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الضفة الغربیة %المجموع 
%

%قطاع غزة 

األحوال المعیشیة: القسم األول

ضع االقتصادي ألسرتك؟ ، كیف تصف الوالفترة الراھنةفي .1

2.83.31.7    جید جدًا) 1

13.415.69.3جید) 2

31.934.227.6                         متوسط) 3

31.530.932.6        سیئ) 4

20.415.928.8 سیئ جدًا) 5

ھل تشعر باألمن، على نفسك وأسرتك وممتلكاتك؟ .2

23.621.527.7نعم) 1

26.227.324.0ن بینبی) 2

50.251.248.3ال) 3

ھل أنت متفائل أم متشائم بالنسبة للمستقبل؟ .3

44.437.158.4ة/لمتفائ) 1

22.725.717.1بین بین) 2

32.236.823.4ة/متشائم) 3

0.60.41.1ال رأي) 4

؟تعتقد أن المجتمع الفلسطیني یسیر باالتجاه الصحیحھل .4

30.626.937.6نعم) 1

62.364.657.9ال) 3

7.18.54.5ال رأي) 4

استراتیجیات التكیف: القسم الثاني

ة للتكیف مع الصعوبات ي محاولة التعامل مع الوضع االقتصادي الحالي، ھل قامت األسرة بأي من الخطوات التالی ف.5
           االقتصادیة ووسائل التعایش مع االزمة ؟

صروفات  خفض الم
85.885.087.2نعم )1
13.914.512.8ال) 2
0.30.50.0الیتوفر )3

صرف المدخرات أو جزء منھا
67.666.569.7نعم )1
20.924.214.8ال)2
11.59.415.5الیتوفر)3

الضفة الغربیة %المجموع 
%

%قطاع غزة 

االستدانة
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59.454.668.5نعم )1
40.244.831.3ال)2
0.50.60.2الیتوفر )3

الزوجة أو جزء منھ) مصاغ(بیع ذھب 
51.747.260.2نعم )1
38.944.927.5ال)2
9.47.912.2الیتوفر )3

طلب المساعدة من آخرین
42.038.548.5نعم )1
57.661.250.8ال)2
0.40.30.7الیتوفر )3

منزلیة والمواشياللجوء للزراعة ال
16.620.110.0نعم )1
60.859.264.0ال)2
27.120.726.1الیتوفر)3

بیع قطعة أرض أو ممتلكات أخرى
13.515.210.2نعم )1
54.864.536.4ال)2
30.520.353.4ال یتوفر) 3

 (            )غیر ذلك حدد 
5.95.86.0نعم )1
90.188.491.9ال)2
4.05.82.1الیتوفر )2

ألفرادھا خالل الفترة ) من مأكل وملبس ومستلزمات مسكن( أن تؤمن الحاجات األساسیة أسرتكھل تستطیع بتقییمك، . 6
؟)ثالثة أشھر من اآلن(القادمة 

35.030.343.9ال تستطیع               ) 1

46.849.641.5تستطیع إلى حد ما          ) 2

16.117.812.8تستطیع بدون مشكلة                  ) 3

2.12.21.8ال أعرف                      ) 4

؟__ھل تعتبر أن دخل األسرة) 2006/بدایة العام الحالي،كانون ثاني(بالمقارنة مع ما قبل االنتخابات التشریعیة األخیرة . 7

2.12.12.1 تحسن) 1

71.468.177.8  تراجع) 2

26.429.720.1بقي كما ھو                ) 3
0.10.10.0ال أعرف) 4

؟ أتیحت لك الفرصة للھجرة واإلقامة خارج البالد، فھل ستقوم بذلكلو. 8

32.433.230.8نعم            ) 1

66.665.768.4ال ) 2

1.01.20.8              ال رأي) 3

مصادر المساعدة: القسم الثالث 

ھل توجھت أسرتك ألي طرف لطلب مساعدة مالیة أو عینیة طارئة لتغطیة نفقات األسرة في الفترة الحالیة ؟. 8

39.034.846.9            نعم) 1

60.163.853.1   ال ) 2

0.91.40.0               ال أعرف) 3

؟تفي حال طلبت األسرة مساعدة  لمن توجھ. 9
22.317.129.6ألكثر من طرف من األطراف المذكورة) 1
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20.218.622.0المؤسسات والجمعیات األھلیة والخیریة   ) 2

17.720.913.3العائلة) 3

13.517.67.5إحدى وزارات وھیئات السلطة) 4
13.211.315.9وكالة الغوث) 5
8.17.58.9األصدقاء) 6
1.11.20.8اسیةاألحزاب السی) 7
4.15.71.8غیر ذلك) 8

؟)بغض النظر عن نوعھا وحجمھا( ھل حصلت األسرة فعال على المساعدة  في حال طلبت المساعدة،.10
49.251.645.8            نعم) 1

50.848.454.2                ال) 3

 الضفة الغربیة%المجموع 
%

%قطاع غزة 

المحلیة  تقییم المؤسسات :القسم الرابع

؟ضمن األوضاع الحالیة التي تمر بھا األراضي الفلسطینیة كیف تقیم أداء كل من المؤسسات التالیة.11

وكالة غوث الالجئین

39.826.664.9جید ) 1

19.221.514.9متوسط) 2

25.131.612.7                     ضعیف) 3

15.920.47.4 ال أعرف) 4
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المؤسسات األھلیة

16.915.419.6جید ) 1

31.529.036.3متوسط) 2

36.938.434.1ضعیف                     ) 3

14.717.110.6ال أعرف ) 4

المؤسسات الدولیة العاملة في فلسطین

19.619.120.6جید ) 1

21.619.924.7متوسط) 2

40.743.235.9                     ضعیف) 3

18.117.718.9 ال أعرف) 4

مؤسسات القطاع الخاص

15.517.212.4جید ) 1

23.322.425.1متوسط) 2

44.242.647.3                     ضعیف) 3

17.017.915.2 ال أعرف) 4

                مؤسسة الرئاسة الفلسطینیة

20.017.923.9جید ) 1

26.225.827.0متوسط) 2

48.450.644.4                     ضعیف) 3

5.45.74.8 ال أعرف) 4

الضفة الغربیة %المجموع 
%

%قطاع غزة 

المجالس البلدیة والمحلیة

18.818.619.3جید ) 1

27.126.528.1متوسط) 2

48.948.849.0                     ضعیف) 3

5.26.13.6 ال أعرف) 4

المجلس التشریعي

17.015.719.3جید ) 1
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19.817.724.0متوسط) 2

55.056.751.8                     ضعیف) 3

8.29.95.0 ال أعرف) 4

الحكومة الفلسطینیة بوزاراتھا وھیئاتھا 
18.617.520.7جید ) 1
22.220.225.9متوسط) 2
55.457.551.4                     ضعیف) 3
3.84.82.0 ال أعرف) 4

األحزاب والفصائل السیاسیة
10.99.413.9جید ) 1
23.122.923.5متوسط) 2
58.458.857.6                     ضعیف) 3
7.68.95.0 ال أعرف) 4

تقییم االطراف السیاسیة : امسالقسم الخ

بالنظر لألوضاع الحالیة التي یمر بھا المجتمع الفلسطیني، كیف تقیم أداء األطراف التالیة في . 12
التعامل مع ھذه األوضاع؟
الوالیات المتحدة األمریكیة

0.80.71.0ایجابي) 1

2.22.12.5متوسط) 2
94.493.995.4سلبي) 3
2.63.41.1ال أعرف) 4

إسرائیل
2.01.53.1ایجابي) 1
1.31.51.0متوسط) 2
94.895.194.4سلبي) 3
1.81.91.5ال أعرف) 4

الضفة الغربیة %المجموع 
%

%قطاع غزة 

األمم المتحدة
10.24.221.7ایجابي) 1
15.212.021.4متوسط) 2
68.376.752.5سلبي) 3
6.27.14.4ال أعرف) 4

االتحاد األوروبي
11.67.220.2ایجابي) 1
17.213.823.6متوسط) 2
63.270.150.1سلبي) 3
7.98.96.1ال أعرف) 4

األردن
11.38.117.5ایجابي) 1

18.313.128.3متوسط) 2
65.372.551.6سلبي) 3
4.106.32.6ال أعرف) 4

مصر
17.39.232.7ایجابي) 1
21.615.034.1متوسط) 2
55.768.032.3سلبي) 3
5.47.80.9ال أعرف) 4

روسیا
10.810.112.2ایجابي) 1
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18.516.422.5متوسط) 2
54.955.553.7سلبي) 3
15.818.011.6ال أعرف) 4

السعودیة
22.717.333.0ایجابي) 1
26.421.835.1متوسط) 2
46.654.731.1بيسل) 3
4.36.20.8ال أعرف) 4

حركة حماس
22.822.024.4ایجابي) 1
29.728.432.0متوسط) 2
43.544.441.8سلبي) 3
4.05.11.8ال أعرف) 4

حركة فتح
25.322.630.5ایجابي) 1
30.127.634.9متوسط) 2
40.244.132.6سلبي) 3
4.45.72.0ال أعرف) 4

الضفة الغربیة %المجموع 
%

%قطاع غزة 

سوریا
28.226.431.7ایجابي) 1
23.720.230.2متوسط) 2
40.244.033.0سلبي) 3
7.99.45.1ال أعرف) 4

إیران
31.630.833.2ایجابي) 1
25.123.128.9متوسط) 2
32.032.730.6سلبي) 3
11.313.47.2ال أعرف) 4

تقییم القیادیین: القسم السادس 

رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة؟) أبو مازن(بشكل عام، ما ھو تقییمك ألداء الرئیس محمود عباس . 21

33.828.045.0جید) 1

34.232.936.6متوسط  ) 2

32.039.118.4ضعیف) 3

نیة رئیس الوزراء الفلسطیني؟ بشكل عام، ما ھو تقییمك ألداء السید إسماعیل ھ. 22

38.533.647.7جید) 1

31.831.532.3متوسط  ) 2

29.834.919.9ضعیف) 3

 تقییم حماس:القسم السابع

رص             . 13 سین ف ى تح یؤدي إل شریعي س س الت ات المجل ي انتخاب اس ف ة حم وز حرك د أن ف ل تعتق ام، ھ شكل ع ب
الدولة؟ في تحقیق االستقالل وإنشاء نالفلسطینیی

26.025.726.5نعم) 1
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21.620.723.3إلى حد ما) 2

48.648.648.7ال) 3
3.85.01.6ال رأي) 4

بشكل عام، ھل تعتقد أن فوز حركة حماس في انتخابات المجلس التشریعي سیؤدي إلى تحسین األوضاع . 14
الداخلیة الفلسطینیة؟

26.426.725.9نعم) 1

22.522.023.6إلى حد ما) 2

47.446.449.4ال) 3
3.64.91.1ال رأي) 4

بشكل عام، ھل تعتقد أن فوز حركة حماس في انتخابات المجلس التشریعي سیؤدي إلى تعزیز الدیمقراطیة ؟. 15

31.631.232.3نعم) 1

19.719.919.4إلى حد ما) 2

43.142.744.0ال) 3
5.66.34.3ال رأي) 4

في حالة طلب منك أن تشرح لشخص ما برنامج حركة حماس لالنتخابات التشریعیة التي جرت في بدایة ھذا . 16
العام، فھل تستطیع القیام بذلك؟

22.319.927.0نعم) 1

21.022.917.3إلى حد ما) 2

56.757.255.8ال) 3

عد أن شكلت الحكومة الفلسطینیة بعد االنتخابات؟كیف تقیم مدى تطبیق حركة حماس لبرنامجھا ب. 17

13.313.313.4جید                                ) 1

26.327.324.4متوسط) 2

60.459.462.2ضعیف) 3
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الضفة الغربیة %المجموع 
%

%قطاع غزة 

رحة حكومة الوحدة الوطنیة المقت:القسم الثامن

ھناك حدیث داخل أروقة السلطة عن إمكانیات تشكیل حكومة جدیدة في أقرب فترة ممكنة، نود سؤالك بعض 
":حكومة الوحدة الوطنیة"األسئلة حول بعض تصوراتك لمستقبل ھكذا حكومة 

ھل تؤید اختیار الوزراء الجدد من أعضاء المجلس التشریعي أم من خارج المجلس التشریعي؟. 20
55.356.952.1لوزراء من خارج المجلس التشریعيا) 1

32.528.340.5الوزراء من داخل المجلس التشریعي) 2

12.314.87.4ال رأي) 3

ھل تعتقد أن لدى حكومة الوحدة الوطنیة المطروحة حالیا فرصة أفضل للنجاح من الحكومة الحالیة؟. 18

67.260.779.7نعم) 1

14.417.58.4ال) 2

18.421.811.9غیر متأكد) 3

ھل تعتقد أن حكومة الوحدة الوطنیة التي یتم العمل على تشكیلھا، ستكون قادرة على التعامل مع التحدیات . 19
التالیة؟ 

وقف مشروع االستیطان وبناء الجدار في الضفة الغربیة

14.29.523.0نعم) 1

19.216.424.5إلى حد ما) 2
66.674.152.4ال) 3

إنھاء االحتالل اإلسرائیلي وتحقیق االستقالل الوطني
19.015.625.3نعم) 1
24.219.633.0إلى حد ما) 2
56.864.841.7ال) 3

القضاء على الفساد في المؤسسات
32.528.340.3نعم) 1
32.834.130.5إلى حد ما) 2
34.737.629.2ال) 3

الة الفوضى والفلتان األمنيإنھاء ح
37.231.148.9نعم) 1
32.535.826.3إلى حد ما) 2
30.333.124.8ال) 3

تعزیز الحریات العامة والشخصیة
40.933.854.4نعم) 1
30.732.527.1إلى حد ما) 2
28.433.718.5ال) 3
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الضفة الغربیة %المجموع 
%

%قطاع غزة 

زیز الدیمقراطیةتع
44.636.160.7نعم) 1
29.132.223.4إلى حد ما) 2
26.331.815.9ال) 3

النھوض بأوضاع المرأة الفلسطینیة
38.030.851.6نعم) 1
36.740.030.4إلى حد ما) 2
25.329.218.0ال) 3

تحقیق التنمیة االقتصادیة
37.129.451.8نعم) 1
38.041.431.4 ماإلى حد) 2
24.929.216.8ال) 3

حل المشكالت االجتماعیة
36.931.247.6نعم) 1
38.441.233.2إلى حد ما) 2
24.627.519.2ال) 3

التخفیف من معدالت البطالة
36.529.449.8نعم) 1
39.041.135.2إلى حد ما) 2
24.529.515.0ال) 3

الحكومیةتطویر الخدمات 
46.839.360.9نعم) 1
33.437.226.2إلى حد ما) 2
19.823.412.9ال) 3

 الدبلوماسیة الدولیة للشعب الفلسطینيتتطویر العالقا
51.543.766.1نعم) 1
30.234.821.5إلى حد ما) 2
18.421.512.5ال) 3

جلب التمویل الدولي
59.353.270.6نعم) 1
27.330.121.9إلى حد ما) 2
13.516.67.5ال) 3

ھل تؤید أم تعارض قیام المعلمین وموظفي السلطة باإلضراب للمطالبة بدفع رواتبھم؟. 23

56.657.555.0أؤید                             ) 1

41.540.144.0أعارض                           ) 2

1.92.40.9ال رأي) 3

ما ھو تقییمك لكیفیة تعامل الحكومة مع إضراب المعلمین وموظفي السلطة؟. 24

19.316.025.5إیجابي                      ) 1

27.024.831.3متوسط                             ) 2



20

53.759.243.2سلبي) 3  

 سیناریوھات محتملة: القسم التاسع

الضفة الغربیة %المجموع 
%

%قطاع غزة 

بالرغم من الحدیث عن إمكانیة تشكیل حكومة وحدة وطنیة، إال أن ھناك العدید من االقتراحات المتداولة للخروج من 
ھل توافق علیھا أم ال توافق؟: األزمة الحالیة، ما ھو تقییمك لكل من ھذه االقتراحات التالیة

إلبقاء على المجلس التشریعي والحكومة الحالیة كما ھما بدون تغییرا

20.821.120.3أوافق               ) 1

12.910.916.5أوافق إلى حد ما                   ) 2
62.863.361.7ال أوافق                    ) 3
3.54.61.6ال رأي) 4

 علیھ قبل االنتخابات التشریعیة األخیرة عودة األمور لما كانت
34.731.740.3أوافق               ) 1
11.611.511.8أوافق إلى حد ما                   ) 2
50.953.246.6ال أوافق                    ) 3
2.83.61.3ال رأي) 4
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 لالنتخابات التشریعیةإبقاء المجلس التشریعي كما ھو وإعادة الحكومة السابقة
28.225.633.1أوافق               ) 1
13.013.512.2أوافق إلى حد ما                   ) 2
55.156.352.7ال أوافق                    ) 3
3.74.62.0ال رأي) 4

حل المجلس التشریعي الحالي وإجراء انتخابات جدیدة للمجلس التشریعي

50.148.952.3أوافق               ) 1
9.99.510.6أوافق إلى حد ما                   ) 2
36.036.235.7ال أوافق                    ) 3
4.05.41.4ال رأي) 4

 االتجاھات السیاسیة بقیادة حركة حماس-حل الحكومة الحالیة وتشكیل حكومة من كافة األحزاب

53.348.961.7             أوافق  ) 1
12.513.011.5أوافق إلى حد ما                   ) 2
29.932.025.8ال أوافق                    ) 3
4.36.11.0ال رأي) 4

الضفة الغربیة %المجموع 
%

%قطاع غزة 

المستقلینقیام رئیس السلطة بتعیین رئیس وزراء مستقل وتعیین حكومة من 
43.744.442.2أوافق               ) 1
11.09.613.7أوافق إلى حد ما                   ) 2
39.939.341.2ال أوافق                    ) 3
5.46.72.8ال رأي) 4

قیام رئیس السلطة بتعیین رئیس وزراء مستقل وتعیین وزراء من األحزاب المختلفة

47.044.951.1فق               أوا) 1
14.914.814.9أوافق إلى حد ما                   ) 2
32.532.832.0ال أوافق                    ) 3

5.67.52.0ال رأي) 4

قیام رئیس السلطة بنفسھ بتشكیل الحكومة حسب ما یراه مناسبا

32.228.239.7أوافق               ) 1
7.78.46.3أوافق إلى حد ما                   ) 2
56.558.452.8ال أوافق                    ) 3
3.64.91.2ال رأي) 4
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االنتخابات الفلسطینیة : القسم العاشر

الضفة الغربیة %المجموع 
%

%قطاع غزة 

 انتخابات رئاسیة جدیدة؟ھل تؤید أم تعارض إجراء. 26

57.358.255.4أؤید                             ) 1

38.436.142.8أعارض                           ) 2
4.35.71.7ال رأي) 3

ھل تؤید أم تعارض إجراء انتخابات تشریعیة جدیدة؟. 27

57.657.8 57.6أؤید                             ) 1

38.537.440.4أعارض                           ) 2

3.95.01.8ال رأي) 3

لو تم إجراء االنتخابات التشریعیة الیوم وترشحت نفس القوائم التي ترشحت خالل االنتخابات التشریعیة . 28

األخیرة، لمن ستصوت؟

34.930.643.0قائمة حركة فتح  ) 1

30.530.730.1)حماس(الح قائمة التغییر واإلص) 2

2.12.80.7قائمة الطریق الثالث) 3

1.72.01.2)مصطفى البرغوثي والمستقلین(قائمة فلسطین المستقلة ) 4
1.51.31.8)                                 الجبھة الشعبیة(قائمة الشھید أبو علي مصطفى ) 5

0.81.00.4)    یمقراطیة وحزب الشعب وفدا ومستقلینائتالف الجبھة الد(قائمة البدیل ) 6
0.30.30.5قائمة الحریة والعدالة االجتماعیة                  ) 7
0.30.30.5قائمة العدالة الفلسطینیة ) 8
0.10.20.0)            وعد(االئتالف الوطني للعدالة والدیمقراطیة ) 9

0.10.20.0الل                                قائمة الحریة واالستق) 10
0.00.00.0قائمة الشھید أبو العباس) 11
10.412.85.7غیر ذلك/سأضع ورقة بیضاء) 12
17.317.816.4لن أشارك في االنتخابات ) 13
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 والمفاوضاتالسلمیةالعملیة : القسم الحادي عشر

یة الضفة الغرب%المجموع 
%

%قطاع غزة 

في الفترة الحالیة، ھل تؤید أم تعارض استئناف المفاوضات السلمیة مع إسرائیل؟. 29

67.062.775.3أؤید                             ) 1

29.732.923.6أعارض                           ) 2
3.34.41.0ال رأي) 3

جنبا إلى جنب حسب القرارات الدولیة؟ ) فلسطین وإسرائیل(جود دولتین ھل تؤید أم تعارض كحل نھائي و. 30

57.859.454.8أؤید                             ) 1

39.036.543.8أعارض                           ) 2

3.24.11.4ال رأي) 3

ض فلسطین التاریخیةھل تؤید أم تعارض كحل نھائي وجود دولة ثنائیة القومیة على أر. 31

23.525.020.5أؤید                             ) 1

72.970.278.1أعارض                           ) 2

3.64.81.4ال رأي) 3

ھل تؤید أم تعارض أن توافق حركة حماس على القرارات الدولیة المتعلقة بفلسطین؟. 32

52.549.258.7        أؤید                     ) 1

41.043.336.6أعارض                           ) 2

6.57.54.7ال رأي) 3

السلطة الفلسطینیة / ھل تؤید أم تعارض أن تعترف حماس باالتفاقیات الموقعة بین منظمة التحریر الفلسطینیة. 33
وإسرائیل؟

52.049.357.2أؤید                             ) 1

40.842.537.6أعارض                           ) 2

7.18.25.2ال رأي) 3

ة  إسرائیل للتوصل التفاقیة نھائیھل تؤید أم تعارض أن تدخل السلطة الوطنیة بقیادة حركة حماس مفاوضات مع. 34
حول القضیة الفلسطینیة؟

64.561.170.8أؤید                             ) 1

31.734.027.4أعارض                           ) 2

3.84.91.8ال رأي) 3

ھل تؤید أم تعارض أن تعترف حماس بوجود دولة إسرائیل في الوقت الحاضر؟. 35

33.331.936.1أؤید) 1

62.362.462.0أعارض) 2

4.45.71.9ال رأي) 3
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 اإلسرائیلیة- اللبنانیةالحرب: القسم الثاني عشر

الضفة الغربیة %المجموع 
%

%قطاع غزة 

:لو قمنا بعقد مقارنة بین حزب اهللا وحركة حماس ھل تعتقد أن. 36

24.423.226.5؟أداء حزب اهللا یشبھ أداء حركة حماس وأداء حركة حماس یشبھ أداء حزب اهللا

68.870.066.3؟أداء حزب اهللا أفضل من أداء حركة حماس
3.82.95.4؟أداء حركة حماس أفضل من أداء حزب اهللا

3.13.81.7ال اعرف 

ھل شاركت في أي نشاطات عامة مناھضة للحرب على لبنان وداعمة لھ؟. 37

18.615.125.1نعم) 1

81.484.974.9ال) 2
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جدول توزیع العینة): 2(ملحق 

النسبةالحالة االجتماعیةنسبة المكان السكنالنسبة المنطقة 

23.8 عزباء–أعزب 58.4مدینة65.6الضفة الغربیة
72.0ة/متزوج27.7بلدة/ قریة 34.4قطاع غزة

4.2غیر ذلك13.8مخیم النسبة الجنس
مكان السكن قبل عام النسبةالتدین50.4ذكر 

1994
النسبة

91.7عفي الضفة والقطا44.1متدین49.6أنثى
8.3خارج فلسطین50.9متدین إلى حد ماالنسبةالمحافظة

النسبةالمستوى التعلیمي5.0غیر متدین6.1جنین 
7.2ملم-أميالنسبةوضع اللجوء1.1طوباس
17.7ابتدائي39.2الجيء3.9طولكرم
26.8إعدادي60.8غیر الجيء10.9نابلس 
28.9ثانويلنسبةاالفئات العمریة3.1قلقیلیة
7.5دبلوم 2219.9-1.118سلفیت

11.9بكالوریوس فأعلى2716.5-3.423أریحا
النسبة*بالشیكلالدخل الشھري 3214.0-10.128رام اهللا
4.2ال یوجد دخل3711.8-7.633القدس

70022.4أقل من 429.8-4.038بیت لحم
100018.7-477.9700-14.243الخلیل
170019.5-525.61001-6.148 الشمال–غزة 
250018.2 – 5214.51701أكثر من 12.7 المدینة–غزة 

أسباب البقاء خارج 4.6دیر البلح
 القوة العاملة

3000 – 2501النسبة
7.2

9.7 فما فوق57.03000ربات بیوت7.6خانیونس
15.1طالب3.4رفح

4.7متقاعدون نسبةالالحالة العملیة
19.3أبحث عن عمل33.9یعمل

3.8غیر ذلك66.1بال عمل
 شیكل4.34=  دوالر 1:   للدوالر الشیكلسعر* 


