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 تقديم

 
د تقرير األداء   حيث تم إعدا،عكف الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني على تطوير تقاريره اإلحصائية 

 ليوفر أداة للباحثين      ،، الذي يصدر للمرة األولى بعدده األول   2010االقتصادي في األراضي الفلسطينية للعام  

وصانعي السياسات االقتصادية لرسم صورة للواقع االقتصادي من خالل دراسة المؤشرات االقتصادية          

ميزان المدفوعات،   والفقر، و ،األسعارو ،ملسوق الع  و ، مثل مؤشرات الناتج المحلي اإلجمالي  ،المختلفة

 لطبيعة   إحصائيا  حيث يوفر هذا التقرير وصفا  ، والسياحة،رخص األبنيةو ،  الحكومي والخاص  ينالقطاعو

 . يتيح المجال للمقارنة والقياس والتحليل االقتصادي     مما ،وكيفية األداء االقتصادي 
 

برز مؤشرات   أ  متضمنا ،2010عام لي في األراضي الفلسطينية ل  نا تقديم هذا التقرير حول األداء االقتصاد    يسر 

 بحيث تعكس التغيرات على األوضاع   ،2009االقتصاد الكلي ومقارنتها مع الفترة المناظرة لها من العام    

 .االقتصادية وتباينها في المناطق المختلفة من األراضي الفلسطينية    
 

، وأن  2010عام ال يعة وكيفية أداء االقتصاد الفلسطيني خالل     نأمل أن يسهم هذا التقرير بإعطاء صورة عن طب       

رات االقتصادية على الساحة       ما يساعد المهتمين والباحثين في دراسة التغي        ،يوفر األداة التحليلية لهذا األداء       

 .الفلسطينية
 

 واهللا ولي التوفيق،،،
 
 
 

 عال عوض

 رئيس الجهاز

   2011أيار، 
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 ملخص أداء االقتصاد الفلسطيني
 

نمو الناتج المحلي اإلجمالي، وارتفاع في نصيب       نمو الناتج المحلي اإلجمالي، وارتفاع في نصيب       

شهدت األراضي الفلسطينية نموا     شهدت األراضي الفلسطينية نمواً    الفرد من الناتج،    الفرد من الناتج،    

  20102010فـي الـناتج المحلي اإلجمالي خالل عام         فـي الـناتج المحلي اإلجمالي خالل عام         

حيث أشارت حيث أشارت . . 20092009مقارنة مع عام   مقارنة مع عام   % % 9.39.3بنسبة  بنسبة  

ات إلـى نمو األنشطة االقتصادية الرئيسية       ات إلـى نمو األنشطة االقتصادية الرئيسية       البـيان البـيان 

ذات المـساهمة األعلـى نسبيا في الناتج المحلي         ذات المـساهمة األعلـى نسبيا في الناتج المحلي         

اإلجمالـي والتي تمثلت من خالل أنشطة الزراعة        اإلجمالـي والتي تمثلت من خالل أنشطة الزراعة        

وصـيد األسـماك، اإلنـشاءات، تجـارة الجملة         وصـيد األسـماك، اإلنـشاءات، تجـارة الجملة         

والتجزئة، النقل والتخزين واالتصاالت، الخدمات،     والتجزئة، النقل والتخزين واالتصاالت، الخدمات،     

اإلدارة العامـة والـدفاع، حــيث سـجل نــشاط    اإلدارة العامـة والـدفاع، حــيث سـجل نــشاط    

  20102010أعلـى نسبة نمو خالل العام       أعلـى نسبة نمو خالل العام       اإلنـشاءات   اإلنـشاءات   

وفـيما يتعلق بنصيب الفرد من      وفـيما يتعلق بنصيب الفرد من      %. %. 35.635.6بواقـع   بواقـع   

الـناتج المحلـي اإلجمالـي فقد أظهرت البيانات         الـناتج المحلـي اإلجمالـي فقد أظهرت البيانات         

ارتفـاع نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي        ارتفـاع نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي        

مقارنة مع عام   مقارنة مع عام   % % 6.16.1 بنسبة    بنسبة   20102010خـالل عام    خـالل عام    

20092009.. 
 

زيـادة أعـداد العاملـين، وانخفـاض في معدل          زيـادة أعـداد العاملـين، وانخفـاض في معدل          

 في معدل إنتاجية العامل في       في معدل إنتاجية العامل في      الـبطالة، وارتفـاع   الـبطالة، وارتفـاع   

ارتفع عدد العاملين خالل    ارتفع عدد العاملين خالل    األراضـي الفلسطينية،    األراضـي الفلسطينية،    

، رافق ذلك االرتفاع    ، رافق ذلك االرتفاع    %%3.73.7 بنـسبة     بنـسبة    20102010عـام   عـام   

بعد أن كانت   بعد أن كانت   % % 23.723.7انخفاض معدل البطالة إلى     انخفاض معدل البطالة إلى     

، حيث شهدت معظم    ، حيث شهدت معظم    20092009خـالل عام    خـالل عام    % % 24.524.5

األنشطة االقتصادية ارتفاعا في أعداد العاملين وقد       األنشطة االقتصادية ارتفاعا في أعداد العاملين وقد       

على نسبة ارتفاع بواقع    على نسبة ارتفاع بواقع    حقـق نـشاط اإلنشاءات أ     حقـق نـشاط اإلنشاءات أ     

، بالمقابل انخفض عدد العاملين في نشاط       ، بالمقابل انخفض عدد العاملين في نشاط       16.216.2%%

من من %. %. 2.12.1الـتعدين والـصناعة التحويلية بنسبة       الـتعدين والـصناعة التحويلية بنسبة       

  15.115.1جهة أخرى ارتفع معدل إنتاجية العامل إلى        جهة أخرى ارتفع معدل إنتاجية العامل إلى        

 بعد أن كانت     بعد أن كانت    20102010عامل خالل عام    عامل خالل عام    //ألف دوالر ألف دوالر 

 ألف   ألف  14.114.1 حوالي    حوالي   20092009إنتاجيـته خـالل عـام       إنتاجيـته خـالل عـام       

 . . عاملعامل//دوالردوالر
 

في معدل األجر اليومي االسمي،     في معدل األجر اليومي االسمي،     ارتفـاع طفيف    ارتفـاع طفيف    

  20102010شهد عام   شهد عام   وانخفـاض في قيمته الحقيقية،        وانخفـاض في قيمته الحقيقية،        

ارتفاعـا طفـيفا  في معدل األجر اليومي االسمي         ارتفاعـا طفـيفاً في معدل األجر اليومي االسمي         

، إال أنه عند ، إال أنه عند 20092009مقارنـة بالعام   مقارنـة بالعام   % % 0.40.4بنـسبة   بنـسبة   

ربـط تلك األجور بزيادة مستوى األسعار خالل         ربـط تلك األجور بزيادة مستوى األسعار خالل         

نفس الفترة فإننا نالحظ انخفاضا  في معدل األجر        نفس الفترة فإننا نالحظ انخفاضاً في معدل األجر        

، وهو ما يدلل على     ، وهو ما يدلل على     %%3.13.1ي بنسبة   ي بنسبة   اليومـي الحقيق  اليومـي الحقيق  

انخفـاض القـدرة الشرائية للعامل في األراضي        انخفـاض القـدرة الشرائية للعامل في األراضي        

 ..الفلسطينيةالفلسطينية
 

سجل الرقم  سجل الرقم  ارتفـاع فـي مؤشر غالء المعيشة،        ارتفـاع فـي مؤشر غالء المعيشة،        

% % 3.753.75القياسي ألسعار المستهلك ارتفاعا  بنسبة      القياسي ألسعار المستهلك ارتفاعاً بنسبة      

، وتظهر  ، وتظهر  20092009 مقارنة مع عام      مقارنة مع عام     20102010خالل عام   خالل عام   

البـيانات أن أسـعار مجمـوعة المـواد الغذائية          البـيانات أن أسـعار مجمـوعة المـواد الغذائية          

ــشرو ــشرووالم ــسكن  والم ــعار الم ــرطبة وأس ــسكن  بات الم ــعار الم ــرطبة وأس بات الم

ومـستلزماته، باإلضافة إلى أسعار خدمات التعليم       ومـستلزماته، باإلضافة إلى أسعار خدمات التعليم       

وأسـعار األقمـشة والمالبس هي السبب الرئيس        وأسـعار األقمـشة والمالبس هي السبب الرئيس        

 ..لالرتفاع الحاصل باألسعارلالرتفاع الحاصل باألسعار
 

من األفراد في األراضي الفلسطينية        % 25.7

يعتبر مؤشر ، 2010عانوا من الفقر خالل عام  

معيشة   الحقيقية التي تعكس مستوى   المرآة الفقر 

األفراد في األراضي الفلسطينية، فخالل عام     

 بلغ معدل الفقر بين األفراد وفقا  ألنماط   2010

في %  18.3(بواقع   % 25.7االستهالك الحقيقية  

مقابل   ) في قطاع غزة % 38.0الضفة الغربية و  

في %  19.4( بواقع  2009خالل عام  % 26.2

 ) .  في قطاع غزة% 38.3الضفة الغربية و  
    

عويـضات العاملين المقبوضة من العالم      عويـضات العاملين المقبوضة من العالم      زيـادة ت  زيـادة ت  

تـشكل تعويضات العاملين من العالم      تـشكل تعويضات العاملين من العالم      الخارجـي،   الخارجـي،   

من صافي الدخل في ميزان     من صافي الدخل في ميزان     % % 85.085.0الخارجـي   الخارجـي   

 ارتفعت هذه    ارتفعت هذه   20102010المدفـوعات، وخـالل عـام       المدفـوعات، وخـالل عـام       

  998.9998.9لتصل إلى   لتصل إلى   % % 23.423.4التعويـضات بنـسبة     التعويـضات بنـسبة     



 مليون دوالر    مليون دوالر   809.4809.4ملـيون دوالر بعد أن كانت       ملـيون دوالر بعد أن كانت       

 ..20092009عام عام 
 

على التحويالت الخارجية خالل    على التحويالت الخارجية خالل    انخفاض االعتماد   انخفاض االعتماد   

يعـتمد االقتصاد   يعـتمد االقتصاد   ،  ،  %%16.516.5 بنـسبة     بنـسبة    20102010عـام   عـام   

الفلسطيني بشكل أساسي على التحويالت الخارجية      الفلسطيني بشكل أساسي على التحويالت الخارجية      

التـي تـتلقاها السلطة الوطنية الفلسطينية، فخالل        التـي تـتلقاها السلطة الوطنية الفلسطينية، فخالل        

 بلغـت قـيمة الـتحويالت الجارية         بلغـت قـيمة الـتحويالت الجارية        20102010عـام   عـام   

 مليون دوالر    مليون دوالر   1,822.91,822.9المقبوضـه مـن الخارج      المقبوضـه مـن الخارج      

 بنسبة   بنسبة  20092009عام  عام  مليون دوالر   مليون دوالر     2,4732,473.1مقابـل مقابـل 

، كمـا بلغ إجمالي التحويالت      ، كمـا بلغ إجمالي التحويالت      %%26.326.3انخفـاض   انخفـاض   

 مليون   مليون  840.7840.7الرأسـمالية المقبوضه من الخارج      الرأسـمالية المقبوضه من الخارج      

 مليون   مليون  719.0719.0 مقابل    مقابل   20102010دوالر خـالل عـام      دوالر خـالل عـام      

 ..%%16.916.9 بنسبة زيادة   بنسبة زيادة  20092009دوالر عام دوالر عام 
 

خالل عام  خالل عام  زيـادة العجـز في الميزان التجاري،        زيـادة العجـز في الميزان التجاري،        

 بلغـت قـيمة العجز في الميزان التجاري          بلغـت قـيمة العجز في الميزان التجاري         20102010

% % 6.36.3ملــيون دوالر وبنــسبة زيــادة ملــيون دوالر وبنــسبة زيــادة   33,989989.2

جاء ذلك نتيجة ارتفاع    جاء ذلك نتيجة ارتفاع    . . 20092009مقارنـة مـع عام      مقارنـة مـع عام      

الـواردات بقيمة اكبر من الصادرات، حيث شهد        الـواردات بقيمة اكبر من الصادرات، حيث شهد        

 ارتفاعـا  في قيمة الصادرات بنسبة         ارتفاعـاً في قيمة الصادرات بنسبة        20102010عـام   عـام   

، رافـق ذلـك ارتفـاع في قيمة الواردات          ، رافـق ذلـك ارتفـاع في قيمة الواردات          8.88.8%%

 ..%%7.07.0بنسبة بنسبة 
 

ارتفـاع  ملحـوظ فـي إجمالي اإليرادات العامة          ارتفـاع  ملحـوظ فـي إجمالي اإليرادات العامة          

، وانخفاض  ، وانخفاض  20102010خالل عام   خالل عام   ) ) مة المركزية مة المركزية الحكوالحكو((

 مزيدا  من    مزيداً من   20102010شهد عام   شهد عام   في النفقات الحكومية،    في النفقات الحكومية،    

اإلصـالحات الحكومية في مجال جباية الضرائب       اإلصـالحات الحكومية في مجال جباية الضرائب       

 تماشيا مع    تماشيا مع   11ووضـعها اكثر ضمن األطر القانونية     ووضـعها اكثر ضمن األطر القانونية     

خطة التنمية واإلصالح التي عكفت الحكومة على       خطة التنمية واإلصالح التي عكفت الحكومة على       

الضريبية الضريبية ((تنفيذها، حيث شكلت اإليرادات المحلية      تنفيذها، حيث شكلت اإليرادات المحلية      

ـ  ـ وغي   من إجمالي من إجمالي % % 39.039.0حوالي  حوالي  ) ) ر الـضريبية  ر الـضريبية  وغي

اإليرادات مما ساعد على تغطية جزء من النفقات        اإليرادات مما ساعد على تغطية جزء من النفقات        

  الجارية وتقليل االعتماد على التحويالت الخارجية     الجارية وتقليل االعتماد على التحويالت الخارجية     

                                                 
 أي أنه يتم جباية الضرائب بناء  على حزمة من القوانين واإلجراءات 1

 بلغ إجمالي    بلغ إجمالي   20102010ففـي عام    ففـي عام    . . لـدعم المـوازنة   لـدعم المـوازنة   

 مليار   مليار  1.91.9إيـرادات الـسلطة الفلسطينية حوالي       إيـرادات الـسلطة الفلسطينية حوالي       

. . 20092009مقارنة بالعام   مقارنة بالعام   % % 21.621.6دوالر بنسبة زيادة    دوالر بنسبة زيادة    

باستثناء النفقات  باستثناء النفقات  ((خفضت النفقات الحكومية    خفضت النفقات الحكومية    كمـا ان  كمـا ان  

 %.%.2.72.7بنسبة  بنسبة  ) ) التطويريةالتطويرية
 

ارتفـاع فـي قـيمة االستهالك النهائي الخاص         ارتفـاع فـي قـيمة االستهالك النهائي الخاص         

 غير الهادفة    غير الهادفة   تتلألسـر المعيـشية، والمؤسـسا     لألسـر المعيـشية، والمؤسـسا     ((

يعتبر اإلنفاق الخاص أحد    يعتبر اإلنفاق الخاص أحد    ،  ،  %%9.39.3بنسبة  بنسبة  ) ) للـربح للـربح 

  20102010ففي عام   ففي عام   ، ، أهـم مـركبات االقتصاد الكلي     أهـم مـركبات االقتصاد الكلي     

 مليون دوالر    مليون دوالر   6,1096,109.77بلغت قيمة اإلنفاق الخاص     بلغت قيمة اإلنفاق الخاص     

مـن الناتج المحلي    مـن الناتج المحلي    % % 106106وشـكل مـا نـسبته       وشـكل مـا نـسبته       

اإلجمالـي، والذي بدوره يعكس العجز الكبير في        اإلجمالـي، والذي بدوره يعكس العجز الكبير في        

 ..الميزان التجاري الفلسطيني الميزان التجاري الفلسطيني 
 

 في البنوك    في البنوك   22ارتفـاع فـي قـيمة ودائع المقيمين       ارتفـاع فـي قـيمة ودائع المقيمين       

 بيانات الميزانية الموحدة للبنوك      بيانات الميزانية الموحدة للبنوك     تفـيد تفـيد المحلـية،   المحلـية،   

  تشملتشملالـصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية والتي        الـصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية والتي        

وجـودات والمطلـوبات للقطاع المصرفي أن       وجـودات والمطلـوبات للقطاع المصرفي أن       المالم

في ودائع المقيمين   في ودائع المقيمين   % % 14.214.2 ارتفاعا  بنسبة     ارتفاعاً بنسبة    هـناك هـناك 

 مليار   مليار  6.86.8 حوالي    حوالي   20102010حيث وصلت نهاية عام     حيث وصلت نهاية عام     

 مليار دوالر    مليار دوالر   6.06.0دوالر أمريكـي مقارنـة مـع        دوالر أمريكـي مقارنـة مـع        

 ..20092009أمريكي عام أمريكي عام 
 

، ورفع معدل   ، ورفع معدل   33زيـادة التشغيل في القطاع الخاص     زيـادة التشغيل في القطاع الخاص     

 والقيمة   والقيمة  أجورهم، رافقه زيادة في معدل اإلنتاجية     أجورهم، رافقه زيادة في معدل اإلنتاجية     

ارتفع عدد العاملين في القطاع الخاص ارتفع عدد العاملين في القطاع الخاص المـضافة،   المـضافة،   

حيث شغل القطاع الخاص حوالي     حيث شغل القطاع الخاص حوالي     ، ، %%6.66.6بنـسبة   بنـسبة   

، كما ارتفع   ، كما ارتفع   20102010 ألـف عامـل خالل عام         ألـف عامـل خالل عام        465465

 شيكل، رافق    شيكل، رافق   74.374.3معدل األجر اليومي ليصل إلى      معدل األجر اليومي ليصل إلى      

ذلك االرتفاع زيادة في معدل إنتاجية العامل بنسبة        ذلك االرتفاع زيادة في معدل إنتاجية العامل بنسبة        

لخاص لخاص ، ووصـلت القيمة المضافة للقطاع ا      ، ووصـلت القيمة المضافة للقطاع ا      1.81.8%%

 ..20102010 مليار دوالر خالل عام  مليار دوالر خالل عام 4.54.5إلى إلى 
                                                 

 المتواجدون داخل األراضي الفلسطينية، البيانات أولية:  المقيمون 2
باإلضافة  البيانات ال تشمل العاملين في إسرائيل والمستوطنات،  3

 )J1(الى القدس 
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 2010األداء االقتصادي للعام 

 ::11 الناتج المحلي اإلجمالي الناتج المحلي اإلجمالي-11
 ))20102010-20042004((الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة 

) ) 20102010-20082008((يعتبـر الناتج المحلي اإلجمالي المؤشر األبرز لقياس النمو والتطور االقتصادي، فخالل الفترة              يعتبـر الناتج المحلي اإلجمالي المؤشر األبرز لقياس النمو والتطور االقتصادي، فخالل الفترة              

رغم أن  رغم أن  % % 9.39.3 بنسبة    بنسبة   20102010 أعلى نمو له خالل عام        أعلى نمو له خالل عام       ارتفع إجمالي الناتج المحلي في األراضي الفلسطينية محققا        ارتفع إجمالي الناتج المحلي في األراضي الفلسطينية محققاً       

تلـك الفتـرة  شـهدت فـيها األراضي الفلسطينية انقساما  سياسيا  واقتصاديا  بين جناحي الوطن، باإلضافة الى                   تلـك الفتـرة  شـهدت فـيها األراضي الفلسطينية انقساماً سياسياً واقتصادياً بين جناحي الوطن، باإلضافة الى                   

 ..20082008الحصار الخانق الذي فرض على قطاع غزة وما نتج عن الحرب التي تعرض لها القطاع في نهاية عام الحصار الخانق الذي فرض على قطاع غزة وما نتج عن الحرب التي تعرض لها القطاع في نهاية عام 

 2006مقارنة بالعام % 5.4 الناتج المحلي اإلجمالي في األراضي الفلسطينية بنسبة     ارتفع2007وفي عام 

 2006كما شهد عام  %. 8.0، وتراجعا  في قطاع غزة بنسبة   % 11.4فشهدت الضفة الغربية ارتفاعا بواقع  

طاع غزة   حيث تركز ذلك االنخفاض في ق 2005مقارنة بعام % 5.2انخفاضا  في الناتج المحلي اإلجمالي بواقع   

، حينها تعرضت األراضي الفلسطينية إلى حصار      %3.5مقابل نمو في الضفة الغربية بنسبة    % 20.1بنسبة 

سياسي واقتصادي نتيجة الحراك السياسي آنذاك، وما نتج عنه من توقف لرواتب الموظفين البالغ عددهم حوالي                 

 .  ألف موظف  160

، حيث شهد قطاع غزة     ، حيث شهد قطاع غزة     %%8.68.6ي في األراضي الفلسطينية بنسبة      ي في األراضي الفلسطينية بنسبة       فقد ارتفع الناتج المحلي اإلجمال      فقد ارتفع الناتج المحلي اإلجمال     20052005أمـا عام    أمـا عام    

 ..20042004مقارنة مع عام مقارنة مع عام % % 2.52.5وفي الضفة الغربية بنسبة وفي الضفة الغربية بنسبة % % 21.021.0نموا  بنسبة نمواً بنسبة 
 

 )2010-2004(الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة خالل الفترة، : 1شكل
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 20102010ة خالل العام ة خالل العام نمو في معظم األنشطة االقتصادينمو في معظم األنشطة االقتصادي

مقارنة مقارنة % % 9.39.3 بنسبة  بنسبة 20102010 تـشير البيانات إلى نمو الناتج المحلي اإلجمالي في األراضي الفلسطينية خالل عام          تـشير البيانات إلى نمو الناتج المحلي اإلجمالي في األراضي الفلسطينية خالل عام         

، حيث تركز النمو في األنشطة االقتصادية الرئيسية ذات المساهمة األعلى نسبيا  في الناتج المحلي        ، حيث تركز النمو في األنشطة االقتصادية الرئيسية ذات المساهمة األعلى نسبياً في الناتج المحلي        20092009مع عام   مع عام   

الزراعة وصيد  الزراعة وصيد   كذلك شهدت أنشطة      كذلك شهدت أنشطة     20102010لى نسبة نمو خالل العام      لى نسبة نمو خالل العام      اإلجمالـي، فقـد سجل نشاط اإلنشاءات أع       اإلجمالـي، فقـد سجل نشاط اإلنشاءات أع       

األسماك، تجارة الجملة والتجزئة، النقل والتخزين واالتصاالت، الخدمات، اإلدارة العامة والدفاع نموا  في القيمة              األسماك، تجارة الجملة والتجزئة، النقل والتخزين واالتصاالت، الخدمات، اإلدارة العامة والدفاع نمواً في القيمة              

   ..المضافةالمضافة
 2009م  مقارنة مع عا2010نسبة التغير في القيمة المضافة لألنشطة االقتصادية خالل عام : 1جدول

 ))القيمة بالمليون دوالر أمريكيالقيمة بالمليون دوالر أمريكي    (    (

نسبة التغير  األراضي الفلسطينية

في قطاع 

 غزة

نسبة التغير 

في الضفة 

 الغربية
القيمة المضافة  نسبة التغير

2010 
القيمة المضافة 

2009 

 
 النشاط االقتصادي

 الزراعة  وصيد األسماك 293.2 360.0 22.8 17.2 34.6

 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباءالتعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء 747.7 706.6 5.5- 5.7- 3.8-
 اإلنشاءاتاإلنشاءات 387.7 525.6 35.6 13.9 232.2

 تجارة الجملة والتجزئةتجارة الجملة والتجزئة 566.5 634.7 12.0 11.9 12.7
  واالتصاالت واالتصاالتالنقل والتخزينالنقل والتخزين 421.0 446.5 6.0 5.7 12.9

 الوساطة الماليةالوساطة المالية 269.1 297.2 10.4 11.9 2.2

 الخدماتالخدمات 1,157.5 1,196.0 3.3 2.9 4.1
  والدفاعالعامة اإلدارة 750.6 798.8 6.4 8.5 3.2

 اإلجماليالناتج المحلي  5,241.3 5,728.0 9.3 7.6 15.1

   
%   18.0الضفة الغربية تشهد نموا  في معظم األنشطة االقتصادية، ساهم نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة   

 .من هذا النمو 

، حيث ساهم   ، حيث ساهم   20092009 مقارنة مع عام      مقارنة مع عام     20102010خالل عام   خالل عام   % % 7.67.6 في الضفة الغربية بنسبة       في الضفة الغربية بنسبة      ارتفعـت القيمة المضافة   ارتفعـت القيمة المضافة   

من هذا النمو فقد شهدت معظم األنشطة االقتصادية نموا  باستثناء          من هذا النمو فقد شهدت معظم األنشطة االقتصادية نمواً باستثناء          % % 18.018.0نـشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة       نـشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة       

وصيد األسماك  وصيد األسماك  نـشاط التعدين والصناعة التحويلية، حيث سجلت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة ونشاط الزراعة              نـشاط التعدين والصناعة التحويلية، حيث سجلت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة ونشاط الزراعة              

أعلـى نـسب نمو في الضفة الغربية بالمقابل تراجعت القيمة المضافة لنشاط التعدين والصناعة التحويلية بنسبة                 أعلـى نـسب نمو في الضفة الغربية بالمقابل تراجعت القيمة المضافة لنشاط التعدين والصناعة التحويلية بنسبة                 

5.75.7%% 
 

من هذا االرتفاع نتج عن     من هذا االرتفاع نتج عن     % % 50.650.6ارتفـاع حاد في القيمة المضافة لمعظم األنشطة االقتصادية في قطاع غزة،             ارتفـاع حاد في القيمة المضافة لمعظم األنشطة االقتصادية في قطاع غزة،             

 ..زيادة القيمة المضافة لنشاط اإلنشاءاتزيادة القيمة المضافة لنشاط اإلنشاءات

 شهد نشاط اإلنشاءات ارتفاعا       شهد نشاط اإلنشاءات ارتفاعاً     20102010، فخالل عام    ، فخالل عام    %%15.115.1فـع الناتج المحلي اإلجمالي في قطاع غزة بنسبة          فـع الناتج المحلي اإلجمالي في قطاع غزة بنسبة          ارتارت

وهـي أعلـى نـسبة ارتفاع شهدتها األنشطة االقتصادية في قطاع غزة، كما ارتفعت القيمة                وهـي أعلـى نـسبة ارتفاع شهدتها األنشطة االقتصادية في قطاع غزة، كما ارتفعت القيمة                % % 232.2232.2بنـسبة   بنـسبة   

 في قطاع غزة تحسنا  بنسبة   في قطاع غزة تحسناً بنسبة  المـضافة لنـشاط النقل والتخزين واالتصاالت، إضافة إلى ذلك شهد نشاط الزراعة            المـضافة لنـشاط النقل والتخزين واالتصاالت، إضافة إلى ذلك شهد نشاط الزراعة            

 . . ، بالمقابل تراجع نشاط التعدين والصناعة التحويلية، بالمقابل تراجع نشاط التعدين والصناعة التحويلية20092009عن عام عن عام % % 34.634.6
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 مساهمة األنشطة االقتصادية 

 الخدمات أعلى نسبة مساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي    

، %20.9قع شكل نشاط الخدمات في األراضي الفلسطينية أعلى نسبة مساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي بوا       

يليه نشاط التعدين والصناعة التحويلية بنسبة بلغت         % 13.9كما شكل نشاط اإلدارة العامة والدفاع ما نسبته       

على    % 9.2، %11.1، أما نشاطي التجارة واإلنشاءات فقد بلغت حصتهما من الناتج المحلي اإلجمالي    12.3%

 .  التوالي 
 

 فة الغربية وقطاع غزة تباين في هيكلية األنشطة االقتصادية بين الض       

فيما يتعلق بهيكلية األنشطة االقتصادية بين الضفة الغربية وقطاع غزة نالحظ وجود تباين بين األهمية النسبية       

للنشاط االقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة، رغم أن نشاط الخدمات يمثل الحصة األكبر للناتج المحلي          

 إال أن نشاط اإلدارة العامة والدفاع في قطاع غزة يمثل أهمية نسبية هي           اإلجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة  

األعلى بعد نشاط الخدمات بالمقابل يشكل نشاط التعدين والصناعة التحويلية في الضفة الغربية نشاطا  هاما يلي                   

ساهمة ذلك    بالمقابل بلغت نسبة م%  9.4نشاط الخدمات، كما بلغت نسبة مساهمة نشاط الزراعة في قطاع غزة    

 %. 5.3النشاط في الضفة الغربية   
 

 مساهمة األنشطة االقتصادية في الناتج المحلي : 3شكل 

 )2010قطاع غزة (اإلجمالي، 
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الزراعة  وصيد األسماك التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء
االنشاءات تجارة الجملة والتجزئة
النقل والتخزين واالتصاالت الوساطة المالية

الخدمات اإلدارة العامة والدفاع
اخرى

 مساهمة األنشطة االقتصادية في الناتج المحلي : 2شكل 

 )2010الضفة الغربية (اإلجمالي، 
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  نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي  نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي -22

يعتبر نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي من المؤشرات الهامة التي تقيس مستوى معيشة األفراد، حيث بلغ                 يعتبر نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي من المؤشرات الهامة التي تقيس مستوى معيشة األفراد، حيث بلغ                 

 دوالر  دوالر 1,502.41,502.4، ، 20102010خالل عام خالل عام ) ) 22جدول  جدول  ((نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في األراضي الفلسطينية          نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في األراضي الفلسطينية          

 ..20092009مقارنة مع العام مقارنة مع العام % % 6.16.1بنسبة ارتفاع بنسبة ارتفاع وو
 

 )2010-2004(نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في األراضي الفلسطينية خالل الفترة، : 2جدول 
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004  

5,728.0 5,241.3 4,878.3 4,554.1 4,322.3 4,559.5 4,198.4 
يون بالمل( الناتج المحلي اإلجمالي 

 )دوالر

3,813 3,702 3,597 3,495  ) باأللف* (عدد السكان 3,188 3,287 3,389

1,502.4 1,415.7 1,356.3 1,303.2 1,275.4 1,387.2 1,317.0 
نصيب الفرد من الناتج المحلي 

 ) دوالر(اإلجمالي

6.1 4.4 4.1 2.2  نسبة التغير في نصيب الفرد - 5.3 8.1-

 .1967ي الفلسطينية باستثناء ذلك الجزء من القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام عدد السكان في األراض  *

 
إلى أن أعلى مستوى كان لنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي عام            إلى أن أعلى مستوى كان لنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي عام            ) ) 20102010-20042004((وتشير السلسلة الزمنية    وتشير السلسلة الزمنية    

دوالر، بالمقابل بلغ نصيب    دوالر، بالمقابل بلغ نصيب      876.7876.7ي اإلجمالي ي اإلجمالي ، وعلى صعيد قطاع غزة بلغ نصيب الفرد من الناتج المحل          ، وعلى صعيد قطاع غزة بلغ نصيب الفرد من الناتج المحل          20102010

، وهو ما يعادل ضعفي     ، وهو ما يعادل ضعفي     20102010 دوالر خالل عام      دوالر خالل عام     1,924.61,924.6الفـرد من الناتج المحلي اإلجمالي في الضفة الغربية          الفـرد من الناتج المحلي اإلجمالي في الضفة الغربية          

 ..نصيب الفرد في قطاع غزةنصيب الفرد في قطاع غزة
 

 )2010-2004(خالل الفترة، ) بالدوالر(نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي : 4شكل
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  سوق العمل  -3

يعتبر العمل أحد أهم عناصر اإلنتاج في االقتصاد الفلسطيني حيث يعتمد االقتصاد الفلسطيني بشكل رئيسي على                يعتبر العمل أحد أهم عناصر اإلنتاج في االقتصاد الفلسطيني حيث يعتمد االقتصاد الفلسطيني بشكل رئيسي على                

العمالـة كمـدخل أساسي للعملية اإلنتاجية، كما ان الموارد الممثلة براس المال واألرض محدودة ونادرة بشكلها        العمالـة كمـدخل أساسي للعملية اإلنتاجية، كما ان الموارد الممثلة براس المال واألرض محدودة ونادرة بشكلها        

ن ذلك باألراضي الفلسطينية لما تعانيه من احتالل وحصار وسيطرة إسرائيلية على            ن ذلك باألراضي الفلسطينية لما تعانيه من احتالل وحصار وسيطرة إسرائيلية على            الطبيعي خصوصا اذا ما اقتر    الطبيعي خصوصا اذا ما اقتر    

 ..الممتلكات الفلسطينية الممتلكات الفلسطينية 
 

 )2010-2004( سنة فأآثر في األراضي الفلسطينية، 15بعض مؤشرات سوق العمل لألفراد : 3جدول 
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004  
 )باأللف(ى العاملة حجم القو 752 789 834 882 908 951 976

 نسبة المشاركة في القوى العاملة 40.1 40.4 41.0 41.7 41.2 41.6 41.1

 )باأللف(عدد العاملين  550 603 637 691 666 717 744

 نسبة التغير في أعداد العاملين - 9.6 5.5 8.5 3.5- 7.6 3.7

 )شيكل(معدل األجر اليومي االسمي  73.8 77.0 81.5 81.9 87.0 91.3 91.7

 * معدل األجر اليومي الحقيقي 73.8 74.0 75.4 74.4 71.9 73.4 71.1

 معدل البطالة 26.8 23.5 23.7 21.7 26.6 24.5 23.7

 عامل)/ بالدوالر (1اإلنتاجية 14,922.4 14,885.5 12,936.4 12,283.3 14,147.7 14,106.0 15,129.9

 . . قياسي ألسعار المستهلك لمالحظة القوة الشرائية للعامل باألسعار الثابتةقياسي ألسعار المستهلك لمالحظة القوة الشرائية للعامل باألسعار الثابتةتم ربط معدل األجر اليومي االسمي بالرقم التم ربط معدل األجر اليومي االسمي بالرقم ال* * 

 
 2009 مقارنة مع عام   2010انخفاض نسبة المشاركة في القوى العاملة خالل عام   

خالل الفترة   )% 41.7-40.1(يالحظ من الجدول أعاله أن نسبة المشاركة في القوى العاملة تراوحت ما بين          

%   41.6مقارنة مع % 41.1 إنخفضت نسبة المشاركة في القوى العاملة إلى       2010 ، ففي عام2004-2010

 لوحظ ارتفاع في حجم القوى العاملة التي تدخل سوق       2010-2004، إال انه خالل الفترة  2009خالل عام 

 .2009 ألف فرد عام   951 ألف مقابل 976 بلغ عدد األفراد داخل القوى العاملة        2010العمل ففي عام 
 
 2009 مقارنة مع عام  2010فاع في عدد العاملين خالل عام    ارت

، كذلك ارتفع عدد العاملين خالل      ، كذلك ارتفع عدد العاملين خالل      20092009مقارنة مع عام    مقارنة مع عام    % % 3.73.7 ارتفاعا  في عدد العاملين بنسبة        ارتفاعاً في عدد العاملين بنسبة       20102010شهد عام   شهد عام   

، وخالل  ، وخالل  %%3.53.5 انخفاضا  في تشغيل األيدي العاملة بنسبة         انخفاضاً في تشغيل األيدي العاملة بنسبة        20082008، بالمقابل شهد عام     ، بالمقابل شهد عام     %%7.67.6 بنـسبة     بنـسبة    20092009عـام   عـام   

 . .  تشير البيانات إلى ارتفاع مستمر في أعداد العاملين وبنسب متفاوتة تشير البيانات إلى ارتفاع مستمر في أعداد العاملين وبنسب متفاوتة20072007-20042004الفترة الفترة 
 

 األراضي الفلسطينية تشهد تذبذبا  في معدل البطالة    

 أقل   أقل  20072007، حيث شهد عام     ، حيث شهد عام     20102010-20042004شـهدت األراضـي الفلسطينية تذبذبا  في معدل البطالة خالل الفترة            شـهدت األراضـي الفلسطينية تذبذباً في معدل البطالة خالل الفترة            

 انخفاضا  في معدل البطالة حيث بلغ        انخفاضاً في معدل البطالة حيث بلغ       20102010ينما شهد عام    ينما شهد عام    ، ب ، ب %%21.721.7معـدل بطالة خالل تلك الفترة وصلت الى         معـدل بطالة خالل تلك الفترة وصلت الى         

 انخفض معدل البطالة في الضفة الغربية        انخفض معدل البطالة في الضفة الغربية       20102010وخالل العام   وخالل العام   .  .  20092009في عام   في عام   % % 24.524.5بعـد أن كـان      بعـد أن كـان      % % 23.723.7

 ليصل معدل البطالة     ليصل معدل البطالة    20102010، أيضا  شهد قطاع غزة انخفاضا خالل عام         ، أيضاً شهد قطاع غزة انخفاضا خالل عام         %%17.817.8بعد أن كان    بعد أن كان    % % 17.217.2ليصل إلى   ليصل إلى   

 %.%.37.837.8إلى إلى 
 
 
 

                                                 
 عدد العاملين/اإلنتاج=  اإلنتاجية  1
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 )2010-2004(ل البطالة في األراضي الفلسطينية عبر السنوات، معد: 5شكل
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االراضي الفلسطينية الضفة الغربية قطاع غزة
 

 
 )الحقيقي(زيادة مستمرة في معدل األجر اليومي االسمي وتذبذب في معدل األجر اليومي         

قد قد ، ف ، ف 20102010-20042004شـهدت األراضي الفلسطينية زيادة مستمرة في معدل األجر اليومي اإلسمي خالل السنوات              شـهدت األراضي الفلسطينية زيادة مستمرة في معدل األجر اليومي اإلسمي خالل السنوات              

، ولكن إذا تم ربط تلك      ، ولكن إذا تم ربط تلك      20092009 خالل عام     خالل عام    91.391.3 شيكل مقارنة بـ      شيكل مقارنة بـ     91.791.7 بواقع    بواقع   20102010بلـغ أقـصاه خـالل عام        بلـغ أقـصاه خـالل عام        

) ) 66::الشكلالشكل((األجـور بالتغير الحاصل في األسعار وما تشهده األراضي الفلسطينية من زيادة في مستوى األسعار                األجـور بالتغير الحاصل في األسعار وما تشهده األراضي الفلسطينية من زيادة في مستوى األسعار                

، وعلى العكس فقد شهد عام      ، وعلى العكس فقد شهد عام      20120100-20042004فإنـنا نالحـظ وجـود تذبذب في معدل األجر الحقيقي خالل الفترة              فإنـنا نالحـظ وجـود تذبذب في معدل األجر الحقيقي خالل الفترة              

وهو ما يدلل على إنخفاض القدرة      وهو ما يدلل على إنخفاض القدرة      % % 3.13.1 بنسبة    بنسبة   20092009 إنخفـاض معـدل األجر اليومي مقارنة مع عام            إنخفـاض معـدل األجر اليومي مقارنة مع عام           20102010

 ..الشرائية لألفراد في األراضي الفلسطينيةالشرائية لألفراد في األراضي الفلسطينية
 

 )2010-2004(معدل األجر اليومي االسمي والحقيقي بالشيكل اإلسرائيلي خالل الفترة، : 6شكل
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 .2009 مقارنة مع عام 2010ارتفاع  في معدل إنتاجية العامل في األراضي الفلسطينية خالل عام 

 معين من مخرجات     معين من مخرجات    مستوىمستوى لقياس مدى كفاءة وفعالية عنصر العمل في تحقيق           لقياس مدى كفاءة وفعالية عنصر العمل في تحقيق          هاما هاماً مؤشرا     مؤشراً   العاملالعامل إنتاجية    إنتاجية   تعتبرتعتبر

 تحديد مستوى إنتاجية الفرد العامل، من        تحديد مستوى إنتاجية الفرد العامل، من       فيفي مهما    مهما   وهناك عوامل رئيسة يمكن أن تلعب دورا      وهناك عوامل رئيسة يمكن أن تلعب دورا      . . العملـية اإلنتاجية  العملـية اإلنتاجية  

 والتعليم والتدريب، مستوى األجور السائدة في        والتعليم والتدريب، مستوى األجور السائدة في       التأهيلالتأهيل   التكنولوجيا،  التكنولوجيا، ضـمن هذه العوامل جودة مدخالت اإلنتاج،      ضـمن هذه العوامل جودة مدخالت اإلنتاج،      

 .. في القوانين والتشريعات الخاصة بسوق العمل في القوانين والتشريعات الخاصة بسوق العملالمتمثلةالمتمثلة وبيئة العمل  وبيئة العمل ،،سوق العملسوق العمل

  20072007 حتى عام  حتى عام 20042004في إنتاجية العامل بشكل مستمر منذ عام        في إنتاجية العامل بشكل مستمر منذ عام         نالحظ تناقص     نالحظ تناقص    20102010-20042004فخـالل الفتـرة     فخـالل الفتـرة     

 ليصل أقصاه    ليصل أقصاه   20072007 ألف دوالر لكل عامل ثم بدأ بالتعافي ما بعد عام             ألف دوالر لكل عامل ثم بدأ بالتعافي ما بعد عام            12.312.3 بواقع    بواقع   20072007ليصل أدناه خالل عام     ليصل أدناه خالل عام     

  20042004 ألف دوالر لكل عامل وهي بمستوى يقارب إنتاجية العامل خالل عام              ألف دوالر لكل عامل وهي بمستوى يقارب إنتاجية العامل خالل عام             15.115.1 بواقع    بواقع   20102010خـالل عـام     خـالل عـام     

 .. ألف دوالر لكل عامل ألف دوالر لكل عامل14.914.9ذاك ذاك والتي بلغت آنوالتي بلغت آن
   

 )2010-2004(معدل إنتاجية العامل في األراضي الفلسطينية خالل الفترة، : 7شكل
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 التوزيع النسبي لعدد العاملين حسب النشاط االقتصادي

 بلغت نسبة العاملين    2010م يتركز العاملين في األراضي الفلسطينية بشكل كبير في قطاع الخدمات فخالل عا    

، يليه قطاع التجارة      )في قطاع غزة%  60.0في الضفة الغربية و %  30.0بواقع % (  38.3في قطاع الخدمات  

 .9 و 8والمطاعم والفنادق، انظر األشكال     
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التوزيع النسبي لعدد العاملين حسب النشاط اإلقتصادي في : 9شكل

 2010قطاع غزة 
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17%

7%
60%

الزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك التعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

البناء والتشييد التجارة والمطاعم والفنادق

النقل والتخزين واالتصاالت الخدمات والفروع األخرى

 

 التوزيع النسبي لعدد العاملين حسب النشاط االقتصادي: 8شكل

 2010 في الضفة الغربية 
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البناء والتشييد التجارة والمطاعم والفنادق

النقل والتخزين واالتصاالت الخدمات والفروع األخرى

 
 
 

 )2010-2009(نسبة التغير في أعداد العاملين حسب النشاط االقتصادي، : 4جدول
نسبة التغير  األراضي الفلسطينية

في قطاع 

 غزة

نسبة التغير 

في الضفة 

 الغربية
 2009عدد العاملين  2010عدد العاملين  نسبة التغير

 
 النشاط االقتصادي

 الزراعة والحراجة وصيد األسماك 84,200 87,800 4.3 1.1 24.2
عدين والمحاجر والصناعة التحويليةتلا 86,600 84,800 2.1- 1.4- 7.9-  

ناء والتشييدبلا 84,400 98,100 16.2 11.9 235.3  

جارة والمطاعم والفنادقتلا 137,500 143,500 4.4 7.0 3.2-  
 النقل والتخزين واالتصاالت 41,000 44,400 8.3 4.3 19.6

دمات والفروع األخرىخلا 283,500 285,400 0.7 2.6 2.2-  
جموعملا 717,200 744,000 3.7 4.2 2.4  

 
 ارتفاع عدد العاملين في معظم األنشطة االقتصاديةارتفاع عدد العاملين في معظم األنشطة االقتصادية

قتصادية في األراضي الفلسطينية ارتفاعا  في أعداد العاملين بنسب مختلفة، حيث سجل            قتصادية في األراضي الفلسطينية ارتفاعاً في أعداد العاملين بنسب مختلفة، حيث سجل            شهدت معظم األنشطة اال   شهدت معظم األنشطة اال   

مقارنة مع  مقارنة مع  % % 16.216.2 بنسبة    بنسبة   20102010 معدل نمو في عدد العاملين خالل العام          معدل نمو في عدد العاملين خالل العام         ىىأعلأعل) ) اإلنشاءاتاإلنشاءات((نشاط البناء والتشييد    نشاط البناء والتشييد    

المطاعم والفنادق  المطاعم والفنادق   باإلضافة إلى أنشطة التجارة و      باإلضافة إلى أنشطة التجارة و     تت، كمـا شـهد نـشاط النقل والتخزين واالتصاال         ، كمـا شـهد نـشاط النقل والتخزين واالتصاال         20092009عـام   عـام   

 ..20102010والزراعة وصيد األسماك نموا  في أعداد العاملين خالل عام والزراعة وصيد األسماك نمواً في أعداد العاملين خالل عام 

تاله نشاط  تاله نشاط  % % 11.911.9 بواقع    بواقع   20102010فعلـى صـعيد الضفة الغربية حقق نشاط اإلنشاءات أعلى نسبة نمو خالل عام               فعلـى صـعيد الضفة الغربية حقق نشاط اإلنشاءات أعلى نسبة نمو خالل عام               

 نشاط التعدين    نشاط التعدين   ءءباستثناباستثناالتجارة والمطاعم والفنادق، كما شهدت باقي األنشطة االقتصادية ارتفاعا بأعداد العاملين،            التجارة والمطاعم والفنادق، كما شهدت باقي األنشطة االقتصادية ارتفاعا بأعداد العاملين،            

 ..خالل ذلك العامخالل ذلك العام% % 1.41.4والصناعة التحويلية حيث انخفض بنسبة والصناعة التحويلية حيث انخفض بنسبة 

، حيث أن هذا    ، حيث أن هذا    20102010خالل عام   خالل عام   % % 235.3235.3أمـا قطـاع غـزة فقد شهد ارتفاعا  حادا  في نشاط اإلنشاءات بواقع               أمـا قطـاع غـزة فقد شهد ارتفاعاً حاداً في نشاط اإلنشاءات بواقع               

حصار خانق على   حصار خانق على    من    من   20092009االرتفاع في أعداد العاملين لقطاع غزة ما هو إال نتيجة ما شهده القطاع خالل عام                االرتفاع في أعداد العاملين لقطاع غزة ما هو إال نتيجة ما شهده القطاع خالل عام                

 لم يعبر إلى القطاع أي كميات        لم يعبر إلى القطاع أي كميات       20092009المعابـر لمنع كافة المعامالت االقتصادية من وإلى قطاع غزة،  ففي عام              المعابـر لمنع كافة المعامالت االقتصادية من وإلى قطاع غزة،  ففي عام              

إسـمنت مستوردة من الخارج فهو مؤشر على توقف شبه كامل في حركة اإلنشاءات، رغم أن الحصار استمر                  إسـمنت مستوردة من الخارج فهو مؤشر على توقف شبه كامل في حركة اإلنشاءات، رغم أن الحصار استمر                  

ـ  ـ عل  من حيث فتح وإغالق المعابر من والى         من حيث فتح وإغالق المعابر من والى        20092009م  م   ولكن بوتيرة أقل مقارنة بعا      ولكن بوتيرة أقل مقارنة بعا     20102010 قطاع غزة خالل عام       قطاع غزة خالل عام      ىىعل
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 مستوى متقارب لها ما قبل       مستوى متقارب لها ما قبل      20102010قطـاع غزة، ونالحظ بأن أعداد العاملين بقطاع اإلنشاءات شهدت خالل عام             قطـاع غزة، ونالحظ بأن أعداد العاملين بقطاع اإلنشاءات شهدت خالل عام             

باإلضافة باإلضافة % % 24.224.2ذلـك الحصار، من جهة أخرى ارتفع عدد العاملين في نشاط الزراعة وصيد األسماك بنسبة                ذلـك الحصار، من جهة أخرى ارتفع عدد العاملين في نشاط الزراعة وصيد األسماك بنسبة                

 ..تصاالت تصاالت إلى نشاط النقل والتخزين واالإلى نشاط النقل والتخزين واال
 
  األسعار والقدرة الشرائية األسعار والقدرة الشرائية-44

  20102010 حتى عام  حتى عام 20042004يعتبر التغير في األسعار من المؤشرات الهامة التي تؤثر على القدرة الشرائية، فمنذ عام               يعتبر التغير في األسعار من المؤشرات الهامة التي تؤثر على القدرة الشرائية، فمنذ عام               

خالل خالل % % 24.024.0مقابل ارتفاع في معدل األجر اليومي االسمي بنسبة         مقابل ارتفاع في معدل األجر اليومي االسمي بنسبة         % % 29.029.0ارتفـع مؤشر غالء المعيشة بنسبة       ارتفـع مؤشر غالء المعيشة بنسبة       

 أظهرت البيانات أن التغير في الرقم القياسي ألسعار          أظهرت البيانات أن التغير في الرقم القياسي ألسعار         20102010 و  و 20082008،  ،  20072007وات  وات  نفـس الفتـرة، فخـالل السن      نفـس الفتـرة، فخـالل السن      

 .  .  1111وو1010المستهلك يرتفع بتسارع أكبر من معدل التغير في األجر اليومي للعامل، انظر األشكال المستهلك يرتفع بتسارع أكبر من معدل التغير في األجر اليومي للعامل، انظر األشكال 
     

 )2010-2005(مقارنة نسبة التغير في معدل األجر اليومي االسمي مع معدل التغير في األسعار، : 10شكل
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 )2010-2004(حركة الرقم القياسي ألسعار المستهلك خالل الفترة، : 11شكل
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 20102010حركة األسعار خالل عام حركة األسعار خالل عام 

% 3.75سج ل الرقم القياسي ألسعار المستهلك ارتفاعا بنسبة ، 2010خالل العام  غالء المعيشة رارتفاع في مؤش

 ألسعار المستهلك خالل العام الرقم القياسي العام مقارنة مع العام السابق، حيث بلغ متوسط 2010العام خالل 

 . العام السابق  خالل124.34 مقارنة بـ 129.0) 100=2004سنة األساس ( 2010

والتبغ، والتبغ، أسـعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات المرطبة وأسعار المشروبات الكحولية           أسـعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات المرطبة وأسعار المشروبات الكحولية           يالحـظ أن ارتفـاع      يالحـظ أن ارتفـاع      

واسعارالمـسكن ومـستلزماته، واسـعار خـدمات التعليم واسعار االقمشة والمالبس واالحذية هي السبب الرئيس               واسعارالمـسكن ومـستلزماته، واسـعار خـدمات التعليم واسعار االقمشة والمالبس واالحذية هي السبب الرئيس               

 في األراضي الفلسطينية، كما تجدر االشارة الى ان كافة المجموعات سجلت ارتفاعا               في األراضي الفلسطينية، كما تجدر االشارة الى ان كافة المجموعات سجلت ارتفاعاً             لالرتفاع الحاصل في األسعار   لالرتفاع الحاصل في األسعار   

 .. االتصاالت االتصاالت بالمقارنة مع العام السابق باستثناء مجموعة بالمقارنة مع العام السابق باستثناء مجموعة20102010عام عام 
 

 ، مقارنة بالعام السابق، مقارنة بالعام السابق20102010اسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية خالل العام اسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية خالل العام 

، نتج هذا االرتفاع بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار مجموعة          ، نتج هذا االرتفاع بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار مجموعة          %%5.255.25بنسبة  بنسبة  ارتفاعا  ارتفاعا    J1سجلت األسعار في القدس   سجلت األسعار في القدس   

، وأسعار  ، وأسعار  %%7.497.49والمالبس واالحذية بنسبة    والمالبس واالحذية بنسبة    ، وأسعار االقمشة    ، وأسعار االقمشة    %%5.785.78المواد الغذائية والمشروبات المرطبة بنسبة      المواد الغذائية والمشروبات المرطبة بنسبة      

، واسعار المسكن   ، واسعار المسكن   %%5.565.56، واسعار مجموعة النقل والمواصالت بنسبة       ، واسعار مجموعة النقل والمواصالت بنسبة       %%18.0818.08المشروبات الكحولية والتبغ بنسبة     المشروبات الكحولية والتبغ بنسبة     

 %. %. 3.203.20ومستلزماته بنسبة ومستلزماته بنسبة 

، نتج بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار       ، نتج بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار       %%4.244.24 بنسبة    بنسبة   سجل مؤشر غالء المعيشة ارتفاعا     سجل مؤشر غالء المعيشة ارتفاعاً    وفـي الـضفة الغربية      وفـي الـضفة الغربية      

، وأسعار  ، وأسعار  %%16.1416.14، وأسعار المشروبات الكحولية والتبغ بنسبة       ، وأسعار المشروبات الكحولية والتبغ بنسبة       %%4.744.74المواد الغذائية والمشرويات المرطبة بنسبة      المواد الغذائية والمشرويات المرطبة بنسبة      

، وأسعار خدمات التعليم بنسبة     ، وأسعار خدمات التعليم بنسبة     %%2.342.34، وأسعار النقل والمواصالت بنسبة      ، وأسعار النقل والمواصالت بنسبة      %%5.545.54المـسكن ومـستلزماته بنسبة      المـسكن ومـستلزماته بنسبة      

8.188.18 .% .% 

، %6.81ارتفعت أسعار المسكن ومستلزماته بنسبة     ، حيث %1.72االسعار في قطاع غزة سجلت ارتفاعا  بنسبة    

، وأسعار    %4.62، وأسعار خدمات التعليم بنسبة   %4.79واسعار االثاث والمفروشات والسلع المنزلية بنسبة     

 %.  4.05المشروبات الكحولية والتبغ بنسبة    
 الرقم القياسي ألسعار المستهلك والوزن النسبي حسب المجموعات الرئيسية : 5جدول

 ) 2010-2009(سعار المستهلك في األراضي الفلسطينية، أل

*الوزن النسبي الرقم القياسي  نسبة التغير 
2010 

الرقم القياسي 
2009 

 المجموعات الرئيسية

  الغذائية والمشروبات المرطبة الغذائية والمشروبات المرطبةالموادالمواد 139.87139.87 144.63144.63 3.403.40 37.64
  والتبغالكحولية المشروبات 135.39135.39 151.80151.80 12.1212.12 4.66
 واألحذية والمالبس األقمشة 105.04105.04 109.16109.16 3.923.92 6.96

 ومستلزماته المسكن 121.03121.03 127.23127.23 5.125.12 10.38
 المنزلية والسلع توالمفروشااألثاث  112.32112.32 115.30115.30 2.652.65 6.31
 الطبية الخدمات 113.73113.73 114.77114.77 0.910.91 4.45

 والمواصالت النقل 117.61 120.71 2.64 9.86   
 التصاالتا 109.15109.15 106.92106.92 2.042.04- 3.79
 الخدمات الترفيهية والثقافيةو السلع 101.21101.21 103.00103.00 1.771.77 4.84
 التعليم خدمات 104.23104.23 110.49110.49 6.016.01 3.56
  والمقاهي والفنادقالمطاعم خدمات 132.60132.60 136.88136.88 3.233.23 2.18
  متنوعةوخدمات سلع 114.17114.17 120.10120.10 5.195.19 5.37

 المستهلك سعار القياسي العام ألالرقم 124.34124.34 129.00129.00 3.753.75 100.00

 20042004الوزن النسبي حسب المجموعات الرئيسية ألسعار المستهلك لعام الوزن النسبي حسب المجموعات الرئيسية ألسعار المستهلك لعام * * 
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تـشكل المـواد الغذائية والمشروبات المرطبة أعلى وزن نسبي يؤثر على مستوى معيشة األفراد في األراضي                 تـشكل المـواد الغذائية والمشروبات المرطبة أعلى وزن نسبي يؤثر على مستوى معيشة األفراد في األراضي                 

ثم ثم % % 37.637.6بة  بة  الفلـسطينية، إن نمـط اسـتهالك األسـر في األراضي الفلسطينية يبدأ في المأكل والمشرب بنس                الفلـسطينية، إن نمـط اسـتهالك األسـر في األراضي الفلسطينية يبدأ في المأكل والمشرب بنس                

، وينتهي بإنفاق األسر على     ، وينتهي بإنفاق األسر على     %%6.96.9والملبس بنسبة   والملبس بنسبة   % % 9.99.9يليه الحركة والتنقل بواقع     يليه الحركة والتنقل بواقع     % % 10.410.4بالمـسكن بنـسبة     بالمـسكن بنـسبة     

 ..السلع والخدمات الترفيهية باإلضافة إلى خدمات المطاعم والمقاهيالسلع والخدمات الترفيهية باإلضافة إلى خدمات المطاعم والمقاهي
 
  الفقر الفقر-55

لسطينية كما أن مؤشر الفقر      يعتبر مؤشر الفقر المرآة الحقيقية التي تعكس مستوى معيشة األفراد في األراضي الف          

 .من المؤشرات الهامة التي من خاللها يقرأ تحسن أو تراجع األداء االقتصادي لكافة المجتمعات          
 

 نسبة الفقر والفقر المدقع في قطاع غزة،: 13شكل
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 ،نسبة الفقر والفقر المدقع في الضفة الغربية : 12شكل
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 2010ربع األفراد في األراضي الفلسطينية عانوا من الفقر خالل العام 

بواقع   بواقع    ( (%%25.7   وفقا ألنماط االستهالك الحقيقية     وفقا ألنماط االستهالك الحقيقية    2010خالل العام   خالل العام    الفلسطينية    الفلسطينية   األفراداألفرادبلـغ معـدل الفقـر بـين         بلـغ معـدل الفقـر بـين         

من األفراد في األراضي    من األفراد في األراضي    % % 14.1   أن حوالي   أن حوالي  كما تبين كما تبين     ..))في قطاع غزة  في قطاع غزة  % % 38.0فـي الضفة الغربية و    فـي الضفة الغربية و    % % 18.3

في الضفة الغربية و   في الضفة الغربية و   % % 8.88.8بواقع  بواقع  ((،  ،  المدقع وفقا ألنماط االستهالك الحقيقة لألسرة     المدقع وفقا ألنماط االستهالك الحقيقة لألسرة      من الفقر     من الفقر    الفلـسطينية يعانون  الفلـسطينية يعانون  

في الضفة الغربية و   في الضفة الغربية و   % % 19.419.4%( %( 26.226.2 بلغت نسبة األفراد الفقراء       بلغت نسبة األفراد الفقراء      20092009  وفي عام       وفي عام     ..))فـي قطاع غزة   فـي قطاع غزة   % % 23.023.0

   ).).في قطاع غزةفي قطاع غزة% % 38.338.3
 
  على معدالت الفقر 2010 المساعدات المقدمة لألسر خالل العام  أثر

على    % 16.8 خفضت معدالت الفقر لألفراد بنسبة مقدارها  2010وتبين أن المساعدات المقدمة لألسر خالل العام        

 ).   في قطاع غزة% 21.2في الضفة الغربية و  % 10.7( مستوى األراضي الفلسطينية  

على   %   17.9ت المقدمة لألسر الفلسطينية معدالت الفقر لألفراد بنسبة مقدارها         ، خفضت المساعدا  2009وفي عام 

 ).في قطاع غزة% 22.1في الضفة الغربية و  % 12.6( مستوى األراضي الفلسطينية  
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 الشهري في األراضي الفلسطينية نسب الفقر بين األفراد وفقا  ألنماط استهالك األسرة: 6جدول

 2010-2009 قبل المساعدات، 

 األراضي الفلسطينية الضفة الغربية قطاع غزة

2010 2009 2010 2009 2010 2009 
 المؤشر

 نسبة الفقر 31.9 30.9 22.2 20.5 49.2 48.2

 نسبة الفقر المدقع 21.0 19.2 12.1 11.0 36.7 33.0

 
 قطاع غزة أكثر فقرا  من الضفة الغربية   

 هذا من خالل النتائج التي تم التوصل لها           يظهر.الضفة الغربية األسر الفقيرة في قطاع غزة أكثر فقرا  من أسر  

 الفقر، وتجدر اإلشارة إلى أن فجوة الفقر هي مقياس حجم الفجوة اإلجمالية الموجودة بين              فجوةسمن خالل مقيا

 ).خط الفقر العادي (وخط الفقر   استهالك الفقراء 

 سواء  على مستوى   2009 مقارنة مع عام 2010ل العام  ووفقا  للنتائج، يالحظ أن الفقراء زاد وضعهم سوء خال 

 . الضفة الغربية أو قطاع غزة  
 2010-2009فجوة وشدة الفقر حسب المنطقة، : 7جدول

 

 األراضي الفلسطينية الضفة الغربية قطاع غزة

2010 2009 2010 2009 2010 2009 
 المؤشر

 فجوة الفقر 6.3 6.4 4.2 4.1 10.1 10.3

 *شدة الفقر 2.3 2.4 1.4 1.4 3.8 3.9

 . يبين هذا المؤشر الوسيط الخاص بمجموع العجز اإلستهالكي* 

 
 11))الحساب الجاريالحساب الجاري(( ميزان المدفوعات  ميزان المدفوعات -66

يعتبـر ميـزان المدفوعات سجال  منظما  موجزا  تدون فيه جميع المعامالت االقتصادية التي تتم بين المقيمين في                  يعتبـر ميـزان المدفوعات سجالً منظماً موجزاً تدون فيه جميع المعامالت االقتصادية التي تتم بين المقيمين في                  

 الحساب الذي يسجل فيه الحقوق والديون نتيجة تلك التبادالت           الحساب الذي يسجل فيه الحقوق والديون نتيجة تلك التبادالت          رريعتبيعتباألراضـي الفلسطينية وغير المقيمين، حيث       األراضـي الفلسطينية وغير المقيمين، حيث       

 ..والمعامالت االقتصاديةوالمعامالت االقتصادية

ويعتبـر الحـساب الجـاري أحـد أهم البنود التي يتشكل منها ميزان المدفوعات باإلضافة إلى الحساب المالي                   ويعتبـر الحـساب الجـاري أحـد أهم البنود التي يتشكل منها ميزان المدفوعات باإلضافة إلى الحساب المالي                   

 ..22والرأسماليوالرأسمالي

دوالر إال انه خالل األعوام              دوالر إال انه خالل األعوام              مليون  مليون    1,516 بلـغ العجـز فـي الحساب الجاري الفلسطيني            بلـغ العجـز فـي الحساب الجاري الفلسطيني           20042004خـالل عـام     خـالل عـام     

 انخفض العجز في الحساب الجاري بواقع        انخفض العجز في الحساب الجاري بواقع       20052005ففي عام   ففي عام     شهد تحسنا ملحوظا وبشكل مستمر،    شهد تحسنا ملحوظا وبشكل مستمر،    ) ) 20052005-20082008((

 فائضا في الحساب الجاري بواقع       فائضا في الحساب الجاري بواقع      20082008 شهد عام     شهد عام    اا، كم ، كم 20062006 واستمر ذلك حتى عام       واستمر ذلك حتى عام      20042004عـن عام    عـن عام    % % 24.024.0

                                                 
 ))السلع، الخدمات، الدخل والتحويالت الجاريةالسلع، الخدمات، الدخل والتحويالت الجارية((يشمل مجموع ميزان مدفوعات يشمل مجموع ميزان مدفوعات   :: الحساب الجاري الحساب الجاري1
 وحيازة األصول غير المالية غير المنتجة أو التخلص      وحيازة األصول غير المالية غير المنتجة أو التخلص     الرأسماليةالرأسماليةالتحويالت  التحويالت  : : ي إلى بندين رئيسين وهما    ي إلى بندين رئيسين وهما     الحساب الرأسمال   الحساب الرأسمال  يقسميقسم  ::الحـساب الرأسمالي  الحـساب الرأسمالي  2

 تحت بند التحويالت الرأسمالية التحويالت التي تتضمن تغييرا في ملكية أصول ثابتة أو تحويالت األموال المرتبطة أو المشروطة                    تحت بند التحويالت الرأسمالية التحويالت التي تتضمن تغييرا في ملكية أصول ثابتة أو تحويالت األموال المرتبطة أو المشروطة                   وتـندرج وتـندرج .  .  مـنها مـنها 

 حيازة األصول غير     حيازة األصول غير    أماأما    ..ا أو التحويالت الناتجة عن قيام الدائن بإسقاط خصوم المدين دون تلقي أي مقابل لها              ا أو التحويالت الناتجة عن قيام الدائن بإسقاط خصوم المدين دون تلقي أي مقابل لها              بحـيازة أصول ثابتة أو التصرف فيه      بحـيازة أصول ثابتة أو التصرف فيه      

المنـتجة غيـر المالية أو التصرف فيها، فتشمل األصول غير الملموسة مثل البراءات المرخصة وعقود التأجير وغير ذلك من العقود القابلة للتحويل             المنـتجة غيـر المالية أو التصرف فيها، فتشمل األصول غير الملموسة مثل البراءات المرخصة وعقود التأجير وغير ذلك من العقود القابلة للتحويل             

 في الحساب المالي   في الحساب المالي  تسجلتسجل  ::الحساب المالي الحساب المالي   .. يشمل شراء أو بيع األراضي من جانب السفارات األجنبية          يشمل شراء أو بيع األراضي من جانب السفارات األجنبية           ..ة وما شابه ذلك   ة وما شابه ذلك   للغيـر، والـشهرة الـتجاري     للغيـر، والـشهرة الـتجاري     

 المباشر واستثمار الحافظة واالستثمارات      المباشر واستثمار الحافظة واالستثمارات     االستثماراالستثمار: :  الحساب المالي إلى أربع فئات، هي       الحساب المالي إلى أربع فئات، هي      تقسيمتقسيم  ويمكنويمكن.  .   المالية  المالية والخصوموالخصومالمعـامالت فـي األصول      المعـامالت فـي األصول      

 ..تياطيةتياطيةاألخرى واألصول االحاألخرى واألصول االح
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لتحويالت من الخارج باإلضافة إلى زيادة صافي الدخل لتحويالت من الخارج باإلضافة إلى زيادة صافي الدخل  ملـيون دوالر نـتج عـن ارتفـاع في صافي ا           ملـيون دوالر نـتج عـن ارتفـاع في صافي ا          535.1535.1

 ..وخاصة تعويضات العاملين وخاصة تعويضات العاملين 

 مليون دوالر رغم     مليون دوالر رغم    736.8736.8 تراجع الحساب الجاري لميزان المدفوعات محققا عجزا بلغت قيمته            تراجع الحساب الجاري لميزان المدفوعات محققا عجزا بلغت قيمته           20092009فـي عام    فـي عام    

سلع سلع  وكان أحد أهم أسباب هذا العجز هو ارتفاع في قيمة الواردات من ال              وكان أحد أهم أسباب هذا العجز هو ارتفاع في قيمة الواردات من ال             20032003انـه األقـل عجـزا مـنذ عام          انـه األقـل عجـزا مـنذ عام          

والخـدمات إلـى فلـسطين وهو ما انعكس على قيمة العجز في الميزان التجاري الذي يشكل أحد أهم مركبات                    والخـدمات إلـى فلـسطين وهو ما انعكس على قيمة العجز في الميزان التجاري الذي يشكل أحد أهم مركبات                    

. . الحساب الجاري لميزان المدفوعات إضافة الى انخفاض قيمة التحويالت الجارية المقبوضة من العالم الخارجي             الحساب الجاري لميزان المدفوعات إضافة الى انخفاض قيمة التحويالت الجارية المقبوضة من العالم الخارجي             

 الجاري لميزان المدفوعات لعام      الجاري لميزان المدفوعات لعام     وفـيما يلـي عرضـا ألهم المؤشرات التي تدخل ضمن بناء وتركيب الحساب             وفـيما يلـي عرضـا ألهم المؤشرات التي تدخل ضمن بناء وتركيب الحساب             
20102010 

 
 )2010-2004(أبرز المؤشرات التي تدخل ضمن تركيب الحساب الجاري خالل الفترة، : 8جدول

 )القيمة بالمليون دوالر(
2010* 2009 2008 2007 2006 2005 2004  

 تعويضات العاملين المقبوضة من الخارج 421.4 486.7 579.2 598.5 737.9 809.4 998.9
 التحويالت الجارية المقبوضة 895.3 1,299.4 1,623.0 2,505.5 3,570.6 2,473.1 1,822.9

 التحويالت الرأسمالية المقبوضة 667.9 416.8 273.5 400.2 397.5 719.0 840.7

 الصادرات من السلع والخدمات 641.1 717.1 710.3 1,016.0 1,167.8 1,266.1 1,377.6
 الواردات من السلع والخدمات 3,337.8 3,618.4 3,805.7 4,567.3 4,961.9 5,016.8 5,366.8

 بيانات اولية*

   1 تعويضات العاملين من الخارج   -1.6

  20102010 عام    عام   ييمن صافي الدخل لميزان المدفوعات، ف     من صافي الدخل لميزان المدفوعات، ف     % % 85.085.0تـشكل تعويـضات العاملين من العالم الخارجي         تـشكل تعويـضات العاملين من العالم الخارجي         

مليون دوالر عام   مليون دوالر عام     809.4809.4ر بعد أن كانت     ر بعد أن كانت      مليون دوال   مليون دوال  998.9998.9لتصل إلى لتصل إلى % % 23.423.4ارتفعـت هذه التعويضات بنسبة      ارتفعـت هذه التعويضات بنسبة      

 ..، وأثر هذا وبشكل مباشر على صافي الدخل لميزان المدفوعات وبنفس االتجاه ، وأثر هذا وبشكل مباشر على صافي الدخل لميزان المدفوعات وبنفس االتجاه 20092009

 )2010-2004(حركة تعويضات العاملين في األراضي الفلسطينية خالل الفترة، : 14شكل
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المتحققة للمقيمين في فلسطين الذين يعملون في   األجور والرواتب والمزايا النقدية أو العينية  هذا البند ويشمل ):دخل العمل( العاملين تعويضات 1

   . وتلك المدفوعة لغير المقيمين الذين يعملون في فلسطينالخارج، 
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  التحويالت الخارجية   -2.6

د الفلسطيني بشكل أساسي على التحويالت الخارجية حيث أن التحويالت الخارجية التي تتلقاها             د الفلسطيني بشكل أساسي على التحويالت الخارجية حيث أن التحويالت الخارجية التي تتلقاها             يعـتمد االقتـصا   يعـتمد االقتـصا   

الـسلطة الوطنـية الفلسطينية تدخل ضمن معظم القطاعات االقتصادية، كما يساهم جزء منها في دعم الموازنة                 الـسلطة الوطنـية الفلسطينية تدخل ضمن معظم القطاعات االقتصادية، كما يساهم جزء منها في دعم الموازنة                 

ية ليكون االقتصاد الفلسطيني    ية ليكون االقتصاد الفلسطيني     االعتماد على التحويالت الخارج     االعتماد على التحويالت الخارج    للالعامـة وتسعى السلطة الوطنية الفلسطينية لتقلي      العامـة وتسعى السلطة الوطنية الفلسطينية لتقلي      

 .  .  اقتصاد مستقل قادر على النهوض ذاتيا  وتحقيق التنمية المستدامةاقتصاد مستقل قادر على النهوض ذاتياً وتحقيق التنمية المستدامة

 ورأسمالية، وتدخل التحويالت الجارية ضمن الحساب الجاري         ورأسمالية، وتدخل التحويالت الجارية ضمن الحساب الجاري        11تنقسم التحويالت الخارجية إلى تحويالت جارية     تنقسم التحويالت الخارجية إلى تحويالت جارية     

لقومية، أما التحويالت الرأسمالية    لقومية، أما التحويالت الرأسمالية    لميزان المدفوعات حيث تدخل في حساب الدخل القومي المتاح في الحسابات ا           لميزان المدفوعات حيث تدخل في حساب الدخل القومي المتاح في الحسابات ا           

فهـي ضمن الحساب الرأسمالي لميزان المدفوعات والتي تدخل في حساب صافي اإلقراض واالقتراض والتغير               فهـي ضمن الحساب الرأسمالي لميزان المدفوعات والتي تدخل في حساب صافي اإلقراض واالقتراض والتغير               

 ..في صافي قيمة الثروة للحسابات القوميةفي صافي قيمة الثروة للحسابات القومية

  2,472,4733.11 مليون دوالر مقابل    مليون دوالر مقابل   1,822.91,822.9 بلغت قيمة التحويالت الجارية المقبوضة من الخارج          بلغت قيمة التحويالت الجارية المقبوضة من الخارج         20102010فخالل عام   فخالل عام   

، كما بلغت إجمالي التحويالت الرأسمالية المقبوضة من الخارج         ، كما بلغت إجمالي التحويالت الرأسمالية المقبوضة من الخارج         %%26.326.3 بنسبة تراجع     بنسبة تراجع    20092009ملـيون دوالر عام     ملـيون دوالر عام     

  . .%%16.916.9 بنسبة زيادة   بنسبة زيادة  20092009 مليون دوالر عام  مليون دوالر عام 719.0719.0 مقابل  مقابل 20102010 مليون دوالر خالل عام  مليون دوالر خالل عام 840.7840.7

 
 )2010-2004 (حركة التحويالت الخارجية الجارية والرأسمالية لألراضي الفلسطينية،: 15شكل 
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مالية بين المقيمين وغير المقيمين دون أن لود الموازنة للتغيرات في ملكية الموارد الحقيقية أو البنود اهذه الفئة تشمل البن) صافي( التحويالت الجارية  1

 اقتصادية مقابلة، سواء كان التغير في الملكية طوعي  ا أو إلزامي  تتضمن المعاملة قيمة



 29 
 

  التجارة الخارجية التجارة الخارجية-77

يعتبر الميزان التجاري بشقية الصادرات والواردات من السلع والخدمات من أهم مركبات الناتج المحلي               

 .اإلجمالي، كما انه يدخل ضمن الحساب الجاري لميزان المدفوعات       
 

 والخدمات والخدمات الصادرات والواردات من السلع الصادرات والواردات من السلع 

 وإجمالي قيمة الواردات من      وإجمالي قيمة الواردات من     1,371,3788 قد ر إجمالي الصادرات من السلع والخدمات بحوالي          قدر إجمالي الصادرات من السلع والخدمات بحوالي         20102010فخـالل عـام     فخـالل عـام     

% % 6.36.3 بنسبة    بنسبة   11 مليون دوالر وهو ما زاد من العجز في الميزان التجاري           مليون دوالر وهو ما زاد من العجز في الميزان التجاري          5,365,3677الـسلع والخـدمات بحوالـي       الـسلع والخـدمات بحوالـي       

 ..20092009بالمقارنة مع عام بالمقارنة مع عام 
 

 معظم الواردات الفلسطينية من إسرائيلمعظم الواردات الفلسطينية من إسرائيل

تقريبا  من إجمالي السلع والخدمات المستوردة إلى األراضي          % 75.0ل الواردات من إسرائيل ما نسبته      تشك

 .   الواردات أحد أهم المؤشرات التي تبين حجم االرتباط والتبعية االقتصادية إلسرائيل         رالفلسطينية، وتعتب 

على االستيراد وال ننسى سيطرة     على االستيراد وال ننسى سيطرة     االقتـصاد الفلـسطيني هـو اقتصاد مستهلك ويعتمد بالدرجة األولى            االقتـصاد الفلـسطيني هـو اقتصاد مستهلك ويعتمد بالدرجة األولى            كمـا أن    كمـا أن    

االحـتالل على المعابر التي بدورها تحد من استيراد السلع الرأسمالية التي تساعد في عملية التنمية االقتصادية                 االحـتالل على المعابر التي بدورها تحد من استيراد السلع الرأسمالية التي تساعد في عملية التنمية االقتصادية                 

   ..تقف عائقا أمام تصدير السلع إلى خارج األراضي الفلسطينيةتقف عائقا أمام تصدير السلع إلى خارج األراضي الفلسطينيةكما أنها كما أنها 
 
 

 2009ية،  تم استيرادها إلى األراضي الفلسطين2أبرز عشرة سلع: 9جدول
 )القيمة باأللف دوالر أمريكي(

 السلعة األراضي الفلسطينية *النسبة المئوية

 )ديزل(زيت الوقود مازوت  501,113 13.9

 )جازولين(بنزين  177,269 4.9

 أعالف 102,519 2.8

 اسمنت 102,104 2.8

 غاز طبيعي 75,263 2.1

 )قمح(دقيق حنطة 40,519 1.1

 أدوية 39,443 1.1

 مياه عبر الخطوط 38,362 1.1

 مياه معدنية وغازية 36,441 1.0

 مصنوعات ورقية 35,624 1.0

 المجموع 1,148,658 31.9

 تم احتساب النسبة المئوية لكل سلعة من إجمالي السلع المستوردة  المرصودة إلى األراضي الفلسطينيةتم احتساب النسبة المئوية لكل سلعة من إجمالي السلع المستوردة  المرصودة إلى األراضي الفلسطينية**
 

من من % % 31.931.9ي الفلسطينية، حيث شكلت ما نسبته       ي الفلسطينية، حيث شكلت ما نسبته       يمـثل الجدول أعاله ابرز عشرة سلع تم استيرادها إلى األراض          يمـثل الجدول أعاله ابرز عشرة سلع تم استيرادها إلى األراض          

سلعة، ومن الجدير سلعة، ومن الجدير   4,447إجمالـي الـسلع المستوردة المرصودة حيث بلغ عدد السلع التي تم استيرادها حوالي         إجمالـي الـسلع المستوردة المرصودة حيث بلغ عدد السلع التي تم استيرادها حوالي         

 ..بالذكر أن ابرز عشرة سلع وخدمات تم استيرادها هي من إسرائيلبالذكر أن ابرز عشرة سلع وخدمات تم استيرادها هي من إسرائيل

                                                 
 J1)( مرصودة وتشمل منطقة القدس بيانات التجارة الخارجية مرصودة وغير( الواردات -الصادرات= الميزان التجاري 1
 ) الواردات السلعية المرصودة(هذه البيانات من واقع بيانات التجارة الخارجية المرصودة فقط  2
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 معظم الصادرات الفلسطينية يتم تصديرها إلى إسرائيلمعظم الصادرات الفلسطينية يتم تصديرها إلى إسرائيل

 ..من إجمالي الصادراتمن إجمالي الصادرات% % 8585ت األراضي الفلسطينية المصدرة إلى إسرائيل حوالي ت األراضي الفلسطينية المصدرة إلى إسرائيل حوالي تشكل صادراتشكل صادرا
 

من من % % 38.438.4ابرز عشرة سلع تم تصديرها من األراضي الفلسطينية، حيث شكلت ما نسبته             ابرز عشرة سلع تم تصديرها من األراضي الفلسطينية، حيث شكلت ما نسبته             ) ) 1010((يمـثل الجدول    يمـثل الجدول    

 .. سلعة سلعةألفألفإجمالي السلع المصدرة حيث بلغ عدد السلع والخدمات  التي تم تصديرها حوالي إجمالي السلع المصدرة حيث بلغ عدد السلع والخدمات  التي تم تصديرها حوالي 
 

 2009 تم تصديرها من األراضي الفلسطينية، 1رز عشرة سلعأب: 10جدول
 )القيمة باأللف دوالر أمريكي(

 السلعة األراضي الفلسطينية * المئويةةالنسب

 أحجار بناء 53,460 10.3

 رخام 27,897 5.4

 أكياس بالستكية 20,478 4.0

 فرشات إسفنج 18,936 3.7

 ى تبغمحتوية عل) سجائر(لفائف عادية  17,123 3.3

 أحذية 14,538 2.8

 )مشاتيح(طبليات خشبية 12,349 2.4

 أثاث من خشب من األنواع المستعملة في غرف النوم 12,248 2.4

 بروفيالت من األلمنيوم 11,668 2.3

 خردة و فضالت من حديد 10,281 2.0

 المجموع 198,977 38.4

 المصدرة المرصودة من األراضي الفلسطينيةالمصدرة المرصودة من األراضي الفلسطينيةتم إحتساب النسبة المئوية لكل سلعة من إجمالي السلع تم إحتساب النسبة المئوية لكل سلعة من إجمالي السلع **

 
 ):):من السلع والخدمات من السلع والخدمات ((الميزان التجاري الميزان التجاري 

زيادة مستمرة في قيمة العجز في الميزان التجاري،        زيادة مستمرة في قيمة العجز في الميزان التجاري،        ) ) 20102010-20042004((شهدت األراضي الفلسطينية خالل الفترة      شهدت األراضي الفلسطينية خالل الفترة      

وسط الزيادة  وسط الزيادة  وذلـك نتـيجة زيادة قيمة الواردات من السلع والخدمات بقيمة أكبر من الصادرات، حيث بلغ مت                وذلـك نتـيجة زيادة قيمة الواردات من السلع والخدمات بقيمة أكبر من الصادرات، حيث بلغ مت                

 %.%.66السنوية في عجز الميزان التجاري حوالي السنوية في عجز الميزان التجاري حوالي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ) الصادرات السلعية المرصودة(هذه البيانات من واقع بيانات التجارة الخارجية المرصودة فقط  1
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 )*2010-2004(الميزان التجاري للسلع والخدمات في األراضي الفلسطينية، : 16شكل
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  تقديرية2010بيانات            * 

 )غير الهادفة للربح تلألسر المعيشية، والمؤسسا( االستهالك النهائي الخاص -8

احد أهم مركبات   احد أهم مركبات   ) ) اإلنفاق الخاص اإلنفاق الخاص (( غير الهادفة للربح      غير الهادفة للربح     تتيعتبـر االسـتهالك النهائي لألسر المعيشية، والمؤسسا       يعتبـر االسـتهالك النهائي لألسر المعيشية، والمؤسسا       

 ..االقتصاد الكلي في األراضي الفلسطينية االقتصاد الكلي في األراضي الفلسطينية 

من الناتج المحلي   من الناتج المحلي   % % 106106 مليون دوالر وشكل ما نسبته        مليون دوالر وشكل ما نسبته       6,109.76,109.7 بلغت قيمة اإلنفاق الخاص       بلغت قيمة اإلنفاق الخاص      20102010وخالل عام   وخالل عام   

مالـي، كما أن إضافة اإلنفاق الحكومي الى اإلنفاق الخاص سيرفع هذه النسبة، وهو ما يعكس بدوره العجز                  مالـي، كما أن إضافة اإلنفاق الحكومي الى اإلنفاق الخاص سيرفع هذه النسبة، وهو ما يعكس بدوره العجز                  اإلجاإلج

 ..الكبير في الميزان التجاري الفلسطيني الكبير في الميزان التجاري الفلسطيني 
 

 )2010-2004(االستهالك النهائي الخاص والناتج المحلي اإلجمالي في األراضي الفلسطينية، : 17شكل
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  القطاع الحكومي   -9

من إجمالي الناتج المحلي في األراضي الفلسطينية ، لذلك من          من إجمالي الناتج المحلي في األراضي الفلسطينية ، لذلك من          % % 22.222.2يـشكل القطـاع الحكومـي مـا نسبته          يـشكل القطـاع الحكومـي مـا نسبته          

الـضروري تسليط الضوء على الوضع المالي لدى السلطة الوطنية الفلسطينية حيث شهدت األراضي الفلسطينية      الـضروري تسليط الضوء على الوضع المالي لدى السلطة الوطنية الفلسطينية حيث شهدت األراضي الفلسطينية      

 ..ثرت على األداء المالي لهاثرت على األداء المالي لهامجموعة من التغيرات السياسية واالقتصادية بشكل متسارع أمجموعة من التغيرات السياسية واالقتصادية بشكل متسارع أ

إن مـا تعانـيه األراضي الفلسطينية من حصار وتضييق واحتالل ما هي إال أدوات من شانها إضعاف الهيكل                   إن مـا تعانـيه األراضي الفلسطينية من حصار وتضييق واحتالل ما هي إال أدوات من شانها إضعاف الهيكل                   

، وتتابع األحداث  ، وتتابع األحداث  20062006التنموي والبنيوي، فبعد الحصار المالي الذي فرض على األراضي الفلسطينية خالل عام             التنموي والبنيوي، فبعد الحصار المالي الذي فرض على األراضي الفلسطينية خالل عام             

 والتي   والتي  20072007ثرها تشكيل حكومة تصريف أعمال في منتصف عام         ثرها تشكيل حكومة تصريف أعمال في منتصف عام         وما نتج عن ذلك من حراك سياسي تم على أ         وما نتج عن ذلك من حراك سياسي تم على أ         

والتي سعت  والتي سعت  ) ) 20102010-20082008((أخـذت علـى عاتقهـا ترميم ما تم إهالكه فقد تم إقرار خطة التنمية واإلصالح                 أخـذت علـى عاتقهـا ترميم ما تم إهالكه فقد تم إقرار خطة التنمية واإلصالح                 

، باإلضافة  ، باإلضافة  20082008 قطاع غزة من حرب طالت البنية التحتية في نهاية عام             قطاع غزة من حرب طالت البنية التحتية في نهاية عام            ههالحكومة لتطبيقها، رغم ما تعرض ل     الحكومة لتطبيقها، رغم ما تعرض ل     

 ..ام الفلسطيني وما شهده القطاع من حصار خانق اثر على مكونات االقتصاد الكلي ام الفلسطيني وما شهده القطاع من حصار خانق اثر على مكونات االقتصاد الكلي إلى حالة االنقسإلى حالة االنقس
 

 : اإليرادات الحكومية-1.9

 ، وتحسن في جباية الضرائب2010ارتفاع  ملحوظ في إجمالي اإليرادات العامة خالل عام 

ضمن األطر  ضمن األطر   مـزيدا  من اإلصالحات الحكومية في مجال جباية الضرائب ووضعها اكثر              مـزيداً من اإلصالحات الحكومية في مجال جباية الضرائب ووضعها اكثر             20102010 شـهد عـام      شـهد عـام     

القانونـية تماشـيا مع خطة التنمية واإلصالح التي عكفت الحكومة على تنفيذها، حيث شكلت اإليرادات المحلية                 القانونـية تماشـيا مع خطة التنمية واإلصالح التي عكفت الحكومة على تنفيذها، حيث شكلت اإليرادات المحلية                 

من إجمالي اإليرادات مما ساعد على تغطية جزء من النفقات          من إجمالي اإليرادات مما ساعد على تغطية جزء من النفقات          % % 39.039.0حوالي  حوالي  )  )  الـضريبية وغيـر الضريبية    الـضريبية وغيـر الضريبية    ((

 . . وازنةوازنةالجارية وتقليل االعتماد على التحويالت الخارجية لدعم المالجارية وتقليل االعتماد على التحويالت الخارجية لدعم الم

مقارنة مقارنة % % 21.621.6 بزيادة نسبتها     بزيادة نسبتها    20102010 مليار دوالر عام      مليار دوالر عام     1.91.9فقد بلغت إيرادات السلطة الوطنية الفلسطينية حوالي        فقد بلغت إيرادات السلطة الوطنية الفلسطينية حوالي        

 أعلى قيمة لها منذ عام       أعلى قيمة لها منذ عام      20102010، كمـا بلغت إجمالي اإليرادات الضريبية المحصلة خالل عام           ، كمـا بلغت إجمالي اإليرادات الضريبية المحصلة خالل عام           20092009مـع العـام     مـع العـام     

 ))1818::الشكلالشكل ( (20092009  عن عامعن عام% % 59.059.0 مليون دوالر بنسبة زيادة  مليون دوالر بنسبة زيادة 478.2478.2 بواقع  بواقع 20042004
 

 )2010-2004(إجمالي اإليرادات الضريبية خالل الفترة، : 18شكل
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  2010ارتفاع في إيرادات المقاصة خالل العام 

، وهنا يمكن اإلشارة إلى     ، وهنا يمكن اإلشارة إلى     20092009مقارنة مع عام    مقارنة مع عام    % % 15.115.1 بنسبة    بنسبة   20102010 ارتفعـت إيـرادات المقاصة خالل عام         ارتفعـت إيـرادات المقاصة خالل عام        

على التزام التجار في تقديم الفواتير إضافة إلى ذلك تحسن في حجم االستيراد من العالم               على التزام التجار في تقديم الفواتير إضافة إلى ذلك تحسن في حجم االستيراد من العالم               وجـود رقابـة اكثـر       وجـود رقابـة اكثـر       

  1,103.21,103.2 مقابل    مقابل   20102010 مليون دوالر خالل عام       مليون دوالر خالل عام      1,269.41,269.4 المقاصة    المقاصة   تتالخارجـي ومن إسرائيل، فقد بلغت إيرادا      الخارجـي ومن إسرائيل، فقد بلغت إيرادا      

 ..20092009مليون دوالر عام مليون دوالر عام 
 )2010-2004(إجمالي إيرادات المقاصة خالل الفترة، : 19شكل
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  اإلنفاق الحكومي    -2.9

% % 52.052.0تعتبـر الرواتب واألجور أبرز مكونات اإلنفاق الحكومي في األراضي الفلسطينية حيث تشكل ما نسبته                تعتبـر الرواتب واألجور أبرز مكونات اإلنفاق الحكومي في األراضي الفلسطينية حيث تشكل ما نسبته                

 ..من إجمالي النفقاتمن إجمالي النفقات
 

 20102010التوزيع النسبي إلجمالي النفقات وصافي اإلقراض التوزيع النسبي إلجمالي النفقات وصافي اإلقراض : : 2121شكلشكل

اجور
%52

غير اجور
%40

صافي 
االقراض

%8

اجور غير اجور صافي االقراض

 2009التوزيع النسبي إلجمالي النفقات وصافي اإلقراض  : 20شكل

اجور
%46

غير اجور
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اجور غير اجور صافي االقراض

 
 

  2010خالل عام ) باستثناء النفقات التطويرية(انخفاض في النفقات الحكومية 

 بعد أن كانت     بعد أن كانت    20102010 مليون دوالر خالل عام       مليون دوالر خالل عام      3,101.73,101.7  لتصل إلى لتصل إلى % % 2.72.7انخفـضت الـنفقات الحكومية بنسبة       انخفـضت الـنفقات الحكومية بنسبة       

 وهذا االنخفاض ناتج عن انخفاض في النفقات على غير األجور بنسبة             وهذا االنخفاض ناتج عن انخفاض في النفقات على غير األجور بنسبة            20092009ن دوالر خالل عام     ن دوالر خالل عام     مليومليو  3,189.83,189.8
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ـ  8.28.2%% ـ  ، وم لتصل إلى أعلى مستوى لها لتصل إلى أعلى مستوى لها % % 10.910.9 بنسبة  بنسبة 20102010 جهة أخرى ارتفعت فاتورة األجور خالل عام     جهة أخرى ارتفعت فاتورة األجور خالل عام    نن، وم

 .. مليون دوالر مليون دوالر1,626.81,626.8بواقع بواقع 
 

 ارتفاع في النفقات التطويرية ارتفاع في النفقات التطويرية 

حتية ودعم القطاعات المختلفة في األراضي الفلسطينية نفذت السلطة الوطنية العديد           حتية ودعم القطاعات المختلفة في األراضي الفلسطينية نفذت السلطة الوطنية العديد           فـي مساع  لتطوير البنية الت     فـي مساٍع لتطوير البنية الت     

  301.0301.0 بلغت النفقات التطويرية      بلغت النفقات التطويرية     20102010، فخالل عام    ، فخالل عام    20102010 و  و 20092009مـن المـشاريع التطويـرية خالل العامين         مـن المـشاريع التطويـرية خالل العامين         

 ..20092009 مليون دوالر عام  مليون دوالر عام 215.5215.5مليون دوالر كما بلغت مليون دوالر كما بلغت 
 

  2010انخفاض في قيمة عجز الموازنة خالل عام 

    20092009 مقارنة بالعام     مقارنة بالعام    20102010عام  عام  % % 19.319.3انخفـضت قـيمة العجز في موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية بنسبة            انخفـضت قـيمة العجز في موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية بنسبة            

 ..رر مليار دوال مليار دوال1.51.5 إلى  إلى 20102010حيث وصل العجز عام حيث وصل العجز عام 
 )2010-2004(عجز الموازنة العامة خالل الفترة، : 22شكل 
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 20102010ارجي لسد العجز في الموازنة خالل عام ارجي لسد العجز في الموازنة خالل عام انخفاض االعتماد على الدعم الخانخفاض االعتماد على الدعم الخ

 انخفض االعتماد على الدعم الخارجي لسد العجز في موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية بنسبة               انخفض االعتماد على الدعم الخارجي لسد العجز في موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية بنسبة              20102010خالل عام   خالل عام   

 مليون دوالر    مليون دوالر   1,354.91,354.9 مليون دوالر بعد أن كان        مليون دوالر بعد أن كان       1,156.11,156.1  حـيث بلـغ إجمالـي قيمة الدعم الخارجي        حـيث بلـغ إجمالـي قيمة الدعم الخارجي        14.614.6%%

 ..20092009مقارنة مع عام مقارنة مع عام 
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 )2010-2004(حركة الدعم الخارجي خالل الفترة، : 23شكل
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الضريبية وغير  الضريبية وغير  ((نـسبة التغطـية الذاتـية إلجمالـي نفقات الرواتب واألجور من اإليرادات المحلية               نـسبة التغطـية الذاتـية إلجمالـي نفقات الرواتب واألجور من اإليرادات المحلية               % % 46.246.2

 ) ) الضريبيةالضريبية

إليرادات المحلية أحد المؤشرات    إليرادات المحلية أحد المؤشرات    من جهة أخرى يعتبر مؤشر نسبة تغطية إجمالي نفقات الرواتب واألجور من ا            من جهة أخرى يعتبر مؤشر نسبة تغطية إجمالي نفقات الرواتب واألجور من ا            

الهامـة التـي تقـيس إمكانية السلطة الوطنية الفلسطينية لتمويل نفسها ذاتيا دون االعتماد على الدعم الخارجي                  الهامـة التـي تقـيس إمكانية السلطة الوطنية الفلسطينية لتمويل نفسها ذاتيا دون االعتماد على الدعم الخارجي                  

 ).).الرواتب واألجورالرواتب واألجور((لتغطية نفقاتها الجارية لتغطية نفقاتها الجارية 
 

 )**2010-2004(نسبة تغطية اإليرادات المحلية لنفقات الرواتب واألجور للفترة، : 11جدول
 المؤشر 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

 اإليرادات المحلية اإليرادات المحلية  337.0 476.0 396.0 323.0 759.1 585.1 750.9

 األجوراألجور 870.0 1,001.0 1,193.0 1,283.0 1,453.4 1,466.7 1,626.8

 **نسبة التغطيةنسبة التغطية 38.7 47.5 33.2 25.2 52.2 39.9 46.2

 ي الرواتب واألجورإجمال/اإليرادات المحلية : نسبة التغطية*

 2010-2004بيانلت وزارة المالية : المصدر** 
 

  القطاع المصرفي-10

 ارتفاع في قيمة ودائع المقيمين في البنوك المحلية       

 الموجودات والمطلوبات     تشمل بيانات الميزانية الموحدة للبنوك الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية والتي            تفيد

 حوالي   2010في ودائع المقيمين حيث وصلت نهاية عام  % 14.2تفاعا  بنسبة  ار هناكبأنللقطاع المصرفي  

، شكلت ودائع مؤسسات السلطة      2009 مليار دوالر أمريكي عام 6.0 مليار دوالر أمريكي مقارنة مع 6.8

 . 2010من إجمالي ودائع المقيمين عام     % 9.5الفلسطينية 
 

 ارتفاعا  بحوالي    2010اء السيارات والمركبات فقد حققت عام   وفيما يخص التسهيالت البنكية المقدمة لتمويل شر  

 مليون دوالر عام  57 مقارنة مع 2010 مليون دوالر عام  92 حيث بلغت 2009مقارنة مع عام % 62.0

2009 . 
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  القطاع الخاص  -11

ألسر   من إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي، ويتكون القطاع الخاص من ا        % 77.8يشكل القطاع الخاص حوالي     

المعيشية، قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح، قطاع الشركات المالية وغير المالية حسب تصنيف الحسابات     

مقارنة مع   % 6.6 بنسبة زيادة   2010خالل عام   ألف  465كما بلغ عدد العاملين في القطاع الخاص       . القومية

 بلغ معدل   ا، فيم2010 دوالر خالل عام    مليون 4,456.4 ، وقد بلغت القيمة المضافة للقطاع الخاص        2009عام 

 . شيكل74.3األجر اليومي للعاملين المستخدمين بأجر في القطاع     
 

 )2010-2004(ابرز مؤشرات القطاع الخاص في األراضي الفلسطينية خالل الفترة، : 12جدول
 المؤشر 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

 )باأللف* (لينعدد العام 364 391 411 446 408 436 465

4,456.4 4,078.4 3,746.8 3,560.7  )بالمليون دوالر(القيمة المضافة  3,260.3 3,520.2 3,284.4

16,278.3 15,982.2 15,969.7 13,364.4  )عامل/دوالر(معدل اإلنتاجية   15,402.2 15,552.4 14,260.2

 )**شيكل (معدل األجر اليومي االسمي 68.8 67.1 66.7 67.3 63.8 64.6 74.3

 .1967 العاملين في إسرائيل والمستوطنات وذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته اسرائيل عنوة بعيد إحتاللها للضفة الغربية عام  لال يشم* 

 ).صفحة الملحقات   (17انظر متوسط سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل الشيكل اإلسرائيلي جدول * * 

 
 ية واهم خصائصها     أبرز األنشطة االقتصاد  -12

يـتوزع االقتـصاد الفلسطيني على مجموعة من األنشطة االقتصادية، والتي تمثل بدورها هيكل وبنية االقتصاد                يـتوزع االقتـصاد الفلسطيني على مجموعة من األنشطة االقتصادية، والتي تمثل بدورها هيكل وبنية االقتصاد                

   20102010وهنا البد من دراسة طبيعة تلك األنشطة من خالل ابرز المؤشرات االقتصادية من خالل عام وهنا البد من دراسة طبيعة تلك األنشطة من خالل ابرز المؤشرات االقتصادية من خالل عام 
 

 2010 أبرز األنشطة االقتصادية وأهم خصائصها خالل عام: 13جدول
 المؤشر الزراعة الزراعة  الصناعةالصناعة التجارةالتجارة الخدماتالخدمات   النقل  النقل اإلنشاءاتاإلنشاءات

 نسبة المساهمة من الناتج المحلي اإلجمالي  6.2 12.3 11.1 20.9 7.8 9.2

 )بالمليون دوالر(القيمة المضافة  360.0 706.6 634.7 1,196.0 446.5 525.6

 )عامل/دوالر(معدل اإلنتاجية  7,444.3 520.3 ,16 8,548.6 7,471.1 20,374.9 15,600.7

 )باأللف* (عدد العاملين 81 73 125 271 37 57

 )**شيكل(معدل األجر اليومي االسمي  57.1 80.1 76.3 91.8 104.3 117.4

 .1967ية عام  العاملين في إسرائيل والمستوطنات وذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته اسرائيل عنوة بعيد إحتاللها للضفة الغرب لال يشم •

 
 )االقتصاد الفلسطيني اقتصاد خدمي( الخدمات -1.12

، ويبلغ ، ويبلغ %%20.920.9 بواقع   بواقع  20102010يـشكل نـشاط الخدمات أعلى نسبة مساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي خالل عام               يـشكل نـشاط الخدمات أعلى نسبة مساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي خالل عام               

 عامل، حيث يشكل نشاط الخدمات أعلى نسبة تشغيل لأليدي العاملة من             عامل، حيث يشكل نشاط الخدمات أعلى نسبة تشغيل لأليدي العاملة من            ألفألف  271عدد العاملين في ذلك النشاط      عدد العاملين في ذلك النشاط      

 مقارنة مع عام     مقارنة مع عام    %%3.33.3   ارتفعت القيمة المضافة لنشاط الخدمات بنسبة       ارتفعت القيمة المضافة لنشاط الخدمات بنسبة      20102010األنشطة االقتصادية وخالل عام     األنشطة االقتصادية وخالل عام     بين  بين  

 %%2.02.0 رافق ذلك تحسن في أعداد العاملين بنسبة  رافق ذلك تحسن في أعداد العاملين بنسبة 20092009
 
 

 شيكل كما أن إنتاجية     91.8ويبلغ معدل األجر اليومي االسمي للعاملين المستخدمين بأجر في نشاط الخدمات             

  .2010 دوالر خالل عام  7,471.1 النشاط بلغت العامل في ذلك   
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  الصناعة-2.12

، وقد بلغ إجمالي عدد     ، وقد بلغ إجمالي عدد     20102010خالل عام   خالل عام   % % 12.312.3بلغت نسبة مساهمة نشاط الصناعة من الناتج المحلي اإلجمالي          بلغت نسبة مساهمة نشاط الصناعة من الناتج المحلي اإلجمالي          

، كما تراجعت القيمة    ، كما تراجعت القيمة    20092009عامل، حيث استقر عدد العاملين مقارنة مع عام         عامل، حيث استقر عدد العاملين مقارنة مع عام          ألف    ألف   7373العاملـين في ذلك النشاط      العاملـين في ذلك النشاط      

 بالنسبة لمعدل  بالنسبة لمعدل ااوالر، أموالر، أمدد16,520.3  معدل إنتاجية العامل حوالي معدل إنتاجية العامل حواليغغ، وبل، وبل%%5.55.5ة لنشاط الصناعة بنسبة ة لنشاط الصناعة بنسبة المـضاف المـضاف 

 .. شيكل شيكل80.180.1األجر اليومي االسمي للعاملين المستخدمين بأجر في نشاط الصناعة فقد بلغاألجر اليومي االسمي للعاملين المستخدمين بأجر في نشاط الصناعة فقد بلغ
 

  الزراعة -3.12

 )مساحة األراضي الزراعية من إجمالي األراضي الفلسطينية 16.0%(

 كما   كما  ،،20102010الفلسطينية عام   الفلسطينية عام    من إجمالي مساحة األراضي       من إجمالي مساحة األراضي      %%16.016.0  ة األراضي الزراعية ما نسبته    ة األراضي الزراعية ما نسبته    تـشكل مساح  تـشكل مساح  

 ارتفعت القيمة    ارتفعت القيمة   20102010، فخالل عام    ، فخالل عام    %%6.26.2  بلغـت نـسبة مـساهمة نـشاط الزراعة من الناتج المحلي اإلجمالي            بلغـت نـسبة مـساهمة نـشاط الزراعة من الناتج المحلي اإلجمالي            

  ي العاملين عام  ي العاملين عام  حيث بلغ إجمال  حيث بلغ إجمال    %%6.36.3  كما ارتفع عدد العاملين بنسبة    كما ارتفع عدد العاملين بنسبة      ،،%%22.822.8  المـضافة لنـشاط الزراعة بنسبة     المـضافة لنـشاط الزراعة بنسبة     

 .. عامل عامل ألف ألف8811 في نشاط الزراعة  في نشاط الزراعة 20102010
 دوالر، بينما يتقاضى العامل الواحد       دوالر، بينما يتقاضى العامل الواحد      7,444.3مـن جهـة أخرى بلغت إنتاجية العامل في نشاط الزراعة بمعدل             مـن جهـة أخرى بلغت إنتاجية العامل في نشاط الزراعة بمعدل             

 .. شيكل شيكل57.157.1يوميا  أجرا  اسميا  بمعدليومياً أجراً اسمياً بمعدل
 

  تجارة الجملة والتجزئة-4.12

 ةامة التي تؤثر على االقتصاد الفلسطيني، كما بلغت مساهم  يصنف نشاط تجارة التجزئة والجملة من األنشطة اله  

حيث يتركز في ذلك النشاط عدد كبير من العاملين، فقد بلغ عدد               %.   11.1النشاط من الناتج المحلي اإلجمالي       

، ترافق مع ذلك التحسن     2009مقارنة مع عام % 6.4 بنسبة ارتفاع 2010خالل عام   عامل  ألف 125 العاملين

 % 12.0القيمة المضافة لنشاط تجارة التجزئة والجملة بنسبة     ارتفاع في 
 شيكل   شيكل  76.376.3أما بالنسبة عن معدل األجور فقد بلغ معدل األجر اليومي االسمي في نشاط تجارة الجملة والتجزئة                 أما بالنسبة عن معدل األجور فقد بلغ معدل األجر اليومي االسمي في نشاط تجارة الجملة والتجزئة                 

 .. دوالر دوالر8,548.6، فيما بلغت إنتاجية العامل في نشاط التجارة الجملة والتجزئة ، فيما بلغت إنتاجية العامل في نشاط التجارة الجملة والتجزئة 20102010خالل عام خالل عام 
 

 ات اإلنشاء-5.12

 أظهرت  ا، كم2009 مقارنة مع عام 2010خالل عام   % 35.6ارتفعت القيمة المضافة لنشاط اإلنشاءات بنسبة    

 %17.5 حوالي 2010البيانات وجود ارتفاع في عدد رخص األبنية الصادرة في الضفة الغربية لعام         

 مليون طن خالل عام      مليون طن خالل عام     11.2 بعد أن كانت      بعد أن كانت     20102010خالل عام   خالل عام    مليون طن     مليون طن    1.3كما بلغت كميات اإلسمنت المستوردة      كما بلغت كميات اإلسمنت المستوردة      

 ارتفاعا    ارتفاعاً  20102010، كما شهد عام     ، كما شهد عام     20092009مقارنة مع عام    مقارنة مع عام    %  %  1.61.6 رغم ذلك ارتفعت أسعار مواد البناء بنسبة          رغم ذلك ارتفعت أسعار مواد البناء بنسبة         20092009

  . .20102010عامل خالل عام عامل خالل عام    ألف ألف5757ليصل إلى ليصل إلى % % 26.226.2في عدد العاملين في نشاط اإلنشاءات بنسبة في عدد العاملين في نشاط اإلنشاءات بنسبة 
 شيكل وهو أعلى معدل اجر       شيكل وهو أعلى معدل اجر      117.4117.4اإلنشاءات  اإلنشاءات  من جانب أخر بلغ معدل األجر اليومي االسمي للعامل في نشاط            من جانب أخر بلغ معدل األجر اليومي االسمي للعامل في نشاط            

 ..دوالردوالر  15,600.7يومي اسمي من بين األنشطة االقتصادية، كما بلغ معدل إنتاجية العامل يومي اسمي من بين األنشطة االقتصادية، كما بلغ معدل إنتاجية العامل 

ويـشكل نـشاط اإلنـشاءات بعدا  أساسيا في دراسة بنية وتطور االقتصاد الفلسطيني فهو يشكل بندا  أساسيا  في                   ويـشكل نـشاط اإلنـشاءات بعداً أساسيا في دراسة بنية وتطور االقتصاد الفلسطيني فهو يشكل بنداً أساسياً في                   

لذلك البد من دراسة حركة     لذلك البد من دراسة حركة     . . ن احتساب الناتج المحلي اإلجمالي    ن احتساب الناتج المحلي اإلجمالي    الـتكوين الرأسـمالي الـثابت الـذي يدخل ضم         الـتكوين الرأسـمالي الـثابت الـذي يدخل ضم         

 .. بشكل أكثر تفصيال   بشكل أكثر تفصيال20102010ًُاإلنشاءات في األراضي الفلسطينية خالل عام اإلنشاءات في األراضي الفلسطينية خالل عام 
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 2010وفيما يلي عرضا ألهم المؤشرات المختلفة لقياس التغير في قطاع اإلنشاءات لعام 

 :رخص األبنية

لى واقع اإلنشاءات في األراضي الفلسطينية، وقد تم استخدام                لى واقع اإلنشاءات في األراضي الفلسطينية، وقد تم استخدام                تعتبـر رخـص األبنية من المؤشرات التي تدل ع         تعتبـر رخـص األبنية من المؤشرات التي تدل ع         

بـيانات رخـص األبنية التي تصدر بشكل ربعي عن الجهاز، حيث أظهرت البيانات ارتفاعا  في عدد الرخص                  بـيانات رخـص األبنية التي تصدر بشكل ربعي عن الجهاز، حيث أظهرت البيانات ارتفاعاً في عدد الرخص                  

 ..20092009 مقارنة مع  مقارنة مع 20102010الصادرة في الضفة الغربية خالل عام الصادرة في الضفة الغربية خالل عام 

 )2010-2004(، 1رخص األبنية الصادرة في الضفة الغربية: 24شكل
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-20042004ويظهـر الـشكل وجود تذبذب واضح في عدد رخص األبنية الصادرة في الضفة الغربية خالل الفترة                  ويظهـر الـشكل وجود تذبذب واضح في عدد رخص األبنية الصادرة في الضفة الغربية خالل الفترة                  

 أظهرت السجالت اإلدارية ارتفاع في عدد الرخص الصادرة، قابله انخفاض حاد في عام               أظهرت السجالت اإلدارية ارتفاع في عدد الرخص الصادرة، قابله انخفاض حاد في عام              20052005 ففي عام     ففي عام    20102010

 وحتى  وحتى 20082008 رخصة، ثم بدأ المؤشر باالرتفاع منذ عام         رخصة، ثم بدأ المؤشر باالرتفاع منذ عام        4,173جمالي عدد رخص األبنية     جمالي عدد رخص األبنية      حيـنها بلـغ إ      حيـنها بلـغ إ     20072007

 أما بالنسبة لتوزيع رخص األبنية لعام        أما بالنسبة لتوزيع رخص األبنية لعام       . رخصة  رخصة 6,236 محققا  أعلى قيمة له خالل تلك السنة بواقع           محققاً أعلى قيمة له خالل تلك السنة بواقع          20102010عـام   عـام   

 األبنية الجديدة    األبنية الجديدة    تركزت من خالل    تركزت من خالل   20102010، فيظهر الشكل أدناه إلى أن هناك حركة إنشائية جديدة خالل عام             ، فيظهر الشكل أدناه إلى أن هناك حركة إنشائية جديدة خالل عام             20102010

من الرخص الصادرة   من الرخص الصادرة   % % 57.457.4حيث أظهرت السجالت اإلدارية الصادرة عن وزارة الحكم المحلي أن حوالي                حيث أظهرت السجالت اإلدارية الصادرة عن وزارة الحكم المحلي أن حوالي                

 ..هي رخصا ألبنية جديدةهي رخصا ألبنية جديدة
 

                                                 
 1967والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس  1
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 )2010-2009(عدد رخص األبنية الصادرة في الضفة الغربية، : 25شكل
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 ::كميات األسمنتكميات األسمنت

 المستوردة من الخارج أحد المؤشرات الهامة التي تؤشر على أداء قطاع اإلنشاءات في               المستوردة من الخارج أحد المؤشرات الهامة التي تؤشر على أداء قطاع اإلنشاءات في              تعتبـر كميات اإلسمنت   تعتبـر كميات اإلسمنت   

 20092009 مقارنة مع عام  مقارنة مع عام 20102010األراضي الفلسطينية، حيث ارتفعت كميات اإلسمنت المستوردة عام األراضي الفلسطينية، حيث ارتفعت كميات اإلسمنت المستوردة عام 
 

 )2010-2004(كميات اإلسمنت المستوردة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة،: 26شكل
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الضفة الغربية قطاع غزة

 
 شهد تراجعا  ملحوظا  في كميات االسمنت        شهد تراجعاً ملحوظاً في كميات االسمنت       20102010 وحتى عام     وحتى عام    20062006ومـن الجدير بالذكر أن قطاع غزة منذ عام          ومـن الجدير بالذكر أن قطاع غزة منذ عام          

 .. لم يدخل القطاع أي كميات اسمنت من الخارج لم يدخل القطاع أي كميات اسمنت من الخارج20092009 البيانات إلى انه خالل عام  البيانات إلى انه خالل عام ررالمستوردة، وتظهالمستوردة، وتظه
 

 :: الرقم القياسي لتكاليف البناء الرقم القياسي لتكاليف البناء

 ف البناء بقياس التغير في تكاليف المباني السكنية وغير السكنية، حيث ارتفع     يهتم مؤشر الرقم القياسي لتكالي

 % .1.6 بنسبة 2009 مقارنة مع عام 2010     مؤشر تكاليف البناء عام 
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 الرقم القياسي لتكاليف البناء حسب المجموعة الرئيسية في : 14جدول

 )2010-2008(الضفة الغربية، 
 رئيسيةالمجموعات ال 2008 2009 2010

 الخامات والمواد األولية 114.13 104.30 105.84
 استئجار معدات 119.61 131.11 137.28

 أجور وتكاليف عمال 105.30 116.69 118.89
 الرقم القياسي العام لتكاليف البناء 111.63 107.67 109.36

 
  السياحة -6.12

سياسي ويتأثر به بشكل ملحوظ ، فما تعانيه األراضي         سياسي ويتأثر به بشكل ملحوظ ، فما تعانيه األراضي         يعتبر قطاع السياحة من القطاعات األكثر حساسية للواقع ال        يعتبر قطاع السياحة من القطاعات األكثر حساسية للواقع ال        

الفلـسطينية مـن احـتالل وحصار وعدم استقرار كلها أدوات من شانها تقليص حجم مساهمة ذلك القطاع في                   الفلـسطينية مـن احـتالل وحصار وعدم استقرار كلها أدوات من شانها تقليص حجم مساهمة ذلك القطاع في                   

االقتـصاد الفلـسطيني رغم ما تتميز به األراضي الفلسطينية من مكانة دينية وثقافية وتراثية وديموغرافية بين                 االقتـصاد الفلـسطيني رغم ما تتميز به األراضي الفلسطينية من مكانة دينية وثقافية وتراثية وديموغرافية بين                 

 ..من الناتج المحلي اإلجمالي من الناتج المحلي اإلجمالي % % 3.03.0، حيث أن هذا القطاع ال تتجاوز مساهمته ، حيث أن هذا القطاع ال تتجاوز مساهمته شعوب العالم أجمعشعوب العالم أجمع
 

 )2010-2004(أبرز المؤشرات المتعلقة بالقطاع السياحي خالل الفترة، :15جدول

 المؤشر 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
 عدد الفنادق العاملة 80 77 79 82 80 100 95

 )باأللف(عدد النزالء 100 132 152 316 446 453 577

 )باأللف(عدد ليالي المبيت 269 350 384 673 1,127 1,042 1,286

 عدد العاملين 1,216 1,273 1,330 1,264 1,071 1,514 1,795

 
 زيادة مستمرة في عدد الزوار القادمين إلى األراضي الفلسطينيةزيادة مستمرة في عدد الزوار القادمين إلى األراضي الفلسطينية

، حيث ارتفع عدد    ، حيث ارتفع عدد    20102010خالل عام   خالل عام   % % 2828.0ارتفـاع فـي عـدد نزالء الفنادق في األراضي الفلسطينية بنسبة             ارتفـاع فـي عـدد نزالء الفنادق في األراضي الفلسطينية بنسبة             

، رافق ذلك ارتفاع في عدد ليالي ، رافق ذلك ارتفاع في عدد ليالي 20092009نزيل خالل عام نزيل خالل عام  ألف   ألف  453453بعد أن كان بعد أن كان  ألـف نزيل   ألـف نزيل  577577 النـزالء إلـى  النـزالء إلـى  

 %.%.19.019.0 بنسبة  بنسبة 20102010المبيت خالل عام المبيت خالل عام 
 

 عامل مقابل عامل مقابل   1,7951,795   إلى إلى20102010مـن جهـة أخرى بلغ عدد العاملين في فنادق األراضي الفلسطينية خالل عام   مـن جهـة أخرى بلغ عدد العاملين في فنادق األراضي الفلسطينية خالل عام   

 ..20092009عامل خالل عام عامل خالل عام 1,514
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 ).2010-2004(عدد العاملين في الفنادق خالل الفترة، :27شكل
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  20092009عن عام   عن عام   %%16.316.3عامل بنسبة زيادة    عامل بنسبة زيادة    1,6921,692   بلغ عدد العاملين في فنادق الضفة الغربية        بلغ عدد العاملين في فنادق الضفة الغربية       20102010وفـي عـام     وفـي عـام     

وعلى صعيد قطاع غزة بلغ عدد العاملين في        وعلى صعيد قطاع غزة بلغ عدد العاملين في          ،،%%27.527.5بية بنسبة   بية بنسبة   بالمقابـل ارتفع عدد النزالء فنادق الضفة الغر       بالمقابـل ارتفع عدد النزالء فنادق الضفة الغر       

 . . خالل نفس الفترةخالل نفس الفترة% % 56.956.9 فيما يتعلق بعدد النزالء فقد ارتفع بنسبة  فيما يتعلق بعدد النزالء فقد ارتفع بنسبة اا، أم، أم20102010 خالل عام  خالل عام 103103فنادق القطاع فنادق القطاع 
 

 )2010-2009(أبرز المؤشرات في قطاع السياحة حسب المنطقة خالل الفترة، : 16جدول
 الضفة الغربية قطاع غزة

 2009 2010 نسبة التغير 2009 2010 نسبة التغير
 لمؤشرا

0.0 8 8 -0.05  عدد الفنادق 92 87 

 عدد النزالء 451,840 576,159 27.5 785 1,232 56.9

 عدد ليالي المبيت 1,041,246 1,283,178 23.2 1,044 2,483 137.8

 عدد العاملين 1,455 1,692 16.3 59 103 74.6
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 الملحقات

 
 

 )2010-2004(متوسط سعر صرف الدوالر  األمريكي مقابل الشيكل اإلسرائيلي خالل الفترة، :17جدول
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004  
 المتوسط السنوي 4.48 4.49 4.46 4.11 3.60 3.92 3.73
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Preface 

The Palestinian central Bureau of Statistics (PCBS) has devoted great efforts to consolidate 
main economic indicators such as GDP, labor market, prices, poverty, Balance of Payments, 
government and private sectors, building licenses and tourism  into one report that reflect the 
performance of the Palestinian economy. The report will serve the instrumental needs of 
businesses and their organizations for statistical information on states and trends. The rich 
content of this report facilitates measurement, comparison and further economic analysis. 

PCBS is pleased to issue the first release of the report on the performance of the Palestinian 
Economy in the Palestinian Territory for 2010. The report sheds light on main economic 
indicators for 2010 in addition to comparisons with 2009 to reflect on changes and variations 
pertaining to the economic conditions in the Palestinian Territory. 

PCBS hopes that the findings of this report will provide comprehensive picture about the 
characteristics and performance of the Palestinian Economy to assist researchers and decision 
makers in the analysis, planning and development of the Palestinian Economy. 

 

 

 

 

May, 2011  

 

                                             Ola Awad 

                 President of PCBS 
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Performance of Palestinian Economy 

Summary 

Growth of GDP and rise in the GDP 
per Capita: The Palestinian Territory 
had witnessed growth of the GDP by 
9.3% during the year 2010 compared 
with 2009. Statistics indicated growth 
of main economic activities with 
relatively high contribution to GDP 
including Agriculture, Fishing, 
Construction, Retail and Wholesale 
Trade, Transport and Communication 
Services as well as Public 
Administration and Defense. The 
Construction Sector recorded the 
highest growth at 35.6% during 2010. 
The Gross Domestic Product per 
Capita for the Palestinian Territory 
during 2010 had recorded an increase 
by 6.1% compared with 2009. 

Rise in the number of workers, 
decline in unemployment and 
increase in productivity of workers 
in the Palestinian Territory during 
2010: A rise by 3.7% in the number of 
workers that was accompanied by 
decline in unemployment from 24.5% 
in 2009 to reach 23.7% in 2010. The 
majority of economic activities had 
witnessed increase in the number of 
workers especially the Construction 
Sector, which indicated a growth by 
16.2%. On the other hand, the 
Manufacturing and Mining Sector had 
recorded a decline in the number of 
workers by 2.1%, while the 
productivity of workers had recorded 
an increase to reach 15.1 thousand 
dollar per worker during 2010 
compared to 14.1 in 2009. 

Slight increase of the nominal 
average daily wage along with a 
decrease in its real value:  The 
nominal average daily wage had 
witnessed a slight increase by 0.4%. 
However, the real average daily wage 
had decreased by 3.1% based on the 
rise of prices and that signals a decline 
in the purchasing power of workers in 
the Palestinian Territory.  

Increase of the Consumer Price 
Index (CPI): The annual consumer 
price index in the Palestinian Territory 
during 2010 increased by 3.75% 
compared with the previous year. The 
rise in the CPI during 2010 was due to 
the increase in the prices of food and 
beverages, housing and housing 
appliances, education services as well 
as increase in the prices of cloth and 
clothing. 

About 25.7% of persons in the 
Palestinian Territory had suffered 
from poverty during 2010: Slightly 
more than one out of four Individuals 
(25.7%) were living below poverty line 
in 2010, (18.3% in the West Bank and 
38.0% in Gaza Strip) compared with 
26.2% in 2009  (19.4% in the West 
Bank and 38.3% in Gaza Strip). 

Increase in the value of employee’s 
compensation received from the 
outside world: Compensation of 
employees comprises 85.0% of net 
income in the Balance of Payments 
(BoP). In 2010, the compensation of 
employees had increased by 23.4% to  
reach USD$ 998.9 million compared to 
809.4 million in 2009.             



   
Less dependence on external 
transfers by 16.5% during 2010: As 
the Palestinian economy  is dependent 
mainly on external transfers, the value 
of current transfers received from 
abroad during 2010 had declined by 
26.3% to reach USD$ 1,822.9 million 
compared with USD$  2,473.1 million 
in 2009. The value of total capital 
transfers received from abroad had 
increased by 16.9% to reach USD$  
840.7 million during 2010 compared to 
USD$  719.0 million in 2009. 

Increase in the deficit of trade 
balance : The trade balance for 2010 
recorded a deficit of USD$  3,989.2 
million, marking an increase by 6.3% 
compared to 2009. The increase in the 
deficit was caused by increase in 
imports by 7.0% compared to increase 
in exports by 8.8%. 

Significant increase in the revenues 
of central government compared 
with decrease in the government 
expenditures during 2010: The year 
2010 had witnessed greater 
government reforms in the field of tax 
collection in line with the development 
and Reforms Plan. Local revenues (tax 
and non tax revenues) constituted 
39.0% of total revenues and that 
contributed to cover current 
expenditures with less dependence on 
external transfers to support the 
general budget. In 2010, the total 

revenues of the  Palestinian National 
Authority amounted to USD$ 1.9 
billion, marking an increase by 21.6%. 
In addition, government expenditures 
had been reduced by 2.7%. 

A rise in the Private final 
consumption for households and 
non-profit institutions by 9.3%:  In 
2010, the private consumption reached 
USD$  6,109.7 million that constituted 
about 106% of the GDP. This reflects 
the large deficit in the Palestinian trade 
balance. 

Increase in the value of deposits by 
residents in local banks: Based on the 
Consolidated budget of banks issued 
by Palestine Monetary Authority, 
deposits by residents in local banks had 
increased by 14.2% to reach USD$  6.8 
billion in 2010 compared to 6.0 billion 
in 2009. 

Higher employment in the private 
sector and increase in the average 
wages; increase of the productivity 
rate and value added: The number of 
workers in the private sector had 
increased by 6.6% to reach 465 
thousand in 2010. The average daily 
wage had also increased to reach 74.3 
NIS and that was accompanied by 
improvement of 1.8% in the 
productivity rate. The value added for 
the private sector reached USD$ 4.5 
billion in 2010.               .   

.  
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Economic Performance 2010 

1. Gross Domestic product (GDP)1 
 
GDP during 2004-2010: 
The Gross Domestic Product (GDP) is considered the main indicator to measure the 
growth and development of the economy. During the period 2008-2010, the GDP of 
the Palestinian Territory had increased to reflect the highest growth of 9.3% in 2010  
despite the circumstances on the ground characterized by the economic and political 
separation between the West Bank and Gaza strip as well as Israeli measures on Gaza 
Strip mainly Israeli  blockade and war on the Gaza Strip.  

In 2007, the GDP in the Palestinian Territory had increased by 5.4% while it 
increased by 11.4% in the West Bank compared to a decline by 8.0% in the Gaza 
Strip. 

On the other hand, the GDP in the Palestinian Territory had witnessed a decline by 
5.2% in 2006 compared to 2005. The Gaza Strip recorded a decline in the GDP by 
20.1% while the West Bank recorded a growth of 3.5%. During that period, the 
Palestinian Territory faced political and economic siege resulted in irregularity of the 
salaries  for employees in the Public Sector. 

In 2005, the GDP increased by 8.6% in the Palestinian Territory where Gaza Strip 
recorded a growth of 21.0% and the West Bank recorded a growth of 2.5% compared 
to 2004. 

Figure1 : GDP at constant prices during the period, (2004-2010) 
(Value in US $ Million) 
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1  The data excludes those parts of Jerusalem which were annexed by Israel in 1967 
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Growth of most economic activities: 

The Palestinian Territory had witnessed growth of the GDP by 9.3% during the year 
2010 compared to 2009. Statistics indicated growth of main economic activities with 
relatively highest contribution to GDP. The construction Sector recorded the highest 
growth during 2010. Other activities recorded growth of the value added  including 
Agriculture, Fishing, Retail and Wholesale Trade, Transport and Communication 
Services as well as Public Administration and Defense. The following table shows the 
percent change of value added for main economic activities in 2010 compared to 
2009. 

Table 1: Percent change of Value Added for economic 
 activities during 2010 compared with 2009 

(Value In US$ Million)               
Palestinian Territory % change 

Economic activity 
Value 
added 
2009 

Value 
added 
2010 

% change West Bank Gaza Strip 

Agriculture and fishing 293.2 360.0 22.8 17.2 34.6 
Mining, manufacturing, electr. and water 747.7 706.6 -5.5 -5.7 -3.8 
Construction 387.7 525.6 35.6 13.9 232.2 
Wholesale and retail trade 566.5 634.7 12.0 11.9 12.7 
Transport, Storage and Communications 421.0 446.5 6.0 5.7 12.9 
Financial intermediation 269.1 297.2 10.4 11.9 2.2 
Services 1157.5 1,196.0 3.3 2.9 4.1 
Public administration and defense 750.6 798.8 6.4 8.5 3.2 
Gross Domestic Product 5,241.3 5,728.0 9.3 7.6 15.1

 

The West Bank witnessed growth in most economic activities. The wholesale and 
retail activity contributes to about 18% of that growth. 

The value added in the West Bank had increased by 7.6% during 2010 compared to 
2009. The Wholesale and retail trade activity accounts for 18.0% of that growth. Most 
economic activities had recorded growth except the Mining and manufacturing 
activity. The highest growth in the West Bank was recorded in the Wholesale and 
Retail activity as well as in Agriculture and fishing. A decline by 5.7% was recorded 
in the value added for manufacturing and mining. 

Acute rise of the value added of most economic activities in the Gaza Strip where 
construction sector accounts for 50.6% of that rise. 

The GDP in the Gaza Strip had increased by 15.1%. Among economic activities, 
Construction recorded the highest increase by 232.2% during 2010. In addition, the 
Transport, Storage and Communications Activity had recorded increase in the value 
added. The Agriculture Activity in the Gaza Strip had witnessed improvement by 
34.6% compared to 2009 while Mining and manufacturing reflected fallback. 
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Contribution of economic activities: 
Services activity recorded the highest contribution to GDP 
The service sector provided the highest contribution to the GDP by 20.9% compared 
to a contribution of 13.9% by Public Administration and Defense. The contribution of 
Manufacturing and Mining to GDP reached 12.3% compared to 11.1% for Trade and 
9.2% for Construction Activity.  

Variation in the structure of economic activities between the West Bank and 
Gaza Strip 
There are variations in the relative importance of the different economic activities 
between the West Bank and Gaza Strip. The Service Activity is the highest 
contributing activity to the GDP in the West Bank and Gaza Strip. Public 
Administration and Defense represents the highest relative contributing activity after 
the Service Activity in the Gaza Strip compared to Manufacturing and Mining 
Activity in the West Bank. The contribution of the Agriculture Activity to GDP in the 
Gaza Strip reached 9.4% compared to 5.3% in the West Bank. 

Figure 3: Contribution of Economic Activities in Gross 
Domestic Product, (Gaza Strip, 2010) 
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Figure 2: Contribution of Economic Activities in 
Gross Domestic Product, (West Bank, 2010) 
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2. GDP Per Capita 

GDP Per Capita is considered an important indicator that measures living conditions 
of persons. The GDP Per Capita had increased in 2010 by 6.1% to reach USD$ 
1,502.4 in the Palestinian Territory. 

Table 2: GDP Per Capita in the Palestinian Territory, 2004-2010 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

GDP (Million US$) 4,198.4 4,559.5 4,322.3 4,554.1 4,878.3 5,241.3 5,728.0 
Population (Thousands)* 3,188 3,287 3,389 3,495 3,597 3,702 3,813 
GDP Per Capita (US$) 1,317.0 1,387.2 1,275.4 1,303.2 1,356.3 1,415.7 1,502.4 
% Change of Per Capita - 5.3 -8.1 2.2 4.1 4.4 6.1 

* Estimated total population in the Palestinian Territory excluding that part of Jerusalem that was  
    annexed by Israel in 1967. 
 
The time series 2004-2010 indicates that the highest GDP Per Capita was recorded in 
2010. Regarding Gaza Strip, the GDP Per Capita in 2010 reached USD$ 876.7 
compared to USD$ 1,924.6 in the West Bank 

. Figure 4: GDP Per Capita (in dollars) during the period, (2004-2010) 
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3. Labor Market 

The Palestinian economy is largely dependent on labor for production; while 
resources such as capital and land are limited.   

Table 3: Selected indicators on Labor force for persons 15 years and over in the 
Palestinian Territory, 2004-2010 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Size of labor force (Thousands) 752 789 834 882 908 951 976 
Participation rate in labor force 40.1 40.4 41.0 41.7 41.2 41.6 41.1 
Workers (Thousands) 550 603 637 691 666 717 744 
% change in number of workers - 9.6 5.5 8.5 -3.5 7.6 3.7 
Nominal average daily wage (NIS) 73.8 77.0 81.5 81.9 87.0 91.3 91.7 
Real average daily wage* 73.8 74.0 75.4 74.4 71.9 73.4 71.1 
Unemployment rate 26.8 23.5 23.7 21.7 26.6 24.5 23.7 
Productivity (Dollar/Worker) 14,922.

4
14,885.5 12,936.4 12,283.3 14,147.7 14,106.0 15,129.9 

* The nominal daily wage was re-calculated based on the Consumer Price Index to highlight the  
    Purchasing Power of workers in constant prices 
 

Lower participation in labor force during 2010 compared to 2009: 
Participation rate in the labor force had ranged from 40.1% to 41.7% during the 
period 2004-2010. The rate declined to 41.1% in 2010 compared to 41.6% in 2009. 
The number of persons inside the labor force reached 976 thousand in 2010 compared 
to 951 thousand in 2009. 
 
Increase in the number of workers during 2010 compared to 2009: 
The number of workers had increased by 3.7% during 2010 compared to 2009. Also, 
the number of workers had increased by 7.6% during 2009. On the other hand, the 
year 2008 recorded a decline by 3.5% in the number of workers. The period 2004-
2007 had witnessed continuous increase in the number of workers. 
  
Fluctuation in the rate of unemployment in the Palestinian Territory: 
The Palestinian Territory had witnessed fluctuation in the rate of unemployment 
during the period 2004-2010. The lowest rate of unemployment was recorded in 2007 
at 21.7% while the rate reached 23.7% in 2010 compared to 24.5% in 2009. In the 
West Bank, the unemployment rate declined from 17.8% to 17.2%. Unemployment 
rate in the Gaza Strip also declined to reach 37.8%.  
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Figure 5: Unemployment rate in the Palestinian Territory over the 
 years, (2004-2010) 
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Continuous increase in the nominal average daily wage compared to fluctuation 
in the real average daily wage: 
 The Palestinian Territory had witnessed continuous increase in the nominal average 
daily wage during the period 2004-2010. The highest nominal average daily wage was 
recorded in 2010 at 91.7 NIS compared to 91.3 NIS in 2009. Taking into 
consideration the rise in prices in the Palestinian Territory, the real average daily 
wage had shown fluctuation during the period 2004-2010. The average daily wage 
had declined by 3.1% in 2010 compared to 2009 and that reflects weaker purchasing 
power of persons in the Palestinian Territory. 
 

Figure 6: Average Nominal and Real daily wage (in NIS) during the 
 period, (2004-2010) 
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Increase in the productivity rate of workers in the Palestinian Territory in 2010 
compared to 2009: 

There are many factors that affect worker’s productivity rate including the quality of 
production inputs, technology, wages, education and training of workers as well as 
working environment such as laws and legislations pertinent to labor market. 

The productivity rate of workers had declined during 2004-2007. The lowest 
productivity rate was in 2007 when it reached 12.3 thousand dollar/worker. After 
2007, productivity rate had started to improve to reach 15.1 thousand dollar/worker in 
2010 and that is very similar to the rate in 2004 at 14.9 thousand dollar/worker. 

Figure 7: Productivity rate of employees in the Palestinian Territory, 2004-2010 
(Value in US $ Thousand) 
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Percentage distribution of workers by economic activity: 

Workers in the Palestinian Territory are largely concentrated in the Service Sector 
followed by Trade, restaurants and Hotels (Figures 8 and 9). The Service Sector 
accounts for 38.3% of employment (30.0% in the West Bank and 60.0% in the Gaza 
Strip). 
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Figure 9:Percentage distribution of Employees in the 
Gaza Strip by economic activity, 2010 
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Figure 8:Percentage distribution of Employees in the West Bank 
by economic activity, 2010 
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Table 4: Percent change of workers by economic activity, 2009-2010 

              Palestinian Territory % change 
Economic activity # of 

workers 
2009 

# of 
workers 

2010 

% change 
West 
Bank 

Gaza 
Strip 

Agriculture and fishing 84,200 87,800 4.3 1.1 24.2 
Mining, manufacturing, electr. and water 86,600 84,800 -2.1 -1.4 -7.9 
Construction 84,400 98,100 16.2 11.9 235.3 
Trade, restaurants and hotels 137,500 143,500 4.4 7.0 -3.2 
Transport, Storage and Communications 41,000 44,400 8.3 4.3 19.6 
Services and others 283,500 285,400 0.7 2.6 -2.2 
Total 717,200 744,000 3.7 4.2 2.4

 

Increase in the number of workers in most economic activities: 

Most economic activities in the Palestinian Territory had witnessed increase in the 
number of workers. The highest increase in the number of workers during 2010 was 
recorded in the Construction Activity at 16.2% compared to 2009. Other activities 
including Transport and communication, Trade and hotels as well as Agriculture had 
also recorded increase in the number of workers during 2010. 

In the West Bank, the Construction Activity had recorded the highest increase in the 
number of workers at 11.9% in 2010 compared to 2009, followed by the activity of 
Trade and Restaurants. Other activities had also shown increase in the number of 
workers except for Manufacturing that was declined by 1.4%. 

Regarding Gaza Strip, acute rise by 235.3% in the number of workers was recorded in 
the Construction Activity during 2010. The acute increase during 2010 reflects the 
actual situation in the Gaza Strip where no cement was imported in 2009 due to Israeli 
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measures. The number of workers in Agriculture and Fishing had increased by 24.2%. 
The  Transport and communication Activity had also witnessed improvement in the 
number of workers during 2010. 

4. Prices and Purchasing Power 

Tracking the change of prices is considered one of the important indicators  that affect 
the purchasing power. During the period 2004-2010, the Consumer Price Index (CPI) 
had risen by 29.0% compared to rise in average daily wages by 24.0%. During the 
years 2007, 2008 and 2010, the change in the Consumer Prices Index had risen more 
rapidly than the rate of change in the daily wage of workers. 

Figure 10:Percentage change of average daily nominal wage in comparison with change 
in prices, 2005-2010 
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Figure 11:Consumer Price Index (CPI), 2004-2010 
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Change of prices during 2010: 
A rise in the Consumer Price Index in 2010 
The annual Consumer Price Index in the Palestinian Territory during  2010 had 
increased by 3.75% compared to 2009. The overall Consumer Price Index during 
2010 (Base year 2004 = 100) reached 129.0  compared to 124.34 in the previous year. 
The growth in CPI during 2010 was due to the increase in the prices of food items, 
alcoholic beverages and tobacco, education services, housing,  as well as furniture and 
clothing and footwear. All expenditure groups had recorded increase in prices during 
2010 except communication.  
 
Consumer prices at the different levels of the Palestinian Territory during the 
year 2010: 
Jerusalem had witnessed the highest change in prices compared to the West 
Bank and Gaza Strip 
The consumer prices in Jerusalem J1 increased by 5.25% during 2010 due to increase 
in prices of food items by 5.78%, prices of alcoholic beverages and tobacco by 
18.08%, prices of clothing and footwear by 7.497.49%, prices of furniture,  prices of 
housing by 3.20% and transportation by 5.56%.  

The consumer prices in the West Bank increased by 4.24% during the year 2010 due 
to increase in prices of food items by 4.74%, prices of alcoholic beverages and 
tobacco by 16.14%, the prices of housing by 5.54%, transportation by 2.34% and 
price of education by 8.18%.  

The consumer prices in Gaza Strip reported an increase by 1.72% during 2010 due to 
increase in prices of housing by 6.81%, prices of furniture and household goods by 
4.79%, prices of  education by 4.62% and prices of alcoholic beverages and tobacco 
by 4.05%. 
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Table 5: Consumer Price Index and relative weights of major groups of 
expenditure 

Consumer Price Index Main groups 
2009 2010 % change 

Relative 
Weight* 

Food products &beverages 139.87 144.63 3.40 37.64 
Alcohol Beverages and tobacco 135.39 151.80 12.12 4.66

Textiles, clothing and footwear 105.04 109.16 3.92 6.96

Housing 121.03 127.23 5.12 10.38

Furniture, household goods 112.32 115.30 2.65 6.31

Medical care 113.73 114.77 0.91 4.45

Transportation 117.61 120.71 2.64  9.86 

Communications 109.15 106.92 -2.04  3.79

Recreational, cultural goods & services 101.21 103.00 1.77 4.84

Education 104.23 110.49 6.01 3.56

Restaurants and cafes 132.60 136.88 3.23 2.18

Miscellaneous goods and service 114.17 120.10 5.19 5.37

Overall Consumer Price Index 124.34 129.00 3.75 100.00

• Relative weight by main groups of expenditure for the Consumer Price Index for 
2004 

The group of Food Products & Beverages constitutes the higher relative weight that 
affects the standard of living of individuals in the Palestinian Territory. The consumption 
pattern of Palestinian households include food and drinks by 37.6%, followed by 
housing by 10.4%, transportation by 9.9%, clothing by 6.9% in addition to 
expenditures on goods and recreational services as well as services of restaurants and 
cafes. 
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5. Poverty 
 
About 25.7% of persons in the Palestinian Territory suffered from poverty 
during 2010 (18.3% in the West Bank and 38.0% in the Gaza Strip) 
Poverty is considered as one of the important indicators that reflect the performance 
of the economy. 

Slightly more than one out of four Individuals (25.7%) were living below poverty line 
in 2010, (18.3% in the West Bank and 38.0% in Gaza Strip). This is similar to the 
corresponding rate of nearly 26.2% in 2009, (19.4% in the West Bank and 38.3% in 
Gaza Strip). About 14.1% of individuals were living below the deep poverty line in 
2010 (8.8% in the West Bank and 23.0% in Gaza Strip).  

 

Figure 13:Poverty and deep poverty in Gaza 
Strip, 2009-2010
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Figure 12:Poverty and deep poverty in the West 
Bank, 2009-2010
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Impact of assistance provided to households on poverty rate 

Social Assistance for households reduced poverty among Palestinian households by 
16.8% in the Palestinian Territory in 2010, ( 10.7% in West Bank and 21.2% in Gaza 
Strip).   While in 2009, assistance for households reduced poverty among Palestinian 
households by 17.9% in the Palestinian Territory, (12.6% in West Bank and 22.1% in 
Gaza Strip).  
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Table 6: Poverty rates among Individuals according to Household's Monthly 
Consumption in the Palestinian Territory before Assistance 

Palestinian West Bank Gaza Strip  
2009 2010  2009 2010 2009 2010 

Poverty 31.9 30.9 22.2 20.5 49.2 48.2 
Deep poverty 21.0 19.2 12.1 11.0 36.7 33.0 

 

Poor households are poorer in the Gaza Strip compared to West Bank 
Poor households in Gaza Strip are poorer than the households in the West Bank.  This 
is shown through the results presented from poverty indicators such as poverty rates, 
poverty gap. The poverty gap gives the percentage  by which the average 
consumption of the poor is below the poverty line. The conditions of the poor had 
worsened in 2010 compared to 2009. 
 

Table 7: Poverty gap and severity by region, 2009-2010 

Palestinian Territory West Bank Gaza Strip  
2009 2010 2009 2010 2009 2010

Poverty gap 6.3 6.4 4.2 4.1 10.1 10.3
Poverty severity 2.3 2.4 1.4 1.4 3.8 3.9 

 

6. Balance of Payments (Current account)1 

The Balance of Payments (BoP) is an account measuring transactions between 
residents of the Palestinian Territory and non-residents in a given period. It conveys 
detailed information on receipts and payments between the domestic economy and the 
rest of the world. 
BoP consists of two main accounts: The Current Account and the Capital2 and 
Financial Account. 
 
In 2004, the deficit in Current Account reached USD$ 1,516 Million. During 2005-
2008, Current Account had witnessed significant and continuous improvement. In 
2005,  the deficit in Current Account decreased by 24.0% compared to 2004 and 
continued until the year 2006. The year 2008 had witnessed a surplus in Current 
Account by USD$ 535.1 Million resulted from a rise in net transfers from abroad, in 
addition to increase in net income, especially compensation of workers.  

In 2009,  Current Account was declined resulting in a deficit of USD$ 736.8 Million, 
despite the fact that it was the lowest deficit since 2003. 
 

                                                            
1 Current account is subdivided into four major categories: Goods, Services, Income and Current transfers.  
2 Capital account is divided into capital transfers and acquisitions/disposals of non-produced non-financial assets. 
The items that are recorded under capital transfers include investment grants (including cash transfers for 
purchases of investment goods), debt forgiveness and migrants’ transfers. Non-produced, non-financial assets are 
mainly licenses, franchises and patents. Also included acquisitions/disposals of land by representative offices of 
foreign governments, for example foreign embassies. Financial Account: Transactions in financial assets and 
liabilities are recorded in the financial account. Financial stocks can be divided into four broad categories: direct 
investment; portfolio investment; other investment (mainly currency, deposits and loans); and reserve assets. 
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One of the most important reasons for this deficit was increase in the value of imports 
of goods and services to Palestine, which was reflected in deficit in the Trade Balance 
(one of the most important components of the Current Account for the Balance of 
Payments), in addition to decline in current transfers received from the outside world. 
 

Table 8: Main indicators on the structure of current accounts, 2004-2010 
(Value in Million US$) 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 
Compensation of employees 421.4 486.7 579.2 598.5 737.9 809.4 998.9 
Receivable current transfers 895.3 1,299.4 1,623.0 2,505.5 3,570.6 2,473.1 1,822.9 
Receivable current capital 667.9 416.8 273.5 400.2 397.5 719.0 840.7 
Exports of goods and services 641.1 717.1 710.3 1,016.0 1,167.8 1,266.1 1,377.6 
imports of goods and services 3,337.8 3,618.4 3,805.7 4,567.3 4,961.9 5,016.8 5,366.8 

• Preliminary data 

6.1 Compensations of employees from abroad3 
Compensation of workers from outside world comprises 85.0% of Net Income for the 
Balance of Payments. 
In 2010, the compensation of workers increased by 23.4% to reach USD$ 998.9 
Million compared to USD$ 809.4 Million in 2009. This will directly affect the Net 
Income for the Balance of Payments in the same direction. 

Figure 14:Compensation of Employees  in the Palestinian Territory, 2004-2010 
(Value in US $ Million) 
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6.2 External Transfers 

Palestinian economy depends heavily on foreign transfers received by the Palestinian 
National Authority. Foreign transfers contribute in part to support the General Budget 
of the Palestinian National Authority, which seeks to reduce dependence on foreign 
transfers. 

                                                            
3 Compensation of employees (income): Includes wages, salaries and benefits in cash or in kind, accruing to the 
residents of Palestine who are working abroad, and those paid to non-residents who work in Palestine 
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External transfers are divided into current and capital transfers. Current transfers are 
used within the current account of Balance of Payments and in the calculation of 
National Income in national accounts. Capital transfers are part of the Capital 
Account of the Balance of Payments and used in the calculation of net lending and 
borrowing and the change in net value of wealth for National Accounts. 
 
During 2010, the value of  current transfers received from abroad declined by 26.3% 
compared to 2009 to reach USD$ 1822.9 Million in 2010. The total Capital Transfers 
received from abroad increased by 1.6% to reach USD$ 840.7 Million compared to 
USD$ 719.0 Million in 2009. 
  

Figure15: Current and Capital Foreign transfers ,2004-2010  
(Value in US $ Million) 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Year

Tr
an

sf
er

s

current transfers capital transfersا
 

7. Trade Balance 

The Trade Balance, in both of its export and import parts, is one of the important 
component of the Gross Domestic Product, and used in Current Account for the 
Balance of Payments. 

Exports and Imports of Goods and Service 
During 2010, the value of exports reached USD$ 1,378 Million while value of 
imports amounted to USD$ 5,367 Million. This had resulted in a deficit by 6.3% in 
the Trade balance. 
 

Majority of Palestinian imports come from Israel 
Imports from Israel comprises 75.0% of total exported goods and services to the 
Palestinian Territory. This reflects the degree that Palestinian economy is dependent 
on Israel. The Palestinian economy relies more on imports. As Israel controls ports, 
imports of capital goods is limited and that hampers the development  of the 
Palestinian economy. 
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Table 9: Top ten goods imported from abroad to the Palestinian Territory, 2009 
(Value in Thousands USD$) 

Goods Palestinian Territory 
%* 

Diesel fuel oil 501,113 13.9 
Gasoline 177,269 4.9 
Fodder balers 102,519 2.8 
Cement 102,104 2.8 
Natural Gas 75,263 2.1 
Wheat 40,519 1.1 
Medicaments 39,443 1.1 
Water through lines 38,362 1.1 
Mineral waters and aerated waters 36,441 1.0 
Paper crafts 35,624 1.0 
Total 1,148,658 31.9
* The percentage for each item is calculated based on the total value of imported goods 

The above items comprise 31.9% of  total imports. The total number of imported 
items to the Palestinian Territory is 4,447. The source of the main ten imported goods 
is Israel. 

85% of exported goods from the Palestinian territory go to Israel 

Table 10: Top ten goods exported to the Palestinian Territory from abroad, 2009 
Value in Thousands USD$ 

Goods Palestinian Territory 
%* 

Building blocks 53,460 10.3 
Marble 27,897 5.4 
Plastics bags 20,478 4.0 
Foam mattresses 18,936 3.7 
Cigarettes containing tobacco 17,123 3.3 
Shoes 14,538 2.8 
Wooden Pallets 12,349 2.4 
Wooden furniture for bedrooms 12,248 2.4 
Aluminum 11,668 2.3 
Waste and scrap of iron 10,281 2.0 
Total 198,977 38.4 

* The percentage for each item is calculated based on the total value of exported goods 

The above items comprise 38.4% of total exports from the Palestinian Territory. The 
number of exported goods and services to the outside world amounts to 1000 
 

The period 2004-2010: 

Continuous deficit in the Trade Balance that reached its highest in 2010 while the 
lowest was in 2004 
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Figure 16: Trade Balance of goods and services in the Palestinian Territory, 2004-2010 

(value in US $ Million) 
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8. Private Final Consumption (Households, Non-Profit Institutions) 

Households’ final consumption and Non-Profit Institutions (Private Consumption) are 
important components of the macroeconomics in the Palestinian Territory. During 
2010, the value of Private Final Consumption reached US$ 6,109.7 Million, which 
contributes 106% to the GDP. The government and private expenditure together 
constitutes high percentage  that reflects the large deficit in the Palestinian trade 
balance  

Figure 17: Final Private Consumption and GDP in the Palestinian Territory, 2004-2010 
(value in US $ Million) 
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9. Government  Sector 

The Government Sector accounts for 22.2% of GDP in the Palestinian Territory and 
that reflects the necessity to shed light on the financial situation of the Palestinian 
National Authority taking into consideration the rapid political and economic changes 
that  are affecting its financial performance. 

Israeli occupation along with its measures of economic blockade, curfews, siege and 
restriction of movement contribute to weakening of the economic and development 
structure of the Palestinian Territory. 

After the financial siege imposed on the Palestinian Territory in 2006 and the 
sequence of political events that resulted  in the formation of caretaker government in 
mid-2007,  a Reform and Development Plan (2008-2010) was developed and put into 
implementation despite the Israeli War in 2008 on Gaza Strip and Israeli siege that 
resulted in the destruction of the Palestinian economy. 
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9.1 Government revenues 
 
Significant increase in total public revenues in 2010, and improvement in tax 
collection 
Significant increase in the revenues of central government compared with decrease in 
the government expenditures during 2010 had led to reduction in the deficit of the 
General Budget.  The year 2010 had witnessed greater government reforms in the 
field of tax collection in line with the development and Reforms Plan. Local revenues 
(tax and non tax revenues) constituted 39.0% of total revenues and that contributed to 
cover current expenditures with less dependence on external transfers to support the 
general budget.  

In 2010, total revenues of the  Palestinian National Authority amounted to USD$  1.9 
billion, marking an increase by 21.6%.  

The collected tax revenues had reached USD$ 478.2 Million, which is the highest 
since 2004 marking an increase by 59.0% compared to 2009. 

Figure 18:Total Tax revenues in the Palestinian Territory, 2004-2010 
)value in US $ Million( 
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Increase in clearance revenues during the year 2010 
Tax clearance revenue had increased by 15.1% in 2010 compared to 2009 due to 
greater efficiency in the application of the Taxation System and improvement in the 
imports. Total tax clearance revenue had reached USD$ 1,269.4 Million in 2010 
compared to USD$ 1,103.2 Million in 2009. 
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Figure 19: Total clearance revenues, 2004-2010 
value in US $ Million)( 
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9.2 Government expenditure 

Salaries and wages constitute 52.0% of total government expenditure in the Palestinian 
Territory.  

Figure 21:Total Expenditure and  
net Lending, 2010 
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Figure 20:Total expenditure and  
net Lending, 2009 
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Decline in government expenditure in 2010 
Government expenditures had been reduced by 2.7% to reach USD$ 3,101.7 Million 
in 2010 compared to USD$ 3,189.8 Million in 2009.  

The decline in government expenditure was as a result of decrease in non-wage 
expenditure by 8.2%. On the other hand,  wage expenditures had increased in 2010 by 
10.9% to reach its highest at USD$ 1,626.8 Million. 

Increase in infrastructure expenditure 
In efforts to develop infrastructure and provide support to various sectors in the 
Palestinian Territory, the Palestinian National Authority have carried out many 
infrastructure projects during the years 2009-2010.  The infrastructure expenditures 
amounted to USD$ 301.0  Million in 2010 compared to USD$ 215.5 Million in 2009. 
 
Decline in the deficit of the budget in 2010 
The value of the deficit in the budget of the Palestinian National Authority had 
decreased by 19.3% in 2010 to reach  USD$ 1.5 billion due to high infrastructure 
expenditures. 
 

Figure 22: General budget Deficit, 2004-2010 
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Less dependence on external support to decrease budget deficit in 2010 
The dependence on external support to cover deficit in the general budget was 
reduced in 2010 by 14.6%. Total external support reached USD$ 1,156.1 Million in 
2010 compared to USD$ 1,354.9 Million in 2009. 
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Figure 23: External support, 2004-2010 
(Value in US $ Million) 
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Self-coverage of 46.2%  of total expenses of salaries and wages through domestic 
revenues (tax and non tax) 
The ability of the Palestinian National Authority to self-finance parts of its current 
expenditures on wages and salaries using local revenues is a significant economic 
indicator. 

Table 11: Coverage of local revenues to expenditures on 
 salaries and wages, 2004-2010 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Local revenues 337.0 476.0 396.0 323.0 759.1 585.1 750.9 
Wages 870.0 1,001.0 1,193.0 1,283.0 1,453.4 1,466.7 1,626.8 
% of coverage* 38.7 47.5 33.2 25.2 52.2 39.9 46.2 

*Local revenues / Total wages and salaries 

10. Banking Sector 

Increase of resident deposits in local banks 

Based on the Consolidated budget of banks issued by Palestine Monetary Authority, 
deposits by residents in local banks had increased by 14.2% to reach USD$  6.8 
billion in 2010 compared to 6.0 billion in 2009. 

In regards to the financing of banks to purchasing of cars and vehicles, there was an 
increase by 62.0% to reach USD$ 92.0 Million in 2010 compared to USD$ 57.0 
Million in 2009. 
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11. Private Sector 
The private sector comprises about 77.8% of total GDP. The private sector consists of 
households, non-profit institutions, financial and non-financial institutions according 
to the classification of National Accounts. 
 
The number of workers in the private sector had increased by 6.6% to reach 465 
thousand in 2010. The average daily wage had also increased to reach 74.3 NIS. The 
value added for the private sector reached USD$  4.5 billion in 2010.  

Table 12: Main indicators about the private sector in the Palestinian Territory, 
2004-2010 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Workers (Thousands) 364 391 411 446 408 436 465 
Value added (Million USD) 3,260.3 3,520.2 3,284.4 3,560.7 3,746.8 4,078.4 4456.4 
Productivity rate (Dollar) 15,402.2 15,552.4 14,260.2 13,364.4 15,969.7 15,982.2 16,278.3 
Average daily wage (NIS)* 68.8 67.1 66.7 67.3 63.8 64.6 74.3 

(*) The data excludes those parts of Jerusalem which were annexed by Israel in 1967, and Israil  
 
12. Characteristics of economic activities 
The Palestinian economy comprises a range of economic activities, which in turn 
represent the structure of the economy. 

Table 13: Economic activities by main characteristics, 2004-2010 
 Agriculture Manufacturing Trade Services Transport Construction 

Contribution to GDP 6.2 12.3 11.1 20.9 7.8 9.2 
Value added (Million) 360.0 706.6 634.7 1,196.0 446.5 525.6 
Productivity rate 7,444.3 16, 520.3 8,548.6 7,471.1 20,374.9 15,600.7 
Workers (Thousands) 81 73 125 271 37 57 
Average daily wage (NIS)* 57.1 80.1 76.3 91.8 104.3 117.4 

(*) The data excludes those parts of Jerusalem which were annexed by Israel in 1967, and Israil  
 
12.1 Services (Palestinian economy is service oriented) 
The contribution of Services to GDP is the highest among economic activities 
reaching 20.9% in 2010. The Service sector also constitutes the highest employment 
with 271 thousand worker. 

The value added of Services had increased by 3.3% during 2010. The productivity 
rate in services reached USD$ 7,471.1 per worker; while average daily wage of a 
worker in services is 91.8 NIS.  

12.2 Manufacturing 
The contribution of manufacturing to GDP reached 12.3% and number of workers in 
manufacturing amounted to 73 thousands. 

The value added of manufacturing had declined by 5.5% during 2010. The 
productivity rate in manufacturing reached USD$ 16,520.3 per worker; while average 
daily wage of a worker in manufacturing is 80.1 NIS.  
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12.3 Agriculture 

16.0% of the total area of the Palestinian Territory is cultivated land area   
The cultivated land area comprises 16.0% of the total area of  Palestinian Territory 
during the agricultural year 2009/2010, based on the preliminary results of the 
Agriculture Census 2010. 

The contribution of Agriculture to GDP reached 6.2% and the value added of 
Agriculture increased by 22.8% during 2010. The number of workers in Agriculture 
increased by 6.3% to reach 81 thousands in 2010. 

The productivity rate in agricultural fields reached USD$ 7,444.3 per worker, while 
average daily wage of a worker in agriculture is 57.1 NIS.  

12.4 Wholesale and Retail Trade 

The contribution of the Wholesale and Retail Trade  to GDP reached 11.1% and 
number of workers had increased by 6.4% to reach 125 thousands in 2010 compared 
to 2009. The value added of this sector had increased by 12.0% during 2010. The 
productivity rate in Wholesale and Retail Trade  reached USD$ 8,548.6 per worker, 
while average daily wage of a worker in this sector is 76.3 NIS.  

12.5 Construction 

The value added of the Construction Activity had increased by 35.6% in 2010 
compared to 2009. In addition,  administrative records also showed a rise by 17.5% in 
the number of building licenses issued in the West Bank for the year 2010. 
 
The prices of construction materials rose by 1.6% compared to 2009 despite quantities 
of imported cement  reached 1.3 million ton in 2010 compared to 1.2 million ton in 
2009. 
 
The year 2010 also witnessed a rise by 26.2% in the number of workers in 
construction activity to reach 57 thousand workers in 2010.  The average daily wage 
of a worker in the Construction Activity is considered the highest among economic 
activities to reach NIS 117.4; while productivity rate reached USD$ 15,600.7 per 
worker. 
 

• Licenses of buildings 

Building licenses is one of the indicators that reflect the reality of construction 
activities in the Palestinian Territory. There had been an increase in the 
number of licenses issued in the West Bank during 2010 compared with 2009. 
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Figure 24:Number of Issued building licenses in the 
 West Bank, 2004-2010 
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The year 2005 had witnessed a rise in the number of issued licenses compared 
to a sharp decline in 2007 when the total number of building licenses reached 
4,173. Then,  the number of licenses  had started to rise starting 2008 to reach 
its highest in 2010 at 6,236 license. 
 
According to the administrative records of the Ministry of Local Government,  
about 57.4% of licenses were issued for new buildings during 2010. 
 

Figure 25: Number of Issued building licenses in 
the West Bank, 2009-2010 
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• Quantities of cement 
The quantities of cement imported from abroad is one of the important 
indicators that demonstrate  the performance of the construction sector in the 
Palestinian Territory, where there had been a rise in the quantities of imported 
cement in 2010 compared to 2009. 

Figure 26:Quantities of imported Cements to the 
West Bank and Gaza Strip, 2004-2010 
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Gaza Strip had witnessed a significant decline in the quantities of imported 
cement since  2006 till 2010.  Records show that during 2008, no quantities of 
cement was imported to the Gaza Strip from abroad. 
 

• Construction Cost Index (CCI) 

The Construction Cost Index had increased by 1.6% in 2010 compared to 
2009.  

Table 14: Construction Cost Index (CCI) by major groups in the West Bank, 2008-2010 
Major Groups 2008 2009 2010 

Raw materials 114.13 104.30 105.84 
Hiring of equipment 119.61 131.11 137.28 

Labor cost and wages 105.30 116.69 118.89 

All- Items Construction Cost Index 111.63 107.67 109.36 

 

12.6 Tourism 

The tourism sector is most sensitive and significantly influenced by the political 
reality of the Palestinian Territory. Israeli occupation, siege and instability are all 
hamper the growth of the tourism sector and its contribution to the Palestinian 
economy. Despite the characteristics of the Palestinian Territory that is rich in its 
religious and cultural heritage, the contribution of the tourism sector to GDP does not 
exceed 3.0%. 
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Table 15: Main indicators on Tourism Sector. 2004-2010 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Hotels 80 77 79 82 80 100 95 
Guests (in thousands) 100 132 152 316 446 453 577 
Guest nights (thousands) 269 350 384 673 1,127 1,042 1,286 
Workers 1,216 1,273 1,330 1,264 1,071 1,514 1,795 

 
Continuous increase in the number of visitors to the Palestinian Territory 
The number of visitors to the Palestinian Territory had increased by 28.0% in 2010 to reach 
577 thousand compared to 453 thousand in 2009.  In addition, guest nights had increased by 
19.0%  during 2010. 

The number of workers in hotels of the Palestinian Territory reached 1,795 in 2010 compared 
to 1,514 in 2009. 

Figure 27:Workers in Hotels, 2004-2010
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During 2010, the number of workers in hotels of the West Bank increased by 16.3% to reach 
1,692 worker compared to 2009; while number of guests increased by 27.5%. 
 
Regarding Gaza Strip, the number of workers in hotels reached 103 worker; while number of 
guests increased by 56.9%. 
 
 

Table 16: Selected indicators on Tourism by region, 2009-2010 
West Bank                 Gaza Strip  

2009 2010 % Change 2009 2010 % Change
Hotels 92 87 -0.05  8 8 0.0 
Guests 451,840 576,159 27.5 785 1,232 56.9 
Guest nights 1,041,246 1,283,178 23.2 1,044 2,483 137.8 
Workers 1,455 1,692 16.3 59 103 74.6 




