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 بيانات إحصائية مقارنة .. الضفة الغربية وقطاع غزة 
الر
 قم

 مالحظات قطاع غزة الغربية الضفة الضفة والقطاع البيان

 ,710نهاية عام  1,905,916 2,987,653 4954398,4 1السكان   .0
 ,710نهاية عام  968,203 1,517,727 2,485,930 ذكور  - 
 ,710نهاية عام  937,713 1,469,926 2,407,639 إناث - 
 ,710نهاية عام  1,107,337 1,735,826 2,843,163 (من عدد السكان% 85.0)القوى البشرية   .7
 7108نهاية  092,5 89484 29277 ( مليار دوالر)  2الناتج اإلجمالي  .3
 7108نهاية  09117 797,8 ,0924 (بالدوالر)حصة الفرد من الناتج اإلجمالي   .4
أفراد  ,االنفاق الشهري ألسرة مكونة منمتوسط   .8

 3(بالدينار األردني)
 ,710منتصف عام  51, 443 ,55

 ,710نهاية عام  4,89147 5339485 097449111 4القوى العاملة   .,
 ,710منتصف عام  2,,7149 0319724 3349440 العاطلون عن العمل   .2
 ,710منتصف عام  260,375 703,684 4,49184 العاملين بالفعل   .5
  6في القطاع الخاص 5العاملون

ووكالة الغوث  
 NGO'sومنظمات 

 ,710منتصف عام  0,79328 4279,54 389184,

   710منتصف عام  - 0749111 129,000 7والمستوطنات " إسرائيل"العاملون في, 
   710نهاية عام  42,000 - 42,000 العاملين في حكومة حماس, 
  710نهاية عام  58,000 100,000 158,000  8(مدنيين وعسكرين) في حكومة السلطة العاملين, 
 ,710نهاية عام  789111 39521, 88,870 :9موظفين مدنيين - 
 ,710نهاية عام  30 031 161 وكالء مساعدين .أ  
 ,710نهاية عام  072 211 827 مدير عام  .ب  
 ,710نهاية عام  55, 89735 5,926 مدراء  .ج  
 ,710نهاية عام  - - 09428 10شهادة الدكتوراهحملة  .د  
 ,710نهاية عام  - - 29428 حملة الماجستير  .ه  
 ,710نهاية عام  - - ,00973 ال يحملون شهادة توجيهي  .و  
 ,710نهاية عام  - - 429533 العاملين في وزارة التعليم  .ز  
 ,710نهاية عام  - - ,03954 العاملين في وزارة الصحة .ح  
 ,710نهاية عام  339111 3,9031 69,130 :11عسكريينموظفين  - 
 ,710نهاية عام  , 070 127 رتبة لواء .أ  
 ,710نهاية عام  00 80, 662 عميد  .ب  
 ,710نهاية عام  000 79480 3,062 عقيد  .ج  
 ,710نهاية عام  034 39085 3,292 مقدم  .د  



 ,710نهاية عام  78, 3414 4,529 رائد .ه  
 ,710منتصف عام  %40 %02.3 %78.4 12نسبة البطالة   .4
 ,710نهاية عام  3179351 8339347 5389227 مجموع األسر   .01
 ,710منتصف عام  فرد 8., فرد  8.8 فرد 8.5 متوسط حجم األسر   .00
 ,710منتصف عام  7459188 8789,78 5739,51 عدد األسر   .07
 ,710نهاية عام  فرد 4., فرد  4.3 فرد  5  13نسبة اإلعالة  .03
 ,710نهاية عام  84 57 - (بالشيكل)األجرة اليومية معدل   .04
 7108نهاية عام  44, 49857 ,8977 14مجموع الواردات السلعية  .08
 (مليون دوالر أمريكي)  .موقع الوزارة باالنترنت –حسب مشروع الموازنة الصادر عن وزارة المالية  7102موازنة السلطة لعام   .,0
   39444 صافي االيرادات العامة 
   498,1 إجمالي النفقات العامة 
   09000 العجز الكلي 
   التمويل الخارجي لدعم الموازنة ولتمويل النفقات

 41, التطويرية 
 

 
                                                           

1
 5132نسبة زيادة سكانية عن نهاية عام % 1، مع إضافة 31/5/5135 –فلسطين في أرقام  –الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني : المصدر 
2
 Vص - 5132ايار  – 44العدد  –المراقب االقتصادي  –الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني : المصدر 
3
 .033ص – ,710ديسمبر  – ,710كتاب فلسطين االحصائي السنوي  –الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني : المصدر  
4
 77ص – ,710، ابريل  7108مسح القوى العاملة الفلسطينية ، التقرير السنوي الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني ، : صدرالم 
5

محمد اشتية ، مؤشرات سوق العمل، )منهم يتقاضون أقل من الحد األدنى لالجور % 35من مستخدمي القطاع الخاص بدون عقود عمل، و % 23 
 (3/7102/, موقع فلسطين اليوم ،

6
ومن يعملون لحسابهم % 4المجموع يشمل أصحاب العمل ونسبتهم ) 00ص – ,710ايار  –44العدد  –المراقب االقتصادي واالجتماعي : المصدر  

 وفي كالة الغوث والمنظمات% 0.,,أما نسبة العاملين في القطاع الخاص فهي %( 27والباقي يعملون بأجر نسبة % 74نسبة ( أو بدون أجر)

% 2.4وفي وكالة الغوث ومنظمات غير حكومية % 88.2في الضفة، أما في قطاع غزة فالعاملين في القطاع الخاص % 0.4غير الحكومية 

 .00ص – 44عدد  –حسب المراقب االقتصادي 
7
 ؟!ألف من العاملين في السوق االسرائيلي ، يعملون في المستوطنات  74 
8
 9/4/5132 –رام هللا  –مؤتمر صحفي  –مدير عام وزارة المالية  –فريد غنام : المصدر 
9
 9/4/5132 –دنيا الوطن  –زياد الظاظا : المصدر 
10
 31/5/5132 –االنترنت  – 54موقع فلسطين : المصدر 
11
 9/4/5132 –دنيا الوطن  –زياد الظاظا : المصدر  
12
 (X 011مجموع قوة العمل  ÷عدد االفراد المتعطلين = معدل البطالة . )03ص – ,710ايار  – 44العدد  –المراقب االقتصادي : المصدر 
13
 .اجمالي عدد العاملين بالفعل÷ اجمالي عدد السكان : يقاس معدل اإلعالة بنسبة عدد السكان إلى عدد االفراد العاملين بالفعل، وفق المعادلة التالية  
 ,710سبتمبر  – 7108تقرير احصاءات التجارة الخارجية المرصودة  –الجهاز المركزي لإلحصاء  14

حيث نالحظ أن الرقم الرسمي لواردات ( وليست الفعلية)الواردة في التقرير أعاله تمثل حجم الواردات الرسمية اإلجمالية المرصودة  األرقام: مالحظة     
باإلضافة إلى الواردات من السوق اإلسرائيلي  عن طريق مصر واالنفاق)مليون دوالر في حين أن الواردات الفعلية  44,قطاع غزة هو 

مليون دوالر ، أي ان إجمالي واردات  ,58قد تصل إلى ما ال يزيد عن ( التي لم تسجل رسميًا بسبب عدم تسليم الفواتير الخاصة بها
مليار  7متحقق من إجمالي الواردات يقدر بمبلغ مليار، وفي هذا الجانب أشير إلى أن مبلغ المقاصة ال 0.8هي  7108القطاع لعام 
من قيمة الواردات االجمالية، وبالتالي تكون نسبة مبالغ المقاصة المترتبة على واردات قطاع % 35.8أي بنسبة  7108دوالر لعام 
ذا أضفنا لهذا المبلغ حوالي ون دوالر فقط، ملي 745% = 35× ن مليو 44,غزة هي  مليون دوالر سنويًا أرباح بنوك  28وا 

مليون دوالر سنويًا  373 إلى مالية السلطة ومؤسسات مركزها في الضفة ولها فروع في غزة، فإن إجمالي المبالغ الموردة من القطاع
 %.81وليس % 0.,0بما ال يتجاوز 


