععععععا يعكعععععععس ، 2102آب  فعععععععي أمريكعععععععي

نفسععععععععه معععععععن العععععععععام  عععععععععن الشعععععععهر ٪7وزيعععععععادة ) .تمععععععععوزععععععععن 

 (.الماضي
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 .  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر 
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 سدبعدً. تقطدع غزة

 

حيععععععث سعععععععمز بمععععععرور حعععععععوالي    2102 أيلعععععععول% فعععععععي كميععععععة غعععععععاز الطهععععععي المسعععععععتورد إلععععععى غعععععععزة  خععععععالل 06بنسععععععبه  إرتفعععععععاعكععععععان هنععععععاك 

 0502111لتععععععر مععععععن البنععععععزين و  062211تععععععم إسععععععتيراد  2102 أيلععععععولطععععععن مععععععن الغععععععاز مععععععن خععععععالل معبععععععر )كععععععرم أبععععععو سععععععالم(. فععععععي  22088

 . لتر من السوالر لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )االونروا(

 حتجم ابيعدت الوتقوي الاستجلة ف  تقطدع غزة

 

         آب          

2000 

        نيسان    

2012    

      أيار        

2012

    حزيران       

2012 

    تموز        

2012

        آب        

2012 

       أيلول       

2012

معبر الشجاعية

643.6254.232.033.769.634.2 3,188.9    بنزين ) 1000 لتر (

1,422.0936.9542.7222.6274.0151.1 11,343.0        سوالر ) 1000 لتر (

243.10.034.20.00.00.00.0 كاز أبيض ) 1000 لتر (

1.93.44.33.22.62.12.4 غاز الطهي ) 1000 طن (

 590.6 382.6 4,153.3 5,035.9 4,540.5 6,714.3 غير متوفرسوالر صناعي ) 1000 لتر (

المصدر: الهيئة العامة للبترول و وزارة االقتصاد الوطني

معبر كرم أبو سالم

 

  

) بمععععا يشععععمل الوقععععود(  اجمععععالي عععععدد الشععععاحنات المسععععتوردة إلععععى قطععععاع غععععزة فععععي  %00تكشععععف عععععن وجععععود إنخفععععاض بنسععععبة    2102أيلععععول بيانععععات 

                                                                فععععععععععععععععععععي المرفععععععععععععععععععععق أ(. 9. ) لمزيععععععععععععععععععععد مععععععععععععععععععععن التفاصععععععععععععععععععععيل إنظععععععععععععععععععععر إلععععععععععععععععععععى الجععععععععععععععععععععدول أ.2102 آبمقارنععععععععععععععععععععة بشععععععععععععععععععععهر 

                                                      

 شعععاحنة( 02579% معععن السعععلع المسعععتوردة )06 نسعععبةإنخفضعععت بنسعععبة أربعععع نقعععاط مئويعععة و شعععكلت  المواد الغذائيعععةبععع نسعععبة الشعععاحنات العععواردة المحملعععة 

(.                                     شععععععععععاحنة 02160)% مععععععععععن السععععععععععلع المسععععععععععتوردة  66المععععععععععواد الغيععععععععععر غذائيععععععععععة مععععععععععا نسععععععععععبته   شععععععععععكلت بينمععععععععععا . 2102فععععععععععي أيلععععععععععول 

                                                                                                 

                                       

  02070وأدخعععععععععععععل معععععععععععععا مجموععععععععععععععه 

شعععععععععععاحنة محملععععععععععععة بمعععععععععععواد البنععععععععععععاء 

للمشععععععععاريع الدوليععععععععة المعتمععععععععدة، منهععععععععا 

طععععععععععععن(  782891شععععععععععععاحنة )  02029

شعععععععععععععاحنة  099معععععععععععععن الحصعععععععععععععى،و 

طعععععععععععن( معععععععععععن االسعععععععععععمنت و  72655)

طععععععععععن( مععععععععععن  02068شععععععععععاحنة )  60

حديعععععععععععد البنعععععععععععاء لمشعععععععععععاريع البنعععععععععععاء 

الخاصععععععععة بوكالععععععععة الغععععععععوث الدوليععععععععة، 

، وبرنعععععععام  األمعععععععم المتحعععععععدة اإلنمعععععععائي

الوكالعععععععععععععة األمريكيعععععععععععععة و أنيعععععععععععععرا، و 

للتنميععععععععة الدوليععععععععة ، ومصععععععععلحة ميععععععععاة 

 وباإلضععععععععافة إلععععععععىبلععععععععديات السععععععععاحل  

           .سعععععععععععععععععلطة الميعععععععععععععععععاه الفلسعععععععععععععععععطينية
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 واريات تقطدع غزة

 (محروقات) كيرم شالوم / معبر كرم أبو سالم 

 (محروقات ) معبر الشجاعية للوقود 

 معبر صوفا التجاري

 كيرم شالوم/ معبر كرم أبو سالم 

 كارني / معبر المنطار 

  
 .المصدر: وزارة االقتصاد الوطني

عدد الشاحنات  ال يشمل شاحنات السوالر الصناعي الخاص بمحطة توليد الكهرباء بالنسبة للمحروقات: مالحظة   
ب ن الحزام الناقل  2011آذار  01وأعلنت إسرائيل في . 2007حزيران  12لنقل البضائع من وإلى قطاع غزة  مغلقا  منُذ (  كارني)  بقي معبر المنطار : مالحظة 

ُ إغلق بشكل  نهائي أيضا . 
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 شاحنة. 62616الواردات الشهرية إلى لتخفيف االغالق عن قطاع غزة، بل  متوسط  2101بعد القرار في حزيران 

 

 
      المصدر: وزارة االقتصاد الوطني.

 .وبيت حانونالواردات عبر معبر رفز ال تشمل أيضا  .2117أيار -اطبمجموع شاحنات الحصمة من خالل معبر المنطار من شهر ش مالحظة: هذه األرقام ال تشمل

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

 يسمز للصادرات من المنتجات الزراعية ، واألثاث والمنسوجات.

 اديرات غزة

الوجهاتالسلععدد الشاحنات

أوروبافراولة ) 172.1 طن/53 شاحنات (69كانون ثاني 2012

الزهور ) 1,205,550 زهرة/9 شاحنات(

طماطم كرزية ) 29.30 طن/4 شاحنات  (

فلفل حلو ) 12 طن/3  شاحنات(

أوروبافراولة ) 3 طن /1 شاحنة (29 شباط 2012

الزهور ) 2,384,300 زهرة /16 شاحنات(

طماطم كرزية ) 35.20 طن/5  شاحنات  (

فلفل حلو ) 3.4 طن/2 شاحنات(

المملكة العربية السعوديةطماطم ) 55 طن/ 5 شاحنات  (

أوروباالزهور ) 2,718,000 زهرة / 18 شاحنات(22 آذار  2012

طماطم كرزية ) 7 طن/1 شاحنة  (

األردنطماطم ) 54 طن/3 شاحنات  (

أوروباالزهور ) 2,490,000 زهرة /18 شاحنات(18نيسان  2012

األردنطماطم ) 62 طن/4 شاحنات  (5أيار  2012

بريطانيامالبس ) 2,040 قطعة /1 شاحنة  (

األردنأثاث ) 7.5 طن/1 شاحنة (1حزيران 2012

بريطانيا'مالبس ) 2,070 قطعة /1 شاحنة  (1تموز 2012

المملكة العربية السعوديةطماطم ) 40 طن/3 شاحنات  (3آب 2012

0أيلول 2012

المصدر: لجان اإلغاثة الزراعية الفلسطينية,وزارة االقتصاد الوطني.

وفقا لالتحاد الفلسطيني للصناعات الخشبية، تم شحن األثاث من غزة إلى معرض في األردن تحت شرط أن يتم  بيع األثاث األطفال في األردن  مالحظة: 

فيما بعد  وال يتم بعد ذلك  إرسالها مرة أخرى إلى غزة، ولذلك اعتبر  بمثابة التصدير2 شاركت ست شركات من قطاع غزة في هذا الحدث، وقد عرضت  

غرفة نوم، غرفة طعام، وغرفة معيشة و أثاث غرفة نوم 2  

طن( من قطاع غزة إلى  77شاحنات من بسكوت التمر ) 7شاحنة من األثاث المدرسي و  00، قام برنام  الغذاء العالمي بتنسيق لنقل 2102 أيلول في 

 الضفة الغربية عن طريق معبر كرم أبو سالم التجاري.            
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 واريات تقطدع غزة

 واردات

تخفيف اإلغالق سياسة قرار تشديد اإلغالق  
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 الالحق أ: التجياول الارتجعية اإلحادئية

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

   نيسان   

2012

 أيار     

2012

 حزيران    

2012

 تموز    

2012

 آب       

2012

 أيلول    

2012
األراضي الفلسطينية

ات المرطبة 150.7149.9146.7148.3151.2155.7المواد الغذائية والمشروب

ات الكحولية والتبغ 168.6169.8169.2169.1179.9181.3المشروب

116.3115.9114.8114.1115.7115.4االقمشة والمالبس واالحذية

136.0136.1136.5136.3136.7137.8المسكن ومستلزماته

115.3115.8115.7116.0117.9117.7االثاث  والمفروشات والسلع  المنزلية

118.4118.0120.6120.8120.6121.1الخدمات الطبية

129.5129.6129.1128.5130.0130.7النقل والمواصالت

107.9108.0107.4107.3107.4107.5االتصاالت

105.3105.1105.2105.5106.1106.0السلع و الخدمات الترفيهية و الثقافية

119.4119.4119.4119.4119.4119.4خدمات التعليم

150.0150.3150.5151.0150.2150.6خدمات المطاعم والمقاهي والفنادق

130.2129.6131.2131.2132.0132.2سلع وخدمات متنوعة

135.8135.5134.4134.9137.0138.9الرقم القياسي العام السعار المستهلك
القدس الشرقية

ات المرطبة 155.1154.9151.9152.6154.8160.5المواد الغذائية والمشروب

ات الكحولية والتبغ 170.3173.7172.8172.6183.3186.4المشروب

128.0128.0126.0125.7130.6128.9االقمشة والمالبس واالحذية

125.2125.1125.6125.2126.0126.7المسكن ومستلزماته

114.1115.7115.2114.7117.7117.7االثاث  والمفروشات والسلع  المنزلية

122.4120.7126.1127.2127.1126.6الخدمات الطبية

143.5143.8142.6143.3145.3145.8النقل والمواصالت

103.4103.5103.5103.5103.6103.8االتصاالت

114.2114.1114.1114.3115.4115.1السلع و الخدمات الترفيهية و الثقافية

119.6119.6119.6119.6119.6119.7خدمات التعليم

152.0152.6157.0158.2157.0159.7خدمات المطاعم والمقاهي والفنادق

121.0120.2121.5121.2122.4121.4سلع وخدمات متنوعة

137.3137.4136.6136.8139.0141.0الرقم القياسي العام السعار المستهلك
الضفة الغربية ) بإستثناء القدس الشرقية(

ات المرطبة 147.8148.5143.9145.8150.1156.1المواد الغذائية والمشروب

ات الكحولية والتبغ 172.3172.6172.2172.1192.9194.2المشروب

107.9107.3108.6107.3108.2109.5االقمشة والمالبس واالحذية

147.0147.1146.3146.7147.2147.6المسكن ومستلزماته

104.6104.7104.8104.8105.8105.9االثاث  والمفروشات والسلع  المنزلية

121.3121.6122.5123.0122.5125.7الخدمات الطبية

127.5127.5127.9127.3128.9130.6النقل والمواصالت

109.1109.3107.5107.5107.5107.7االتصاالت

93.993.697.097.697.798.5السلع و الخدمات الترفيهية و الثقافية

116.3116.3116.2116.2116.2116.2خدمات التعليم

149.8150.1149.7150.4149.2149.8خدمات المطاعم والمقاهي والفنادق

141.4140.7144.4144.6145.2147.5سلع وخدمات متنوعة

135.3135.5134.0134.7137.8140.8الرقم القياسي العام السعار المستهلك
قطاع غزة

ات المرطبة 151.6148.8145.6145.8146.9151.2المواد الغذائية والمشروب

ات الكحولية والتبغ 157.2157.2157.2157.2157.2157.2المشروب

108.3107.5106.2105.9104.2104.1االقمشة والمالبس واالحذية

131.4131.7132.8132.1132.2133.6المسكن ومستلزماته

129.8129.0128.5130.1131.3130.4االثاث  والمفروشات والسلع  المنزلية

100.9100.5100.499.599.598.7الخدمات الطبية

128.7128.7127.8127.8128.5128.7النقل والمواصالت

107.0107.0106.6106.6106.6106.6االتصاالت

97.997.997.797.897.897.6السلع و الخدمات الترفيهية و الثقافية

115.7115.7115.7115.7115.7115.7خدمات التعليم

156.6156.6156.5156.5156.5156.4خدمات المطاعم والمقاهي والفنادق

132.0131.7132.6132.9133.3133.9سلع وخدمات متنوعة

134.3133.1131.8131.8132.3134.0الرقم القياسي العام السعار المستهلك

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

الربع الثاني 

2000

الربع األول 

2011

الربع الثاني 

2011

الربع الثالث 

2011

الربع الرابع 

2011

الربع األول 

2012

الربع الثاني 

2012

األراضي الفلسطينية

8.821.718.722.421.023.920.9البطالة

18.527.724.026.824.827.424.9البطالة المعدلة

الضفة الغربية

6.517.415.419.716.620.117.1البطالة

15.823.821.223.920.524.121.5البطالة المعدلة

قطاع غزة

13.830.825.628.030.331.528.4البطالة

24.235.930.032.833.834.131.6البطالة المعدلة

المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، مسح القوى العاملة
 

 
 

.3تجيول أ   
( شيقلالاؤشرات الادلية ) اليون   

   كانون ثاني   

2011 

   نيسان     

2012

 أيار     

2012

حزيران     

2012

تموز     

2012

 آب       

2012

 أيلول    

2012

605.9574.9666.1654.4911.3658.41,269.6إيرادات الحكومة

507.0556.3526.1519.6564.9526.6543.6إجمالي الرواتب واألجور

159.1390.7451.6393.8351.9321.0461.4نفقات غير األجور

55.640.253.031.949.461.6106.0صافي اإلقراض

304.348.5-116.9-326.7-483.3-451.3-116.7-الرصيد

113.3526.1151.094.3212.9399.8110.8الدعم الخارجي للموازنة

المصدر: وزارة المالية الفلسطينية

مالحظة: يعمل هذا الجدول عاى تحديث معلومات جداول األشهر السابقة والتي من المفترض أن تكون أكثر دقة. تحديث في 15 تشرين أول 2012.  
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.2تجيول أ   
 االئتادن الاارف  حسب النشدط االتقتادي 

الربع الثاني 

2011

الربع الثالث 

2011

الربع الرابع 

2011

الربع األول  

2012

الربع الثاني 

2012

الربع الثالث 

2012

المجموع ) بمليون دوالر أمريكي(

1,1188561,1011,1221,2041,116  مجموع القطاع العام

2,3822,4282,4522,5362,6452,714  مجموع القطاع الخاص

333235453332  قطاع الزراعة والثروة الحيوانية

291293302267275242  قطاع الصناعة والتعدين

396423429568588615  العقارات واالنشاءات واألراضي

501498491539556563  قطاع التجارة العامة

252623212422  النقل والمواصالت

505150535655  قطاع السياحة المطاعم والفنادق وأخر 

656827222219  الخدمات المالية

316310268265255242  قطاع الخدمات العامة

706866655566  تمويل االستثمار باألسهم واألدوات المالية

109114119103109116  تمويل شراء السيارات

319366417420497548  تمويل السلع االستهالكية

207180225169175193  أخر  في القطاع الخاص

3,5003,2853,5533,6583,8493,829المجموع

2,0662,1182,1832,2712,3902,472المجموع ناقص مجموع القطاع العام وقطاع الخدمات العامة

التوزيع النسبي ) % من المجموع(

31.926.131.030.731.329.1مجموع القطاع العام

68.173.969.069.368.770.9مجموع القطاع الخاص

0.91.01.01.20.90.8  قطاع الزراعة والثروة الحيوانية

8.38.98.57.37.16.3  قطاع الصناعة والتعدين

11.312.912.115.515.316.1  العقارات واالنشاءات واألراضي

14.315.213.814.714.514.7  قطاع التجارة العامة

0.70.80.60.60.60.6  النقل والمواصالت

1.41.61.41.51.51.4  قطاع السياحة المطاعم والفنادق وأخر 

1.92.10.80.60.60.5  الخدمات المالية

9.09.47.67.26.66.3  قطاع الخدمات العامة

2.02.11.91.81.41.7  تمويل االستثمار باألسهم واألدوات المالية

3.13.53.32.82.83.0  تمويل شراء السيارات

9.111.111.711.512.914.3  تمويل السلع االستهالكية

5.95.56.34.64.65.0  أخر  في القطاع الخاص

100.0100.0100.0100.0100.0100.0المجموع

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

1.61.51.62.01.41.3  قطاع الزراعة والثروة الحيوانية

14.113.813.811.811.59.8  قطاع الصناعة والتعدين

19.220.019.725.024.624.9  العقارات واالنشاءات واألراضي

24.223.522.523.723.322.8  قطاع التجارة العامة

1.21.21.00.91.00.9  النقل والمواصالت

2.42.42.32.32.32.2  قطاع السياحة المطاعم والفنادق وأخرى

3.23.21.21.00.90.8  الخدمات المالية

3.43.23.02.92.32.7  تمويل االستثمار باألسهم واألدوات المالية

5.35.45.44.54.64.7  تمويل شراء السيارات

15.417.319.118.520.822.2  تمويل السلع االستهالكية

10.08.510.37.47.37.8  أخرى في القطاع الخاص

100.0100.0100.0100.0100.0100.0المجموع

المصدر:  سلطة النقد الفلسطينية

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

الربع الثاني 

2000

الربع الثاني 

2011

الربع الثالث 

2011

الربع الرابع 

2011

الربع األول 

2012

الربع الثاني 

2012

الربع الثالث 

2012

ودائع القطاع العام

المؤسسات العامة والسلطات المحلية

17.382.281.981.379.188.583.8ودائع جارية

39.274.370.966.167.474.163.1ودائع اجلة

56.5156.5152.7147.4146.5162.6146.9مجموع المؤسسات العامة والسلطات المحلية

الحكومة

37.6217.3216.2282.4233.6200.0246.3ودائع جارية

77.5182.5153.9154.7186.0153.3173.2ودائع اجلة

115.1399.8370.1437.1419.6353.2419.5ودائع السلطة الوطنية الفلسطينية : المجموع

171.6556.3522.9584.5566.1515.9566.4مجموع ودائع القطاع العام

ودائع القطاع الخاص

ودائع المقيمين

746.52,392.92,369.62,354.02,376.72,338.42,490.6 ودائع جارية

440.41,925.91,900.01,977.92,048.52,043.42,081.0ودائع التوفير

1,895.71,885.51,826.01,860.51,851.01,798.81,837.6ودائع اجلة

3,082.662,043.06,095.66,192.36,276.16,180.66,409.2مجموع ودائع المقيمين

ودائع غير المقيمين

3.363.469.155.356.764.074.0ودائع جارية

2.449.149.249.250.054.857.4ودائع التوفير

8.977.383.891.296.596.293.7 ودائع اجلة

14.6189.7202.1195.7203.2215225.2مجموع ودائع غير  المقيمين

3,097.26,394.06,297.76,388.06,479.36,395.66,634.4مجموع ودائع القطاع الخاص

3,268.86,950.46,820.56,972.57,045.46,911.57,200.8مجموع الودائع ) القطاعين العام والخاص (

مالحظة: البيانات ال تشمل ودائع سلطة النقد والبنوك التجارية

المصدر:  سلطة النقد الفلسطينية

 
.6تجيول أ   

الويائع ، ونسبة القروض إلى الويائعإتجادل   و ،القروضإتجادل    
الربع الثاني 

2000

الربع الثاني 

2011

الربع الثالث 

2011

الربع الرابع 

2011

الربع األول 

2012

الربع الثاني 

2012

الربع الثالث 

2012

1,2343,5003,2853,5533,6583,8493,829إجمالي القروض ) بمليون دوالر أمريكي(

3,3286,9506,8216,9727,0456,9117,201إجمالي الودائع ) بمليون دوالر أمريكي(

37.150.448.251.051.955.753.2نسبة القروض إلى الودائع )%(

المصدر:  سلطة النقد الفلسطينية

 

 
.7تجيول أ   

 ييي تستجيل الشركدت حسب الحدلة القدنونية
آب         

2000

  نيسان    

2012

 أيار     

2012

 حزيران     

2012

تموز     

2012

 آب        

2012

أيلول    

2012

الضفة الغربية

42424136282733 شركة عادية

95493961424143 شركة مساهمة

0000000 شركة عامة

0321221 شركة أجنبية

0211342 شركة غير 

137968399757479 المجموع

 قطاع غزة

811661415715 شركة عادية

121113136119 شركة مساهمة

0000000 شركة عامة

1000000 شركة أجنبية

94271927211824 المجموع

المصدر: وزارة االقتصاد الوطني.
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.8تجيول أ   

 الاسدحدت الارخاة لإليادر ) اتر اربع (

آب 2000
نيسان      

2012

 أيار     

2012

 حزيران     

2012

تموز     

2012

 آب        

2012

أيلول     

2012

الضفة الغربية

159,21389,367136,10474,98496,95574,668القدس رام هللا و البيرة

61,03199,01365,00282,19490,60947,898نابلس

19,45630,82323,7439,3367,50410,306طولكرم

55,84666,74150,49735,32845,53685,440الخليل

30,19339,64227,34238,78531,01615,265بيت لحم

26,53431,83632,50026,92721,17133,069جنين

4,7854,3812,7044,0311,2863,400قلقيلية

000000سلفيت

345,685357,058361,803337,892271,585294,077270,046المجموع

قطاع غزة

27,90285,11573,87564,29559,02524,65251,654الشمال

50,11696,887132,531175,515114,976139,286120,878غزة

15,98485,21299,11430,53030,79145,23542,375الوسطى

51,14685,92059,42489,485181,61956,74160,297خانيونس

39,42936,19425,20326,91024,12216,59519,440رفح

184,577389,328390,147386,735410,533282,509294,644مجموع قطاع غزة

المصدر: هيئة المكاتب والشركات الهندسية

 
 

 

.9تجيول أ   
شدحندت غزةحركة   

آب   2000
 نيسان     

2012

 أيار     

2012

حزيران     

2012

تموز     

2012

آب      

2012

أيلول      

2012

 معبر المنطار ) كارني (

992000000 مجموع الشاحنات الصادرة

2,923000000 مجموع الشاحنات الواردة

 معبر كرم أبو سالم ) كيرم شالوم (

01851130 مجموع الشاحنات الصادرة

04,1235,2984,7815,3165,1964,620 مجموع الشاحنات الواردة

 معبر صوفا التجاري

0000000 مجموع الشاحنات الصادرة

4,38400028600 مجموع الشاحنات الواردة

 معبر الشجاعية للوقود ) ناحل عوز (

904000000 مجموع الشاحنات الواردة

 معبر كرم ابو سالم للوقود ) كيرم شالوم(

0203216152118100107 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

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

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

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

  متاح لهم .

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

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

 إلى حد كبير.

  

القيس اؤشر  

. ) 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 

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

 شيكل اسرائيلي جديد وفقا لسعر الصرف في شهر الدراسة.

  

 االئتادن الاارف 

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

 عامة ب ن اإلئتمان يسهم في النمو االقتصادي.

   

  الويائع الاارفية

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

 

  اؤشر أسعدر الاستهلك 

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

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

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

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

لمستشفيات وغيرها ، والرسوم المدرسية. يتم جمع بيانات وسلع الرعاية الشخصية، ورسوم خدمات النقل العام واالتصاالت والرعاية الصحية في ا

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

ت، والقطاع الخاص، الخ.واألسواق والمطاعم المدارس والخدمات العامة المكاتب، والمستشفيا 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  05العمالة  تشمل جميع األشخاص الذين يبلغون 

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

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

  

  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 المنت  المحلي.

  

  الندتج الاحل  اإلتجادل 

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

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

  قيمة األموال.

. 6 طريق ضربها بالرقم ويتم تحويل البيانات الربعية عن  

 

  نايب الفري ان الندتج الاحل  اإلتجادل 

.هذه هي نتيجة لتقسيم النات  المحلي اإلجمالي على  مجموع السكان   

 

  
النات  المحلي اإلجمالي

 السكان
  نصيب  الفرد  من النات  المحلي اإلجمالي   

 

 اعيل تغير الندتج الاحل  اإلتجادل  

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

 

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

النات  المحلي اإلجمالي في الفترة(ت  ) 
 

 

  اعيل التضخم

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

                        

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

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

 

 اتجاوع ادف  اإليرايات الحكواية

ة يقيس صافي التدفقات التي تلقتها الحكومة، بما في ذلك عائدات التخليص، والمبال  المستردة الضرائب، والضرائب واإليرادات غير الضريبي 
(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 المصطلز 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 05القو  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

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

 

 العادلة الاحيوية

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

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

 

 

  

  اعيل البطدلة

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

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

.يستخدم على نطاق واسع المؤشر كمقياس لليد العاملة غير المستغلة  
 

     
البطالة

القو  العاملة
 معدل البطالة 

  تقياة األسهم الاتياولة

. قيمة األسهم المتداولة هو مجموع األسهم المتداولة مضروبا ب سعارها المناظرة  
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األولية واألحرف الاختارات ج: الالحق  

 

 

                مؤشر أسعار المستهلك 

  النات  المحلي اإلجمالي

                         مؤشر كميات االنتاج الصناعي                          

الدينار األردني                                

وزارة المالية الفلسطينية                     

 وزارة اإلقتصاد الوطني الفلسطيني          

 منظمة غير حكومية 

 شيقل إسرائيلي جديد  

ي الفلسطينية المحتلة    األراض  

  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني         

 سلطة النقد الفلسطينية          

 األمم المتحدة       

 برنام  األمم المتحدة اإلنمائي   

جئين الفلسطنيين في الشرق االدنى  الوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل ال  

الشرق األوسط                 دة لعملية السالم فيمكتب المنسق الخاص لألمم المتح 

لوكالة األمريكية للتنمية الدولية  ا   

 الدوالر األمريكي

 المؤسسة األمريكية إلغاثة الالجئين في الشرق األدنى

 

 

CPI  

GDP  

IPI  

JOD  

MoF  

MoNE 

NGO  

NIS  

oPt  

PCBS  

PMA  

UN 

UNDP  

UNRWA  

UNSCO  

USAID  

US$ 

ANERA 

 

 

 


