
 i

  



 ii

  
  
  

  :شارك في إعداد هذا العدد
  
  )المحرر (باسم مكحول. د
  

  :فريق البحث
  ):ماس(من معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني 

      )منسق(  هنطشإبراهيم
  يوسف عدوان   فوزي ارشيد    حسن لدادوة

  أسرار زهران  سارة الحاج علي    هليسلارياض 
  

  :ومن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
  )منسق( سفيان البرغوثي
  وحيد شحروري    سهى كنعان  عبد العفو جمعة    أمينة خصيب 
  محمود ملك  اياد مصطفى  صالح دويكات    فتحي فراسين

  
  :ومن سلطة النقد الفلسطينية

  )منسق(عارف محمد 
  ة عمرانخالد    هزيمابو أمين 

  
  

  حقوق الطبع
 2006 ماس( معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني(  
  ، رام اهللا2426ب .، القدس وص19111. ب. ص
  2987053/4-2-972+  : تلفون
  2987055-2-972+  :فاكس

 ps.org.info@mas: بريد إلكتروني
  
 2006 الفلسطينيلإلحصاء الجهاز المركزي   
  رام اهللا، 1647ب .ص
  2406340-2-972+  : تلفون
  2406343-2-972+  :فاكس

  ps.gov.diwan@pcbs : بريد إلكتروني
  
 2006لفلسطينية سلطة النقد ا  
  رام اهللا ، 452: ب.ص

  +972-2-2409920: هاتف
  +972-2-2409922 :فاكس
  ps.gov.info@pma: إلكتروني بريد

  
ة كانت إليكترونية أو ال يجوز نشر أي جزء من هذا المراقب أو اختزان مادته بطريقة االسترجاع أو نقله على أي وجه بأي طريق. حقوق الطبع محفوظة

 والجهاز المركزي لإلحصاء )ماس(ميكانيكية أو بالتصوير أو بالتسجيل أو خالف ذلك إال بموافقة معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني 
  .، وسلطة النقد الفلسطينيةالفلسطيني

  
  للحصول على نسخ
  . العنوان المبين أعاله علىات المؤسسإحدىاالتصال مع إدارة 

  
  
  

  تم توفير التمويل األساسي لهذا العدد من المراقب االقتصادي واالجتماعي من قبل سلطة النقد الفلسطينية، 
  (CFG)ومؤسسة فورد، ومجموعة التمويل الرئيسية للجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 

  
  2006، أيار



 iii

  مـــتقدي
  
  

وكالعادة . يسرنا أن نقدم لقرائنا األعزاء العدد الربعي األول للسنة الثانية في مسيرة المراقب االقتصادي واالجتماعي           
فان كل عدد جديد من المراقب الربعي ال يتضمن معطيات جديدة  لمعظم المؤشـرات االقتصـادية واالجتماعيـة                   

وكان مـن بـين أهـم       . التحليل لقائمة جديدة من المؤشرات أيضا     وحسب، بل انه يشتمل على إضافات وتوسع في         
اإلضافات الجديدة التي تضمنها هذا العدد التحليل المتعلق بمسح معاصر الزيتون، وبالحيازات الزراعيـة، وبمسـح     

  .المؤسسات الثقافية
  

مر الذي يعطي القارئ فكرة     حرصنا على أن يتضمن هذا العدد تحليال للتغيرات االقتصادية واالجتماعية السنوية، األ           
بذا فان هذا العدد يشكل بديال عن العدد السنوي         . أفضل عن معدالت التغير السنوي في سلوك المتغيرات االقتصادية        

 خالل السنوات السابقة، وسنعمل على تكرار هذا التقليد في          إصدارهللمراقب االقتصادي واالجتماعي الذي دأبنا على       
  . كل عام، حتى نستطيع تلبية رغبات واحتياجات دائرة أوسع من القراء والباحثين مناألولالعدد الربعي 
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2004- 2005  47  

  49  في األراضي الفلسطينية تطور القوة الشرائية لكل من الدينار والدوالر  :25 شكل
  53  تطور أعداد الطلبة في المدارس الفلسطينية  :26شكل 
  54  2005/2006طينيين حسب الجهة المشرفة، توزيع الطلبة الفلس  :27شكل 
  55  2005/2006-1996/1997الزيادة السنوية في أعداد المدارس،   :28 شكل
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 التعاريف والمصطلحات
  
  

  .الغربية باستثناء القدس الضفة  :باقي الضفة الغربية
  .1967ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعد احتالل عام    :القدس

  .قيمة السلع والخدمات النهائية التي أنتجت خالل سنة :الناتج المحلي اإلجمالي
  . يقيس هذا المتغير القيمة الكلية للدخل األولي المتحقق للمقيمين: الدخل القومي اإلجمالي

. كية أو لالدخـار   الدخل المتوفر للمقيمين والقابل لإلنفاق على السـلع والخـدمات االسـتهال           : الدخل القومي اإلجمالي المتاح   
  .ويساوي الدخل القومي اإلجمالي مضافا إليه صافي التحويالت الخارجية الجارية

  . سنة فأكثر15جميع األفراد في الضفة الغربية وقطاع غزة الذين أتموا   :القوة البشرية
العاملين و ،جرأ ب األفراد الذين يعملون من داخل القوة العاملة، ويضم ذلك أصحاب العمل، المستخدمين              :العمالة

  .لحسابهم، باإلضافة إلى العاملين من أعضاء األسرة غير مدفوعي األجر
تشمل هذه الفئة جميع األفراد الذين ينتمون لسن العمل ولم يعملوا أبدا خالل فترة اإلسناد في أي نـوع                      :البطالة

 . وقاموا بالبحث عنه، وكانوا خالل هذه الفترة مستعدين للعمل،من األعمال

  .جميع األفراد الذين ينتمون لسن العمل وينطبق عليهم مفهوم العمالة أو البطالة  : القوة العاملة
 من  أسعار السلع والخدمات المشتراه   وسيلة إحصائية لقياس التغيرات على       هي عبارة عن  :  المستهلك ألسعاراألرقام القياسية   

  . قبل المستهلك بين فترة زمنية وأخرى
  .عدد العاملين بأجر/ يضات العاملين تعو  :متوسط األجور
  .عدد األفراد في الغرفة :كثافة المسكن

هو حاصل قسمة مجموع الطلبة الملتحقين فعال في مؤسسات التعليم العام في مرحلـة معينـة علـى                     :معدالت االلتحاق
  .مجموع السكان الذين تقع أعمارهم ضمن السن القانونية لاللتحاق في تلك المرحلة

هو حاصل قسمة مجموع الطلبة الذين تركوا المدرسة خالل العام الدراسـي علـى مجمـوع الطلبـة              :تسربمعدل ال
  .المسجلين في مرحلة التعليم األساسي والثانوي

  . متوسط عدد المواليد األحياء لكل امرأة خالل فترة حياتها اإلنجابية  :معدل الخصوبة الكلي
  . من المواليد األحياء خالل سنة معينة1,000لكل ) ين تقل أعمارهم عن سنةالذ(عدد وفيات الرضع  :معدل وفيات الرضع

هو العمر الذي يقسم المجتمع المبحوث إلى قسمين متساويين، أي أن نصف النساء اللواتي تزوجن في                  : العمر الوسيط
 كانت أعمارهن مساوية للعمر الوسيط أو أقل منه، والنصف اآلخـر كانـت أعمـارهن                2004العام  

  .ساوية للعمر الوسيط أو تزيد عنهم
تعرف األسرة بأنها فرد أو مجموعة أفراد تربطهم أو ال تربطهم صلة قرابة،  ويقيمـون عـادة فـي                     :األسرة

  .مسكن واحد أو جزء منه، ويشتركون في المأكل أو في أي وجه من ترتيبات المعيشة األخرى
لى شراء السلع والخدمات المسـتخدمة ألغـراض معيشـية،          النقد الذي يصرف ع    يشمل إنفاق األسرة    :إنفاق األسرة

وقيمة السلع والخدمات التي تتلقاها األسرة من رب العمل وتخصص الستهالك األسرة، والنقد الذي يتم               
والضرائب والزكاة، والصدقات، والهدايا، والتبرعات، والفوائـد علـى الـديون،           ، إنفاقه على الرسوم  

  .خرىواألمور غير االستهالكية األ
ويتكون من مجموع النقد الذي يصرف على شراء السلع والخدمات، وقيمة السـلع والخـدمات التـي                   :استهالك األسرة

تتلقاها األسرة من رب العمل، والسلع التي يتم استهالكها من إنتاج األسرة الذاتي والقيمة التقديرية لبدل     
  .اإليجار للمسكن الملك
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 سنة، وكبار السن الذين تزيد أعمارهم على        15شمل األطفال الذين تقل أعمارهم عن       وت(عدد المعالين    :معدل اإلعالة
  ). سنة64-15أي الذين تتراوح أعمارهم بين ( شخص في سن العمل 100لكل )  سنة65

  . من السكان في منتصف العام1000عدد حاالت الزواج لكل   :معدل الزواج الخام
  . من السكان في منتصف العام1000كل عدد حاالت الطالق ل  :معدل الطالق الخام
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  ملخص تنفيذي
  
  

، %0.2 مقارنة مع الربع الثالث بنسـبة        2005في الربع الرابع من      تراجعت قيمة الناتج المحلي اإلجمالي    : الحسابات القومية 
ع نصيب الفرد   ، وتراج %37.5وظل نشاط الخدمات المساهم األكبر في الناتج المحلي بنسبة          .  مليون دوالر  1149.5حيث بلغ   

 . دوالراً أمريكيا323ً، ليصل إلى %1من الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 
  

مقارنة % 35.5، بزيادة نسبتها 2004 مليون دوالر خالل 2060.6بلغ العجز في الميزان التجاري السلعي    : التجارة الخارجية 
  . مليون دوالر1.5 وبلغ نحو 2004وتحقق أول عجز في الميزان التجاري الخدمي خالل العام . 2003مع 

  

كمـا  .  منشأة 1000 بحوالي   2004انخفض العدد اإلجمالي للمنشآت العاملة في القطاع الصناعي في العام           : القطاع الصناعي 
 قيمـة وارتفعـت   %. 36.8وارتفعت القيمة المضـافة بنسـبة       .  ألف عامل  59ليبلغ نحو   % 2انخفض عدد المشتغلين بنسبة     

  %.30، وارتفعت في غزة أيضا بنسبة %60ي الضفة بنسبة الصادرات الصناعية ف
  

، كما ارتفع عـدد العـاملين       2004خالل العام   % 49 ارتفع عدد المؤسسات العاملة في قطاع الخدمات بنسبة          :قطاع الخدمات 
  %.34.3وارتفعت القيمة المضافة بنسبة . في كل من الضفة وغزة على التوالي% 63.5و% 29.9بنسبة 

  

كمـا ارتفعـت    %. 26.3 بنسبة   2004 في العام    ارتفع عدد المؤسسات العاملة في أنشطة التجارة الخارجية       : لداخليةالتجارة ا 
  %.3بنسبة  في حين انخفضت إنتاجية العامل في أنشطة التجارة الداخلية .2003مقارنة مع % 26.2القيمة المضافة بنسبة 

  

وانخفـض عـدد    . 2005 فندقاًً في الربع الرابع      77راضي الفلسطينية إلى    العاملة في األ   عدد الفنادق  ارتفع: النشاط الفندقي 
  . عامالً في األنشطة الفندقية72وارتفع عدد العاملين بنحو %. 2.3النزالء مقارنة بالربع الثالث بنسبة 

  

كانت الحيـازات   من الحيازات الزراعية لألضرار نتيجة الممارسات اإلسرائيلية، و       % 26.1 تعرض نحو    :الحيازات الزراعية 
 ألف طن مـن     27.3 معصرة، استقبلت نحو     287 نحو   2005بلغ عدد معاصر الزيتون عام      . الزراعية النباتية األكثر تضرراً   

  . ألف طن من الزيت6.8الزيتون إلنتاج حوالي 
  

انخفضـت  و. 2005 و 2004بين العـامين    % 40.7إلى  % 40.3ارتفعت نسبة المشاركة في القوى العاملة من        : سوق العمل 
تراجع عدد إعالنـات    %. 23.5إلى  % 26.8 نسبة البطالة من      كما انخفضت  %.13.4إلى  % 13.5نسبة مشاركة النساء من     

  . إعالنا871ًليبلغ % 30 بنسبة 2006الوظائف الشاغرة خالل الربع األول 
  

 2004 بذات الربع من العـام       مقارنة% 68.5 بنسبة   2005 ارتفع عدد رخص البناء خالل الربع الرابع         :مؤشرات االستثمار 
 ألـف   406.9ليصل إلى   % 20.2كما ازداد حجم االستيراد من اإلسمنت خالل نفس الفترة بنسبة           .  رخصة 2200لتصل إلى   

  . شركة166ليصل إلى % 18.6وتراجع عدد الشركات الجديدة المسجلة في الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث بنسبة . طن
  

وشهد الربع الرابع أيضـا ارتفاعـاً فـي         %. 47.1 بنسبة   2005عت اإليرادات العامة خالل الربع الرابع       ارتف: المالية العامة 
  . مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه% 11.4النفقات العامة بنسبة 

  

، مقارنـة بـالربع الثالـث   % 2.2مطلوبات المصارف في الربع الرابـع بنسـبة         / ارتفع إجمالي موجودات   :القطاع المصرفي 
وارتفعت الديون المتعثرة خالل الربع الرابـع       .  مليون دوالر  1791.8لتبلغ نحو   % 0.4وانخفضت التسهيالت االئتمانية بنسبة     

  %.6.2وارتفعت التوظيفات الخارجية بنسبة %. 1.4بنسبة 
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 مقارنة  2006آذار  في بداية    4.68ارتفع سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل الشيكل إلى         : التشتت في أسعار صرف العمالت    
في الربع  % 1.15مقارنة مع   % 1.57وارتفعت نسبة التشتت في األراضي الفلسطينية إلى        . 2005تشرين ثاني    في   4.65بـ  

  .الثالث
  

، حيث 2006حدث انخفاض ملحوظ على جميع المؤشرات في سوق األوراق المالية خالل الربع األول              : سوق األوراق المالية  
  %.46.3، وانخفض مؤشر القدس بنسبة %38.7ل بنسبة انخفضت أحجام التداو

  

ارتفع سعر صرف كل من الدوالر والدينار في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة في الربع الرابـع                 : أسعار الصرف والتضخم  
ة قليلة  وتعدت الزيادة في سعر الصرف الزيادة في الرقم القياسي ألسعار المستهلك بنسب           . لكل منهما % 2.48و% 2.83وبنسبة  

  .للدينار% 0.07للدوالر و% 0.42مما أدى إلى ارتفاع القوة الشرائية بنسبة 
  

 تفاؤل بين أصحاب العمل  وجودأشارت النتائج إلى: اتجاهات أصحاب المنشآت الصناعية ومدرائها حول األوضاع االقتصادية      
. في األراضي الفلسـطينية   % 42.8توسط بنسبة   ومدراء المنشآت الصناعية بالنسبة إلى تحسن أوضاع منشآتهم على المدى الم          

 . وساد التفاؤل بالنسبة لمستوى التشغيل وارتفاع حجم المبيعات في قطاع غزة مثيله في باقي الضفة الغربية
  

، بزيـادة   2006/2005 مليون طالب وطالبة في العام الدراسـي         1.08بلغ عدد الطلبة في التعليم المدرسي       : التعليم المدرسي 
  . سنوات10خالل % 4.5مقارنة بالعام السابق، وازداد عدد المدارس بمعدل سنوي بلغ % 3.3بتها بلغت نس

  

وبلـغ عـدد    . منها تابعة للقطاع الخاص   % 75.6 منشأة،   4281بلغ عدد المنشآت الصحية في األراضي الفلسطينية        : الصحة
  .كوميمنهم في القطاع الح% 41 شخصاً، يعمل 26902العاملين في القطاع الصحي 

  

وتواصل استهداف المتضامنين األجانب، والطواقم الطبية،      . 2005 شهيداً خالل    287بلغ عدد الشهداء    : اإلجراءات اإلسرائيلية 
وزادت إجراءات االحتالل الهادفة إلى عزل القدس الشرقية واإلجراءات         . واستمرت عمليات االغتياالت للناشطين الفلسطينيين    

  . األراضي الفلسطينيةالمعيقة لحرية الحركة في 
  

 أسيراً في نهاية الربع الرابع 8800بلغ عدد األسرى في السجون اإلسرائيلية : األسرى الفلسطينيون في السجون اإلسـرائيلية     
  .  امرأة115 طفالً و350، منهم 2005

  

سطينية خـالل الربـع     استمرت حالة تردي األوضاع االقتصادية واالجتماعية في األراضي الفل        : ظروف ومستويات المعيشة  
، بينما طرأ بعض التحسن في الضفة       %58.3، وازدادت نسبة األسر التي فقدت معظم دخلها في قطاع غزة إلى             2005الرابع  
  .كما زادت نسبة األسر القادرة على الصمود أكثر من سنة. الغربية

  

، وكان  %27.2 لتبلغ   2005الل الربع الرابع    الفلسطينية التي تلقت مساعدات خ     تراجعت نسبة األسر  : المساعدات االجتماعية 
وازدادت . غير أن هناك تحسناً في قيمة المساعدات النقدية المقدمة لألسر         . التراجع في الضفة الغربية أكبر منه في قطاع غزة        

  %.65.1نسبة المساعدات الغذائية من إجمالي المساعدات التي تلقتها األسر الفلسطينية وبلغت 
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  تصادية الرئيسية في الضفة الغربية وقطاع غزةالمؤشرات االق

. ، وذلك بسبب اخـتالف المصـادر      )2004-2002(تختلف في منهجية إعدادها عن البيانات المتعلقة باألعوام         ) 2001-95(البيانات المتعلقة بالمالية العامة والتي تخص السنوات          *
 . يمكن إجراء المقارنات بين بيانات الفترتينوبالتالي ال 

  .يحتسب صافي التجارة الخارجية وفقاً لبيانات الحسابات القومية، وهي تختلف في طريقة حسابها وقيمتها عن مثيلتها في إحصاءات التجارة الخارجية  **

الربع األول  2004  2003  2002  2001  المـؤشــــر
2005  

الربع الثاني 
2005  

الربع الثالث 
2005  

الربع الرابع 
2005  

  1149.5  1152.0  1078.9  1076.0  4131.2  4010.8  4169.3  4325.7  )مليون دوالر( باألسعار الثابتة -الناتج المحلي اإلجمالي
 باألسعار الثابتة -نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي

  )دوالر(
1311.2  1203.4  1184.8  1217.8  310.3  308.5  326.4  323.0  

            4128.1  4284.8  4371.8  .)مليون دوالر(اإلنفاق االستهالكي النهائي 
            1126.3  727.2  1186.2  .)مليون دوالر(االستثمار الكلي 

            1127.2  1222.9  1326.1  .)مليون دوالر(كومي اإلنفاق الح
         1843-  -2487.1  -2050.1  -2550.3  **.)مليون دوالر(صافي التجارة الخارجية 

          2292  2929.9  2615.1  3155.5  .إجمالي الواردات
          449  442.8  565  605.2  .إجمالي الصادرات

            4372.5  4570.7  4817.4  .) دوالرمليون(الدخل القومي اإلجمالي باألسعار الثابتة 
 باألسعار الثابتة -نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي 

  .)دوالر(
1460.3  1319.3  1291.6            

  632  657  656  586  604  590.7  487.1  508.1  .)ألف شخص(عدد العاملين 
  572  591  589  526  550  533.4  436.9  438.5  .)ألف شخص(العاملون في االقتصاد المحلي 

  60  66  66  60  54  57.3  50.2  69.6  .)ألف شخص(العاملون في االقتصاد اإلسرائيلي 
  40.3  41.7  41.2  39.7  40.5  40.4  38.1  38.7  .(%)نسبة المشاركة في القوى العاملة 

  23.8  22.7  21.2  26.3  26.8  25.6  31.3  25.5  حسب تعريف منظمة العمل الدولية – (%)معدل البطالة 
  2.41  0.4  -0.45  1.9  3  4.4  5.7  1.23  مقاساً بالشيكل اإلسرائيلي -(%)ل التضخم معد

        67  61  72  60  44  .(%)نسبة الفقراء من إجمالي السكان 
  402.74  273.83  342.6  252.4  947.3  676.24  392.34  1092  . )*مليون دوالر(اإليرادات العامة 

  521.0  467.6  498.9  379 1511.59  1156.86  1082.7  1254   . )*مليون دوالر(النفقات العامة 
 118.26- 193.78-  156.3-  -126.6 -564.29  -480.62  -690.63  -966.9   )*مليون دوالر(في الموازنة قبل الدعم ) العجز(الفائض 

 75.14 72.93  -2.22  0.0  -22.01  42.8  -171.66  -162   )*مليون دوالر(في الموازنة بعد الدعم ) العجز(الفائض 

            1045.5  966.1  1045.8  .)مليون دوالر(المساعدات الخارجة الفعلية المقدمة 
        1257  1257  914.07  887.24  839.72  .)مليون دوالر(الدين العام 

 4612.5  4605.8  4114.4  3992.54 3957.76  3624.39  3430.1  3398.81  .)مليون دوالر(الودائع في المصارف 

 1791.8  1798.4 1673.2  1584.59 1420.33  1065.70  950.25  1220.56  .)مليون دوالر(من المصارف التسهيالت االئتمانية 
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 1

  الحسابات القومية -1
  

 والتـي  2005ية وقطاع غزة باألسعار الثابتة للربع الرابع مـن العـام     تشير تقديرات الحسابات القومية في باقي الضفة الغرب       
بـين  % 0.2يصدرها الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني إلى حدوث تراجع طفيف في إجمالي الناتج المحلي بلـغ نسـبته                  

خدمات على اسـتقطاع    وقد حافظ نشاط ال   .  مليون دوالر  1,149.5، ليصل إلى حوالي     2005الربعين الثالث والرابع من العام      
  )1انظر شكل %. (37.5الحصة األكبر من الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 

  
  الناتج المحلي اإلجمالي في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة: 1شكل 

  1997سنة األساس : باألسعار الثابتة
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  .ابات القومية، سنوات مختلفةالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، الحس: المصدر

  
حدثت بعض التغيرات في المساهمة النسبية لألنشطة االقتصادية من الناتج المحلي اإلجمالي بين الربعين، حيـث انخفضـت                  

في حين كانت مساهمته في الربع      % 11.0مساهمة نشاط التعدين، الصناعة التحويلية إضافة إلى إمدادات المياه والكهرباء إلى            
بين الربعين، ونشـاط    % 8.0إلى  % 8.3، وانخفضت مساهمة نشاط تجارة الجملة والتجزئة من         %12.0من العام ذاته    الثالث  

في حين كانت مساهمته فـي      % 37.5 مساهمة نشاط الخدمات لتصل إلى       وانخفضت كذلك ،  %2.5إلى  % 2.6اإلنشاءات من   
فـي حـين    % 19.2 نشاط اإلدارة العامة والدفاع لتصل إلى        في المقابل ارتفعت مساهمة   . %37.7الربع الثالث من العام ذاته      

في حين كانت مساهمته فـي      % 4.5ونشاط الوساطة المالية لتصل إلى      % 18.5كانت مساهمته في الربع الثالث من العام ذاته         
 الثالث مـن    في حين كانت مساهمته في الربع     % 7.2، ونشاط الزراعة وصيد األسماك إلى       %4.2الربع الثالث من العام ذاته      

بعد أن كانت مساهمته في الربع   % 10.1، كما ارتفعت مساهمة نشاط النقل والتخزين واالتصاالت لتصل إلى           %7.0العام ذاته   
  )2انظر شكل %. (9.7الثالث 

  
 ، إذ تراجعـت القيمـة     2005وحدث تراجع واضح في القيمة المضافة لمعظم األنشطة االقتصادية بين الربعين الثالث والرابع              

وتراجعت القيمة المضافة لنشاط التعدين، الصناعة التحويلية إضـافة إلـى           ، %12.6المضافة لنشاط الفنادق والمطاعم بنسبة      
، %4.0كما تراجعت القيمة المضافة لألنشطة العقارية وااليجارية والتجاريـة بنسـبة     ، %8.5إمدادات المياه والكهرباء بنسبة     

ولكـل مـن أنشـطة الخدمـة المجتمعيـة          ، %3.0ولنشاط اإلنشاءات بنسـبة     ، %3.1بة  ولنشاط تجارة الجملة والتجزئة بنس    
  . على التوالي% 0.8و% 1.9واالجتماعية الشخصية ونشاط التعليم بنسبة 

  
مقارنة بالربع الثالث   %1.0 بنسبة   2005من جهة أخرى، فقد تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في الربع الرابع               

   . دوالر أمريكي323.0عام ليصل إلى  ال نفسمن
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  التوزيع النسبي لمساهمة األنشطة االقتصادية في الناتج المحلي: 2شكل 
  2005اإلجمالي في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة للربع الرابع 

  

تجارة الجملة والتجزئة
8.0%

التعدين، الصناعة التحويلية 
والمياه والكهرباء

11.0%
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الوساطة المالية
4.5%

النقل والتخزين واإلتصاالت
10.1%

الزراعة وصيد األسماك
اإلدارة العامة والدفاع7.2%

19.2%

الخدمات األخرى
37.5%

  
األولية للناتج المحلي   الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، اإلعالن الصحفي للتقديرات        : المصدر

  .، بيانات أولية)2005الربع الرابع (اإلجمالي 

  
،  باألسعار الثابتة  2005أما فيما يتعلق بالبيانات السنوية، فقد أشار التنقيح الثالث لبيانات الناتج المحلي اإلجمالي الخاصة بالعام                

تج المحلي اإلجمالي على مستوى باقي الضفة وقطاع غـزة  قصيرة المدى، إلى أن قيمة النا واستناداً إلى المؤشرات االقتصادية
مقارنة مع القيمة السنوية التقديرية للناتج المحلي % 4.9 مليون دوالر أمريكي مسجالً نمواً بمقدار 4,456.4 بلغت  2005للعام  

 دوالر .21,268قيمتـه  في حين بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلـي اإلجمـالي مـا    . 2004اإلجمالي باألسعار الثابتة للعام    
مقارنة مع القيمة السنوية لنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي للعام           % 1.7 مسجالً نمواًً بنسبة     2005أمريكي خالل العام    

2004.  
  

، يالحظ حدوث بعض التغيرات علـى القيمـة         2004 مقارنة مع العام     2005وعند تتبع أداء األنشطة االقتصادية خالل العام        
، كمـا   %15.1 ةنسـب ب 2005القيمة المضافة لنشاط اإلنشاءات نمواً خالل العام        حققت  فة المتحققة في كل نشاط، حيث       المضا

وارتفعـت كـذلك القـيم      . لكل منهمـا  % 10.2نمت القيمة المضافة لنشاط المطاعم والفنادق وألنشطة الوساطة المالية بنسبة           
 ولكن بنسب أقـل     ،نشطة الصناعة أنشطة النقل والتخزين واالتصاالت و    وأئة   تجارة الجملة والتجز   أنشطةالمضافة المتحققة في    

في المقابل، سجل إجمالي القيمة المضافة لنشاط الزراعة وصيد         . لألنشطة السابقة على التوالي   % 0.1و% 3.8و% 4.2بلغت  
 .2004مقارنة مع العام % 2.0األسماك تراجعاً بنسبة 

  
  

   التجارة الخارجية-2
  

تحسناً واضحاً بالمقارنـة مـع   )  التي يتوفر عنها بياناتاألخيرةالسنة ( 2004ائج الخاصة بالتجارة الخارجية لعام     أظهرت النت 
 حيث بلغ   ، الواردات بنسبة أكبر من نسبة الزيادة في الصادرات        ارتفاع نتيجة   مرتفعاً ومع ذلك بقي العجز التجاري       2003عام  

مقارنة مع عام   % 35.5 بزيادة نسبتها    ،2004 مليون دوالر أمريكي خالل عام       2,060.6العجز في الميزان التجاري السلعي      
 ، وبلغ مقـدار العجـز     2004أما التجارة الخدمية فقد حققت أول حالة عجز في الميزان التجاري الخدمي خالل العام               . 2003
 11.6 والذي بلـغ نحـو       2003لعام   مليون دوالر، بعد الفائض المتحقق على مدار السنوات السابقة وآخرها في ا            1.5حوالي  

ونجم هذا العجز عن الزيادة الكبيرة في الواردات الخدمية، وخاصة في مجال االتصاالت، وبشكل يفوق الزيادة                . مليون دوالر 
  .المتحققة في حجم الصادرات الخدمية
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  الواردات  2-1
  

 ) سـلعة  2270موزعة علـى    ( 2004 عام    أمريكي  مليون دوالر  2,373.2تشير النتائج إلى أن قيمة الواردات السلعية بلغت         
 دول، حيث شـكلت     105، وأن عدد الدول التي تم التبادل التجاري معها كانت           2003 مقارنة مع العام     %31.8بزيادة نسبتها   

، في حين بلغ حجم الـواردات السـلعية         %33.5من إجمالي الواردات بارتفاع مقداره      % 73.6الواردات السلعية من إسرائيل     
شكلت الواردات السلعية المباشرة من الدول العربية ما        و مليون دوالر أمريكي،     625.4) إسرائيلعدا  (مباشرة من دول العالم     ال

 205.1نحو واردات من دول االتحاد األوروبي   ال بلغت قيمة  كما   ،%42.3 بزيادة نسبتها    أي مليون دوالر أمريكي     65.0قيمته  
 مرتفعة بنسبة  مليون دوالر أمريكي     55.9 الشمالية والجنوبية والوسطى     أمريكاية من دول     الواردات السلع  مليون، وبلغت قيمة  

  .2003عن عام % 30.3
  

 ، حيث %52.7 بزيادة نسبتها    ) خدمة 75موزعة على   ( مليون دوالر أمريكي     94.0إسرائيل  بلغت قيمة الواردات الخدمية من      
من إجمالي الواردات الخدمية بزيادة مقدارها      % 30.9،  %43.6بته  شكلت خدمات االتصاالت وخدمات األعمال األخرى ما نس       

مـن  % 20.2والتي شكلت   (% 7.1 الواردات من خدمات السياحة والسفر بنسبة        كما زادت  ،على التوالي % 17.6،  151.8%
  .2003 مقارنةً مع عام )إجمالي الواردات الخدمية

  
  الصادرات 2-2
  

% 11.8 نسبتها بزيادة   ) سلعة 947موزعة على   ( 2004 في عام    يون دوالر أمريكي   مل 312.7بلغت قيمة الصادرات السلعية     
، مسجلة ارتفاعـاً   من إجمالي الصادرات السلعية%89.9سرائيل إلى إبلغت نسبة الصادرات السلعية و. 2003مقارنة مع عام   

بينمـا   ، مليـون  7حوالي  د األوروبي    الصادرات السلعية المباشرة إلى دول االتحا      قيمة تبلغو،  2003 عن العام    %9.8بنسبة  
حيث مثلت الصادرات % 23.5 دوالر أمريكي بزيادة نسبتها  مليون19.4كانت الصادرات السلعية المباشرة إلى الدول العربية       

من إجمالي الصادرات السلعية المباشرة إلى الدول العربيـة،         % 61.5 مليون دوالر أمريكي وبنسبة      11.9السلعية إلى األردن    
  . دوالر أمريكي مليون1.7  الشمالية والجنوبية والوسطىأمريكا حين بلغ حجم الصادرات السلعية المباشرة إلى دول في
  

 مسجلة ارتفاعاً بنسبة   ) خدمة 65موزعة على   ( مليون دوالر أمريكي     92.6أما الصادرات الخدمية إلى إسرائيل فبلغت قيمتها        
من أجمالي الصادرات الخدمية تمثلت في خدمات األعمال األخرى         % 63.8أن  وتشير البيانات إلى     2003عن العام   % 26.6

، وزادت  %18.2حيـث زادت بنسـبة      ) كخدمات المتاجرة والوساطة واالستشارات والخدمات المهنية والتـأجير التمـويلي         (
من % 10.6لت  والتي شك % 159.9، كما زادت صادرات خدمات االتصاالت بنسبة          %32.6صادرات خدمات التشييد بنسبة     

  .2003إجمالي الصادرات الخدمية مقارنةً مع عام 
  
  

  القطاع الصناعي -3
  

 حالـة مـن     إلـى  2003 مـن العـام   بـدءاً    التحسن النسبي في األوضاع السياسية واألمنية في األراضي الفلسـطينية            أدى
ـ  من قطـاع إلـى آخـر،         ويتفاوت التحسن  االقتصاد الفلسطيني،    االنتعاش في بعض قطاعات    ان االقتصـاد الفلسـطيني     وك

 تصـاعد الحملـة العسـكرية اإلسـرائيلية وبلوغهـا           ، وشـهد تـدهوراً جـراء      2001منذ العـام     ملحوظاً    شهد تراجعاً  قد
 مـا انعكـس بالتـالي علـى اسـتمرار           2004 وقد استمرت حالة الهدوء النسـبي خـالل العـام            .2002 الذروة في العام  
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ة، ولـم تكـن المؤشـرات المتعلقـة بالقطـاع الصـناعي اسـتثناًء مـن تلـك                   التحسن في العديد من المؤشرات االقتصادي     
وفيما يلي أهم التغيرات التي طرأت على المؤشـرات الرئيسـية فـي القطـاع الصـناعي فـي الضـفة الغربيـة                       . القاعدة

ني ، وفقـاً لبيانـات الجهـاز المركـزي لإلحصـاء الفلسـطي            2004وقطاع غزة خـالل العـام       ) باستثناء العاصمة القدس  (
  ):2004سلسلة المسوح االقتصادية (
  
   عدد المنشآت3-1
  

) باسـتثناء العاصـمة القـدس   (انخفض العدد اإلجمالي للمنشآت العاملة في القطاع الصـناعي فـي األراضـي الفلسـطينية        
، وذلـك خالفـاً للتوقعـات الناجمـة عـن الهـدوء النسـبي               2004 منشأة عـام     12690 منشأة، ليصل إلى     1000بحوالي  

باسـتثناء العاصـمة   ( الضـفة الغربيـة   تلـك المنشـآت علـى    وقد توزعت .ساد األراضي الفلسطينية خالل ذلك العامالذي 
االنخفـاض نجـم عـن تراجـع عـدد       ، وتشـير البيانـات إلـى أن معظـم    %)29.3(غـزة   وقطـاع %) 70.7) (القدس

حـين لـم تتجـاوز نسـبة        ، فـي    %9.8المؤسسات الصناعية العاملة فـي الضـفة الغربيـة، والتـي تراجعـت بنسـبة                
  .2003مقارنة مع العام %) 0.8(االنخفاض في قطاع غزة 

  
وعلى مستوى الصناعات التخصصية، فقد شكل االنخفاض في عدد المؤسسـات العاملـة فـي صـناعة المالبـس الجـزء                     

 يليهـا المؤسسـات العاملـة فـي دبـغ وتهيئـة           .  مؤسسـة  700األكبر من االنخفاض، حيث انخفض عددها بـأكثر مـن           
وقد يعزى تراجع هـذين القطـاعين إلـى ارتفـاع حـدة المنافسـة فـي                 .  مؤسسة 380الجلود والتي انخفض عددها بنحو      

األسواق المحلية الناجمة عن استيراد سلع مشابهة رخيصة الثمن وخاصـة مـن دول شـرق آسـيا، كمـا سـاهم تراجـع                        
عدد المؤسسـات العاملـة، حيـث حـول عـدد كبيـر             أنشطة التعاقد من الباطن في صناعة المالبس اإلسرائيلية في تراجع           

  .من التجار اإلسرائيليين أنشطتهم من األراضي الفلسطينية إلى أسواق األردن ومصر
  
  التشغيل3-2
  

 1206بحـوالي   ) باسـتثناء العاصـمة القـدس     (انخفض عدد المشتغلين في القطاع الصناعي فـي األراضـي الفلسـطينية             
ويـأتي هـذا االنخفـاض كنتيجـة حتميـة لالنخفـاض            . 2004 ألف عامل عام     59.0 ليصل إلى % 2.0عامالً، أي بنسبة    

ونجـم هـذا االنخفـاض عـن تراجـع التشـغيل الصـناعي فـي                . الذي طرأ على أعداد المنشآت في القطاع الصـناعي        
 980 عـامالً، وتراجـع عـددهم فـي قطـاع غـزة بحـوالي                230بحـوالي   ) باستثناء العاصمة القـدس   (الضفة الغربية   

 عـامال، فـي حـين    4686جدير بالمالحظة أن عدد المشتغلين فـي صـناعة المالبـس وحـدها انخفـض بنحـو        . عامالً
  .حصلت زيادات متفاوتة على أعداد العاملين في صناعات أخرى

  
مـن إجمـالي العـاملين فـي        % 74 ألـف عامـل، أو مـا نسـبته           43.7خمس صناعات رئيسية نحو     ) شغّلت(استخدمت  

صـناعة منتجـات المعـادن      ( الصناعات مرتبـة حسـب نسـبة مسـاهمتها فـي التشـغيل هـي                 القطاع الصناعي، وهذه  
ــة  ــس %19.6الالفلزي ــة %17.4، صــناعات المالب ــدا %14.5، الصــناعات الغذائي ــادن ع ــات المع ، صــنع منتج
  %)10.7، وصناعة األثاث %11.8الماكينات 
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 1 القيمة المضافة3-3
  

 بشـكل ملحـوظ،     2004 المضافة المتحققة في القطـاع الصـناعي خـالل العـام             خالفاً للمعطيات السابقة، ارتفعت القيمة    
وقـد ارتفعـت    . 2003مقارنـة مـع العـام       % 36.8 مليون دوالر، بارتفاع بلغت نسـبته حـوالي          652.6وبلغت حوالي   

ويعكـس االرتفـاع    . علـى التـوالي   % 47.7و% 33القيمة المضافة في كل من الضفة الغربيـة وقطـاع غـزة وبواقـع               
اصل في هذا المؤشر واقع التهدئة النسـبية التـي سـادت األراضـي الفلسـطينية خـالل تلـك الفتـرة، واسـتمراراً                        الح

  .2003لالرتفاع الذي طرأ على القيمة المضافة خالل العام 
  

 وُسّجل االرتفاع األكبر في هذا المؤشر في إمدادات الكهرباء، والتي ارتفعـت القيمـة المضـافة المتحققـة فـي أنشـطتها                     
كما تحققـت ارتفاعـات أقـل حـدة فـي القيمـة المضـافة المتحققـة فـي صـناعة                . عن العام السابق  % 283بأكثر من   

فـي  . علـى التـوالي   % 92.4و% 98.6 وصناعة منتجات المعادن ما عـدا الماكينـات وبواقـع            منتجات المعادن الالفلزية  
بيـر الـذي سـجلته هـذه الصـناعة فـي العـام              بعـد االرتفـاع الك    % 35 بنسبة   سجلت صناعة األثاث انخفاضاً   المقابل  
  %.31كما انخفضت القيمة المضافة المتحققة في صناعة األغذية والمشروبات بنسبة . 2003

  
ووفقاً للتغيرات السابقة، فقد طرأت تحوالت عديدة على مسـاهمة الصـناعات المختلفـة فـي إجمـالي القيمـة المضـافة                      

بالمرتبـة األولـى، بـدالً مـن الصـناعات           منتجات المعادن الالفلزيـة   ناعة  صالمتحققة في القطاع الصناعي؛ حيث حلّت       
من إجمـالي القيمـة المضـافة المتحققـة فـي األنشـطة الصـناعية، فيمـا تراجعـت                   %) 21.0(الغذائية، مساهمةً بنحو    

اجعـت مـن    ، وتر 2003بعد أن كانـت المسـاهم األكبـر خـالل العـام             %) 13.8(الصناعات الغذائية إلى المرتبة الثانية      
جهة أخرى مساهمة صناعة األثاث والمنتجات األخـرى بعـد االنخفـاض الكبيـر الـذي حصـل فـي القيمـة المضـافة                  

  .المتحققة من أنشطتها
  
   التكوين الرأسمالي وصافي االستثمار3-4
  

حدث تطور مهم على صـعيد التكـوين الرأسـمالي الثابـت فـي قطـاع الصـناعة، إذ اسـتعادت القاعـدة الصـناعية                         
فلسطينية جزءاً كبيراً من الخسائر التي منيت بها خالل السـنتين الماضـيتين، فقـد ارتفـع التكـوين الرأسـمالي الثابـت                       ال

وعلـى المسـتوى    . 2004 مليونـاً خـالل العـام        31.69 إلـى أكثـر مـن        2003 مليـون دوالر فـي العـام         8.93من  
 6.86 مليـون إلـى نحـو        0.41فـي قطـاع غـزة مـن         الجغرافي، تشير البيانات إلى ارتفاع التكوين الرأسمالي الثابـت          

 مليـون   8.52أما في الضفة الغربية، فقـد ارتفـع التكـوين الرأسـمالي الثابـت مـن                 . 2004 و 2003مليون بين العامين    
  . مليون خالل نفس الفترة24.82حو إلى ن

  
ـ          (أما بالنسبة لصافي االستثمار الصناعي       فاسـتمر فـي    ) تالك السـنوي  التكوين الرأسـمالي الثابـت مطروحـاً منـه االه

 مليـون دوالر بعـد أن كـان         33.42 حـوالي سـالب      2004كونه سالباً على غرار السنوات السابقة، إذ بلغ خالل العـام            
ويستدل مـن ذلـك علـى بـدء اسـتعادة هـذا القطـاع لجـزء مـن قاعدتـه                     . 2003 مليوناً في العام     38حوالي سالب   

  .الرأسمالية
  

                                                           
  .جدر اإلشارة هنا إلى أن القيمة المالية الواردة مقيمة باألسعار الجارية، وبالتالي يصعب تحديد الزيادة الحقيقية في قيم المتغيرات قيد الدراسةت   1
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  التصدير الصناعي3-5
  

جلياً من البيانات الخاصة بالقطاع الصـناعي أن االرتفـاع الـذي طـرأ علـى مؤشـرات هـذا القطـاع والزيـادة                        يظهر  
الملموسة في حجم اإلنتاج والقيمة المضافة، قد سـاهمت فـي ارتفـاع المبيعـات الصـناعية إلـى األسـواق الخارجيـة                       

 159.2عية الخارجيـة لتصـل إلـى نحـو          حيث تشير هذه البيانات إلـى ارتفـاع المبيعـات الصـنا           . 2004خالل العام   
وقـد جـاءت معظـم الزيـادة فـي الصـادرات            .  مليـون دوالر   102مليون دوالر، بعد أن كانت في العام السابق نحـو           

 مليـون دوالر، يضـاف      33.4الصناعية من صناعة منتجات المعادن الالفلزية التي ارتفعـت مبيعاتهـا الخارجيـة بنحـو                
كمـا ارتفعـت    .  مليـون دوالر   15.8عـادن عـدا الماكينـات والتـي ارتفعـت بنحـو             لها مبيعات صناعة منتجـات الم     

فـي المقابـل، انخفضـت      . 2003 مليون بعد أن بلغت صـفراً فـي العـام            10.4صادرات التعدين واستغالل المعادن إلى      
وقـد  . 2004 مليـون فقـط خـالل العـام          5.2 مليـون دوالر لتبلـغ       12.9المبيعات الخارجية لصناعة المنسوجات بنحو      

ُيعزى ذلك إلى انخفاض أنشطة التعاقد من الباطن مع الجانـب اإلسـرائيلي بسـبب تشـديد القيـود وإجـراءات الحصـار                       
اإلسرائيلية خالل تلك الفترة، والبدء بأعمال البناء في جدار الضم والتوسع، حيث حـد هـذا الجـدار مـن حريـة حركـة                        

  .يلياألفراد والسلع بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائ
  

) باسـتثناء العاصـمة القـدس     (وعلى المستوى الجغرافي، فقد ارتفعت مساهمة الصـادرات الصـناعية للضـفة الغربيـة               
% 60 مرتفعـة بنسـبة       مليـون دوالر،   142.1من إجمالي الصادرات الصناعية مقارنـة بالعـام السـابق، حيـث بلغـت               

عـام  %) 87.3( بعـد أن كانـت       صـناعية  مـن إجمـالي الصـادرات ال       %)89.2(مـا نسـبته     وشكلت هذه الصـادرات     
عـن العـام    % 30 مليـون دوالر، مرتفعـة بنسـبة         17.1فيما بلغت الصادرات الصناعية لقطاع غـزة حـوالي          . 2003
  .السابق

  
  األجور واإلنتاجية3-6
  

) سباسـتثناء القـد   (تشير البيانات إلى ارتفاع متوسط األجور في القطاع الصناعي علـى مسـتوى األراضـي الفلسـطينية                  
ويبـدو هـذا االرتفـاع منطقيـاً، علـى األقـل مـن الناحيـة                .  دوالراً للعامل الواحد   4198.5ليصل إلى   % 16.1حوالي  

مـن جهـة، وانخفـاض      % 19.6الحسابية، في ظل ارتفاع إجمالي تعويضات هؤالء العاملين بنسبة كبيـرة وصـلت إلـى                
 أن تعويضات أكبـر سـتوزع علـى عـدد أقـل مـن               أي. من جهة أخرى  % 2أعداد العاملين في القطاع الصناعي بنسبة       

  .العمال، مما يرفع من حصة العامل الواحد من إجمالي التعويضات
  

وقد ساهم ارتفاع متوسط األجور للعاملين في قطاع غزة في تحقيـق معظـم االرتفـاع الحاصـل فـي متوسـط األجـور                        
فـي  % 8.2كمـا طـرأ ارتفـاع بنسـبة         . راً دوال 3275.4، ليبلـغ نحـو      %37.7العام في الصناعة، حيث ارتفع بحوالي       

أما علـى مسـتوى الصـناعات الفرعيـة، فقـد لـوحظ             . دوالراً 4628.6متوسط األجور للعاملين في الضفة الغربية ليبلغ        
وفـي أنشـطة التعـدين واسـتغالل        % 30.4ارتفاع متوسط األجور في صناعة الحقائب واألحذية ودبغ الجلـود بحـوالي             

  %.15.7في صناعة األثاث بنحو ، و%27المحاجر بحوالي 
  

لتصـل  %. 39.6وفيما يتعلق بإنتاجية العامل في القطاع الصناعي؛ فقد حققت ارتفاعـاً ملحوظـاً بلغـت نسـبته حـوالي                    
وتأتي هذه النتيجـة كمحصـلة لالرتفـاع الحاصـل فـي إجمـالي القيمـة المضـافة،                  .  دوالراً للعامل  11065إلى حوالي   

مـا يعنـي أن عـدداً أقـل مـن           %. 2ا رافقه من انخفاض في أعـداد المشـتغلين بنسـبة            ، وم %27والتي ارتفعت بنسبة    
وقد لوحظ حدوث ارتفـاع كبيـر علـى إنتاجيـة العـاملين فـي               . العاملين قد حقق قيمة مضافة أعلى مقارنة بالعام السابق        
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رتفعـت إنتاجيـة العامـل       دوالراً، كمـا ا    9684.2مقارنة بالعـام السـابق، لتبلـغ        % 55.4قطاع غزة بلغت نسبته حوالي      
وحققـت غالبيـة الفـروع الصـناعية        .  دوالراً 11716.1لتصـل إلـى     % 33.8في الضفة الغربية ولكن بنسبة أقل بلغت        

ارتفاعات متفاوتة في مسـتوى إنتاجيـة العـاملين فيهـا، ولعـل االرتفـاع األبـرز هـو المتحقـق فـي صـنع اآلالت                          
 دوالراً، يليهـا االرتفـاع      21348 مـرات لتبلـغ      3ذه الصـناعة حـوالي      الكهربائية، حيث تضاعفت إنتاجية العامل في ه      

% 78.8و% 130الحاصل في إنتاجية العاملين في صنع الفلزات القاعديـة وصـنع منتجـات المعـادن الالفلزيـة بنسـبة                    
  .على التوالي

  
  

  مقاولو اإلنشاءات -4
  

 2004غزة تحسناً ملموساً في نشاط اإلنشـاءات للعـام          أظهرت نتائج مسح مقاولي اإلنشاءات في باقي الضفة الغربية وقطاع           
% 75.2فقد ارتفع عدد المؤسسات العاملة في هذا النشـاط بنسـبة      . مقارنةً مع العام الذي سبقه، وبشكل خاص في قطاع غزة         

زة  مؤسسة في قطاع غ    318و%) 37.9بزيادة نسبتها   ( مؤسسة   269 مؤسسة موزعة بين الضفة الغربية بعدد        587لتصل إلى   
وكانت الزيادة فـي عـدد العـاملين        .  عامل 5662  ليبلغوا% 53.3وارتفع عدد العاملين فيه بنسبة      %). 127بزيادة نسبتها   (

وبسبب ارتفاع نسبة الزيادة في عدد المؤسسات مقارنـةً مـع           %). 53.8(وقطاع غزة   %) 52.7(متقاربة بين الضفة الغربية     
 عامـل عـام   9.6 إلـى  2003 عامل عام 11ة الواحدة من العاملين انخفض من       الزيادة في عدد العاملين فإن نصيب المؤسس      

وارتفعت القيمـة   .  مليون دوالر  85.3لتصل إلى حوالي    % 69.9أيضاً ارتفعت القيمة المضافة لهذه الشركات بنسبة        . 2004
مقابل %) 86.5بزيادة نسبتها   ( مليون دوالر    46.5المضافة في قطاع غزة عنها في الضفة الغربية في هذه السنة لتبلغ حوالي              

ليصل إلى  % 14.1وارتفع إجمالي التكوين الرأسمالي بنسبة      %). 53.4بزيادة نسبتها   ( مليون دوالر في الضفة الغربية       38.8
وبما أن نسبة الزيادة في إجمالي التكوين الرأسمالي أكبر         . فقط% 1وارتفع إجمالي االهتالك السنوي بنسبة      .  مليون دوالر  1.5
وفي قطاع غزة بلـغ     .  مليون دوالر  3.3ليبلغ سالب   % 4 لالهتالك السنوي فإن صافي االستثمار لنفس العام تحسن بنسبة           منه

 ألف دوالر فقط فـي العـام الـذي          13.2 مقارنةً مع    2004 ألف دوالر في العام      531.2إجمالي التكوين الرأسمالي اإلجمالي     
وتراجـع االهـتالك    . عن العام الذي سبقه   % 25.5ين الرأسمالي اإلجمالي بنسبة     أما في الضفة الغربية فقد تراجع التكو      . سبقه

وعلى الرغم من ارتفاع االهتالك السنوي في القطاع إال         %. 17وارتفع في قطاع غزة بنسبة      % 5.9السنوي في الضفة بنسبة     
وعلى الرغم من تراجع االهـتالك   مليون دوالر، 1.14ليصل إلى حوالي سالب % 19.3أن صافي االستثمار ارتفع فيه بنسبة   

  . مليون دوالر2.18ليصل إلى حوالي سالب % 6.7في الضفة إال أن صافي االستثمار تراجع فيه بنسبة 
  

  متوسط األجور واإلنتاجية للعاملين في نشاط اإلنشاءات : 3شكل 
  .2004 و2003وقطاع غزة للعاملين في باقي الضفة الغربية 
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% 10.8 بنسـبة    2004وفيما يتعلق باإلنتاجية فإن المؤشرات تدلل على تحسن في إنتاجية العامل لدى مقاولي اإلنشاءات للعام                
% 0.5مقارنةً مـع    % 17.3زيادة في متوسط اإلنتاجية     وفي قطاع غزة بلغت نسبة ال     .  دوالراً  للعامل الواحد    15076.1لتبلغ  

 6030.6ليصـل إلـى     % 31.7وبموازاة هذا االرتفاع فإن متوسط أجور العاملين أيضاً تحسن بنسبة           . فقط في الضفة الغربية   
في قطـاع   و. للعام السابق % 33مقابل  % 40، لتصبح بذلك نسبة األجور إلى اإلنتاجية        )3انظر شكل   (دوالراً للعامل الواحد    

  .فقط في الضفة الغربية% 1.5مقابل % 63.6غزة بلغت نسبة الزيادة في متوسط األجور 
  
  

  الخدمات -5
  

الفنـادق والمطـاعم    :  األنشطة االقتصـادية التاليـة      الذي يجريه الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني      يشمل مسح الخدمات  
، حة والعمل االجتماعي وأنشطة الخدمة االجتماعية والشخصية األخـرى        الص، التعليم، األنشطة العقارية وااليجارية  ، والمقاهي

  .2003ومقارنتها مع عام ، 2004 النتائج الرئيسية لمسح الخدمات عام ألبرزوفيما يلي عرض 
  
  عدد المؤسسات5-1
  

 مؤسسة، موزعـة  )17763(في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة    2004بلغ عدد المؤسسات العاملة في أنشطة الخدمات العام         
ويالحظ أن عدد المؤسسات في قطاع الخدمات ارتفـع فـي           . في قطاع غزة  % 35.5في باقي الضفة الغربية و    % 64.5بنسبة  

وبلغت نسبة النمو في عدد المؤسسات في باقي الضفة الغربية          ، %49.0بنسبة  ) باستثناء العاصمة القدس  (األراضي الفلسطينية   
  %.75.7وبلغت في قطاع غزة ، 37.4%

  
باستثناء (وقد كان ألنشطة الخدمة االجتماعية والشخصية األخرى النصيب األكبر من عدد المؤسسات في األراضي الفلسطينية                

في حين ساهمت أنشطة التعليم     ، من إجمالي عدد المؤسسات في قطاع الخدمات      % 31.9حيث ساهمت بنسبة     )العاصمة القدس 
  ).باستثناء العاصمة القدس(ي قطاع الخدمات في األراضي الفلسطينية من إجمالي عدد المؤسسات ف، %9.4بنسبة 

  
   التشغيل5-2
  

،  عـامالً  58627) باستثناء العاصمة القدس  ( في األراضي الفلسطينية     2004بلغ عدد العاملين في قطاع الخدمات خالل العام         
دد العاملين في باقي الضفة الغربية بنسـبة        وقد ارتفع ع  ، %)42.9(وقطاع غزة   ، %)57.1(موزعين بين باقي الضفة الغربية      

  %.63.5كما هو الحال في قطاع غزة حيث ارتفع بنسبة ، 29.9%
  

مـن  % 29.2مشـغلةً حـوالي    ، وقد كانت أنشطة الخدمة االجتماعية والشخصية األخرى المشغل األكبر بين أنشطة الخدمات           
نشطة وأ، %25.1يليه أنشطة التعليم    ، )استثناء العاصمة القدس  ب(إجمالي العاملين في قطاع الخدمات في األراضي الفلسطينية         

  .%13.8ثم أنشطة الفنادق والمطاعم ، %14.8واألنشطة العقارية وااليجارية ، %17.5الصحة والعمل االجتماعي 
  
   القيمة المضافة5-3
  

 285.9لتصـل إلـى     % 34.3بنسبة   2004لعام  ) باستثناء العاصمة القدس  (ارتفعت القيمة المضافة في األراضي الفلسطينية       
  %.32.5وقطاع غزة بنسبة % 67.5مليون دوالر موزعة بين باقي الضفة الغربية بنسبة 
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من إجمالي القيمة المضـافة لقطـاع       ، %30.5مساهماً بنسبة   ، وقد احتل نشاط التعليم المرتبة األولى في باقي الضفة الغربية         
ثم األنشـطة العقاريـة وااليجاريـة    ، %23.1 الصحة والعمل االجتماعي بنسبة   تلته أنشطة ، الخدمات في باقي الضفة الغربية    

  ).على التوالي% 11.5، %12.2(وأنشطة الصحة والعمل االجتماعي والفنادق والمطاعم بنسبة ، %)22.7(بنسبة 
  

من % 30.1ة بنسبة    مساهم األخرىأما في قطاع غزة فكانت المرتبة األولى من نصيب أنشطة الخدمة االجتماعية والشخصية              
، %17.3  األنشطة العقارية وااليجارية بنسـبة     ثم،  %29.5تلتها أنشطة التعليم    ، المضافة لقطاع الخدمات هناك   القيمة  إجمالي  

  )4انظر شكل %.(8.6وأنشطة الفنادق والمطاعم ، %14.5وأنشطة الصحة والعمل االجتماعي 
  

  أنشطة الخدمات في الضفة المساهمة في العمالة والقيمة المضافة في : 4شكل 
  2004لعام وقطاع غزة ) باستثناء العاصمة القدس(الغربية 
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االجتماعي

أنشطة الخدمة
االجتماعية والشخصية

االخرى
المساهمة في العمالة المساهمة في القيمة المضافة

  
بيانات غير (سلسلة المسوح االقتصادية، ، 2006الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني : المصدر

  ).منشورة
  
  

   األجور واإلنتاجية5-4
  

 دوالرا  4877) باستثناء العاصمة القدس  ( في أنشطة الخدمات في األراضي الفلسطينية        2004 بلغ متوسط إنتاجية العامل لعام    
  .للعامل سنوياً

  
باسـتثناء  (سجل العاملون في األنشطة العقارية وااليجارية أعلى مستوى إنتاجية في قطاع الخدمات في باقي الضفة الغربيـة                  

 االجتماعيـة   األنشـطة بينما  ،  دوالراً للعامل سنوياً   9224 العامل فيها    حيث بلغ متوسط إنتاجية   ، 2004لعام  ) العاصمة القدس 
  . دوالراً للعامل سنويا2945ً هي األقل إنتاجية حيث بلغ متوسط إنتاجية العامل األخرىوالشخصية 

  
إنتاجية العامل  حيث بلغ متوسط    ، 2004أما في قطاع غزة فقد كانت أنشطة التعليم هي األكثر إنتاجية في قطاع الخدمات العام                

 2541فقد كانت األقل إنتاجية حيث بلغ متوسـط إنتاجيـة العامـل              الفنادق والمطاعم    أنشطةأما  ،  دوالراً للعامل سنوياً   4902
  )1جدول . (دوالراً للعامل سنوياً

  
 2004في عام   ) سباستثناء العاصمة القد  (بالمقابل تراجع متوسط األجور السنوي في أنشطة الخدمات في األراضي الفلسطينية            

  . دوالراً سنوياً للعامل4419ليصل إلى حوالي% 12.7بنسبة 
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   حسب المنطقة والنشاط االقتصادي2004، 2003متوسط اإلنتاجية بين عامي : 1جدول 
  )القيمة بالدوالر األمريكي(

متوسط اإلنتاجية في الضفة الغربية
 )باستثناء العاصمة القدس(

  متوسط اإلنتاجية 
 النشاط االقتصادي في قطاع غزة

 2004عام  2003عام 

جعمعدل الترا
2004عام 2003عام  أو النمو

 معدل التراجع
 أو النمو

 65.8- 2540.7 7432.9 8.9 4516.3 4146.3 الفنادق والمطاعم

 7.0- 4373.0 4700.5 58.5 9223.8 5818.9 األنشطة العقارية وااليجارية

 18.0 4902.1 4155.9 22.8- 6444.7 8352.1 التعليم

 45.7 3758.9 2580.4 1.7 6652.7 6540.2 الصحة والعمل االجتماعي

األنشطة االجتماعية الشخصية   
 األخرى

3814.4 2944.6 -22.8 2597.7 3053.9 17.6 

 4.9- 3692.8 3881.1 3.0- 5766.4 5945.8 المتوسط الكلي

  ).بيانات غير منشورة(سلة المسوح االقتصادية، سل، 2006الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني : المصدر
  
  

حيث بلـغ   ، 2004العام  ) باستثناء العاصمة القدس  ( في قطاع الخدمات في الضفة الغربية        أعلى االجور  التعليم   أنشطة وسجلت
 3977جـور   بينما أنشطة الفنادق والمطاعم هي األقل أجوراً حيث بلغ متوسط األ          ،  دوالراً للعامل  7124متوسط األجور فيها    

كذلك األمر في قطاع غزة، حيث كانت أنشطة الصحة والعمل االجتماعي هي األكثر أجوراً في قطاع الخدمات               . دوالراً للعامل 
أما األنشطة األقل أجورا فقد كانت أنشطة التعليم حيث بلغ          ،  دوالراً للعامل  3801حيث بلغ متوسط األجور فيها      ، 2004العام  

  .  دوالراً للعامل2294متوسط األجور فيها 
  
  

   التجارة الداخلية-6
  

وتبرز أهمية . تعتبر أنشطة التجارة الداخلية من األنشطة الهامة التي تساهم في الناتج المحلي اإلجمالي وتشغيل األيدي العاملة
المختلفة باإلضافة إلى مسح التجارة الداخلية من البيانات التي يوفرها عن أعداد المؤسسات والعاملين وتعويضاتهم بتصنيفاتهم 

  ).اإلنتاج، االستهالك الوسيط، القيمة المضافة، والتكوين الرأسمالي(أهم المؤشرات االقتصادية والتي تشمل 
  :ويغطي مسح التجارة الداخلية األنشطة االقتصادية التالية

  

 .بيع وصيانة المركبات وبيع الوقود 

 .تجارة الجملة 

 .خصية السلع الشوإصالحتجارة التجزئة،  

  
  :2003، ومقارنتها مع عام 2004 النتائج الرئيسية لمسح التجارة الداخلية عام ألبرزوفيما يلي عرض 

  
   عدد المؤسسات والتشغيل6-1
  

مؤسسة، وبلغ عدد المؤسسات العاملـة      ) 49491 (2004بلغ عدد المؤسسات في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة خالل عام            
 .مؤسسة) 16861 (2004 مؤسسة، بينما بلغ عدد المؤسسات العاملة في قطاع غزة في عام 32630في باقي الضفة الغربية 
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، %26.3 زيادةً في عدد المؤسسات العاملة في هذه األنشطة في باقي الضفة الغربية وقطـاع غـزة بمعـدل                    2004شهد عام   
ة الفرعية؛ كان شهد نشـاط تجـارة        وعلى مستوى األنشط  . في قطاع غزة  % 33.8في باقي الضفة الغربية و    % 22.7 وبواقع

 مؤسسـة خـالل     1678ليصبح العدد نحو    % 41.0الجملة تراجعاً ملحوظاً من حيث عدد المؤسسات العاملة، إذ تراجع بنسبة            
 وارتفع مؤسسة،   41568ليبلغ حوالي   % 33.6في المقابل ارتفع عدد المؤسسات في نشاط تجارة التجزئة بنسبة           .  2004العام  

  .2004 مؤسسة خالل العام 6245ليصبح % 19.3ؤسسات في أنشطة بيع وصيانة وإصالح المركبات بنسبة كذلك عدد الم
تتسم أنشطة التجارة الداخلية بمؤسساتها صغيرة الحجم ذات الطابع العائلي، حيث ال يزيد عدد العمال عن اثنين في معظم هذه                    

  . السلع الشخصيةوإصالح التجزئة  وضوحا في تجارةأكثرالمنشآت ضمن هذه األنشطة، ويبدو هذا 
  

عامل، وبلغ عدد العاملين في باقي الضفة       ) 100852 (2004بلغ عدد العاملين في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة خالل عام            
 عامل، وتشير النتائج إلى ارتفاع عدد العاملين في أنشطة التجارة الداخلية في             39245 عامل، وفي قطاع غزة      61607الغربية  

، وكانـت تجـارة التجزئـة       2003عن عام   % 50.2، وارتفاعه في قطاع غزة بحوالي       %19.9قي الضفة الغربية بحوالي     با
في كـل   % 78.7و% 78.1 السلع الشخصية المشغل األكبر بين أنشطة التجارة الداخلية، فبلغت مساهمتها في العمالة              وإصالح

% 72.5و% 71.7 والتي بلغت    2003ة بذلك عن مساهمتها في عام       من باقي الضفة الغربية وقطاع غزة على التوالي، مرتفع        
  .على التوالي

  
أما بالنسبة لتصنيف العاملين في هذا القطاع، فما زال أصحاب العمل وأفراد األسرة يشكلون الجزء األكبر منهم كعاملين بدون                   

  .من مجموع العاملين% 72.8جر، والذين بلغت نسبتهم أ
  

من العاملين في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة، وكانت         % 60.7 السلع الشخصية    وإصالحالتجزئة  وكانت نسبتهم في تجارة     
  .النسبة األكبر لمساهمة العاملين بدون اجر في هذا النشاط

  
   القيمة المضافة6-2
  

عليه فـي عـام     مقارنة مع ما كانت     %) 26.2(مليون دوالر، مرتفعة بنسبة     ) 531.5 (2004بلغت القيمة المضافة خالل عام      
 في باقي الضفة الغربية معظم القيمة المضافة في هـذه األنشـطة، حيـث               2004، كونت أنشطة التجارة الداخلية للعام       2003

لتصل إلـى   % 20.0، وارتفعت قيمتها في باقي الضفة الغربية بحوالي         %73.2زادت عن تلك المتحققة في قطاع غزة بنسبة         
لتبلغ قيمتهـا   % 38.8تفاع القيمة المضافة المتحققة في هذه األنشطة في قطاع غزة نحو             مليون دوالر، وبلغت نسبة ار     336.9
يذكر أن القيمة المضافة ارتفعت في جميع أنشطة التجارة الداخلية في قطاع غزة، وكانت أعلى نسـبة                 .  مليون دوالر  194.5

، وكانت اقل نسبة ارتفاع في نشـاط        %56.4  السلع الشخصية واألسرية حيث بلغت     وإصالحارتفاع في نشاط تجارة التجزئة،      
، في حين كانت أعلى نسبة ارتفاع في باقي الضفة الغربية من نصيب نشاط بيـع وصـيانة                  %3.1تجارة الجملة حيث بلغت     

 السلع الشخصية قي القيمة     وإصالح، وبلغت مساهمة نشاط تجارة التجزئة       %42.7 المركبات وبيع الوقود حيث بلغت       وإصالح
على التوالي، في الوقت الذي     % 65.6و% 55.0لقطاع التجارة الداخلية في كل من باقي الضفة الغربية وقطاع غزة،            المضافة  

كان فيه نشاط تجارة الجملة، النشاط األقل زيادة في القيمة المضافة لقطاع التجارة الداخلية في باقي الضفة الغربيـة وقطـاع                     
  )5انظر شكل . (على التوالي، بالمقارنة مع أنشطة التجارة الداخلية األخرى % 3.1و% 12.3غزة حيث بلغ معدل االرتفاع 
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  التوزيع النسبي للقيمة المضافة لقطاع التجارة الداخلية في: 5شكل 
  2004كل من باقي الضفة الغربية وقطاع غزة في عام 
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باقي الضفة الغربية قطاع غزة
  

  .، مسح التجارة الداخليةالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر
  
   األجور واإلنتاجية6-3
  

% 3.0أدت التغيرات في أعداد العاملين والقيمة المضافة في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى انخفاض اإلنتاجية بحوالي                  
  .  دوالر للعامل الواحد في أنشطة التجارة الداخلية5270لتبلغ 

  

تجارة الجملة هي األعلى بين أنشطة التجارة الداخلية في كل من باقي الضـفة الغربيـة                وقد كانت إنتاجية العاملين في أنشطة       
  .2003عن عام % 56.5 دوالر للعامل، بارتفاع قدره 19958وقطاع غزة، وبلغت حوالي 

  

، وتتميز  )مل دوالر للعا  3965( السلع الشخصية كانت األقل وبلغت       وإصالحن إنتاجية العامل في تجارة التجزئة       إفي المقابل، ف  
، في الوقـت    %78.3المنشآت العاملة في هذه األنشطة بالطابع العائلي وبأنها ذات حجم صغير، وبلغت مساهمتها في التشغيل                

  %.58.9الذي كانت مساهمتها في القيمة المضافة ال تتعدى 
  

  متوسط األجور واإلنتاجية في قطاع التجارة الداخلية في كل من : 6شكل 
  2004ربية وقطاع غزة في عام باقي الضفة الغ
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باقي الضفة قطاع غزة
  

  .الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، مسح التجارة الداخلية: المصدر
  

من جهة أخرى، فقد ظل متوسط األجور السنوية في باقي الضفة الغربية أعلى منه في قطاع غزة، فبلغ متوسط األجر للعامل                     
 دوالرا للعامل في قطاع غزة، حيث كانت أعلى أجور في بـاقي             2839 دوالرا، مقابل    3798غربية  الواحد في باقي الضفة ال    
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 دوالر للعامل، واقل أجور في نشاط تجارة التجزئة وإصالح السلع           5129.8الضفة الغربية في نشاط تجارة الجملة حيث بلغت         
أعلى أجور في نشاط تجارة الجملـة حيـث بلغـت            دوالر للعامل، أما في قطاع غزة فقد كانت          3490.8الشخصية حيث بلغ    

 دوالر 2678.1 دوالر للعامل، واقل أجور في نشاط تجارة التجزئة وإصالح السلع الشخصية واألسرية حيث بلغـت        3457.3
  ) 6انظر شكل . (للعامل

  
  

  النشاط الفندقي -7
  

ع عدد الفنادق العاملة في األراضي الفلسـطينية مـن   ، إذ ارتف2005شهد النشاط الفندقي عدداً من التغيرات خالل الربع الرابع      
 فندقاً في الضفة الغربيـة،      46 مقارنةً بالربع السابق، وتوزعت الفنادق العاملة بواقع         2005 فندقاً في الربع الرابع      77 إلى   76
 غرفة  260لسطينية بنحو   كما ارتفع عدد الغرف المتاح في فنادق األراضي الف        .  فندقاً في قطاع غزة    13 فندقاً في القدس و    18و

، بينمـا تراجـع عـدد       %12.5وقد تمثل هذا االرتفاع في عدد الغرف في الضفة الغربية بنسبة            .  غرفة 3691ليصبح عددها   
  . في منطقة القدس وقطاع غزة% 0.1الغرف بنسبة 

  
% 2.3 نزيالً منخفضاً بنسبة     34,535 نحو   2005بلغ عدد نزالء الفنادق في األراضي الفلسطينية خالل الربع الرابع من العام             

من مجموع النزالء، في حـين      % 48.8مقارنة بالربع السابق، ويتركز عدد النزالء في فنادق القدس، حيث وصلت نسبتهم إلى              
في فنادق جنوب الضفة الغربية، وكانت نسـبة نـزالء          % 022.في فنادق وسط الضفة الغربية، و     % 22.9وصلت النسبة إلى    
  %.2.9نزالء في فنادق قطاع غزة من مجموع النزالء، وبلغت نسبة ال% 3.4لضفة الغربية الفنادق في شمال ا

  
، وفـي   2005، مقارنة مع الربع الثالث من العـام         %3.9وتبين النتائج أن عدد النزالء في فنادق مدينة القدس انخفض بنسبة            

  .2005مقارنةً مع الربع الثالث % 4.5زالء بنسبة مناطق وسط الضفة الغربية، والتي تشمل رام اهللا وأريحا، انخفض عدد الن
  

مقارنة مع الربع الثالث، بينما انخفض عدد نزالء الفنـادق          % 14.5وارتفع عدد نزالء الفنادق في جنوب الضفة الغربية بنسبة          
 السـابق مـن     مقارنة مع الربع  % 5 بنسبه    أما في قطاع غزة فقد انخفض عدد النزالء        ،%1.1في شمال الضفة الغربية بنسبة      

  )7انظر شكل ( .2005العام 
  

  2005عدد الفنادق العاملة في األراضي الفلسطينية خالل الربع الرابع : 7شكل 
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  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، النشاط الفندقي في األراضي الفلسطينية: المصدر
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أما عدد العاملين   . 2005خالل الربع الرابع    % 16.4 األراضي الفلسطينية حيث بلغت      لم تتغير نسبة إشغال الغرف الفندقية في      
وتوزع هـؤالء   .  عامالً 1,150 عاملةً و  168عامالً، منهم    1,318 عامالً ليبلغ عددهم     72في قطاع الفنادق، فقد ارتفع بمقدار       

وقد ارتفع عدد العاملين فـي      . مال في قطاع غزة    عا 340 في فنادق القدس و    349 عامالً وموظفاً في الضفة الغربية و      629بين  
، وارتفع  %0.9 بينما ارتفع في قطاع غزة بنسبة        2005مقارنة مع الربع الثالث من العام       % 11.1مناطق الضفة الغربية بنسبة     

  ) 8انظر شكل ( %.1.7عددهم في منطقة القدس بنسبة 
  

  لةعدد النزالء ومعدل إشغال الغرف في الفنادق العام: 8شكل 
  في األراضي الفلسطينية حسب الربع
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معدل إشغال الغرف عدد النزالء
  

  .الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، النشاط الفندقي في األراضي الفلسطينية: المصدر
  
  
  الحيازات الزراعية -8
  

، حسـب التوصـيات     2004/2005قام الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بتنفيذ المسح الزراعي الهيكلي للعام الزراعـي             
، وقد تم تنفيـذ     2005الدولية باعتماد الحيازة الزراعية كوحدة إحصائية لجمع البيانات، خالل شهري أيار وحزيران من العام               

المسح الزراعي الهيكلي على عينة عشوائية تم سحبها باالعتماد على قاعدة البيانات التي تم بناؤها من خـالل تنفيـذ حصـر                     
 حيازة زراعية، في 7951، وقد تم تصميم العينة بحجم      2004ة والذي نفذه الجهاز في الربع األخير من عام          الحيازات الزراعي 

  .من عينة المسح الكلية% 96.3حين اكتملت مقابلة 
  

في الضفة  % 89.0تشير النتائج األساسية للمسح إلى توزع الحائزين الزراعيين في األراضي الفلسطينية حسب المنطقة بواقع               
  . سنة47.2في قطاع غزة، كما تظهر النتائج أن معدل عمر الحائز الزراعي في األراضي الفلسطينية بلغ % 11.0غربية وال
  

من األسر الحائزة في    % 25.6من الحائزين الزراعيين في األراضي الفلسطينية هم ذكور، وأن          % 95.5وتشير النتائج إلى أن     
 7.9 فأكثر، وأن معدل حجم أسرة الحائز الزراعي في األراضي الفلسطينية بلـغ               أفراد 10األراضي الفلسطينية عدد أفرادها     

مـن  % 96.8كما يمكن القول أن غالبية الحيازات الزراعية في األراضي الفلسطينية هي حيازات أسـرية، حيـث أن                  .  فرد
  .الحائزين الزراعيين في األراضي الفلسطينية هم أرباب أسر

  

من إجمـالي الحيـازات     % 69.5زات الزراعية النباتية هي األكثر شيوعاً، حيث وصلت نسبتها إلى           تشير النتائج إلى أن الحيا    
، %7.3والحيازات الحيوانيـة    % 23.2الزراعية في األراضي الفلسطينية، في حين بلغت نسبة الحيازات الزراعية المختلطة            

  )2جدول %. (81.6وفي قطاع غزة % 68.0ة وعلى مستوى المنطقة، بلغت نسبة الحيازات النباتية في الضفة الغربي
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، ومن ثـم    %33.3، يليها الحضر بنسبة     %66.1 في مناطق الريف بنسبة      األراضي الفلسطينية تتركز الحيازات الزراعية في     
، وعند مقارنة الضفة الغربية مع قطاع غزة، فقد تركزت الحيازات الزراعية في الضفة الغربية فـي                 %0.6المخيمات بنسبة   

، أما في قطاع غزة فقد تركـزت        %0.3، ومن ثم المخيمات بنسبة      %28.5، يليها الحضر بنسبة     %71.2 الريف بنسبة    مناطق
  %.3.3، ومن ثم المخيمات بنسبة %24.1، يليها الريف بنسبة %72.6الحيازات الزراعية في مناطق الحضر بنسبة 

  
دونـم، وعنـد مقارنـة      ) 10 -1(فئة المساحة الصغيرة    من الحيازات الزراعية في األراضي الفلسطينية ضمن        % 58.4تقع  

) 10 -1(من الحيازات الزراعية في الضفة الغربية ضمن فئة المساحة الصغيرة           % 56.0الضفة الغربية مع قطاع غزة، تقع       
 19.8ى  كما أن معدل حجم الحيازة الزراعية في الضفة الغربية يصل إل          %.  77.5دونم، فيما كانت هذه النسبة في قطاع غزة         

  )3جدول . ( دونم في قطاع غزة8.5دونم، وينخفض هذا المعدل ليصل إلى 
  

، %58.9تشكل مساحة أشجار البستنة أعلى نسبة من إجمالي المساحات المزروعة في األراضي الفلسطينية، بنسبة تصل إلى                 
 هذا وقد بينت النتائج بـأن نمـط   %.10.8، ومن ثم مساحة الخضراوات بنسبة       %30.3يليها مساحة المحاصيل الحقلية بنسبة      

زراعة المحاصيل في الضفة الغربية يختلف عن النمط السائد في قطاع غزة، حيث تتركز زراعة البسـتنة الشـجرية بنسـبة             
في قطاع غزة، وهذا يتفق إلى حد كبير مـع          % 40.4في الضفة الغربية، في حين تتركز زراعة الخضراوات بنسبة          % 60.3

  )4جدول . (سمي والذي يعتمد على الري في قطاع غزةالنمط الزراعي المو
  

يعتبر طابع التربية الخليط ألكثر من نوع من أنواع الثروة الحيوانية األكثر شيوعاً في األراضي الفلسـطينية، والـذي بلغـت             
ة، يلـي ذلـك     في قطاع غز  % 45.5من إجمالي الحيازات الحيوانية والمختلطة، وترتفع هذه النسبة لتصل إلى           % 33.9نسبته  

  . في قطاع غزة% 17.0مقابل % 27.2الغربية بنسبة  الحيازات الحيوانية والمختلطة التي تربي أغنام فقط في الضفة
  

من الحيازات الزراعية في األراضي الفلسطينية تستخدم عامل زراعي دائم واحد فقط في الحيازة         % 40.1تشير النتائج إلى أن     
، %2.6 عمال زراعيين دائمين فأكثر في الحيـازة الزراعيـة           6يازات الزراعية التي تستخدم     الزراعية، فيما بلغت نسبة الح    

وتشير النتائج إلى أن الحيازات الزراعيـة فـي األراضـي           .  وذلك من إجمالي الحيازات الزراعية في األراضي الفلسطينية       
من العمالة الزراعية الدائمة فـي األراضـي        % 48.3وتبين النتائج أن    .  عامل زراعي دائم   2.1الفلسطينية تستخدم ما معدله     

مسـتخدمين  % 5.6أصحاب عمل، و  % 13.9يعملون لحسابهم، و  % 32.2الفلسطينية هم أعضاء أسرة غير مدفوعي األجر، و       
  )5جدول . (بأجر

  
نوع أو أكثـر مـن      تستخدم  ) النباتية والحيوانية والمختلطة  (تشير النتائج إلى أن الحيازات الزراعية في األراضي الفلسطينية          

% 38.5من إجمالي الحيازات الزراعية النباتية والمختلطة تستخدم األسمدة العضوية، و         % 45.1التطبيقات الزراعية، حيث أن     
  .تستخدم المكافحة البيولوجية% 12.2تستخدم األسمدة الكيماوية، و% 30.0تستخدم المبيدات، و

  
 إلى مجموعة مـن األضـرار نتيجـة    2000ى في الربع األخير من العام     تعرض القطاع الزراعي ومنذ بداية انتفاضة األقص      

من الحيازات الزراعية في األراضـي الفلسـطينية        % 26.1الممارسات اإلسرائيلية العدوانية على هذا القطاع الهام، حيث أن          
فـي الضـفة    %  23.1ة  تعرضت لألضرار نتيجة الممارسات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية، في حين بلغت هذه النسب            

  .في قطاع غزة% 50.3الغربية و
  

، يليهـا   %68.4تعتبر الحيازات الزراعية النباتية األكثر تضرراً نتيجة الممارسات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية بنسبة              
الزراعيـة  على التوالي، وذلك مـن إجمـالي الحيـازات          % 4.5و% 27.1الحيازات المختلطة والحيوانية المتضررة بنسبة      

  .المتضررة في األراضي الفلسطينية
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  التوزيع النسبي للحيازات الزراعية في األراضي الفلسطينية: 2جدول 
  2005/ 2004حسب نوع الحيازة والمنطقة، 

  
  المنطقة  نوع الحيازة الزراعية

  مختلطة  حيوانية  نباتية
  المجموع

  100  23.2  7.3  69.5  األراضي الفلسطينية
  100  24.5  7.5  68.0  الضفة الغربية

  100  24.1  6.2  69.7  شمال الضفة
  100  15.5  12.7  71.8  وسط الضفة
  100  29.5  7.1  63.4  جنوب الضفة

  100  13.1  5.3  81.6  قطاع غزة
المسـح الزراعـي الهيكلـي    . 2005الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،   : المصدر

  .   فلسطين–رام اهللا.  النتائج األساسية–2004/2005
  
  

  التوزيع النسبي للحيازات الزراعية النباتية والمختلطة في األراضي الفلسطينية : 3جدول 
  2005/ 2004حسب فئات المساحة والمنطقة، 

  
  )دونم(فئات المساحة 

  المنطقة
أكثر من  71-80 61-70 51-60 41-50 31-40 21-30 11-20 1-10

80  

معدل حجم 
)دونم(الحيازة 

 18.6 4.1 0.9 1.3 1.8 3.2 4.4 8.3 17.6 58.4  ةاألراضي الفلسطيني

 19.8 4.4 1.0 1.4 2.0 3.5 4.8 8.8 18.1 56.0  الضفة الغربية

 24.0 5.6 1.5 1.8 2.8 4.7 6.0  10.4 18.4 48.8  شمال الضفة

 14.2 2.8 0.3 0.6 1.2 2.7 3.3 6.7 23.2 59.2  وسط الضفة

 15.9 3.6 0.3 1.0 1.1 1.9 3.6 7.0 15.3 66.2  جنوب الضفة

 8.5  0.4 0.7 0.3 0.6 1.1 1.2 4.8 13.4 77.5  قطاع غزة
  . فلسطين–رام اهللا.  النتائج األساسية–2004/2005المسح الزراعي الهيكلي . 2005الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر

  
  
  

  التوزيع النسبي للمساحة المزروعة بأشجار البستنة : 4جدول 
  حاصيل الحقلية في األراضي الفلسطينية والخضراوات والم

  2005/ 2004حسب المنطقة، 
  

  المجموع المحاصيل الحقلية  الخضراوات أشجار البستنة  المنطقة
  100 30.3 10.8 58.9  األراضي الفلسطينية

  100 30.5 9.2 60.3  الضفة الغربية
  100 27.7 40.4 31.9  قطاع غزة

 –2004/2005المسح الزراعي الهيكلي    . 2005سطيني،  الجهاز المركزي لإلحصاء الفل   : المصدر
  . فلسطين–رام اهللا. النتائج األساسية
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  التوزيع النسبي للحيازات الزراعية في األراضي الفلسطينية حسب : 5جدول 
  2005/ 2004في الحيازة الزراعية والمنطقة، * عدد العاملين الدائمين

  
  المنطقة  عدد العاملين

  فأكثر6  5  4  3  2  1
املين الدائمينمعدل عدد الع المجموع

  في الحيازة الزراعية
  2.1  100  2.6  2.9  7.3  14.5  32.6  40.1  األراضي الفلسطينية

  2.1  100  2.0  2.7  6.5  14.2  33.4  41.2  الضفة الغربية •
  2.2  100  2.5  3.5  7.8  14.5  36.9  34.8  شمال الضفة
  1.7  100  1.2  0.8  3.9  12.5  22.0  59.6  وسط الضفة
  2.0  100  1.4  2.5  5.4  14.3  32.8  43.6  جنوب الضفة

  2.6  100  7.5  4.6  14.6  17.4  25.3  30.6  قطاع غزة •
 –رام اهللا .  النتائج األساسـية   –2004/2005المسح الزراعي الهيكلي    . 2005الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،     : المصدر

  .  فلسطين
  .ات الزراعيةيشمل الحائزين الزراعيين العاملين في الحياز  *

  
  
  معاصر الزيتون -9
  

بأشجار  يعتبر الزيتون من أهم المحاصيل الزراعية المنتجة في األراضي الفلسطينية، فقد بلغت مساحة األراضي المزروعة
مـن إجمالي المساحة المزروعة % 51.2 ألف دونم، والتي تشكل ما نسبته 934 حوالي 2003/2004الزيتون للعام الزراعي 

 مليون دوالر أمريكي، أي 118وبلغت قيمة إنتاج الزيتون لنفس العام حوالي .  ن إجمالي مساحة األشجار المثمرةم% 81.1و
من إجمالي قيمة إنتاج األشجار % 55.4من إجمالي قيمة اإلنتاج الزراعي في األراضي الفلسطينية و% 21.9ما نسبته 
  .المثمرة

  
 معاصـر   203 معصرة، منها    287 فإن عدد المعاصر لهذا الموسم بلغ        2005م  واستناداً إلى مسح معاصر الزيتون لموسم عا      

 معصرة مغلقة بشكل مؤقت، وتركزت معاصر الزيتون العاملة في منطقة شمال الضفة الغربيـة وخاصـةً فـي                   84عاملة و 
 39يـك و  معصـرة أوتومات 164كما توزعت المعاصر العاملة حسب مستوى األتمتـة إلـى      . محافظة جنين ومنطقة طوباس   

  .معصرة قديمة ونصف أوتوماتيك
  

 طن من الزيت، وساهمت محافظة 6,790 طن، والتي أنتجت حوالي 27,310وبلغت كمية الزيتون التي دخلت المعاصر 
وعند مقارنة كميات الزيتون والزيت لهذا العام مع . من إجمالي إنتاج الزيتون لهذا العام% 22.2جنين ومنطقة طوباس بنسبة 

نجد أن متوسط كميات الزيتون المدروس في هذه األعوام بلغ ) 2002، 2000، 1998(ذات اإلنتاجية العالية األعوام 
 طن، في حين بلغ متوسط كميات الزيتون المدروس لألعوام ذات 23,268 طن، ومتوسط إنتاجها من الزيت بلغ 104,975

  .  طن6,681الزيت المنتج  طن وبلغ متوسط 27,273) 2003، 2001، 1999( اإلنتاجية المنخفضة
  

. يعملون بأجر%) 59.7 (365 عامال، منهم 611 نحو 2005وبلغ إجمالي عدد العاملين في معاصر الزيتون خالل عام 
وبلغت .  دوالر خالل العام775 ألف دوالر أمريكي، أي أن متوسط أجور العاملين بأجر بلغ 283وبلغت تعويضاتهم السنوية 

 ألف دوالر، وبذلك يكون متوسط إنتاجية العامل في معاصر الزيتون حوالي 1,613نتجوها حوالي القيمة المضافة التي أ
وبلغت قيمة %. 89.3 دوالر، وكانت المساهمة الكبرى في القيمة المضافة من نصيب المعاصر األوتوماتيكية بنسبة 2640



 18

 2,502وبلغت وقيمة إنتاج المعاصر حوالي . يكيةللمعاصر األوتومات% 90.3 ألف دوالر منها 889االستهالك الوسيط حوالي 
  )9انظر شكل . (للمعاصر األوتوماتيكية% 89.7ألف دوالر منها 

  
% 47.3من المعاصر العاملة تتخلص من الزيبار عن طريق الحفر االمتصاصـية، و           % 45.3وأظهرت نتائج المسح أيضاً أن      

وبلغت نسبة المعاصر األوتوماتيك التي تتخلص مـن الزيبـار          . ريقةمن المعاصر العاملة تتخلص من المياه العادمة بنفس الط        
  .على التوالي% 45.1و% 44.5والمياه العادمة بطريقة الحفر االمتصاصية، 

  
 جية في معاصر الزيتون العاملة فيمتوسط األجور واإلنتا: 9شكل

  .2005 و2004الفلسطينية لعامي األراضي 
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متوسط اإلنتاجية متوسط األجور
  

  . 2005الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، مسح معاصر الزيتون، : درالمص
  
  

  سوق العمل -10
  

 2005سنقوم في هذا العدد من المراقب باستعراض التطورات الرئيسية على مؤشرات سوق العمـل خـالل الربـع الرابـع                     
 الجزء المتعلق بسوق العمـل واألجـور        وسنخصص القسم األكبر في   . ومقارنتها مع مثيالتها في الربع الثالث من نفس العام        

  .2005للحديث عن المؤشرات السنوية لسوق العمل للعام 
  

 2005 مؤشرات سوق العمل للربع الرابع 10-1
  

 إلى حدوث تراجع ملحوظ على معظـم        2005أشارت نتائج المؤتمر الصحفي الخاص بمسح القوى العاملة خالل الربع الرابع            
إذ تراجعـت نسـبة     . عمل الفلسطيني خالل الربع الرابع لدى مقارنتها بمثيالتها في الربع السـابق           المؤشرات المتعلقة بسوق ال   

 ألف شخص، ليصل عـددهم      20وانخفض بذلك عدد المشاركين بنحو      %. 40.3إلى  % 41.7المشاركة في القوى العاملة من      
% 70.3،  ) ألف عامل عن الربع السـابق      25بانخفاض مقداره   ( ألف عامل    632وقد بلغ عدد العاملين     .  ألف شخص  830إلى  

يذكر أن معظم االنخفاض الذي طرأ علـى عـدد          . من قطاع غزة  %) 29.7(من العاملين كانوا من الضفة الغربية فيما الباقي         
 ألف عامل مقارنـة     572العاملين نجم عن تراجع قدرة االقتصاد المحلي على التشغيل، حيث استوعب االقتصاد المحلي نحو               

مـن  .  آالف عامل6 ألف عامل في االقتصاد اإلسرائيلي منخفضاً بنحو 60لف عامل بالربع السابق، فيما عمل نحو   أ 591بـ  
، وتسبب ارتفاع معدل البطالة في الضفة الغربية بشكل         %23.8إلى  % 22.7جهة أخرى، ارتفع معدل البطالة بين الربعين من         

  .نية، فيما انخفض معدل البطالة في قطاع غزةرئيسي في ارتفاع المعدل العام في األراضي الفلسطي



 19

لم يشهد توزيع العاملين على األنشطة االقتصادية تغيراً ُيذكر باستثناء انخفاض نسبة العاملين في قطاع البنـاء والتشـييد، إذ                    
سـاهمة  ، باإلضافة إلى انخفـاض م     2005بين الربعين الثالث والرابع     % 12.3إلى  % 13انخفضت مساهمته في التشغيل من      

  .خالل نفس الفترة% 19.5إلى % 21.1قطاع التجارة والمطاعم والفنادق من 
  

تظهر البيانات حدوث ارتفاع ملحوظ على األجر الوسيط اليومي للعاملين في األراضي الفلسطينية، إذ ارتفع األجـر الوسـيط                   
 شيكالً، كما ارتفـع األجـر       69.2 شيكالً إلى    65.4 من   2005اليومي للعاملين في الضفة الغربية بين الربعين الثالث والرابع          

في المقابل راوح األجر الوسيط اليومي للعاملين في إسرائيل     .  شيكالً 61.5 شيكالً إلى    53.8الوسيط اليومي في قطاع غزة من       
  . شيكال بين الربعين134.6عند مستوى 

  
%. 13.1إلى % 14.2ت نسبة مشاركتهن بين الربعين من أما بالنسبة للمؤشرات المتعلقة بالنساء في القوى العاملة، فقد انخفض     

  %.24.3إلى % 24.7وانخفض كذلك معدل البطالة لإلناث من 
  

  القوى العاملة10-2
  

 تشير بيانات القوى العاملة إلى حدوث ارتفاع طفيف في نسبة المشاركة في القوى العاملة على مستوى األراضي الفلسـطينية 

ارتفع عدد المشاركين في القوى العاملة      % (40.7إلى  % 40.4، حيث ارتفعت النسبة من      2004ام   مقارنة بالع  2005في العام   
% 42.5فقد ارتفعت النسبة في الضفة الغربية مـن         ) . 2005 ألف في العام     827 إلى   2004 ألف شخص في العام      790من  
). 2005 ألف في العام     568 إلى   2004م   ألف شخص في العا    549ارتفع عدد المشاركين في القوى العاملة من        % (42.9إلى  

، وقد بينت النتائج أن أعلى نسبة للمشاركة فـي العـام            2005في العام   % 36.7إلى  % 36.4كما ارتفعت في قطاع غزة من       
في حين سجلت محافظـة  %) 46.6(يليها منطقة طوباس %) 47.5( سجلت في شمال الضفة الغربية في محافظة جنين      2005

فـي جنـوب الضـفة      %) 39.3(يليها محافظة بيت لحم     % 37.2الغربية أدنى نسبة مشاركة حيث بلغت       القدس وسط الضفة    
  . الغربية

  
وتشـير  . 2004في العام   % 59.6خارج القوى العاملة مقارنة بـ      )  سنة فأكثر  15(من األفراد   % 59.3نحو  بينت النتائج أن    
بسـبب الدراسـة    % 33.5بينما  . بب االنشغال باألعمال المنزلية   من األفراد ظلوا خارج قوة العمل بس      % 49.3النتائج إلى أن    
  .ألسباب أخرى% 5.3بسبب كبر السن أو المرض، و% 11.9والتدريب، و

  
 العاملون في األراضي الفلسطينية 10-3

  

بيـة   ألف من الضـفة الغر     453 ألف عامل، بواقع     633 بحوالي   2005يقدر عدد العاملين من األراضي الفلسطينية في العام         
 ألف من الضفة الغربيـة      85 آالف امرأة عاملة، بواقع      106كما يقدر عدد النساء العامالت بحوالي       .  ألف من قطاع غزة    180
 ألف يحمـل بطاقـة      38ويقدر عدد العاملين في إسرائيل والمستوطنات من الضفة الغربية بحوالي           .  ألف من قطاع غزة    21و

 شخص يعمل من قطاع غزة في       1000ئيلية أو جواز سفر أجنبي، مقابل حوالي         ألف عامل يحمل بطاقة إسرا     27فلسطينية، و 
 .إسرائيل والمستوطنات

 
فـي  % 28.4في الضفة الغربيـة،     % 61.7 بواقع   2005أشارت النتائج بأن العاملين يتوزعون حسب مكان العمل خالل عام           

فاع نسبة العاملين في إسرائيل والمستوطنات مـن        في إسرائيل والمستوطنات، وتشير النتائج إلى ارت      % 9.9قطاع غزة مقابل    
، حيث ارتفعت نسبة العاملين من الضفة الغربية في إسرائيل والمستوطنات        2005في العام   % 9.9 إلى   2004في العام   % 8.7
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، في حين انخفضت نسبة العاملين من قطاع غـزة فـي إسـرائيل              2005في العام   % 13.8 إلى   2004في العام   % 11.6من  
  .2005في العام % 0.4 إلى 2004في العام % 1.1توطنات من والمس

  
تـوزع هـؤالء    . من إجمالي العاملين الفلسـطينيين    % 90.1 ألف عامل، أو ما نسبته       567استوعب االقتصاد المحلي حوالي     

 .في القطاع الخاص% 74.6في القطاع العام و% 25.4العاملون بواقع 

  
، 2005في العام   % 59.5 إلى   2004في العام   % 58.1ع نسبة المستخدمين بأجر من      على صعيد آخر، تشير النتائج إلى ارتفا      

% 66.5، كما ارتفعت في قطاع غزة مـن         2005في العام   % 56.4إلى  % 55.1حيث ارتفعت النسبة في الضفة الغربية من        
  .2005في العام % 67.1 إلى 2004في العام 

 
ام والخاص، فقد أشارت النتائج إلى ارتفاع نسبة العاملين في القطاع العام في أما على صعيد توزيع العاملين بين القطاعين الع

، فقد ارتفعت النسبة في قطاع 2005في العام % 23.0 إلى 2004في العام % 22.5األراضي الفلسطينية، حيث ارتفعت من 
النسبة بين العاملين في القطاع ، بينما شهدت الضفة ثباتا في 2005في العام % 38.1 إلى 2004في العام % 37.1غزة من 

 ألف 76 ألف موظف منهم 145من جهة أخرى يقدر العدد اإلجمالي للعاملين في القطاع العام حوالي %. 16.9العام بواقع 
  .  ألف في قطاع غزة69في الضفة الغربية و

  
في العام % 68.8لخاص من أما حول العاملين في القطاع الخاص في األراضي الفلسطينية، فقد انخفضت حصة القطاع ا

في العام % 69.3 إلى 2004في العام % 71.5، فقد انخفضت في الضفة الغربية من 2005في العام % 67.1 إلى 2004
  .لنفس الفترة% 61.5إلى % 61.8 كذلك انخفضت في قطاع غزة من 2005

  
، حيث وصلت نسبة    2005لعاملين خالل العام    المشغل األساسي ل  ) يشمل الصحة والتعليم واإلدارة العامة    (كان قطاع الخدمات    

ال تشمل  (في الضفة الغربية    % 31.5من بين العاملين في قطاع غزة، و      % 49.5، بواقع   %34.4العاملين في هذا القطاع إلى      
ين فـي   ، ويأتي قطاع التجارة والمطاعم والفنادق في المرتبة الثانية بصفته مشغالً للعـامل            )العاملين في إسرائيل والمستوطنات   

في قطـاع  % 16.3من بين العاملين في الضفة الغربية و    % 20.8، بواقع   %19.4سوق العمل المحلي، حيث تصل النسبة إلى        
فـي  % 11.7من بين العاملين في الضفة الغربيـة، و       % 17.1، بواقع   %14.6يليه قطاع الزراعة والصيد، حيث يشغل       . غزة

  .قطاع غزة
  

تقليل من حدة األزمة االقتصادية الخانقة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني خالل سنوات             كان للقطاع العام دور أساسي في ال      
 ألف  141 ألف شخص ليصل العدد إلى حوالي        26االنتفاضة، فقد استوعب القطاع العام خالل السنوات األربع األخيرة حوالي           

 أصبح العاملون في القطاع 2005وفي العام . طاع غزة ألفاً في ق69 ألفاً في الضفة الغربية و     72موظف في القطاع العام منهم      
في قطاع غزة، بعد أن كانت نسبتهم       % 38.1في الضفة الغربية و   % 16.9من إجمالي العاملين، بواقع     % 23.0العام يشكلون   

  .عشية االنتفاضة% 17.4
  

  لعاملون في إسرائيل والمستوطناتا 10-4
  

 ألف عامل منهم كـانوا      63 ألف عامل،    64 بنحو   2005 والمستوطنات خالل العام     يقدر عدد العاملين الفلسطينيين في إسرائيل     
من الضفة الغربية، مقابل أقل من ألف شخص من قطاع غزة، ويعتبر هذا العدد أقل بكثير من العدد السائد عشية االنتفاضـة                      

  . ألفاً من قطاع غزة30فة الغربية و ألفاً من الض116 ألف عامل بواقع 146والذي بلغ في حينه نحو) 2000الربع الثالث (
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  لبطالةا 10-5
  

من األفراد المشاركين في القوى العاملـة       ) حسب تعريف منظمة العمل الدولية    (تشير النتائج إلى أن نسبة العاطلين عن العمل         
مـن  انخفضت بـين الـذكور       (2005في العام   % 23.5 إلى   2004في العام   % 26.8في األراضي الفلسطينية انخفضت من      

وقد انخفضت نسبة البطالة فـي      ). بين العامين % 22.3إلى  % 20.1، في حين ارتفعت بين اإلناث من        %23.7إلى  % 28.1
ووصلت نسبة البطالة بين    %. 30.3إلى  % 35.4، كما انخفضت في قطاع غزة من        %20.3إلى  % 22.9الضفة الغربية من    

  .  من بين الرجال% 23.7مقابل % 22.3النساء المشاركات في القوى العاملة إلى 
  

 ألفاً في الضفة    115( ألف   194 حوالي   2005من جهة أخرى، بلغ عدد العاطلين عن العمل في األراضي الفلسطينية في العام              
، وفي حال إضافة العمالة المحبطـة،       2004 ألف شخص مقارنة مع العام       18، منخفضاً بنحو    ) ألفاً قي قطاع غزة    79الغربية  

  . ألف عاطل عن العمل258 ألف شخص؛ فإن عدد العاطلين عن العمل سيرتفع ليصل إلى 64والمقدرة بنحو 
 

أما على صعيد نسبة البطالة حسب المحافظة في الضفة الغربية فقد أشارت النتائج أن أعلى نسبة للبطالة سجلت فـي الخليـل                      
 قطاع غزة، فأشارت النتائج إلى أن أعلـى         أما في %). 13.2(، فيما سجلت أدنى نسبة للبطالة في أريحا واألغوار          %)26.1(

  ) 10انظر شكل %).(26.8(، وأدنى نسبة في محافظة غزة %)35.1(نسبة للبطالة كانت في دير البلح 
  

  2005عدل البطالة في األراضي الفلسطينية حسب المحافظة، م :10شكل 
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المحافظة

  
  ).2005التقرير السنوي (سطيني، مسح القوى العاملة، الجهاز المركزي لإلحصاء الفل: المصدر

  
إذ . يختلف عبء البطالة بين الفئات العمرية وفي المناطق المختلفة تبعاً لالختالف في المؤثرات االجتماعية والجغرافية السائدة               

صلت نسبة البطالة للفئة العمرية     تشير النتائج إلى أن البطالة في األراضي الفلسطينية تزداد بين فئات الشباب المختلفة، حيث و              
كما ارتفعت بـين    . في الضفة الغربية  % 32.0في قطاع غزة و   % 45.8، وبواقع   2005في العام   % 36.4 سنة إلى    15-24

. في الضفة الغربية  % 20.1بالمقارنة مع   % 26.1 سنة، حيث وصلت في قطاع غزة إلى         34-25األفراد ضمن الفئة العمرية     
فـي  % 9.6، بواقـع    %12.1 سنة فأكثر، حيث بلغت      55إلى أن أدنى معدل للبطالة سجل للفئة العمرية         في حين تبين النتائج     

  . في قطاع غزة% 18.8الضفة الغربية و
  

سنوات دراسية يحتلون النسبة األعلى ) 6-1(كما وأشارت النتائج إلى أن نسبة العاطلين عن العمل من بين الذين حصلوا على              
، هذا وتشير النتائج انه كلما زادت عدد السنوات         %26.2، فقد بلغت النسبة     2005ئات األخرى في العام     للبطالة مقارنة مع الف   

، حيث سجل أدنى معدل للبطالة    . فئاتالدراسية قلت معدالت البطالة بمعنى أن المتعلمين اقل تعطالً بالمقارنة مع غيرهم من ال             
فـي الضـفة الغربيـة      % 18.0بواقع  %) 21.8 ( فأكثر  سنة دراسية  13من بين الذين حصلوا على      بعد فئة غير المتعلمين،     

  .)11 شكل. (في قطاع غزة% 28.1و
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  نسبة العاطلين عن العمل في األراضي الفلسطينية حسب : 11 شكل
  2005السنوات الدراسية والمنطقة 
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السنوات الدراسية
الضفة الغربية قطاع غزة

  
  ).2005التقرير السنوي (ى العاملة، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، مسح القو: المصدر

  
  

  ألجورا 10-6
  

إذ . 2004 مقارنة بالعـام     2005طرأت تغيرات ملحوظة على مستويات األجور السائدة في األراضي الفلسطينية خالل العام             
ـ   53.3تشير النتائج إلى أن معدل األجرة اليومية للمستخدمين من قطاع غزة داخل قطاع غزة ارتفع مـن                    61.9ى  شـيكالً إل

 شـيكالً  73.7 شـيكالً إلـى   69.5كما ارتفع معدل األجرة اليومية في الضفة الغربية من      . 2005 و 2004شيكالً بين العامين    
  .خالل نفس الفترة

  
، فقد أشارت النتائج إلى أن أعلـى        2005أما على صعيد معدالت األجور اليومية للمستخدمين بأجر حسب المحافظة في العام             

 شيكل، في حين سجلت محافظـة       122.4ليومية في الضفة الغربية سجل في محافظة القدس، حيث وصل إلى            معدل لألجور ا  
أما في قطاع غزة فقد سـجل أعلـى معـدل           .  شيكل 61.4أريحا واألغوار أدنى معدل لألجور حيث بلغ معدل األجر اليومي           

جلت محافظة خانيونس أدنى معـدل لألجـور         شيكل في حين س    67.2لألجور اليومية في محافظة دير البلح حيث وصل إلى          
  .)12شكل انظر (. شيكل58.5وبواقع 

  
  معدل األجر اليومي بالشيكل للمستخدمين بأجر في : 12 شكل

 2005األراضي الفلسطينية حسب المحافظة، 
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المحافظة
  

  ).2005لتقرير السنوي ا(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، مسح القوى العاملة، : المصدر
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  القوى العاملة الفلسطينية النساء في 10-7
  

، وقد انخفضت النسبة فـي الضـفة        %13.4إلى  % 13.5طرأ انخفاض طفيف على نسبة مشاركة النساء في سوق العمل من            
  .خالل نفس الفترة% 9.0إلى % 9.1، كما انخفضت في قطاع غزة من %15.8إلى % 15.9الغربية من 

  
 نات الوظائف الشاغرةإعال 10-8

  

، 2005مقارنة بالربع األخير من عـام       % 30 انخفاضا ملحوظاً في نسبة اإلعالنات وبنسبة        2006شهد الربع األول من عام      
ولعل السبب في ذلك يعود إلى االنتخابات التشريعية الفلسطينية وما صاحبها من الترقب واالنتظار حيث بلغ عدد اإلعالنـات                   

  )6جدول . ( إعالناً لم تحدد عدد الشواغر المطلوبة64  إعالناً منها871
  

  م اإلعالن عنها في الصحف اليوميةعدد الوظائف الشاغرة التي ت: 6جدول 
 2006خالل الربع األول  حسب القطاعاتالثالث موزعة 

  

 المجموع
  المنظمات

 غير الحكومية
القطاع الخاص   القطاع العام

 كانون ثاني 3 133 98 234

 شباط 27 120 99 246

 آذار 39 236 116 391

 المجموع 69 489 313 871
  )القدس، األيام، الحياة(قام معهد ماس بتجميعها من الصحف اليومية : المصدر

  
 عدد الوظائف المعلن عنها مصنفة حسب المؤهل العلمي، وتشير البيانات في الجدول إلى أن الحصة الكبرى      7يبين جدول رقم    
وربما يعزى هذا األمر إلـى  ، للدراسات العليا %15من مجموع اإلعالنات مقارنة ب % 58الوريوس بنسبة كانت لدرجة البك

وبالنسبة لدرجة الدبلوم فقـد بلغـت       ، حاجة المعلنين إلى الوظائف التنفيذية أكثر منها إلى الوظائف االستشارية واالستراتيجية          
  .فقط% 3.4نات التي ال تحتاج إلى درجة علمية في حين بلغت نسبة اإلعال، من مجموع اإلعالنات% 23.2

  
  م اإلعالن عنها في الصحف اليوميةعدد الوظائف الشاغرة التي ت: 7جدول 

  2006موزعة حسب المؤهل العلمي خالل الربع األول الثالث 
  

دبلوم اقل من ذلك المجموع بكالوريوس ماجستير فأعلى   

 كانون ثاني  17 162 51 4 234

 شباط 19 168 52 7 246

 آذار 97 176 99 19 391

 المجموع 133 506 202 30 871
  )القدس، األيام، الحياة(قام معهد ماس بتجميعها من الصحف اليومية : المصدر

  
 744فقد بلغ مجمـوع إعالنـات الضـفة         ) قطاع غزة ، الضفة الغربية (أما عند تصنيف اإلعالنات حسب المنطقة الجغرافية        

 بالرغم مـن أن     8ت المناطق الوسطى من الضفة الغربية بالعدد األكبر من اإلعالنات كما يوضح الجدول              وقد استأثر ، إعالنا
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، مما يسـتدعي تكثيـف      %27في حين أن منطقتي الشمال والجنوب لم تتعد         ، هذه المنطقة هي اقل المناطق معاناة من البطالة       
طق الشمالية والجنوبية خالل الخطط القادمـة للحـد مـن           جهود الجهات المسؤولة في العمل على إيجاد فرص عمل في المنا          

 إعالنا وال يوجد تفصيل لمناطق قطاع غزة وذلـك  127وفي قطاع غزة بلغ عدد إعالنات الوظائف الشاغرة      . الهجرة الداخلية 
  .لعدم توضيح ذلك في معظم اإلعالنات

  
 ية عدد الوظائف الشاغرة التي تم اإلعالن عنها في الصحف اليوم: 8جدول 

  2006 موزعة حسب المناطق الجغرافية خالل الربع األول الثالث
  

 الضفة الغربية
 قطاع غزة

مجموع إعالنات 
  الشمال الوسط الجنوب الضفة

 كانون ثاني 19 177 10 206 28

 شباط 19 165 17 201 45

 آذار 111 201 25 337 54

 المجموع 149 543 52 744 127

 النسبة 20% 73.0% 7.0% 85.40% 14.60%
  )القدس، األيام، الحياة(قام معهد ماس بتجميعها من الصحف اليومية : المصدر

  
وقد حافظ ) غير الحكومي، الخاص، العام( تصنيف اإلعالنات حسب العالقة بين المؤهل العلمي وقطاع العمل 9يظهر جدول 

وانخفض التفاوت بين القطاعات المختلفة في الطلب ، ميةالقطاع الخاص على النسبة األعلى في الطلب على كافة الدرجات العل
  .على الوظائف التي تتطلب درجة البكالوريوس كمؤهل علمي

  
  عدد الوظائف الشاغرة التي تم اإلعالن عنها في الصحف: 9جدول 

  موزعة حسب المؤهل العلمي والقطاعات الثالث اليومية 
   2006خالل الربع األول 

  

 المجموع
 المنظمات غير
 الحكومية

القطاع العام القطاع الخاص  

 ماجستير فأعلى 3 99 31 133

 بكالوريوس 43 245 218 506

  دبلوم 20 119 63 202
 اقل من ذلك 3 26 1 30

 المجموع 69 489 313 871
  )القدس، األيام، الحياة(قام معهد ماس بتجميعها من الصحف اليومية : المصدر

  
من % 60.3 حصة القطاع الخاص من اإلعالنات هي األعلى في مناطق الضفة الغربية إذ تشكل               يالحظ في الجدول التالي بان    

مـن  % 55.9أما في قطاع غزة فكانت الحصة الكبرى للمنظمات غير الحكومية حيث بلغت النسبة              ، مجموع إعالنات الضفة  
 األمر الذي حدا بالمؤسسات غير الحكومية       مجموع إعالنات غزة وقد طرأت هذه الزيادة بعد االنسحاب اإلسرائيلي من القطاع           

  .لتكثيف نشاطاتها
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  عدد الوظائف الشاغرة التي تم اإلعالن عنها في الصحف اليومية : 10جدول 
  2006الثالث موزعة حسب القطاعات والمناطق الجغرافية خالل الربع األول 

  

 المجموع
المنظمات غير 
 الحكومية

 القطاع الخاص
القطاع 
 العام

 

 األراضي الفلسطينية 69 489 313 871

 الضفة الغربية 53 449 242 744

 شمال الضفة  10 112 27 149

 وسط الضفة 36 314 193 543

 جنوب الضفة 7 23 22 52

 قطاع غزة 16 40 71 127
  قام معهد ماس بتجميعها من الصحف اليومية: المصدر

  
يليها الطب والهندسة ، %46 نسبة لصالح تخصص اإلدارة والمحاسبة وهي   وفيما يتعلق بالتخصصات المطلوبة فقد كانت أعلى      

  %.16ثم العلوم االجتماعية بنسبة ، %38والتكنولوجيا 
  
 

  مؤشرات االستثمار -11
  

   رخص األبنية11-1
  

ن، ومثال ذلـك    يمكن مقارنة إحصاءات رخص األبنية الربعية بطريقتين؛ األولى يتم بموجبها مقارنة التغير بين ربعين متتاليي              
وقد اتبعنا تلك الطريقة في العـدد السـابق مـن           . 2005 والربع الرابع    2005التغير في عدد رخص األبنية بين الربع الثالث         

أما الطريقة الثانية، فيتم من خاللها مقارنة التغير في المؤشرات بين ربع سنة ما والربع المناظر له في العام                   . المراقب ألربعي 
  .2005 والربع الرابع 2004 مقارنة تغير أعداد رخص البناء بين الربع الرابع السابق، مثالً

  
على الرغم من أهمية الطريقة األولى في رصد التغيرات الحاصلة على رخص األبنية بين ربعين متتاليين، إال أن تلك الطريقة                    

المؤشـرات الرئيسـية فـي قطـاع        فـي   الة الطقس   ال تأخذ في االعتبار التأثير الكبير للعوامل الجوية واألجواء المناخية وح          
إذ يالحظ المتتبع لإلحصاءات المتعلقة بقطاع اإلنشاءات بشكل عام وبرخص األبنية تحديداً تزايد حجـم األنشـطة                 . اإلنشاءات

شطة خالل  بينما يتراجع حجم تلك األن    ). أي خالل الربعين الثاني والثالث    (المرتبطة بقطاع البناء والتشييد خالل فصل الصيف        
وقد ارتأينا أن نقوم في العدد الحالي من المراقب الربعي باستخدام الطريقـة             ). أي خالل الربعين األول والرابع    (فصل الشتاء   

وذلك في مسـعى    . 2004 والربع الرابع من العام      2005الثانية، والتي سيتم بموجبها إجراء المقارنة بين بيانات الربع الرابع           
  . الموسمية وعوامل الطقسإلى تحييد المؤثرات

  
، إذ تشير إحصاءات رخص األبنية إلى       2004 مقارنة بالربع الرابع     2005شهد قطاع البناء ازدهاراً نسبياً خالل الربع الرابع         

، لتصل إلـى    2004مقارنة بذات الربع من العام      % 68.5 بنسبة   2005ارتفاع عدد رخص البناء خالل الربع الرابع من العام          
من إجمالي الرخص الصادرة في الربـع الرابـع         % 50.1وقد استحوذت رخص األبنية الجديدة على أكثر من       .  رخصة 2200
وتوزعت النسـب الباقيـة     . من إجمالي الرخص  % 15.1بينما شكلت رخص اإلضافات الجديدة لمباٍن مرخصة نحو         . 2005

  . ضافات الجديدة واألجزاء القائمةوبشكل متفاوت على رخص األبنية القائمة ورخص اإلضافات القائمة ورخص اإل
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وبالمقارنة مـع مسـاحات     .  ألف متر مربع   829.0 حوالي 2005بلغ مجموع مساحات األبنية المرخصة خالل الربع الرابع         و
كمـا وزادت   %. 50.1األبنية المرخصة في الربع الرابع من العام السابق، يالحظ حدوث زيادة كبيرة بلغـت نسـبتها نحـو                   

  .2000مقارنة مع الربع الرابع % 45.9ة بنسبة المساحة المرخص
  
).  ألف متر مربع   203.7(، ومساحات قائمة    ) ألف متر مربع   625.3(توزعت مساحات األبنية المرخصة إلى مساحات جديدة        و

  .للمساحات القائمة% 200.4للمساحات الجديدة و% 29.1 بنسبة 2004وتزيد تلك المساحات عن مثيالتها في الربع الرابع 
  
من تلك  % 16.4من المساحات الجديدة، في حين بلغت نسبة المباني غير السكنية حوالي            % 83.6شكلت المباني السكنية نحو     و

من إجمالي المساحات القائمة المرخصـة      % 9.7و% 90.3بالمقابل، فقد شكلت نسبة المباني السكنية وغير السكنية         . المساحة
  ).11أنظر جدول . (على التوالي

  
   المرخصةبعض المؤشرات المتعلقة برخص األبنية والمساحة: 11جدول 

  في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة خالل الربع الرابع
  2005، 2004، 2000لألعوام 

  
  المؤشر  )ألف متر مربع(المساحات المرخصة 

2005الربع الرابع 2004الربع الرابع 2000الربع الرابع 

 829.0 552.2 568.2  مجموع مساحات األبنية المرخصة
 625.3 484.4 497.6  مساحات جديدة 

 523.0 362.8 367.9   سكنيةٍنمبا
 102.3 121.6 129.7   غير سكنيةٍنمبا

 203.7 67.8 70.6  مساحات قائمة
 184.0 58.5 62.3   سكنيةمباٍن
 19.7 9.3 8.3   غير سكنيةمباٍن

  .جهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، ال2005إحصاءات رخص األبنية، الربع الرابع : المصدر
  
  

   استيراد اإلسمنت11-2
  

وألغراض التحليل والمقارنة فـإن     . رخص األبنية مع تلك التي تتعلق بكمية اإلسمنت المستوردة        في  تتشابه العوامل التي تؤثر     
رنة بين بيانات الربـع     لذلك سنقوم بالمقا  . ما ينطبق على إحصاءات رخص األبنية ينطبق إلى حد ما على إحصاءات اإلسمنت            

  .  2004 والربع الرابع 2005الرابع 
  

أشرنا في الجزء المتعلق برخص األبنية إلى حدوث ارتفاع نسبي في عدد الرخص ومساحات األبنية المرخصة فـي الربـع                    
نية خالل تلـك  وقد انعكست تلك التطورات بشكل إيجابي على استيراد اإلسمنت إلى األراضي الفلسطي     . 2005الرابع من العام    

مقارنة بالربع الرابع من العام     % 20.2 بنسبة   2005إذ تشير البيانات إلى ارتفاع الكمية المستوردة خالل الربع الرابع           . الفترة
 ألف طـن، وهـي      259.1وقد بلغ حجم االستيراد من االسمنت إلى الضفة الغربية نحو           .  ألف طن  406.9، لتبلغ نحو    2004

  %. 25.1دة إلى الضفة في الربع الرابع من العام السابق بنسبة أعلى من الكمية المستور
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من إجمالي كمية االسمنت المستوردة إلى األراضي الفلسطينية خالل الربع الرابـع             %36.3أما قطاع غزة، فقد استحوذ على       
ذات الفترة من العام    عن كمية االسمنت المستوردة في      % 12.4وتزيد تلك الكمية بنسبة     .  ألف طن  147.8 وبلغت نحو    2005
  ) 12 جدول أنظر. (2004

  
  كمية االسمنت المستوردة إلى األراضي الفلسطينية : 12جدول 

  )2005 – 2003(الرابع من األعوام للربع 
  )ألف طن(

 قطاع غزة الضفة الغربية األراضي الفلسطينية  الفترة
  116.2  173.8  289.9   2003الربع الرابع 
  131.5  207.2  338.6  2004الربع الرابع 
  147.8  259.1  406.9  2005الربع الرابع 

  .2005إحصاءات االسمنت المستورد، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر

  
 2  تسجيل الشركات11-3

  

تحسن تعكس بيانات تسجيل الشركات التي تصدرها وزارة االقتصاد الوطني التغيرات في بيئة االستثمار الفلسطينية، ففي حال                 
أو االقتصادي، فإن الطلب على تسجيل شركات جديدة يرتفع حتـى           ) وهو األهم (ظروف االستثمار سواء من الجانب السياسي       

أيضاً تعكس بيانات تسجيل الشـركات القطاعـات        . لو لم يتم استخدام رخص الشركات مباشرة وتم تأجيلها إلى فترات الحقة           
ير البيانات إلى أن بيئة االستثمار في الضفة الغربية تراجعت في الربع األخير من العام               وتش. االقتصادية األكثر أمناً لالستثمار   

.  شـركة  166عن الربع الذي سبقه لتصـل إلـى         % 18.6عدد الشركات الجديدة المسجلة بنسبة      ، فقد تراجع    2005
وتجدر اإلشارة هنـا    . ي مليون دينار أردن   22.4لتصل إلى حوالي    % 83.6وتراجعت قيمة استثماراتها أيضاً بنسبة      

إلى أن هذا التراجع الكبير في قيمة رؤوس األموال المستثمرة ال يعكس تدهور حجم االستثمارات إلى هذه الدرجـة                   
وذلك ألن الربع الذي سبقه شهد ارتفاعاً ضخماً في حجم االستثمارات لم يشهده أي ربع في السنة، فقد بلغ حـوالي                     

  )13أنظر شكل . (ن دوالر من شركة فلسطينية واحدة مليو70 مليون دوالر منها 124.5
  

  قيمة رؤوس األموال للشركات الجديدة المسجلة : 13 شكل
  2005في الضفة الغربية للعام 
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 .2005وزارة االقتصاد الوطني، دائرة تسجيل الشركات، : المصدر

                                                           
  .فقطم يتسن الحصول على البيانات الخاصة بتسجيل الشركات حول قطاع غزة لذلك فإن التحليل سيقتصر على الضفة الغربية    2
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في الربـع   %) 38(ألخرى في قيمة رؤوس األموال المستثمرة       وتراجعت حصة نشاط الخدمات من بين النشاطات ا       
ويعزى هذا التراجع في نصيب قطاع الخـدمات إلـى أن           . في الربع الذي سبقه   % 89.4الرابع بعدما كانت تشكل     

وارتفعت حصة نشاط التجـارة     . الزيادة الكبيرة التي كانت في الربع السابق كانت في قطاع الخدمات بشكل أساسي            
، بالمقابل بلغت حصة الصناعة والزراعة والصحة من رؤوس األموال المستثمرة نسبة قليلة جـدا               %37لتصل إلى   

كما كانت عليه في الربع السابق، ويمكن أن يعزى تراجع حصة قطاع الصناعة من حجـم االسـتثمارات بسـبب                    
نية التحتية المساندة له وسيطرتها     السياسات اإلسرائيلية التي استهدفته بشكل أساسي خالل فترة االنتفاضة وتدمير الب          

على الموارد الطبيعية وعلى المعابر والحدود خاصةً وأن القطاع الصناعي يعتمد في إنتاجه على نسبة عاليـة مـن                   
وفيما يتعلق بالزراعة فلقد أصبحت أكثر األراضي الخصبة والصالحة للزراعة          . المواد الخام المستوردة من الخارج    

ر حوض مائي في الضفة الغربية خلف الجدار العازل وأصبح المزارع يجد صعوبة كبيـرة               والتي تحتوي على أكب   
في فالحتها، أضف إلى ذلك ضعف التراكمات الرأسمالية لدى المزارعين التي تعيق فرص استثماراتهم فـي هـذا                  

  )14أنظر شكل . (القطاع
  

  بيةتوزيع رأس المال للشركات الجديدة المسجلة في الضفة الغر: 14 شكل
  2005 األنشطة االقتصادية خالل الربع الرابع من العام حسب
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 .2005وزارة االقتصاد الوطني، دائرة تسجيل الشركات، : المصدر

 

  
  

  3تطورات المالية العامة -12
  

  اإليرادات العامة 12-1
  

 أن سير العمل فـي تحصـيل   2005ى نهاية الربع الرابع من عام أظهرت البيانات التي أصدرتها وزارة المالية الفلسطينية حت   
 من ناحية، أو بـنفس الفتـرة مـن العـام     2005اإليرادات العامة قد حقق مستوى مرتفعاً إذا ما قورن بالربع الثالث من عام            

، وبنسـبة   2005مقارنة مع الربع الثالث مـن عـام         %47.1الماضي من ناحية أخرى، حيث ارتفعت اإليرادات العامة بنسبة          
وقد جاء هذا االرتفاع في اإليرادات العامة بفعـل ارتفـاع كافـة بنـود               . 2004بالمقارنة مع الربع الرابع من عام       % 90.7

                                                           
  . الفلسطينيةوزارة المالية االلكتروني لوقعالم   3



 29

% 52 مليـون دوالر، أو مـا نسـبته          142.5 مليـون دوالر إلـى       93.7 ارتفعت إيرادات الجباية المحلية من       إذ،  اإليرادات
 مليون دوالر فـي     96.3 إلى   2005 مليون دوالر في الربع الثالث من عام         26.9تفعت من   واإليرادات غير الضريبية التي ار    

من إجمالي اإليرادات العامة خـالل      % 23.9، وقد شكلت نسبة     %257.6، وبنسبة ارتفاع بلغت     2005الربع الرابع من العام     
  ) 15 انظر شكل.(2005الربع الرابع من عام 

  
  نود اإليرادات العامةئيسية على ب التطورات الر:15شكل 

  2005بين الربعين الثالث والرابع 
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  الموقع اإللكتروني لوزارة المالية الفلسطينية: المصدر
  

 مليون دوالر   64.8 بالمقارنة مع الربع السابق بقيمة       2005أما إيرادات المقاصة فقد شهدت ارتفاعاً في الربع الرابع من العام            
  %.33.2سبة وبن
  

% 27.3 مليون دوالر وبنسـبة  427 بمقدار 2005 العامة والمنح ارتفاعاً خالل عام       اإليراداتوعلى المستوى السنوي شهدت     
 مليون دوالر، إضافة إلى ارتفـاع       29ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع اإليرادات المحلية بمقدار          . 2004مقارنة مع عام    

  )13 انظر جدول.( مليون دوالر316مليون دوالر، كما ارتفعت المنح بمقدار  82إيرادات المقاصة بمقدار 
  

  التطورات الرئيسية على بنود اإليرادات العامة: 13 جدول
  2005 و2004بين العامين 

  

إيرادات غير  إيرادات ضريبية إيرادات مقاصة  السنة
  ضريبية

المنح 
  والمساعدات

 المجموع

2004  580  171.07  195.93  615  1562  
2005  662  230  166  931  1989  

  .الموقع اإللكتروني لوزارة المالية الفلسطينية: المصدر
  

  النفقات العامة 12-2
  

بالمقارنة مـع الربـع     % 11.4 مليون دوالر، وبنسبة     53.4 بقيمة   2005ارتفعت النفقات العامة خالل الربع الرابع من العام         
 ورواتـب   أجـور يجة لتطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد وما نجم عنه من زيادة            الثالث من نفس العام، وهذا االرتفاع جاء نت       

 مليـون دوالر فـي   276.8 إلىفقد ارتفعت األجور والرواتب لتصل . العاملين في القطاع العام خالل النصف الثاني من العام  
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% 7.6ة االرتفاع فـي رواتـب المـدنيين         نسب(،  2005بالمقارنة مع الربع الثالث من عام     % 6.6الربع الرابع، وبنسبة زيادة     
  ).2005عن الربع الثالث من عام % 5.12وللعسكريين 

  
 مليـون دوالر،    53.1 مليـون دوالر إلـى       56وتحديداً النفقات التشغيلية فقد انخفضت من       " غير األجور "أما النفقات الجارية    

 مليون دوالر في    9.3 مليون دوالر إلى     15.7عادية من   ، والنفقات الرأسمالية ال   2005عن الربع الثالث من عام      % 5.7وبنسبة  
 األراضـي مقارنة مع الربع الثالث من نفس العام بسبب األوضاع الصـعبة التـي تمـر بهـا                  % 40.7الربع الرابع وبنسبة    

  .الفلسطينية
  

 وتوزيـع   إنتاجر لشركة   المبالغ التي تدفعها الخزينة نيابة عن هيئات الحكم المحلي سواء بشكل مباش            (اإلقراضويعتبر صافي   
، أحد الجوانب الرئيسة التـي      ) المقاصة الخاصة بالسلطة   إيرادات بشكل غير مباشر من خالل الخصم من         أوالكهرباء في غزة    

 2005، ورغم تراجع اإلنفاق على هذا البند خالل الربع الرابع مـن عـام               االتفاقيةوضعت الحكومة تحت مزيد من الضغوط       
 انه ال زال يشكل وجهـاً مـن أوجـه           إالمقارنة مع الربع الثالث من نفس العام،        % 5.7الر وبنسبة    مليون دو  25.8بحوالي  

  )16 انظر شكل. (االستخدام المتصاعدة للموارد المالية
  

   التطورات الرئيسية على بنود النفقات العامة:16شكل 
  2005بين الربعين الثالث والرابع 
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  . الفلسطينيةالموقع اإللكتروني لوزارة المالية: رالمصد

  
% 26.4 مليـون دوالر وبنسـبة       465 بمقدار   2005أما على المستوى السنوي، فقد شهدت النفقات العامة ارتفاعاً خالل عام            

 7ويرية بنحـو     مليون دوالر وارتفاع النفقات التط     459 ارتفاع النفقات الجارية بمقدار      إلىويعود ذلك   . 2004مقارنة مع عام    
  )14 انظر جدول. (مليون دوالر

  
  التطورات الرئيسية على بنود النفقات العامة : 14جدول 

  2005 و2004بين العامين 
  

أجور   السنة
  ورواتب

نفقات 
  تشغيلية

نفقات 
  تحويلية

نفقات 
 رأسمالية

صافي 
االقراض

النفقات 
التطويرية

 المجموع

2004  874.21  195.68  270.32  18  145  261  1764  
2005  938  244  625  25  130  268  2230  
  .الموقع اإللكتروني لوزارة المالية الفلسطينية: المصدر
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  عجز الموازنة العامة/فائض 12-3
  

في ضوء التطورات التي حدثت لإليرادات العامة، والنفقات العامة، واالرتفاع الذي طرأ عليهما، فقد بلغ عجز الموازنة قبـل                   
 مليون دوالر في الربع الثالث مـن عـام          193.8 مقارنة مع    2005ن دوالر في الربع الرابع من عام         مليو 118.26التمويل  

  . 2005عن الربع الثالث من عام %38.47 وبنسبة انخفاض قدرها 2005
  

  التمويل 12-4
  

ر فـي الربـع      مليون دوال  47.2بقيمة  ) منح ومساعدات (تمكنت السلطة الوطنية الفلسطينية من الحصول على تمويل خارجي          
وقد جاء  %. 11.9 مليون دوالر في الربع الثالث من نفس العام، أي بانخفاض قدره             53.6 بالمقارنة مع    2005الرابع من عام    

 مليون دوالر، ومن اللجنة الشعبية لمساعدات الشعب الفلسـطيني          0.86 البنك الدولي بقيمة     -هذا التمويل من برنامج الطوارئ    
  . مليون دوالر15.5 مليون دوالر، ومن السعودية بقيمة 26.3 ومن الجزائر بقيمة  مليون دوالر،4.6بقيمة 

  
 مليـون دوالر    146.15 إلى   2005 مليون دوالر في الربع الثالث من عام         213.1وبالمقابل فقد انخفض التمويل الداخلي من       

 مليـون دوالر  42.7ية والتي انخفضت من في الربع الرابع من نفس العام، بسبب االنخفاض الواضح في تمويل البنوك التجار         
، وانخفـاض   %78.4 مليون دوالر في الربع الرابع من نفس العام وبنسـبة بلغـت              9.2 إلى 2005في الربع الثالث من عام      

 مليـون   63.9 إلـى  2005 مليون دوالر في الربع الثالث من عـام          159مساهمة صندوق االستثمار في التمويل الداخلي من        
وهذا يشير إلى انه في حال االلتزام بدفع المنح الخارجية المرصـودة            %. 59.8دوالر في الربع الرابع من نفس العام وبنسبة         

 75.14 بمقـدار  فائضـاً بالموازنة، وتحقيق المبلغ المتبقي من التمويل الداخلي المستهدف بالموازنة فإن الموازنة سوف تحقق              
  .مليون دوالر

  
مقارنة مـع   % 51.4 مليون دوالر وبنسبة     316 بمقدار   2005لمستوى السنوي فقد ارتفع التمويل الخارجي خالل عام         وعلى ا 

  ) 15 انظر جدول. (2005 مليون دوالر في عام 931 إلى، ليصل 2004عام 
  

  التطورات الرئيسية على بنود الموازنة العامة : 15جدول 
  2005بين الربعين الثالث والرابع 

  
  %معدل التغير  2005

مقارنة مع الربع الربع الرابعالربع الثالث  
 2005الثالث

مقارنة مع الربع 
  2004الرابع 

 90.74 47.08 402.74 273.82 صافي اإليرادات العامة
 44.38 52.01 142.49 93.74 إيرادات الجباية المحلية

 1.03 30.83- 46.22 66.82 إيرادات ضريبية
 81.85 257.62 96.27 26.92  إيرادات غير ضريبية

 131.43 33.15 260.27 195.47 إيرادات المقاصة
 1919.42 305.46 62.40- 15.39- رديات ضريبية
 20.88 11.42 521.00 467.60 النفقات العامة
 21.14 12.96 514.97 455.89 النفقات الجارية

 24.39 6.56 276.82 259.77 األجور والرواتب
 18.97 7.58 164.16 152.60 مدنيون 

 33.23 5.12 112.66 107.17 عسكريون
 15.17 5.67- 53.06 56.25 نفقات تشغيلية
 31.44 156.83 126.72 49.34 نفقات تحويلية
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  %معدل التغير  2005
مقارنة مع الربع الربع الرابعالربع الثالث  

 2005الثالث
مقارنة مع الربع 

  2004الرابع 
 29.76 40.69- 9.33 15.73 نفقات رأسمالية عادية

 7.30- 34.44- 49.04 74.80 صافي اإلقراض
 2.03 48.51- 6.03 11.71 النفقات التطويرية

 46.96- 38.97- -118.26 193.78- )العجز(الرصيد
 3.76- 27.50- 193.41 266.71 ميزانية التمويل
 31.22- 11.90- 47.23 53.61 التمويل الخارجي
 10.50 31.41- 146.18 213.10 التمويل الداخلي

 18.85- 541.18 73.03 11.39 تحويل مقاصة من متأخرات سابقة
 83.76- 78.41- 9.22 42.71 ريةتمويل من البنوك التجا

 100.00-  0.00 0.00  صافي التغير في المتأخرات
صندوق االستثمار عبر صندوق 

 الرعاية االجتماعية
59.00 0.00 -100.00  

  36.08- 63.92 100.00 صندوق االستثمار
 441.39- 3.03 75.14 72.93 )الفجوة المالية(العجز بعد التمويل

  .لكتروني لوزارة المالية الفلسطينيةالموقع اإل: المصدر
  
  

  التطورات المصرفية في فلسطين -13
  

   تطور عدد المصارف وفروعها13-1
  

، قامـت   2005في الوقت الذي لم يطرأ فيه أي تغير على عدد المصارف العاملة في فلسطين خالل الربع الرابع مـن العـام                      
لسطيني بالتفرع في منطقة جباليا ومدينة بيت لحم، ليرتفع بذلك عدد فـروع             سلطة النقد الفلسطينية بالسماح للبنك اإلسالمي الف      

 فرع في الربع    138 فرع مقارنة مع     141 إلى   2005المصارف العاملة في األراضي الفلسطينية خالل الربع الرابع من العام           
جد أن عدد المصارف في نهاية عام    ن 2004وبالنظر إلى إجمالي عدد المصارف والفروع في نهاية عام          . الثالث من نفس العام   

 مصرف، نتيجة لقيام البنك اإلسالمي الفلسطيني بشراء بنك القاهرة عمان فـرع المعـامالت               21 إلى   22 انخفض من    2005
  ). 16جدول  (2005 فرع في نهاية 141 فرع إلى 135اإلسالمية، بينما ارتفع عدد الفروع من 

  
  فلسطين وفروعهاتطور عدد المصارف العاملة في : 16جدول 

  
المجموعبنوك وافدةبنوك محليةالمجموعاإلقليمية العامة المحافظة الفترة عدد الفروع اإلدارات

 97 56 41 19 11 8المحافظات الشمالية 
 38 17 21 3 1 2 المحافظات الجنوبية

الربع الرابع 
2004 

 135 73 62 22 12 10 المجموع
 100 55 47 18 10 8ظات  الشمالية المحاف

 41 15 24 3 1 2 المحافظات الجنوبية
الربع الرابع 

2005 
 141 70 71 21 11 10 المجموع

  .سلطة النقد الفلسطينية، بيانات غير منشورة: المصدر
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  موجودات المصارف العاملة في فلسطين 13-2
  

 مليون دوالر، وبنسبة    118.1 ارتفاعاً مقداره    2005 الرابعسجل إجمالي موجودات المصارف العاملة في فلسطين خالل الربع          
وجاء .  مليون دوالر  5601.4مطلوبات المصارف   / ليصبح إجمالي موجودات   2005، مقارنةً مع الربع الثالث من العام        2.2%

ن  مليو 1450.7، لتصبح   %7.1 مليون دوالر، وبنسبة     95.7هذا االرتفاع نتيجةً الرتفاع موجودات المصارف الوطنية بمقدار         
.  مليـون دوالر   4150.7 مليون دوالر لتصل إلـى       22.4وبمقدار  % 0.5دوالر، وارتفاع موجودات المصارف الوافدة بنسبة       

 بنسـبة   2005 نجد أنها ارتفعت في نهايـة عـام          2004وبالنظر إلى موجودات المصارف العاملة في فلسطين في نهاية عام           
  ).17شكل  (2004ي نهاية  مليون دوالر عما كانت علية ف487.8، وبقيمة 9.5%

  
  مطلوبات المصارف العاملة /تطور إجمالي موجودات: 17شكل 

  4/05 ربع– 4/04في فلسطين، ربع
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  .سلطة النقد الفلسطينية، بيانات غير منشورة: المصدر

  
   محفظة التسهيالت االئتمانية13-3

  

مقارنةً بالربع الثالث، لتبلـغ     % 0.4 مليون دوالر، وبنسبة     6.6 بمقدار   2005 الرابع   انخفضت التسهيالت االئتمانية في الربع    
من إجمالي التسهيالت االئتمانيـة، وبقيمـة   % 33.5 مليون دوالر، استحوذت المصارف الوطنية على ما نسبته       1791.8نحو  

مـن  % 66.5 المصارف الوافـدة علـى       مقارنة بالربع الثالث، فيما استحوذت    % 11.8 مليون دوالر، مرتفعة بنسبة      601.1
 يالحظ ارتفـاع فـي حجـم        2004وبالمقارنة مع العام    . عن الربع الثالث  % 5.6إجمالي التسهيالت، مسجلة انخفاضا بنسبة      

  ).18شكل  ( مليون دوالر364.2، وبقيمة %25.5 بنسبة 2005التسهيالت االئتمانية في عام 
  

 مليـون   592.2المقترضة، فقد بلغت التسهيالت الممنوحة للقطاع العـام حـوالي           أما بالنسبة لتوزيع التسهيالت حسب الجهة       
. 2005في الربع الثالث من العـام  % 12.2من إجمالي التسهيالت خالل الربع الرابع مقارنة مع % 33.1دوالر، أو ما نسبته   

مـن إجمـالي    % 66.9، وبنسـبة     مليـون دوالر   1199.6وبالمقابل بلغ إجمالي التسهيالت الممنوحة للقطاع الخاص حوالي         
  ).17جدول ( مليون دوالر في الربع الثالث 1160.2التسهيالت في الربع الرابع مقارنة مع 

  
 بالنصيب األكبر من التسـهيالت وبنسـبة        2005وقد حظيت التسهيالت الممنوحة بعملة الدوالر األمريكي خالل الربع الرابع           

خالل الربع الثالث من نفس العام، وجاء الشيكل اإلسـرائيلي بالمرتبـة             % 72.2من مجموع التسهيالت، مقارنة بـ      % 70.1
فـي الربـع    % 12مقارنة بـ   % 12.5في الربع الثالث، ثم الدينار األردني بنسبة        % 16.9مقارنة مع   % 16.8الثانية بنسبة   

  ).17جدول % (0.6الثالث، وتوزعت باقي التسهيالت على العمالت األخرى بنسبة 
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  تجاه العام للتسهيالت االئتمانية الممنوحةاال: 18شكل 
  من قبل المصارف العاملة في فلسطين
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  . أعداد مختلفةاإلحصائيةسلطة النقد الفلسطينية، النشرة : المصدر
  

ر من التسهيالت لتشكل    ، شكلت القروض الممنوحة الجزء األكب     2005وعلى مستوى نوع االئتمان الممنوح خالل الربع الرابع         
.  مليـون دوالر   1154.3، لتبلغ   %46.5مرتفعة عن مثيلتها في الربع السابق بنسبة        . من إجمالي التسهيالت  % 64.4ما نسبته   

وجاء هذا االرتفاع في حجم ونسبة اإلقـراض        . ويعد ذلك مؤشراً جيداً على تزايد حجم اإلقراض المقدم من القطاع المصرفي           
وقد انخفضت تسهيالت الجاري    . ت االئتمانية المقدمة عن طريق الجاري مدين والذي حل بالمرتبة الثانية          على حساب التسهيال  

مـن  % 34.8 مليون دوالر خالل الربع الرابع، ليشكل ما نسـبته         623.2 مليون دوالر في الربع الثالث إلى        997.8مدين من   
من التسـهيالت   % 0.2و% 0.6سحوبات المصرفية ما نسبته     إجمالي التسهيالت، في حين شكل كل من التمويل التأجيري وال         

  ).17جدول (االئتمانية على التوالي 
  

 2005 -2004توزيع محفظة التسهيالت االئتمانية، : 17جدول 
  )مليون دوالر(

2004 2005 
 4ربع  3ربع 2ربع  1ربع  4ربع  3ربع  2ربع  1ربع  

 حسب التوزيع الجغرافي
1018.51069.41125.81191.1 907.4 886.1 788.2 752.9 المحافظات الشمالية
 600.7 672.6 603.8 574 520.3 444.2 463.2 417.4 المحافظات الجنوبية

 حسب الجهة المقترضة
 592.2 638.1 586.8 534.1 414.1 362.4 350.3 336.3 قطاع عام

1100.11134.4 1003.21044 969.7 930 865.5 800.3 قطاع خاص مقيم
 65.2 60.21 42.4 55.2 43.9 37.9 35.6 33.7 قطاع خاص غير مقيم
 حسب نوع التسهيالت

1154.3 788.1 728.2 690 619.2 637.9 553.8 517.2 قروض
 623.2 997.8 931.4 890.2 795.5 680.1 682 638.5 جاري مدين

 10.4 8.7 9 7.9 7.3 6.7 6.6 6.3 تمويل تأجيري
 3.9 3.8 4.6 4.4 5.7 5.6 9 8.3 سحوبات وكمبياالت
 حسب نوع العملة

1256.7 1049.51200.31268 843.4 825.5 798.2 753.4 دوالر أمريكي
 224.3 216 197.8 182.1 174.2 174.8 168.8 153.3 دينار أردني

 300.3 303.9 264.6 348.6 397.4 319.2 274.2 254.2 شيقل إسرائيلي
 10.5 10.5 10.5 12.3 12.7 10.8 10.2 9.4 عمالت أخرى

1170.31251.41330.31427.71592.51673.21798.41791.8 المجموع
  .سلطة النقد الفلسطينية، النشرة اإلحصائية الشهرية، أعداد مختلفة: المصدر
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ـ              اع العـام، يتبـين أن      وأخيراً بالنسبة لتوزيع محفظة التسهيالت على القطاعات االقتصادية بما فيها التسهيالت الممنوحة للقط
من إجمالي التسهيالت، فيما شـكلت التسـهيالت الممنوحـة لقطـاع            % 20.4التسهيالت الممنوحة للتجارة العامة تشكل نحو       

، وتراجعـت حصـة التسـهيالت       %8.2، وتالها التسهيالت المقدمة للخدمات والمرافق العامة بنسبة         %10.6اإلنشاءات نحو   
  %. 6.7، وشكلت التسهيالت الممنوحة للصناعة والتعدين والزراعة %54.1الممنوحة ألغراض أخرى لتشكل 

  
  الديون المتعثرة 13-4

  

عـن  % 1.4 مليون دوالر، مرتفعا بنسـبة       137 حوالي   2005بلغ إجمالي الدين الخاضع للمخصصات في نهاية الربع الرابع          
خالل الربـع   % 42.4لديون المتعثرة مقارنة مع     من إجمالي ا  % 37.7شكل نصيب المصارف الوطنية ما نسبته       . الربع الثالث 

 من  4وفي المقابل، ارتفعت نسبة الدين الخاضع للمخصصات إلى إجمالي التسهيالت االئتمانية الممنوحة للقطاع الخاص             . الثالث
  .في الربع الثالث% 10.5مقارنة مع % 11.5  إلى 2005قبل المصارف خالل الربع الرابع 

  
 مليونـاً،   137، والذي بلغ    2005 نجد أن إجمالي الدين الخاضع للمخصصات في نهاية العام           2004لعام  وبالمقارنة مع نهاية ا   

وهذا مؤشر ايجابي على تحسن قدرة المؤسسات واألشخاص        ). 19 شكل( مليون دوالر    11.8وبقيمة  % 7.9قد انخفض بنسبة    
  . مخاطر األعمال المصرفية لدى المصارفالمقترضين على سداد هذه القروض، ويساهم ذلك بالنتيجة في تراجع حدة

  
   توزيع الدين الخاضع للمخصصات على المصارف العاملة:19شكل 

  4/05 ربع– 4/04في فلسطين، ربع
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  .سلطة النقد الفلسطينية، بيانات غير منشورة: المصدر

  
  5التوظيفات الخارجية للمصارف 13-5

  

 هي تلك المبالغ التي يتم توظيفها خارج االقتصاد الفلسطيني من قبل المصارف العاملة في فلسطين، وقـد                التوظيفات الخارجية 
مقارنةً مع  % 6.2 مليون دوالر، مسجلةً ارتفاعاًً بنسبة       2347.5 حوالي   2005بلغ حجم هذه التوظيفات في نهاية الربع الرابع         

 والتي بلغـت نحـو      2004مع مثيالتها في نهاية العام       ) مليون 2347.5(وبمقارنة هذه التوظيفات    ). 20شكل  . (الربع الثالث 
 مليون دوالر، وال يعني ذلك بالضرورة أن هذا مؤشـر سـيئ، إذ              18.3نجد أنها قد ارتفعت بنحو      )  مليون دوالر  2329.2(

  . انخفضت نسبة التوظيفات الخارجية من إجمالي توظيفات المصارف بين العامين

                                                           
  هنا إلى أن التسهيالت الممنوحة للقطاع العام ال يتم احتساب مخصصات عليهاتجدر اإلشارة    4
  %.65حسب تعليمات سلطة النقد للمصارف يجب أن ال تزيد نسبة التوظيفات الخارجية إلى إجمالي الودائع عن    5
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  4/05 ربع– 4/04الخارجية للمصارف، ربعالتوظيفات : 20شكل 
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 . الشهرية، أعداد مختلفةاإلحصائيةسلطة النقد الفلسطينية، النشرة : المصدر

  
  الودائع 13-6

  

  مليـون دوالر   4612.5، ليصبح   %0.15 بنسبة ضئيلة بلغت     2005ارتفع إجمالي الودائع لدى المصارف خالل الربع الرابع         
ودائع مصارف، وتوزعت هذه الودائـع      % 9 و 6ودائع عمالء % 91 مليون دوالر في الربع الثالث، منها        4605.8مقارنة مع   

 نجـد   2004وبالنظر إلى إجمالي الودائع في عام       . لدى المصارف الوافدة  % 75.7لدى المصارف الوطنية، و   % 24.3بنسبة  
  .2004 مليون دوالر عما كانت عليه في نهاية عام 262.8وبقيمة % 6 بنسبة 2005أنها ارتفعت في نهاية 

  

التوزيع الجغرافي، والجهـة    : ونظراً لألهمية التي تحظى بها ودائع العمالء، سيتم التركيز عليها في هذا التحليل، وذلك حسب              
 وصـلت إلـى     وبشكل عام، انخفضت ودائع العمالء في الربع الرابع بنسـبة ضـئيلة           . المودعة، ونوع الوديعة، ونوع العملة    

للمصـارف  % 78.7للمصـارف الوطنيـة، و    % 21.3 مليون دوالر، وتوزعت هذه الودائع بنسبة        4190.2لتصبح  % 0.07
 مليـون   232.5وبقيمة  % 5.9 نجد أنها ارتفعت بنسبة      2004وبمقارنة ودائع العمالء مع ما كانت عليه في نهاية عام           . الوافدة

  ).21شكل  (2005دوالر في نهاية عام 
  

  اتجاهات ودائع العمالء: 21شكل 
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  .سلطة النقد الفلسطينية، النشرة اإلحصائية الشهرية، أعداد مختلفة: المصدر
  
  

                                                           
  .طاعين العام والخاصتشمل ودائع الق   6
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 :توزيع ودائع العمالء حسب المنطقة الجغرافية 

ـ       2005أظهرت بيانات الميزانية المجمعة للمصارف خالل الربع الرابع          ع العمـالء فـي      انخفاضا فـي مسـاهمة ودائ
أما في المحافظات الجنوبية    .  مليون دوالر  3082.6مقارنة بالربع الثالث، حيث بلغت      % 1.1المحافظات الشمالية بنسبة    

وعلى ضـوء المعطيـات السـابقة       .  مليون دوالر  1107.6لتصبح  % 3فقد ارتفع حجم الودائع خالل نفس الفترة بنسبة         
من إجمالي الودائع، في حـين تراجعـت األهميـة    % 26.4حافظات الجنوبية إلى   ارتفعت األهمية النسبية للودائع في الم     

  ).19جدول (خالل الربع الرابع % 73.6النسبية لودائع المحافظات الشمالية إلى 
  

  :توزيع ودائع العمالء حسب الجهة المودعة 
مقارنةً % 0.3ن دوالر أو ما نسبته       مليو 9.2 ارتفاعاًً بلغت قيمته     2005سجلت ودائع القطاع الخاص خالل الربع الرابع        

 مليون دوالر، أو ما     12.1وبالمقابل انخفضت ودائع القطاع العام بحوالي       .  مليون دوالر  3613.7بالربع الثالث، لتصبح    
  ).19جدول ( مليون دوالر خالل نفس الفترة 576.5، لتصبح %2.1نسبته 

  

 : توزيع ودائع العمالء حسب نوع الوديعة 

 مليون دوالر،   94.6 مليون دوالر مرتفعة بحوالي      1551.1 حوالي   2005دائع الجارية خالل الربع الرابع      بلغت قيمة الو  
أما .  مليون دوالر  813.5لتبلغ نحو   % 1.4وكذلك ارتفعت ودائع التوفير بنسبة      . مقارنة بالربع الثالث  % 6.5أو ما نسبته    

  . ون دوالر ملي1825.6لتبلغ % 5.6الودائع اآلجلة فقد انخفضت بنسبة 
، من ودائـع    %37أما من حيث مساهمة أنواع الودائع في إجمالي ودائع العمالء نجد أن مساهمة الودائع الجارية شكلت                 

  ).19جدول (على التوالي % 19.4و% 43.6العمالء، وشكلت كل من الودائع اآلجلة وودائع التوفير ما نسبته 
 

 : توزيع ودائع العمالء حسب نوع العملة 

من الودائع منخفضة بـ    % 52.3العمالت المختلفة على ترتيبها العام، إذ هيمنت عملة الدوالر واستحوذت على            حافظت  
% 17.6 بنسـبة    الشـيكل  نقطة مئوية، ومن ثم عملة       0.9مرتفعة بـ   % 24.9 نقطة مئوية تلتها عملة الدينار بنسبة        4.7

 ).19جدول ( نقطة مئوية 1.2منخفضة بـ % 5.2 نقطة مئوية، وأخيراً العمالت األخرى بنسبة 2.6مرتفعة بـ 
  

  )2005-2004(توزيع ودائع العمالء، : 19جدول 
  )نسبة مئوية(

2004 2005 
4ربع 3ربع2ربع 1ربع 4ربع  3ربع 2ربع 1ربع   

 حسب التوزيع الجغرافي
 73.973.6 74 76.2 75.3 78 76.4 76.7 المحافظات الشمالية 
 26.126.4 26 23.8 24.7 22 23.6 23.3 ة المحافظات الجنوبي

 حسب الجهة المودعة
 14.313.8 13.8 11.5 12.1 10.4 10.7 10.5 قطاع عام 

 83.384.2 84.5 86.7 85.7 87.6 87.3 87.6 قطاع خاص مقيم 
 2.0 1.9 1.7 1.8 2.2 2 2 1.9قطاع خاص غير مقيم 

 حسب نوع الوديعة
 35.737.0 36.8 35.4 35.7 35.1 35.2 34.3  تحت الطلب -جاري
 19.119.4 19.4 19.6 19.2 19.2 18.9 17.7 توفير 
 45.243.6 43.8 45 45.1 45.7 45.9 48 ألجل 

 حسب نوع العملة
 52.3 57 56.8 56.3 57.3 57.1 57.9 58.1 دوالر أمريكي 
 24.9 24 23.9 24.6 24.1 23.9 23.8 23.6 دينار أردني 
 17.6 15 15.2 14.7 14.4 15.6 14.7 14.5 لي شيقل إسرائي

 5.2 4 4.1 4.4 4.2 3.4 3.6 3.8 عمالت أخرى 
 تم احتساب النسب من النشرة اإلحصائية الشهرية لسلطة النقد الفلسطينية، أعداد مختلفة: المصدر
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  7حقوق الملكية13-7
  

مقارنة مع الربع الثالـث     % 16.5 بنسبة بلغت    2005ع  ارتفعت حقوق الملكية للمصارف العاملة في فلسطين خالل الربع الراب         
  .  مليون دوالر572.7من نفس العام ولتصبح 

  
وقد شهدت الحصيلة النهائية لنشاط الجهاز المصرفي في فلسطين تحسناً ملحوظاً خالل الربع الرابع، فقد بلغت األرباح الجارية            

وبمقارنة حقوق الملكية مع    ). 20جدول  ( مقارنةً بالربع الثالث     %62.9 مليون دوالر، بارتفاع نسبته      116.7للمصارف حوالي   
 مليون دوالر،   265.3وبقيمة  % 86.3 نجد أن حقوق الملكية قد ارتفعت بنسبة كبيرة وصلت إلى            2004ما كانت عليه في عام      

 مليـون دوالر خـالل      17.1وجاء هذا االرتفاع بصورة رئيسية نتيجة ارتفاع األرباح الجارية للمصارف، والتي ارتفعت من              
  .2005 مليون دوالر في العام 116.7 إلى 2004العام 

  
  )2005-2000( أهم البنود الرئيسة للميزانية المجمعة للمصارف، :20جدول 

  

2005 

4ربع  3ربع  2ربع   1ربع 
2004 2003 2002 2001 2000  البيان

 %ندوق نقد في الص 3 3.8 3.8 4.8 4.4 4.5 4.6 4.2 4.4
 %أرصدة لدى سلطة النقد  8.4 7.8 8.4 10.2 10.6 9.6 10.4 10.2 10.0
 %أرصدة لدى المصارف في فلسطين  5.1 5 4.1 7.6 4 4.4 3.7 3.1 2.4

41.7 40.1 41.8 42.7 45.6 48 54.4 49.1 46.8  %أرصدة لدى المصارف خارج فلسطين 
30.8 32.8 30.7 30.5 27.9 22.7 22.4 27.6 29.3  %التسهيالت االئتمانية 
 %محفظة األوراق المالية  2.4 2 2.4 2.5 2.4 3 3.6 4.4 5.9
 %موجودات أخرى  5.1 4.6 4.5 4.3 5.1 5.3 5.2 5.2 4.8
100 100 100 100 100 100 100 100 100  المطلوبات= الموجودات 
74.8 76.5 75.5 76.4 77.4 76.6 80.4 76.8 76.4  %ودائع العمالء 
 %ودائع سلطة النقد  2.6 2 2.5 2.4 2.9 2.1 3.1 2.6 3.1
 %ودائع المصارف العاملة في فلسطين  5 5.2 4.4 7.6 3.9 4.2 3.6 3 2.5
%ودائع المصارف العاملة خارج فلسطين  5.8 5.7 1.6 1.1 0.9 2.4 2.4 1.9 1.9

 %حقوق الملكية  5.3 4.7 4.5 4.7 6 7.1 7.9 8.9 10.2
 %مخصص ديون مشكوك فيها  1.4 1.9 2.4 3 2.9 2.5 2.3 2.3 2.5
 %مطلوبات أخرى  3.5 3.6 4.3 4.6 6 5.3 5.2 4.8 5.0

  .سلطة النقد الفلسطينية، بيانات غير منشورة: المصدر
 
 

  مؤشرات أداء المصارف العاملة في فلسطين 13-8
 

   األصولإلىنسبة رأس المال واالحتياطيات  
المصارف على مواجهة المخاطر المتوقعة وغير المتوقعة التي قد تتعرض لهـا مواردهـا،              تشير هذه النسبة على قدرة      

 2005وقد بلغت هذه النسبة لجميع المصارف الوطنية التجارية العاملة في فلسطين خالل الربع الرابـع   . وخاصة الودائع 
ها ال تزال أعلى من الحـد األدنـى         ورغم هذا االنخفاض إال أن    . خالل الربع الثالث  % 12.5مقارنةً مع   % 11.2حوالي  

                                                           
  تشمل رأس المال المدفوع واالحتياطيات واألرباح وعالوات اإلصدار   7
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وتزيد هذه النسبة   . للمصارف األخرى % 12للمصارف التجارية و  % 10المقر من قبل سلطة النقد الفلسطينية والذي بلغ         
  )21جدول %). (10.2كانت ( بنقطة مئوية واحدة 2004عن مثيالتها في العام 

  

   إلى إجمالي التسهيالت 8مخصصات التسهيالت 
مؤشر في قياس المبالغ التي قامت المصارف بتخصيصها لمواجهة مخـاطر االئتمـان، علمـا بـأن هـذه                   يتمثل هذا ال  

المخصصات تحسب على نسب تحددها سلطة النقد على التسهيالت الممنوحة من قبل المصارف، ويالحظ ارتفـاع هـذه                
إال أنها انخفضت بـ    . ي الربع الثالث  ف% 6.7مقارنة مع   % 7.6 إلى   2005النسبة التراكمية خالل الربع الرابع من العام        

   ).21جدول  (2004 نقطة مئوية عما كانت عليه في نهاية عام 3.7
  

  التسهيالت االئتمانية للقطاع الخاص إلى ودائع القطاع الخاص 
 ويشير هذا المؤشر في حال انخفاضه إلى اتجاه المصارف العاملة في فلسطين نحو دعم مراكز سيولتها والتحفظ في منح                  

، مـا يعنـي رغبـة       2005 و 2004االئتمان، ويالحظ من البيانات المتوفرة أن هذا المؤشر كان تصاعدياً خالل عامي             
% 30.7مقارنةً مـع % 33.2 إلى 2005المصارف بمنح مزيد من التسهيالت، وقد ارتفع هذا المؤشر خالل الربع الرابع         

األوضاع السياسية واألمنية في األراضي الفلسـطينية خـالل         ويعزى ذلك إلى االستقرار النسبي في       . خالل الربع الثالث  
  نقطـة مئويـة    4.1 نجد أنها ارتفعت بــ       2004وبمقارنة هذا المؤشر مع نظيره المسجل في نهاية عام          . الفترة السابقة 

  ).21جدول (
  

  التسهيالت االئتمانية إلى ودائع العمالء  
 بدأ هذا المؤشر باتجاه تصاعدي، إذ       2003ويالحظ انه منذ العام     . ينطبق على هذا المؤشر ما ينطبق على المؤشر السابق        

واستمر االتجاه التصاعدي لهذا المؤشر في األرباع األول        . 2004في العام   % 36.9 إلى   2003عام  % 29.6ارتفع من   
ف فـي   على التوالي، إال أنه انخفض بشكل طفي      % 42.9و%40.7و% 39.9، حيث بلغ    2005والثاني والثالث من العام     

%. 40ومع ذلك، ال يزال المؤشر أعلى من الحد األدنى المقرر من قبل سلطة النقد والبـالغ                 %. 42.8الربع الرابع ليبلغ    
%. 39.9 نقطة مئوية، إذ كانت 5.9 نالحظ أنها ارتفعت بـ 2004وبمقارنة هذه النسبة مع النسبة المسجلة في نهاية عام  

  )21جدول . (ساهمة المصارف في تمويل األنشطة االقتصاديةويعكس ارتفاع هذا المؤشر تحسناً في م
  

  )2005-2000(مؤشرات أداء المصارف، : 21جدول 
  

4ربع 3ربع 2ربع 1ربع 20002001200220032004   2005

 11.2 12.5 12.9 10.9 10.2 9.1 11.3 11.6 12.9 األصول/ نسبة رأس المال واالحتياطيات

 7.6 6.7 8 8.9 11.3 13.4 10.9 6.9 4.5 %التسهيالت / تمخصصات التسهيال

ودائع القطاع /التسهيالت للقطاع الخاص
 %الخاص 

28.1 26.7 25.9 24.9 29.1 30 30.6 30.7 33.2 

 42.8 42.9 40.7 39.9 36.9 29.6 27.9 35.7 38.5 %ودائع العمالء / التسهيالت 

 50.9 47.8 49.4 50.1 53.5 55.4 61.3 54.7 52.3 %إجمالي الودائع / التوظيفات الخارجية

  سلطة النقد الفلسطينية، بيانات غير منشورة: المصدر
  
  

                                                           
  .من إجمالي األرباح% 1.5-%1.25يتم إعداده من قبل المصارف لمواجهة الخسائر المحتملة وغير المحددة للقروض والتسهيالت بواقع    8
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  التوظيفات الخارجية إلى إجمالي الودائع 
حرصاً من سلطة النقد على قيام المصارف العاملة في فلسطين بتوظيف القسم األكبر من أموالها في الداخل وحثها علـى           

مـن  % 65الخارجي، فإن تعليماتها تلزم المصارف بأن ال تزيد نسبة التوظيفات الخارجيـة عـن               تقليل نسبة التوظيف    
خـالل  % 47.8 مقارنة بـ    2005خالل الربع الرابع     % 50.9إجمالي الودائع كحد أقصى، وقد ارتفعت هذه النسبة إلى          

  . )21جدول ( تواليلكل من المصارف الوطنية والوافدة على ال% 55.6و% 36.2الربع الثالث، وبواقع 
  

 نشاط غرف المقاصة 13-9
  

 من خالل المصارف، حيث ارتفع عدد       9استمر التحسن الملحوظ في نشاط تقاص الشيكات والتحويالت المقدمة لغرف المقاصة          
  .العاموقيمة الشيكات والحواالت المقدمة للتقاص، ورافقها أيضا ارتفاع في عدد الشيكات المعادة خالل الربع الرابع من هذا 

  
  الشيكات المقدمة للتقاص 13-9-1

  

 إلـى   2005ارتفع عدد الشيكات المقدمة للتقاص لدى غرف المقاصة الفلسطينية بالعمالت المتداولة خـالل الربـع الرابـع                  
مقارنةً بالربع الثالث، وبلغ مجموع قيمة الشيكات المقدمة للتقاص مقومـة بالـدوالر حـوالي               % 6.7 شيكاً وبنسبة    642,026

ويالحظ أن قيمة الشيكات المقدمة للتقاص ذات اتجـاه         . مقارنةً مع الربع الثالث   % 3.9 مليون دوالر، بارتفاع نسبته      1446.3
  )22شكل . (، ويعد ذلك مؤشراً على تحسن النشاط االقتصادي خالل هذه الفترة2004تصاعدي منذ الربع الثاني 

  
 نالحـظ أن ارتفـاع عـدد        2004 ومقارنتها مع العام     2005تقاص للعام   وبالنظر إلى إجمالي عدد وقيمة الشيكات المقدمة لل       

 مليون دوالر   3949.6، كما ارتفعت قيمة الشيكات من       2005 شيكا في العام     2,278,014 شيكا إلى    1,805,412الشيكات من   
  . 2005 مليون دوالر في العام 5379.7إلى 
  

  هات قيمة الشيكات المقدمة للتقاصاتجا: 22شكل 
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  .سلطة النقد الفلسطينية، النشرة اإلحصائية الشهرية، أعداد مختلفة: المصدر
  
  
 

                                                           
  .ن رام اهللا وغزة ونابلستتواجد غرف المقاصة التابعة لسلطة النقد في  كل  م   9
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 )المرتجعة(الشيكات المعادة  13-9-2
  

  شيكاً، مسجلةً بـذلك ارتفاعـا بنسـبة          91,594 إلى   2005ارتفعت عدد الشيكات المعادة بالعمالت المختلفة في الربع الرابع          
من عدد الشيكات المقدمة للتقـاص،      % 14.3وشكلت الشيكات المعادة ما نسبته      .  مع مستواها في الربع الثالث     مقارنةً% 14.3

  ). 22جدول (خالل الربع الثالث % 13.3مقارنةً مع 
  

ـ       2004 ومقارنتها مع العام     2005وبالنظر إلى إجمالي عدد الشيكات المعادة وقيمتها للعام          ن  نالحظ أن عدد الشيكات ارتفع م
 مليون دوالر فـي     377.4 مليون دوالر إلى     314، وارتفعت القيمة من     2005 شيكا في العام     310,841 شيك إلى    254,640

  . 2005العام 
  

  عدد وقيمة الشيكات المقدمة للتقاص ونسبة الشيكات: 22جدول 
  )4/05 ربع– 4/04ربع (المعادة منها خالل الفترة 

  
المقدم للتقاص/نسبة المعاد  الشيكات المقدمة للتقاص المعادةالشيكات 

مليون (القيمة  %العدد  %القيمة 
 )دوالر

)شيك(العدد مليون (القيمة 
 )دوالر

)شيك(العدد  الفترة

04الربع الرابع  492,838 1073.2 78,118 97 16 9

05الربع األول  492,608 1233.7 70,550 84 14 6.8

05 الثانيالربع 541,787 1308.4 68,583 79.7 13 6.1

05الربع الثالث  601,593 1391.4 80,114 104.6 13 7.5

 05الربع الرابع  642,026 1446,3 91,594 109.2 14 7.6
  سلطة النقد الفلسطينية، النشرة اإلحصائية الشهرية، أعداد مختلفة: المصدر

  
  التشتت في أسعار صرف العمالت  13-10

  
مريكي مقابل الشيكل اإلسرائيلي في كل من المصـارف الفلسـطينية واإلسـرائيلية              سعر صرف الدوالر األ    23يبين الجدول   

، ولدى مقارنة معدل أسـعار الصـرف فـي          )الصرافين المتجولين (ومحالت الصرافة إلى جانب صرافي القطاع غير المنظم         
 مقارنة  7/3/2006 بتاريخ   4.68األراضي الفلسطينية، نالحظ ارتفاع سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل الشيكل، حيث بلغ             

، في المقابل، انخفض معدل سعر صرف الدوالر مقابل الشيكل في إسرائيل بشكل طفيف من               29/11/2005 بتاريخ   4.65مع  
 خالل نفس الفترة، ومن المالحظ أن نسب االرتفاع واالنخفاض في األراضي الفلسـطينية وإسـرائيل علـى                  4.63 إلى   4.64

  %. 1والر األمريكي قليلة جداً بحيث لم تتجاوز التوالي في أسعار صرف الد
  

في كل من األراضـي الفلسـطينية       ) فرق التشتت (عند تتبع معدل التشتت في أسعار الصرف، نالحظ ارتفاع معدالت التشتت            
وإسرائيل، حيث ارتفع معدل التشتت بنفس المقدار في محالت الصرافة و صرافي القطاع غير المنظم ووصل معدل التشـتت                   

أما بالنسبة للبنوك الفلسطينية فقد ارتفع معدل التشتت إلى         . 2005/ 29/11في  % 0.36 بدال من    7/3/2006في  % 0.43إلى  
% 3.27وارتفع أيضاً معدل التشتت في البنوك اإلسرائيلية حيث وصل إلى           . خالل نفس الفترة  % 1.15بعد أن كانت    % 1.57

  .عند المقارنة بين الربعين% 1.15بدالً من 
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   أسعار صرف الدوالر األمريكي مقابل الشيكل اإلسرائيلي 23جدول 
  2006-3-7بتاريخ 

  

باإلضافة إلـى   ) رام اهللا، نابلس، بيت لحم    (في مدن   قام معهد ماس بجمع البيانات من خالل المسح الميداني الذي أجراه            : المصدر
  .االتصاالت الهاتفية مع البنوك اإلسرائيلية

  
 في تـاريخ    6.61من جهة أخرى، ارتفع معدل سعر صرف الدينار األردني مقابل الشيكل في األراضي الفلسطينية ليصل إلى                 

أما في إسرائيل فقد انخفض معدل سـعر  %. 1قارب  حيث ارتفع بنسبة ت29/11/2005 في تاريخ    6.55 بدالً من    7/3/2006
على صعيد آخـر،    %. 1.9 خالل نفس الفترة، أي بانخفاض نسبته        6.55 بعد أن كان     6.42صرف الدينار مقابل الشيكل إلى      

بينمـا  % 0.88نالحظ ارتفاع معدالت التشتت في األراضي الفلسطينية وإسرائيل، حيث ارتفعت في األراضي الفلسطينية إلى               
%. 1.17بدالً مـن    % 7.69خالل نفس الفترة، أما في إسرائيل فقد ارتفع معدل التشتت بشكل كبير ليصل إلى               % 0.76انت  ك
  )24أنظر جدول (
  

من جهة أخرى، ارتفع معدل سعر صرف اليورو في كل من األراضي الفلسطينية وإسرائيل، حيث وصل سعر صرف اليورو                   
كما ارتفع أيضـاً فـي      %. 2 أي بارتفاع نسبته     29/11/2005 في   5.48ينما كان    ب 7/3/2006 في   5.59مقابل الشيكل إلى    

باإلضافة إلى ذلك نالحظ أيضـاً ارتفـاع        .  خالل نفس الفترة   5.47 بينما كانت    5.55حيث وصلت إلى    % 1.5إسرائيل بنسبة   
 الفلسـطينية بتـاريخ     معدالت التشتت في كل من األراضي الفلسطينية وإسرائيل، حيث وصل معدل التشتت فـي األراضـي               

(%)الفرق )Pip(وحدة التشتتمقدار التشتتسعر البيعسعر الشراء القطاع
 :الصرافون المتجولون

 0.43 20 0.02 4.71 4.69 1صراف متجول 

 0.43 20 0.02 4.72 4.70  2صراف متجول 

 0.43 20 0.02 4.7 4.68 3صراف متجول 

 0.43 20 0.02 4.71 4.69 المعدل

 :محالت الصرافة

 0.43 20 0.02 4.71 4.69 )رام اهللا(محالت الصرافة 

 0.43 20 0.02 4.71 4.69 )نابلس(محالت الصرافة 

 0.43 20 0.02 4.71 4.69 )بيت لحم(محالت الصرافة 

 0.43 20 0.02 4.71 4.69 المعدل

 :نيةالبنوك الفلسطي

 2.15 100 0.1 4.75 4.65 )رام اهللا(بنك فلسطيني 

 0.43 20 0.02 4.72 4.7 )نابلس(بنك فلسطيني 

 2.15 100 0.1 4.76 4.66 )بيت لحم(بنك فلسطيني 

 1.57 73.3 0.073 4.74  4.67 المعدل 

 0.81 37.8 0.04 4.72  4.68  المعدل في األراضي الفلسطينية

 :البنوك اإلسرائيلية
International bank of  Israel  4.59 4.8 0.21 210 4.58 

Union Bank of Israel  4.71 4.72 0.01 10 0.21 
Bank leumi leisrael  4.59 4.82 0.23 230 5.01 

 3.27 150 0.15 4.78 4.63  المعدل في إسرائيل
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% 1.16بينما كـان    % 3.33أما في إسرائيل فقد ارتفع إلى       . 29/11/2005في  % 1.12بينما كان   % 1.30 إلى   7/3/2006
  )25أنظر جدول . (خالل تلك الفترة

  
  7/3/2006أسعار صرف الدينار األردني مقابل الشيكل اإلسرائيلي بتاريخ : 24جدول 

  
(%)الفرق )Pip(وحدة التشتت مقدار التشتتسعر البيعسعر الشراء القطاع
 :الصرافون المتجولون

 0.76 50 0.05 6.65 6.6 1صراف متجول 

 0.45 30 0.03 6.65 6.62 2صراف متجول 

 0.45 30 0.03 6.65 6.62 3صراف متجول 

 0.55 36.67 0.04 6.65 6.61 المعدل

 :محالت الصرافة

 0.76 50 0.05 6.67 6.62 )رام اهللا(محالت الصرافة 

 0.76 50 0.05 6.65 6.6 )نابلس(محالت الصرافة 

 0.30 20 0.02 6.65 6.63 )بيت لحم(محالت الصرافة 

 0.6 40 0.04 6.66 6.62 المعدل

 :البنوك الفلسطينية

 1.52 100 0.1 6.68 6.58 )رام اهللا(بنك فلسطيني 

 1.21 80 0.08 6.7 6.62 )نابلس(بنك فلسطيني 

 1.67 110 0.11 6.69 6.58 )بيت لحم(سطيني بنك فل

 1.47 96.67 0.10 6.69 6.59 المعدل

 0.88 57.78 0.06 6.67 6.61  المعدل في األراضي الفلسطينية

 :البنوك اإلسرائيلية
International Bank of  Israel  6.23 7.16 0.93 930 14.9 

Union Bank of Israel  6.65 6.66 0.01 10 0.2 
Bank Leumi le Israel  6.39 6.9 0.51 510 8.0 

 7.69 483.33 0.48 6.91 6.42 المعدل في إسرائيل

باإلضـافة إلـى    ) رام اهللا، نـابلس، بيـت لحـم       (قام معهد ماس بجمع البيانات خالل المسح الميداني الذي أجراه في مدن             : المصدر
  .االتصاالت الهاتفية مع البنوك اإلسرائيلية

  
  

ق أن معدل التشتت في سعر صرف الدينار مقابل الشيكل كانت أقل مقارنة مع التشتت في اليورو لدى البنوك                   ونالحظ مما سب  
ويعود هذا األمر على األغلب إلى أن التعامـل النسـبي بالـدينار فـي               . الفلسطينية، والعكس صحيح لدى البنوك اإلسرائيلية     

  . امل باليورو هو أعلى في إسرائيلاألراضي الفلسطينية أعلى مما هو في إسرائيل، وأن التع
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  7/3/2006أسعار صرف اليورو مقابل الشيكل اإلسرائيلي بتاريخ : 25جدول 
  

10(%)الفرق )Pip(وحدة التشتتمقدار التشتتسعر البيعسعر الشراء  القطاع

 :الصرافون المتجولون

 1.08 60 0.06 5.63 5.57 1صراف متجول 

 0.72 40  0.04 5.62 5.58 2صراف متجول 

 0.18 10 0.01 5.66 5.65 3صراف متجول 

 0.66 36.67 0.04 5.64 5.60 المعدل

 :محالت الصرافة

 0.72 40 0.04 5.6 5.56 )رام اهللا(محالت الصرافة 

 1.79 100 0.1 5.7 5.6 )نابلس(محالت الصرافة 

 0.89 50 0.05 5.65 5.6 )بيت لحم(محالت الصرافة 

 1.13 63.33 0.06 5.65 5.59 المعدل

 :البنوك الفلسطينية

 2.88 160 0.16 5.71 5.55 )رام اهللا(بنك فلسطيني 

 1.25 70 0.07 5.66 5.59 )نابلس(بنك فلسطيني 

 2.15 120 0.12 5.69 5.57 )بيت لحم(بنك فلسطيني 

 2.10 116.67 0.12 5.69 5.57 المعدل

 1.30 72.22 0.07 5.66 5.59  المعدل في األراضي الفلسطينية

 :البنوك اإلسرائيلية
International Bank of  Israel  5.53 5.78 0.25 250 4.52 

Union Bank of Israel  5.63 5.64 0.01 10 0.18 
Bank leumi le Israel  5.48 5.77 0.29 290 5.29 

 3.33 183.33 0.18 5.73 5.55 المعدل في إسرائيل

باإلضافة إلى االتصاالت   ) رام اهللا، نابلس، بيت لحم    (يانات خالل المسح الميداني الذي أجراه في مدن         قام معهد ماس بجمع الب    : المصدر
  . الهاتفية مع البنوك اإلسرائيلية

  
  

  السوق المالي -14
  

 بتراجع حاد في كافة المؤشرات المتعلقة بأداء السوق المالي، حيث جـاءت عكـس               2006استهلت سوق األسهم المحلية عام      
قعات المتفائلة التي سادت أوساط المستثمرين والمضاربين وقد توقع هؤالء أن تكون األرباح والحوافز الموزعة عن السنة                 التو

كان الشهر األول مـن     .  أكبر بكثير من تلك التي تضمنتها قرارات مجلس اإلدارة للعديد من الشركات المدرجة             2005المالية  
ر التوزيعات واإلفصاح عن أرباح الشركات ويظهر االهتمام من خالل قلة عـروض             هادىء بانتظا ) كانون الثاني  (2006عام  

البيع والشراء وتراجع أحجام األسهم المتداولة وقيمة التداوالت التي تبين بوضوح مدى اهتمام المستثمرين باالحتفاظ بأسهمهم                
 تصريحات ومواقف أعلنتها بعض الدول المانحـة        وعدم وجود نية لبيعها، وقد أدت نتائج االنتخابات التشريعية وما رافقها من           

إلى نشوء حالة من االرتباك لدى بعض المستثمرين في أسهم الشركات المتداولة، وقد أدى ذلك إلى تراجع مستمر وغير مبرر                    
 وقـد شـهدت الفتـرة     . في أسعار تداول أسهم معظم الشركات، وخروج أعداد كبيرة من المستثمرين والمضاربين من السوق             

                                                           
  .هو قيمة التشتت مقسوماً على سعر الشراء(%) الفرق    10
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 حركة ارتداد لمعظم األسهم التي عانت منذ االنتخابات من هبوط حاد، فارتفع مؤشر القدس ليعاود اختـراق                  5-16/2/2006
  .حاجز األلف نقطة

  
 وتراوح ما بين انخفاض حـاد       2006حدث تذبذب في أسعار األسهم في سوق فلسطين األوراق المالية في شهر آذار من عام                

قرار نسبي في بعض األحيان،  ويعتقد الكثير من المحللين والمراقبين بعدم وجود تبرير منطقي               وارتفاع طفيف، كما حدث است    
لالنخفاض الحاد الذي طرأ على مؤشرات السوق خالل تلك الفترة، خاصة في ظل المؤشرات المتميزة لكافة القطاعـات فـي                    

مـن  % 10لقرار القاضي بالسماح للشركات بشـراء       السوق والنمو الكبير في أرباح الشركات والتوزيعات، مما حدا بتفعيل ا          
 تعـديل النسـبة المئويـة       21/3/2006وتقرر اعتبارا مـن     . 22/3/2006أسهمها لحماية صغار المستثمرين ومدخراتهم في       

. مقارنة بأسعار اإلغالق السابقة   % 3إلى  % 5القصوى المسموح بها لصعود وهبوط أسعار األسهم خالل الجلسة الواحدة من            
استكملت سوق فلسطين لألوراق المالية الحصول على البيانات المالية األولية للشركات المدرجة في السوق عـن الربـع                  وقد  

وتشير البيانات األولية إلى أنه     .  بالموعد المحدد لإلفصاح ربع السنوي     28 شركة من أصل     25إذ التزمت   . األول من هذا العام   
، مما يعزز   2006 شركة منها أرباحاً خالل الربع األول من عام          22ة، فقد حققت    من بين الشركات الخمسة والعشرين المفصح     

  .من آراء المحللين والمراقبين من أن تراجع أسعار تداول أسهم الشركات يسير في اتجاه مغاير ألداء هذه الشركات
  

في سوق األوراق المالية فـي      تشير بيانات سوق فلسطين لألوراق المالية إلى حدوث انخفاض ملحوظ على جميع المؤشرات              
 2005 مقارنة مع الربع الرابع من عام        2006في الربع األول من عام      % 38.7فلسطين، حيث انخفضت أحجام التداول بنسبة       

خالل نفس الفترة   % 38.5 مليون دوالر، وكذلك انخفض عدد األسهم المتداولة بنسبة          503.4لتصل قيمة األسهم المتداولة إلى      
ومن جهة أخـرى، انخفـض   %. 31.8 مليار دوالر بانخفاض نسبته   3وبلغت القيمة السوقية نحو     . مليون سهم  70ليصل إلى   

وفيما يتعلق بعدد جلسات التداول فقد      %. 33.4 صفقة بين الربعين أي بانخفاض نسبته        43259 إلى   64958عدد الصفقات من    
أما بالنسبة لمؤشر القدس فقد بلغ في       .  جلسة 57 إلى   ، حيث وصلت  2005انخفضت بمقدار جلستين عن الربع الرابع من عام         

  .  نقطة1128.59، حيث بلغ 2005مقارنة مع الربع الرابع من % 22.8 نقطة بانخفاض نسبته 871.54نهاية شهر آذار 
  

   2006مؤشر القدس خالل الربع األول من عام : 23شكل 
 2005والربع الرابع من عام 
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 www.p-s-e.com.  االلكتروني لسوق فلسطين لألوراق الماليةالموقع: المصدر

  
 عنـد   2005 نجد أن مؤشر القدس قد أغلق مـع نهايـة عـام              2004 مع نظيراتها في العام      2005وعند مقارنة بيانات العام     

، وقد شهد حجم التـداول خـالل العـام    %306 أي ما نسبته 2004 عام  نقطة في نهاية277.56 نقطة مقارنة مع   1128.59
عن مجموع قـيم التـداول       % 146.6 مليار دوالر أي بزيادة مقدارها       2 نقلة نوعية حيث وصلت قيمته إلى أكثر من          2005
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بعدد األسهم المتداولـة     مليون دوالر، وفيما يتعلق      811خالل جميع السنوات السابقة منذ بدء التداول في السوق والبالغة نحو            
 أي بزيـادة مقـدارها      2004 مليون سهما في نهايـة       103 مليون سهما مقارنة مع      369 لنحو   2005فقد وصلت خالل العام     

 مليـار دوالر    4.4 نحـو    2005، أما بالنسبة إلى القيمة السوقية للشركات المدرجة فقد بلغت مع نهاية العام الماضي               258%
  )23 انظر شكل.(2004بالمقارنة مع نهاية عام  % 303.7 أي بزيادة مقدارها 2004الر مع نهاية  مليار دو1.09مقارنة مع 

  
 تطوراً حديثاً من نوعه في قطاع األوراق المالية في العالم حيث بدأت سوق فلسطين لألوراق                2006شهد الربع األول من عام      
) CDS (واإليداع والتحويل ) Trading(يدة من نظامي التداول      باستخدام النسخة الجد   15/01/2006المالية يوم األحد الموافق     

وقد تّم االنتقال من النسخة القديمة إلى النسخة الجديدة المعتمدة بنجاح ودون معوقـات              . بعد أسابيع من االختبارات واإلعدادات    
  . كبيرة

  
  :من أبرز المزايا التي يتضمنها النظام الجديد

ع لحساب ال يوجد فيه رصيد كاف أو أن الحساب نفسه غير صحيح، إذ يقوم النظام الجديـد                  عدم سماح نظام التداول بالبي      .1
  . بحيث ترفض األوامر غير الصحيحة مباشرة قبل تنفيذهاCDSبالربط الفوري بين نظام التداول ونظام 

ه عندما تكون كميـات     لكل وسيط معتمد مبلغ محدد ال يجوز تجاوز       (في حال تجاوز وسيط ما سقف التداول المسموح به            .2
وتستطيع السوق التحكم   . ، يرسل النظام رسالة للمستخدمين المعنيين إلعالمهم بالتجاوز       )الشراء لديه أكبر من كميات البيع     

بالخيارات في هذا الجانب بحيث يتم عدم قبول الصفقات التي تتجاوز الحد المسموح به، أو قبول أول صفقة تتجاوز وبعد                    
صفقات التالية، أو رفض جميع الصفقات مباشرة مع وقف عمليات الشراء للوسيط المعني، أو وقـف                ذلك عدم السماح لل   

  .جميع أوامره وغيرها
  .أصبح باإلمكان حالياً تقسيم جنسيات المساهمين إلى مجموعات مثل جنسيات محلية وعربية وأجنبية  .3
ي كل شركة، حيث يتيح النظام إمكانية وقف أي أمر شراء           إمكانية الضبط اآللي ألي تجاوز لسقف الملكية المسموح بها ف           .4

يؤدي إلى زيادة نسبة التملك المسموح بها في الشركة سواء للمساهم المحلي أو األجنبي أو إلجمالي االستثمار األجنبـي                   
  .حسب األنظمة الداخلية للشركات المدرجة

ق وشركات األوراق المالية المعتمدة، أّن الحسابات الجديـدة         من المزايا المهمة التي تنظم عمل حسابات التداول بين السو           .5
 إلى حين تفعيلها من قبل السوق بعـد التأكـد مـن             )Held( الوسطاء ولدى السوق تبقى معلقة        التي يتم فتحها لدى جميع    

  .توافقها مع أنظمة وتعليمات السوق
داول في تطوير برامج بث المعلومات اإللكترونية المطورة ساهمت التقنية الجديدة المصمم بها النسخة الجديدة من نظام الت         .6

داخل السوق، فعلى سبيل المثال أصبح باإلمكان عرض أفضل خمس عروض بيع وشراء مـن خـالل شاشـات بـث                     
  .معلومات التداول

ع علـى    لتمكينها مـن اإلطـال     )CDS(سهلت النسخة الجديدة عملية ربط الشركات المدرجة مع نظام اإليداع والتحويل              .7
  .سجالت مساهميها إلكترونياً

  . مباشرةCDSصادر بعدة عمالت من نظام ) Clearing(إمكانية استخراج تقارير تقاص بين شركات الوساطة   .8
  
  

  األسعار والقوة الشرائية -15
  

 الضفة الغربية   يغطي الرقم القياسي ألسعار المستهلك الذي يصدره الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني منطقة القدس وباقي             
 إلى حدوث ارتفاع ملموس في الرقم القياسي ألسعار المسـتهلك           2005وتشير إحصاءات الربع الرابع من العام       . وقطاع غزة 
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كانت مجموعة خدمات   . 2005مقارنةً مع الربع الثالث من العام       % 2.41مقاسةً بالشيكل في األراضي الفلسطينية بلغت نسبته        
بسبب ارتفاع أسعار الوقود والطاقة، ويمثل هـذا        % 4.88 وراء هذا االرتفاع حيث ارتفعت بنسبة        المسكن هي السبب الرئيسي   

يضاً ارتفاع فـي مجموعـة المـواد    أأكبر ارتفاع بالمقارنة مع المجموعات السلعية األخرى في السلة االستهالكية، كان هناك          
، المشروبات والتبـغ بنسـبة      %1.99قل واالتصاالت بنسبة    ، الن %2، السلع والخدمات المتنوعة بنسبة      %3.49الغذائية بنسبة   

، إضافة إلى ذلك شهدت كل من مجموعة األثاث والسلع والخدمات المنزلية ومجموعة األقمشة والمالبس واألحذيـة                 1.39%
خفضت على التوالي، وفي المقابل ان    % 0.63، و %0.77،  %0.78،  %0.92والخدمات الطبية وخدمات التعليم ارتفاعاً بنسبة       

  .  2005، خالل الربع الرابع من العام %0.78أسعار مجموعات السلع والخدمات الترفيهية بنسبة 
  

 بالنسبة لجميع المناطق، سـاهمت فيـه        األعلىوهي  % 3.19وقد بلغت نسبة االرتفاع للرقم القياسي في باقي الضفة الغربية           
 مقارنةً مع باقي السلع والخدمات في سلة االستهالك، كمـا           والتي شهدت أكبر ارتفاع   % 5.49مجموعة خدمات المسكن بنسبة     

من هـذا   % 4.20ساهمت مجموعة خدمات المسكن بنسبة      % 2.02 بنسبة    نفسها ارتفع الرقم القياسي في القدس لفترة المقارنة      
البـس واألحذيـة    ، تلتها كل من مجموعة النقل والمواصالت ومجموعة األقمشة والم         %2.59االرتفاع، المواد الغذائية بنسبة     

فـي  % 2.02بنسـبة    وارتفع متوسط أسعار السلع االستهالكية في قطاع غزة أيضاً        .  على التوالي % 1.38و% 2.37بنسبة  
من هذا االرتفاع في األسعار من مجموعة المواد الغذائية بالرغم من االرتفاع الملموس الذي              % 60، وجاء   2005الربع الرابع   

  %. 2.37، والنقل والمواصالت بنسبة %4.20ن بنسبة طرأ على مجموعة خدمات المسك
  

 في األراضي الفلسطينية ارتفاعاً مقـداره      )كالمواد الغذائية والمشروبات والكهرباء    (سجلت أسعار المستهلك للسلع غير المعمرة     
كالسـيارات  ( ، في المقابل سـجلت أسـعار السـلع المعمـرة          2005 مقارنة بالربع الثالث     2005خالل الربع الرابع    % 3.57

كـالمالبس واألحذيـة     (، كما شهدت أسعار السلع شبه المعمرة      %1.73 ارتفاعاً بلغ    )والدراجات واألثاث واألجهزة الكهربائية   
كـأجور النقـل   ( ، كذلك سـجلت أسـعار الخـدمات   2005خالل الربع الرابع % 0.6 ارتفاعاً مقداره )وقطع غيار السيارات

  . خالل الفترة% 0.54 ارتفاعاً مقداره )واالتصاالت
  

أما فيما يتعلق بأسعار المستهلك للسلع المحلية والمستوردة، فتشير البيانات إلى أن أسعار المستهلك للسلع المحلية في األراضي                  
، سجلت أسعار السلع المستوردة هي األخرى ارتفاعاً بلغ         2005خالل الربع الرابع    % 2.34الفلسطينية سجلت ارتفاعاً مقداره     

  )24 انظر شكل.(ل نفس الفترةخال% 2.97
  

   بالشيكل في كل من القدس وباقي  الربعيمعدل التضخم: 24شكل 
  2005-2004خالل العامين الضفة الغربية وقطاع غزة 
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قطاع غزة باقي الضفة الغربية القدس
  

حسبت من قبل ماس بناًء على بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسـطيني، الـرقم              : المصدر
  2005ار المستهلك، القياسي ألسع
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، إذ ارتفع الرقم 2004 مقارنة بعام 2005خالل عام  %3.47سجلت أسعار المستهلك في األراضي الفلسطينية ارتفاعاً مقداره 
 خالل العام السـابق، وهـذا       141.86 ـ مقارنة ب  146.79إلى  ) 100=1996لسنة األساس   (القياسي العام ألسعار المستهلك     

السبب الرئيسـي لهـذا     . 2003مقارنة مع عام    % 3 الذي شهد ارتفاعاً مقداره      2004ا كان عليه عام     االرتفاع يعتبر اكبر مم   
،  وأسـعار  %5.30، وأسعار السلع والخدمات المتنوعة بنسـبة      %5.6بنسبة   االرتفاع يعود الرتفاع أسعار المشروبات والتبغ     

، %3.15، وأسعار النقـل واالتصـاالت بنسـبة         %3.77، وأسعار المواد الغذائية بنسبة      %4.23المسكن ومستلزماته بنسبة    
، وأسعار األقمشة والمالبس    %2.60، وأسعار الرعاية الصحية بنسبة      %2.85وأسعار األثاث والسلع والخدمات المنزلية بنسبة       

يهيـة  ، في حين سجلت أسعار مجموعة السلع والخدمات الترف        %1.07، وأسعار خدمات التعليم بنسبة      %1.63واألحذية بنسبة   
  .  2005خالل العام % 1.40انخفاضاً مقداره 

  
تعتبر أسعار مجموعات المواد الغذائية والمشروبات والتبغ والمسكن ومستلزماته والنقل واالتصاالت وأسعار السلع والخدمات              

جموعات الرئيسية  المتنوعة السبب المباشر وراء هذا االرتفاع، والسبب الرئيسي وراء االرتفاع الملموس الحاصل في هذه الم              
، وأسـعار    %4.68، وأسعار البنزين والمحروقـات بنسـبة        %1.11هو ارتفاع أسعار الفواكه والخضروات الطازجة بنسبة        

، وكذلك أسعار الذهب التي سجلت ارتفاعاً وصـل إلـى           %12.09، وأسعار الوقود والطاقة بنسبة      %4السجائر والتبغ بنسبة    
  .2005خالل عام % 9.03

  
   الشرائية القوة15-1

  

 بالمقارنة مع الربع الـذي سـبقه        2005ارتفع سعر صرف كل من الدوالر والدينار في األراضي الفلسطينية في الربع الرابع              
وتعدت الزيادة في سعر الصرف الزيـادة فـي         ). 26جدول  (لكل من الدوالر والدينار على التوالي       % 2.48و% 2.83بنسبة  

للـدوالر  % 0.42سبة قليلة لترتفع بذلك القوة الشرائية في األراضـي الفلسـطينية بنسـبة              الرقم القياسي ألسعار المستهلك بن    
بينما ارتفعـت   %. 0.72وللدينار  % 0.36أما في الضفة الغربية فقد تراجعت القوة الشرائية للدوالر بنسبة           . للدينار% 0.06و

  .للدينار% 0.45للدوالر و% 0.81في القدس وقطاع غزة بنسبة 
  

 مع الذي سبقه، فإن سعر الصرف لكل من الدوالر والدينار في األراضـي الفلسـطينية               2005مت المقارنة بين العام     وإذا ما ت  
على التوالي، وذلك في الوقت الذي ارتفع معدل التضـخم بـين السـنتين بنسـبة                % 0.14و% 0.16ارتفع بنسبة قليلة بلغت     

  ).27جدول (للدينار % 3.33لدوالر ول% 3.31أي أن القوة الشرائية للعملتين تراجعت %. 3.47
  

  متوسط سعر صرف كل من الدينار األردني والدوالر : 26جدول 
  2005مقابل الشيكل اإلسرائيلي لغاية الربع الثالث األمريكي 

  

 الدينار مقابل الشيكل الدوالر مقابل الشيكل  السنة
Q1 2004 4.46 6.28 
Q2 2004 4.55 6.40 
Q3 2004 4.50 6.35 
Q4 2004 4.40 6.22 
Q1 2005 4.35 6.15 
Q2 2005 4.40  6.21  
Q3 2005  4.53 6.39  
Q4 2005 4.66 6.55 

2004 4.48  6.31  
2005  4.49  6.32 
  .ء الفلسطيني، بيانات غير منشورةالجهاز المركزي لإلحصا: المصدر
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  تطور القوة الشرائية لكل من الدينار والدوالر : 27جدول 
  ربية وقطاع غزةفي كل من الضفة لغ
  

 Q1 العملة  المنطقة
2004 

Q2 
2004 

Q3 
2004 

Q4 
2004 

Q1 
2005 

Q2 
2005 

Q3 
2005 

Q4 
2005 20042005

3.31-1.01-  0.42 2.42  2.931.60- 3.79- 1.02- 2.09 1.10- الدوالر   األراضي الفلسطينية
3.33-1.07-  0.06 2.48  2.951.4- 3.65- 0.69- 1.88 1.21-  الدينار

2.73-1.21-0.36-  2.57  2.39  -3.01  -3.58  -0.78  1.68  -1.16 الدوالر   اقي الضفة الغربيةب
2.75-1.27-0.72-  2.63  2.18  -3.04  -3.44  -0.45  1.47  -1.27  الدينار

  القدس 5.18-1.75- 0.81 1.59 2.740.5- 4.39- 1.47- 1.42 0.95- الدوالر
5.20-1.81- 0.45 1.64 2.760.29- 4.26- 1.14- 1.22 1.06-  الدينار

  قطاع غزة 1.01- 1.37-  0.81  3.95  1.57  -2.19  -3.4  -0.28  2.15  -1.99 الدوالر
1.03-1.44- 0.07  4.01  1.36  -2.21  -3.27  0.05  1.95  -2.1  الدينار

 .  ألسعار المستهلكحسبت من قبل ماس بناًء على بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، الرقم القياسي: المصدر

  
  

  تطور القوة الشرائية لكل من الدينار والدوالر: 25 شكل
  في األراضي الفلسطينية
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حسبت من قبل ماس بناًء على بيانات الجهاز المركزي لإلحصـاء الفلسـطيني، الـرقم               : المصدر
 .القياسي ألسعار المستهلك

  
  لع االستهالكية والخدمات متوسط أسعار بعض الس15-2

  
، وقد توزعـت    2005 متوسط أسعار بعض األصناف من السلع التي تمس حياة المستهلك للعام             28تظهر البيانات في الجدول     

  . اآلتيالضفة الغربية وقطاع غزة على النحووالبيانات لكل من القدس 
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  2005متوسط أسعار المستهلك لبعض األصناف من السلع للعام : 28جدول 
  

متوسط غزةمتوسط الضفة القدس وحدة الشراء الصنف
  87.63 83.99 88.58  كغم25كيس استراليا-صن وايت-رز حبة قصيرةأ

  2  2.99 3.13 كغم 1 بيض كماجأخبز 
 46.21 41.12 50.13 كغم 1 لحم غنم مع العظم طازج 

 31.03 33.62 37.63 كغم 1 لحم عجل طازج 
 7.87 9.69 12.6 كغم 1 دجاج طازج دون الريش 

 81.35 81.95 95.83  كغم2.5علبة  )فرنسا(حليب مجفف 
 5 3.5 3.54  غم500علبة  ) الجنيدي(لبن عادي 

 9.96 12.04 14.16  كغم2كرتونه  بيض دجاج 
 20.71 19.03 25.75 كغم 1 زيت زيتون 
 1.26 2.27 2.83 كغم 1 بندوره بلدية

 3.75 6.38 9.36 كغم 1 فاصولياء خضراء 
 2.78 4.44 6.79 كغم 1 ملوخية خضراء 
 4.19 4.97 6.67 كغم 1 )تركيا(عدس مجروش 
 5 4.95  6.46 كغم 1 حمص حبة وسط

 9 9.19 10 كغم 1/2 )الغزالين(شاي عادي
 28.58 30.85 46.96 كغم 1 )كولومبيا(قهوة مطحونة 

 9 9 9.23 سيجارة20علبة  )محلي(سجائر، امبريال 
 39.04 39.20 55.42 كغم12اسطوانة   غاز اسطوانة

 25.42 32.93 30  ولىأكشفية طبيب عام 
 25  32 40  سنان عاديأخلع 

 60 103.7560.11  )محلي(بنطلون جينز
  2005الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر

  
  :ها على عدة مالحظات، أهم2005يدلل متوسط أسعار المستهلك لبعض السلع للعام 

  
 -ن هنـاك  إإذ  . الضفة الغربيـة وقطـاع غـزة      وباقي  ن هذه األسعار هي عبارة عن متوسطات عامة لكل من القدس،            إ 

 بين   نفسها  تفاوت في األسعار في المحافظة      هناك  في األسعار بين محافظات الضفة الغربية، وكذلك       اً كبير اً تفاوت -بالتأكيد
 .ع غزةاألمر بالنسبة لقطا وكذلك. المدينة والقرية

ويرجع ذلـك إلـى تأثرهـا المباشـر باالقتصـاد           . متوسط أسعار المستهلك في القدس بقي األعلى لجميع السلع تقريباً          
حيث يمكن مالحظة أن هناك فروقات بين متوسط األسعار في القدس مقارنة مع باقي الضفة الغربية وقطاع                 . اإلسرائيلي

وتزداد الفروقات بين متوسط األسعار في القـدس  ). tradable goods–السلع التجارية (غزة في اللحوم والخضراوات 
ي حين لم فف).  non-tradable goods -الخدماتية(مقارنة مع باقي الضفة الغربية وقطاع غزة في السلع غير التجارية 
وصلت في القدس   ،   شيكالً 25 وقطاع غزة    الً شيك 32تتجاوز متوسط كشفية تكاليف خلع االسنان في باقي الضفة الغربية           

 . شيكال40ًإلى 
ولعل ذلك  . متوسط أسعار المستهلك لمعظم السلع في قطاع غزة أقل من متوسط أسعار المستهلك في باقي الضفة الغربية                 

. يعود إلى انخفاض الدخل واألجور في قطاع غزة وبالتالي انخفاض مستوى المعيشة الذي يؤثر بدوره في معدل األسعار                 
باستثناء بعض السلع التـي يـتم       . اض أسعار معظم  السلع في قطاع غزة مقارنة مع الضفة الغربية           ويمكن مالحظة انخف  

 شـواقل   3.5إذ كان متوسط سعر لبن الجنيدي في الضفة الغربيـة           . إنتاجها محلياً في الضفة الغربية، مثل لبن الجنيدي       
 شواكل للعلبـة، وكـذلك سـعر زيـت     5زة  غم، في حين كان متوسط سعر علبة اللبن الجنيدي في قطاع غ          500للعلبة  
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 شيكالً للكيلوغرام الواحد في قطاع غزة، في حين كان متوسط سعر زيت الزيتون في باقي الضـفة                  20.71الزيتون بلغ   
ويرجع هذا على األرجح إلى تركز إنتاج زيت الزيتون في الضـفة الغربيـة              .  شيكل للكيلوغرام الواحد   19.03الغربية  

  .يف النقل والمواصالت، األمر الذي يزيد من تكلفة نقله، وبالتالي سعره في قطاع غزةوكذلك ارتفاع تكال
  
  

  اتجاهات آراء أصحاب المنشآت الصناعية ومدرائها حول األوضاع االقتصادية -16
  

بعد  أي –بلغت نسبة توقعات أصحاب المنشآت الصناعية ومدرائها المتفائلين بتحسن أوضاع منشآتهم على المدى القصير 
حسب آخر (في قطاع غزة % 52.5في باقي الضفة الغربية و% 32.2، بواقع %36.7 حوالي -)شباط(شهر من شهر اإلسناد 

استطالعات للرأي قام بها الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بخصوص اتجاهات أصحاب المنشآت الصناعية ومدرائها 
 على مستوى باقي الضفة 2006خالل شهر كانون ثاني % 26.7مقارنة بـ ) 2006حول األوضاع االقتصادية، شباط 

فيما يتعلق بالتفاؤل بتحسن مستوى التشغيل على المدى القصير فقد بينت النتائج استمرار حالة التفاؤل . الغربية و قطاع غزة
في باقي الضفة % 14.3(خالل شهر شباط % 17.9في قطاع غزة أكثر منها في باقي الضفة الغربية حيث بلغت هذه النسبة 

 على مستوى باقي الضفة الغربية و قطاع 2006في شهر كانون ثاني % 13.7مقارنة بـ) في قطاع غزة% 30.0الغربية و
في باقي الضفة % 26.3(من المستطلعين ارتفاع مستوى حجم المبيعات على المدى القصير شباط % 26.0فيما توقع ، غزة

 و ذلك على مستوى باقي الضفة الغربية و قطاع 2006خالل كانون ثاني % 27.5مقابل ) في قطاع غزة% 25.1الغربية و
  .غزة

  
 فقد - )شباط( أي بعد ستة شهور من شهر اإلسناد -أما توقعات أصحاب المنشآت الصناعية ومدرائها على المدى المتوسط

مقارنة بتوقعاتهم ) ي قطاع غزةف% 71.7و، في باقي الضفة الغربية% 34.5(منهم تحسناً في أوضاع منشآتهم % 42.8توقع 
في حين استمرت حالة التفاؤل فيما يتعلق بمستوى التشغيل وارتفاع حجم ، %59.0 و التي بلغت 2006في شهر كانون ثاني 

المبيعات في قطاع غزة أكثر من باقي الضفة الغربية حيث بلغت نسبة المتفائلين بارتفاع مستوى التشغيل في باقي الضفة 
في حين بلغت نسبة المتفائلين ) في قطاع غزة% 43.3في باقي الضفة الغربية و% 17.9% (23.5اع غزة الغربية وقط

في الوقت الذي بلغت ، في قطاع غزة% 38.8في الضفة الغربية و% 31.1، بواقع %32.8بارتفاع مستوى حجم المبيعات 
. 2006على التوالي خالل شهر كانون ثاني % 30.3، %31.8فيه نسبة المتفائلين بارتفاع مستوى التشغيل و حجم المبيعات 

  )29انظر جدول (
  

  توقعات أصحاب المنشآت الصناعية ومدرائها على المدى : 29جدول 
   2006القصير والمتوسط لشهر شباط 

 

 الستة شهور القادمة الشهر القادم
 باقي الضفة الغربية المؤشر

 وقطاع غزة
باقي الضفة 
 الغربية

لضفة الغربيةباقي اقطاع غزة
 وقطاع غزة

باقي الضفة 
 الغربية

قطاع غزة

 71.7 34.5 42.8 52.5 32.2 36.7 نسبة المتفائلين بتحسن أوضاع المنشأة
 43.3  17.9 23.5 30.0  14.3  17.9  نسبة المتفائلين بارتفاع مستوى التشغيل
 38.8 31.1 32.8 25.1 26.3 26.0 نسبة المتفائلين بارتفاع حجم المبيعات

 .2006شباط ، االقتصادية  مدراء المنشآت الصناعية حول األوضاع/ مسح اتجاهات آراء أصحاب، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر

  
ت الصناعية في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة أن أداء منشآتهم كان أفضل بشكل آمن أصحاب العمل والمنش% 10.4وأشار 

من المستطلعين بأن أداء مؤسساتهم قد ساء بشكل عام % 44.8ها في الشهر السابق، بينما أفاد عام في شهر شباط من أدائ
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أما في باقي الضفة الغربية، فقد أبدى أصحاب العمل تراجعاً في تفاؤلهم المتعلق بأداء مؤسساتهم، حيث . خالل هذه الفترة
حين، كان االنسحاب من قطاع غزة من األسباب المؤدية في . في شباط% 11.9تراجعت نسبة المتفائلين بأداء المنشآت إلى 

  .شباطفي % 36.6لزيادة حالة التفاؤل في قطاع غزة، إذ ارتفعت نسبة المتفائلين إلى 
  

من أصحاب العمل في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة إلى تحسن في كيفية الحصول على المواد الخام في % 6.0وأشار 
كما كانت نسبة ). في قطاع غزة% 11.8في باقي الضفة الغربية و% 4.3 (2006ر كانون ثاني شهر شباط، بالمقارنة مع شه

ويرجع هذا التحسن إلى .  شباطمن أرباب العمل في شهر % 22.4المتفائلين بتحسن إمكانية وصول الموظفين إلى عملهم 
مال يواجهون صعوبات في الوصول إلى انفراج األوضاع في غزة حيث انخفضت نسبة أرباب العمل الذين اعتقدوا أن الع

  .العمل
  

من أرباب العمل بأنهم % 23.7إذ أفاد .  وما زال أرباب العمل يواجهون مشاكل في إمكانية مزاولة العمل بصورة منتظمة
بأنهم لم % 4.5وتراجع هذا المؤشر بشكل ملحوظ في غزة، حيث أشار. تمكنوا من فتح أبواب العمل بشكل منتظم في شباط

، هبطت نسبة الذين أفادوا بعدم إمكانية ممارسة العمل بانتظام إلى 2006تطيعوا فتح أبواب العمل بانتظام في كانون ثاني يس
  .2006في شباط % 4.2

  
فقد . وبقيت القيود المفروضة على تصدير البضائع والمنتجات الجاهزة قائمة، حيث لم يطرأ أي تحسن جدي على الوضع

وفي غزة بلغت نسبة . 2006لعمل بأنهم واجهوا مشكالت في شحن المنتجات الجاهزة في شباط من أصحاب ا% 23.9صرح 
 المفروضة اإلغالقات إلىفي شباط، ويعود ارتفاع هذه النسبة % 57.5الذين أفصحوا عن مشاكل في شحن المنتجات الجاهزة 

  .على المعابر و نقاط العبور
  

من إجمالي % 41.4اجع أو ثبات المستوى المتوقع للمبيعات، فقد أفاد مدراء العمل عن سبب تر/ وعند سؤال أصحاب 
إلى أسباب األخرى والتي تنحصر في إغالق % 28.5المستطلعين منهم إلى انخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين، بينما أشار 

ت مع انتهاء الفصل ودخول فصل المعابر و اختالف المواسم وارتباط منتجات المنشأة بموسم الصيف وبالتالي انخفاض المبيعا
من % 34.5أما في باقي الضفة الغربية، فقد عزى .  الشتاء باإلضافة إلى أسباب أخرى تتعلق باألوضاع األمنية والحواجز

منهم إلى صعوبة في % 19.4أصحاب العمل التراجع في حجم المبيعات إلى انخفاض القدرة الشرائية للمستهلك، بينما أشار 
األسباب األخرى والتي تنحصر في إغالق المعابر واختالف المواسم وارتباط منتجات % 15.6جات بينما أشار تسويق المنت

المنشأة بموسم الصيف وبالتالي انخفاض المبيعات مع انتهاء الفصل ودخول فصل الشتاء باإلضافة إلى أسباب أخرى تتعلق 
ل في غزة إلى األسباب األخرى والتي تنحصر في إغالق المعابر من أرباب العم %71.7وأفاد . باألوضاع األمنية والحواجز

واختالف المواسم وارتباط منتجات المنشأة بموسم الصيف وبالتالي انخفاض المبيعات مع انتهاء الفصل ودخول فصل الشتاء 
لقدرة الشرائية منهم إلى انخفاض ا% 15.6باإلضافة إلى أسباب أخرى تتعلق باألوضاع األمنية والحواجز، فيما أوضح 

  .أشاروا إلى صعوبات في وصول مستلزمات اإلنتاج% 12.6للمستهلكين، باإلضافة إلى
 
  

  التعليم والثقافة -17
  

   التعليم المدرسي17-1
  

ويشكل ذلك  . 2005/2006 مليون طالب وطالبة العام الدراسي       1.08بلغ عدد طلبة المدارس في األراضي الفلسطينية حوالي         
استمرار الزيادة في أعـداد الطلبـة الملتحقـين         ) 26 شكل( ويبين    .2004/2005مقارنة بالعام الدراسي    % 3.3زيادة بنسبة   
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. 2005/2006 ألـف العـام   1078.5 إلى حوالي 1994/1995 ألف العام   617.9بالتعليم العام، حيث ازداد العدد من حوالي        
 مقارنة بالعام الذي    2005/2006فيما كانت الزيادة العام     . ة ألف طالب سنويا خالل هذه الفتر      41,8حيث كانت الزيادة بمعدل     

ويزداد عدد الطلبة استجابة للزيادة الطبيعية في عدد السكان، واستمرار معـدالت            ). 30جدول( ألف طالب    34,5سبقه حوالي   
  .لمرحلة الثانويةاإلنجاب الكبيرة نسبيا من جهة، وكذلك نتيجة لتحسن معدالت االلتحاق في التعليم العام، خاصة في ا

  
  تطور أعداد الطلبة في المدارس الفلسطينية: 26شكل 
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  .بيانات وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية: المصدر

  
  

  أعداد الطلبة في المدارس الفلسطينية ونسبة : 30جدول 
  2005/2006-1995/ 1994 الزيادة السنوية،

  
(%)نسبة الزيادة   )طالب(الزيادة  لطلبةعدد ا السنة

1994/1995 617,868   
1995/1996 662,627 44,759 7.2 
1996/1997 712,820 50,193 7.6 
1997/1998 763,467 50,647 7.1 
1998/1999 812,722 49,255 6.5 
1999/2000 865,540 52,818 6.5 
2000/2001 907,128 41,588 4.8 
2001/2002 947,299 40,171 4.4 
2002/2003 984,108 36,809 3.9 
2003/2004 1,017,44333,335 3.4 
2004/2005 1,043,93526,492 2.6 
2005/2006 1,078,48834,553 3.3 

  .بيانات وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية: المصدر
  

من مجموع الطلبة، بينما يدرس في مدارس       % 70نسبتهم  ويلتحق معظم طلبة المدارس الفلسطينيين بمدارس حكومية، وبلغت         
وتظهـر البيانـات    . وهي نفس النسب تقريبا للسنة السابقة     %. 6وفي المدارس الخاصة    % 24وكالة غوث وتشغيل الالجئين     

اجعا في نسبة تزايدا بطيئا في نسبة الطلبة الملتحقين بالمدارس الحكومية، واستقرارا في نسبة الطلبة في المدارس الخاصة، وتر      
العـام الدراسـي    % 70 إلى   1994/1995العام  % 67.8فقد زادت نسبة طلبة المدارس الحكومية من        . طلبة مدارس الوكالة  

وفقا لبيانات وزارة التربيـة والتعلـيم       % 24إلى  % 26.1، وتراجعت نسبة طلبة الوكالة خالل نفس الفترة من          2005/2006
  )26انظر شكل ( .العالي الفلسطينية
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  2005/2006توزيع الطلبة الفلسطينيين حسب الجهة المشرفة، : 27كل ش
  

وآالة
24%

حكومة
70%

خاصة
6%

  
خالصة التعلـيم العـام فـي فلسـطين         . 2006وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية،      : المصدر

2005/2006.  

  
 في المـدارس    ، وتزيد نسبتهن قليال عن الذكور     %)50.2(وبالنسبة لتوزع الطالب حسب الجنس فإن نصف الطلبة من اإلناث           

إنـاث  % 40(، بينما تتراجع نسبتهن كثيرا في المدارس الخاصة         %)50.4(وفي المدارس التابعة للوكالة     %) 50.3(الحكومية  
وقد يعود ذلك إلى إعطاء األسر الفلسطينية األولوية ألبنائها الذكور في متابعة دراستهم فـي المـدارس                 ). ذكور% 60مقابل  
  .الخاصة

  
 معلمـاً   19843جهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني زيادة كبيرة في عدد المعلمين، حيث ازداد عددهم من              وأظهرت بيانات ال  

، وتفيد بيانات وزارة التربية والتعلـيم العـالي أن عـدد            2004/2005 معلمين في العام     38805 إلى   1994/1995في العام   
وزارة جميع العاملين فـي المدرسـة باسـتثناء األذنـة           ، لكن يتضمن رقم ال    2005/2006 معلماً في العام     48674المعلمين  

ويعمل معظم المعلمين في المدارس الحكومية      . والمستخدمين، أي يتضمن هذا موظفين ليسوا معلمين مثل المرشدين واإلداريين         
  .  معلما35013ًوبلغ عددهم 

  
)  طالـب  35.3 (2005/2006ية خالل العام    وأظهرت البيانات تحسنا محدودا في معدالت الكثافة الصفية في المرحلة األساس          

وتظهر السلسة الزمنية تحسنا مضطردا في معدالت الكثافة الصفية بعد قيام السـلطة             ).  طالب 35.6(مقارنة بالعام الذي سبقه     
 طالـب العـام     37.1الوطنية الفلسطينية، حيث انخفض معدل عدد الطالب في الشعبة في المرحلة األساسـية حيـث كـان                  

أما في المرحلة الثانوية فقد شهدت الكثافة الصفية تذبذبا خالل السنوات السابقة، لكنها تميل إلى التزايد، حيـث                 . 1994/1995
ويعود ذلك إلى زيـادة فـي       ) 31جدول   (2005/2006 طالب العام    31.4 إلى   1994/1995 طالب العام    30.2ازدادت من   

  .اجع معدالت التسربمعدالت االلتحاق بالتعليم في المرحلة الثانوية، وتر
  

 طالـب لكـل معلـم فـي العـام           31.1وبالنسبة لمعدل عدد الطلبة لكل معلم، فإنها تسير باتجاه التحسن، حيث تناقصت من              
ويعود ذلك إلى الزيادة السنوية في عدد المعلمين، خاصـة          . 2004/2005 طالب لكل معلم في العام       26.8 إلى   1994/1995

  .في القطاع الحكومي
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  بيانات أساسية حول التعليم المدرسي في األراضي الفلسطينية: 31 جدول
  

 السنة الدراسية معدل عدد الطالب لكل شعبة
عدد 
المدارس

 عدد الطالب
المرحلة الثانوية المرحلة األساسية

معدل عدد 
الطالب لكل معلم

1995/1994  1474 617,868 37.1  30.2  31.1  
1996/1995  1470 662,627 37.5  30.4  30.7  
1997/1996  1532 712,820 37.3  29.9  29.8  
1998/1997  1611 763,467 37.2  29.8  29.2  
1999/1998  1691 812,722 37.2  30.2  29.5  
2000/1999  1767 865,540 37.5  30.3  29.4  
2001/2000  1835 907,128 37.3 30.2 27.7  
2002/2001  1918 947,299 37.1  30.6  28.1 

2002/2003  2006 984,108 36.7  30.6  27.8 

2004/2003  2109 1,017,443 36.1  30.4  27.3 
2004/2005 2192 1,043,93535.6  30.6 26.8 
2005/2006 2276  1,078,48835.3  31.4  * 

  .2005/2006خالصة التعليم العام في فلسطين . 2006وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، : المصدر
  .15/6/2005لكترونية للجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، الصفحة اال

 يشمل اإلداريين والمرشدين، أي يشمل فئات ال تقوم بالتدريس، لذلك لـم             2005/2006عدد المعلمين المتوفر للعام       * 
  .يتم احتساب نسبة الطلبة إلى المعلمين

  
 -1996/1997خـالل الفتـرة     % 4.5يا بنسـبة    وازداد عدد المدارس بمعدالت كبيرة سـنويا، حيـث ازداد عـددها سـنو             

 مدرسة  84، أي زاد عددها بـ      )27 شكل( مقارنة بالعام الذي سبقه      2005/2006العام  % 3.8، وبلغت الزيادة    2005/2006
  ).32 جدول(

  
  2005/2006-1996/1997الزيادة السنوية في أعداد المدارس، : 28 شكل
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خالصة التعليم العـام فـي فلسـطين        . 2006 الفلسطينية،   وزارة التربية والتعليم العالي   : المصدر

2005/2006.  
  

وبصورة عامة فإن المؤشرات الكمية تظهر تحسنا في العملية التعليمية في األراضي الفلسطينية، لكن هذا التحسن يحتاج إلـى                   
  . فحص على مستوى نوعية التعليم ونوعية المهارات التي يتزود بها الطالب
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  جين من مؤسسات التعليم العالي وخريجي التعليم المهني ظروف الخري17-2
  

 سـنة أو أكثـر ملتحقـين بـالتعليم          15 ألف شخص في عمر      473أظهرت بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني أن        
 11وقدر عـدد الخـريجين    . منهم% 49وتمثل اإلناث نحو    . من مجموع األفراد في هذا السن     % 22.8النظامي، ويشكل هؤالء    

ويقدر عدد حاملي شهادات البكالوريوس فأكثر      .  سنة فأكثر  15من السكان في عمر     % 14.5 ألف خريج يمثلون     296حوالي  ب
من % 31( ألف   91.4وقدر عدد حاملي الدبلوم المتوسط      . ذكورمنهم  % 63،  )من الخريجين % 53( ألف فرد    140.9بحوالي  

 ألـف مـنهم     48.2 المهنية وحاملي توجيهي مهني فكان عددهم        أما خريجي الدورات  . ذكور% 54، منهم   )مجموع الخريجين 
ويالحظ تركز الخريجين الذكور في فئـة       . فرد هم من خريجي الدراسات العليا     ألف  ) 15.5(فيما العدد المتبقي    . ذكور% 64

وخريجـي  % 28، بينما كانت نسبة حاملي الدبلوم المتوسـط         )من الخريجين الذكور  % 55(حملة شهادات البكالوريوس فأكثر     
منهن يحملن شـهادة دبلـوم      % 36منهن يحملن شهادة بكالوريوس فأكثر، و     % 49أما الخريجات فإن    %. 17الدورات المهنية   

، مسح ظروف خريجي التعلـيم العـالي        2006الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،     (يحملن شهادة مهنية    % 14متوسط، و 
  ).والتدريب المهني

  
%) 80(يبين أن نسبة المشاركة في القوى العاملة مرتفعة حوالي          ) 32(ريجين بسوق العمل، فإن الجدول      أما بالنسبة لعالقة الخ   

بـين  % 89وتزيد نسبة المشاركة في القوى العاملة كلما ارتفع المؤهل العلمي، حيث بلغت نسبة المشاركة في القوى العاملـة                   
بين حملة شهادات التأهيل المهني وحملة شـهادات الـدبلوم          % 76.9و% 76.5حملة شهادة البكالوريوس أو أكثر، بينما كانت        

، وتظهر البيانات عالقة عكسية بـين       %)25(وفي الوقت نفسه فإن الخريجين يعانون من معدالت بطالة مرتفعة           . على التوالي 
نة بمعدل البطالة بـين     المؤهل العلمي ومعدل البطالة، حيث ترتفع نسبة البطالة في أوساط حملة شهادات التدريب المهني مقار              

  .حملة شهادات الدبلوم المتوسط والشهادات الجامعية
  

وباستعراض بيانات الحالة العملية يتبين أن معظم الخريجين يعملون بأجر، وترتفع نسبة العاملين بأجر بين خريجي الجامعات                 
 العمل والعاملين لحسابهم تزيد بين خريجي       وفي المقابل فإن نسبة أصحاب    . مقارنة بخريجي الدبلوم المتوسط والتأهيل المهني     

أما من حيث األجر اليومي للخريجين العاملين بأجر فإن العالقة طردية بـين             . التأهيل المهني عن خريجي المعاهد والجامعات     
هادات المؤهل العلمي ومعدل األجر اليومي، حيث تزيد أجور حملة شهادات البكالوريوس فأكثر عن أجور المهنيين أو حملة ش                 

  .وباإلجمال فإن معدالت أجور الخريجين أفضل من متوسط أجر المستخدمين في األراضي الفلسطينية. الدبلوم المتوسط
  

  20005التوزيع النسبي للخريجين حسب بعض مؤشرات سوق العمل، : 32جدول 
  

 المجموع  فأكثربكالوريوس دبلوم متوسط شهادة تدريب مهني  مؤشرات سوق العمل  المؤهل العلمي

  83.4  89.2  76.9  76.5  نسبة المشاركة في القوى العاملة
  25.2  22.1  26.4  34.8  معدل البطالة
  الحالة العملية
  6.0  5.3  5.2  11.1  صاحب عمل
  8.7  5.0  11.9  19.3  يعمل لحسابه

  1.3  1.1  1.1  2.4  عضو أسرة غير مدفوع األجر
  84.0  88.6  81.8  67.2  مستخدم بأجر

) شيقل(اليومي للمستخدمين   متوسط األجر   
  91.7  100.5  81.2  64.7  )العاملين في إسرائيل والمستوطنات

كـانون أول  (مسح ظروف خريجي التعليم العالي والتدريب المهنـي      . 2006الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،     : المصدر
  . فلسطين- اهللارام. ، المؤتمر الصحفي حول النتائج األولية للمسح)2006 كانون الثاني -2005

                                                           
 . أشهر بعد التوجيهي6الذين يحملون شهادات بعد المرحلة المدرسية، أو أنهوا توجيهي مهني، أو حاصلون على تدريب مهني لمدة    11
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 شهر،  27وفي نفس السياق أظهرت البيانات أن متوسط عدد أشهر التعطل لخريجي التعليم والتدريب المهني والدبلوم المتوسط                 
وأعاد المبحوثون السبب الرئيسي للتأخر في الحصول على عمـل  .  شهرا، وهذه فترة طويلة    16ولخريجي البكالوريوس فأكثر    

 علـى   1987من الخريجين الـذين تخرجـوا بعـد         % 28.6و% 82.4(ص واالفتقار إلى الخبرة     إلى قلة الطلب على التخص    
وتظهر هذه النتائج أهمية مراجعة بنية التعليم العالي من حيث التخصصات المتوفرة، ونوعية التعليم لتالءم احتياجات                ). التوالي

  .سوق العمل من جهة، واحتياجات نمو االقتصاد الفلسطيني من جهة ثانية
  

   المؤسسات الثقافية17-3
  

، وحسبما  2005نفذ الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني مسحا لواقع المؤسسات الثقافية في األراضي الفلسطينية نهاية العام               
أي ( مؤسسة، وبلغ عدد العامـل منهـا   427جاء في نتائج هذا المسح فقد بلغ عدد المؤسسات الثقافية في األراضي الفلسطينية    

  . في قطاع غزة84 في الضفة الغربية و216 مؤسسة، منها 300) تمارس نشاطاتالتي 
  

، ويشكل الرقم الذي تضمنه المسح زيادة كبيرة مقارنة بعدد هذه     )انظر جدول   (ومعظم المؤسسات الثقافية مصنفة مراكز ثقافية       
 يمكن مقارنة بيانات العـامين، بسـبب   لكن ال). 2004 مركزا العام   62 مقابل   2005 مركز العام    174 (2004المراكز العام   

أي المراكز المرخصـة رسـميا      ( على التسجيالت الرسمية     2004االختالف في منهجية جمع البيانات، حيث اعتمدت بيانات         
تتضمن سلع ومعدات مستخدمة في أنشطة      " نتائج مسح ميداني شامل للمؤسسات التي        2005، بينما تمثل بيانات     )كمراكز ثقافية 

تعريـف الجهـاز المركـزي      "(والحرف وأنشطة اللعب والرياضة، والتي تسهل القيام بأنشطة ثقافية بالمعنى الواسـع           الفنون  
من المراكز الثقافية تدار من قبل هيئة إدارية، وقد جرى          % 97وتفيد بيانات المسح أن     ). لإلحصاء الفلسطيني للمؤسسة الثقافية   

  .ن هذه المراكز مكتبةم% 60وتضم . منها عن طريق االنتخاب% 79فرز 
  

 متاحف فقط، وهو نفس العـدد الـذي         5أما بالنسبة إلى المتاحف والمسارح فعددها قليل في األراضي الفلسطينية، حيث يوجد             
 2004 مسرحاً، ويشكل ذلك زيادة كبيرة مقارنة بعدد المسـارح خـالل العـام             14، بينما يوجد    2004كان عامالً خالل العام     

  .وجد في نصف هذه المسارح فرق فنيةوي.  فقط5والبالغ 
  

تقوم بالنشر فقـط،    % 10 دار نشر عاملة في األراضي الفلسطينية، منها         31أن  ) 33(وبالنسبة لدور النشر، فيتبين من جدول       
  . تقوم بالطباعة والنشر معا% 70تقوم بالطباعة فقط، و% 20و
  

منها أجهزة حاسوب، ويوجد في     % 81خصاً، ويوجد في     ش 244,530 مكتبة عامة، يستفيد منها      31وكشف المسح عن وجود     
  .خدمة انترنت للمستفيدين% 29نظام فهرسة، ويوجد في % 71

  
  المؤسسات الثقافية العاملة في األراضي الفلسطينية : 33جدول 

  2005حسب نوعها والمنطقة، 
  

  األراضي الفلسطينية قطاع غزة الضفة الغربية  المؤسسة الثقافية
  174  52  122  افيةالمراكز الثق
  5  1  4  المتاحف
  14  7  7  المسارح

  31  11  20  المكتبات العامة
  31  8  23  دور النشر والتوزيع

  45  5  40  المحطات اإلذاعية والتلفزيونية
  300  84  216  المجموع
المؤتمر الصحفي حول نتائج مسح واقع      2006الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،     : المصدر

  . فلسطين-رام اهللا. 2005 -يةالمؤسسات الثقاف
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 محطات فـي قطـاع      5 محطة إذاعية، يوجد منها      21 محطة، يوجد    45وبالنسبة للمحطات اإلذاعية والتلفزيونية البالغ عددها       
.  محطة تلفزيونية، جميعها موجودة في الضفة الغربية، ومحطتان إذاعية وتلفزيونية معاً           22غزة، والباقي في الضفة الغربية، و     

  . بإنتاج برامج مشتركة% 76، وتقوم %)98( معظم هذه المحطات بإنتاج برامج محلية وتقوم
  
  

  الخدمات الصحية -18
  

%). 75.6( منشأة، الغالبية العظمى منها تابعـة للقطـاع الخـاص            4281بلغ عدد المنشآت الصحية في األراضي الفلسطينية        
آت القطاع الخاص عيادات طب عام أو اختصـاص، أو طـب            وتتركز أنشطة القطاع الخاص في الطب العالجي، فمعظم منش        

بينما يتركز نشاط القطاع الحكـومي فـي        . أسنان، باإلضافة إلى عدد من األنشطة الطبية المساعدة، ومستشفيات االختصاص         
ـ                   اع مجالي الخدمات الصحية الوقائية وفي مجال الرعاية الصحية األولية، وفي مجال المستشـفيات العامـة، ويشـارك القط

  ). 34 جدول(والمنظمات غير الحكومية  الحكومي في هذا المجال قطاعي األنروا 
  

وتختلف المنشآت الصحية من حيث حجمها، وعدد المستفيدين منها، فعلى سبيل المثال فإن المستشفيات الحكومية تشتمل علـى                
 مستشفى عاملة فـي     80 فقط، من أصل      مستشفى عام  22من إجمالي عدد األسرة في المستشفيات، علما أن لديها          % 57نحو  

  .األراضي الفلسطينية
  

  أعداد المنشآت الصحية في األراضي الفلسطينية: 34جدول 
  2005حسب القطاع الصحي، 

  
  القطاع الصحي

وكالة الغوث حكومي  خاص  نوع المنشأة الصحية
  )أنروا(

المنظمات غير 
  الحكومية

  المجموع

 405  33  0  0  372  عيادة طبيب عام
 1288  15  0  0  1273  عيادة طب اختصاص

 1122  15  35  41  1031  عيادة طب أسنان
 740  183  53  413  91  مجمع طبي/ مركز صحي

 10  7  0  0  3  مركز للتأهيل 
 25  0  0  0  25  مركز أشعة

 61  3  0  0  58  مركز للعالج الطبيعي
 403  1  0  140  262  مختبر تحاليل طبية

 35  12  1  22  0  مستشفى عام
 36  11  0  0  25  تخصصيمستشفى 

 1  1  0  0  0  مستشفى تأهيل
 8  1  0  0  7  مستشفى والدة

 144  53  0  0  91  أخرى
 4281  338  89  616  3238  المجموع
مسح مقدمي الخدمات الصحية والمسـتفيدين      . 2006الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،     : المصدر

  . فلسطين-م اهللارا.  المؤتمر الصحفي حول نتائج المسح األولية-2005منها 
  

  :صحة فكانت كما في الجدول التاليأما من حيث المصروفات على ال
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  ) 12الطريقة المباشرة(إجمالي المصروفات على الصحة : 35جدول 
  )شيكل إسرائيلي (2004حسب القطاع الصحي، 

  
 % المصروفات القطاع الصحي

 44.6 425,504,116 الحكومي
 12.4 118,598,047 )أنروا(وكالة الغوث 
 12.7 120,996,767 القطاع الخاص

 30.2 288,148,577 المنظمات غير الحكومية
 100 953,247,507 المجموع
مسـح مقـدمي    . 2006الجهاز المركزي لإلحصـاء الفلسـطيني،       : المصدر

 المـؤتمر الصـحفي     -2005الخدمات الصحية والمستفيدين منها     
  . فلسطين-رام اهللا. حول نتائج المسح األولية

  
أن النسبة األكبر من المصروفات على الصحة تأتي من القطاع الحكومي، يليه قطاع المنظمات غيـر            ) 36جدول  (ويظهر من   
  .الحكومية

  
، ويشكل  )عند احتسابها بالطريقة المباشرة    (2004 مليون دوالر أمريكي العام      221وقد بلغ اإلنفاق اإلجمالي على الصحة نحو        

وتوزع هذا اإلنفـاق    .  دوالراً أمريكياً  61لي اإلجمالي، وكان نصيب الفرد من اإلنفاق على الصحة          من الناتج المح  % 5.3ذلك  
  على القطاعات المختلفة كما هو موضح في الجدول 

  
  لقطاعات المختلفة في اإلنفاق علىمساهمة ا: 36جدول 

  2004الصحة في األراضي الفلسطينية، 
  

 % القطاع
 24.5 ) األسرالذي تحملته(اإلنفاق األسري 
 42.3 وزارة الصحة
 11.8 )أنروا(وكالة الغوث 

 21.4 المنظمات غير الحكومية
  100 المجموع
مسح مقدمي الخـدمات    . 2006الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،     : المصدر

 المؤتمر الصـحفي حـول نتـائج        -2005الصحية والمستفيدين منها    
  . فلسطين-رام اهللا. المسح األولية

  
   أعداد العاملين في القطاع الصحي18-1

  

، تعمـل   13 شـخص  26902 حوالي   2005بلغ إجمالي عدد العاملين في القطاع الصحي في األراضي الفلسطينية خالل العام             
ويعمل عدد كبير من العاملين في القطاع الخاص بوظائف جزئيـة،           %). 41(النسبة األكبر منهم في القطاع الصحي الحكومي        

                                                           
 علـى البيانـات     واإليـرادات تعتمـد الطريقـة المباشـرة فـي حسـاب كـل مـن المصـروفات                 تزيد إجمالي المصروفات عند احتسابها بالطريقة غير المباشرة، و           12

 . بها المنشآت بطريقة مباشرة بغض النظر عن مصدر البيان المالي في كل منشأةأدلتالمالية التي 
  .قة تعني عدد الوظائف في هذه القطاعاتيعمل عدد كبير من المستخدمين في أكثر من قطاع، وبالتالي يحتسب أكثر من مرة، لذلك فاألرقام الساب   13
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)  ساعة أسبوعيا  35(عاملون في قطاع المنظمات غير الحكومية وقتا أطول، فباحتساب معدل مكافئ لوظيفة كاملة              بينما يعمل ال  
 مستخدم بوقت كامـل، بينمـا       7341 يقومون بعمل    7636يتبين أن العاملين في القطاع الصحي الخاص يعملون البالغ عددهم           

وتعتبر وزارة الصحة المشغل الرئيسي،     .  مستخدم كامل  7102  مستخدم في قطاع المنظمات غير الحكومية بعمل       6390يقوم  
% 27(من المشتغلين في القطاع الصحي، يليها القطاع الخاص وقطاع المنظمات غيـر الحكوميـة               % 41حيث بلغت نسبتها    

  )37جدول  انظر). (انروا(في وكالة الغوث % 6على التوالي حسب الوقت المكافئ لوقت التام، بينما عمل %) 26و
  

  المصادر البشرية في المؤسسات الصحية : 37جدول 
  2005حسب القطاع الصحي والتخصص، 

  
 القطاع الصحي

 التخصص
 *الحكومة

وكالة الغوث 
 )*انوروا(

المنظمات غير 
 **الحكومية

القطاع 
**الخاص

المجموع

 5347 1931 1245 154 2017 أطباء عامون واختصاص

 1579 1192 179 29 179 أطباء أسنان

أخصائيون في العالج الطبيعي 
 وتخصصات أخرى

  522 900 4960 

 2643 684 1737 496 3042 ممرضون

 567 83 143 0 222 قابالت

 513 60 107 5 341 صيادلة

 104 0 0 0 104 عاملون صحيون

 2843 768 664 197 1214 مهن طبية مساعدة

 8432 1934 1622 871 4005 إداريون وعمال خدمات

 255 84 171 0 0 أخرى

 26902 7636 6390 1752 11124 المجموع
 -2005مسح مقدمي الخدمات الصـحية والمسـتفيدين منهـا          . 2006الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،     : المصدر

  . فلسطين-رام اهللا. المؤتمر الصحفي حول نتائج المسح األولية
  .2004بيانات القطاع الحكومي واألنروا للعام *

  .إضافيداد الوظائف، حيث يعمل عدد كبير بوظائف جزئية، أو بوقت أع** 
  
  

  اإلجراءات اإلسرائيلية -19
  

   الشهداء والجرحى19-1
  

وقد كثفت  . 2005صعدت قوات االحتالل اإلسرائيلي من إجراءاتها المضادة لالنتفاضة الفلسطينية خالل الربع الرابع من العام               
 والتجمعات السكنية، مستخدمة الطائرات، وتسببت هذه الهجمات في إيقاع خسـائر بشـرية              من هجماتها على األماكن المدنية،    

فقد شهد الربع الرابع تصعيدا إسـرائيليا، حيـث         ) 38جدول  (وكما يظهر من    . ومادية كبيرة في صفوف المدنيين الفلسطينيين     
زة، ومن خالل عمليات واسعة نسـبيا فـي         كثفت قوات االحتالل من عمليات االغتيال، خاصة بواسطة الطائرات في قطاع غ           

  .2005الضفة الغربية، ويذكر أن هذه التصعيد جرى في ظل التهدئة التي بدأت منذ مطلع العام 
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  2005الشهداء والجرحى الفلسطينيون خالل الربعين الثالث والرابع : 38جدول 
  

  منهم اغتيال  منهم أطفال  عدد الشهداء  الربع
        الشهداء

  28  15  77  2005بع الربع الرا
  23  22  70  2005الربع الثالث 

        الجرحى
  -  147  442  2005الربع الرابع 
  -  101  684  2005الربع الثالث 
  .تقارير شهرية عن االنتهاكات اإلسرائيلية. مركز غزة للحق والقانون: المصدر

  
.  مـنهم  24ينيين، ما تسبب في جرح حـوالي        وواصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي استهداف األجانب المتضامنين مع الفلسط        

 2005 اعتداء خالل الربع الرابـع مـن العـام           13وكذلك واصلت استهداف الطواقم الطبية حيث بلغ عدد االعتداءات عليها           
  )12/2005-10مركز غزة للحق والقانون، التقارير الشهرية عن االنتهاكات اإلسرائيلية، أشهر (
  

انظـر  (، وكـذلك    2004 شهيداً، ويشكل ذلك تراجعا مقارنة بالعـام         287 فقد بلغ    2005الل العام   أما بالنسبة لعدد الشهداء خ    
 شهد التوصل إلى اتفاق تهدئة، وبالرغم من ذلك فقد استمر الجيش اإلسرائيلي بمواصـلة               2005، ويذكر أن العام     )39جدول  

 تصعيدا إسرائيليا، خاصة في قطاع غـزة        2004ام  بينما شهد الع  . حربه ضد الفلسطينيين، موقعا خسائر إضافية في صفوفهم       
كذلك ازدادت عمليات االغتيال ضد قادة ونشطاء المقاومة، ملحقة خسائر كبيـرة        . الذي شهد اجتياحا للعديد من مدنه ومخيماته      

  .المستهدفين فلسطينيا أثناء تواجدهم بالقرب من 88في صفوف المدنيين المتواجدين في بالقرب من المستهدفين، فقد استشهد 
  

  2004/2005عدد الشهداء والجرحى الفلسطينيين، : 39جدول 
  

  2004  2005  
  287  946  عدد الشهداء
  81  219  منهم أطفال
  60  111  منهم اغتيال
  1664  6000  عدد الجرحى
  420  2000  منهم أطفال

  .2005 و2004تقارير إحصائية، سنة . مركز غزة للحق والقانون: المصدر
  
  

  ق الحركة والتنقل عوائ19-2
  

، فقـد اسـتمر    2005استمرت إجراءات االحتالل المعيقة لحرية الحركة في األراضي الفلسطينية خالل الربع الرابع من العام               
. عزل الضفة الغربية عن قطاع غزة، كما عززت من عزل القدس الشرقية عن ضواحيها، وعن باقي األراضـي الفلسـطينية              

 حـاجز متحـرك     870 حاجز ثابت، و   1450ورصد مركز غزة للحق والقانون      . ئمة والمفاجئة واستمرت سياسة الحواجز الدا   
  . 2005خالل العام 
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   عوائق الحصول على الخدمات الصحية19-3
  

ما زالت اإلجراءات اإلسرائيلية المضادة لالنتفاضة تشكل عائقا جديا أمام حصول األسر الفلسطينية على الخدمات الصحية في                 
وتؤثر هذه اإلجراءات بشكل مباشر من خالل إعاقة وصول المواطنين الفلسطينيين إلى الخدمات الطبية،              . 2005ع  الربع الراب 

فما زالت اإلجراءات اإلسرائيلية تشكل  سببا رئيسيا في عدم حصول األسر الفلسطينية على الخدمات الطبية في كل من الضفة                   
. سكرية تعيق وصول الفلسطينيون إلى الخدمات الطبية في الضفة الغربيـة          الغربية وقطاع غزة، وكذلك ما زالت الحواجز الع       

كما تؤثر بشكل غير مباشر من خالل نتائجها السلبية على دخل المواطنين، فما زالت األوضاع االقتصادية تؤثر سـلبا علـى                     
ينية التي أفـادت أن ارتفـاع       إمكانية حصول الفلسطينيين على الخدمات الطبية، وهذا ما أشارت له نحو نصف األسر الفلسط             

وتكشف المقارنة مع الربع الثالث من نفس العام عـدم حصـول أيـة              . تكاليف العالج تعيق حصولها على الخدمات الصحية      
  )40 جدول انظر.(تغيرات جدية على فرص حصول الفلسطينيين على الخدمات الطبية

  
  ول على نسبة األسر الفلسطينية التي واجهت عوائق في الحص: 40جدول 

  2005الخدمات الصحية حسب المنطقة، الربعين الثالث والرابع 
 
العوائق التي واجهتها األسرة في   قطاع غزة  الضفة الغربية  األراضي الفلسطينية

الربع   الحصول على الخدمات الطبية
  الثالث

الربع 
  الرابع

الربع 
  الثالث

الربع 
  الرابع

الربع 
  الثالث

الربع 
  الرابع

  53.5  46.9  41.7  44.7  45.7  45.4  يف العالجارتفاع تكال
  30.6  28.3  40.7  42.0  37.3  37.7  الحصار اإلسرائيلي

  -  3.4  42.7  47.7  28.3  34.0  الحواجز العسكرية اإلسرائيلية
  26.4  25.2  25.6  33.8  25.9  31.2  بعد المركز الصحي

عدم تمكن الكادر الطبي من الوصول إلى 
  المركز الصحي

25.8  22.0  25.8  21.1  25.6  23.8  

  -  -  10.0  17.7  6.7  12.2  جدار الضم والتوسع
مسح أثر اإلجراءات اإلسرائيلية على األوضـاع االقتصـادية لألسـر           . 2006الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،     : المصدر

  . فلسطين-رام اهللا). 2005كانون أول -تشرين أول (15الدورة : الفلسطينية
: مسح أثر اإلجراءات اإلسرائيلية على األوضاع االقتصادية لألسـر الفلسـطينية          . 2005ء الفلسطيني،   الجهاز المركزي لإلحصا  

  . فلسطين-رام اهللا). 2005 أيلول -تموز (14الدورة 
  
  

   األسرى الفلسطينيون في السجون اإلسرائيلية19-4
  

 السجون والمعتقالت اإلسرائيلية في نهاية       أسير فلسطيني في   8800أفاد تقرير وزارة شؤون األسرى والمحررين بوجود نحو         
  . امرأة115 طفال و350منهم .  سجنا ومعتقال ومركز توقيف30، ويتوزع هؤالء على 2005الربع الرابع من العام 

  
 555وأظهر تقرير الوزارة، أن إجمالي عدد األسرى في سجون االحتالل، قبل انتفاضة األقصى وما زالوا في األسر، بلغ 

 أسيراً، والجزء الثاني اعتقلوا بعد اتفاقية 369وأن جزءاً من هؤالء معتقلون منذ ما قبل اتفاقية أوسلو ويبلغ عددهم أسيراً، 
  . أسيرا186ًأوسلو وقبل اندالع انتفاضة األقصى 

  
مقارنة بالعـام    2005وتظهر البيات زيادة كبيرة في عدد األسرى الفلسطينيين في السجون والمعتقالت اإلسرائيلية خالل العام               

  .  أسير6206الذي سبقه، حيث كان عددهم 
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 أسيرة منهن رهن االعتقال،     115 أسيرة، ال زال     400وبلغ عدد األسيرات الفلسطينيات اللواتي اعتقلن خالل انتفاضة األقصى          
  . سنة18 أسيرات أعمارهن أقل من 7منهن 

  
 طفل منهم في األسر،     350نذ بداية انتفاضة األقصى، الزال       طفل م  3500وفيما يتعلق باألطفال األسـرى، فقد جرى اعتقال        

  . من األطفال األسرى إلى التعذيب% 99من إجمالي عدد األسرى، وقد تعرض % 3.5ويشكلون ما نسبته 
  

وأفادت تقارير وزارة شؤون األسرى والمحررين أن إجمالي عدد المعتقلين الفلسطينيين الذين جرى توثيق اعتقـالهم خـالل                  
، وال يشمل هذا العدد المعتقلين الذين مكثـوا فـي االعتقـال             2006 معتقل حتى أوائل العام      40000اضة األقصى حوالي    انتف

  . لساعات أو أليام
  

وأفاد تقرير الوزارة أن االعتقاالت لم تقتصر على فئة أو شريحة محددة، بل طالت حمـالت االعتقـال األطفـال والشـيوخ                      
واستخدمت أشكال متعددة من االعتقال، بما فيها اختطاف المـواطنين          . ما طالت عائالت بأكملها   والشباب، والفتيات والنساء ك   

، كما وتحولت المعـابر     "وحدات المستعربين "بشكل واسع عن طريق القوات الخاصة المتنكرة بزي عربي والذين يطلق عليهم             
  .كمائن الصطياد المناضلينوالحواجز العسكرية المنتشرة على الطرق ومداخل المخيمات والمدن إلى 

  
فقد . كما واصلت إسرائيل سياسة اإلبعاد القسري للمواطنين الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى القطاع، وكذلك خارج فلسطين               

مركز غزة للحقـوق والقـانون،      (حالة إبعاد من الضفة الغربية إلى قطاع غزة         ) 32(،  2005بلغت حاالت اإلبعاد خالل عام      
  ).2005ير السنوي التقر. 206

  
   جدار الضم والتوسع19-5

  

، وتركزت أعمال البناء فـي وسـط الضـفة          2005تواصلت عملية بناء جدار الفصل العنصري خالل الربع الرابع من العام            
ل وعمل االحتال ). محافظتي الخليل وبيت لحم   (، وفي مناطق جنوب الضفة الغربية       )محافظتي القدس ورام اهللا والبيرة    (الغربية  

ويقوم االحتالل اإلسرائيلي ببناء الجدار في قلـب        ). سلفيت(اإلسرائيلي على استكمال الجدار في منطقة شمال الضفة الغربية          
 ليشمل الكتل االستيطانية الرئيسية في الضفة الغربية، ويتسبب في عزل المزيد من التجمعات              1967المناطق التي احتلت العام     

وقد نفـذ الجهـاز المركـزي       . دار، أو عزلها عن أراضيها وكذلك عزلها عن الخدمات المختلفة         السكانية الفلسطينية خلف الج   
لإلحصاء الفلسطيني مسحا حول أثر جدار الضم والتوسع على األسر في التجمعات التي يمر الجدار من أراضيها فـي نهايـة          

  .15، وفيما يلي أهم نتائجها200514آب 
  

ازداد عدد التجمعات السكانية التي ألحق جدار الفصل العنصـري بهـا أضـرار               :عدد التجمعات المتضررة من الجدار     
 تجمعـا العـام     194 وبلغـت    2004 تجمع العام    101 إلى   2003 تجمعا العام    76مختلفة، فقد ازداد عدد التجمعات من       

2005.  
تضررة من الجدار،   من األسر في التجمعات السكانية الم     % 42.3تسبب الجدار في مصادرة أراضي      : مصادرة األراضي  

وخسرت نصف األسر في التجمعات الموجودة داخل الجدار كل أو جزءا من أراضيها، بينمـا               . مصادرة جزئية أو كلية   
بيانات مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية فـي       وتشير  . من األسر في التجمعات خارج الجدار أراضيها لصالحه       % 42خسر  

 ألف دونم ما بين الجدار والخط 571اء الجدار وفقا لما هو مخطط له، سينحصر     عند االنتهاء من بن    أنه   األراضي المحتلة 

                                                           
  .2006نشر الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني نتائج المسح في شباط    14
 . تجمعا149 أسرة من التجمعات المتضررة من الجدار، والبالغ عددها 2675شمل المسح     15
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وتعتبـر األراضـي    . من أراضي الضفة الغربية   % 10.1، أي ما نسبته     )1967 حزيران   5خط حدود ما قبل     (األخضر  
ل بيتا ومأوى   المحصورة بين الخط األخضر والجدار من أكثر األراضي الزراعية خصوبة في الضفة الغربية، وهي تشك              

 األمـم المتحـدة،     -مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في األراضي المحتلة      ( قرية وبلدة    38 ألفا يسكنون في     50ألكثر من   
وستكون هذه األراضي خارج نطاق استخدام أصحابها       ). تحليل تمهيدي للتأثيرات اإلنسانية   : 2005 شباط   -مسار الجدار 

  .لها
من األفراد الفلسطينيين في التجمعات التي تضررت من الجدار تركوا التعليم ألسباب            % 3.2أظهرت البيانات أن    : التعليم 

من األسر التي تضم أفرادا يدرسون فـي        % 69وأفادت  . تعزى للصعوبات التي خلقها الجدار، وللظروف األمنية السائدة       
من األسر اضطر أبناؤهـا إلـى       % 80الجامعات والكليات أنهم اضطروا إلى التغيب عن محاضراتهم لعدة أيام، وكذلك            

  .التغيب عن مدارسهم بسبب الجدار
من األسر في التجمعات المتضررة من الجدار أن انفصالها عـن مراكـز             % 42أفادت  : االنفصال عن الخدمات الصحية    

من األسر عزت عدم حصـولها علـى        % 42الخدمات الصحية شكل لها عائقا جديا في الحصول على هذه الخدمات، و           
من األسر أن خدمات الرعاية الصـحية لألطفـال         % 31دمات إلى عدم توفر األدوية والمستلزمات الطبية، فيما أفاد          الخ

  . وحديثي الوالدة غير متوفرة
من األفراد أن الوقت الالزم للتنقل وعبور الحواجز يشكل عائقا لحركتهم، وكذلك أفاد             % 91أفاد  : إعاقة الحركة والتنقل   

 مواعيد التنقل والعبور تعيق حركتهم، باإلضافة إلى أن شروط الخروج والتصاريح تعيـق حركـة                من األفراد أن  % 86
  .من األفراد% 81

أدى الجدار إلى تراجع في األوضاع االقتصادية لألسر الفلسطينية التي تعيش في التجمعات التـي               : األوضاع االقتصادية  
ا في مصدر الدخل الرئيسي لألسر لهذه األسر، حيث تراجعـت           يمر الجدار من أراضيها، حيث تظهر بيانات المسح تغير        

نسبة األسر التي تعتمد على دخل مشاريعها وعلى تربية الحيوانات والزراعة، وكذلك تراجعت نسبة األسر التي تعتمـد                  
وقد . هافي دخلها على العمل في إسرائيل، مقابل زيادة في نسبة األسر التي تعتمد على المساعدات كمصدر رئيسي لدخل                 

مـن  % 80من األسر أنها اعتمدت على دخلها الشهري للصمود اقتصاديا خالل العام الماضي، بينما أفادت               % 85أفادت  
  .من األسر بتأجيل دفع الفواتير المستحقة% 65األسر أنها خفضت نفقاتها، وقامت 

رة مباشرة من الجدار أن حاجتهـا       من األسر في التجمعات المتضر    % 49أفادت  : احتياجات األسر والمساعدات المقدمة    
من األسر  % 12أفادت عن حاجتها إلى النقود والتشغيل كأولوية أولى، وأظهرت          % 24األولى تتمثل في توفير الغذاء، و     

أما بالنسبة ألولويات التجمعات التي يمر الجدار من أراضيها حسب رأي األسر فقد أفـاد               . للعالج% 9حاجتها للتعليم، و  
قالت أن األولوية تتمثل في تطوير البنية التحتية،        % 22أن توفير فرص العمل يشكل األولوية األولى، و       من األسر   % 50
ورغـم تـردي    . أفادت أن توفير الخدمات الصحية يشكل األولوية األولى لتجمعها السكاني         % 7توفير األمن، و  % 13و

 أفرادها تلقى مساعدات خـالل الشـهر السـابق          من األسر أفادت أن أحد    % 10األوضاع االقتصادية لهذه األسر إال أن       
  .للمسح

تأثرت العالقات االجتماعية سلبا لألسر المقيمة في التجمعات المتضررة مباشرة من الجدار، فقـد    : العالقات االجتماعيـة   
تأثرت قدرة أفرادهـا علـى ممارسـة        % 54من هذه األسر أن قدرتها على زيارة األهل قد تأثرت سلبا، و           % 57أفادت  

من األسر أنها تمانع في زواج أحد أفرادها من شخص مقيم على الجانـب              % 53لنشاطات االجتماعية والثقافية، وأفادت     ا
  .  اآلخر من الجدار
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   والعدالة والبيئة القانونية األمن-20
  

   البيئة القانونية 20-1
  

فقـد اجتـاز الفلسـطينيون اختبـار        . الفلسـطينية مجلس تشريعي جديد، هذا هو عنوان المرحلة القادمة في الحياة البرلمانية            
الديموقراطية بنجاح كبير، وأسفرت االنتخابات التشريعية التي جرت في الخامس والعشرين من كانون ثـاني عـن انتحـاب                   

  . المجلس التشريعي الثاني في عمر التجربة البرلمانية الفلسطينية
  

، وذلـك   2005نين الصادرة خالل الفترة الممتدة من تموز وحتى نهاية العام           تناولنا في العدد السابق من المراقب الربعي القوا       
أما بالنسبة للعدد الحالي من المراقب فإننـا سـنتناول القـوانين            . بسبب تحديد موعد االنتخابات التشريعية التي جرت مؤخراً       

 الحالي، كما سـنجري مقارنـة عامـة ألداء    االقتصادية في مراحلها التشريعية المختلفة خالل األشهر الثالث األولى من العام 
، وذلك من خالل التعرف على عدد وماهية القوانين ذات الشـأن االقتصـادي              2004،  2005المجلس التشريعي بين العامين     

  .الصادرة في كال العامين
  

د إجـراءات إقـرار      من أكثر الفترات ركوداً من حيث أداء المجلس التشريعي على صـعي            2006يعتبر الربع األول من العام      
إذ تخلل هذه الفترة مرحلة إعداد الكتل واألحزاب السياسية المتنافسة لالنتخابات التشريعية، كمـا تخللهـا                . القوانين بشكل عام  

وساهم في تراجع أداء المجلس خالل تلك الفترة أيضاً قيام عدد كبيـر مـن               . أيضاً انتخاب األعضاء الجدد للمجلس التشريعي     
السابقين بترشيح أنفسهم لالنتخابات، األمر الذي شغلهم عن حضور جلسات المجلس والتي كانت قليلة بطبيعة               أعضاء المجلس   

  .الحال
  

صدر خالل األشهر الثالثة األولى من العام الحالي قانون واحد فقط يتعلق بالشأن االقتصادي، وهـو قـانون االتحـاد العـام                      
وأقر . لتخصصية، يذكر أن هذا القانون صدر قبل عقد االنتخابات بأربعة أيام فقط           للصناعات الفلسطينية واالتحادات الصناعية ا    

المجلس التشريعي بأعضائه الجدد، وبالقراءات الثالث، القانون المعدل لقانون تنظيم الموازنة، ويتعلق التعديل األساسي الـذي                
 من بداية السنة المالية بعد أن كانت الفترة تقتصر          أدخل على القانون الجديد بتمديد فترة الصرف من الموازنة حتى ستة أشهر           

) 2006-3-28( حتى تاريخ إجـراء التعـديل        2006على ثالثة أشهر، وجاء هذا التعديل على خلفية عدم تقديم موازنة العام             
سـلطة  وقد أحيل مشروع القانون إلـى رئـيس ال        . واقتراب الموعد القانوني النتهاء الصرف والذي يصادف األول من نيسان         

  .للمصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية ليصبح نافذاً
  

من جهة أخرى، فقد أحال المجلس التشريعي السابق إلى رئيس السلطة الفلسطينية ثالثة قوانين؛ اثنين منها يتعلقـان بالشـأن                    
نون المحكمة الدستورية، ويتوقع أن  االقتصادي وهما الغرف التجارية الصناعية ومعدل قانون التقاعد، أما القانون الثالث فهو قا            

تختص هذه المحكمة في البت في أي نزاع أو اختالف قد يحدث بين السلطات الثالث حول النصوص القانونية، وذلـك مـن                      
ويساهم إنشاء مثل هذه المحكمة في توفير بيئة قانونيـة          . خالل إعطائها للتفسيرات المطلوبة للنصوص القانونية محل الخالف       

وقد قبل المجلس التشريعي بالمناقشة العامة مشروع قانون واحد وهو المعـدل            . جذب االستثمارات الداخلية والخارجية   مناسبة ل 
  ) 41 جدول. (لقانون تشجيع االستثمار، وذلك بعد إحالته إلى اللجنة المختصة خالل الربع السابق

  
، إذ صـدر    2004تبين تميز نشاط المجلس خالل العام        ي 2005 و 2004وبإجراء مقارنة ألداء المجلس التشريعي بين العامين        

يذكر .  تسعة قوانين في ذات المجال     2005 قانوناً تتعلق بالشأن االقتصادي والمالي، فيما صدر خالل العام           15خالل ذلك العام    
أدخلت علـى القـانون      هي قوانين معدلة استناداً للتعديالت التي        2004أن خمسة قوانين من بين القوانين الصادرة خالل العام          
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وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير فـإن رئـيس         . األساسي وتحديداً بعد دمج بعض الوزارات واستحداث منصب رئيس الوزراء         
، فيما ال يوجد    2005السلطة لم يوقع مشروعي قانوني الدين العام ومخصصات رئيس السلطة، واللذين أحيال إليه خالل العام                

  . 2004السلطة من القوانين التي استكملت إجراءات إقرارها من المجلس التشريعي في العام أي قانون عالق لدى رئيس 
  

 ولم تجر عليهـا أيـة       2004 منها مقبول بالمناقشة العامة منذ العام        3أما مشاريع القوانين المقبولة بالمناقشة العامة، فال يزال         
  .  خمسة مشاريع قوانين2005 لهذا العدد خالل العام فيما بلغ العدد المناظر. إجراءات تشريعية منذ ذلك العام

  
  مشروعات القوانين والقوانين ذات البعد االقتصادي : 41جدول 

  في مراحلها التشريعية المختلفة
  

إجراء / تاريخ اإلصدار  مشروع القانون/ القانون 
  اإلحالة/ القراءة

  2وعددها القوانين التي أقرها المجلس التشريعي وصادق عليها الرئيس 
  21/1/2006   الصناعية التخصصيةواإلتحاداتاالتحاد العام للصناعات الفلسطينية 
  20/4/2006  معدل لقانون تنظيم الموازنة العامة

  3مشروعات القوانين المقرة بالقراءة الثانية أو الثالثة ولم يوقعها رئيس السلطة وعددها 
  2/1/2006  معدل قانون التقاعد العام

  15/1/2006  لتجارية الصناعية الزراعيةالغرف ا
  14/2/2006  المحكمة الدستورية

  1مشروعات القوانين المقرة بالمناقشة العامة وعددها 
  8/1/2006  98لسنة ) 1(معدل قانون تشجيع االستثمار في فلسطين رقم 

 المجلس التشريعي الفلسطيني: المصدر
  
  

   استخدام السالحوءوس" الفلتان األمني" استمرار ظاهرة 20-2
  

نتيجة عجز السلطة الفلسطينية عن ضبط ظاهرة سوء استخدام السالح، وعجز األجهزة األمنية في القيام بواجباتها فـي هـذا                    
 ظاهرة سوء استخدام السالح، وأخذ القانون باليد من قبل بعض المواطنين، وخاصة في حل               2005المجال، تعاظمت في العام     

فقد تم رصـد    . بينهم، ما أدى إلى وقوع العديد من المواطنين ضحية لهذه الظاهرة ما بين قتلى وجرحى              النزاعات الناشبة فيما    
 حالة اعتداء على المؤسسات الحكومية      35 إصابة بجروح نتيجة إطالق الرصاص الحّي، و       438 حالة قتل بالرصاص، و    122

 حالة اختطاف لمواطنين فلسطينيين وأجانب خالل       33ى   حالة اعتداء على المؤسسات األهلية والخاصة، إضافة إل        39العامة، و 
  .2005العام 

  
  

 2005االنتهاكات اإلسرائيلية منذ بدء انتفاضة األقصى وحتى نهاية العام 
  
 مقراً عاماً ومنشأة أمنية، وبلغ إجمالي المنازل التي تضررت          645بلغ عدد المباني العامة والمباني والمنشآت األمنية المتضررة            -

 منزالً في قطاع    4785 منزالً، منها    7628 منزالً، أما المنازل التي تضررت بشكل كلي فكان عددها           71470كل كلي وجزئي    بش
 .2005غزة حتى نهاية العام 
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 مدرسة وجامعة، في حين تم تعطيل الدراسة جـراء          12بلغ عدد المدارس والجامعات التي تم إغالقها بأوامر عسكرية إسرائيلية              -
وبلغ عدد مؤسسات التربية والتعليم التي تعرضت للقصف اإلسرائيلي .  مدرسة ومؤسسة تعليم عالي1125ن اإلسرائيلي في العدوا
في حين وصل   .  مدرسة إلى ثكنات عسكرية    43 مدرسة ومديرية ومكاتب تربية وتعليم وجامعة، وقد حولت قوات االحتالل            316

 طالباً من طلبة المدارس والكليات، ووصل عـدد         844الجيش اإلسرائيلي إلى    عدد الطالب والمعلمين الذين استشهدوا برصاص       
  . شخص4809الطلبة والطالبات والموظفين الذين أصيبوا برصاص االحتالل 

  
 شجرة،  1355290 دونماً، وعدد األشجار التي تم اقتالعها        76867إجمالي مساحة األراضي التي تم تجريفها في هذه الفترة بلغ              -

 رأس 14749 مزرعة دواجن تم تدميرها بمعداتها وحظائر الحيوانات فيها، وقد مات ما يقارب           756 مخزناً زراعياً، و   770وهدم  
 آبار، وهدمت   403 خلية نحل، وهدمت آباراً كاملة بملحقاتها بلغ عددها          15265 بقرة، وتم إتالف     12132ماعز وأغنام، ونفقت    

 مزارعاً، وبلغ عدد المشاتل المجرفة      16195وبلغ عدد المزارعين المتضررين     . منازل 207منازل للمزارعين بأثاثها بلغ عددها      
  . مشتال16ً

  
 نحـو   2001من عام   ) أكتوبر( حالة اعتداء، وتم قصف أحياًء سكنية منذ تشرين أول           753وبلغ عدد االعتداءات ضد الصحافيين         -

  . حاجزاً عسكرياً منذ تلك الفترة3817 مرة، ونصبت 33153
  
وجاء في التقرير أن إجمالي مساحة األراضي التي تمت مصادرتها لبناء الجدار العازل اإلسرائيلي منذ التاسع والعشرين من آذار               -

  . منشأة صناعية417 دونماً، ووصلت األضرار الصناعية إلى خسارة 243866 قد بلغ 2003من عام ) مارس(
  

  الفلسطينيةيني، التابع للسلطة قرير صادر عن مركز المعلومات الوطني الفلسطت
  

  
  

  ظروف ومستويات المعيشة -21
  

بينت نتائج مسح أثر اإلجراءات اإلسرائيلية على األوضاع االقتصادية واالجتماعية في األراضي الفلسطينية اسـتمرار حالـة                 
أكثر من نصف األسر معظـم      إذ فقدت   . 2005التردي في أوضاع األسر الفلسطينية االقتصادية خالل الربع الرابع من العام            

من األسر في األراضي الفلسطينية أنها فقدت أكثر من نصف دخلها خالل           % 51.6دخلها خالل انتفاضة األقصى، حيث أفادت       
 فإن البيانات تظهـر     2005ومقارنة بالربع الثالث من العام      ). في قطاع غزة  % 64.0في الضفة الغربية و   % 45.6(االنتفاضة  

في األراضي الفلسطينية، واقتصـر     % 57.4ال، حيث كانت نسبة األسر التي فقدت أكثر من نصف دخلها            تحسنا في هذا المج   
، بينمـا   2005في الربع الثالـث     % 57.0هذا التحسن على الضفة الغربية، حيث كانت نسبة األسر التي خسرت معظم دخلها              

عظم دخلها خالل االنتفاضة، فقد كانت نسبة هـذه  ازداد الوضع سوءا في قطاع غزة، حيث ازدادت نسبة األسر التي خسرت م     
  .200516في الربع الثالث من العام % 58.3األسر 

  

وشمل تخفـيض اإلنفـاق جميـع الحاجـات         . وخفضت األسر الفلسطينية إنفاقها على الحاجات األساسية نتيجة لتراجع الدخل         
ويظهـر  . 2005ينية أنها خفضت نفقاتها خالل العام       من األسر الفلسط  % 47.8فقد أفادت   . األساسية، خاصة الغذاء والمالبس   

وتمثل األرقام السـابقة  .  أن نسبة األسر التي اضطرت إلى هذا اإلجراء في قطاع غزة أكبر منها في الضفة الغربية         42جدول  
 الثالـث   تحسنا محددا في الضفة الغربية في هذا المجال، وتراجعا في قطاع غزة مقارنة ما كان عليه الوضع خـالل الربـع                    

200517.  
                                                           

وقد تسببت هذه   . ، وإغالق معابره  2005 االحتالل اإلسرائيلي منذ الربع الثالث العام        ازدادت األوضاع سوءا في قطاع غزة بسبب الحصار المتواصل الذي يفرضه عليه               16
  .2006اإلجراءات في فقدان الطحين خالل الربع األول من العام 

االحتياجات األساسية خالل العـام  هل خفضت األسرة إنفاقها على      : يتم جمع بيانات نسبة األسر التي خفضت إنفاقها على االحتياجات الضرورية ربعيا، من خالل سؤال                 17
 الماضي؟
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  2005األسر الفلسطينية التي خفضت نفقاتها على الحاجات األساسية العام : 42جدول 
  

 قطاع غزة الضفة الغربية األراضي الفلسطينية  
  52.2  45.6  47.8  (%)نسبة األسر التي خفضت نفقاتها بشكل عام 

  ) (%)فقاتهامن إجمالي األسر التي خفضت ن: (نسبة األسر التي خفضت نفقاتها على
  89.0  76.2  93.6  المالبس
  91.0  85.3  80.9  الغذاء
  78.9  76.6  77.4  المسكن
  69.9  54.0  59.8  الصحة
  61.4  44.6  50.8  التعليم
مسح أثر اإلجـراءات اإلسـرائيلية علـى األوضـاع          . 2006الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،     : المصدر

  . فلسطين-رام اهللا). 2005 كانون أول -تشرين أول (15الدورة : االقتصادية لألسر الفلسطينية

  
فقـد أفـادت    . وتظهر البيانات أن تخفيض اإلنفاق على الطعام شمل كمية ونوعية األغذية التي تناولتها األسـرة الفلسـطينية                

غربيـة  فـي الضـفة ال    % 91.0(من األسر الفلسطينية التي خفضت نفقاتها على الغذاء أنها خفضت نوعية الطعـام              % 93.1
ومرة أخرى  ). في القطاع % 84.6في الضفة   % 70.5(أنها خفضت كمية الطعام     % 76.2، وأفادت   )في قطاع غزة  % 96.2و

  .2005فإن هذه البيانات تظهر تدهور األوضاع المعيشية في قطاع غزة خالل الربع الرابع ممن العام 
  

ت أنها تستطيع الصمود أكثر من سنة في كل مـن الضـفة             زيادة في نسبة األسر التي أفاد     ) 43جدول  (وفي نفس السياق يبن     
وتشير البيانات إلى تحسن نسبي في أوضاع    .  مقارنة بالربع الثالث منه    2005الغربية وقطاع غزة خالل الربع الرابع من العام         

في الضفة الغربية   أسر الضفة الغربية مقارنة بأسر قطاع غزة، حيث ازدادت نسبة األسر التي تستطيع الصمود ألكثر من سنة                  
بينما بقيت نسبة األسر التي تعاني من أوضاع صعبة وال تستطيع تـوفير احتياجاتهـا               . بنسبة أكبر من التحسن في قطاع غزة      

  .  ، تقريبا، كما كانت عليه في الربع الثالث من العام نفسه2005األساسية في الربع الرابع من العام 
  

  صمود ألكثر من سنة واألسر التينسبة األسر التي تستطيع ال: 43جدول 
  2005تعاني من أوضاع صعبة خالل الربعين الثالث والرابع 

  
  2005الربع الرابع   2005الربع الثالث   المنطقة

  (%)نسبة األسر التي تستطيع الصمود أكثر من سنة 
  29.5  24.0  األراضي الفلسطينية

  24.6  17.6  الضفة الغربية
  39.2  37.8  قطاع غزة

  (%)األسر التي تعاني من وضع صعب وال تعرف كيف توفر احتياجاتها األساسية نسبة 
  14.2  14.5  األراضي الفلسطينية

  15.7  16.2  الضفة الغربية
  11.3  10.9  قطاع غزة
مسح أثر اإلجراءات اإلسـرائيلية علـى       . 2006الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،     : المصدر

، )2005 كـانون أول     -تشرين أول  (15الدورة  : لسطينيةاألوضاع االقتصادية لألسر الف   
  . فلسطين-رام اهللا). 2005 أيلول -تموز (14الدورة 
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، فقد اعتمد معظمهـا علـى دخـل         2005أما بالنسبة للوسائل التي استخدمتها األسر الفلسطينية للصمود اقتصاديا خالل العام            
إلـى  % 48.8من نفقاتها، ولجأت % 48.0فع الفواتير، وخفضت بتأجيل د% 63.5، وقامت   %)87.9(األسرة بصورة رئيسية    

فيما مثلت المسـاعدات    . مدخراتها% 17.8من األسر الفلسطينية مجوهرات، واستخدمت      % 24.3االستدانة من أفراد، وباعت     
سات وبيع  ولجأت نسب أقل من األسر إلى االقتراض من مؤس        . من األسر % 20.3من العائلة واألصدقاء آلية رئيسية لصمود       

  . مقتنيات المنزل وزراعة األرض
  

   األوضاع المعيشية لألسر الفلسطينية21-1
  

تحسنا طفيفا في األوضاع المعيشية لألسر الفلسطينية، حيث تراجعت نسبة األسر التـي خسـرت معظـم                 ) 44جدول  (يظهر  
عت نسبة األسر التي تعاني من ظـروف        دخلها، وتراجعت نسبة األسر التي خفضت إنفاقها على االحتياجات األساسية، وتراج          

وبالرغم من هذا   . صعبة وال تستطيع توفير احتياجاتها األساسية، بينما زادت نسبة األسر التي تستطيع الصمود ألكثر من سنة               
  .التحسن ما زالت المؤشرات تظهر استمرار حالة تدهور الظروف المعيشية لألسر الفلسطينية

  
  2005-2004ات مستويات المعيشة، التغير في بعض مؤشر: 44جدول 

  
 2005نهاية  2004نهاية   

  51.6  55.3  (%)نسبة األسر التي خسرت معظم دخلها 
  47.8  58.2  (%)نسبة األسر التي خفضت إنفاقها على االحتياجات األساسية 

  29.5  22.2  (%)نسبة األسر التي تستطيع الصمود أكثر من سنة 
ع صعبة وال تسـتطيع تـوفير       نسبة األسر التي تعاني من أوضا     

  (%)احتياجاتها األساسية 
15.1  14.2  

مسح أثر اإلجراءات اإلسرائيلية على األوضاع      . 2006الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،     : المصدر
 14الـدورة   ). 2005 كـانون أول     -تشـرين أول   (15الدورة  : االقتصادية لألسر الفلسطينية  

  . فلسطين-رام اهللا). 2005 أيلول -تموز(
  

   المساعدات االجتماعية21-2
  

 مقارنة بـالربع    2005أظهرت البيانات تراجعا قليال في نسبة األسر الفلسطينية التي تلقت مساعدات خالل الربع الرابع العام                
 كـان   فإن التراجـع  ) 45( وكما يظهر من جدول   ).  في الربع الثالث   28.2 في الربع الرابع مقابل      27.2(الثالث من نفس العام     

، أي أن   %)67.0(رغم أن نسبة األسر التي أفادت أنها تحتاج إلى مساعدة كبيرة            . أكبر في الضفة الغربية مقارنة بقطاع غزة      
  . نسبة كبيرة من األسر التي تعتقد أنها بحاجة للمساعدة لم تحصل عليها، خاصة في الضفة الغربية

  
  عدات نسبة األسر الفلسطينية التي حصلت على مسا: 45جدول 

   (%)2005حسب المنطقة، الربعين الثالث والرابع 
  

قطاع غزةالضفة الغربية األراضي الفلسطينية الربع المنطقة
  55.2 16.1  28.2 الثالث
 54.7 13.2 27.2 الرابع

مسـح أثـر اإلجـراءات      . 2006الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،     : المصدر
 15الـدورة   : ة لألسر الفلسـطينية   اإلسرائيلية على األوضاع االقتصادي   

). 2005 أيلـول    -تموز (14الدورة  ). 2005 كانون أول    -تشرين أول (
   فلسطين-رام اهللا
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أما بالنسبة إلى قيمة المساعدات المقدمة لألسر فقد شهدت تحسنا، حيث كانت قيمة المساعدة التي تلقتها نصف األسـر التـي                     
 دوالراً  42 أو أكثر، بينما كانت قيمة المساعدات الغذائية لنصـف األسـر              دوالر أمريكي  104حصلت على مساعدات نقدية     

 87 للمسـاعدات النقديـة      18، حيث بلغت القيمة الوسيطة    2005ويعتبر ذلك تحسنا مقارنة بالربع الثالث العام        . أمريكياً أو أكثر  
 100بة األسر التي تلقت مساعدات بقيمـة        من جانب آخر فقد بلغت نس     .  دوالرا أمريكيا في الربع الثالث     38دوالرا أمريكيا، و  

، وتمثل زيادة قليلة مقارنـة      2005من مجموع األسر التي تلقت مساعدات خالل الربع الثالث من العام            % 17دوالر أو أكثر    
 2005 دوالراً خالل الربع الرابع العام       50وتراجعت نسبة األسر التي تلقت مساعدات أقل من         ). 16.7 (2005بالربع الثالث   

  %).66.3(مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه %) 55.4(
  

، وبلغـت   2005وازدادت نسبة المساعدات الغذائية من إجمالي المساعدات المقدمة لألسر الفلسطينية خالل الربع الرابع العام               
وازدادت في نفـس    %. 61.2من إجمالي المساعدات التي تلقتها األسر الفلسطينية، مقارنة بالربع الثالث حيث كانت             % 65.1

فيمـا تراجعـت    . الثالثفي الربع   % 18 في حين كانت     الرابعفي الربع   % 24.2الوقت نسبة المساعدات النقدية، حيث بلغت       
ويالحظ تركيز مقدمي المساعدات على     .  قليال خالل نفس الفترة   ) تأمين صحي وتشغيل  (نسبة األشكال األخرى من المساعدات      

بينمـا  . مساعدات نقديـة  % 14من مجموع المساعدات مقابل     % 70.4ث مثلت المساعدات الغذائية     الغذاء في قطاع غزة، حي    
من الـذين   % 85.1وقد أبدى   . من إجمالي المساعدات في الضفة الغربية     % 50.9والغذائية  % 38.7شكلت المساعدات النقدية    

  .تلقوا المساعدات في األراضي الفلسطينية رضاهم عنها
  

مصادر المساعدات االجتماعية في األراضي الفلسطينية، فقد جاءت األنروا في المركز األول من حيث عـدد                أما فيما يتعلق ب   
وجاءت مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية في المركز الثـاني         . من المساعدات % 58.4مرات توزيع المساعدات، بتقديمها     

، %8.1، وقدمت نقابـات العمـال       %11.6صدقاء والجيران   من المساعدات، وقدم األهل واألقارب واأل     % 15.6بتقديمها لـ   
من مرات توزيع المساعدات، فيما قدمت مؤسسات أخـرى دوليـة ومحليـة             % 4.4وقدمت لجان الزكاة والمؤسسات الدينية      

1.9.%  
  

هي األفضل،  ) باستثناء وزارة الشؤون االجتماعية   (وبالنسبة لقيمة المساعدات المقدمة، فقد كانت مساعدات مؤسسات السلطة،          
، ) دوالرات أمريكيـة   104( دوالرا أمريكيا، تليها مساعدات األهـل واألقـارب          125حيث بلغت القيمة الوسيطة لمساعداتها      

، ثم وكالة غوث    ) دوالرا أمريكيا  50(، ومن ثم وزارة الشؤون االجتماعية       ) دوالرا أمريكيا  61(فمساعدات األحزاب السياسية    
، ومسـاعدات   ) دوالرا أمريكيا  21(وأقلها مساعدات األصدقاء والجيران     ).  دوالرا أمريكيا  42(يين  وتشغيل الالجئين الفلسطين  

  ).  دوالرا أمريكيا31(ومساعدات لجان الزكاة )  دوالرا أمريكيا27(والمؤسسات الخيرية 
  

يرا جديا، وتمثل ثلثـي األسـر        فإن نسبة األسر التي أفادت أنها تحتاج إلى مساعدة لم تشهد تغ            2004ومقارنة مع نهاية العام     
بينما ازدادت نسبة األسر التي تلقت مساعدات، وهذا أمر منطقي حيث لم يطرأ تحسـن جـدي علـى األوضـاع               . الفلسطينية

وتحسـنت قيمـة    . االقتصادية في األراضي الفلسطينية، بينما شهد قطاع غزة مزيدا من التدهور في أوضـاعه االقتصـادية               
 دوالرا  42 إلـى    2004 دوالرا أمريكيا نهاية العام      22 ازدادت القيمة الوسيطة للمساعدات العينية من        المساعدات المقدمة، فقد  

 دوالرات أمريكيـة    104 دوالر أمريكيا إلـى      67، وازدادت القيمة الوسيطة للمساعدات النقدية من        2005أمريكيا نهاية العام    
  )46انظر جدول . (خالل الفترة نفسها

  
  

                                                           
 . أي قيمة المساعدة التي تقسم األسر التي تلقت المساعدة إلى قسمين متساويين، أي أن نصفها تلقى هذه القيمة أو أقل والنصف اآلخر تلقى هذه القيمة أو أكثر منها   18
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  ؤشرات المتعلقة بالمساعدات المقدمة بعض الم: 46جدول 
  2005-2004لألسر الفلسطينية، 
  

  2005نهاية   2004نهاية   
  67.0  67.5  (%)نسبة األسر التي تحتاج إلى مساعدة 

  27.2  22.0  (%)نسبة األسر التي تلقت مساعدات 
  65.1  56.1  (%)نسبة المساعدات الغذائية من إجمالي المساعدات 

  104  67  (%)مساعدات النقدية القيمة الوسيطة لل
  42  22  (%)القيمة الوسيطة للمساعدات الغذائية والعينية 

مسح أثر اإلجـراءات اإلسـرائيلية علـى        . 2006الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،     : المصدر
، )2005 كـانون أول     -تشـرين أول   (15الدورة  : األوضاع االقتصادية لألسر الفلسطينية   

  . فلسطين-رام اهللا). 2004 كانون أول - أولتشرين (11الدورة 

  
   حاجات األسر الفلسطينية21-3

  
، حيث أشارت   2005ما زال الغذاء يحتل األولوية األولى من حيث احتياجات األسر في األراضي الفلسطينية في الربع الرابع                 

ومن جهة أخرى   ). ع الثالث من نفس العام    في الرب % 45.3كانت هذه النسبة    (من األسر الفلسطينية أنها بحاجة للغذاء       % 37.1
في الربـع الرابـع، وزادت      % 20.2في الربع الثالث إلى     % 19.1ازدادت نسبة األسر التي أفادت أنها بحاجة إلى المال من           

وبقيت نسبة األسر التـي قالـت أن        . خالل نفس الفترة  % 21.3إلى  % 15.2نسبة األسر التي أفادت أنها بحاجة إلى عمل من          
  ). على التوالي% 5.2و% 5.4(ياتها توفير األدوية والسكن متدنية أولو

  
مـن األسـر    % 40.6وتظهر البيانات اختالفاً في أولويات األسر المحتاجة ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، فقـد أفـادت                  

أظهـرت حاجتهـا    % 16.7أظهرت حاجتها للمال، و   % 22.3المحتاجة في الضفة الغربية أنها بحاجة للغذاء كأولوية أولى، و         
من األسر المحتاجـة    % 30.6أما في قطاع غزة فقد أظهرت       . للعمل، وأظهرت نسب قليلة من األسر حاجتها للمسكن والدواء        

أظهرت حاجتها للمال، ونسب قليلـة مـن األسـر          % 16.3أظهرت حاجتها للعمل، و   % 29.8حاجتها للغذاء كأولوية أولى، و    
  . أظهرت حاجتها للمسكن والدواء
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