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  مـــتقدي
  
  

يصدر العدد السادس من المراقب االقتصادي واالجتمـاعي الربعـي فـي ظـل ظـروف وأوضـاع اقتصـادية                    
، وقـد انعكسـت هـذه األوضـاع علـى مختلـف المؤشـرات            نواجتماعية صـعبة للغايـة علـى الفلسـطينيي        

  .االقتصادية واالجتماعية التي تناولها في هذا العدد من المراقب
  

افات جديدة تتعلق برصـد التطـورات فـي ميـزان المـدفوعات الفلسـطيني، والتعـرف                 يتضمن هذا العدد إض   
ويبـذل فريـق البحـث جهـوداً كبيـرة          . على أسعار بعض السلع الحيوية، ونتائج مسح الالجئـين الفلسـطينيين          

إلطالع القراء والمسـتخدمين للمراقـب علـى أحـدث البيانـات والتطـورات المتعلقـة بـالواقع االقتصـادي                    
ماعي الفلسطيني، ويعتمد نجاحنا في مواصـلة التطـوير وتقـديم األفضـل علـى القـراء والمسـتخدمين                   واالجت

 من جديد على المزيد من التواصل معنا بتقـديم نصـائحهم وتعليقـاتهم علـى مضـمون                  مأنفسهم، لذا نحن نحثه   
  .  وشكل المراقب، حتى نتمكن من االرتقاء في االستجابة لمتطلباتهم
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 التعاريف والمصطلحات
  
  

وجاء التعريف  ،  1967حتالل عام   عنوة بعد ا  ذلك الجزء الذي ضمته إسرائيل       باستثناء   الضفة الغربية   :باقي الضفة الغربية
لصعوبة جمع البيانات المتعلقة بـذلك الجـزء مـن          وغراض التقديرات اإلحصائية،    ألعلى هذا النحو    

   .القدس بسبب القيود والحواجز اإلسرائيلية
  .قيمة السلع والخدمات النهائية التي أنتجت خالل سنة :الناتج المحلي اإلجمالي
  .س هذا المتغير القيمة الكلية للدخل األولي المتحقق للمقيمينيقي: الدخل القومي اإلجمالي

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

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

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

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

ة مجموع الطلبة الملتحقين فعال في مؤسسات التعليم العام في مرحلـة معينـة علـى                هو حاصل قسم     :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              :معدل التسرب
  .رحلة التعليم األساسي والثانويالمسجلين في م

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

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

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

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

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

  .واألمور غير االستهالكية األخرى
تـي  ويتكون من مجموع النقد الذي يصرف على شراء السلع والخدمات، وقيمة السـلع والخـدمات ال                 :استهالك األسرة

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

  . من السكان في منتصف العام1000عدد حاالت الزواج لكل   :معدل الزواج الخام
  . من السكان في منتصف العام1000عدد حاالت الطالق لكل   :معدل الطالق الخام
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  تمهيد
  
  

ي الفلسطينية، وقد انعكست هذه التطورات على مختلـف          تطورات سياسية مهمة في األراض     2006شهد الربع األول من العام      
ولعل أبرز هذه التطورات يتمثل في نتائج االنتخابات التشريعية التي          . المؤشرات االقتصادية واالجتماعية في الواقع الفلسطيني     

جلس التشريعي، وقد عقدت في الخامس والعشرين من كانون ثاني من العام الحالي، حيث فازت حركة حماس بغالبية مقاعد الم             
  . أهلتها األغلبية البرلمانية التي حصلت عليها لتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة

  
قوبلت نتائج العملية الديموقراطية الفلسطينية وما ترتب عليها من تشكيل الحكومة الجديدة بردود فعل متباينـة مـن مختلـف                    

 بنتائج هذه العملية، وتحفظت دول أوروبية كثيرة علـى فـوز حركـة              حيث أشادت بعض الدول   . األطراف اإلقليمية والدولية  
حماس بهذه االنتخابات، واشترطت استمرار الدعم المالي الذي تقدمه للفلسطينيين بمجموعة من االشتراطات السياسـية علـى                 

مريكي، وهو ما كان له األثـر       وتمثلت المواقف األكثر تشددا بالموقفين اإلسرائيلي واأل      . الحكومة الجديدة التي شكلتها الحركة    
حيث أوقف الجانب اإلسرائيلي تحويل األموال      . السلبي األكبر على األوضاع االقتصادية واالجتماعية في األراضي الفلسطينية        

 والرسوم الجمركية التي تجبيها السـلطات اإلسـرائيلية         ضرائبمن ال المستحقة للسلطة الفلسطينية والمتمثلة بإيرادات المقاصة       
وجاء موقف اإلدارة األمريكية متناغماً مع الموقف اإلسرائيلي، حيث أوقفـت الواليـات المتحـدة               . صالح السلطة الفلسطينية  ل

مساعداتها للفلسطينيين، وضغطت على العديد من دول العالم لوقف دعمها للشعب الفلسطيني، كما مارست اإلدارة األمريكيـة                 
من تحويل أموال المساعدات التي جمعتها الدول العربية واإلسالمية وأودعتها لدى           ضغوطها على المؤسسات المصرفية لمنعها      

  .الجامعة العربية لدعم الفلسطينيين
  

لقد كان لتلك المواقف المتشددة انعكاسات سلبية متعددة على الوضع االقتصادي واإلنساني في األراضي الفلسـطينية، حيـث                  
شهر آذار بسبب تقلص حجم إيرادات السلطة بشكل كبيـر، كمـا تـأثرت آالف         عجزت السلطة عن دفع رواتب موظفيها منذ        

وأثـرت  . األسر الفلسطينية من توقف المساعدات الدولية، إذ تشكل هذه المساعدات مصدر دخل أساسي للعديد من هذه األسر                
  .هذه اإلجراءات كذلك على مستويات المعيشة وعلى الحركة التجارية في األراضي الفلسطينية
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  ملخص تنفيذي
  
  

 2005 مـن العـام      رابع مقارنة مع الربع ال    2006 األولفي الربع    تراجعت قيمة الناتج المحلي اإلجمالي    : الحسابات القومية 
، ليصـل إلـى     %8.2وتراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة         . مليون دوالر  1102.7 ، حيث بلغ  %7بنسبة  

 . دوالراً أمريكيا305.9ً
  

، 2006فـي الربـع األول        فندقاً 76إلى   فندقاًً   77 منالعاملة في األراضي الفلسطينية      عدد الفنادق  نخفضا: نشاط الفندقي ال
  %.2.3 بنسبة السابقوانخفض عدد النزالء مقارنة بالربع 

  

 مشـاركة    نسـبة  وطرأ ارتفاع طفيف على   . %40إلى   %40.3 نسبة المشاركة في القوى العاملة من        انخفضت: سوق العمل 
 إعالنـات   وارتفع عدد  %.25.3 إلى   %23.8 نسبة البطالة من     وارتفعت %.12.7إلى  % 12.2من  في القوى العاملة    النساء  

  . إعالنا955ًليبلغ % 9.6 بنسبة 2006 ثاني العالوظائف الشاغرة خالل الرب
  

ويشكل هـذا   %. 37.7مرتفعاً بنسبة    مليون دوالر،    1282 حوالي   2004 بلغ عجز الحساب الجاري نهاية       :ميزان المدفوعات 
  .من الناتج المحلي اإلجمالي% 30العجز نحو 

  

 السـابق، مقارنة بذات الربع من العام % 75.1 بنسبة  2006األول   خالل الربع    األبنية ارتفع عدد رخص     :مؤشرات االستثمار 
 ألـف   337.6ليصل إلى   % 10.5بة   حجم االستيراد من اإلسمنت خالل نفس الفترة بنس        ارتفعكما  .  رخصة 2219صل إلى   يل

  . شركة175ليصل إلى % 5.4 بنسبة  األول عدد الشركات الجديدة المسجلة في الربعارتفعو. طن
  

 وطرأ تراجع مماثل  . السابق مقارنة بالربع    %58.5 بنسبة   2006  األول  اإليرادات العامة خالل الربع    انخفضت: المالية العامة 
  .خالل فترة المقارنة% 99 كما ارتفع عجز الموازنة بنسبة .ليون دوالر م117.5بنحو في النفقات العامة 

  

 مليون دوالر مقارنـة  163بمقدار  2006األول مطلوبات المصارف في الربع  /  إجمالي موجودات  نخفض ا :القطاع المصرفي 
 15.1كذلك بنحـو    ون المتعثرة   وارتفعت الدي .  مليون دوالر  1827 التسهيالت االئتمانية لتبلغ نحو      رتفعت، وا مع الربع السابق  

  . مع الربع السابقة مليون دوالر مقارن131  انخفاضاً بمقدارالتوظيفات الخارجيةوسجلت . مليون دوالر
  

مـن   في األراضي الفلسـطينية      الهامش بين سعر البيع والشراء للدوالر       معدالت ارتفعت: التشتت في أسعار صرف العمالت    
  .بالنسبة للدينار% 1إلى % 0.88ن ، كما ارتفعت م%1.10إلى % 0.81

  

، حيـث   2006 لثـاني نخفاض على جميع المؤشرات في سوق األوراق المالية خالل الربع ا          اال استمر: سوق األوراق المالية  
  %.38.4وانخفض مؤشر القدس بنسبة ، %70.4انخفضت أحجام التداول بنسبة 

  

وارتفع . 2006في الربع األول  % 0.95المستهلك مقاسة بالشيكل بنسبة     ارتفع الرقم القياسي ألسعار     : والقوة الشرائية سعار  األ
بينما سجلت القوة الشرائية للدوالر تراجعا بنسـبة        %. 0.07، لترتفع قوته الشرائية بنسبة      %1.02سعر صرف الدينار بنسبة     

  .نتيجة ارتفاع األسعار وثبات سعر الدوالر%  0.8
  

  وجود تراجـع فـي مسـتوى       أشارت النتائج إلى  : ئها حول األوضاع االقتصادية   اتجاهات أصحاب المنشآت الصناعية ومدرا    
 التفاؤل  حدث تراجع في مستوى   و. قصير والمتوسط  ال يين بالنسبة إلى تحسن أوضاع منشآتهم على المد       المستطلعينتفاؤل بين   ال

  . على المديينبالنسبة لمستوى التشغيل وارتفاع حجم المبيعات
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 2.444 مليون نسمة، توزعـوا بواقـع        3.888 في األراضي الفلسطينية     2006 المقدر منتصف عام     بلغ عدد السكان  : السكان
من السكان هـم دون     % 45.7ويعتبر المجتمع الفلسطيني مجتمع فتي، إذ أن نحو         .  مليوناً في غزة   1.444مليون في الضفة و   

  ).2006-2000(سنويا خالل الفترة % 3.4وبلغ معدل الزيادة السكانية .  عاما15ً
  

 مقارنة بالعام الذي سبقه، فقد      2005يظهر مؤشر معدل الزواج الخام زيادة في اإلقبال على الزواج في العام             : الزواج والطالق 
وتشير البيانات إلى ثبات مؤشر معـدل الطـالق         .  عقد زواج لكل ألف من السكان      7.7 إلى   7.6ازداد معدل الزواج الخام من      

   .ل ألف نسمة حالة لك1.1الخام، حيث بلغ 
  

 حسب تقديرات وكالة الغوث، وشكل      2006 العام   نسمة مليون   4.3بلغ عدد الالجئين الفلسطينيين نحو      : الالجئون الفلسطينيون 
وقد أظهرت البيانات اختالف الخصائص االجتماعية لدى       . من إجمالي السكان  % 42.4الالجئون في األراضي الفلسطينية نحو      

  . الجئين، كما تبين أنهم أكثر فقراً وبطالةالالجئين مقارنة بغير ال
  

 2006لعام  تظهر البيانات تحسناً محدوداً في بعض المؤشرات الخاصة بمستويات المعيشة في الربع األول      :مستويات المعيشة 
ات معدالت فقر   فقد أظهرت البيان  . ، إال أنها تظل أدنى بكثير مما كانت عليه عشية االنتفاضة          2005  لعام مقارنة بالربع الرابع  

 .عالية، واستمرار تدني مستويات دخل واستهالك األسر الفلسطينية
  

 مؤسسة، منها عشرة جامعات تقليدية تمنح درجة        43 بلغ عدد مؤسسات التعليم العالي في األراضي الفلسطينية          :العاليالتعليم  
 مقارنة  2005/2006خالل العام   % 8.3مية بنسبة    بالمؤسسات التعلي  ن وارتفع عدد الطالب الملتحقي    . والماجستير سالبكالوريو

    . ألف طالب وطالبة149.6، ليبلغ بالعام الدراسي السابق
  

بلغ عدد  ، و ن عملية اغتيال للنشطاء الفلسطينيي    14 ـ ب 2006قامت قوات االحتالل خالل الربع األول       : اإلجراءات اإلسرائيلية 
 نشاطاً شـملت تجريـف األراضـي        55النشاطات االستيطانية حيث بلغت      كما استمرت    . شهيداً 57  خالل هذا الربع   الشهداء

  .لصالح الجدار وبناء بؤر استيطانية، وتوسيع وشق طرق
  

عن الربـع   % 21 بزيادة   2006 خالل الربع األول     1446بلغ عدد المعتقلين    : األسرى الفلسطينيون في السجون اإلسرائيلية    
 120 طفـالً و 330، مـنهم  2006  شهر آذار أسيراً في نهاية9400 اإلسرائيلية بلغ عدد األسرى في السجون وبذلك ي . السابق
  .امرأة

 

، حيث أدت هذه الظاهرة إلى      2006تزايدت ظاهرة سوء استخدام السالح خالل الربع األول         : األمن والعدالة والبيئة القانونية   
 حالة تعدي على القانون، منهـا       113تم رصد   كما  .  آخرين في قطاع غزة    84 أطفال، وإصابة    3 شخصاً، من بينهم     20مقتل  

  .حاالت اختطاف واعتداءات على مؤسسات عامة
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  المؤشرات االقتصادية الرئيسية في الضفة الغربية وقطاع غزة

وبالتالي ال يمكن إجـراء  . ، وذلك بسبب اختالف المصادر)2004-2002(تختلف في منهجية إعدادها عن البيانات المتعلقة باألعوام ) 2001-95(البيانات المتعلقة بالمالية العامة والتي تخص السنوات        *
 . المقارنات بين بيانات الفترتين

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

  

الربع األول   2005  2004  2003  2002  2001  المـؤشــــر
2005  

الربع الثاني 
2005  

الربع الثالث 
2005  

الربع الرابع 
2005  

الربع األول 
2006  

 باألسعار الثابتة -الناتج المحلي اإلجمالي
  )مليون دوالر(

4325.7  4169.3  4010.8  4131.2  4456.4 1045.1  1065.0  1160.0  1186.3  1101.1 

 -اإلجمالينصيب الفرد من الناتج المحلي 
  )دوالر(باألسعار الثابتة 

1311.2  1203.4  1184.8  1217.8  1268.2 301.4  304.5  328.8  333.4  305.5  

               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  )رمليون دوال(اإلنفاق الحكومي 
            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

الدخل القومي اإلجمالي باألسعار الثابتة 
  )مليون دوالر(

4817.4  4570.7  4372.5               

 -نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي 
  )دوالر(باألسعار الثابتة 

1460.3  1319.3  1291.6               

 621  632  657  656  586 633  604  590.7  487.1  508.1  )ألف شخص(عدد العاملين 

  560  572  591  589  526 570.3  550  533.4  436.9  438.5  )ألف شخص(العاملون في االقتصاد المحلي 
ألف (العاملون في االقتصاد اإلسرائيلي 

  )شخص
69.6  50.2  57.3  54  62.6 60  66  66  60  61 

 40.0  40.3  41.7  41.2  39.7 40.7  40.5  40.4  38.1  38.7  (%)نسبة المشاركة في القوى العاملة 

حسب تعريف منظمة  – (%)معدل البطالة 
  العمل الدولية

25.5  31.3  25.6  26.8  23.5 26.3  21.2  22.7  23.8  25.3 

مقاساً بالشيكل  -(%)معدل التضخم 
  اإلسرائيلي

1.23  5.7  4.4  3  3.471 1.9  0.45-  0.4  2.41  0.95 

          67   61  72  60  44  (%)نسبة الفقراء من إجمالي السكان 
  167.4  402.74  273.83  342.6  252.4 1271.57  947.3  676.24  392.34  1092   )*مليون دوالر(اإليرادات العامة 

  403.37  521.0  467.6  498.9  379 1866.5  1511.59  1156.86  1082.7  1254   )*مليون دوالر(النفقات العامة 
في الموازنة قبل الدعم ) العجز(الفائض 

  -236 118.26- 193.78-  156.3-  -126.6 -594.9  -564.29  -480.62  -690.63  -966.9   )*مليون دوالر(

 الموازنة بعد الدعم في) العجز(الفائض 
   )*مليون دوالر(

162-  171.66-  42.8  22.01-  148.78 0.0  0.71  72.93 75.14 14.8 

مليون (المساعدات الخارجة الفعلية المقدمة 
  )دوالر

1045.8  966.1  1045.5  925  955 -  -  -  -  -  

  -  -  -  -  - 1047.6  1009.9  987.1  950.0  826.9  )مليون دوالر(الدين العام 
 4468 4612.5  4605.8  4114.4  3992.54 4331.31  3957.76  3624.39  3430.1  3398.81  )مليون دوالر(ئع في المصارف الودا

مليون (التسهيالت االئتمانية من المصارف 
  )دوالر

1220.56  950.25  1065.70  1420.33  1712 1584.59  1673.2 1798.4  1791.8 1827 
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  الحسابات القومية -1
  

 2006للربع األول مـن العـام   حسابات القومية في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة باألسعار الثابتة       األولية لل رات  تقديالتشير  
 1,102.7 حوالي   إلىليصل  ،  2005 الرابع   عمقارنة بالرب  1%7.0 وبنسبةفي إجمالي الناتج المحلي     ملحوظ   تراجعإلى حدوث   
 الرابع مـن العـام    عن الربع   %8.2بنسبة  رد من الناتج المحلي اإلجمالي       نصيب الف  كما تراجع  .)1انظر شكل    (مليون دوالر 

   . أمريكي دوالر305.9 إلىصل ي ل2005
  

 بنسـبة  الصـحة والعمـل االجتمـاعي   لنشاط  القيمة المضافة   وقد حدث تراجع في جميع األنشطة االقتصادية، حيث تراجعت        
األسـماك  الزراعـة وصـيد     وفي  ، %16.7 بنسبة   ل المحاجر التعدين واستغال كما تراجعت القيمة المضافة لنشاط      ، 17.9%

 والتي لم    الوساطة المالية  وسجلت أقل نسبة تراجع للقيمة المضافة المتحققة في نشاط        %. 12.6تراجعت القيمة المضافة بنسبة     
  . مقارنة بالربع السابق%1.6 تتجاوز

  
  الناتج المحلي اإلجمالي في باقي الضفة الغربية وقطاع : 1شكل 

  1997األساس  سنة: باألسعار الثابتة غزة
  

1,010.00
1,030.00
1,050.00
1,070.00
1,090.00
1,110.00
1,130.00
1,150.00
1,170.00
1,190.00
1,210.00

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2005 2006

كي
ري
 أم
الر
دو

ن 
يو
مل

  
المؤتمر الصحفي للتقديرات األوليـة      . 2006 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،   : المصدر

  .، بيانات أولية)2006الربع األول (للحسابات القومية الربعية 
  

 الناتج المحلي اإلجمالي بين الـربعين، فقـد انخفضـت           من االقتصاديةالنسبية لألنشطة   حدثت بعض التغيرات في المساهمة      
 في حين كانت %34.6لتصل إلى  غالبية األنشطة االقتصادية، حيث طرأ انخفاض ملحوظ في مساهمة نشاط الخدمات            مساهمة  

  والمياه والكهرباء  حويلية الت الصناعة،   التعدين كما انخفضت مساهمة نشاط   ، %38.4 مساهمته في الربع الرابع من العام السابق      
وحافظ نشاط اإلنشاءات على نسبة مسـاهمته       %. 6.1إلى  % 6.5، وانخفضت مساهمة الزراعة من      %11.0إلى   %11.3من  

بعد أن  % 11.2مساهمة نشاط النقل والتخزين واالتصاالت لتصل إلى         في المقابل، ارتفعت  %. 2.4خالل الربعين والتي بلغت     
  .)2انظر شكل % (8.4إلى % 7.9بق، وارتفعت كذلك مساهمة نشاط تجارة الجملة والتجزئة من في الربع السا% 9.7بلغت 

  
  
  
  

                                                           
، وهي تختلف عن البيانات الـواردة فـي العـدد    )التنقيح الثالث (2005ربع الرابع  والبيانات المعدلة لل2006تجدر اإلشارة إلى أن المقارنة تتم بين بيانات الربع األول            1

  . السابق من المراقب
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 في الناتج المحلي االقتصاديةالتوزيع النسبي لمساهمة األنشطة : 2شكل 
  2006 األولاإلجمالي في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة للربع 

  

تجارة الجملة والتجزئة
8.4%

التعدين، الصناعة 
التحويلية والمياه 
والكهرباء
11.0%

اإلنشاءات
2.4%

الوساطة المالية
4.6%

النقل والتخزين 
واإلتصاالت
11.2%

الزراعة وصيد األسماك
اإلدارة العامة والدفاع6.1%

21.7%

الخدمات األخرى
34.6%

  
المؤتمر الصحفي للتقديرات األوليـة      . 2006 لمركزي لإلحصاء الفلسطيني،  الجهاز ا : المصدر

  .، بيانات أولية)2006الربع األول (للحسابات القومية الربعية 
  
 

   سوق العمل-2
  
 القوى العاملة 2-1
  

 ضي الفلسطينيةعلى مستوى األرافي القوى العاملة نسبة المشاركة طفيف في  انخفاض  حدوثإلى القوى العاملة تشير بيانات
ارتفع عدد المشـاركين    % (40.0إلى  % 40.3من  نسبة  ، حيث انخفضت ال   2005مقارنة بالربع الرابع     2006في الربع األول    

إلـى  % 42.4 مـن  الضفة الغربية وارتفعت النسبة في    . ) ألفاً 831 ألف شخص إلى     830في القوى العاملة بشكل طفيف من       
  %.35.3إلى % 36.4ن ، في حين انخفضت في قطاع غزة م42.5%

  

. 2005 الربع الرابـع  في  % 59.7خارج القوى العاملة مقارنة بـ      )  سنة فأكثر  15(من األفراد   % 60.0نحو  بينت النتائج أن    
مـن األفـراد    % 34.5 في حين ظل  . من األفراد ظلوا خارج قوة العمل بسبب االنشغال باألعمال المنزلية         % 48.2 أن   وتبين

  .ألسباب أخرى% 5.6بسبب كبر السن أو المرض، و% 11.7لدراسة والتدريب، وخارج قوة العمل بسبب ا
  
  العاملون في األراضي الفلسطينية2-2
  

 ألفـاً مـن الضـفة       452 ألف عامل، بواقع     621 بحوالي   2006يقدر عدد العاملين من األراضي الفلسطينية في الربع األول          
فـي  % 27.1في الضفة الغربية، % 63.1عاملون حسب مكان العمل بواقع     ويتوزع هؤالء ال  .  ألفاً من قطاع غزة    169الغربية  

واختلف توزيع العمال حسب مكان العمل عن الربع السابق، حيث كانت            .في إسرائيل والمستوطنات  % 9.8قطاع غزة، مقابل    
  ).في إسرائيل والمستوطنات% 9.5في قطاع غزة و% 29.7في الضفة الغربية و% 60.8(النسب 

  
تـوزع هـؤالء    . من إجمالي العاملين الفلسـطينيين    % 90.2 ألف عامل، أو ما نسبته       560القتصاد المحلي حوالي    استوعب ا 

  .في قطاعات أخرى% 4.5في القطاع الخاص و% 69.2في القطاع العام و% 26.3العاملون بواقع 
  
 حيـث  ، خـالل فتـرة المقارنـة   %61.1إلى % 60.6لى صعيد آخر، تشير النتائج إلى ارتفاع نسبة المستخدمين بأجر من         ع

  %.57.4إلى % 56.9كما ارتفعت النسبة في الضفة الغربية من %. 71.0إلى % 69.4ارتفعت النسبة في قطاع غزة من 
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% 39.2شكل قطاع الخدمات بفروعه المختلفة المشغل األساسي للعاملين في األراضي الفلسطينية، حيث استوعب هذا القطاع                
من العاملين في   % 20.2في المقابل عمل    . في غزة % 52في الضفة و  % 33.7األراضي الفلسطينية،   من إجمالي العاملين في     

مـن إجمـالي    % 13.6واستوعب قطاع الزراعـة     ).  في غزة  17.1في الضفة و  % 21.6 (وأنشطة المطاعم والفنادق  التجارة  
  ).في قطاع غزة% 10.0في الضفة مقابل % 15.1(العاملين 

 

  ئيل والمستوطناتلعاملون في إسرا ا2-3
  

 ألف عامل مـنهم     60 ألف عامل،    61 بنحو   2006 في الربع األول  يقدر عدد العاملين الفلسطينيين في إسرائيل والمستوطنات        
الربع ( من قطاع غزة، ويعتبر هذا العدد أقل بكثير من العدد السائد عشية االنتفاضة               عاملكانوا من الضفة الغربية، مقابل ألف       

 . ألفاً من قطاع غزة30 ألفاً من الضفة الغربية و116 ألف عامل بواقع 146 الذي بلغ في حينه نحوو) 2000الثالث 

  
  لبطالة ا2-4
  

% 25.3 لتبلـغ    2006 الربع األول     خالل  في األراضي الفلسطينية   )حسب تعريف منظمة العمل الدولية    (نسبة البطالة    ارتفعت
االرتفاع في مستويات البطالة عن ارتفاع نسبة البطالة في قطاع غزة مـن             ونجم هذا    في الربع السابق،  % 23.8 بعد ان كانت  

بـين   نسبة البطالة    ارتفعت وقد%. 21.4إلى   %21.8، في حين انخفضت النسبة في الضفة الغربية من          %34.1 لىإ% 28.2
  %.23.5 لىإ% 24.3  من، في حين انخفضت هذه النسبة بين اإلناث%25.6 لىإ% 23.7  منالذكور

  
 ألف عاطـل عـن      198 من 2006في الربع األول     عدد العاطلين عن العمل في االراضي الفلسطينية         ارتفعجهة أخرى،   من  

  . ألفاً في قطاع غزة87 ألفاً في الضفة الغربية و123بواقع  شخص، توزع هؤالء ألف 210 لىإالعمل 
 
النتائج أن أعلى نسبة للبطالة سجلت فـي جنـين           فقد أشارت     الضفة الغربية   في  حسب المحافظة  ما على صعيد نسبة البطالة    أ
 خـانيونس أما في قطاع غزة فسجلت أعلى نسبة للبطالة فـي           %). 8.8( نسبة في بيت لحم      أدنى، في حين سجلت     %)31.5(
  .%)28.2(رفح وأدنى نسبة في ، %)38.2(
  

 االجتماعية والجغرافية السـائدة، حيـث       يختلف عبء البطالة على الفئات وفي المناطق المختلفة تبعاً لالختالف في المؤثرات           
 لـة اطبلا بلغت نسبة    حيثير النتائج إلى أن البطالة في األراضي الفلسطينية ارتفعت بشكل كبير بين فئات الشباب المختلفة،                شت
وقد يعزى ذلـك إلـى أن   . في قطاع غزة  % 53.0في الضفة الغربية و   % 32.6وبواقع  % 39.1) ة سن 24-15(ة  ريلعما ةئفلل

م أفراد هذه الفئة العمرية هم قادمون جدد لسوق العمل وتنقصهم بالتالي الخبرة المطلوبة، ويزيد ذلك من صعوبة حصولهم           معظ
فة الغربيـة   لضفي ا % 20.9، وبواقع   %23.9إلى  ) ةنس 34-25(ووصلت النسبة في الفئة العمرية التالية       . على فرصة عمل  

 سنة فأكثر، حيـث بلغـت       55لى أن أدنى معدل للبطالة سجل للفئة العمرية         في حين تبين النتائج إ    . ي قطاع غزة  ف% 30.3و
  .في قطاع غزة% 19.8في الضفة الغربية و% 9.1، بواقع 11.9%

  
سنوات دراسية، إذ   ) 6-1(كما وأشارت النتائج إلى أن نسبة العاطلين عن العمل تنتشر بشكل أكبر بين األفراد الحاصلين على                 

 وتقل معدالت البطالة كلما ازداد التحصيل العلمي لألفراد ، حيث سجلت أدنى             ،%30.9أفراد تلك الفئة    بلغت نسبة البطالة بين     
، ويستثنى من هذه القاعدة األفراد غيـر المتعلمـين          %)21.6(اسية فأكثر   ر سنة د  13نسبة للبطالة من بين الذين حصلوا على        

  .)3انظر شكل % (11.4وز والذين تقل معدالت البطالة بينهم بشكل كبير حيث لم تتجا
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نسبة العاطلين عن العمل في األراضي الفلسطينية خالل الربع األول : 3شكل 
   حسب السنوات الدراسية والمنطقة2006
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السنوات الدراسية

الضفة الغربية قطاع غزة
  

كـانون  (دورة  :  مسح القوى العاملـة    .2006 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،   : المصدر
  .)2006آذار، -ثاني

  
   األجور2-5
  

ارتفع خالل الربع   ) يشمل العاملين في إسرائيل   (مين في األراضي الفلسطينية     دستخمة اليومية لل  رجألا لدمعتشير النتائج إلى أن     
مين في الضفة   دستخمة اليومية لل  رجألا لدمعوارتفع  .  شيكالً في الربع السابق    80.3 شيكالً بعد أن كان      83.4 إلى   2006األول  

  .  شيكال70.8ً شيكالً إلى 66.5 شيكالً بين الربعين، كما ارتفع في قطاع غزة من 89.5 شيكالً إلى 87.7الغربية من 
  

مين حسب مكان العمل، فقد سجل أعلى معـدل لألجـور للعـاملين فـي إسـرائيل                 دستخمة اليومية لل  رجألا لدمعأما بالنسبة ل  
 شيكالً، فيما بلغ المعدل للعاملين      132.5ق والذي بلغ المعدل فيه       شيكالً، منخفضا عن الربع الساب     130.1والمستوطنات وبواقع   
 66.4 شيكالً بعد ان كان      70.1وبلغ في غزة للعاملين من غزة       )  شيكالً 75.3بعد أن كان    ( شيكالً   77.9من الضفة في الضفة     
  .شيكالً في الربع السابق

  
ي  اليومي بالشيكل للمستخدمين بأجر في األراضاألجرمعدل : 4شكل 

   حسب المحافظة2006الفلسطينية خالل الربع األول 
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المحافظة
  

-كانون ثـاني  (دورة  :  مسح القوى العاملة   .2006 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،   : المصدر
  .)2006آذار، 
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ل لألجرة اليومية فـي محافظـة        على صعيد معدالت األجور اليومية للمستخدمين بأجر حسب المحافظة، فسجل أعلى معد            امأ
، في حين سجل المعدل األدنى في محافظة أريحا واألغوار، حيـث            كالًيش 124.0القدس على مستوى الضفة الغربية، وبواقع       

، وكـان أقـل     )كالًيش 81.1(أما في قطاع غزة فقد سجل أعلى معدل لألجور اليومية في محافظة دير البلح               . كالًيش 61.4بلغ  
  . )4انظر شكل ) (كالًيش 64.8(ظة خانيونس معدل في محاف

  
  القوى العاملة الفلسطينية النساء في 2-6
  

، وقد ارتفعت النسبة في الضفة الغربية       %12.7إلى  % 12.2طرأ ارتفاع طفيف على نسبة مشاركة النساء في سوق العمل من            
ويقـدر عـدد النسـاء      . فس الفترة خالل ن % 6.5إلى  % 8.6في حين انخفضت في قطاع غزة من        % 16.0إلى  % 14.1من  

  . ألفاً من قطاع غزة15 ألفاً من الضفة الغربية و85 ألف امرأة عاملة، بواقع 100العامالت بحوالي 
  
   إعالنات الوظائف الشاغرة2-7
  

مقارنـة مـع الربـع      % 9.6 في الصحف اليومية ارتفاعاً بنسبة       2006سجلت إعالنات الوظائف الشاغرة خالل الربع الثاني        
لسابق، ويأتي هذا االرتفاع بالرغم من استمرار تردي األوضاع االقتصادية في األراضي الفلسطينية نتيجة الحصار السياسي                ا

فقد بلغ مجمـوع إعالنـات الوظـائف        . واالقتصادي والمالي الذي تفرضه إسرائيل والدول المانحة على األراضي الفلسطينية         
مـن هـذه اإلعالنـات،      % 68.6من العام، شكلت إعالنات القطاع الخاص ما نسبته          إعالناً خالل الربع الثاني      955الشاغرة  

من مجمـوع إعالنـات     % 2.5، فيما لم تتجاوز نسبة إعالنات القطاع العام         %28.9وساهمت المنظمات غير الحكومية بنحو      
لم تحدد عدد الشواغر المطلوبـة       إعالناً   133يضاف إلى إجمالي اإلعالنات السابقة نحو       . الوظائف الشاغرة خالل تلك الفترة    

  . )1انظر جدول (في اإلعالن 
  

عدد الوظائف التي تم اإلعالن عنها في الصحف اليومية الثالث : 1جدول 
  2006موزعة حسب القطاعات خالل الربع الثاني 

  

القطاع  القطاع العام  
  الخاص

المنظمات غير 
  الحكومية

  المجموع

  282  85  191  6  نيسان 
  255  77  170  8  أيار 

  418  114  294  10  حزيران
  955  276  655  24  المجموع
  )القدس، األيام، الحياة(قام معهد ماس بتجميعها من الصحف اليومية : المصدر

  
  

 عدد الوظائف المعلن عنها مصنفة حسب المؤهل العلمي المطلوب، ويتبين أن معظم اإلعالنات تتطلب شهادة                2يعرض جدول   
تتطلب شهادة الدبلوم، وتـنخفض     % 17.2من مجموع اإلعالنات تطلبت شهادة البكالوريوس، و      % 67.3البكالوريوس، إذ أن    

، في حين لم يتجاوز الطلب على الوظائف التـي ال تتطلـب             %10.9نسبة إعالنات الوظائف التي تتطلب شهادات عليا لتبلغ         
  .من مجموع إعالنات الوظائف% 4.6مؤهال علمياً 
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ظائف الشاغرة في الصحف اليومية موزعة حسب عدد إعالنات الو: 2جدول 
  2006 خالل الربع الثاني  المؤهل العلمي المطلوب

  
  المجموع  اقل من ذلك  دبلوم  بكالوريوس  ماجستير فأعلى  
  282  17  58  187  20  نيسان
  255  2  30  177  46  أيار

  418  25  76  279  38  حزيران
  955  44  164  643  104  المجموع
  )القدس، األيام، الحياة(س بتجميعها من الصحف اليومية قام معهد ما: المصدر

  
في % 17.3من إجمالي اإلعالنات في األراضي الفلسطينية، مقابل        % 82.7استحوذت اإلعالنات في الضفة الغربية على نحو        

ـ    % 75.9ويحظى وسط الضفة الغربية بالنصيب األكبر من هذه اإلعالنات، حيث شكلت            . قطاع غزة  ات من مجمـوع إعالن
الضفة الغربية، ويعزى ذلك إلى تركز المؤسسات الحكومية واألهلية وكبرى مؤسسات القطاع الخاص فـي هـذه المنطقـة،                   

وفي قطاع غـزة  . في جنوبها% 11.8في شمال الضفة، و% 12.1وتحديداً في محافظة رام اهللا والبيرة، في حين بلغت النسبة  
انظر ( وكانت هذه الزيادة خالل شهر حزيران        2006مقارنة بالربع األول    % 29.9زاد عدد إعالنات الوظائف الشاغرة بنسبة       

  . )3جدول 
  

عدد إعالنات الوظائف الشاغرة التي تم اإلعالن عنها في الصحف : 3جدول 
  اليومية الثالث موزعة حسب المناطق الجغرافية

  

مجموع إعالنات  الضفة الغربية
 قطاع غزة

مجموع 
إعالنات الضفة   الشمال الوسط الجنوب

 نيسان 20 187 33 240 42

 أيار 27 162 26 215 40

 حزيران 49 251 35 335 83

 المجموع 96 600 94 790 165

 النسبة  %*12.2 76.0% 11.8% 82.7% 17.3%
  )القدس، األيام، الحياة(قام معهد ماس بتجميعها من الصحف اليومية : المصدر

  الغربيةمن إجمالي اإلعالنات في الضفة * 

  
 أن نسـبة اإلعالنـات      4أما فيما يتعلق بالعالقة بين المؤهالت العلمية والقطاعات االقتصادية، فيظهر من البيانات في الجدول               

للقطاع الخـاص،   % 8.1من إجمالي اإلعالنات للمنظمات غير الحكومية، و      % 17.8التي تتطلب شهادة ماجستير فأعلى بلغت       
كما كانت اإلعالنات التي تتطلب شهادة البكالوريوس هـي األعلـى فـي جميـع       . اع العام من مجموع إعالنات القط   % 8.3و

من مجموع إعالنات المنظمات غيـر الحكوميـة،        % 71من مجموع إعالنات القطاع العام، و     % 83.3القطاعات، حيث بلغت    
طلب مؤهال علميا متدنيـة جـدا        بالذكر أن نسبة اإلعالن عن الوظائف التي ال تت         رومن الجدي . في القطاع الخاص  % 65.2و

  .واقتصرت في هذا الربع على القطاع الخاص
  

 والتكنولوجيـا   ة، يليها الطب والهندس   %24.3وبالنسبة للتخصصات المطلوبة، فقد كانت أعلى نسبة لصالح اإلدارة والمحاسبة           
  .، وتوزعت النسبة الباقية على تخصصات أخرى متنوعة%9.4، والعلوم االجتماعية 22.7%
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عدد إعالنات الوظائف الشاغرة التي تم اإلعالن عنها في الصحف : 4جدول 
  2006اليومية موزعة حسب المؤهل العلمي والقطاعات خالل الربع الثاني 

  

 المجموع
المنظمات غير 

 الحكومية
   القطاع العام  القطاع الخاص

  فأعلىماجستير 2 53 49 104

 سبكالوريو 20 427 196 643

  دبلوم 2 131 31 164
 اقل من ذلك 0 44 0 44

 المجموع 24 655 276 955
  )القدس، األيام، الحياة(قام معهد ماس بتجميعها من الصحف اليومية : المصدر

  
  
  ميزان المدفوعات الفلسطيني -3
  

صبح هـذا    استمرار إرتفاع عجز الحساب الجاري، حيث أ       2004أظهرت البيانات األولية لميزان المدفوعات الفلسطيني للعام        
 مليـون دوالر، أو مـا       1282 حوالي   2004العجز صفة مالزمة لهيكلية الميزان، فقد بلغ عجز الحساب الجاري نهاية العام             

، ويعود السبب الرئيس    2003 مليون دوالر في العام      931من الناتج المحلي اإلجمالي الفلسطيني، مقارنة مع نحو         % 30نسبته  
 لتصل إلى أكثر    2003 مليون دوالر في العام      1955ضطرد للواردات السلعية التي إرتفعت من       لهذا االرتفاع إلى االزدياد الم    

 2004، األمر الذي أدى إلى إرتفاع صافي عجز الميزان التجاري للسلع نهاية العـام         2004 مليون دوالر في العام      2313من  
ضع الميزان التجاري للخدمات، فتشير البيانات      وفيما يخص و  . 2003مقارنة بالعام   % 21 مليون دوالر وبنسبة     337بحوالي  

  .2004 مليون دوالر في العام 303 إلى نحو 2003 مليون دوالر في العام 341األولية إلى تراجع عجز الميزان فيها من 
  

البنـد  أما حساب الدخل والذي شكل بنداً هاماً من بنود الحساب الجاري، على مدار األعوام السابقة، فقد أخذت أهميـة هـذا                      
، وذلك بعد اندالع انتفاضة األقصى وما تالها من أحداث وإغالقات أدت إلى تراجع كبير فـي                 2001بالتضاؤل بدءاً من العام     

أعداد العمال الفلسطينيين في إسرائيل، وبالتالي تراجع عائداتهم التي كان لها األثر االيجابي في ميزان المدفوعات في السنوات                  
وتشير البيانات إلى أن بند الـدخل       . أدى إلى انخفاض نسبة مساهمة بند الدخل في مجمل الحساب الجاري          السابقة، األمر الذي    

، علماً بأن هذا المبلغ كان يزيد       2003 مليون دوالر عام     253 مليون دوالر مقارنة مع نحو       229.4 نحو   2004بلغ نهاية العام    
 من الخارج والتحويالت الجارية تراجعاً طفيفاً، إذ تراجع البند          وسجل بندي الدخل المحول   . 1999 مليون دوالر عام     750عن  

من ) التحويالت الجارية (، وتراجع البند الثاني     2004 مليوناً في العام     229 إلى نحو    2003 مليون دوالر للعام     253األول من   
  . مليوناً خالل نفس الفترة756 مليون دوالر إلى 785

  
 مليون دوالر، ويعزى    1051 عندما تجاوزت آنذاك     2002قد سجلت رقماً قياسياً في العام       يشار إلى أن هذه التحويالت كانت       

ارتفاع حجم التحويالت الخارجية في ذلك العام إلى زيادة حجم المعونات الخارجية وتحويالت القطاع الخاص مـن الخـارج،                   
  .)5أنظر جدول  (2002وذلك لمواجهة سوء األوضاع السياسية واالقتصادية التي سادت خالل العام 

  
 ووصل إلى مستوياته    2004،  2003أما بخصوص الحساب الرأسمالي والمالي فقد عاود ارتفاعه من جديد على مدى العامين              

، 2004 مليون دوالر عام     1319.5 إلى   2003 مليون دوالر عام     1130التي كان عليها قبل انتفاضة األقصى، فقد ارتفع من          
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وتشير البيانات المتوفرة إلى أن هذا االرتفاع نجم عن الزيادة في الحساب            . 2002مليون دوالر عام     414علماً بأنه بلغ حوالي     
 مليـون   659.8 إلى   2003 مليون دوالر عام     288.7الرأسمالي وارتفاع التدفقات الرأسمالية إلى فلسطين، حيث ارتفعت من          

 المسـبب الـرئيس لهـذه       2004سياسية التي شهدها العام     ، وقد يكون التحسن النسبي لألوضاع األمنية وال       2004دوالر عام   
 182 بحـوالي    2004أما الحساب المالي وهو المكون الثاني للحساب الرأسمالي والمالي فقد شهد تراجعاً نهاية العام               . الزيادة

 مليون دوالر   659.3 إلى   2003 مليون دوالر في العام      841.1، فقد تراجع من     2003مليون دوالر عما كان عليه نهاية العام        
  .2004في العام 

  
 مليون دوالر   60.4، ليبلغ   2004خالل العام   فائضاً  ) صافي التغير في االستثمار   (من جهة أخرى، سجل بند االستثمار المباشر        

 حوالي  2004وبلغت قيمة الفائض في بند استثمار الحافظة للعام         . 2003 مليون دوالر في العام      30.5مقارنة مع عجز بمقدار     
وسجلت االستثمارات األخرى تراجعـاً ملحوظـاً       . 2003 مليون دوالر في العام      25 مليون دوالر مقارنة مع عجز بنحو        22

  . مليون دوالر604.6مقارنة مع العام السابق، لتبلغ نحو % 37.5، حيث تراجعت بنسبة 2004خالل العام 
  

  )2004-2000(لفترة النتائج الرئيسة لميزان المدفوعات الفلسطيني خالل ا: 5جدول 
  )مليون دوالر(

 2004 2003 2002 2001 2000 البيان

1,281.8- 931.0- 435.2- 571.8- 949.7-  الحساب الجاري. 1

 -1627.81,964.5-1,221.5-1,304.9-1,960.1-  السلع1.1

 348.8 327.1 320.2 392.2 490.5 الصادرات

 -2,313.3-1,954.9 -1,541.7 -1,697.1 -2,450.6 الواردات

 302.7- 341.3- 488.9- 526.8- 294.4- الخدمات1.2

 133.3 108.7 98.2 114.6 240.8 الصادرات

 26.2 20.7 9.4 11.7 100.7 السفر

 18.2 13.8 15.0 24.0 46.0 خدمات اإلنشاءات

 59.1 50.0 45.7 58.0 65.3 خدمات األعمال األخرى

 10.2 9.5 20.7 10.1 11.6 الخدمات الحكومية

 19.5 14.7 7.4 10.9 17.2 خدمات أخرى

 436.1 450.0 587.1 641.4 535.1 الواردات

 57.4 47.8 38.7 66.9 57.1 النقل

 245.9 264.7 345.0 378.1 290.4 السفر

 41.0 16.3 15.9 20.2 36.0 خدمات االتصال

 10.9 6.3 12.7 9.4 9.3 خدمات التأمين

 38.6 31.2 25.7 33.2 41.0 خدمات األعمال األخرى

 9.3 27.0 22.1 13.6 7.8 الخدمات الثقافية والترفيهية

 28.3 54.0 111.2 115.5 89.5 الخدمات الحكومية

 4.6 2.6 16.1 4.4 4.1 خدمات أخرى

 229.4 252.9 223.6 326.1 669.2 الدخل1.3

 262.6 254.7 232.1 341.9 709.4 المقبوضات

 204.4 204.0 141.1 200.2 620.0 تعويضات العاملين

 161.6 167.5 106.1 179.0 600.8 من إسرائيل
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 2004 2003 2002 2001 2000 البيان

 58.2 50.7 91.0 141.7 89.4 دخل االستثمار

 33.2 1.8 8.5 15.8 40.2 المدفوعات

 756.1 785.2 1,051.6 933.9 635.6 التحويالت الجارية1.4

 857.6 876.9 1,115.0 1,000.3 728.3 التدفقات

 531.9 662.3 415.2 325.3 240.4 الحكومة العامة

 530.5 660.4 414.1 324.2 233.6 من الدول المانحة

 325.7 214.6 699.7 674.9 488.0 )الخاص(قطاعات أخرى 

 101.6 91.7 63.4 66.4 92.7 المدفوعات

 1,319.5 1,130.1 413.9 720.0 1,086.0  الحساب الرأسمالي والمالي2

 660.2 289.1 290.9 215.6 188.8  لحساب الرأسمالي 2.1

 659.8 288.7 290.5 215.1 188.4 التحويالت الرأسمالية

 659.8 288.7 290.5 215.1 188.4 التدفقات إلى فلسطين

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 التدفقات من فلسطين

 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 األصول غير المنتجة غير المالية

 659.3 841.1 122.9 504.4 897.1 2 الحساب المالي2.2

 60.4 30.5- 366.7- 344.5- 156.1- االستثمار المباشر

 11.5 48.5- 346.2- 363.7- 218.1- في الخارج

 48.9 18.0 9.4 19.2 62.0 في فلسطين

 21.7 24.7- 78.6- 65.0- 0.5- 3استثمار الحافظة

 13.8 37.9- 86.9- 78.9- 12.7- األصول

 7.8 13.2 8.2 13.9 12.2 الخصوم

 604.6 996.7 552.8 897.6 1,144.8 االستثمارات األخرى

 547.9 1,074.3 590.9 901.5 1,086.5 األصول

 450.2 897.3 378.7 769.1 970.2 العملة والودائع

 56.7 77.6- 38.1- 3.9- 58.2 الخصوم

 55.3 26.8 43.3 42.4 120.5 القروض

 1.5 104.5- 80.4- 40.9- 61.0- العملة والودائع

 37.7- 199.1- 21.3 148.2- 136.3- صافي السهو والخطأ. 3

 27.4 100.5 14.5 16.3- 91.0 الميزان الكلي

 27.4- 100.5- 14.5- 16.3 91.0-  التمويل

 27.4- 100.5- 14.5- 16.3 91.0- األصول االحتياطية
يني حـول نتـائج ميـزان    البيان الصحفي المشترك لسلطة النقد والجهاز المركزي لإلحصـاء الفلسـط      : المصدر

 .2004المدفوعات 

  
  
  
 

                                                           
  .االستثمار المباشر، استثمار الحافظة، االستثمارات األخرى، واألصول االحتياطية: الحساب المالي يشمل   2
  .من راس مال المشروع المستثمر به% 10يقصد باستثمار الحافظة االستثمارات غير المباشرة والتي تقل عن    3
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   البنية التحتية-4
  
  ة رخص األبني4-1
  

مقارنة بذات الربع من    % 75.1  بنسبة 2006 األولتشير إحصاءات رخص األبنية إلى ارتفاع عدد رخص البناء خالل الربع            
 1999 مـن العـام    األول   ل الربع خال عدد الرخص الصادرة  ويفوق هذا العدد أيضاً      . رخصة 2219، لتصل إلى    2005العام  

وتحققت الزيادة في عدد رخص األبنية نتيجة الزيادة الكبيرة لرخص األبنيـة            %. 9.5بنسبة  ) أي قبل اندالع االنتفاضة الثانية    (
 رخصة بين الربعين، في حين تراجع عدد رخص األبنية في           2056لتصل إلى   % 97في الضفة الغربية والتي ارتفعت بنسبة       

ويمكن تفسير الزيادة المتحققة في عدد الرخص من خالل اإلقبال الكبير من قبل أصـحاب األبنيـة                 %. 27 بنسبة   قطاع غزة 
القائمة غير المرخصة على ترخيص أبنيتهم لالستفادة من التسهيالت الممنوحة لهم بموجب االتفاق الموقع بين نقابة المهندسين                 

وتشمل هذه التسهيالت بشكل أساسي تخفيض رسوم       . ت في إجراءات الترخيص   ووزارة الحكم المحلي لتقديم مزيد من التسهيال      
  .الترخيص المخصصة للمكاتب الهندسية وللدوائر الحكومية المختصة على حد سواء

  
بينما شكلت رخص   . 2006 األولمن إجمالي الرخص الصادرة في الربع       % 40.5وقد استحوذت رخص األبنية الجديدة على       

 وتوزعت النسبة الباقية على رخـص األبنيـة القائمـة           . الرخص يمن إجمال % 14.4لمباٍن مرخصة نحو    اإلضافات الجديدة   
  .ورخص اإلضافات القائمة ورخص اإلضافات الجديدة واألجزاء القائمة

  
وبالمقارنة مـع مسـاحات     . ألف متر مربع   779.7  حوالي 2006الربع األول   بلغ مجموع مساحات األبنية المرخصة خالل       و
  %. 42.6من العام السابق، يالحظ حدوث زيادة كبيرة بلغت نسبتها نحو  لالربع األونية المرخصة في األب

  
).  متر مربع   ألف 292.3(، ومساحات قائمة    ) ألف متر مربع   487.4(توزعت مساحات األبنية المرخصة إلى مساحات جديدة        و

، في حين بلغـت     2005عن الربع األول    % 314.6بنسبة  وتركزت الزيادة بشكل رئيسي في المساحات القائمة والتي ارتفعت          
من المساحات الجديـدة    % 80.1شكلت المباني السكنية نحو     و. خالل نفس الفترة  % 2.3  نحو للمساحات الجديدة نسبة االرتفاع   

  .)6انظر جدول (من إجمالي المساحات القائمة % 85.4و
  

 المرخصة في  بعض المؤشرات المتعلقة برخص األبنية والمساحة:6جدول 
  2006، 2005، 1999باقي الضفة الغربية وقطاع غزة لألعوام 

  
  المؤشر  )ألف متر مربع(المساحات المرخصة 

 2006الربع األول  2005الربع األول  1999الربع األول 
 779.7 546.8 689.7  مجموع مساحات األبنية المرخصة

 487.4 476.3 554.0  مساحات جديدة  
 390.3 369.0 446.5   سكنيةٍنمبا
 97.1 107.3 107.5   غير سكنيةٍنمبا

 292.3 70.5 135.7  مساحات قائمة 
 249.5 52.9 122.4  مباٍن سكنية

 42.8 17.6 13.3  مباٍن غير سكنية
  .، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني2006 األولإحصاءات رخص األبنية، الربع : المصدر
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   استيراد اإلسمنت4-2
  

لجزء المتعلق برخص األبنية إلى حدوث ارتفاع نسبي في عدد الرخص ومساحات األبنية المرخصة فـي الربـع                  أشرنا في ا  
إلى األراضي الفلسطينية خالل تلـك      وقد انعكست تلك التطورات بشكل إيجابي على استيراد اإلسمنت          . 2006 األول من العام  

 من العـام    األولمقارنة بالربع   % 10.5 بنسبة   2006 األولالل الربع    الكمية المستوردة خ   ارتفاعإذ تشير البيانات إلى     . الفترة
 ألف طن إلى الضفة الغربية، مسجلة ارتفاعاً بنسـبة          258.6 وتوزعت تلك الكمية بواقع      . ألف طن  337.6، لتبلغ نحو    2005

% 25.9ك الكمية بنسبة     تل  ألف طن،  وتقل    79عن الربع السابق، في حين لم تتجاوز الكمية المستوردة إلى قطاع غزة             % 30
وتتفق هذه البيانات مع البيانات المتعلقة برخص األبنية والتـي          . 2005عن كمية االسمنت المستوردة في ذات الفترة من العام          

الكمية المستوردة  وقد حد االنخفاض في     . أشارت إلى ارتفاع عدد رخص األبنية في الضفة الغربية وانخفاضها في قطاع غزة            
 من ارتفاع الكمية اإلجمالية المستوردة إلى األراضي الفلسطينية بشكل عام لتتناغم مع االرتفاع الكبير المسجل                 قطاع غزة  إلى

   .)7  جدولأنظر (2006في رخص األبنية خالل الربع األول 
  

  كمية االسمنت المستوردة إلى األراضي الفلسطينية: 7جدول 
   )2006 – 2004( من األعوام للربع األول

  )نألف ط(
  قطاع غزة  الضفة الغربية  األراضي الفلسطينية  الفترة

 105.1 124.0 229.1   2004الربع األول 

 106.6 198.9 305.5   2005الربع األول 

 79.0 258.6 337.6   2006الربع األول 
  .2006إحصاءات االسمنت المستورد، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر

  
 4تسجيل الشركات 4-3
  

تستخدم بيانات تسجيل الشركات كمؤشر لبيئة االستثمار، باإلضافة إلى معرفة األنشطة التي تتجه إليها االستثمارات لالستدالل                
ففي حال تحسن ظروف االستثمار سواء ما يتعلق بالجانب السياسي أو االقتصـادي،  . على األنشطة المجدية من الناحية المالية     

. جديدة يرتفع حتى لو لم يتم استخدام رخص الشركات مباشرة وتم تأجيلها إلى فترات الحقـة               فإن الطلب على تسجيل شركات      
وتشير البيانات المتوفرة عن تسجيل الشركات الجديدة إلى أن بيئة االستثمار في الضفة الغربية تحسـنت فـي الربـع األول                     

كما .  شركة 175عن الربع الذي سبقه ليصل إلى       % 5.4، إذ ارتفع عدد الشركات الجديدة المسجلة في هذا الربع بنسبة            2006
وقد ارتفـع نصـيب   .  مليون دينار أردني 36.8لتصل إلى حوالي    % 80.7ارتفعت قيمة رؤوس األموال لهذه الشركات بنسبة        

  .)5انظر شكل ( ألف دينار 210.2 ألف دينار إلى 122.6الشركة الواحدة من رأس المال من 
  

 على األنشطة االقتصادية عدم دخول أي شركة في النشاط الزراعي، كما أن نشاط الصحة كان             ويظهر من توزيع االستثمارات   
وبقيت أنشطة الخدمات والتجارة والصناعة عند نفس مستواها تقريباً فـي           . له الجزء األقل من قيمة رؤوس األموال المستثمرة       

ت طوال فتـرة االنتفاضـة أنـه النشـاط األكثـر أمنـاً              إال أن زيادة حدثت في نشاط اإلنشاءات والذي أثب        . الربع الذي سبقه  
  .)6انظر شكل (لالستثمارات 

  

                                                           
  .لم يتسن الحصول على البيانات الخاصة بتسجيل الشركات حول قطاع غزة لذلك فإن التحليل سيقتصر على الضفة الغربية فقط   4
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  قيمة رؤوس األموال للشركات الجديدة المسجلة : 5شكل 
  2006في الضفة الغربية لغاية الربع األول 
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 .منشورةوزارة االقتصاد الوطني، دائرة تسجيل الشركات، بيانات غير : المصدر

  
  

توزيع رأس المال للشركات الجديدة المسجلة في الضفة الغربية : 6شكل 
  2006حسب األنشطة االقتصادية خالل الربع األول من العام 

  

التجارة %33.8

الخدمات األخرى 
%38.9

الصحة %0.3

االنشاءات %19.2

الصناعة %7.8

  
 .وزارة االقتصاد الوطني، دائرة تسجيل الشركات، بيانات غير منشورة: المصدر

 
 
  تطورات المالية العامة -5
  

   اإليرادات العامة5-1
  

 إلى وجود تراجع ملحوظ     2006تشير البيانات المتوفرة من وزارة المالية الفلسطينية حول األداء المالي للربع األول من العام               
 مليون دوالر، منخفضة    167.4في حجم اإليرادات العامة التي تم توريدها لحساب وزارة المالية خالل هذا الربع، حيث بلغت                

ومن خالل التدقيق في    . 2005عن الربع األول من العام      % 34، وبنحو   2005مقارنة بالربع األخير من العام      % 58.5بنسبة  
 إلى توقف الجانب اإلسرائيلي عن تحويل       دالمصادر الرئيسة لإليرادات العامة، نجد أن السبب الرئيس لهذا التراجع الكبير يعو           

المالية الفلسطينية، حيث أن مجموع ما تم تحويله حتى نهاية الربـع األول مـن               إيرادات المقاصة الشهرية إلى حساب وزارة       
 167.4، وحوالي   2005 مليون دوالر في الربع األخير من العام         260.3 مليون دوالر مقارنة مع      68.7 بلغ نحو    2006العام  

حقات السلطة من إيرادات المقاصـة      ، وكانت إسرائيل قد توقفت عن تحويل مست       2005مليون دوالر في الربع األول من العام        
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إثر فوز حماس في االنتخابات التشريعية التي جرت مؤخراً، وذلك كنوع من الضغط الممارس على الحكومة الجديدة للتراجع                  
  .)7انظر شكل (عن مواقفها السياسية 

  
  التطورات الرئيسية على بنود اإليرادات العامة لألرباع : 7شكل 

  2006األول ، و2005األول والرابع 
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ايرادات المقاصة ايرادات ضريبية ايرادات غير ضريبية

  
  الموقع اإللكتروني لوزارة المالية الفلسطينية: المصدر

  
 مليـون   43.7 مليون دوالر منخفضة بحـوالي       98.7 حوالي   2006أما إيرادات الجباية المحلية فبلغت في نهاية الربع األول          

 مليـون   86 والتي لـم تتجـاوز       2005ق نظيرتها في الربع األول      ، إال أنها تفو   2005دوالر مقارنة بالربع األخير من العام       
 مليون دوالر وارتفاع    71وجاء هذا االنخفاض في اإليرادات المحلية محصلة النخفاض اإليرادات غير الضريبية بنحو             . دوالر

  . مليون دوالر27.4اإليرادات الضريبية بحوالي 
  

اتها الضريبية وغير الضريبية تظهر تذبذباً بين فترة وأخرى، وقد يعود السبب            يشار هنا إلى أن إيرادات الجباية المحلية بمكون       
  .)8أنظر جدول (التي تتحكم وتؤثر في تحصيل بعض الرسوم والضرائب  في ذلك إلى العوامل الموسمية

  
  التطورات الرئيسية على بنود اإليرادات العامة والمساعدات: 8جدول 

 2006، 2005حسب الربع للعامين 

  

إيرادات غير إيرادات ضريبيةإيرادات مقاصة  
 ضريبية

المنح 
 والمساعدات

المجموع

324.88 71.12 33.35 52.99 05167.42-الربع األول
519.1 176.51 87.66 64.46 05190.47-الربع الثاني
342.82 53.61 26.92 66.82 05195.47-الربع الثالث
449.99 47.23 96.27 46.22 05260.27-الربع الرابع
297.49 130.06 25.16 73.59 0668.68-الربع األول

  .نيةالموقع اإللكتروني لوزارة المالية الفلسطي: المصدر
  
  النفقات العامة5-2
  

 2005 مليون دوالر مقارنة بالربع األخير من العـام          117.5 بنحو   2006تراجعت النفقات العامة نهاية الربع األول من العام         
تجـدر  . 2005 مليون دوالر مقارنة بالربع المقابل من العام         24إال أن تلك النفقات تزيد بحوالي       .  مليون دوالر  403.37لتبلغ  
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، فيما تشكل النفقات التطويرية النسبة الباقية       %)99.8(ارة إلى أن النفقات الجارية تشكل النسبة العظمى من النفقات العامة            اإلش
  .)8أنظر شكل (
  

منها، وبلـغ هـذا   % 68.6 على حوالي هيعتبر بند األجور والرواتب البند األكثر أهمية من بين بنود النفقات الجارية باستحواذ     
، مسجالً زيادة طفيفة عن الربع الذي سبقه، في حين انه يزيـد         2006 مليون دوالر نهاية الربع األول من العام         277البند نحو   
  .2005 مليون دوالر عن الربع المقابل في العام 41بأكثر من 

  

فقات التحويلية يشكالن   وبالعودة إلى أسباب التراجع في حجم النفقات العامة، يتضح أن التراجع في بندي النفقات التشغيلية والن               
 مليون دوالر، كما بلغت النفقات      21 مليون دوالر، لتبلغ     32السبب الرئيس لهذا االنخفاض، إذ تراجعت النفقات التشغيلية بنحو          

  . مليوناً خالل فترة المقارنة56 مليون دوالر متراجعة بنحو 70التحويلية نحو 
  

  عامة التطورات الرئيسية على بنود النفقات ال: 8شكل 
  2006، 2005حسب الربع للعامين 
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اجور ورواتب النفقات التشغيلية  النفقات التحويلية  النفقات الرأسمالية  النفقات التطويرية   صافي االقراض 
  الموقع اإللكتروني لوزارة المالية الفلسطينية: المصدر

  
من جهة أخرى، استمر بند صافي اإلقراض، والذي يظهر كأحد بنود النفقات الجارية، بالتراجع في الربع األول مـن العـام                     

، كما انه بلغ أكثر     2005 مليون دوالر في الربع األخير من العام         49، مقارنة مع حوالي      مليون دوالر  33.1 وبلغ نحو    2006
، ويشير ذلك إلى انحسار قدرة السلطة الفلسطينية على سداد أو تغطيـة             2005 مليون دوالر في الربع األول من العام         59من  

  .5)9دول أنظر ج(هذا البند بسبب انحسار إيراداتها بشكل كبير خالل نفس الفترة 
  

  2006، 2005حسب الربع للعامين  التطورات الرئيسية على بنود النفقات العامة: 9جدول 
  

المجموعنفقات تطويريةصافي اإلقراضأسماليةنفقات رنفقات تحويليةنفقات تشغيليةأجور ورواتب الفترة
379.00 3.16 59.45 0.15 44.56 36.10 235.58 05-الربع األول
498.94 13.50 92.88 3.58 81.19 72.04 235.75 05-الربع الثاني
467.60 11.71 74.80 15.73 49.34 56.25 05259.77- الربع الثالث
521.00 6.03 49.04 9.33 126.72 53.06 276.82 05-الربع الرابع
403.79 0.78 33.11 1.20 70.60 21.00 277.10 06-الربع األول

  .الموقع اإللكتروني لوزارة المالية الفلسطينية: المصدر
                                                           

نتاج وتوزيع الكهرباء في غزة أو بشكل غير المبالغ التي تدفعها الخزينة نيابة عن هيئات الحكم المحلي سواء بشكل مباشر لشركة إيعرف صافي اإلقراض على أنه    5
  مباشر من خالل الخصم من إيرادات المقاصة الخاصة بالسلطة
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 عجز الموازنة العامة/ فائض5-3
  

 مقارنة بالربع األخير من العام      2006على الرغم من التراجع الملحوظ الذي شهدته النفقات العامة نهاية الربع األول من العام               
، إال أن ذلك لم يكن كافياً لسد الفجوة الناجمة من عزوف الجانب اإلسرائيلي عن تحويل إيـرادات المقاصـة لحسـاب                      2005

وزارة المالية الفلسطينية والتي تعتبر من أهم مصادر اإليرادات العامة مما تسبب في تضخم عجز هذه الموازنة بشكل الفـت                    
عما كان عليه فـي     % 99 مليون دوالر مرتفعاً بنسبة      236 حوالي   2006حيث بلغ العجز نهاية الربع األول من العام         للنظر،  

  .عن العجز المسجل في الربع األول من نفس العام% 86، وهو يزيد أيضا بنسبة 2005الربع األخير من العام 
  
  التمويل5-4
  

ة العامة من إيرادات ونفقات، وتضخم عجز هذه الموازنة، فقـد اتجهـت             في ظل المستجدات التي حدثت على جانبي الموازن       
 مليـون دوالر  130وقد حصلت الحكومة على حوالي   . الحكومة إلى مصادر التمويل األخرى سواء الخارجية منها أو الداخلية         

ربية واألجنبية، وتكون    من مصادر خارجية، وهي عبارة عن مساعدات ومنح من الدول الع           2006خالل الربع األول من العام      
عن الربـع   % 82، وتزيد أيضاً بنسبة     2005عما كانت عليه في الربع األخير من العام         % 175بذلك قد سجلت ارتفاعاً بنحو      

 مليون دوالر لنفس الفترة من مصادر التمويل الداخلية المتمثلـة           120كما تمكنت الحكومة من توفير      . 2005المقابل من العام    
وقد نتج عن ذلك تمويل كامل العجـز فـي          . جارية وصافي التغير في المتأخرات وصندوق االستثمار الفلسطيني       في البنوك الت  

  .)10انظر جدول ( مليون دوالر 14.8 وتحقيق فائض بحوالي 2006الموازنة العامة للربع األول من العام 
  

ين التطورات الرئيسة على بنود الموازنة العامة حسب الربع للعام: 10جدول 
2005 ،2006  

  
 معدل التغير 2006 2005

مقارنة مع الربعالربع األولالربع الرابعالربع األول 
 2005األول  

ع الربع مقارنة م
 2005الرابع  

 %58.43- %34.02- 167.43 402.74 253.76  اإليرادات العامةصافي
 %30.70- %14.37 98.75 142.49 86.34  الجباية المحليةإيرادات -

 %59.22 %38.88 73.59 46.22 52.99  ضريبيةإيرادات
 %73.87- %24.56- 25.16 96.27 33.35  غير ضريبيةإيرادات

 %73.61- %58.98- 68.68 260.27 167.42 لمقاصة اإيرادات -
 %22.58- %6.43 403.37 521.00 379.00  العامةالنفقات

 %21.82- %7.12 402.59 514.97 375.84  الجاريةالنفقات -
 %0.10 %17.62 277.10 276.82 235.58  والرواتباألجور
 %0.46- %10.72 163.41 164.16 147.59  مدنيون

 %0.91 %29.21 113.69 112.66 87.99 عسكريون
 %59.67- %40.72- 21.40 53.06 36.10  تشغيليةنفقات
 %44.21- %58.66 70.70 126.72 44.56  تحويليةنفقات
 %32.48- %44.31- 33.11 49.04 59.45  اإلقراضصافي

 %86.82- %720.00 1.23 9.33 0.15  رأسمالية عاديةنفقات -
 %87.06- %75.32- 0.78 6.03 3.16  التطويريةالنفقات -

 %99.51 %235.9486.32-118.26-126.63- )العجز(الرصيد
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 معدل التغير 2006 2005

مقارنة مع الربعالربع األولالربع الرابعالربع األول 
 2005األول  

ع الربع مقارنة م
 2005الرابع  

 %29.64 %98.01 250.74 193.41 126.63  التمويلميزانية
 %175.38 %82.87 130.06 47.23 71.12  الخارجيالتمويل -
 %17.44- %117.40 120.68 146.18 55.51  الداخليالتمويل -

 %100.00- %100.00- 0.00 73.03 10.23 تأخرات سابقة مقاصة من متحويل
 %336.01 %73.44- 40.20 9.22 151.36  من البنوك التجاريةتمويل
 - %137.17- 39.43 106.080.00-  التغير في المتأخراتصافي
 - - 11.05 0.00 0.00 االستثمار عبر صندوق الرعاية االجتماعيةصندوق
 %53.07- - 30.00 63.92 0.00  االستثمارصندوق
 %80.30- - 14.80 75.14 0.00  بعد التمويلالفائض
  .الموقع اإللكتروني لوزارة المالية الفلسطينية: المصدر

  
  

   التطورات المصرفية في األراضي الفلسطينية6
  
   وفروعهاالمصارف عدد تطور 6-1
  

 مصرفاً بعد افتتاح بنـك      22، لتبلغ   2006  العام  من ولاأل خالل الربع    األراضي الفلسطينية  العاملة في    المصارفارتفع عدد   
 فرعاً وذلك نتيجة لقيام 141 فرعاً مقارنة مع 143الرفاه في مدينة رام اهللا، في حين ارتفع عدد الفروع خالل نفس الربع لتبلغ             

  .)11 جدول انظر( فرع لكل منهما في مدينة رام اهللا حكل من بنك الرفاه والبنك اإلسالمي الفلسطيني بافتتا
  

   في فلسطين وفروعها العاملةالمصارفتطور عدد : 11 جدول
  

 المحافظة الفترة عدد الفروع اإلدارات
المجموعبنوك وافدةبنوك محليةالمجموعاإلقليمية العامة

 100 55 47 18 10 8 المحافظات  الشمالية 

2005الربع الرابع  41 15 24 3 1 2 المحافظات الجنوبية

 141 70 71 21 11 10 لمجموعا

  102  55  49  19  10  9  المحافظات الشمالية
2006الربع األول   41  15  24  3  1  2  المحافظات الجنوبية

  143  70  73  22  11  11  المجموع
  .سلطة النقد الفلسطينية، بيانات غير منشورة: المصدر

  
  مطلوبات المصارف العاملة في األراضي الفلسطينية/  موجودات6-2
  

 حـوالي   2006 الربـع األول مـن عـام          خالل األراضي الفلسطينية  المصارف العاملة في     مطلوبات/  إجمالي موجودات  بلغ
 مليون دوالر مقارنة مع الربع السابق، إذ انخفضت موجودات المصارف           163 مليون دوالر، مسجلة انخفاضاً بمقدار       5437.6
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، مليـون دوالر   2موجودات المصارف الوطنية بمقدار      مليون دوالر، و   3989.5 مليون دوالر لتصل إلى      161الوافدة بمقدار   
  .)9انظر شكل  (مليون دوالر 1448 بحلتص

  
  المصارف العاملة مطلوبات /تطور إجمالي موجودات: 9شكل 

 0620، 0520في األراضي الفلسطينية خالل الربع األول للعامين 
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المصارف الوطنية  المصارف الوافدة  اجمالي المصارف

 
  .قد الفلسطينية، بيانات غير منشورةسلطة الن: المصدر

  
   محفظة التسهيالت االئتمانية6-3
  

، لتبلـغ  2005 مليون دوالر مقارنة مع الربع الرابع 35.2 ارتفاعاً بمقدار  2006في الربع األول     التسهيالت االئتمانية    سجلت
سهيالت االئتمانية، بارتفاع نسـبته     من إجمالي الت  % 35.2وقد قدمت المصارف الوطنية ما نسبته        ،مليون دوالر  1827نحو  
 1183.9من إجمـالي التسـهيالت، لتصـبح        % 64.8فيما منحت المصارف الوافدة     ،   مليون دوالر  643.1لتصبح  % 6.9

   .)10أنظر شكل ( 2005بالمقارنة مع الربع الرابع % 0.57بنسبة مسجلة انخفاضا 
  

  االتجاه العام للتسهيالت االئتمانية الممنوحة: 10شكل 
  ن قبل المصارف العاملة في األراضي الفلسطينيةم
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ربع05-1 ربع05-2 ربع05-3 ربع05-4 ربع 06-1

اجمالي المصارف المصارف الوطنية المصارف الوافدة
  

  .سلطة النقد الفلسطينية، النشرة اإلحصائية أعداد مختلفة: المصدر
  

من إجمـالي   % 32.4التسهيالت الممنوحة للقطاع العام     نسبة  أما بالنسبة لتوزيع التسهيالت حسب الجهة المقترضة، فقد بلغت          
مـن   %67.6 في نفس الفترة ما نسـبته ) المقيم وغير المقيم  ( الخاص  للقطاع التسهيالت الممنوحة في حين شكلت     ،تالتسهيال

  .)12أنظر جدول (إجمالي التسهيالت 
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فقد حظيت التسهيالت الممنوحة بعملة الدوالر األمريكي بالنصيب األكبـر مـن             العملة،   التسهيالت حسب وفيما يتعلق بتوزيع    
، وجاء  2005من مجموع التسهيالت خالل الربع الرابع       % 70.1من مجموع التسهيالت مقارنة مع      % 69سبة  التسهيالت وبن 

بين الربعين، وحّل الدينار األردنـي      % 18.4إلى  % 16.8الشيكل اإلسرائيلي بالمرتبة الثانية، وقد ارتفعت نسبة مساهمته من          
، وتوزعت باقي التسهيالت على العمالت األخرى بنسـبة         %12ى  إل% 12.5بالمرتبة الثالثة رغم انخفاض نسبة مساهمته من        

  ).12جدول أنظر % (0.6
  

 2006وعلى مستوى نوع االئتمان الممنوح، ظلت القروض الممنوحة تشكل الجزء األكبر من التسهيالت خالل الربـع األول                  
الجاري مدين بالمرتبة الثانية ليشكل ما      وجاء  . عن الربع السابق  % 2.1من إجمالي التسهيالت، مرتفعة بنسبة      % 64.5وبنسبة  
، وشكل كل من التمويل التأجيري والسحوبات المصرفية مجتمعين         %2.3من إجمالي التسهيالت، وارتفع بنسبة      % 34.9نسبته  
  .)12أنظر جدول (من التسهيالت االئتمانية % 0.6نحو 

  
  توزيع محفظة التسهيالت االئتمانية : 12جدول 

 2006، 2005حسب الربع للعامين 
  )مليون دوالر(

2005 2006  
  1ربع 4ربع  3ربع 2ربع  1ربع  

  حسب التوزيع الجغرافي
  1018.51069.41125.81191.11257.2 المحافظات الشمالية
  569.8 600.7 672.6 603.8 574 المحافظات الجنوبية

 حسب الجهة المقترضة
  591 592.2 638.1 586.8 534.1 قطاع عام

  1100.11134.41165.4 1003.21044  خاص مقيمقطاع
  70.5 65.2 60.21 42.4 55.2 قطاع خاص غير مقيم
 حسب نوع التسهيالت

  1154.31178.7 788.1 728.2 690 قروض
  637.9 623.2 997.8 931.4 890.2 جاري مدين

  10.4 10.4 8.7 9 7.9 تمويل تأجيري
  0.68 3.9 3.8 4.6 4.4 سحوبات وكمبياالت
 حسب نوع العملة
  1256.71260.6 1049.51200.31268 دوالر أمريكي
  220.36 224.3 216 197.8 182.1 دينار أردني

  335.35 300.3 303.9 264.6 348.6 شيقل إسرائيلي
  10.72 10.5 10.5 10.5 12.3 عمالت أخرى

 1592.51673.21798.41791.81827.08 المجموع
 .لفلسطينية، النشرة اإلحصائية الشهرية، أعداد مختلفةسلطة النقد ا: المصدر

  
وبالنسبة لتوزيع محفظة التسهيالت على القطاعات االقتصادية، بما فيها التسهيالت الممنوحة للقطاع العام، فقد طرأت تغيرات                

من إجمالي  % 19.9لى  إ% 20.4طفيفة على هذا التوزيع، حيث انخفضت نسبة التسهيالت الممنوحة لقطاع التجارة العامة من              
قطاع اإلنشاءات، وقطاع الخدمات والمرافق العامة، وخدمات النقل، وقطاع         : التسهيالت، وشكلت التسهيالت الممنوحة لكل من     

من جهة أخرى، شكلت التسهيالت الممنوحة      . على التوالي % 6.8،  %2.9،  %7.9،  %10.5الصناعة والتعدين والزراعة نحو     
  .في الربع السابق% 54.1من إجمالي التسهيالت بعد أن بلغت % 52 يلألغراض األخرى حوال
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   الديون المتعثرة6-4
  

 مليون  16.7 مليون دوالر مسجالً ارتفاعاً بنحو       2158. حوالي   2006بلغ إجمالي الدين الخاضع للمخصصات في الربع األول         
 102 مليون دوالر ليبلـغ  15.1 الوافدة بقيمة وجاء هذا االرتفاع محصلة الرتفاع نصيب المصارف. 6دوالر عن الربع السابق  

  .)11أنظر شكل ( مليون دوالر 56.2 مليون دوالر ليبلغ 1.6مليون دوالر، وارتفاع نصيب المصارف الوطنية بقيمة 
  

  توزيع الدين الخاضع للمخصصات على المصارف العاملة: 11شكل 
  2006، 2005في األراضي الفلسطينية حسب الربع للعامين 
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اجمالي المصارف المصارف الوطنية المصارف الوافدة
  

  .سلطة النقد الفلسطينية، بيانات غير منشورة: المصدر

  
   التوظيفات الخارجية للمصارف6-5
  

 مليـون   131 مليون دوالر مسجلة انخفاضاً بمقدار       2216 حوالي   2006بلغ حجم هذه التوظيفات نهاية الربع األول من العام          
 مليـون  23توظيفات المصارف الوطنية بقيمـة   : ا االنخفاض إلى انخفاض كل من     ويعزى هذ . دوالر مقارنة مع الربع السابق    

  .)12 لأنظر شك( مليون دوالر مقارنة مع الربع السابق 108دوالر، وتوظيفات المصارف الوافدة بقيمة 
  

  2006، 2005التوظيفات الخارجية للمصارف حسب الربع للعامين : 12شكل 
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اجمالي المصارف المصارف الوطنية المصارف الوافدة
  

  .سلطة النقد الفلسطينية، النشرة اإلحصائية الشهرية، أعداد مختلفة: لمصدرا
                                                           

 141.5 مليون دوالر، وفي آخر تحديث للبيانات، فقد بلـغ اإلجمـالي      137 قد بلغ    2005ورد في العدد السابق أن إجمالي الدين الخاضع للمخصصات في الربع الرابع                6
 .مليوناً
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  عـ الودائ6-6
  

 مليـون دوالر    4468، لتصبح   %3.1 انخفاضاً بنسبة    2006سجل إجمالي الودائع لدى المصارف خالل الربع األول من العام           
لـدى المصـارف الوطنيـة،      % 24.4بواقع  ، وتوزع إجمالي الودائع     )ودائع مصارف % 8.9 و 7منها ودائع عمالء  % 91.1(
وسيتم التركيز في هذا التحليل على ودائع العمالء، وذلك لألهمية النسبية التي تشكلها هـذه               . لدى المصارف الوافدة  % 75.6و

  .)13أنظر جدول (التوزيع الجغرافي، والجهة المودعة، ونوع الوديعة، ونوع العملة : الودائع، وسيكون التحليل حسب
  

 مليون دوالر منخفضة بنسـبة  4068 لتصبح 2006 العمالء واصلت انخفاضها خالل الربع األول  ع البيانات إلى أن ودائ    تشير
لدى المصـارف   % 75.7لدى المصارف الوطنية، و   % 24.3مقارنة مع الربع السابق، وتوزعت ودائع العمالء بواقع         % 2.9

  .)13أنظر شكل (الوافدة 
  

  2006، 2005 حسب الربع للعامين الء ودائع العماتجاهات: 13شكل 
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ودائع العمالء
  

  .، النشرة اإلحصائية الشهرية، أعداد مختلفةةسلطة النقد الفلسطيني: المصدر
  
 توزيع ودائع العمالء حسب المنطقة الجغرافية 6-6-1
  

 مليون دوالر، مسجلة ارتفاعـاً      3116حوالي   2006بلغت ودائع العمالء في المحافظات الشمالية خالل الربع األول من العام            
% 14.1أما في المحافظات الجنوبية فقد انخفض حجم الودائع خالل نفس الفتـرة بنسـبة               . مقارنة بالربع السابق  % 1.1بنسبة  

 وعلى ضوء المعطيات السابقة ارتفعت األهمية النسبية للودائع في المحافظـات الشـمالية مـن              .  مليون دوالر  952لتبلغ نحو   
في الربع  % 26.4من إجمالي الودائع، في حين تراجعت األهمية النسبية لودائع المحافظات الجنوبية من             % 76.6إلى  % 73.6

  .2006في الربع األول % 23.4 إلى 2005الرابع 
  
  توزيع ودائع العمالء حسب الجهة المودعة 6-6-2
  

وبالمقابل واصلت ودائع   . مليون دوالر خالل الربع األول     3671.6لتصبح  % 1.6سجلت ودائع القطاع الخاص ارتفاعاً بنسبة       
ويمكـن أن يعـزى     . عـن الربـع السـابق     % 31 مليون دوالر، منخفضة بنسبة      396.4القطاع العام انخفاضها وبلغت نحو      

تها  السلطة بشكل كبير بعد التطورات السياسـية التـي شـهد           تاالنخفاض المتواصل في ودائع القطاع العام إلى تراجع إيرادا        
  .األراضي الفلسطينية خالل الربع األول، وتحديداً النتائج التي أفرزتها العملية الديموقراطية في األراضي الفلسطينية

  
                                                           

  .ل ودائع القطاعين العام والخاصتشم   7
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 توزيع ودائع العمالء حسب نوع الوديعة 6-6-3
  

ين ارتفعت  ، في ح  %8.0 مليون دوالر، منخفضة بنسبة      1427.8 حوالي   2006بلغت قيمة الودائع الجارية خالل الربع األول        
 مليـون  1785.9لتبلـغ  % 2.2أما الودائع اآلجلة فقد انخفضت بنسبة   .  مليون دوالر  854.3لتبلغ  % 5.0ودائع التوفير بنسبة    

  . دوالر مقارنة مع الربع السابق
  

ساهمة الودائع  ونتيجة للتغيرات السابقة فقد اختلفت مساهمة األنواع المختلفة للودائع في إجمالي ودائع العمالء، فقد انخفضت م               
، وارتفعـت ودائـع     %43.9إلى  % 43.6، في حين ارتفعت الودائع اآلجلة من        %35.1إلى  % 37الجارية في هذا الربع من      

  %.21.0إلى % 19.4التوفير كذلك من 
 
 توزيع ودائع العمالء حسب نوع العملة  6-6-4
  

 0.9من الودائع، مرتفعة بــ      % 53.2 واستحوذت على    حافظت العمالت المختلفة على ترتيبها العام، إذ هيمنت عملة الدوالر         
منخفضة بـ  % 16.7 نقطة مئوية، ومن ثم عملة الشيكل بنسبة         0.2مرتفعة بـ   % 25.1نقطة مئوية تلتها عملة الدينار بنسبة       

 . نقطة مئوية0.2منخفضة بـ % 5.0 نقطة مئوية، وأخيراً العمالت األخرى بنسبة 0.9

  
  2006، 2005مالء حسب الربع للعامين توزيع ودائع الع: 13جدول 

  
2005 2006

 
  ربع
1 

ربع 
2 

  ربع
3 

ربع 
4 

  ربع
1 

 %حسب التوزيع الجغرافي 

76.274.073.973.676.6 المحافظات الشمالية 

23.826.026.126.423.4 المحافظات الجنوبية 

 %حسب الجهة المودعة 

 11.513.814.313.89.8 قطاع عام 

86.784.583.384.288.1 خاص مقيم قطاع 

 2.1 2.0 1.9 1.7 1.8 قطاع خاص غير مقيم 

 %حسب نوع الوديعة 

35.436.835.737.035.1  تحت الطلب -جاري

19.619.419.119.421.0 توفير 

45.043.845.243.643.9 ألجل 

 %حسب نوع العملة 

56.356.857.052.353.2 دوالر أمريكي 

24.623.924.024.925.1 دينار أردني 

14.715.215.017.616.7 شيقل إسرائيلي 

 5.0 5.2 4.0 4.1 4.4 عمالت أخرى 
  سلطة النقد،النشرة اإلحصائية، أعداد مختلفة: المصدر
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  8 حقوق الملكية6-7
  

الربـع   مقارنـة مـع   % 5.4 بنسبة   2006عام   الربع األول من ال    حقوق الملكية للمصارف العاملة في فلسطين خالل      انخفضت  
للمصارف، فيصعب إجراء المقارنة بين     ) التشغيلية(أما بالنسبة لألرباح الجارية     . مليون دوالر  542.2 لتصبح    2005الرابع  

لك ولـذ .  على اعتبار أن بيانات الربع الرابع هي بيانات تراكمية تمثل كامـل العـام   2006 والربع األول    2005الربع الرابع   
وقد أشارت بيانات الميزانيـة المجمعـة       . 2006 و 2005ارتأينا إجراء المقارنة بين األرباح المتحققة في الربع األول للعامين           

 مليـون دوالر فـي الربـع األول         35لجميع المصارف العاملة في فلسطين انخفاض األرباح المتحققة من قبل المصارف من             
  .)14انظر جدول  (2006ع األول  مليون دوالر في الرب24 إلى نحو 2005

  
  أهم البنود الرئيسة للميزانية المجمعة للمصارف : 14جدول 

  2006، 2005حسب الربع للعامين 
  

 البيان 2005  2006

3ربع  4ربع   1ربع 2ربع  1ربع   

 %نقد في الصندوق  4.5 4.6 4.2 4.4 3.9

 %أرصدة لدى سلطة النقد  9.6 10.4 10.2 10.0 9.8

 %أرصدة لدى المصارف في فلسطين  4.4 3.7 3.1 2.4 2.8

40.5 41.7 40.1 41.8 42.7  %أرصدة لدى المصارف خارج فلسطين 

33.6 30.8 32.8 30.7 30.5  %التسهيالت االئتمانية 

 %محفظة األوراق المالية  3 3.6 4.4 5.9 4.2

 %موجودات أخرى  5.3 5.2 5.2 4.8 5.2

 المطلوبات= دات الموجو 100 100 100 100  100

74.7 74.8 76.5 75.5 76.4  %ودائع العمالء 

 %ودائع سلطة النقد  2.1 3.1 2.6 3.1 3

 %ودائع المصارف العاملة في فلسطين  4.2 3.6 3 2.5 2.8

 %ودائع المصارف العاملة خارج فلسطين  2.4 2.4 1.9 1.9 1.6

 %حقوق الملكية  7.1 7.9 8.9 10.2 10

 %مخصص ديون مشكوك فيها  2.5 2.3 2.3 2.5 2.6

 %مطلوبات أخرى  5.3 5.2 4.8 5.0 5.3
  .سلطة النقد الفلسطينية، بيانات غير منشورة: المصدر

  
   مؤشرات أداء المصارف العاملة في فلسطين6-8
  

 في فلسطين، وفيما     التطورات الرئيسية المتعلقة بعدد من مؤشرات أداء المصارف العاملة         15تبين البيانات الواردة في جدول      
  :يلي استعراض ألهم هذه المؤشرات

 

                                                           
  تشمل رأس المال المدفوع واالحتياطيات واألرباح وعالوات اإلصدار   8
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  نسبة رأس المال واالحتياطيات إلى األصول المرجحة بالمخاطر 6-8-1
  

تشير هذه النسبة على قدرة المصارف على مواجهة المخاطر المتوقعة وغير المتوقعة التي قد تتعرض لها مواردها، وخاصـة               
إلـى  % 11.2 من   2006ارف الوطنية التجارية العاملة في فلسطين خالل الربع األول          لمصلوقد ارتفعت هذه النسبة     . الودائع
 .، ويعزى هذا االرتفاع إلى زيادة قاعدة رأس مال أحد المصارف18.3%

 
  إلى إجمالي التسهيالت  9مخصصات التسهيالت 6-8-2
  

طر االئتمان، والتي يـتم تحميلهـا علـى         يتمثل هذا المؤشر في قياس المبالغ التي قامت المصارف بتخصيصها لمواجهة مخا           
علما بأن هذه المخصصات تحسب على نسب تحددها سـلطة النقـد            . حساب األرباح والخسائر منسوبة إلى إجمالي التسهيالت      

على التسهيالت الممنوحة من قبل المصارف، حيث نالحظ أن نسبة مخصصات التسهيالت إلى إجمالي التسهيالت بقيت ثابتـة   
 .2006خالل الربع األول % 7.6، وظلت عند مستوى 2005ما كانت عليه في الربع الرابع ولم تتغير ع

  
  التسهيالت االئتمانية للقطاع الخاص إلى ودائع القطاع الخاص 6-8-3
  

فـي  % 33.2 بعد أن كانـت  2006خالل الربع األول من العام   % 33.6يالحظ من البيانات المتوفرة ارتفاع هذه النسبة لتبلغ         
، ويستدل من ذلك على اتجاه المصارف العاملة في فلسطين إلى التوسع في مـنح التسـهيالت االئتمانيـة                   2005الربع الرابع   

جدير بالذكر أن هذا المؤشر اتخذ اتجاهاً       . هادفة إلى تدعيم مراكز السيولة لديها     للقطاع الخاص، والحد من سياسة المصارف ال      
 .2005تصاعدياً منذ الربع األول 

  
  التسهيالت االئتمانية إلى ودائع العمالء  6-8-4
  

مقارنة مع  % 44.9 ارتفاعاً ملحوظاً لتبلغ     2006سجلت نسبة التسهيالت االئتمانية إلى ودائع العمالء في الربع األول من العام             
وقد يعكس ارتفاع هذا المؤشر تحسناً في مساهمة المصارف في تمويل األنشطة االقتصـادية فـي                . في الربع السابق  % 42.8

 %.40األراضي الفلسطينية، وتجدر اإلشارة إلى أن هذه النسبة تفوق الحد األدنى المقرر من قبل سلطة النقد والبالغ 

  
  لى إجمالي الودائعالتوظيفات الخارجية إ 6-8-5
  

تقليل حثها على    األكبر من أموالها في الداخل و      الجزءتوظيف  ب المصارف العاملة في فلسطين      قيامحرصاً من سلطة النقد على      
من إجمالي الودائـع    % 65 عن توظيفات الخارجية الال تزيد نسبة     نسبة التوظيف الخارجي، فإن تعليماتها تلزم المصارف بأن       

بعد االرتفاع الذي طرأ عليها فـي الربـع         % 50 لتبلغ   2006اودت هذه النسبة انخفاضها في الربع األول        وقد ع كحد أقصى،   
 .السابق

  
  
  
  
  
  

                                                           
  .من إجمالي األرباح% 1.5-%1.25يتم إعداده من قبل المصارف لمواجهة الخسائر المحتملة وغير المحددة للقروض والتسهيالت بواقع    9
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  2006، 2005مؤشرات أداء المصارف حسب الربع للعامين : 15جدول 
  

2005 2006  
  1 ربع4ربع 3ربع  2ربع  1ربع   المؤشر

  11.218.3 12.5 10.912.9 %األصول / نسبة رأس المال واالحتياطيات
  7.6 7.6 6.7 8 8.9 %التسهيالت / مخصصات التسهيالت

  33.233.6 30.7 30.6 30 %ودائع القطاع الخاص /التسهيالت للقطاع الخاص
  42.844.91 42.9 39.940.7 %ودائع العمالء / التسهيالت 

  50.950.0 47.8 50.149.4 %إجمالي الودائع / التوظيفات الخارجية
  سلطة النقد الفلسطينية، بيانات غير منشورة: المصدر

  
  نشاط غرف المقاصة6-9
  

، في حجم تقاص الشـيكات    2006أظهر نشاط غرف المقاصة التابعة لسلطة النقد تراجعاً ملحوظاً خالل الربع األول من العام               
عبة التي طالت معظم األنشطة بعد االنتخابـات        من حيث العدد والقيمة، وقد يعزى هذا التراجع إلى األوضاع االقتصادية الص           

  .البرلمانية، وقد رافق تراجع نشاط غرف المقاصة ارتفاع ملحوظ في عدد وقيمة الشيكات المعادة
  
  الشيكات المقدمة للتقاص 6-9-1
  

، ونابلس، وغـزة،    تراجع عدد الشيكات المقدمة للتقاص لدى غرف المقاصة التابعة لسلطة النقد الفلسطينية في كل من رام اهللا                
 592,359ليبلـغ   ) يالدوالر األمريكي، والدينار األردني، والشيقل اإلسرائيلي، واليورو األوروب       (وبمختلف العمالت المتداولة    
مقارنة مع الربع السابق، في حين بلغ مجموع قيمة الشـيكات المقدمـة للتقـاص مقومـة                 % 7.7شيكاً، وبنسبة تراجع بلغت     

مقارنة مع الربع السابق، ولترجع إلى المستويات السائدة قبـل          % 9.5 مليون دوالر منخفضة بنسبة      1309.3بالدوالر حوالي   
 .)14أنظر شكل (عام تقريباً 

  
 حسب الربع للعامين اتجاهات قيمة الشيكات المقدمة للتقاص: 14كل ش

2005 ،2006  
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 )المرتجعة(الشيكات المعادة  6-9-2
  

ارتفعت  كما.  ألف شيك  97.1ليبلغ حوالي   % 6 بنسبة   2006 في الربع األول      عدد الشيكات المعادة بالعمالت المختلفة     ارتفعت
 ويعد هذا االرتفاع فـي عـدد وقيمـة           مليون دوالر ،   117.5وبلغت نحو    %7.6 قيمة هذه الشيكات عن الربع السابق بنسبة      

الشيكات المعادة مؤشراً سلبياً على األداء المالي لمصدري الشيكات وما لذلك من انعكاسات سلبية على القطاع المصرفي بشكل                  
  .)16أنظر جدول (عام 

  
بعد أن كانت   % 16لتبلغ  ) تقاصعدد الشيكات المعادة إلى إجمالي الشيكات المقدمة لل       (وفقاً للمعطيات السابقة فقد ارتفعت نسبة       

 . خالل نفس الفترة% 8.9إلى % 7.6في الربع السابق، كما ارتفعت النسبة المتعلقة بقيمة هذه الشيكات من % 14

  
  عدد وقيمة الشيكات المقدمة للتقاص ونسبة الشيكات : 16جدول 

  2006، 2005 حسب الربع للعامين المعادة منها
  

المقدم للتقاص/نسبة المعاد الشيكات المقدمة للتقاص الشيكات المعادة

 %العدد  %القيمة 
مليون (القيمة 

 )دوالر
)شيك(العدد مليون (القيمة 

 )دوالر
)شيك(العدد

 الفترة

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

6.1 13 79.7 68,583 1308.4 541,787  05الربع الثاني 

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

  05الربع الرابع  642,026 1446,3  91,594 109.2  14 7.6
8.9 16 117.5 97,066 1309.3 592,359   06الربع األول 

  سلطة النقد الفلسطينية، النشرة اإلحصائية الشهرية، أعداد مختلفة: المصدر
  
   التشتت في أسعار صرف العمالت 6-10
  

 الدوالر األمريكي مقابل الشيكل اإلسرائيلي في كل من المصـارف الفلسـطينية واإلسـرائيلية                سعر صرف  17يبين الجدول   
 مقارنة مع المعدل    1/6/2006ومحالت الصرافة إلى جانب الصرافين المتجولين، ولدى مقارنة معدل أسعار الصرف بتاريخ             

كي مقابل الشيكل في كـل مـن األراضـي          ، نالحظ انخفاض كبير في سعر صرف الدوالر األمري        7/3/2006السائد بتاريخ   
وانخفض سعر الصرف في    . 4.51 إلى   4.68الفلسطينية وإسرائيل، حيث انخفض سعر الصرف في األراضي الفلسطينية من           

 ارتفاع معدالت التشتت في األراضـي الفلسـطينية         ظمن جهة أخرى، نالح   .  خالل نفس الفترة   4.51 إلى   4.63إسرائيل من   
، وانخفض معدل   %0.81بينما كان   % 1.10يل، حيث وصل معدل التشتت في األراضي الفلسطينية إلى          وانخفاضها في إسرائ  

 .خالل نفس فترة المقارنة% 0.74إلى % 3.27التشتت في البنوك اإلسرائيلية كذلك من 

  
مـن األراضـي    أما بالنسبة للدينار األردني، فقد انخفض سعر صرف الدينار األردني مقابل الشيكل اإلسـرائيلي فـي كـل                   

 بينمـا كـان   1/6/2006 بتاريخ 6.35ليبلغ % 3.9الفلسطينية وإسرائيل، حيث انخفض السعر في األراضي الفلسطينية بنسبة    
  .6.36 إلى 6.42، من %1، أما في إسرائيل، فقد انخفض بنسبة ال تتجاوز 7/3/2006 بتاريخ 6.61
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   مقابل الشيكل يأسعار صرف الدوالر األمريك: 17جدول 
  1/6/2006اإلسرائيلي بتاريخ 

 

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

  
  

في األراضي الفلسطينية، حيث ارتفع لدى الصرافين المتجولين        % 1إلى  % 0.88وعند تتبع معدل التشتت، نجد أنه ارتفع من         
أما في إسرائيل، فنالحظ انخفاض معدل التشتت بشكل كبير حيث بلغ           . ومحالت الصرافة بينما ظل ثابتاً لدى البنوك الفلسطينية       

، ويرجع هذا التراجع في معدل التشتت إلى االنخفـاض          7/3/2006بتاريخ  % 7.69 بعد أن كان     1/6/2006اريخ  بت% 0.79
  .)18أنظر جدول ) (بنك هبوعاليم(الحاد في معدل التشتت في أحد البنوك اإلسرائيلية 

  
 فـي   المعـدل  ارتفـع    ومن ناحية أخرى، ارتفع معدل سعر صرف اليورو في كل من األراضي الفلسطينية وإسرائيل، حيث              

، حيث ارتفع   %3.8 بنسبة أعلى بلغت     المعدل أما في إسرائيل فقد ارتفع       ،5.67 ليصل إلى % 1.4األراضي الفلسطينية بنسبة    
  . خالل نفس فترة المقارنة5.76 إلى 5.55من 

  
  
  

(%)معدل التشتت )Pip(وحدة التشتتمقدار التشتتسعر البيعسعر الشراء القطاع
 الصرافون المتجولون

 0.44 20 0.02 4.53 4.51 1صراف متجول 

 0.22 10 0.01 4.52 4.51 2صراف متجول 

 0.44 20 0.02 4.53 4.51 3صراف متجول 

 0.37 16.67 0.02 4.53 4.51 المعدل

  محالت الصرافة
 0.67 30 0.03 4.53 4.5 )رام اهللا(محالت الصرافة 

 0.44 20 0.02 4.53 4.51 )نابلس(محالت الصرافة 

 0.44 20 0.02 4.53 4.51 )بيت لحم(محالت الصرافة 

 0.52 23.33 0.02 4.53 4.51 المعدل

 بنوك فلسطينية

 5.46 250 0.25 4.83 4.58 )رام اهللا(بنك فلسطيني 

 1.11 50 0.05 4.55 4.5 )نابلس(بنك فلسطيني 

 0.67 30 0.03 4.53 4.5 )بيت لحم(بنك فلسطيني 

 2.41 110.00 0.11 4.64 4.53 المعدل 

 1.10 50.00 0.05 4.56 4.51 المعدل في األراضي الفلسطينية

 بنوك إسرائيلية
Bank Hapolim 4.52 4.53 0.01 10 0.22 

Israel Discount Bank 4.52 4.53 0.01 10 0.22 
Bank Leumi Leisrael 4.49 4.57 0.08 80 1.78 

 0.74 33.33 0.03 4.54 4.51 المعدل في إسرائيل
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  أسعار صرف الدينار األردني مقابل الشيكل اإلسرائيلي: 18جدول 
  1/6/2006 بتاريخ 

  

وحدة التشتت مقدار التشتتسعر البيعر الشراءسع القطاع
)Pip( 

 معدل التشتت
(%) 

 الصرافون المتجولون

 0.63 40.00 0.04 6.39 6.35 1صراف متجول 

 0.47 30.00 0.03 6.38 6.35 2صراف متجول 

 0.79 50.00 0.05 6.40 6.35 3صراف متجول 

 0.63 40.00 0.04 6.39 6.35 المعدل

  محالت الصرافة
 1.10 70.00 0.07 6.42 6.35 )رام اهللا(محالت الصرافة 

 0.79 50.00 0.05 6.40 6.35 )نابلس(محالت الصرافة 

 0.79 50.00 0.05 6.40 6.35 )بيت لحم(محالت الصرافة 

 0.89 56.67 0.06 6.41 6.35 المعدل

 بنوك فلسطينية

 1.42 90.00 0.09 6.43 6.34 )رام اهللا(بنك فلسطيني 

 1.58 100.00 0.10 6.43 6.33 )نابلس(لسطيني بنك ف

 1.42 90.00 0.09 6.43 6.34 )بيت لحم(بنك فلسطيني 

 1.47 93.33 0.09 6.43 6.34 المعدل

 1.00 63.33 0.06 6.41 6.35المعدل في األراضي الفلسطينية

 بنوك إسرائيلية
Bank Hapolim 6.37 6.40 0.03 30.00 0.47 

Israel Discount Bank 6.38 6.39 0.01 10.00 0.16 
Bank Leumi Leisrael 6.33 6.44 0.11 110.00 1.74 

 0.79 50.00 0.05 6.41 6.36 المعدل في إسرائيل

باإلضافة إلى  ) رام اهللا، نابلس، بيت لحم    (قام معهد ماس بجمع البيانات خالل المسح الميداني الذي أجراه في مدن             : المصدر
  .ع البنوك اإلسرائيليةالتصاالت الهاتفية ما

  
، %2.22إلـى   % 1.30أما بالنسبة لمعدالت التشتت، نالحظ ارتفاع معدل التشتت في األراضي الفلسطينية، حيث ارتفع مـن                

 ).19انظر جدول % (0.70إلى % 3.33بينما انخفض في إسرائيل من 
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  1/6/2006أسعار صرف اليورو مقابل الشيكل اإلسرائيلي بتاريخ : 19جدول 
  

وحدة مقدار التشتتسعر البيعسعر الشراء  القطاع
)Pip(التشتت

 معدل التشتت
(%)10 

 الصرافون المتجولون
 1.40 80.00 0.08 5.80 5.72 1صراف متجول 
 1.77 100.00 0.10 5.75 5.65 2صراف متجول 
 1.75 100.00 0.10 5.80 5.70 3صراف متجول 

 1.64 93.33 0.09 5.78 5.69 المعدل
  محالت الصرافة

 1.75 100.00 0.10 5.80 5.70 )رام اهللا(محالت الصرافة 
 1.76 100.00 0.10 5.78 5.68 )نابلس(محالت الصرافة 
 0.87 50.00 0.05 5.80 5.75 )بيت لحم(محالت الصرافة 

 1.46 83.33 0.08 5.79 5.71 المعدل
 بنوك فلسطينية

 2.98 170.00 0.17 5.87 5.70 )رام اهللا(بنك فلسطيني 
 3.71 70.00 0.21 5.87 5.66 )نابلس(بنك فلسطيني 
 3.99 120.00 0.22 5.73 5.51 )بيت لحم(بنك فلسطيني 

 3.56 120.00 0.20 5.82 5.62 المعدل
 2.22 98.89 0.13 5.80 5.67 المعدل في األراضي الفلسطينية

  بنوك إسرائيلية
Bank Hapolim  5.78 5.79 0.01 10.00 0.17 

Israel Discount Bank 5.78 5.79 0.01 10.00 0.17 
Bank Leumi Leisrael 5.73 5.83 0.10 100.00 1.75 

 0.70 40.00 0.04 5.80 5.76 المعدل في إسرائيل
لى باإلضافة إ ) رام اهللا، نابلس، بيت لحم    (قام معهد ماس بجمع البيانات خالل المسح الميداني الذي أجراه في مدن             : المصدر

  . الهاتفية مع البنوك اإلسرائيليةاالتصاالت
  
  

   السوق المالي-7
  

 متأثرة باألوضاع السياسية    2006واصلت المؤشرات المتعلقة بالسوق المالي الفلسطيني انخفاضها خالل الربع الثاني من العام             
صادرة عن سوق فلسطين لألوراق المالية      واألمنية التي تسود األراضي الفلسطينية، حيث تشير بيانات حركة األوراق المالية ال           

في الربع  % 37.4إلى حدوث انخفاض شديد على جميع مؤشرات السوق في فلسطين، فقد انخفض عدد األسهم المتداولة بنسبة                 
لتصل % 70.4كما انخفضت أحجام التداول بنسبة      .  مليون سهم  43.8 مقارنة مع الربع األول ليصل إلى        2006الثاني من عام    

%. 23.3 مليار دوالر بانخفاض نسبته     2.3 مليون دوالر، وبلغت القيمة السوقية لألسهم نحو         149.1ألسهم المتداولة إلى    قيمة ا 
 صفقة بين الربعين، وقد حـدثت هـذه االنخفاضـات           31481 صفقة إلى    43259من جهة أخرى انخفض عدد الصفقات من        

أما بالنسـبة  . 2006 جلسة خالل الربع الثاني من عام 62صل إلى  جلسات لت5بالرغم من ارتفاع عدد جلسات التداول بمقدار  
مقارنة مع نهاية شهر آذار مـن عـام         % 38.4 نقطة بانخفاض نسبته     536.66لمؤشر القدس فقد بلغ في نهاية شهر حزيران         

  .)15انظر شكل  (2006
                                                           

  .لى سعر الشراء هو قيمة التشتت مقسوماً ع:معدل التشتت   10
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   2006مؤشر القدس خالل الربع األول والثاني من عام : 15شكل 
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 www.p-s-e.com االلكتروني لسوق فلسطين لألوراق المالية الموقع: المصدر

  
  

   والقوة الشرائيةاألسعار -8
  

   األسعار8-1
  

في الرقم القياسي ألسعار المستهلك مقاسـةً بالشـيكل فـي           ارتفاع   حدوث   إلى 2006 من العام    األولتشير إحصاءات الربع    
، حيث سجلت األسـعار ارتفاعـاً بنسـبة         2005 الرابع من العام  مقارنةً مع الربع    % 0.95األراضي الفلسطينية بلغت نسبته     

انظـر  (  استقراراً في منطقة القدساألسعارفي باقي الضفة الغربية، في حين سجلت     % 1.26في قطاع غزة، وبنسبة     % 2.71
   .)16شكل 

  
 معدل التضخم بالشيكل في كل من القدس وباقي الضفة الغربية: 16شكل 

  2006، 2005، 2004عوام حسب الربع لألوقطاع غزة 
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%

قطاع غزة باقي الضفة الغربية القدس
  

حسبت من قبل ماس بناًء على بيانات الجهاز المركزي لإلحصـاء الفلسـطيني، الـرقم               : المصدر
  سنوات مختلفةالقياسي ألسعار المستهلك، 

  
 بالمقارنـة مـع      األكبـر  االرتفـاع  وهـو ،  من االرتفاع الحاصل في األسعار    % 55ساهمت مجموعة المواد الغذائية بحوالي      

 إجماليمن  % 11.54وسجل ارتفاع في مجموعة النقل واالتصاالت بنسبة         ،المجموعات السلعية األخرى في السلة االستهالكية     
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إجمالي االرتفـاع،  % 7من هذا االرتفاع، والخدمات الطبية بحوالي % 10.5االرتفاع العام، وساهمت خدمات المسكن بحوالي     
ت كل من مجموعة السلع والخدمات المتنوعة ومجموعة المشروبات والتبغ ومجموعة األقمشة والمالبس             إضافة إلى ذلك شهد   

  .واألحذية وخدمات التعليم واألثاث والسلع والخدمات المنزلية والسلع والخدمات الترفيهية ارتفاعاً متفاوتاً في أسعارها
  

فيالحظ أن مجموعة المواد الغذائية ساهمت بشـكل         االستهالكية،وعات المختلفة المكونة للسلة     موعلى مستوى المناطق والمج   
 وذلك بسبب االرتفاع الكبير الذي طرأ علـى  %79 بلغت بنسبةكبير في حدوث االرتفاع في مستوى األسعار في قطاع غزة و        

الكميات المعروضـة    نقص   إلىويعزى ذلك   . مقارنة بالربع السابق  % 5مستوى األسعار للمواد الغذائية، إذ ارتفعت بأكثر من         
أما في باقي الضفة الغربية، فقد ساهمت مجموعة المواد         . من هذه المواد نتيجة إغالق إسرائيل للمعابر المؤدية إلى قطاع غزة          

% 1.52 من االرتفاع الحاصل في مستوى األسعار، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار المـواد الغذائيـة بنسـبة                  %48الغذائية بنسبة   
  .)20انظر جدول (
  

  التغيرات الحاصلة على الرقم القياسي ألسعار المستهلك في األراضي الفلسطينية، : 20جدول 
   2005 مقارنة بالربع الرابع 2006حسب المنطقة والمجموعة السلعية في الربع األول 

  

  القدس
%  

  قطاع غزة
%  

  باقي الضفة الغربية
%  

األراضي 
  %الفلسطينية 

  المجموعة السلعية

  المواد الغذائية 1.28 1.52 5.02 0.73-
  المشروبات والتبغ 0.48 0.84 1.20 1.13-
  واألحذيةاألقمشة والمالبس  0.29 0.96 0.24 0.08-
  المسكن ومستلزماته 1.45 1.23 1.24 2.00
  األثاث والسلع والخدمات المنزلية 0.27 0.51 0.25 0.20
  النقل واالتصاالت 0.87 1.52 2.18 0.81
  خدمات التعليم 0.57 1.83 0.11 0.00
  الرعاية الصحية 1.34 0.88 2.06 0.79
  السلع والخدمات الترفيهية 0.22 0.86 0.06- 0.00
  سلع وخدمات متنوعة 0.78 0.74 0.31 0.47
  الرقم القياسي العام 0.95 1.26 2.71 0.00

  .الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر
  

خالل الربع  % 1.17ارتفاعاً بلغ   ) كالمواد الغذائية والسجائر وغيرها من المواد االستهالكية      (سجلت أسعار السلع غير المعمرة      
ارتفاعـاً بلـغ    ) كاألجهزة المنزلية والسلع الترفيهيـة    ( مقارنة بالربع السابق، كذلك سجلت أسعار السلع المعمرة          2006 األول
  .خالل الربع مقارنة بالربع السابق% 0.39

  
 مقارنـة   2006 األولخالل الربـع    % 0.31ارتفاعاً مقداره   ) كاألقمشة والمالبس واألحذية  (شبه المعمرة   سجلت أسعار السلع    

  .مقارنة بالربع السابق% 0.95، كذلك سجلت أسعار الخدمات ارتفاعاً مقداره 2005بالربع الرابع 
  

% 1.30سلع المستوردة ارتفاعاً مقـداره      أما أسعار السلع من حيث كونها سلع محلية المنشأ أو مستوردة، فقد سجلت أسعار ال              
  .  لنفس الفترة% 0.90 مقارنة بالربع السابق، وكذلك سجلت أسعار السلع المحلية ارتفاعاً بلغ 2006 األولخالل الربع 
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    الحيوية متوسط أسعار بعض السلع االستهالكية8-2
  

عام لغالء المعيشة الفلسطيني الشهري، حيث يحـدد التغيـر          تمثل السلع الحيوية محركاً رئيسياً لمستويات التغير في المؤشر ال         
الذي يحدث في أسعار هذه السلع االتجاه العام لغالء المعيشة الفلسطيني ارتفاعاً أو انخفاضاً، ويعتبر توفير مؤشـر إحصـائي                    

ـ إضافةحول هذه السلع معلومة مهمة للتوقع باتجاهات تحرك جدول غالء المعيشة     ر مـن دالالت حـول    لما يمثله هذا المؤش
أهمية اإلنفاق على هذه السلع من موازنة المستهلك الفلسطيني، مع العلم أن سلة المستهلك الفلسطيني تشمل عشر مجموعـات                   
رئيسية تتوزع ما بين سلع المواد الغذائية والمشروبات والتعليم والخدمات الطبية والنقـل واالتصـاالت وخـدمات المسـكن                   

فيهية والسلع المتنوعة واألثاث والسلع المنزلية واألقمشة والمالبس واألحذية، وتختلف األهمية النسبية            ومستلزماته والسلع التر  
  .بين هذه المجموعات الرئيسية طبقاً إلنفاق المستهلك الفلسطيني عليها

  
) مـن السـلة   % 41 (تعتبر مجموعة المواد الغذائية أهم المجموعات الرئيسية ضمن سلة المستهلك الفلسطيني وأكثرها وزنـاً             

مقارنة بالمجموعات األخرى ولعل هذه بمثابة السمة العامة لسلة المستهلك في الدول النامية ومنها حالة المجتمع الفلسـطيني،                  
وتندرج السلع الحيوية التي تشكل الجزء األكبر من إنفاق المواطن الفلسطيني ضمن مجموعة المواد الغذائية، مما يعطي هـذه                   

  .لموساً في التأثير على المؤشر العام لغالء المعيشة بشكل عامالسلع ثقالً م
  

 مـع    وخاصة بعد نتائج االنتخابات التشريعية الفلسطينية مقارنـة         في الظروف األمنية    توتراً 2006  الربع األول من العام    شهد
ي شهدتها المعابر التجارية وخاصة معبر       واالغالقات الت  ،للمواطنين الحياة المعيشية في   السلبيوكان لهذا أثره    . األعوام السابقة 

 استقرار أسعار السلع    علىأيضاً  و المنطار التجاري في قطاع غزة، األمر الذي أثر سلباً على تدفق السلع من وإلى قطاع غزة،               
تفاعـاً  ن أسعار معظم هذه السلع قد شهدت ار       أب 21تظهر البيانات في الجدول     و . وخاصة الحيوية واألساسية منها    االستهالكية

  : مقارنة باألرباع السابقة2006بشكل ملحوظ خالل الفترة الماضية، وفيما يلي ملخص لحركة األسعار مع نهاية الربع األول 
  

  :أسعار السكر والطحين واألرز
، حيـث ارتفعـت     2006طرأ ارتفاع ملحوظ على أسعار السكر في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة خالل الربـع األول                  

مقارنة بالربع السابق، وكانت نسبة الزيادة في قطاع غزة أكبر حيث بلغـت نحـو               % 14.2في الضفة الغربية بنسبة     األسعار  
في كل من الضفة وغزة على التـوالي  % 2.4و% 4.1 في أسعار الطحين، إذ ارتفع سعره بنسبة   عوتقل حدة االرتفا  %. 30.6

الضفة الغربية، في حين شهدت أسعار األرز فـي قطـاع غـزة             في  % 2.6وارتفعت أسعار األرز بواقع     . خالل نفس الفترة  
  %. 0.6انخفاضاً طفيفاً بنسبة 

  
  :أسعار المحروقات

، وذلك كنتيجـة الرتفـاع أسـعار الـنفط          2006واصلت أسعار البنزين ارتفاعها في األراضي الفلسطينية خالل الربع األول           
مقارنة بالربع السابق وبنسـبة     % 2.1فة الغربية وقطاع غزة بنسبة      وقد ارتفع سعر لتر البنزين في كل من باقي الض         . العالمي
وفي نفس السياق، ارتفعت أسعار الغاز المستخدم كوقود منزلي خـالل نفـس             . مقارنة بالربع األول من العام السابق     % 10.9

  . واقل عن الربع السابق ش3 بارتفاع مقداره 2006 شيكالً خالل الربع األول 45الفترة، حيث بلغ سعر اسطوانة الغاز نحو 
  

  :أسعار حليب األطفال وزيت الزيتون
طال ارتفاع األسعار مواد أساسية أخرى، كحليب األطفال وزيت الزيتون، إذ تشير البيانات إلى ارتفاع أسعار حليب األطفـال                   

ار زيت الزيتـون، فقـد   أما أسع. في الضفة الغربية، في حين لم يطرأ تغير على أسعار الحليب في غزة     % 1.5المجفف بنحو   
وبالمقارنة مع أسعار زيت الزيتون السائدة      . على التوالي % 0.8و% 5.6ارتفعت في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع          
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، نالحظ ارتفاع األسعار بشكل كبير، إذ ارتفع سعر الزيت في الضفة الغربية خالل سنة واحدة بأكثر                 2005خالل الربع األول    
 21 شيكالً، وكان االرتفاع في قطاع غزة أقل بكثير، حيث بلغ سعر الكيلو حـوالي                24بلغ سعر الكيلو نحو     كل لي ي ش 7.5من  

  .2005 شيكالً في الربع األول 19شيكالً بعد أن كان 
  

  :أسعار البندورة والبطاطا
عتين في الضفة الغربية بنسبة     ، إذ انخفضت أسعار كلتا السل     2006سجلت أسعار البندورة والبطاطا انخفاضاً خالل الربع األول         

، وارتفعت أسعار   %31.4وفي قطاع غزة سجل انخفاض ملحوظ في أسعار البندورة بلغ نحو            . على التوالي % 7.7و% 23.2
  .مقارنة بالربع السابق% 38.5البطاطا بنسبة كبيرة أيضاً بلغت 

  
   من السلعالحيوية متوسط أسعار المستهلك لبعض األصناف : 21جدول 

   2006، 2005لربع للعامين حسب ا
  

 قطاع غزة  باقي الضفة الغربية
الربع األول وحدة الشراء الصنف

2006 
الربع الرابع 

2005  
الربع األول

2005  
الربع األول

2006 
الربع الرابع 

2005  
الربع األول

2005  
  104  120  156.67  92.11  119.58  136.57  كغم50كيس  بريطانيا-كريستال-سكر

  84.67  86.50  86  85.07  83.25  85.42  كغم25كيس  استراليا-صن وايت-قصيرةرز حبة أ

 108.04 102.50 105 110.28 108.25 112.73  كغم60كيس  حيفا- زيرو–طحين أبيض 

 84.44 80 80 82.53 82.34 83.57  كغم2.5علبة  )فرنسا(حليب مجفف 

 19.89 21 21.17 16.45 22.82 24.10 كغم 1 زيت زيتون 

 0.95 1.88 1.29 2.86 3.02 2.32 كغم 1 دورة بن

 1.32 1.92 1.18 2.37 2.85 2.63 كغم 1 بطاطا

 39.5 42.17 44.67 39.50 42.17 44.67 كغم12اسطوانة  اسطوانة غاز 

 4.79 5.20 5.31 4.79 5.20 5.31  لتر1  اوكتان96بنزين 

  2006، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر

  
 القوة الشرائية 8-3
  

، في حـين ارتفـع   2006لم يطرأ تغير ُيذكر على سعر صرف الدوالر األمريكي في األراضي الفلسطينية خالل الربع األول             
وتعدت الزيادة في سعر صرف     ). 22انظر جدول   % (1.02سعر صرف الدينار األردني بالمقارنة مع الربع الذي سبقه بنسبة           

 بنسبة قليلة لترتفع بذلك قوته الشرائية في األراضـي الفلسـطينية بنسـبة              11ياسي ألسعار المستهلك  الدينار الزيادة في الرقم الق    
وعلـى  . نتيجة ارتفاع األسعار وثبات سـعر صـرف الـدوالر         % 0.8بينما تراجعت القوة الشرائية للدوالر بنسبة       %. 0.07

 في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة لتتراجـع          المستوى الجغرافي، فقد فاق معدل التضخم الزيادة في سعر صرف العملتين          
للدينار في القطـاع،    % 1.7للدوالر و % 2.56في الضفة وبنسبة    % 0.24وللدينار  % 1.10بذلك القوة الشرائية للدوالر بنسبة      

  ). 17انظر شكل ) (23انظر جدول (للدينار % 1.02للدوالر و% 0.16بينما ارتفعت في القدس بنسبة 
  
  

                                                           
  %0.95 بنسبة 2006 األولارتفع الرقم القياسي ألسعار المستهلك خالل الربع    11
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  كل من الدينار األردني  سعر صرف متوسط: 22جدول 
  األمريكي مقابل الشيكل اإلسرائيلي والدوالر

  2006لغاية الربع األول 
  

 الدينار مقابل الشيكل الدوالر مقابل الشيكل السنة
2004 4.48 6.31 

Q1 2005 4.35 6.15 
Q2 2005 4.40 6.21 
Q3 2005 4.53 6.39 
Q4 2005 4.66 6.55 

2005 4.49 6.32 
Q1 2006 4.66 6.61 

  .الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، بيانات غير منشورة: المصدر
  
  

  تطور القوة الشرائية لكل من الدينار والدوالر : 23جدول 
  2006في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس لغاية الربع األول 

  

 2004العملة المنطقة
Q1 

2005 
Q2 

2005 
Q3 

2005 
Q4 

2005 
2005

Q1 
2006

 0.07 3.33- 0.06 2.48 1.4 2.95- 1.07- الدينار األراضي الفلسطينية 0.8- 3.31- 0.42 2.42 1.60 2.93- 1.01-الدوالر
 0.24- 2.75- 0.72- 2.63 2.18 -3.04 1.27- الدينار باقي الضفة الغربية 1.10- 2.73- 0.36- 2.57 2.39 -3.01 1.21-الدوالر
 1.02 5.20- 0.45 1.64 0.29 2.76- 1.81- الدينار القدس 0.16 5.18- 0.81 1.59 0.5 2.74- 1.75-الدوالر
 1.70- 1.03- 0.45 4.01 1.36 -2.21 1.44- الدينار قطاع غزة 2.56- 1.01- 0.81 3.95 1.57 -2.19 1.37-الدوالر

فلسطيني، الرقم القياسي ألسعار    حسبت من قبل ماس بناًء على بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء ال          : المصدر
  . المستهلك

 
  تطور القوة الشرائية لكل من الدينار والدوالر: 17شكل 

  2006، 2005، 2004في األراضي الفلسطينية حسب الربع لألعوام 
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الـرقم  حسبت من قبل ماس بناًء على بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسـطيني،             : المصدر
  .القياسي ألسعار المستهلك، سنوات مختلفة
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  السياحة  -9
  

  النشاط الفندقي 9-1
  

 عدد الفنادق العاملة في األراضي الفلسطينية من        انخفض، إذ   2006شهد النشاط الفندقي عدداً من التغيرات خالل الربع األول          
 فنـدقاً فـي     18 فندقاً في الضفة الغربية، و     45ملة بواقع   ، وتوزعت الفنادق العا   2005الرابع   فندقاً مقارنةً بالربع     76 إلى   77

 غرفة ليصبح 12 في فنادق األراضي الفلسطينية بنحو    ةالمتاحالفندقية  كما ارتفع عدد الغرف     .  فندقاً في قطاع غزة    13القدس و 
  . غرفة3703

  
مقارنـة  % 2.3زيالً منخفضاً بنسبة     ن 35,322 نحو   2006بلغ عدد نزالء الفنادق في األراضي الفلسطينية خالل الربع األول           

من مجموع النزالء، في حـين وصـلت        % 53.2ويتركز النزالء في فنادق القدس، حيث وصلت نسبتهم إلى          . السابقبالربع  
في فنادق جنوب الضفة الغربية، وكانت نسبة نزالء الفنادق في          % 020.في فنادق وسط الضفة الغربية، و     % 21.6النسبة إلى   

وتبين النتـائج أن عـدد       %.2.4من مجموع النزالء، وبلغت نسبة النزالء في فنادق قطاع غزة           % 2.8غربية  شمال الضفة ال  
شمال الضفة الغربية بنسبة    وجنوب  وفي مناطق وسط    كما انخفض العدد    ،  %3.9النزالء في فنادق مدينة القدس انخفض بنسبة        

  .)18انظر شكل ( 2005 الرابع مع الربع  مقارنةً الثالث على التواليالمناطق في %15.3 و%6.8و% 4.5
  

  عدد الفنادق العاملة في األراضي الفلسطينية : 18شكل 
  2006 ،2005للعامين  الربع حسب
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، أعداد  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، النشاط الفندقي في األراضي الفلسطينية        : المصدر
  مختلفة

  
 .)19انظر شكل   ( 2006خالل الربع األول    % 17.7إشغال الغرف الفندقية في األراضي الفلسطينية حيث بلغت         لم تتغير نسبة    

 1,148 عاملـةً و   167عـامالً، مـنهم      1,315 عددهم   حيث بلغ  عدد العاملين في قطاع الفنادق،       لم يطرأ تغير يذكر على    ما  ك
   . عامال في قطاع غزة340 في فنادق القدس و346غربية و عامالً وموظفاً في الضفة ال629وتوزع هؤالء بين . عامالً
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  عدد النزالء ومعدل إشغال الغرف في الفنادق العاملة: 19شكل 
  في األراضي الفلسطينية حسب الربع
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معدل إشغال الغرف عدد النزالء
  

  .الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، النشاط الفندقي في األراضي الفلسطينية: المصدر
  
  المحلية السياحة 9-2
  

 خـالل عـام     من إجمالي األسر الفلسـطينية    % 34 محلية نحو  أو أفراد منها، والتي نفذت رحالت سياحية       ،األسربلغت نسبة   
 وبلغ متوسط إنفاق    ،)20انظر شكل   (من األسر في قطاع غزة      % 46.2من األسر في الضفة الغربية و     % 27.7 وبواقع   2005

 دوالراً  47.5 دوالراً ألسر الضفة الغربية و     44.5 دوالراً أمريكياً، بواقع     44.6لة المحلية الواحدة     على الرح  ةاألسرة الفلسطيني 
وقد يعزى ارتفاع نسبة األسر التي نفذت رحالت سياحية محلية في قطاع غزة إلى سـهولة التنقـل بـين                    . ألسر قطاع غزة  

عسكرية اإلسرائيلية، إضافة إلى توفر شواطئ البحـر وأمـاكن          المحافظات مقارنة بالضفة الغربية التي تنتشر فيها الحواجز ال        
  .الترفيه المرتبطة بها والتي تشكل عوامل جذب للرحالت السياحية

  
سياحية  التي قامت برحالت ةالتوزيع النسبي لألسر الفلسطيني: 20شكل 

   2005محلية حسب المنطقة، 
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  .زي لإلحصاء الفلسطيني، النشاط الفندقي في األراضي الفلسطينيةالجهاز المرك: المصدر

  
   على األسر الفلسطينية السياحة الوافدة9-3
  

% 13.6 بواقع   2005 خالل عام    %11 زواراً من خارج األراضي الفلسطينية نحو        استقبلت التي   األسر الفلسطينية بلغت نسبة   
 1,273.5ط اإلنفاق خالل الزيارة الوافدة إلى األراضـي الفلسـطينية           في قطاع غزة، وبلغ متوس    % 5.9في الضفة الغربية و   



 36

 دوالراً للزيارة الوافدة إلى قطـاع   1,008.4 دوالراً للزيارة الوافدة إلى الضفة الغربية، مقابل         1,294.9دوالراً أمريكياً، بواقع    
 .)21انظر شكل (غزة 

 
  التوزيع النسبي لألسر التي استقبلت زوارا من : 21شكل 

   2005طينية حسب المنطقة، خارج األراضي الفلس
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إستقبلت زوار    لم تستقبل زوار
  .الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، النشاط الفندقي في األراضي الفلسطينية: المصدر

  
  

  مدراء المنشآت الصناعية بشأن األوضاع االقتصادية/  اتجاهات أصحاب-10
  

ها الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بخصوص اتجاهات أصحاب المنشآت الصـناعية  أظهرت نتائج االستطالع الذي قام ب   
، تراجعاً في مستوى تفاؤل أصحاب ومدراء المنشـآت الصـناعية بشـأن             2006ومدرائها حول األوضاع االقتصادية، آذار      

في االسـتطالع   % 26.7أن كانت   بعد  % 25.3، إذ بلغت نسبة المتفائلين      12األوضاع االقتصادية لمنشآتهم على المدى القصير     
  ).24انظر جدول (وقد تراجعت هذه النسبة في باقي الضفة الغربية، في حين أنها ارتفعت في قطاع غزة . السابق

  
% 59مدراء المنشآت الصناعية بشأن أوضاع منشآتهم من        / ، فقد تراجعت نسبة المتفائلين من أصحاب      13وعلى المدى المتوسط  

ويمكن أن يعزى التراجع    . لتراجع محصلة لتراجع النسبة في كل من باقي الضفة الغربية قطاع غزة           ، وجاء هذا ا   %36.2إلى  
الكبير الذي طرأ على مستوى التفاؤل، خصوصاً في قطاع غزة، إلى األزمة السياسية واالقتصادية التي أعقبـت االنتخابـات                   

  ).25انظر جدول (الفلسطينية التشريعية األخيرة وما تبعها من مقاطعة للدول المانحة للحكومة 
  

شهدت األراضي الفلسطينية تراجعاً بخصوص ارتفاع كل من مستويات التشغيل وحجم المبيعات لدى المنشآت الصناعية، فقـد   
في استطالع شهر كانون ثـاني      % 13.7تراجع مستوى التفاؤل فيما يتعلق بارتفاع مستويات التشغيل على المدى القصير من             

وقد سجل تراجع في مستوى التفاؤل في قطاع غزة، فيما ظلت نسبة التفاؤل             .  في شهر آذار من نفس العام      %10.6 إلى   2006
  %.5.3المتعلقة بالتشغيل في باقي الضفة الغربية ثابتة عند مستوى 

  

                                                           
  آذار-بعد شهر من شهر اإلسناد    12
  آذار-بعد ستة أشهر من شهر اإلسناد   13 
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ذه النسبة في   وتراجعت في نفس السياق نسبة التفاؤل المتعلقة بشأن ارتفاع مستوى التشغيل على المدى المتوسط، إذ تراجعت ه                
مـن  (وشهدت نسب التفاؤل تراجعاً ملحوظاً في قطاع غزة         . بين االستطالعين % 14.1إلى  % 31.8األراضي الفلسطينية من    

  .، فيما كان التراجع أقل حدة في باقي الضفة الغربية%)31.5إلى % 86.3
  

جعت نسبة المتفائلين في األراضـي الفلسـطينية        وفيما يتعلق بتفاؤل المستطلعين حول ارتفاع حجم المبيعات لمنشآتهم، فقد ترا          
% 27.9وسجل التراجع األكبر في قطاع غزة، إذ تراجعت نسبة المتفائلين من            %. 16.6إلى  % 27.5على المدى القصير من     

  %.2إلى 
  

قـد  و%. 29.8إلـى   % 60.3أما على المدى المتوسط، فقد تراجعت النسبة في األراضي الفلسطينية بين االستطالعين مـن               
  .تراجعت نسبة المتفائلين في كل من باقي الضفة الغربية وقطاع غزة ولكن بنسب متفاوتة

  
  توقعات أصحاب المنشآت الصناعية ومدرائها : 24جدول 

  .2006على المدى القصير لشهري كانون ثاني وآذار 
  

  المؤشر  قطاع غزة باقي الضفة الغربية األراضي الفلسطينية
  آذار كانون ثاني  آذار ن ثانيكانو  آذار كانون ثاني

  32.0  30.4  22.6  24.9  25.3  26.7  نسبة المتفائلين بتحسن أوضاع المنشأة
  23.3  31.2  5.3  5.3  10.6  13.7  نسبة المتفائلين بارتفاع نسبة التشغيل
  2.0  27.9  22.5  34.7  16.6  27.5  نسبة المتفائلين بارتفاع حجم المبيعات

مدراء المنشآت الصناعية حول األوضـاع      / صاء الفلسطيني، مسح اتجاهات أصحاب      الجهاز المركزي لإلح  : المصدر
  .2006االقتصادية، آذار 

  
  

توقعات أصحاب المنشآت الصناعية ومدرائها على المدى : 25جدول 
  .2006المتوسط لشهر كانون ثاني وآذار 

  
    قطاع غزة باقي الضفة الغربية األراضي الفلسطينية

  آذار كانون ثاني  آذار كانون ثاني  آذار كانون ثاني
  40.4  81.4  34.4  48.3  36.2  59.0  نسبة المتفائلين بتحسن أوضاع المنشأة
  31.5  86.3  6.8  13.1  14.1  31.8  نسبة المتفائلين بارتفاع نسبة التشغيل
  23.3  81.3  32.5  50.4  29.8  60.3  نسبة المتفائلين بارتفاع حجم المبيعات

مدراء المنشآت الصناعية حول األوضاع     / ي لإلحصاء الفلسطيني، مسح اتجاهات أصحاب       الجهاز المركز : المصدر
  .2006االقتصادية، آذار 

  
وحول أسباب تراجع أو ثبات المستوى المتوقع للمبيعات في األراضي الفلسطينية، فقد ارتفعت نسبة الذين أشاروا إلى انخفاض                  

بينما انخفضـت نسـبة     . 2006في دورة آذار    % 40.9ورة كانون ثاني إلى     في د % 30.5في القدرة الشرائية للمستهلكين من      
من % 0.5وقد عزى   . في نفس الفترة  % 14.7إلى  % 16.2المستطلعين الذين أشاروا إلى صعوبات في تسويق المنتجات من          

ن حظي هذا البند بتأييد     المستطلعين تراجع أو ثبات مبيعاتهم في دورة آذار إلى تراجع في الطلب على منتجات المنشأة، في حي                
  . من المستطلعين في الدورة السابقة% 7.0
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على صعيد آخر، تراجعت المؤشرات المتعلقة بالصعوبات التي يواجهها أصحاب ومدراء المنشآت الصناعية فـي األراضـي                 
مـن  % 29.1فقـد أشـار   . الفلسطينية، باستثناء المؤشرات المتعلقة بانتظام الدوام في المنشآت وسهولة وصول العمال إليهـا        

شهد تراجعاً طفيفاً في شهر آذار بالمقارنة مع كانون         ) بشكل عام (المستطلعين في األراضي الفلسطينية إلى أن أداء مؤسساتهم         
بـين  % 70.3إلـى   % 53وارتفعت نسبة الذين أفادوا بتراجع أوضاع منشآتهم في قطاع غزة مـن             %). 28.8 (2006ثاني  

  .إلى األوضاع االقتصادية الصعبة التي يعانيها المستطلعون في قطاع غزةالفترتين، وذلك في إشارة 
  

وقد تباينت العقبات التي تواجه أصحاب المنشآت الصناعية في المناطق الفلسطينية، وظلت مسألة الحصول على المواد األولية                 
 دورة آذار إلى تفاقم مشكالت الحصول     من أصحاب المنشآت في   % 30.7الالزمة لإلنتاج تشكل أحد أهم هذه العقبات، إذ أشار          

وارتفعت . في كانون ثاني من العام    % 27.1على المواد األولية بسبب تحكم السلطات اإلسرائيلية بالمعابر والحدود مقارنة بـ            
بسبب الحصار الخانق الذي تفرضه السلطات اإلسرائيلية على القطاع، فـي           % 74.8إلى  % 65هذه النسبة في قطاع غزة من       

  .في نفس الفترة% 12.7إلى % 8.5ن ارتفعت هذه النسبة، في باقي الضفة الغربية من حي
  

من ناحية أخرى، طرأ تحسن ملحوظ على انتظام التشغيل وإمكانية وصول العاملين إلى أماكن عملهم في المناطق الفلسطينية،                  
سطينية، في دورة آذار، بـأن منشـآتهم        من أصحاب المنشآت في األراضي الفل     % 28.6فقد أشار   . وخصوصاً في قطاع غزة   

كما ارتفعت نسبة المستطلعين الذين أفادوا بأن العمال يتمكنـون مـن            . الدورة السابقة % 11.7تعمل بشكل منتظم مقارنة مع      
ونجـم  . في دورة كانون ثـاني    % 12.4بعد أن كانت    % 28.7الوصول إلى أماكن العمل بشكل أفضل لتصل هذه النسبة إلى           

من المستطلعين في قطاع غزة إلى تمكنهم من فتح أبواب المنشأة بشكل       % 94.1لتحسن من قطاع غزة، حيث أشار       معظم هذا ا  
من المستطلعين إلى تمكن عمـالهم مـن        % 94.8في شهر كانون ثاني، بينما أشار       % 32.8أفضل في شهر آذار مقارنة بـ       

أما بخصوص شحن المنتجات الجاهزة للسوق، فقـد        %). 37.8(الوصول إلى أماكن العمل بشكل أفضل من دورة كانون ثاني           
من المستطلعين إلى أن شحن هذه المنتجات كان سيئاً خالل شهر آذار، في إشارة منهم إلـى تحسـن أوضـاع                     % 23.3أشار  

  %. 26.3وظروف شحن المنتجات الجاهزة للسوق، حيث بلغت النسبة المناظرة في دورة كانون ثاني 
  
  

  في الواقع الديمغرا-11
  

  يعهزوتوكان م السج ح11-1
  

، والتي بنيت باالعتمـاد     )2025-1997(تقديرات المنقحة التي أعدها الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني للفترة          لا ء على انب
مستويات الخصـوبة والوفيـات      تاهاجتوعلى فرضيات حول ا    ،1997-تآتعداد العام للسكان والمساكن والمنش    الئج  انت على
نهم مـن   ممليوناً   1.970مليون نسمة،    3.888ضي الفلسطينية   افي األر  2006 عدد السكان المقدر منتصف عام       غلبجرة،  هلاو

ربيـة بحـوالي    لغلضفة ا  ا وقدر عدد سكان  . ىثأن ة ذكر لكل مائ   102.7الذكور والباقي من اإلناث، أي أن نسبة الجنس بلغت          
وقدر عدد  .  ذكر لكل مائة أنثى    102.8ى، وبنسبة جنس مقدراها     ثنمليون أ  1.205ر و كمليون ذ  1.239 مليون، بواقع    2.444

 ذكـر   102.5رها   مقدا سجن ة، وبنسب ىمليون أنث  0.713و مليون ذكر  0.731نهم  ممليون،   1.444سكان قطاع غزة بحوالي     
من إجمالي  % 56.5حوالي   2006اإلسقاطات السكانية منتصف عام      ىلع ءات نسبة السكان الحضر بن    غلبكما  . لكل مائة أنثى  

  %. 15.2، وفي المخيمات %28.3السكان، في حين بلغت نسبة السكان المقيمين في الريف 
  

 يث عدد ح فظة الخليل أكبر محافظات الضفة الغربية من      احمأما من حيث توزيع السكان على المحافظات الفلسطينية، فقد ظلت           
ـ ألاو ين تعتبر محافظة أريحا   ح يف ،ةنسم ألف   543حوالي  ب 2006 متصف عا منكانها   س لسكان، حيث قدر عدد   ا ار أقـل   وغ
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وتعتبر محافظة غزة أكبر محافظات     .  ألف نسمة  44فة الغربية سكاناً، حيث قدر عدد سكانها لنفس العام بحوالي           ضلافظات  احم
 غزة  قل محافظات قطاع  أ حظة رف افسمة، وتعتبر مح  ن ألف   506لي  اوحد سكانها    عد قطاع غزة من حيث عدد السكان، إذ قدر       

  .مةسن فلأ 171 فقد قدر عدد سكانها بحوالي ،ناكسلادد  عيث حمن
  

   التركيب العمري والنوعي للسكان11-2
  

 فتي، حيث تتسـع قاعـدة       عمتفي األراضي الفلسطينية مج    نيطيفلسع ال يظهر التركيب العمري للسكان الفلسطينيين أن المجتم      
سة عشرة من العمر، والذين يشكلون نسبة مرتفعـة مقارنـة بالفئـات             ماخلون ا د نمتمثلة باألفراد صغار الس   لا يانلسك ا الهرم

ـ ف. غزة والضفة الغربية  ع  وتظهر البيانات، أيضاً، اختالفاً في التركيب العمري بين قطا        . العمرية األخرى  قـدرت نسـبة     دق
% 16.2رت نسـبتهم    مـن مجمـل السكان، فـي حين قد     % 17.3راضي الفلسطينية بنحو    ألا ية ف مساألطفال دون سن الخا   

% 45.7بحوالي  سنة) 14-0 (ريـةت نسبة األفراد في الفئة العموقدر. اليفي الضفة الغربية وقطاع غزة على التو    % 19.0و
ويالحظ تدني نسبة األفـراد الـذين تبلـغ         . في قطاع غزة  % 48.8في الضفة الغربية و   % 43.9قع  اوـل السكان وب  مجممن  

% 2.6 الغربية و  ةلضففي ا % 3.3(في األراضي الفلسطينية    % 3.0 يلاوحت هذه النسبة ب   حيث قدر )  سنة فأكثر  65(أعمارهم  
وفي السياق ذاته، توجد فروق واضحة في اتجاهات العمر الوسيط بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث يبلغ                 ). في قطاع غزة  

 فـي نة   س 15.5ة في الضفة الغربية و    نس 17.8 عق، بوا ةن س 16.9ي الفلسطينية   ضرااأل يف 2006العمر الوسيط المتوقع عام     
  .ع غزةاطق
  

   النمو السكاني11-3
  

اً خـالل   يسـنو % 3.4 ي الفلسطينية بحوالي  راض الطبيعية لسكان األ   ة الزياد ل الفلسطيني معد  ءاصقدر الجهاز المركزي لإلح   
ن معدل نمو السـكان فـي       لمنا أ ع هذا المعدل من المعدالت المرتفعة في العالم، خاصة إذا           ربتعيو). 2006-2000 (تاونسلا

وتعود المعدالت المرتفعة للزيادة الطبيعية، بصورة رئيسية، إلى بقاء معدالت الخصوبة مرتفعة فـي              %. 1.3 وزالعالم ال يتجا  
 مولود لكل امـرأة فـي عمـر         6.0األراضي الفلسطينية رغم ميلها إلى االنخفاض في السنوات األخيرة، حيث انخفضت من             

 2003 مولود لكل امرأة في العـام    4.6 إلى   1997العام  )  مولود في قطاع غزة    6.9مولود في الضفة الغربية و     5.6(اإلنجاب  
جهـة  وائمـة لم الوهو ما يتطلب سياسات اقتصادية واجتماعية م).  مولود في قطاع غزة5.8 مولود في الضفة الغربية و     4.1(
  .يادةلز اذهه
  

 عـدد  اً، إذ يتوقع أن يبلـغ  عام23كان في األراضي الفلسطينية سيتضاعف خالل سلا اإلسقاطات السكانية فإن عدد ىبناء عل و
نتصـف عـام   م  فـي سمالخا ، في حين سيتجاوز عدد السكان الفلسطينيين المليون2007م  عاف  تصالسكان المليون الرابع من   

ن نسمة مع منتصـف عـام       يي سنوات من تخطيه المليون الرابع، كما يتوقع أن يصل إلى نحو ستة مال             8، أي بعد نحو     2015
2021  .  

  
  سرةأل ا11-4

  

يث بلغ متوسط حجم    حسطينية،  لإلى تراجع محدود في متوسط حجم األسرة في األراضي الف          14األسريعنف  ال حسج م ر نتائ يشت
قطاع لكن هذا التراجع ناتج عن تراجع معدل حجم األسرة في           . 2000 ماعرداً  ف 6.1 ع مقارنة م  2005 فرداً عام    5.9األسرة  

                                                           
 .2005نفذ العام    14
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 فرداً  5.7أما في الضفة الغربية فقد ازداد من        ). 2005-2000( فرداً خالل الفترة     6.2 فرداً إلى    6.9غزة، حيث انخفض من     
  .  فرداً خالل نفس الفترة5.8إلى 

  
ـ ألي ا ف من إجمالي عدد األسر الخاصة       15 زيادة كبيرة في نسبة األسر النووية      ىمسح العنف األسري إل    جائتن تشيركما   ي راض

أما . 2005العام  % 81.3 إلى   1997العام  % 73.3فقد ازدادت نسبة هذه األسر من       ). 2005-1997(الفلسطينية خالل الفترة    
 حـد شخص وا ن  ت نسبة األسر المكونة م    ما بلغ ك. 2005 من إجمالي األسر في العام       %15.6لي   فتشكل حوا  16ةدتمملا سرألا

  . التواليلىع% 0.1و% 3.0 العام اضي الفلسطينية لنفسراألي  ف17واألسر المركبة
  

  واج في األراضي الفلسطينيةزلا 11-5
  

ي أ،  2004 ماداً ع قع 27,634 مع   ةنرقام 2005م  عاعقداً   28,876بلغ عدد عقود الزواج المسجلة في األراضي الفلسطينية         
 1,155 وهي أكثر بــ      ، الغربية اً في الضفة   عقد 16,706 المسجلة بواقع    جد الزوا وتوزعت عق . داًقع 1,242مقدارها   ةدبزيا
   2004.18 مع عام ةنراقم اًعقد 87ع غزة مرتفعة بـ اطقاً في  عقد12,170و ،2004  عاماً عنعقد

  

 مقارنة بالعام الذي سبقه، فقـد       2005وفي السياق نفسه، يظهر مؤشر معدل الزواج الخام زيادة في اإلقبال على الزواج العام               
وازداد هـذا  .  عقد زواج لكل ألف من السكان في األراضي الفلسطينية بين العامين7.7 إلى 7.6ازداد معدل الزواج الخام من      
 عقد لكل ألف من السـكان       8.8 عقود إلى    9 عقود، وتراجع في قطاع غزة من        7 عقداً إلى    6.8المعدل في الضفة الغربية من      

  .خالل نفس الفترة
  

لعـام  ل لاألوواج   الز ند ع يطلوسعمر ا غ ال  حيث بل  اج األول لكال الجنسين،   وزعند ال  وتظهر البيانات ارتفاعاً في العمر الوسيط     
، أمـا   2001م   سـنة عـا    24.2 و 1997 سنة عام    23.0ـور، بينما كان    كـنة للذ  س 24.7 ينيةطسلي الف ضارألا يـف 2005

شـير البيانـات إلـى    وت. 2001  عام سنة 19.0و 1997 سنة عام  18.0 بعد أن كان     نةس 19.4لإلناث فقد بلغ العمر الوسيط      
 يفر كوارتفاع العمر الوسيط عند الزواج األول في الضفة مقارنة مع مثيله في غزة وذلك لكل من الذكور واإلناث، فقد بلغ للذ                 

 سنة في قطاع    19.1 سنة مقارنة بـ     19.6 سنة في قطاع غزة، وبلغ لإلناث في الضفة          24.1ة مقابل   سن 25.2 الغربية   فةضال
  .غزة

  
  ق في األراضي الفلسطينية الطال11-6

  

زيـادة  بواقعـة    4,211ألراضي الفلسطينية   افي   2005دد وقوعات الطالق المسجلة فـي المحاكم الشرعية خالل عام          علغ  ب
لضفة الغربيـة   اأما من حيث توزع وقوعات الطالق حسب المنطقة، فقد بلغ العدد في             . 2004ام  ع ال نة ع عواق 250مقدارها  

                                                           
بالدم فقط وليس (أسرة مؤلفة من زوجين فقط، أو من زوجين مع ابن أو ابنة : ل منوهي األسر المعيشية التي تتكون كلية من نواة أسرية واحدة، وتتشك: األسرة النووية   15

مع عدم وجود أي شخص من األقرباء اآلخرين أو من  لديها ابن أو ابنة أو أكثر،) رب األسرة(لديه ابن أو ابنة أو أكثر، أو أم ) رب األسرة(أو أكثر، أو أب ) بالتبني
  .غير األقارب

مـع عـدم   ) بالـدم أو بالنسـب  (تتشكل من نواة أسرية واحدة أو أكثر مع وجود شخص أو أكثر في األسرة تـربطهم بـرب األسـرة صـلة قرابـة            : األسرة الممتدة    16
باختصـار،  . أو تتكون من شخصين أو أكثر تربط بينهمـا صـلة قربـى، دون أن يشـكل أي مـنهم نـواة أسـرية        ،)اآلخرين(وجود أي شخص من غير األقارب 

  .مع عدم وجود أي شخص من غير األقارب الزوجة وغير األبناء،/ب أسرة ووجود شخص واحد على األقل من األقارب غير الزوجيجب وجود ر
بالـدم أو   (تتشكل من نواة أسرية واحدة أو أكثر، مع وجود أو عدم وجود شخص أو أكثـر فـي األسـرة تـربطهم بـرب األسـرة صـلة قرابـة                               : األسرة المركبة    17

، أو تتكـون مـن شخصـين أو أكثـر ال تـربط بينهمـا صـلة قربـى، دون أن يشـكل                        )اآلخرين(جود  شخص واحد على األقل من غير األقارب          مع  و  ) بالنسب
  . أي منهم نواة أسرية

 .، أحوال السكان الفلسطينيين المقيمين في األراضي الفلسطينية2006الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،    18
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 162وقد سجل عدد وقوعات الطالق زيادة في الضفة الغربية بـ           . واقعة في قطاع غزة    1,745قابل  ـة طالق م  عواق 2,466
  .2005 و2004 واقعة بين العامين 88واقعة وفي قطاع غزة بـ 

  
فـي  )  مـن السـكان    1000عدد حاالت الطالق لكـل      (ومن جانب آخر، تشير البيانات إلى ثبات مؤشر معدل الطالق الخام            

أما على مستوى المنطقة، فقد حافظ هذا المعـدل         .  وهو نفس المعدل في العام الذي سبقه       1.1طينية، حيث بلغ    األراضي الفلس 
، 2005-2004 من السكان خالل العـامين       1000، أي حالة طالق واحدة لكل       1.0على ثباته في الضفة الغربية عند مستوى        

  1.3.19 إلى 1.2أما في قطاع غزة فقد ازداد من 
  

  ون الفلسطينيون الالجئ11-7
  

أصدر الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني تقريراً حول أوضاع الالجئين الفلسطينيين بمناسبة اليوم العالمي لالجئـين الـذي       
 حسـب تقـديرات     2006 مليون شخص العام     4.4وبين التقرير أن عدد الالجئين الفلسطينيين بلغ نحو         . 20/6/2006صادف  

 المسجلين لدى األنروا فقط، حيـث توجـد         ن، وتشمل هذه التقديرات الالجئي    )أنروا(الفلسطينيين  وكالة غوث وتشغيل الالجئين     
أعداد من الالجئين غير مشمولين في سجالت األنروا، إما بسبب التقصير في تسجيلهم أو بسبب منع األنروا من العمـل فـي                      

 المسـجلين   نلجدول التالي توزع الالجئين الفلسطينيي    ويظهر ا . بعض المناطق، مثل الالجئين الفلسطينيين داخل الخط األخضر       
  .)26انظر جدول (لدى األنروا حسب أماكن تواجدهم 

  
توزع الالجئون الفلسطينيون المسجلون لدى األنروا حسب أماكن : 26جدول 

  2006تواجدهم ونسبة القاطنين في المخيمات، 
  

 عدد المخيمات  *المخيماتنسبة القاطنين في   النسبة من الالجئين المسجلين  المنطقة
  19  26.4  16.2  الضفة الغربية
  8  49.0  22.6  قطاع غزة
  10  15.9  41.8  األردن
  12  52.7  9.4  لبنان
  10  26.6  10.0  سوريا

  59  -  100  المجموع
بيان صحفي حول الخصائص الديمغرافية لالجئين في       . 2006الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،     : المصدر

  . فلسطين-رام اهللا. لسطينيةاألراضي الف
يعيش معظم الالجئين الفلسطينيين في المناطق الحضرية وفي القرى، ويتلقون بعض الخدمات من األنـروا،            * 

  .أما المخيمات فتقوم األنروا بإدارتها بشكل مباشر

  
، وقـدر عـددهم     2006 من إجمالي السكان منتصف العام    % 42.4وعلى مستوى األراضي الفلسطينية، بلغت نسبة الالجئين        

من % 48.1 ألفاً في قطاع غزة، كما تشير البيانات إلى أن           969 ألفاً منهم في الضفة الغربية، و      655 مليون الجئ،    1.6بنحو  
  .من سكان الريف في األراضي الفلسطينية هم من الالجئين% 14.8سكان المناطق الحضرية و

  
 أكبـر   نلدى غير الالجئين في األراضي الفلسطينية، فيتبن أن أسر الالجئـي          وبمقارنة الخصائص االجتماعية لالجئين بمثيلتها      

 4.9(، وكذلك معدالت الخصوبة في أوساط الالجئين أكبـر          )2005 فرداً لغير الالجئين في العام       6.2 فرداً مقابل    6.5(حجماً  
                                                           

 المصدر السابق   19
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، أما بالنسبة لوفيات األطفال حتى      )2003 عند غير الالجئين للعام      4.3مولود لكل امرأة في عمر اإلنجاب عند الالجئين مقابل          
 وفاة لكل ألف مولود حي عند الالجئين        32.3(عمر خمس سنوات، فإن أوضاع الالجئين أكثر سوءاً من أوضاع غير الالجئين             

 معدل وتشير البيانات كذلك إلى أن أسر الالجئين أكثر فقراً، حيث بلغ). 2006 وفاة عند غير الالجئين خالل العام     25.2مقابل  
بين اسر غير الالجئين، ويعاني الالجئون من معدالت بطالة أكبر مقارنة           % 26.1مقارنة بـ   % 34.3الفقر بين اسر الالجئين     

  ).2006في أوساط غير الالجئين في الربع األول % 23.3في أوساط الالجئين مقابل % 28.3(بغير الالجئين 
  
  

  مستويات المعيشة -12
  

 مقارنة بـالربع الرابـع   2006حدودا في بعض المؤشرات الخاصة بمستويات المعيشة في الربع األول تظهر البيانات تحسنا م  
وما زالت األوضاع السياسية واالقتصادية تلقـي بظاللهـا         . ، إال أنها تظل أدنى بكثير مما كانت عليه عشية االنتفاضة          2005

انات معدالت فقر عالية، واستمرار تـدني مسـتويات دخـل           السلبية على مستويات معيشة األسر الفلسطينية، فقد أظهرت البي        
  .واستهالك األسر الفلسطينية

  
   الفقر12-1

  
   تقديرات الفقر12-1-1

  

، وذلك بناء على    2006في الربع األول من العام      % 29.4قدر الجهاز المركزي الفلسطيني نسبة الفقر حسب االستهالك الفعلي          
من األسر الفلسطينية يقل عـن خـط الفقـر    % 48لفلسطينية، وبينت التقديرات أن دخل بيانات مسح إنفاق واستهالك األسرة ا 

، حيث من المتوقع أن     2006وتوقع الجهاز زيادة كبيرة في نسبة الفقر خالل الربع الثاني من العام             . الوطني خالل نفس الفترة   
فاق الفعليين لهذه األسر، أي ما يزيـد علـى          من مجموع األسر الفلسطينية حسب االستهالك واإلن      % 45تصل نسبة الفقر إلى     

  .20من السكان% 70من األسر أقل من خط الفقر الوطني، وهو ما يساوي % 67وأن يصبح دخل . نصف السكان
  

   الفقر في األراضي الفلسطينية12-1-2
  

 إلـى   تستند بيانات الفقر  ، و 2005 لعام   ةنشر الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني تقريره حول الفقر في األراضي الفلسطيني          
لألسـرة  لغ خط الفقـر  وقد ب.  تحت مظلة الفريق الوطني لمكافحة الفقر     1997التعريف الرسمي للفقر الذي تم وضعه في عام         

 شيكالً إسرائيلياً خـالل العـام       2143 في األراضي الفلسطينية     ) وأربعة أطفال   اثنين بالغين،  ن ستة أفراد  المكونة م (المرجعية  
 شـيكالً إسـرائيلياً     1732لنفس األسرة المرجعيـة     ) الشديد(، بينما بلغ خط الفقر المدقع       ) دوالر أمريكي  477ي  حوال( 2005

  .) دوالر أمريكي385حوالي (
  

 مقارنة بالعام الذي سبقه حسب بيانـات االسـتهالك          2005وتظهر البيانات زيادة في نسبة الفقر في األراضي الفلسطينية لعام           
  .)27انظر جدول  (لراجعت نسبة الفقر حسب بيانات الدخواإلنفاق، بينما ت

  

                                                           
  .عدل حجم األسرة الفقيرة في األراضي الفلسطينية أكبر من معدل حجم األسرة بشكل عامم    20
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حيث بقيت معدالت الفقر فـي        الفقر بين الضفة الغربية وقطاع غزة،      معدالت استمرار الفجوات في      عن  النتائج كشفتوكذلك  
ثر فقـرا مـن      أك بقيت تبين أن األسر في قطاع غزة        كما .ين الضعف بحواليقطاع غزة تفوق معدالت الفقر في الضفة الغربية         

   . من المأكل والملبس والمسكناألساسيةأسر الضفة الغربية، أي أنها غير قادرة على تلبية احتياجاتها 
  

، %39.9وحسب نوع التجمع السكاني، فإن نسبة الفقر وفقا لإلنفاق واالستهالك الحقيقيين في المخيمات هي األعلى، وبلغـت                  
زيادة في معدالت الفقر في الريف الفلسطيني       حدوث  ويالحظ  .  على التوالي  %24.9و% 32.5بينما بلغت في الريف والحضر      

% 25فقد ازداد معدل الفقر في الريف من        .  مقارنة بالعام الذي سبقه    2005بصورة تفوق المناطق الحضرية والمخيمات العام       
ت الفقر في المناطق الحضرية كمـا      في المقابل فقد بقيت معدال    %. 21إلى  % 14من  ) الشديد(، وازداد الفقر المدقع     %33إلى  

 إلـى   2004العـام   % 32فيما كانت الزيادة في معدالت الفقر في المخيمات مـن           . هي، وتراجعت معدالت الفقر الشديد قليال     
  .   في نفس الفترة% 23إلى % 22 الشديد من ر، وازدادت معدالت الفق2005العام % 40
  

انظر جدول   (2004 مقارنة بالعام    2005راجعت نسبة الفقر في كافة المناطق العام        أما بالنسبة للفقر حسب بيانات الدخل فقد ت       
أما بالنسبة لنوع التجمع السكاني فقد تراجعت معدالت فقر الدخل في المناطق الحضرية بينمـا ازدادت فـي المنـاطق                    ). 27

 في كل من المناطق الحضـرية والريفيـة    أما فقر الدخل الشديد فقد تراجع     . )27جدول  (الريفية وفي المخيمات كما يظهر من       
  . بينما بقي كما هو، تقريبا، في المخيمات

  
نسب الفقر وفقا ألنماط االستهالك الحقيقية ودخل األسرة الشهري : 27جدول 

  2005، 2004حسب بعض المتغيرات، 
  

 وفقا لمتوسطات الدخلوفقا ألنماط االستهالك الحقيقية لألسر

 المتغيرات الفقر المدقع الفقر  المدقعالفقر الفقر

200420052004 2005 200420052004 2005
  المنطقة

 40.2 44.4 51.5 53.7 18.1 16.4 29.5 25.6 األراضي الفلسطينية

 34.5 39.7 45.7 48.0 13.1 11.6 22.3 19.8 الضفة الغربية

 51.6 53.9 63.1 65.0 27.9 26.0 43.7 37.2 قطاع غزة

 نيالتجمع السكا

 37.5 43.4 47.9 52.2 15.0 16.2 24.9 24.4 حضر

 41.5 44.7 54.0 54.0 21.0 14.2 32.5 24.6 ريف

 47.5 47.1 59.6 58.5 23.3 21.6 39.9 31.6 مخيمات
تقريـر  : 2005الفقر في األراضـي الفلسـطينية       . 2006الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،     : المصدر

  . فلسطين-رام اهللا. النتائج األساسية
  

من مجموع الفقراء في األراضي الفلسطينية يتواجـدون فـي الضـفة            % 50.1ومن حيث توزع الفقراء حسب المنطقة، فإن        
من الفقراء يتواجدون في المنـاطق الحضـرية،        % 46.5أما حسب نوع التجمع السكاني، فإن       . الغربية والباقي في قطاع غزة    

ومقارنة بالعام  . من مجموع الفقراء في األراضي الفلسطينية     % 21.4 المخيمات بنسبة    ، ثم %32.1تليها المناطق الريفية بنسبة     
وازدادت المسـاهمة   ) 2004العام  % 51كانت  ( فإن المساهمة النسبية في عدد الفقراء تراجعت في المناطق الحضرية            2004

  ).2004على التوالي العام % 19و% 30كانت (النسبية للمناطق الريفية والمخيمات 
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 ترأسها نسـاء أقـل      يوفيما يتعلق بالخصائص االجتماعية االقتصادية لألسر الفقيرة فقد أظهرت البيانات أن أوضاع األسر الت             
، بينما بلغت نسبة الفقـر      %25فقرا من األسر التي يرأسها ذكور، حيث بلغت نسبة الفقر في أوساط األسر التي ترأسها نساء                 

على األسر التـي ترأسـها      ) الطارئة والدورية (ويعود ذلك إلى تركيز المساعدات      %. 30 في أوساط األسر التي يرأسها ذكور     
 ذلك، حيث تصبح نسبة الفقر بين       ةنساء، وتوضح بيانات الفقر حسب اإلنفاق واالستهالك الفعليين قبل تلقي المساعدات الطارئ           

، أيضاً، بيانات فقر الدخل، فقد بلـغ        دهذا االعتقا ويدعم  %. 34وبين األسر التي يرأسها ذكور      % 36األسر التي ترأسها نساء     
  %. 51بينما كانت في أوساط األسر التي يرأسها ذكور % 56معدل فقر الدخل في أوساط األسر التي ترأسها إناث 

  
نفـاق  أما فيما يتعلق بالخصائص التعليمية، فإن الفقر يقل كلما ارتفع المستوى التعليمي لرب األسرة، فمعدل الفقر حسـب اإل                  

، وهو أكثر بأربع أضعاف معدل الفقر بين األسـر  %)41.4(واالستهالك بين األسر التي مستوى تعليم أربابها أقل من ابتدائي          
ومن حيث حجم األسرة، فإن الفقر أكثر انتشاراً بين األسر الكبيـرة            %). 9.6(التي مستوى تعليم أربابها بكالوريوس أو أكثر        

صغيرة من ناحية، كما أنه أكثر لدى األسر كثيرة األطفال مقارنة باألسر التي فيها عدد قليل مـن                  مقارنة باألسر المتوسطة وال   
أما من حيث حالة اللجوء، فينتشر الفقر بين أسر الالجئـين           . األطفال، وكذلك تعاني أسر كبار السن من الفقر أكثر من غيرها          

  %).26.1(أكثر من انتشاره بين أسر غير الالجئين %) 34.3(
  

أما من حيث توزيع الفقراء حسب الفئات االجتماعية المختلفة في األراضي الفلسطينية، فإن الغالبية العظمى من الفقراء تـأتي                   
وبالنسبة للخصائص التعليمية فإن غالبية الفقراء هم من أسر مستوى تعليم أربابها متـدن،              %). 93.2(من أسر يرأسها ذكور     

وعلى صعيد  . من إجمالي الفقراء في األراضي الفلسطينية     % 80باب أسرهم أقل من ثانوي      بحيث يشكل الفقراء ممن تعليم أر     
 أشخاص في الفقر هي األعلى وبلغـت نحـو نصـف            8حجم األسرة، فإن مساهمة األسر الكبيرة التي يزيد عدد أفرادها عن            

  . لغير الالجئينوالباقي% 52ومن حيث حالة اللجوء، فإن مساهمة الالجئين في الفقر بلغت . الفقراء
  

وعلى صعيد الخصائص االقتصادية للفقراء، أظهرت البيانات أن معدالت الفقر تنخفض بين الفئات المشاركة في القوى العاملة                 
، بالرغم من أن معدالت مشاركة أرباب األسر الفقيرة في القوى العاملة ليسـت              %)35.5(مقارنة بغير المشاركين    %) 28.4(

 األسر غير الفقيرة، ويعود ذلك إلى ارتفاع معدالت البطالة من جهة، والى تـدني األجـور أو العائـد                  أقل من مشاركة أرباب   
وفي نفس السياق فإن األسر التي أربابها عاطلون عن العمل أكثر فقراً من األسر التي يعمل                . للكثير من العاملين من جهة ثانية     

  ).على التوالي% 25.6و % 32.8و% 41.3(أربابها عمال جزئيا أو بوقت كامل 
 

، تليها فئة العاملين في القطـاع الخـاص   %)50.5(وقد أظهرت البيانات أن أعلى معدالت للفقر بين فئة العاملين في الزراعة      
، وبين العـاملين فـي االقتصـاد اإلسـرائيلي     %)22.9(، وتتدنى نسبة الفقر بين العاملين في القطاع العام          %)32.6(المحلي  

)20.1(%21.  
  
، فإن البيانات تشير إلى زيادة معـدالت        ةألراضي الفلسطيني | في ا  ر فيما يتعلق بأثر المساعدات الطارئة على مستويات الفق        أما

ترتفع نسبة الفقر حسب اإلنفاق واالستهالك      (من استهالك األسرة     22 ة نقطة مئوية في حالة استثناء المساعدات الطارئ       4.7الفقر  
قبل تلقي المساعدة إلـى     % 23.5 نسبته من    ةة للفقر الشديد فقد خفضت المساعدات الطارئ      وبالنسب%). 34.2إلى  % 29.5من  

  ).2005تقرير الفقر . 2006الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، (بعد تلقيها % 18.1
  

                                                           
كان العاملون في القطاع الحكومي الفلسطيني يتمتعون بأمان وظيفي، واستمرار تلقي الراتب الشهري، وهذا انعكس في نمط استهالكهم، بالرغم من تدني أجـور نسـبة                             21

 سيؤدي إلى تغيير جذري في أنماط استهالك هذه الفئة، ومن المتوقع أن يرفـع  2006واتب لموظفي القطاع العام لعدة شهور في العام     لكن تأخر صرف الر   . كبيرة منهم 
  .معدالت الفقر في أوساطها بنسبة كبيرة

  .هذا ال يتضمن أثر المساعدات الدورية التي تتلقاها األسر الفلسطينية   22
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   إنفاق واستهالك األسرة12-2
  

وأظهـرت نتـائج    . 2005 الفلسطينية للعام    أصدر الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني تقريراً حول إنفاق واستهالك األسرة         
 521 ديناراً في الضفة الغربية و616( ديناراً أردنياً في األراضي الفلسطينية      584المسح أن متوسط إنفاق األسرة الشهري بلغ        

اً في الضفة    دينار 680( ديناراً في األراضي الفلسطينية      634فيما بلغ متوسط استهالك األسرة الشهري       ). ديناراً في قطاع غزة   
ويمكن أن يعزى الفرق بين معدالت إنفاق واستهالك األسرة في األراضي الفلسـطينية             ).  ديناراً في قطاع غزة    542الغربية و 

إلى اعتماد العديد من األسر الفلسطينية في استهالكها، وتحديداً في الريف الفلسطيني، على اإلنتاج الذاتي، باإلضافة إلى تلقيهم                  
  .ادية والعينية من جهات متعددةللمساعدات الم

  
، فإن األرقام تشير إلى ارتفاع متوسط اإلنفـاق االسـمي فـي             2004وبالمقارنة مع معدالت إنفاق األسرة الشهرية في العام         

). 22انظر شـكل     (1998مقارنة بالعام   % 6.7، بينما كانت الزيادة     2005 و 2004ما بين   % 9.1األراضي الفلسطينية بنسبة    
. 2000تغير في مستويات إنفاق األسرة بظروف الحصار واألزمة التي تعاني منها األراضي الفلسطينية منذ أيلـول                 ويرتبط ال 

وتعبر األرقام السابقة عن إنفاق األسرة الفلسطينية عشية فرض الحصار الدولي على األراضي الفلسطينية خالل الربعين األول              
  .ع ملحوظ في مستويات استهالك وإنفاق األسر الفلسطينية، والتي أدت إلى تراج2006والثاني من العام 

  
، 1998معدل إنفاق األسرة الشهري في األراضي الفلسطينية، : 22شكل 

  2005 و2004
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 -2005مسح إنفاق واستهالك األسرة     . 2006الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،     : المصدر

  .ن فلسطي-رام اهللا. المؤتمر الصحفي حول نتائج المسح
  

من جانب آخر أظهرت بيانات االستهالك تحسنا في القيمة االسمية لمعدل استهالك األسرة في األراضي الفلسـطينية بنسـبة                   
، بينما كانت الزيادة قليلة في قطاع       %)7.7(وتركزت الزيادة في الضفة الغربية      .  مقارنة بالعام الذي سبقه    2005العام  % 5.5
حيث تراجعت نسبة االستهالك في قطاع      . ستهالك ازدادت بين الضفة الغربية وقطاع غزة      أي أن الفجوة في اال    %). 0.4 (ةغز

  .)28انظر جدول  (2005العام % 79.7 إلى 2004العام % 85.5غزة إلى االستهالك في الضفة الغربية من 
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معدل استهالك األسرة الفلسطينية بالدينار األردني حسب المنطقة، : 28جدول 
  2005 و2004

  

 األراضي الفلسطينية قطاع غزة الضفة الغربية  السنة

نسبة معدل استهالك األسرة في 
قطاع غزة إلى معدل استهالك 

 %األسرة في الضفة الغربية 

 85.5   دينار600.7   دينار539.7   دينار631.4 2004

 79.7   دينار633.7   دينار541.9   دينار680.3 2005

  6.8- 5.5 0.4 7.7 %نسبة التغير 
 المؤتمر الصحفي حـول نتـائج   -2005مسح إنفاق واستهالك األسرة . 2006الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،    : المصدر

  .  فلسطين-رام اهللا). 2005 كانون ثاني -2004كانون ثاني (المسح باإلضافة إلى التقرير النهائي للفترة 
  
  

من الحضر والريف والمخيمات، يمكن اسـتخالص المالحظـات         وعند دراسة توزيع إنفاق واستهالك األسرة الشهري في كل          
  :التالية

  
يزيد معدل استهالك األسرة الشهري عن معدل إنفاقها، خاصة في الريف، وهذا أمر متوقع، حيث تزيد نسـبة اسـتهالك                

، 2004مع العام   لكن مقارنة   . األسرة من إنتاجها الذاتي في الريف، باإلضافة إلى أن مساكن الريف، في العادة، مملوكة             
وهذا أمر منطقي حيث عاشت األراضي الفلسـطينية تحسـنا نسـبيا فـي              . فإن الفجوة تقلصت بين اإلنفاق واالستهالك     

 .، ما يسمح لها بزيادة إنفاقها النقدي على احتياجاتها المختلفة2004 مقارنة بالعام 2005أوضاعها االقتصادية خالل العام 

، يتضح حدوث تغير في ترتيب أنواع التجمعات السكانية حسـب           2005 و 2004 العامين   عند مقارنة مستوى اإلنفاق بين     
الحضـر ثـم الريـف ثـم        :  كما يلي  2004،  حيث كان الترتيب في العام        2004 مقارنة بالعام    2005إنفاقها في العام    

البيانـات السـابقة أن     وتظهـر   .  الحضر، المخيمات ومن ثم الريف    :  فقد أصبح كما يلي    2005المخيمات، أما في العام     
أما عند أخـذ    . التحسن في مستويات اإلنفاق لم يشمل الريف، الذي بقي معدل إنفاق األسرة فيه كما هو باألسعار الجارية                

، حيث بلغ معدل إنفاق الفرد الشهري في المناطق 2004 باالعتبار فإن الترتيب يعود كما كان العام       23معدل حجم األسرة  
 .  ديناراً أردنيا74ً ديناراً أردنياً، وفي المخيمات 83ردنياً، وفي المناطق الريفية  ديناراً أ98الحضرية 

معـدل  (وفي نفس السياق فقد اتسعت الفجوة بين اإلنفاق واالستهالك فيما بين المناطق الثالث لصالح المناطق الحضرية                  
ع االقتصادية كان تأثيره أكبر في المنـاطق       أي أن التحسن النسبي في األوضا     %). االستهالك بالنسبة للمناطق الحضرية     

 . الحضرية

  
وتتفق بيانات استهالك األسرة مع االتجاه العام لإلنفاق، فمعدل استهالك األسرة الشهري في الحضر أفضل منه فـي الريـف                    

ر، فيما يقـل   نقطة مئوية عن معدل استهالك األسرة في الحض17ويقل معدل استهالك المخيمات الشهري بمقدار       . والمخيمات
 .)29انظر جدول ( نقطة مئوية 18في الريف بـمقدار 

  
  
  
  

                                                           
  . فرد7.3 فرد، وفي المخيمات 6.1 فرد، وفي الريف 6.5طق الحضرية بلغ متوسط حجم األسرة في المنا   23
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إنفاق واستهالك األسرة الشهري في كل من الحضر والريف : 29جدول 
  2005 و2004والمخيمات للعامين 
  

المخيمات الريفالحضر 
 638.8503.1540.8 2005) دينار أردني(متوسط إنفاق األسرة الشهري 

 563.5569.6  689.3 2005) دينار أردني(سرة الشهري متوسط استهالك األ
 94.9  89.3  92.7  (%) 2005نسبة متوسط اإلنفاق إلى متوسط االستهالك 

 598.7511.0517.2 2004) دينار أردني(متوسط إنفاق األسرة الشهري 
 593.6604.9  670.0 2004) دينار أردني(متوسط استهالك األسرة الشهري 

 85.5 86.1 89.4  (%) 2004اإلنفاق إلى متوسط االستهالك نسبة متوسط 
 (%)معدل اإلنفاق بالنسبة للحضر  86 89 100 2004
2005 100 79 85 
* (%)معدل االستهالك بالنسبة للحضر 86 93 100 2004
2005 100 82 83 

 المـؤتمر   -2005رة  مسح إنفاق واستهالك األس   . 2006الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،     : المصدر
 كـانون   -2004كانون ثاني   (الصحفي حول نتائج المسح، باإلضافة إلى التقرير النهائي للفترة          

  . فلسطين-رام اهللا). 2005ثاني 
  .معدالت االستهالك في المناطق األخرى بهاب، وتقارن %100المناطق الحضرية تساوي * 

 
 يبين تراجعاً في إنفاق األسرة الفلسطينية على مجموعات الرعاية          30جدول  وبالنسبة لإلنفاق على المجموعات الرئيسية فإن ال      

لكـن  .  مقارنة بالعام الذي سـبقه     2005والطبية والمسكن، فيما ازداد إنفاقها على باقي المجموعات بنسب متفاوتة خالل العام             
ويرتبط هـذا  . والمالبس، والترفيه والثقافة فقد تراجع اإلنفاق على مجموعات الطعام، 1998مقارنة بمعدالت اإلنفاق في العام  

فقد تسبب الحصار في انخفاض مستوى اإلنفاق بصورة عامـة،          . التغير في بظروف الحصار اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية      
  ).خاصة النقل والمواصالت(وتسبب أيضا في رفع تكلفة بعض السلع والخدمات الضرورية 

  
لى مجموعات السلع الرئيسية في اإلنفاق الشهري لألسرة ع: 30جدول 

  2005 و2004، 1998األراضي الفلسطينية لألعوام 
  

 )دينار( )دينار(  )دينار( مجموعات اإلنفاق 2005 2004 1998
-2004التغير بين 

2005 
التغير بين 

1998-2005 
 9.5- 3.1 199 193 220 اإلنفاق على الطعام

 8.7- 20.0 42 35 46 المالبس
 30.0 1.9- 52 53 40 المسكن

 23.3 15.6 37 32 30 التجهيزات المنزلية
 4.8 24.1- 22 29 21 الرعاية الطبية

 40.0 11.6 77 69 55 النقل والمواصالت
 5.3 11.1 20 18 19 التعليم

 11.8- 15.4 15 13 17 الترفيه والثقافة
 36.4 15.4 15 13 11 العناية الشخصية

 20.5 32.5 106 80 88 سلع أخرى
 6.8 9.2 584 535 547 المجموع
 المـؤتمر   -2005مسح إنفاق واستهالك األسرة     . 2006الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،     : المصدر

  . فلسطين-رام اهللا. الصحفي حول نتائج المسح
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   التعليم العالي-13
  

   مؤسسات التعليم العالي13-1
  

زارة التربية والتعليم العالي تقريراً يتعلق بالطلبة في التعليم العالي، وفيما           أصدرت اإلدارة العامة للتطوير والبحث العلمي في و       
  :يلي ملخص لما جاء في هذا التقرير

  

 والماجسـتير،   س مؤسسة تعليم عالي، منها عشرة جامعات تقليدية تمنح درجة البكـالوريو           43يوجد في األراضي الفلسطينية     
 كلية متوسـطة تمـنح      19، و س تمنح درجة البكالوريو   24 كلية جامعية  13، و سووجامعة مفتوحة واحدة تمنح درجة البكالوري     

  .درجة الدبلوم
  

أما الكليات  .  جامعات تقليدية في الضفة الغربية وثالثة في قطاع غزة         7وتتوزع هذه المؤسسات من حيث التواجد المكاني إلى         
 فـي قطـاع     5 كلية متوسطة في الضفة الغربية و      14ويتواجد  .  في قطاع غزة   4 منها في الضفة الغربية و     9الجامعية فيوجد   

 مراكز فـي  7 مركزاً في الضفة الغربية و  16(وتنتشر مراكز التعليم المفتوح في جميع المحافظات والمناطق الفلسطينية          . غزة
  ).قطاع غزة

  
   الطلبة في التعليم العالي13-2

  

 بمؤسسات التعليم العالي في األراضي الفلسطينية خالل العـام          استمرت الزيادة الكبيرة والمضطردة في أعداد الطلبة الملتحقين       
مقارنة بالعام الدراسي   % 8.3 طالب، بزيادة نسبتها     149,624فقد بلغ عدد الطلبة في هذه المؤسسات        . 2005/2006الدراسي  
، بينمـا   %)13.9(حـة   والجامعة المفتو %) 22.7(زيادة كبيرة في أعداد طلبة الكليات المتوسطة        ) 31(ويظهر جدول   . السابق

  %).4.1-(وتراجع عدد الطلبة في الكليات الجامعية %) 4.2(كانت الزيادة معتدلة في الجامعات التقليدية 
  

  نسبة التغير في أعداد طلبة التعليم العالي : 31جدول 
  في الفترة حسب نوع المؤسسة في األراضي الفلسطينية 

  2005/2006 و2004/2005
  

 المجموع اثإن ذكور  نوع الجامعة
 4.2 6.3 1.9 الجامعات التقليدية
 13.9 16.5 11.1 القدس المفتوحة
 4.1- 1.1- 7.9- الكليات الجامعية
 22.7 20.9 24.1 الكليات المتوسطة
 8.3 10.2 6.3 مجموع الطلبة

وزارة التربية والتعليم العالي، اإلدارة العامة للتطوير والبحـث العلمـي،           : المصدر
الطلبة فـي التعلـيم     : 1 تقرير رقم    - التقارير والدراسات  سلسلة. 2006
  . فلسطين-رام اهللا. العالي

  
  
  

                                                           
  .مختصة في مجال محدد، وتمنح درجة البكالوريوس   24
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، أما معدل االلتحـاق     )وهو نسبة الطلبة الملتحقين بالتعليم العالي إلى السكان       % (4وبلغ معدل االلتحاق الخام في التعليم العالي        
  %.31.3فهو ) 24-18في الفئة العمرية  العالي إلى السكان منسبة الطلبة في مؤسسات التعلي(العام 

  

ملتحقون بالجامعات التقليديـة،    %) 54 (ةوبالنسبة لتوزع الطلبة حسب نوع المؤسسة التعليمية الملتحقين بها، فإن معظم الطلب           
  ).23انظر شكل (بجامعة القدس المفتوحة، ويتوزع الباقي بين الكليات الجامعية والمتوسطة % 35ويلتحق 

  
ع الطلبة في مؤسسات التعليم العالي في األراضي الفلسطينية توز: 23شكل 

  2005/2006حسب نوع المؤسسة، 
  

الجامعات التقليدية 
54%

القدس المفتوحة
35%

الكليات الجامعية 
4%

الكليات المتوسطة 
7%

  
سلسـلة  . 2006وزارة التربية والتعليم العالي، اإلدارة العامة للتطوير والبحث العلمي،          : المصدر

  . فلسطين-رام اهللا. الطلبة في التعليم العالي: 1 تقرير رقم -التقارير والدراسات
  

 حسب الجنس   2005/2006ير توزيع الطلبة المسجلين في مؤسسات التعليم العالي في األراضي الفلسطينية العام الدراسي              ويش
مقارنة بالعام  % 1، ويمثل ذلك تحسنا في نسبة اإلناث في مؤسسات التعليم العالي بـ             %)53(إلى أن غالبية الطلبة من اإلناث       

طالب في معظم مؤسسات التعليم العالي، باستثناء الكليات المتوسطة، حيث تزيـد            وتزيد نسبة الطالبات عن ال    . 2004/2005
نسبة الذكور عن نسبة اإلناث، وهذا تكريس لالتجاه الذي بدأ في العام الدراسي السابق، ويذكر أن نسبة اإلناث فاقـت نسـبة                      

 يعود هذا التحول في إقبال الذكور على        وقد. 2003/2004 وحتى العام    1994/1995الذكور في الكليات المتوسطة منذ العام       
وال تعني األرقم السابقة تمييـزا   .  تخصصات مهنية جديدة في هذه الكليات تالئم الذكور        حااللتحاق بالكليات المتوسطة إلى افتتا    

فـي مؤسسـات    ايجابيا لصالح اإلناث في التعليم العالي في األراضي الفلسطينية، فالصورة ينقصها أعداد الطلبة الفلسطينيين               
  ).32انظر جدول . (التعليم العالي خارج فلسطين، إذ أن النسبة العظمى منهم ذكور

  
التوزيع النسبي لطلبة التعليم العالي في األراضي الفلسطينية : 32جدول 

  2005/2006حسب الجنس ونوع المؤسسة التعليمية، 
  

 المجموع إناث ذكور نوع المؤسسة
 100 54 46 الجامعات التقليدية
 100 53 47 القدس المفتوحة
 100 57 43 الكليات الجامعية
 100 43 57 الكليات المتوسطة

 100 53 47 المجموع
وزارة التربية والتعليم العالي، اإلدارة العامة للتطـوير والبحـث العلمـي،            : المصدر

الطلبـة فـي التعلـيم      : 1 تقرير رقم    -سلسلة التقارير والدراسات  . 2006
  . فلسطين-اهللارام . العالي

  
وبالنسبة لتوزع الطالب المسجلين في مؤسسات التعليم العالي في األراضي الفلسطينية حسب الشهادة التـي يحصـل عليهـا                   

، وحـوالي   سمن الطالب ملتحقون ببرامج البكـالوريو     % 87 فإن حوالي    2005/2006 به للعام    قالطالب من البرنامج الملتح   
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وهذا التوزيع مماثل   . سملتحقون ببرامج أقل من بكالوريو    % 10، و )سأكثر من بكالوريو  (ملتحقون ببرامج دراسات عليا     % 3
  .لتوزيع الطلبة في العام الدراسي السابق

  
، سيظهر تفوق نسبة اإلناث على الذكور فـي درجـة البكـالوريو           ) 33جدول  (أما بالنسبة لتوزع الطالب حسب الجنس فإن        

ومقارنة بالعام الدراسي السـابق فـإن نسـبة         . تي الدبلوم المتوسط والدراسات العليا    وتفوق نسبة الذكور على اإلناث في درج      
، بينما بقيـت نسـبة      )دبلوم عالي أو ماجستير    (ا والدراسات العلي  سالذكور تراجعت بنقطة مئوية واحدة في درجتي البكالوريو       

  . الذكور كما هي في درجة الدبلوم المتوسط
  

  ن في مؤسسات التعليم العاليتوزع الطلبة المسجلي: 33جدول 
  2005/2006في األراضي الفلسطينية حسب الجنس والشهادة، 

  

 المجموع إناث ذكور  الشهادة
 15567 7251 8316 عدد

 100 47 53 % دبلوم متوسط 
 129693 69952 59741 عدد

 100 54 46 % بكالوريس 
 4363 1673 2690 عدد

 100 38 62 % دراسات عليا
 149623 78876 70747 عدد

 100 53 47 % عالمجمو
وزارة التربية والتعليم العالي، اإلدارة العامة للتطوير والبحث العلمـي،          : المصدر

الطلبة في التعلـيم    : 1 تقرير رقم    -سلسلة التقارير والدراسات  . 2006
  . فلسطين-رام اهللا. العالي

  
أن معظم الطلبة مسجلون في برامج العلوم االجتماعية        ) 34جدول  (ظ من   أما بالنسبة لتوزع الطلبة حسب البرنامج العام فيالح       

بينما العلوم والدراسات الصحية والهندسية والتطبيقية بشكل عام ما زالت حصتها متدنية            %). 35(والتربية  %) 31(واإلدارية  
  . في التعليم العالي الفلسطيني

  
  العالي في توزع الطالب المسجلين في مؤسسات التعليم : 34جدول 

  2005/2006األراضي الفلسطينية حسب البرنامج العام، 
  

  % عدد البرنامج
 9.8 14684 اإلنسانيةعلوم الداب واآل
 35.0 52420 تربيةال
 31.2 46723 واإلداريةجتماعية االعلوم ال
 10.0 14999  علومال
 6.4 9619 هندسةال
 0.6 887 زراعةال
 6.5  9776 صحيةالطبية والعلوم ال
 0.3 389 خدماتال

 0.1 126 غير محدد
 100.0 149623 المجموع
وزارة التربية والتعليم العالي، اإلدارة العامة للتطوير والبحـث العلمـي،           : المصدر

الطلبة فـي التعلـيم     : 1 تقرير رقم    -سلسلة التقارير والدراسات  . 2006
  . فلسطين-رام اهللا. العالي
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لبات على أعداد الطلبة في تخصصات اآلداب والعلوم اإلنسانية والتربيـة، وفـي العلـوم               تفوق أعداد الطا  ) 24شكل  (ويظهر  
  . الطبية الصحية، بينما تتراجع نسبة الطالبات في التخصصات األخرى

  
   العالي الفلسطينية متوزيع الطلبة في مؤسسات التعلي: 24شكل 

  2005/2006حسب البرنامج والجنس، 
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سلسـلة  . 2006والتعليم العالي، اإلدارة العامة للتطوير والبحث العلمي،        وزارة التربية   : المصدر

  . فلسطين-رام اهللا. الطلبة في التعليم العالي: 1 تقرير رقم -التقارير والدراسات
  

   الطالب الجدد13-3
  

العـام الدراسـي    طالبا جديدا التحقوا بمؤسسات التعليم العالي فـي األراضـي الفلسـطينية فـي      39,030تظهر البيانات أن    
 2004/2005من الناجحين في الثانوية العامة العام       % 75.6 طالب يحملون توجيهي قديم، أي أن        9126، منهم   2005/2006

وتظهر األرقام السابقة   .  طالب 39534التحقوا بمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، حيث بلغ عدد الناجحين في الثانوية العامة             
سطينيين على متابعة التعليم الجامعي، خاصة إذا ما أضيف لها أعداد الطلبة الذين يلتحقون بمؤسسات التعليم         إقباال كبيرا من الفل   

  .العالي خارج فلسطين
  

توزع الطلبة الجدد في مؤسسات التعليم العالي في األراضي : 25شكل 
  2005/2006الفلسطينية، 

  

القدس المفتوحة
30%

الكليات الجامعية
8%

الكليات المتوسطة
15% الجامعات التقليدية

47%

  
سلسـلة  . 2006لعامة للتطوير والبحث العلمي،     وزارة التربية والتعليم العالي، اإلدارة ا     : المصدر

  . فلسطين-رام اهللا. الطلبة في التعليم العالي: 1 تقرير رقم -التقارير والدراسات
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. تستوعب النسبة األكبر من الطلبة الجدد، تليها جامعة القدس المفتوحـة          ) النظامية(أن الجامعات التقليدية    ) 25شكل  (ويوضح  
تربية والتعليم العالي إلى أن قبول أعداد كبيرة من خريجي الثانوية العامة الجدد في جامعـة القـدس                  وقد أشار تقرير وزارة ال    

المفتوحة يتعارض مع فلسفة التعليم المفتوح، والذي يفترض فيه توفير التعليم للعاملين الذين فاتتهم فرصـة متابعـة تعلـيمهم                    
  . العالي

  
 نقاط مئويـة، فيمـا      4من الطلبة الجدد تراجعت بـ      ) النظامية(الجامعات التقليدية   ومقارنة بالسنة الدراسية السابقة فإن حصة       

  .زادت حصة الكليات المتوسطة بنقطتين مئويتين، والكليات الجامعية وجامعة القدس المفتوحة بنقطة مئوية واحدة لكل منهما
  

   المتخرجون من مؤسسات التعليم العالي13-4
  

مقارنـة  % 8.8، بزيادة بلغـت   2004/2005 شخص العام    18,035في األراضي الفلسطينية    خرجت مؤسسات التعليم العالي     
وخرجـت الجامعـات التقليديـة      . من إجمالي المتخرجين في هذا العام     % 56بالعام الدراسي السابق، وشكلت الخريجات نحو       

% 9مـن الكليـات الجامعيـة       منهم، وتخرج   % 21من هؤالء المتخرجين، تليها جامعة القدس المفتوحة التي خرجت          % 60
  ).2006وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، % (10والكليات المتوسطة 

  
  

   اإلجراءات اإلسرائيلية-14
  

   الشهداء والجرحى14-1
  

 حالة اغتيال للنشطاء الفلسطينيين من قبـل قـوات االحـتالل            14رصدت مجموعة الرقابة الفلسطينية في تقاريرها الشهرية        
ورصـدت  . 2005، وهو نفس العدد الذي اغتالته قوات االحتالل فـي الربـع الرابـع               2006سرائيلي خالل الربع األول     اإل

عـن  % 19، ويمثل هذا العدد زيادة بنسبة       2006 فلسطيني على يد قوات االحتالل خالل الربع األول          57المجموعة استشهاد   
مقارنة بالربع الذي سـبقه،     % 31 بنسبة   2006 الربع األول من العام      وازداد عدد الجرحى الفلسطينيين في    . الربع الذي سبقه  

  .  شخص427وبلغ عدد الجرحى 
  

   عوائق الحركة والتنقل14-2
  

في الضفة الغربيـة خـالل الربـع األول         ) حواجز مؤقتة ( حاجزا عسكريا مفاجئا     1177رصدت مجموعة الرقابة الفلسطينية     
 215باإلضافة إلى إغالق المعابر الدولية      . 2005حاجزا في الربع الرابع من العام        1383، فيما بلغ عدد هذه الحواجز       2006

هـذا  .  مرة على تجمعات سكانية مختلفة خالل نفس الفتـرة         39، وفرض منع التجول     2006مرة خالل الربع األول من العام       
ل جيش االحتالل بعضها إلى أشـبه مـا         باإلضافة إلى عشرات الحواجز الثابتة المنتشرة في األراضي الفلسطينية، والتي حو          

كمـا عـززت سـلطات    . يكون بمعابر حدودية، مثل حاجز قلنديا على مدخل القدس، أو حاجز زعترة شمال الضفة الغربيـة  
االحتالل من إجراءات عزل مناطق الضفة الغربية عن بعضها البعض، حيث كثفت من حواجزها لعزل شمال وجنوب الضفة                  

  . الغربية عن وسطها
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   االعتداءات على قطاعي التعليم والصحة14-3
  

، وشـملت هـذه     2006 اعتداء خالل الربع األول من العام        27بلغ عدد االعتداءات اإلسرائيلية على قطاع التعليم الفلسطيني         
 إلـى  االعتداءات مداهمة مدارس، أو التمركز في محيطها، وتأخير المعلمين والطالب على الحواجز، أو منعهم من الوصـول      

  .مدارسهم
  

، وشملت هذه االعتـداءات     2006 اعتداءات على القطاع الصحي خالل الربع األول         10وسجلت مجموعة الرقابة الفلسطينية     
احتجاز سيارات إسعاف، وضرب طواقم اإلسعاف، وإطالق الرصاص عليهم، وقصف محيط بعض المستشـفيات، واقتحـام                

  .مستشفيات بحثا عن جرحى
  

  على الممتلكات وهدم المنازلعتداءات اال 14-4
  

استمرت ظاهرة استهداف سلطات االحتالل اإلسرائيلي الممتلكات الفلسطينية العامة والخاصة، فقد قامـت قـوات االحـتالل                 
 170كمـا قامـت بـاحتالل       . عن الربع الذي سبقه   % 52، بزيادة بنسبة    2006 منزال خالل الربع األول      38اإلسرائيلي بهدم   
 اعتـداءا علـى الممتلكـات       170ورصدت جهات حقوقيـة إلحـاق       . ها ألغراض عسكرية لفترات مختلفة    منزال، واستخدام 

 فلسطينية، أو مباني عامة، وتخريب طرق، وتمديدات المـاء          ةالفلسطينية، وشملت هذه االعتداءات تدمير وتخريب منشآت أمني       
أراضيهم الزراعيـة واسـتهداف محـال تجاريـة،         والكهرباء، وإلحاق أضرار بمنازل المواطنين، وتخريب أثاثهم، وتجريف         

  .ومنشآت حرفية
  

   النشاطات االستيطانية واعتداءات المستوطنين14-5
  

 نشاطاً استيطانياً خالل الربع     55استمرت األنشطة االستيطانية في األراضي الفلسطينية، ورصدت مجموعة الرقابة الفلسطينية           
راضي وتجريفها لصالح بناء جدار الفصل العنصري، وبناء بؤر استيطانية،          ، مصادرة أ  ت، وشملت هذه النشاطا   2006األول  

 لبناء وحدات سكنية في المسـتوطنات اإلسـرائيلية فـي           توتوسيع وشق شوارع لصالح المستوطنات، واإلعالن عن عطاءا       
  .األراضي الفلسطينية، باإلضافة إلى مصادرة أراض ألغراض عسكرية

  
 اعتداء خـالل    88وتم رصد   .  وعلى ممتلكاتهم  ننين اإلسرائيليين على المواطنين الفلسطينيي    كذلك استمرت اعتداءات المستوط   

، وشملت هذه االعتداءات دهس أطفال واختطاف أطفال، واعتداء بالضرب على المواطنين الفلسـطينيين،              2006الربع األول   
فلسطينيين وممتلكـاتهم، ورشـق السـيارات       وطرد رعاة األغنام والمزارعين وتهديدهم بالقتل، وتجريف وتخريب أراضي ال         

  .الفلسطينية بالحجارة
  

   األسرى الفلسطينيون في السجون اإلسرائيلية14-6
  

أشارت التقارير الشهرية لمجموعة الرقابة الفلسطينية حول االنتهاكات اإلسرائيلية إلى ازدياد حمالت االعتقـال اإلسـرائيلية                
 فلسطينياً، ويمثل هذا الرقم زيادة بنسـبة        1446، حيث اعتقلت قوات االحتالل      2006 للنشطاء الفلسطينيين خالل الربع األول    

  .، وتأتي هذه الحمالت في سياق التصعيد اإلسرائيلي في مواجهة االنتفاضة الفلسطينية2005عن الربع الرابع % 21
  

 حسـب بيانـات الجهـاز       2006آذار   أسير في نهاية شهر      9400وقد بلغ عدد األسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية         
ويتـوزع األسـرى   . 2005 أسير عن عددهم أواخـر العـام   600المركزي لإلحصاء الفلسطيني، ويشكل ذلك زيادة بحوالي    
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 و يوجد بين هـؤالء األسـرى        .25 مراكز تحقيق ومركزين تابعين للجيش اإلسرائيلي      4 مركز اعتقال، و   24الفلسطينيون على   
 سنة فـي    25 أسرى أكثر من     7، وقضى   %)94.1(عتقل معظم األسرى خالل انتفاضة األقصى       وأ.  امرأة 120 طفال و  330

 أسيراً ما بـين     552 سنة، فيما قضى     19-15 أسيراً ما بين     124 سنة، كما قضى     25-20 أسيراً ما بين     38السجن، وقضى   
من % 7.2الضفة الغربية، و  من باقي   % 87.2من القدس، و  % 5.6ويتوزع األسرى حسب مكان سكنهم بواقع       .  سنة 10-14

  . قطاع غزة
  

 69شـهيداً، استشـهد     ) 182 (2006 وحتى نهاية آذار     1967وبلغ عدد شهداء الحركة األسيرة منذ االحتالل اإلسرائيلي عام          
  26. حالة استشهاد كقتل عمد72 بسبب اإلهمال الطبي، وشخصت 41منهم أثناء التعذيب، واستشهد 

  
  

   القانونية األمن والعدالة والبيئة-15
  

  وسوء استخدام السالح" الفلتان األمني" استمرار ظاهرة 15-1
  

 والخاصة في األراضـي     ة وأخذ القانون باليد، ومظاهر االعتداء على الممتلكات العام        حتصاعدت ظاهرة سوء استخدام السال    
 20اإلنسان في قطاع غزة إلـى مقتـل   وتشير نتائج عمليات الرصد والتوثيق التي يقوم بها مركز الميزان لحقوق        . الفلسطينية

كما تـم رصـد     . 2006 طفالً في قطاع غزة خالل الربع األول         16 آخرين من بينهم     84 أطفال، وإصابة    3شخصاً من بينهم    
 أجانب، 10 شخصاً من بينهم 17 حوادث اختطاف، تم خاللها اختطاف 10 حالة جرى فيها التعدي على القانون من بينها         113

 مختطفـاً   72 جريحاً، و  1275 قتيالً و    197وبذلك يرتفع عدد ضحايا االنفالت األمني إلى        .  مؤسسة عامة  34ى  واالعتداء عل 
   .200627 وحتى نهاية آذار 3/3/2002، وذلك منذ )ياًب شخصاً أجن32من بينهم (
  

يعي، وبعـض   وشهدت الضفة الغربية ظواهر مماثلة، شملت اعتداءات على مؤسسات عامة، مثل مكاتـب المجلـس التشـر                
لكن لم تتوفر بيانات موثقـة ودقيقـة حـول          . الجمعيات الخيرية، باإلضافة إلى أخذ القانون باليد، وانتشار الصراعات العائلية         

  . مظاهر سوء استخدام السالح وأخذ القانون باليد في الضفة الغربية
  

   البيئة القانونية15-2
 

، وذلـك علـى صـعيد البـدء فـي،            2006ياً خالل الربع الثاني من العام       شهد نشاط المجلس التشريعي الفلسطيني تقدماً نسب      
واستكمال، إجراءات إقرار عدد من القوانين، ويأتي هذا التقدم بالرغم من إجراءات الحصار السياسـي واالقتصـادي التـي                   

اة في األراضي الفلسطينية، بما     تمارسها السلطات اإلسرائيلية بحق الفلسطينيين خالل هذه الفترة، والتي طالت كافة مناحي الحي            
  .فيها عمل المؤسسات الفلسطينية المختلفة

  
أحال المجلس التشريعي إلى رئيس السلطة خالل الربع الثاني من العام الحالي قانون واحد فقط يتعلق بالشأن االقتصادي، وهو                   

ئيس السلطة عليه ثاني قانون من نوعه يتنـاول         القانون المعدل لقانون تنظيم الموازنة، ويعتبر هذا القانون في حال مصادقة ر           

                                                           
  .المراكز األخرى تابعة لمصلحة السجون اإلسرائيلية   25
 .المحرومون من الحرية. 2006الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،    26
27    www.mezan.org  25/6/2006 بتاريخ  
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التعديالت التي أدخلت على قانون تنظيم الموازنة، وتتعلق هذه التعديالت بشكل أساسي بتمديد المهلة القانونية الالزمة لتقـديم                  
  .  الحكومة للموازنة العامة، إذ تم تمديد الموعد النهائي لتقديمها إلى نهاية الشهر الثامن من العام

  
من جهة أخرى، فقد رفض المجلس التشريعي اثنين من القوانين التي أصدرها رئيس السلطة بقرارات رئاسية، وهي القـرار                   

، وقد أجاز التعديل المقترح للشركات المساهمة العامة المدرجة الحق فـي  1964المتعلق بتعديل قانون الشركات األردني لسنة   
وقـد بـرر    . رار الثاني فيتعلق بالهيئة الفلسطينية لتنظيم قطاع االتصاالت الفلسطيني        أما الق . من أسهمها المتداولة  % 5شراء  

عدم استيفائهما للشروط الدستورية، حيث أصدرهما الرئيس خـالل فتـرة انعقـاد المجلـس               بالمجلس رفضه لهذين القرارين     
   . من القانون األساسي المعدل43التشريعي السابق، وهذا ما يتعارض مع نص المادة 

  
تقدم عدد من نواب المجلس التشريعي بمشاريع قوانين تختص بالجانب االقتصادي، وقد أحيلت هذه المشـاريع إلـى اللجـان                    
المختصة في المجلس إلبداء الرأي فيها، ومن هذه المشاريع؛ مشروع قانون معدل لقانون مكافآت النواب والوزراء، يقضـي                  

باإلضافة إلى معدل لقانون المياه، وقانونين جديدين أحدهما لتنظيم مهنة التصـميم            بتخفيض رواتبهم والمكافآت الممنوحة لهم،      
  .)35أنظر جدول (الداخلي والديكور واآلخر يختص بحقوق عضو المجلس التشريعي األسير 

  
    القوانين والقوانين ذات البعد االقتصاديروعاتمش: 35جدول 

  حلها التشريعية المختلفةفي مرا
  

إجراء / تاريخ اإلصدار  وع القانونمشر/ القانون 
  اإلحالة/ القراءة

  1 الرئيس وعددها وأحيلت إلىالقوانين التي أقرها المجلس التشريعي مشاريع 
  1/6/2006  معدل لقانون تنظيم الموازنة العامة

  2القرارات بقوانين الصادرة عن رئيس السلطة والمرفوضة من قبل المجلس التشريعي وعددها 
  4/5/2006  1964لسنة ) 12(نون بشأن تعديل قانون الشركات األردني رقم قرار بقا

  4/5/2006   الهيئة الفلسطينية لتنظيم قطاع االتصاالتقرار بقانون بشأن
  4 وعددها المحالة إلى اللجان المختصة إلبداء الرأي القوانين مشاريع

  5/4/2006  معدل قانون مكافآت ورواتب النواب وأعضاء الحكومة والمحافظين
  4/5/2006  قانون المياه

  15/6/2006  تنظيم مهنة التصميم الداخلي والديكور في فلسطين
  15/6/2006  حقوق عضو المجلس التشريعي األسير

 المجلس التشريعي الفلسطيني: المصدر

  
  
  
  


