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 ممخص الدراسة
لى تقييم أركان الصناعات الخشبية في قطاع غزة في ظل السياسات المختمفة إىدفت الدراسة 

لمنافذ البضائع وتحديد كل من نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات الواقعة عمييا، من أجل الخروج 

عمييا، وناقشت الدراسة واقع إدارة  بتوصيات يمكن أن تساىم في تطوير ىذه الصناعة والمحافظة

االقتصاد والصناعة بشكل عام والصناعات الخشبية في قطاع غزة بشكل خاص، كما ناقشت منافذ 

من جميع المنشآت العاممة في الصناعات الخشبية %15البضائع وسياساتيا، وقد تم دراسة عينة بواقع

التحميمي، وتوصمت الدراسة الى عدد من النتائج مفردة، وقد استخدم المنيج الوصفي  600 والبالغ عددىا

منيا إثبات الفرضيات الخمسة، وىي وجود عبلقة بين سياسات منافذ البضائع وكل من تذبذب مستوى 

اإلنتاج، توجو بعض أصحاب المشاريع الى تغيير طبيعتيا وأحجاميا، توجو المستيمكين نحو المنتج 

رة؛ كما استنتجت الدراسة وحددت العديد من نقاط القوة وأىميا المحمي، وتذبذب في أعداد العاممين المي

حجم الطمب المرتفع في السوق المحمي خبلل الفترة الحالية، ونقاط الضعف وأىميا العائد المنخفض، 

وكذلك العديد من الفرص والتحديات ليذه الصناعة، كما توصمت الدراسة الى جدول لتحديد كميات كل 

تر المكعب بناءا عمى تحديد إجمالي الكميات بالطن األمر الذي أمكن من صنف من األخشاب بالم

مميون  36وبمغت حوالي  2011خبللو تحديد قيمة األخشاب التي تم استيرادىا لمصناعة خبلل عام 

من أفراد العينة غير مستفيدين من اتحاد الصناعات % 56، كما توصمت الدراسة الى أن أكثر من ردوال

. حوالي نصف أفراد العينة ال يستخدمون مواد واردة عن طريق األنفاق في تصنيع منتجاتيمالخشبية  وأن 

وفي ظل ىذه النتائج أوصت الدراسة بعدد من التوصيات، منيا ضرورة إدارة قطاع الصناعات الخشبية 

مل عمى بشكل استراتيجي وعمى المستوى القومي من أجل ترشيد اإلنتاج والحد من المنافسة السمبية والع

تطوير العمالة الماىرة ووضع آليات إللزام اتحاد الصناعات الخشبية لخدمة أكبر عدد ممكن من 

المنشآت والتحوط بمخزون استراتيجي من المواد الخام؛ كما توصي الدراسة بعدم تجاىل العديد من 

 وتحكمو بكافة المنافذالحقائق والتعامل معيا كأمر واقع وىي محدودية الموارد الذاتية ووجود االحتبلل 

والعبلقة مع العالم الخارجي، من أجل تحقيق ىذه  ووضع لمسياسات التي تحدد آليات العمل عمييا،

التوصيات تقترح الدراسة تكميف جية حكومية ذات صبلحيات واسعة تختص بإدارة  قطاع اإلنتاج  

 .بالتحديد



 ق

 

 

Abstract (الولخص باالنجلٍزٌت) 
This study aims to evaluate the elements of wooden industries under the 

policies of the channels of the goods, and to identify (SWOT): both 

strengths and weaknesses, opportunities and threats,  in order to come up 

with recommendations that could contribute in developing and surviving  

this industry. The study in addition to discussing  the goods channels, it 

discussed the status of the economy and the industry management, in 

general, and the status of the wooden industry in the Gaza strip, in 

particular. A sample of 15% out of 600 establishment that work in 

wooden industries responded on the questionnaire, which was mainly 

prepared to achieve the study aims. The study has found some results 

as the following: 
 First, it proved the five hypotheses of it which are: the existence of a 

relationship between the goods channels policies and all of, the 
fluctuations in the level of production, some entrepreneurs trends to 
change their nature and their sizes, consumer trends toward local 
products, fluctuations in the number of skilled workers. 

 Second, it identified: many strengths such as the present rising in the 
local demand, many weaknesses such as the low income, and many of 
opportunities and threats.  

 Third, the study has set a reliable table to enable all stakeholders to 
transfer quantity of any kind of wood from tons to cubic meter, and 
thus the researcher became able to identify the value of every kind of  
the imported wood during the year of 2011 which totally reached 36 
million U. S. dolor. 

 Fourth,  more than 56% of the study sample do not get benefit of the 
wooden industry union. 

 Fifth, about 50% of the study sample do not use, in their productions, 
goods from the underground passages. 

The study has raised some recommendation:  
 It is important to direct the field of the wooden industry strategically 

and nationally in order to rationalize the production and reduce the 
negative competition. 

 Do the best effort to develop the skilled workers. 
 Creating mechanisms to oblige the Wooden Industry Union to serve as 

much establishment as possible.  
 Precaution with a strategic stock from the raw material. 
 It is important to avoid neglecting many facts, and dealing with them 

as  fait accompli for example the lack of self resources, the nature of 
the grants which neglect the production fields, the existence of the 
occupation and its authority on the channels policies, and the relations 
with the universe. 

 To achieve all of these recommendations, the study recommend to 
find a governmental institution with a wide authority to direct the field 
of production.   
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 :مقدمة 

االقتصاد الوطني في جميع دول  يعتبر القطاع الصناعي ركن أساسي من مكونات

أوجو النشاط إذ أنو إذا ما أصيب ىذا المجال بخمل ما، ترتب عنو خمل في جميع  العالم،

، ومن المسمم بو أن أي من األنشطة الصناعية ال يستقيم إال من خبلل االقتصادي في الدولة

إن لمتوزيع المادي دورا . "مواد خام تستخدم في عممية التصنيع، وأسواق تستوعب ما يتم تصنيعو

الدول خاصة في ظل التكتبلت واالنفتاحات االقتصادية، وصارت  تميما ومؤثرا في اقتصاديا

اإلمدادات لممواد األولية والنصف مصنعة والتامة الصنع، ضرورة حتمية في استمرار عمميات 

ة أو عجز في فإذا ما صادف أي قطاع من القطاعات  الصناعية ندر  1". اإلنتاج واالستيبلك

توفير المواد الخام البلزمة لعممية التصنيع ، صاحب ىذا الخمل انعدام المقدرة عمى اإلنتاج ، 

ومن جانب آخر إذا ما كانت األسواق المتاحة لتسويق المنتجات مغمقة ومحدودة ، نتج انعدام 

في المواد الخام  رغبة في اإلنتاج بأحجام كبيرة ، فكيف سيكون الحال إذا ما تبلزم العجز الحاد

ىذا ما حدث بفعل السياسات المتقمبة لمنافذ البضائع ، ويمكن استقراء . مع محدودية األسواق 

ذلك بالتدقيق في معظم قطاعات الصناعة في قطاع غزة خاصة في الفترة األخيرة بعد عام 

 . و التي صاحبيا حصار شامل وحرب عمى غزة 2005

، حيث ساىم ن الصناعات الميمة في قطاع غزةم ويعتبر قطاع الصناعات الخشبية

وبمغ عدد العاممين فيو ، %12لى اإلنتاج الفمسطيني بحوالي في اجماقطاع الصناعات الخشبية 

منشأة  600موزعين عمى ، عامل من العمال الميرة المدربين5500حوالي  2004حتى نياية 

اد الخام البلزمة وال ينتج قطاع غزة أي من المو  2.تبيع محميا وخارجيا تصنع و كانت، صناعية

 . لعممية اإلنتاج

                                                 
1

 (2004)انعظكزٌ،أحًذ؛انكتبٍَ،خهُم  
2

 (2004) جًعُخ اتحبد انصُبعبد انخشجُخ اثزَم 
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مرتبط بشقيو األخرى، كحال باقي  الصناعات  ومن ىنا فان منطمق ىذه الصناعة حالو

بشكل ، و المتمثمين في المواد الخام البلزمة لعممية اإلنتاج واألسواق البلزمة الستيعاب المنتجات

تناقض في بلحظ يو   3 .د المواد الخام وتصدير المنتجات الجاىزةكبير بالمنافذ من اجل استيرا

 ، حيث يعتقد أن ىناك تراجع في عدد المنشآت المتميزةقطاع  الصناعات الخشبية مكونات

 ، خصوصاتي تقوم بتسويق المنتجات الجاىزةعدد المعارض الوزيادة في عدد الورش الصغيرة و 

 .2009تياء الحرب عمى غزة في يناير بعد انبعد تخفيف الحصار عن قطاع غزة و 

لماىرة في قطاع ومن ناحية أخرى تبلحظ زيادة في معدالت الطمب عمى العمالة ا

بالرغم ما ينشر من تقارير عن ارتفاع معدالت البطالة في قطاع غزة  والتي  ،الصناعات الخشبية

دراسة ىذا  القطاع لذلك سوف يكون من المفيد  ؛20114في الربع الثالث من عام % 28بمغت

 . لحركة المنافذ في السياسة المتبعة السموك المتقمب في ظل من الصناعات

 :ةمشكمة الدراس :أوال

 :اآلتيتتمخص مشكمة الدراسة في السؤال 

يكااون مغمقااا بعااد فتاارة ماان االنفتاااح فااي الوقاات الااذي ينفاات  فيااو العااالم  أن يكاااد قطاااع غاازة

كيااف أصااب  حااال دفق المااواد الخااام والساامع الجاااىزة، اقتصاااديا ليصااب  وكأنااو قريااة صااغيرة فااي تاا

ة فاااي منافاااذ البضاااائع فاااي الفتااارة الصاااناعات الخشااابية فاااي قطااااع غااازة فاااي ظااال السياساااات المتقمبااا

 ؟ 2012-1993من

 :مة الفرعية اآلتيةويتفرع منو األسئ

  ؟ 2012-1993ىل تأثر مستوى اإلنتاج في الصناعات الخشبية في قطاع غزة في الفترة 

  أحجام وطبيعة المشاريع في الصناعات الخشبية فاي قطااع غازة فاي الفتارة مان  تأثرتىل

 ؟  1993-2012
                                                 

3
 (1998)رجت، يعٍُ 
4

 (2012)انًزالت االلتصبدٌ واالجتًبعٍ 
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  ىااال تاااأثر حجااام العااااممين الميااارة فاااي الصاااناعات الخشااابية فاااي قطااااع غااازة فاااي الفتااارة مااان

 ؟  1993-2012

 :متغيرات الدراسة :ثانيا

  -معبار كاارم أباو سااالم -معبار المنطااار -معبار بياات حاانون )منافاذ البضااائع  : المتغيـر المســتقل

 (.األنفاق األرضية عمى الحدود مع مصر -منفذ رف  البري

 :التابعةالمتغيرات 

 .(موردي األخشاب،أصحاب الورش والمناجر،أصحاب المعارض)طبيعة المشروع مثل . أ

 .ويتفرع منو حجم اإلنتاج  حجم المشروع . ب

 .توجيات المستيمكين  . ت

 .(ين وعاممي الدىان وعمال التنجيدالنجار )العاممين الفنيين . ث

 :فرضيات الدراسة :ثالثا

 :التالييمكن صياغة فرضيات الدراسة عمى النحو 

 .داللة إحصائية بين سياسات منافذ البضائع وتذبذب مستوى اإلنتاج تتوجد عبلقة ذا -1

توجااااد عبلقااااة ذات داللااااة إحصااااائية بااااين سياسااااات منافااااذ البضااااائع وتوجااااو بعااااض أصااااحاب  -2

 . المشاريع إلى تغيير طبيعتيا

 .أحجام المشاريعتوجد عبلقة ذات داللة إحصائية بين سياسات منافذ البضائع وتغيير في  -3

توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بين سياسات منافذ البضائع وتوجو المستيمكين نحاو المناتج  -4

 .المحمي

توجاد عبلقاة ذات داللاو إحصااائية باين سياساات منافاذ البضااائع وتذباذب عادد العااممين المياارة  -5

 .الذين يعممون في الصناعات الخشبية
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 :اختيار الموضوعأىمية الدراسة وأسباب  :رابعا

ىاذه األىمياة مان كاون قطااع الصاناعات وتنباع ، الموضاوع ميام وجادير باأن يادرس يعتبر

، كماا بماغ عادد 2004الفمساطيني فاي العاام  اإلنتااج إجمااليمان % 12الخشبية قد ساىم بحاوالي 

ت العامماة فياو فاي آوعادد المنشا عامل، 5500حوالي  2006-2004العاممين فيو في الفترة بين 

مميااون  21وقااد قاادر حجاام االسااتثمار فيااو فااي تمااك الفتاارة بحااوالي  منشااأة، 600الفتاارة حااوالي  نفااس

ممياون  3.6بحوالي  2000دوالر، وقد قدرت مبيعات الصناعات الخشبية في قطاع غزة في عام 

فاي خدماة  الدراساة أن تسااىمالتوصايات التاي ستوصاي بياا  نو يتوقاع مانإوبالتالي ف 5دوالر شيريا

سايتم التاي  نتاائج الدراساةشكل عام وأصحاب العبلقة المباشارة بشاكل خااص بعاد تحميال المجتمع ب

  .إليياالتوصل 

 :أىداف الدراسة  :خامسا

تقيااايم أركاااان الصاااناعات الخشااابية فاااي قطااااع غااازة فاااي ظااال تقمباااات منافاااذ البضاااائع والخاااروج 

  :خبلل، من أن تساىم في تطوير ىذه الصناعة والمحافظة عمييا نبتوصيات يمك

 .في قطاع غزة في ظل تقمبات منافذ البضائع لصناعات الخشبيةمكونات قطاع ا وصف .1

 .تحديد نقاط القوة والضعف لكل عنصر من مكونات عناصر بيئة الصناعات الخشبية . 2

ظيار التحاديات  الواقعاة ، في قطاع الصناعات الخشبية عن كل فرصة لمنجاح لبحثا. 3  وا 

 .عميو

الحمول لممشاكل التي تواجاو الصاناعات وضع  في  تساىموصيات يمكن أن بت الخروج .  4 

  .الخشبية

 :المحددات التي صادفت الدراسةالمعيقات و  :سادسا

  المقابمة من أجل تعبئة االستبيانتردد بعض أفراد المجتمع في الموافقة عمى إجراء. 
                                                 

5
 ،تمزَز ثعُىاٌ حمبئك وأرلبو لطبع األحبث انفهظط2007ٍُُاتحبد انصُبعبد انخشجُخ، 
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 اضطر لمبحث عنيم يم المعيودة مماوجود بعض أفراد العينة قي أماكن غير عناوين. 

  جراء عمميات حسابيةحديثة جاىزة مما اضطر لمب إحصائياتعدم وجود  .حث ميدانيا وا 

 بالشكل الذي يمكن االستفادة منو عدم توافر بعض اإلحصائيات الضرورية. 

 :السابقة الدراسات :سابعا

.Aالدراسات بالمغة العربية: 

األخشاب في قطاع غزة وأسواق صناعات منتجات بعنوان ( 1998،رجب)دراسة  -1

من خبلل تقسيم البحث إلى قسمين رئيسيين،عمد الباحث إلى مناقشة نشاط الورش  6.معامبلتيا

والمصانع الخشبية العاممة في قطاع غزة مشتمبل عمى تحميبل وتقويما لواقع ىذا النشاط حيث 

تصنيف ىذه المؤسسات ابرز عدد المؤسسات العاممة في ىذا الفرع الصناعي وكذلك أقدم عمى 

من حيث تجييز العاممين فييا ثم من حيث التوزيع الجغرافي عمى مناطق قطاع غزة وكذلك من 

حيث العاممين والعائدات المتحققة من نشاطيم واألجور التي يتقاضونيا وكان ىذا من خبلل 

ا ىذا القطاع سواء القسم األول لمدراسة أما القسم الثاني فتناول طبيعة األسواق التي يتعامل معي

تصريف منتجاتيا بعد عممية التصنيع  ألسواق أوأكان لشراء المواد الخام البلزمة لعممية اإلنتاج 

 .وما يترتب عمي ذلك من تأثير عمى الميزان التجاري الفمسطيني 

ومن خبلل نتائج الدراسة فقد أظيرت وجود تراجع ممحوظ في عدد المصانع الخشبية 

ة وأرجعت الدراسة ذلك إلى حالة الكساد التي كان يمر بيا االقتصاد الفمسطيني خبلل فترة الدراس

كما وأوضحت الدراسة أن  ىذه  الصناعات تعتمد بشكل أساسي عمى األسواق األجنبية في .

أما عن أسواق منتجاتيا فقد أظيرت الدراسة أن .الحصول عمى موادىا الخام عبر إسرائيل 

في أسواق الضفة %20سواق غزة بينما يباع الباقي وىو ما نسبتو من منتجاتيا تباع في أ80%
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 (1998)رجت،يعٍُ  
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سرائيل حيث تقوم إسرائيل من جانبيا بتصدير جزء من ىذه الصناعات إلى أوروبا  ىذا .الغربية وا 

وأوضحت الدراسة أن ىذه الصناعات تعاني من العديد من الصعوبات سواء في مجال تصريف 

وأوصت الدراسة بضرورة بذل .راقيل التي تحد من توسعيا الع بعضالمنتجات إلى الخارج أو من 

بما يتناسب مع  مسيرتياجيود واعية مكثفة عمى مستويات مختمفة لمؤازرة ىذه الصناعات ودعم 

  .الدور المتوقع منيا

تحميل الصناعة التحويمية قي فمسطين وكانت بعنوان  ،(2003الراعي،) دراسة -2

وقد ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى مفيوم الصناعات التحويمية بتطبيقاتيا  رؤية نقديةو 

المختمفة واىم فروع ىذه الصناعة وتتبع التطورات والتغيرات التي حصمت عمى قطاع الصناعات 

التحويمية بشكل عام ، والتعرف عمى مساىمة كل فرع من فروع الصناعات التحويمية في اإلنتاج 

مة المضافة والتجارة الخارجية والتعرف عمى معدالت اإلنتاجية لمفروع المختمفة والتشغيل والقي

مكانيات التطوير كذلك التعرف عمى أسباب القوة في بعض الفروع والضعف في الفروع األخرى  وا 

وسبل العبلج والتعرف عمى نسبة المدخبلت الخارجية المستخدمة في الصناعة التحويمية ،كما 

أيضا األداء التصديري والذي اظير أن عدد األنشطة التي تجاوز فييا نسبة  استعرضت الدراسة

ىي خمسة أنشطة من بين جميع % 18إلى إجمالي اإلنتاج  2000المبيعات الخارجية في العام 

من  % 35.4في المرثية الثانية بواقع ( اعتبر األثاث منفصبل)الفروع وجاء تصنيع األخشاب 

  مت الدراسة إلى عدد من النتاج منيا انو قد حصل تراجع بين العامين وقد توص .إجمالي اإلنتاج

في مساىمة القطاع الصناعي في الناتج المحمي وتراجع في عدد المؤسسات  2001و 2000

العاممة في الصناعات التحويمية وكذلك تراجع في إجمالي التكوين الرأسمالي الثابت  لمصناعات 

أن ىنالك ثبات تقريبا في نسبة التشغيل وأرجعت السبب في ىذا  التحويمية كما أظيرت  الدراسة

 .الثبات إلى تراجع حجم الواردات بسبب انتفاضة األقصى مما لزم التعويض من التصنيع محميا
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وقد استخدمت الدراسة المنيج الوصفي والكمي كمنيجية لمدراسة كما لجأ الباحث الى المقابمة 

ن أصحاب مصانع الخياطة باإلضافة الى ورشة عمل حول كأداة لجمع البيانات األولية م

إشكاليات القطاع الصناعي والتجاري تم تنظيميا خصيصا في وزارة االقتصاد الوطني واعتمد 

عمييا الباحث كأداة إضافية من أجل جمع اكبر كم من  البيانات ساىمت في وصولو الى ما 

 .وصل إليو من نتائج

 في فمسطين يالصناع واقع القطاعوكانت بعنوان ( 2004وعواد، نصراهلل) دراسة -3

الدراسة إلى استعرض أداء االقتصاد الفمسطيني ومستمزمات التصنيع وأرجعت أسباب  توقد ىدف

التراجع في معدالت النمو في بعض السنوات لعدة أمور منيا ما ىي خارجية كإجراءات إسرائيل 

التعسفية المتعددة بحق االقتصاد الفمسطيني وأخرى ذاتية كقمة ومحدودية الموارد الطبيعية 

وتوصمت الدراسة إلى  .لتحتية وعدم الوضوح في السياسات االقتصادية والماليةوضعف البنية ا

مجموعة من النتائج منيا أن التغمب عمى العوائق التي تقف عائقا أمام انطبلق عممية التصنيع 

مرىون باستيفاء عدة شروط جوىرية وأىميا، االستقبلل السياسي واالقتصادي ،وقيام دولة مستقمة 

ك اعتماد سياسات اقتصادية كاممة عمى مواردىا وحدودىا وعبلقاتيا الخارجية وكذل تتمتع بسيادة

إلى جانب تبني مبادئ وأسس اإلدارة السميمة والنيرة لعممية التنمية ومنيا التصنيع وتكون  ،ومالية

ة وقد أوصت الدراسة بضرورة تعزيز القدرات الذاتي .قائمة عمى أساس المبادرة والقدرة عمى التغيير

عمى إسرائيل في المدى القصير مع األخذ في االعتبار تطوير القدرة  دوتقميل االعتما الفمسطينية،

 7.التنافسية لبلقتصاد في المدى الطويل
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إنتاجية العاممين في  ىالعوامل المؤثرة عم، وكانت بعنوان (2005ىنية، )دراسة  -4

وناقشت الدراسة أىم العوامل  القطاع الصناعي دراسة تطبيقية عمى قطاع الصناعات الخشبية

المؤثرة في اإلنتاجية كما تعرضت لواقع االقتصاد الفمسطيني في ظل انتفاضة األقصى ومدى 

شبية في قطاع وىدفت الدراسة الى دراسة واقع الصناعات الخالمشاكل والمعوقات التي واجييا 

غزة وأىميتو االقتصادية ودرجة مساىمتو في الناتج المحمي وىدفت أيضا الى تحديد تأثير 

، والنجاز ىذه اع الصناعات الخشبية في قطاع غزةالعوامل المختمفة عمى إنتاجية العمل في قط

لجمع  الدراسة استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي فيما عمد الى تصميم استبانة خصيصا

 600من حجم المجتمع األصمي البالغ % 26.6بمغت حوالي  يالبيانات من عينة الدراسة والت

استبانة عمى أفراد العينة وىم  160منشأة عاممة في قطاع الصناعات الخشبية حيث قام بتوزيع 

ردا فقط  131، حيث تم استرداد (2005)خشبية فترة إعداد الدراسة أعضاء اتحاد الصناعات ال

 النتائج منياوتوصمت الدراسة إلى مجموعة من ، الى ردودىم في نتائج دراستو ىذه ستند الباحثا

أن السياسات ىي أىم ما يؤثر عمى اإلنتاجية و  أن الممارسات اإلسرائيمية المتبعة عمى المعابر

 اعالتي تقوم إسرائيل بإتباعيا تعتبر من أىم المعوقات التي تقف في وجو زيادة إنتاجية قط

، كما جاء قي نتائج الدراسة أن المنتجات المحمية تتعرض الصناعات الخشبية في قطاع غزة

% 76لمنافسة شديدة من قبل المنتجات المستوردة خاصة الصينية منيا بسبب تدني أسعارىا وان 

 من أفراد العينة ببيع منتجاتيم من% 71من أفراد العينة يقومون بإنتاج األثاث المنزلي كما يقوم 

، ومن النتائج الميمة أيضا لمدراسة  يمتمك غالبيتيم معارض خاصة بيمالمصنع مباشرة حيث ال

 .من المنتجين يعتمدون عمى المواد الخام المستوردة من إسرائيل% 94أن حوالي 

إليجاد نوع  المسئولةمنيا اإليعاز إلى السمطة وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات 

، اإلسرائيمية لتسييل حركة البضائع واألشخاص عمى المعابر الحدودية من التنسيق مع السمطات
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ى ، وأوصت بالعمل عماإلسرائيمية ضمن أي تسوية مقبمةوالعمل عمى تحرير المعابر من السيطرة 

، كما أوصت الدراسة بإيجاد آلية لتوفير المواد الخام بشكل إيجاد فرص ومنافذ تسويق خارجية

أيضا بدراسة واقع الصناعات الخشبية في ظل االنسحاب اإلسرائيمي دائم، وأوصت الدراسة 

 8.المتوقع

واقع الصناعة والتجارة في الضفة وكانت بعنوان ( 2006 الصوراني،)دراسة  -5

، وقد استعرضت الدراسة واقع القطاع الصناعي الفمسطيني وأىميتو حيث الغربية وقطاع غزة

أيضا بمثابة األمل  هبع من إمكانية االستمرار والذي اعتبر اعتبر الباحث أن أىمية ىذا القطاع تن

لمشعب الفمسطيني والذي ينطمق من فكرة تعزيز مفيوم اقتصاديات الصمود والتي تتطمب تعزيز 

عدة أمور أىميا دراسة الموارد المالية والبشرية المتاحة لممجتمع الفمسطيني حتى تتمكن من 

ىم  في إيضاح الرؤى التي تخمق مناخا مناسبا لصياغة حصر جميع إمكاناتو الذاتية بما يسا

وتوصمت الدراسة إلى أن السياسة االقتصادية التي  .خطة إستراتيجية عمى المستوى القومي

اتبعتيا السمطة الفمسطينية فيما مضى ىي التي تسببت في الوضع المتردي الذي آل إلى تخمف 

وأوصت الدراسة  (.الزراعة والصناعة)في فمسطين ومحدودية دور القطاعين اإلنتاجيين الرئيسيين 

التضخم في حجم  ووقف من التوصيات منيا العمل عمى مراجعة بروتوكول باريس، ةبمجموع

والعمل عمى توسيع القاعدة اإلنتاجية الفمسطينية في الصناعة والزراعة بصورة  ،الواردات

 9.خاصة

 

 

 
                                                 

8
 (2005.)هُُخ ،يبجذ حظٍ 
9

 (2006) انصىراٍَ،غبسٌ 



 

11 

 

B.لدراسات بالمغة االنجميزيةا: 

1- ( Migdad,1999)  بعنوان:  

Industrial Sector ،“ Performance Analysis of Small-Scale 
Industries،in the Gaza Strip as a part of the New Palestinian Entity” 

يجاد االختبلفات  وقد ىدفت الدراسة إلى عرض خصائص القطاع الصناعي في قطاع غزة وا 

والتعاقد في الباطن من حيث العمالة والكفاءة بين المنشئات الصناعية بين التعاقدات المحمية 

وقد خرجت الدراسة بمجموعة نتائج منيا أن ىناك  .في مختمف األنشطة ومختمف اإلحجام

مجموعة من العوامل تؤثر سمبا عمى أداء القطاع الصناعي منيا سيطرة الجانب اإلسرائيمي 

عمى دخول المواد األولية البلزمة كمدجبلت لمعممية  عمى المعابر والذي من شانو التأثير

وتوصمت الدراسة إلى أن السياسة المناسبة لدعم  الصناعات الفمسطينية تتم من  .الصناعية

خبلل عدة أمور منيا إعطاء أىمية بشكل خاص  لممشاريع الصناعية الصغيرة وذلك 

توازن بين سياسة إحبلل لمحاولة تحديث الصناعات التقميدية وكذلك من خبلل إحداث 

 10.الواردات وتشجيع الصادرات

2- (Khaldon,2010) :بعنوان  

The Impact Of Construction Economy On The Palestinian 
Economy  

تحديد اثر صناعة التشييد عمى االقتصاد الفمسطيني وذلك من خبلل  إلى وىدفت الدراسة

تحديد حجم ىذه الصناعة ومدى مساىمتيا في االقتصاد الفمسطيني ومعامل ارتباطيا مع الناتج 

اإلجمالي المحمي والقطاعات االقتصادية األخرى وخمصت الدراسة إلى عدة نتائج منيا أن 

و مع الناتج اإلجمالي المحمي وأثبتت الدراسة أن أعمى عائد صناعة التشييد ترتبط بعبلقة طردي

من في االستثمار عمى االستثمار من القطاعات االقتصادية المختمفة في االقتصاد الفمسطيني يك

أما بالنسبة لمميزان التجاري فقد أظيرت الدراسة أن زيادة اإلنتاج في قطاع  ،في قطاع التشييد

وكذلك  2.021يؤدي إلى خفض العجز في الميزان التجاري بمقدار اإلنتاج بمقدار وحدة واحدة 
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أظيرت الدراسة أن مؤسسات التشييد ذات العمالة الكبيرة ومتوسط إنتاجيتيا اكبر من تمك التي 

كما أوصت الدراسة بعدد من التوصيات منيا ماىو موجو لصانعي السياسات  .فييا اقل عمالة

 11.ماذج المستوردة أو المفروضة من قبل الدول المتقدمةومتخذي القرارات بعدم القبول بالن

 :ما تضيفو الدراسة الحالية :ثامنا

ثرة عمى نمو الصناعة بشكل باستعراض الدراسات السابقة يتض  أن أىم العوامل المؤ  

عمى ىذه العبلقة في  وىذه الدراسة سوف تركزسياسة إسرائيل،  حركة المعابر،الحصار، ،عام ىو

 .انسياب حركة البضائع وتعثرىا وىو ما لم يتم التركيز عميو في الدراسات السابقة

  سوف تحاول الدراسة في البحث عن المميزات واآلثار االيجابية التي تسببت بيا

السياسات المتقمبة لمنافذ البضائع في الوقت الذي اعتبرتو الدراسات السابقة في الجانب 

 .فقط السمبي

  بعد تخفيف الحصار والسماح بانسياب البضائع بشكل جزئي بعد  الحالية تأتي الدراسة

 .فترة من المنع التام

   سوف تتعرض الدراسة لحركة البضائع من اتجاه مصر وىو ما لم تأت عميو الدراسات

 .السابقة

  عةسوف تركز الدراسة عمى الصناعات الخشبية حيث قمة الدراسات حول ىذه الصنا. 

  باإلضافة إلى ما ذكر فان الباحث يأمل بان تقدم الدراسة معمومات حديثة كما ونوعا

 .تساعد في زيادة المعرفة حول ىذه الصناعة من الصناعات الفمسطينية
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 :ات ومفاىيم سوف ترد خبلل الدراسةمصطمح :تاسعا

األىداف البعيدة المدى ىي مجموع سياسة وتعني بيان يتضمن المقاصد الرئيسة أو  :سياسات

 12.لمتخطيط المفصل واإلجراء التنفيذي التي توفر األساس

في تعريف الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني أن فئة العاطمين  وىي وبحسب ما جاء :البطالة

تشمل جميع األفراد الذين ينتمون لسن العمل وال يعممون أبدا وىم قادرين ومستعدين لمعمل وقاموا 

 13.ن عملبالبحث ع

، طرف موضوعي يشكل العيسوي إبراىيموىي  وبحسب ما جاء في تعريف الدكتور  :التبعية

تاريخا ينطوي عمى مجموعة عبلقات اقتصادية وثقافية وسياسية يتم بمقتضاىا توظيف موارد 

الوطنية وفقدان السيطرة  اإلرادة، مما يؤدي الى تعطيل جتمع معين لخدمة مصال  مجتمع آخرم

حيث يتم رسم سياسات التطوير االقتصادي واالجتماعي انطبلقا  ،تكوين ذاتيا إعادةعمى شروط 

 .من احتياجات النمو االقتصادي لمدولة المييمنة

سمع قابمة  تمك الصناعات التي تقوم عمى تحويل المواد الخام الى" :الصناعة التحويمية

  14"بلستخدامل

 15.عامل 99-50المنشئات التي تشغل بين :الحجمصغيرة 

مجموعة القرارات والممارسات اإلدارية التي تحدد األداء طويل المدى  :راتيجيةاإلدارة اإلست

لممؤسسة وتتكون من أربع مراحل أوالىا، مرحمة التحميل االستراتيجي لمبيئة يميو مرحمة التخطيط 

 16.اتيجيةمة الرقابة اإلستر االستراتيجي ثم مرحمة التنفيذ وبعدىا مرح

وفي ىذه المرحمة تكون وصمت السمعة الى درجة  عالية  :مرحمة االنحدار في دورة حياة المنتج

 17.من السوء فتييمن عمى المنشاة فكرة إستراتيجية التصفية والتخمص من الصنف
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 لثانًالفصل ا

 الفلضطٍنً االقتصادنبذة عن 

 .مقدمة

التي تبين األداء االقتصادي الفمسطيني واتجاىاتو  نظرة عمى بعض المؤشرات: أوال

 .الرئيسية وابرز تحدياتو

لعدد المؤسسات والمشتغمين وقيمة اإلنتاج في المؤسسات  2008مسوحات  سنة  : ثانيا

 .االقتصادية العاممة في األراضي الفمسطينية موزعة حسب النشاط

اإلجمالي في الضفة الغربية وقطاع  مساىمة األنشطة االقتصادية في الناتج المحمي: ثالثا

 .غزة

 .التدىور الذي حل عمى األوضاع في قطاع غزة: رابعا

 .المساعدات الخارجية لمسمطة الوطنية الفمسطينية: خامسا

 .الخبلصة
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 :مقدمة

لم يرد أن االقتصاد الفمسطيني كان مستقبل ويحقق اكتفاء ذاتيا في أي من األوقات وىو 

باقي اقتصاديات البمدان  العربية حيث تعتبر األراضي الفمسطينية مناطق ما يختمف تماما عن 

، ة والتي ال تغطي احتياجات السكانفقيرة بالموارد الطبيعية إال بالجزء القميل من الموارد الزراعي

حيث اعتاد ىذا االقتصاد عمى التعويل عمى المن  والمساعدات والقروض باإلضافة إلى الجزء 

أجور الموارد البشرية سواء داخل األراضي الفمسطينية أو دات اإلنتاج المتواضع و ير من عائاليس

وبعيد احتبلل إسرائيل لكل من قطاع . سرائيمي أو في بعض الدول العربيةلصال  االقتصاد اإل

، تعرض االقتصاد الفمسطيني ألوضاع جديدة حيث 1967غزة والضفة الغربية في حزيران عام 

ومع . تبعيتو لبلقتصاد اإلسرائيمي فتحكمت إسرائيل بجميع المقدرات والمنافذتم إلحاقو وتعميق 

توقيع إعبلن المبادئ في أوسمو برزت أسس ومعطيات لبداية مرحمة جديدة من مراحل التغيير 

في حياة الشعب الفمسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة ومع قيام السمطة الوطنية في عام 

نتيجة  رصب  المناطق الفمسطينية مثل سنغافورة  في التقدم واالزدىاساد اعتقاد بان ت 1994

االنفتاح عمى العالم واالستقبلل التدريجي لبلقتصاد مما يتي  الفرصة لوضع األىداف والتخطيط 

 .االستراتيجي

ولكن رغم تسمم السمطة لمناطق جغرافية محددة ضمن ما تم تسميتو إعادة انتشار والتي 

انسحاب إسرائيل من الحدود الفاصمة و  2005االنتشار في قطاع غزة عام عادة كان من أبرزىا إ

إال أن القرار بالدخول والخروج إلى ( محور فيبلدلفيا)جميوريو مصر العربيةو  بين قطاع غزة

، د التضييق والخناق وضرب االقتصادالمناطق الفمسطينية ال زال إسرائيميا بل عمى العكس تزاي

 .زجاء بناء جدار الفصل وتوسيع المستوطنات ووضع وزيادة  عدد الحواج ففي الضفة الغربية
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 2008أما في قطاع غزة فتعرض لحصار شامل وعدوان مباشر في نياية ديسمبر 

والذي قام بتدمير القسم األكبر من البنية التحتية إلى جانب تدمير معظم المنشئات  2009ويناير 

الصناعية والزراعية وغير ذلك مما أدى الى المزيد من إضعاف وىشاشة االقتصاد الفمسطيني 

 . المنقسم

ظرة عمى بعض المؤشرات التي تبين األداء االقتصادي الفمسطيني واتجاىاتو الرئيسية ن: أوال 

 :برز تحدياتوأو 

مميون دوالر  496إلى  1993مميون دوالر عام 1000ىبط حجم االستثمار الكمي من  -1

  727.2بينما انخفضت إلى  ،1999مميون دوالر عام  2162.4ثم ارتفع إلى  ،1996عام 

خاصة في قطاع  انخفاض حجم االستثمار المحممون توقع  قدو  ،200218 اممميون دوالر ع

ت من ناحية ونتيجة لمحصار حيث آغزة بسبب التدمير اإلسرائيمي لمئات المصانع والمنش

السماح بإدخال مواد ومستمزمات الصناعة والبناء من  2010و 2009منع طوال عامي 

 .ناحية أخرى

 مالقروض محل المن  في تمويل االستثمار العام منذ عاتزايد االتجاه نحو إحبلل  -2

حيث تدل معطيات تقرير معيد ماس إلى ارتفاع حجم الدين العام الفمسطيني من  1996

   حتى أنيا وصمت 200819مميون دوالر عام  1406إلى  1999مميون دوالر عام  309

ت عمى لسان السيد وردحسبما ورد في تقارير صحفية  2012 مميارات دوالر في العام 4

مما يعني استمرار ارتيان اإلنفاق 20توفيق الطيراوي مدير المخابرات الفمسطيني السابق 

 .الحكومي التطوري لما يتوفر من عون دولي، سواء كمن  أو قروض

                                                 
18

 2009انجهبس انًزكشٌ نإلحصبء انفهظطٍُُ، 
19

 ،صفحخ انًؤشزاد(18)انًزالت االلتصبدٌ،عذد 
20

 3،ع5،ص1905انعذد  7/9/2012صحُفخ فهظطٍُ  
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تنامي االتجاه لزيادة العون الدولي لمشعب الفمسطيني حيث ارتفعت حجم المساعدات  -3

، 2005مميون دوالر عام  636الى حوالي 2000يون دوالر عام مم 510الدولية من حوالي 

    1019 ،1322 ،1953بقيمة ، 2006،2007،2008فت بشكل كبير منذ فيما تضاع

 21.مميون دوالر عمى التوالي

تذبذب الدخل القومي منذ إنشاء السمطة الفمسطينية بناءا عمى المؤثرات الداخمية  -4

مميون دوالر عام  5286إلى  1994يون دوالر عام مم 3407والمحيطة، حيث ارتفع من 

مميون دوالر  5048ثم بدأ باالنخفاض والتذبذب بعد انتفاضة األقصى حيث وصل  ،1999

ن ىذا التذبذب أعمما ب ،لقطاع غزة 27.2لمضفة الغربية % 72.8 يتوزع بنسبة 2007عام 

االعتبار عدد السكان عام ، إذا أخذنا بعين الحقيقييجابي ال يعبر عن تحسن في النمو إلا

، وما 2009مميون نسمة عام  4مميون نسمة ارتفع إلى حوالي  2.2الذي لم يتجاوز  1994

إلى  1994لف عامل عام أ 420 يعنيو ذلك من ارتفاع في مجموع القوى العاممة من

، وىذا كمو في ظل محدودية سوق العمل الفمسطيني الذي ال 2009عامل نياية  963500

 40-35فرصة عمل سنويا، في حين يدخمو أكثر من  10000-7000أكثر من يستوعب 

ومن المتوقع زيادة الفجوة في الدخل ومستوى المعيشة بين الضفة . ألف طمب عمل سنويا

الغربية وقطاع غزة في ظل استمرار الحصار واالنقسام وانعدام أي شكل من أشكال 

 .22االستثمار ومشاريع التنمية في قطاع غزة

ارتفعت قيمة الواردات السمعية من  ،رات التجارة الخارجية الفمسطينيةبالنسبة لتطو  -5

وكذلك  2008مميون دوالر عام  3466.186إلى  2000دوالر عام  مميون 2382.8

مميون دوالر خبلل نفس  558.45 إلى مميون دوالر 400.86ارتفعت قيمة الصادرات من 
                                                 

21
 ،صفحخ انًؤشزاد(18)انًزالت االلتصبدٌ،عذد 
22

 .484،ص10كتبة اإلحصبء انظُىٌ رلى ( 2009)انجهبس انًزكشٌ نإلحصبء انفهظطٍُُ 
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لضفة الغربية وقد حقق الميزان التجاري عجزا منيا صادرات من ا %90أكثر من  ،الفترة

ييمن عمى ىذه ن إسرائيل ما زالت تبأعمما  ،2008مميون دوالر عام 2907.72بقيمة 

فقط من الدول %2.5مقابل %73.4، حيث أن نسبة الواردات منيا تصل إلى التجارة

التي تصل من باقي بمدان العالم وال يختمف األمر بالنسبة لمصادرات %24.1العربية، و

 .23%88.7حصة إسرائيل فييا أكثر من 

، وبين الوارد والصادر، بعد حدوث تحول بالغ ع الفجوة بين اإلنتاج واالستيبلكاتسا -6

الزراعة )الفمسطينية وتراجع قطاعات اإلنتاج السمعي  ةاألىمية لجية تقمص القاعدة اإلنتاجي

 .وىي القطاعات القادرة عمى خمق دخل متجدد( والصناعة

التناقص المضطرد في قدرة االقتصاد المحمي الفمسطيني عمى خمق فرص عمل جديدة  -7

وتراجع قدرتو عمى التشغيل واستيعاب العمالة الفمسطينية األمر الذي أدى إلى تنامي ظاىرة 

حيث لم يستطع سوق العمل الفمسطيني أن يوفر جزءا كبيرا من فرص العمل . البطالة

زة، فيما انخفضت األىمية النسبية لمعمالة الفمسطينية في الضفة الجديدة خاصة في قطاع غ

عام %10.2إلى  1999في نياية عام  %23الغربية في سوق العمل اإلسرائيمي من 

200924. 

 68053، من اممة في الضفة الغربية وقطاع غزةت االقتصادية العآانخفاض عدد المنش -8

ويعمل فييا مؤسسة  65599، إلى عامل ألف 204ويعمل فييا  2000ول مؤسسة أواخر أيم

، ثم ارتفعت 2003المسوحات االقتصادية لمعام  ، حسب نتائج2003عامل عام  186847

، 25عامل258021، وتشغل 2008مؤسسة عام  97242عدد المؤسسات االقتصادية إلى 

                                                 
23

 َتبئج أطبطُخ ،فهظطٍُ:2008انظهع وانخذيبد-،إحصبءاد انتجبرح انخبرجُخ(2009)انجهبس انًزكشٌ نإلحصبء انفهظطٍُُ  
24

 .39،ص2009،يظح انمىي انعبيهخ نهزثع انزاثع (2009)انجهبس انًزكشٌ نإلحصبء انفهظطٍُُ 
25

 25ص ،2009انجهبس انًزكشٌ نإلحصبء انفهظطٍُُ ،َتبئج انًظىحبد االلتصبدَخ ،  
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عمما بحدوث تراجع كبير في ىذا العدد خصوصا في قطاع غزة بعد الحرب 

ونتيجة لمحصار المتواصل كما بينت نتائج المسوحات االقتصادية  ،(2008،2009)األخيرة

 .2009لعام 

لعدد المؤسسات والمشتغمين وقيمة اإلنتاج في المؤسسات  2008مسوحات  سنة  : ثانيا 

  :االقتصادية العاممة في األراضي الفمسطينية موزعة حسب النشاط

اختبلف في أوزان  يظير االقتصادية العاممة في األراضي الفمسطينية  بمتابعة بيانات المؤسسات

يختمف بحسب نشاط ىذه  فوىذا االختبلكل من أعداد المؤسسات والمشتغمين وقيمة اإلنتاج 

المؤسسات حيث يتض  أن المؤسسات العاممة في قطاع الصناعة تظير مساىمة أعمى في حجم 

 .التشغيل وفي حجم اإلنتاج أيضا

 لعدد المؤسسات والمشتغمين وقيمة اإلنتاج في المؤسسات االقتصادية  2008يبين مسوحات  سنة  ( 1)جدول رقم 

 اإلنشاءات الصناعة 
التجارة 

 الداخمية
 الخدمات

النقل والتخزين 

 واالتصاالت
 اإلجمالي

عدد 

 المؤسسات
14539 526 57589 23050 1140 97242 

عدد 

 المشتغمين
59641 4354 112107 73424 8492 258021 

قيمة 

 اإلنتاج

 بالمميون

2056.2$ 164.7$ 1343.8$ 895.2$ 739.2$ 5199.1$ 

17عدد ،2009،،المراقب االقتصادي واالجتماعي(ماس)معيد أبحاث السياسات االقتصادية الفمسطيني  :المصدر  
من % 15أن عدد المؤسسات العاممة في قطاع الصناعة تمثل حوالي ( 1)رقم  يبلحظ من الجدول 

عدد المؤسسات االقتصادية العاممة في األراضي الفمسطينية بينما عدد العاممين الذين يعممون بيا يمثل  إجمالي
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، %40عاممة في قطاع الصناعة حوالي في ىذه المؤسسات ال اإلنتاجفي الوقت الذي شكمت قيمة % 23حوالي 

  .يعني أن قطاع الصناعة يعتبر من أىم القطاعات االقتصادية في األراضي الفمسطينية مما

 :مساىمة األنشطة االقتصادية في الناتج المحمي اإلجمالي في الضفة وقطاع غزة:  ثالثا

تذبذب مساىمة القطاعات االقتصادية المختمفة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة خبلل 

 وىذا التذبذب يظير مدى التراجع الحاصل في قطاعي اإلنتاج   2011تى وح 2009الفترة من 

 :مساىمة األنشطة االقتصادية في الناتج المحمي اإلجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة يبين( 2)جدول رقم 

النشاط 

 االقتصادي
1999 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 2011 

الناتج 

المحمي 

 اإلجمالي

4511.7 

 $مميون 
4749.6 4198.4 4559.5 4322.3 4535.7 4639.7 5728 6255.6 

مساىمة 

 %الزراعة
10.4 7.9 7.1 5.2 5.6 5.6 4.6 6.3 5.9 

مساىمة 

 %الصناعة
14.6 17 17.1 17 15 13.8 13.6 12.3 12.7 

مساىمة 

التجارة 

 %الداخمية

11 9.8 9.8 9.4 9.6 9.2 10.8 11.1 10.8 

مساىمة 

 %اإلنشاءات
13.7 5 5.7 6.8 7.2 6.2 4.9 9.2 10.9 

مساىمة 

الخدمات 

 %األخرى

51.9 60.3 60.3 61.6 62.6 65.2 66.1 61.1 59.7 

ىذا لمسنوات .65، ص17،المراقب االقتصادي واالجتماعي عدد(ماس)معيد أبحاث السياسات االقتصادية الفمسطيني :المصدر

  ،1، ص27المصدر، العدد نفس  2010،2011، أما السنوات  2008لغاية  سنة 
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فما ورد في المصدر ىو لمثبلثة أرباع األولى فقط من العام وقد تم احتساب الربع  2011وبالنسبة لمسنة

 .الرابع بناءا عمى المتوسط لتوحيد المعيار حتى تسيل عممية المقارنة

راعة في الناتج بمساىمة قطاع الز % 25 يكبير بحواليتض  لنا بأن ىناك تراجع ( 2)من الجدول رقم 

في الوقت الذي شيد فيو قطاع  2003ما تم مقارنتو بالعام  إذابعد انتفاضة األقصى  اإلجماليالمحمي 

في تمك الفترة بينما استمر ىذا التراجع في مساىمة قطاع الزراعة الى أن بمغ % 16الصناعة نمو بحوالي 

في الوقت الذي شيد فيو أيضا مساىمة  99 ما قورن بالعام إذاالمحمي  اإلجماليمن الناتج % 56حوالي 

 اإلجماليخبلل نفس الفترة عمما بأن ىناك نمو في الناتج المحمي % 13قطاع الصناعة تراجع بنسبة 

 .في تراجع ( الزراعة والصناعة) اإلنتاجخبلل ىذه الفترة مما يعني أن قطاعي % 39بحوالي 

 :في قطاع غزة االقتصاديةالتدىور الذي حل عمى األوضاع :رابعا

في قطاع غزة وباإلمكان تتبع ذلك من   االقتصاديةلقد حصل تدىور واض  عمى األوضاع 

 :خبلل

من % 26من الناتج المحمي و % 32نحو  2008ولغاية  2006قطاع غزة خبلل   خسر -1 

دخمو القومي وفي المقابل ارتفع الناتج المحمي والدخل القومي في الضفة الغربية خبلل نفس 

 .عمى التوالي وىو ما يظير من الجدول% 29، % 22الفترة بنسبة 

 يوضح الناتج المحمي في كل من قطاع غزة والضفة الغربية ( 3)جدول رقم 

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 السنوات
معدل 

-2010التغير

2011 

معدل التغير 

2005-

2011 

الضفة 

 الغربية
2876.7 2977.7 3264.2 3716.7 4071.5 4381 4634.4 5.8% 61.1% 

قطاع 

 غزة
1682.8 1344.6 1271.5 1161.6 1169.8 1346 1704.6 26.6% 1.3% 

 %39 %10.7 6339 5728 5241.3 4878.3 4535.7 4322.3 4559.5 اإلجمالي

 ،غزة2012، وزارة التخطيط:المصدر
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-2005في الفترة بين التراجع في حجم الناتج المحمي في قطاع غزة ( 3)يبين الجدول رقم

-2005عن كل الفترة ما بين %1.3وأن سبب التحسن الطفيف الذي يظير بواقع  2010

، عمى  2011-2010ىو بسبب التحسن الممحوظ الذي يظير في السنة األخيرة  2011

عكس الحال في الضفة الغربية فالتحسن واض  طوال الفترة مع تباطؤ في السنة األخيرة 

2010-2011. 

 .26مميار دوالر  1.7خسارة مباشرة تعدت   -2

% 40.6الى  2006عام % 35ارتفعت نسبة البطالة في قطاع غزة بشكل ممحوظ من  -3

بسبب زيادة  2009عام  38.6بسبب الحصار والحرب ثم انخفضت بنسبة  2008عام 

ثم % 19الى % 18.6إدخال مواد البناء عبر األنفاق في الوقت الذي ارتفعت فيو من

 27.خبلل نفس الفترة% 17.8خفضت الى نا

 .المساعدات الخارجية لمناطق السمطة الوطنية الفمسطينية: خامسا

دلت المعطيات المتاحة حول المساعدات الخارجية عمى وجود بعد سياسي ليا يوازي وربما 

وتضيف ىذه المعطيات أيضا أن األىداف األساسية ليذه  28يفوق البعد االقتصادي في أىميتو 

وكانت بداية ىذا التمويل  سرائميينواإلالمساعدات كانت دعم العممية السياسية بين الفمسطينيين 

لدعم السمطة الفمسطينية بعد توقيع  1993دولة مؤتمرا بواشنطن في أكتوبر  42بعد أن عقدت 

قامة مرافق ومؤسسات إعبلن مبادئ أوسمو وأعمن المجتمعون  أن ىدفيم تأىيل البنية التحتية وا 

دارة وتمويل عممية التنمية الشاممة والعمل عمى أن يممس المواطن الفمسطيني تغييرا  عامة وا 

وبحسب معيد ماس فقد بمغ إجمالي 29ايجابيا في حياتو اليومية بسبب تطبيق اتفاق أوسمو

مميار دوالر بحيث   3.5حوالي  2000 -1994من المساعدات الدولية لمفمسطينيين خبلل الفترة 
                                                 

26
 ،غشح2012وسارح انتخطُظ ، 
27

 انًزجع انظبثك   
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مميون دوالر ثم بعدىا ارتفع المعدل السنوي  500حوالي  2000تكون متوسطيا السنوي قبل عام 

ووصمت  30سنويا لمفرد$ 250متوسطو يزيد عن لى مميار دوالر تقريبا سنويا أي بنصيبإ

لمفرد سنويا $ 310أي بمتوسط لى أكثر من ستة مميارات دوالر إ 2004المساعدات في العام 

حيث تم توزيعيا ليكون نصيب القطاعات االجتماعية وبناء المؤسسات الحصة األكبر فبمغت 

مميار  1.5، وكان نصيب البنية التحتية من اإلجمالي% 60دوالر أي بنسبة  مميار 4.3حوالي 

عدات وقد من  مجموع المسا% 6ولم تتجاوز حصة القطاعات اإلنتاجية %  20دوالر أي 

% 15من ىذه المساعدات والواليات المتحدة بحوالي % 30أسيمت الدول األوروبية بأكثر من 

بعد أن كانت ال تشكل  2004-2001قي الفترة ما بين % 30أما الدول العربية فبمغت حوالي 

من قبل ىذه الدول إال أنيا  تقبل ذلك عمما بأن ىذه المساعدات جاءت بناءا عمى التزاما% 8

وكانت ىذه االلتزامات  31تف بجميع ما التزمت بو األمر الذي يربك أي إمكانية تخطيط  ميضا لأ

 :مميات الصرف حسب الجداول التاليةوع
 ويظير قيمة االلتزام وقيمة الصرف 1997-1994يبين حجم المساعدات لمفترة بين ( 4)جدول رقم 

 بالمميون دوالرالصرف  االلتزام بالمميون دوالر الجية المانحة
 193.8 312.3 الدول العربية

 219.1 520.2 االتحاد األوروبي
 285.3 292.9 الواليات المتحدة

 308.3 298.9 اليابان
 139.3 225.5 مؤسسات دولية
 810.9 1107.6 دول أوروبية
 72.6 101.5 دول أخرى
 2029.3 مميون دوالر 2858.9 المجموع

رام اهلل، ، 108ص ،2004،تقرير التنمية البشرية،(2004)بشراكة مع وزارة التخطيط، التنمية،جامعة بيرزيت،برنامج دراسات : المصدر

 فمسطين
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 2005يعهذ أثحبث انظُبطبد االلتصبدَخ ، 

 راو هللا،فهظطٍُ ،جبيعخ انمذص انًفتىحخ2008انفهظطٍُُ،االلتصبد  31
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مميون دوالر أي حوالي  856.6أن ىناك فرق قدره  يظير (4)وعميو فان الجدول رقم 

قبل  منأن التقصير خبلل ىذه الفترة جاء  يظيركما  ،مما تم االلتزام بو ودفعو فعبل% 30

 .الدول العربية واألوروبية

 ويظير قيمة االلتزام وقيمة الصرف 2000-1998يبين حجم المساعدات لمفترة بين ( 5)جدول رقم  

 الصرف االلتزام الجية المانحة

 105.9 101.5 الدول العربية

 235.2 507.2 االتحاد األوروبي

 260.4 396.8 الواليات المتحدة

 132.4 167.5 اليابان

 140.7 180.5 مؤسسات دولية

 533.4 858.6 دول أوروبية

 57.9 57.2 دول أخرى

 1465.9 2269.2 المجموع

 ، 108ص ،2004تقرير التنمية البشرية، ،(2004)بشراكة مع وزارة التخطيط، برنامج دراسات التنمية،جامعة بيرزيت، :المصدر

 .فمسطين رام اهلل،

قيام الدول العربية باإليفاء بما التزمت بو وزيادة ولكن يظير  (5)من جدول رقم يبلحظ 

 إجماليفي قيمة ىذه المساعدات مقارنة بالفترة السابقة،كذلك يبين الجدول فجوة في  انخفاض

 .الصرفو االلتزام 

 
  



 

25 

 

 الفترة مابين  ويظير قيمة االلتزام وقيمة الصرف 2003-2001يبين حجم المساعدات لمفترة بين عامي (6)الجدول رقم 

 الصرف االلتزام الجية المانحة

 903.4 5.2 الدول العربية

 787.3 187.3 االتحاد األوروبي

 482.3 759.5 الواليات المتحدة

 41.5 37.5 اليابان

 154.7 54.5 مؤسسات دولية

 669.5 519.3 دول أوروبية

 18.9 16.7 دول أخرى

 3057.4 1580.2 المجموع

 المصدر السابق

في الواقع قامت الدول العربية بدفع أكثر من  يبلحظ التزام عربي متدني جدا ولكن

 في المبالغ المدفوعة من قبل الدول ه الزيادةويمكن القول بأن ىذ ضعف مما التزمت بو،17

األقصى وزيادة القمع  لمساعدة الشعب الفمسطيني مع اشتعال انتفاضة تجاء ةالعربي

 .اإلسرائيمي
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 2003-1994يبين مجموع االلتزامات والصرف خبلل الفترة ( 7) الجدول رقم

 الصرف االلتزام الجية المانحة

 1203.1 418.9 الدول العربية

 1241.6 1214.6 االتحاد األوروبي

 1208 1449.2 الواليات المتحدة

 482 504 اليابان

 434.7 460.4 مؤسسات دولية

 2013.8 2485.6 دول أوروبية

 149.4 175.4 دول أخرى

 6552.5 6708.3 المجموع

 المصدر السابق

يبلحظ من إجمالي الفترة أن مساىمة الدول العربية فاقت ما تعيدت بو بقرابة ثبلثة أضعاف 

وىو ما يعادل تقريبا إجمالي العجز عن المبالغ التي تم االلتزام بيا من قبل باقي المانحين 

 .غاثيةإكون المساعدات ياألمر الذي يبين بشكل جمي الدور العربي وحتى جميع المانحين 

ليست )  أيضا أن المساعدات كانت غير مساىمة في دعم القطاعات اإلنتاجية كما يتض

نما ىي مساعدات إسعاف وطوارئ( تنموية  .وا 
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 الخبلصة

 يتعرض االقتصاد الفمسطيني لظروف قاسية تجعمو دائما قي حالة عدم استقرار. 

  نتيجة الحرب  القطاععدد المنشئات االقتصادية العاممة في الضفة  في انخفاضىناك

  .والحصار

  التناقص في قدرة االقتصاد المحمي عمى خمق فرص عمل جديدة وتراجع قدرتو يظير

 .عمى التشغيل

  ارتفاع في قيمة كل من الواردات والصادرات مع تزايد العجز في الميزان التجاري ىناك

 .إسرائيل عمى الجزء األكبر من ىذه التجارة ةواستمرار ىيمن

 واألمني يبحسب االستقرار السياسالستثمارات تتذبذب قيمة ا. 

  اإلنتاجاتساع الفجوة بين يميل االقتصاد الفمسطيني ألن يكون اقتصادا استيبلكيا حيث 

 .واالستيبلك ولصال  االستيبلك

 يعتمد االقتصاد الفمسطيني بشكل كبير عمى المساعدات والقروض لتعويض العجز. 

  المانحة من مساعدات وبين ما تدفعو فعبل مما يضطر وجود فجوة بين ما تمتزم بو الدول

تواضع مقارنة بإجمالي الدول العربية لتعويض جزء من العجز أحيانا رغم التزاميا الم

نما مساعدات  تااللتزامات، كما يبلحظ أنيا كان في أغمبيا مساعدات ليست تنموية وا 

 .إسعاف وطوارئ

 ال  لتحقيق االكتفاء الذاتي لتركيز عمييا يعتبر قطاع الصناعة من القطاعات التي يجب ا

، األمر الذي سيؤدي إلى خمق فرص عمل جديدة فحسب، بل ليصب  قطاعا تصديريا
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ويعمل عمى زيادة حجم اإلنتاج المحمي وكذلك سوف يساىم في تعديل الفجوة بين 

 .الواردات والصادرات

يتض  أن ىناك تحسنا ممحوظا ( 2،3)في الجدولين بالتدقيق في نتيجة البيانات الواردة 

، وكذا في ة قطاع التشييد في الناتج المحميمساىمعمى  2010،2011قد طرأ  في العامين 

يمكن تفسير ذلك بعكس ذلك وخاصة في قطاع غزة، و  نسبة التشغيل برغم التوقعات التي كانت

رغم عدم  بأن ىذا التحسن يعود إلى التسييل الذي حصل عمى مرور البضائع إلى قطاع غزة

السماح بدخول العديد من المواد الخام الضرورية وذلك أن السماح بمرور جزء من البضائع عبر 

معبر كرم أبو سالم أدى تقميل الطمب عمى إدخال البضائع عبر األنفاق األمر الذي أدى إلى 

الذي انخفاض إدخال البضائع من خبلليا مما انعكس سمبا عمى تكاليف النقل من خبلليا األمر 

مواد الخام )ساىم بصورة ايجابية في انخفاض أسعار السمع التي ال  يسم  بمرورىا عبر إسرائيل 

الرسوم ، في نفس الوقت الذي ارتفعت تكاليف النقل عبر معبر كرم أبو سالم نتيجة (الممنوعة

معبر ، ونتيجة لطول المسافة التي تفصمو عن مركز القطاع مقارنة بالمرتفعة لممرور من خبللو

المنظار  المنفذ الذي كان يستخدم سابقا، وكذلك إجراءات النقل والتي ال تسم  بمرور الحاويات 

، األمر الذي أدى إلى التعديل في أسعار بعض المنتجات بار عمى تفريغيا داخل إسرائيلواإلج

ميو ىذا ى زيادة الطمب عالتي يمكن أن  يتم إنتاجيا محميا  ولصال  المنتج المحمي مما عمل عم

الذي دفع  ر، ومن ناحية أخرى عمل عمى تقميل الفجوة في أسعار مواد البناء، األممن ناحية

 . ممحوظة ةالمستثمر المحمي لمتوجو إلى االستثمار في قطاع التشييد بصور 
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 لثالثالفصل ا

 نبذة عن الصناعت الفلضطٍنٍت

 .مقدمة

 .أنشطة الصناعة: أوال

 .الصناعي الفمسطينيتحميل ىيكمة القطاع : نياثا

 .التشغيل الصناعي: ثالثا

 .مساىمة القطاع الصناعي في الناتج اإلجمالي المحمي: رابعا

 .عدد المؤسسات في القطاع الصناعي:خامسا

 .األضرار التي لحقت بقطاع الصناعة في قطاع غزة نتيجة الحرب والحصار: دساسا

 .األداء التصديري لقطاع الصناعة الفمسطيني :سابعا

 .الخبلصة
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 :مقدمة

ىذه الدول لما لعممية  تقدمتعتبر الصناعة وتطورىا في البمدان مؤشر عمى تقييم مدى 

 يعتبر توجيا نحوالصناعة  فالتركيز عمى، دور ريادي في دفع عجمة االقتصاد التصنيع من

، التنموية ر الصناعة  يشكل العمود الفقري وجوىر العمميةاالعتماد عمى الذات والتقدم إذ أن تطو 

سب، لكن العقبة الكبرى في مواجية قطاع الصناعة الفمسطيني ال تتوقف عند التخمف والتبعية فح

، بل إنيا مرىونة أيضا بسياسات االحتبلل الذي يعمل عمى تجسيد كما ىو حال البمدان النامية

جية في والصناعي وكذلك االعتماد عمى الدول المانحة  والمصادر الخار  يالتخمف االقتصاد

السنوات  اإلنفاق وفي توسيع السوق الداخمي وضعف الدور الفعال لمقطاع الخاص خبلل

األمر الذي أدى إلى زيادة الحاجة إلى مصادر تمويل خارجية من جية وتوجو  ،الماضية

أدى إلى إىمال القطاعات   32،نحو المشاريع االستيبلكية من جية أخرى ياالقتصاد الفمسطين

إلى جانب  ،تزايد االرتيان لمسوق اإلسرائيمي، مع الضفة والقطاع ية الصناعة فاإلنتاجية وخاص

، فعمى 2009، بداية2008لعدوان في نياية التدمير الكبير لمصناعات في قطاع غزة بسبب ا

، إال أن  معدالت النمو ظمت منخفضة في عدد المؤسسات ذات الصفة الصناعيةالرغم من تزايد 

، واعتمد عميو جزءا ىاما من مؤسسات بقطاع الخدمات الذي ارتبط بو اساالقطاع الصناعي قي

 .القطاع الصناعي

 :قطاع غزة يف الصناعةأنشطة :أوال

التقسيم  الذي تتبناه الدائرة اإلحصائية لؤلمم  (إصداراتفي عدة )الفمسطيني يتبنى مركز اإلحصاء

 :مجموعات رئيسية ىيميا الى ثبلثة في تقسيم الصناعة حيث يقس ISIC 33المتحدة 

 .صناعة التعدين واستغبلل المحاجر -1
                                                 

32
 18، ص(9/4/2012)987صحُفخ انزطبنخ، انعذد  
33

 (International Standard Industrial Classification)إختصبر نهكهًبد اإلَجهُشَخ 
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 .صناعة الكيرباء والمياه والغاز -2

 .الصناعة التحويمية -3

 :الى تسعة أنشطة وىي ويمكن تقسيم الصناعة التحويمية 

 .مواد الغذائية والمشروبات والتبغصناعة ال -1

 .ات والممبوسات والصناعات الجمديةصناعة المنسوج -2

 .صناعة الخشب ومنتجاتو -3

 .ة والنشرصناعة الورق والمنتجات الورقية والطباع -4

لحجري ومنتجات المطاط صناعة الكيماويات والمنتجات الكيماوية من النفط والفحم ا -5

 .والببلستيك

 .الخامات التعدينية غير المعدنية صناعة منتجات -6

 .ناعة المنتجات المعدنية األساسيةص -7

 .عدنية المصنعة والمكائن والمعداتالمنتجات الم صناعة -8

 . األخرى ةالصناعات التحويمية المتفرق -9

بع الحرفي والصناعات الخفيفة حيث تمثل ايغمب عمى الصناعات الفمسطينية الطولكن 

صناعة المنتجات المعدنية  ل، فتشكت العاممة في قطاع الصناعةآمن عدد المنش العدد األكبر

 %15.8، تمتيا صناعة األثاث بنسبة 2004عام  %20.3نسبة األعمى إذ بمغت اإلنشائية ال

ثم قطع % 9.1تمتيا صنع منتجات المخابز بنسبة % 9.5ت صناعة المبلبس آوبمغت نسبة منش

 34.وتشكيل الحجر
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 (2003انزاعٍ، ) 
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 :تحميل ىيكمة القطاع الصناعي الفمسطيني: ثانيا

في سموكياتو وخاصة في  جميابالنظر الى قطاع الصناعة الفمسطيني يبلحظ التذبذب 

، والتي وصمت في مرحمة ما اقرب لمتوقف خاصة مع استمرار الحصار الشامل  قطاع غزة

إذ  2009والذي استمر رغم اإلعبلن عن إنياء العدوان عمى غزة من قبل إسرائيل في بداية 

المؤشرات وفيما يمي بعض  ،%90المصانع المغمقة بمغت حوالي أشارت التقارير الى أن نسبة 

 .2010 -1993ذا التذبذب لمفترة بين التي تبين ى

 :التشغيل الصناعي:ثالثا

الفمسطيني بارتفاع   تشير البيانات الصادرة عن الجياز المركزي لئلحصاءفي القطاع 

 1995-1993ألف عامل خبلل األعوام  50أعداد العاممين في القطاع الصناعي من حوالي 

عمى التوالي، ولكن من نياية 2000و1999عامل عامي  76918عامل و  72660إلى نحو 

بدأت المؤشرات الخاصة بالتشغيل في الصناعة في االنخفاض  2009وحتى العام  2000العام 

وبمعدل  2008عامل خبلل العام  59641سبي ليصل عدد المشتغمين إلي نحو بشكل ن

وذلك ناتج عن تفاقم الحصار المفروض عمى  200035مقارنة بالعام % 22.5انخفاض نحو 

األراضي الفمسطينية منذ انتفاضة األقصى والذي ازدادت حدتو عمى قطاع غزة بعد فوز حماس 

كما ساىم القطاع الصناعي بنسبة .شكيميا لمحكومةوت 2007في االنتخابات التي جرت عام 

، األمر الذي يظير تراجع مساىمة الصناعة في التشغيل في 2008في التشغيل عام % 12.1

ثم تراجعت إلى نحو  1995عام % 18الضفة والقطاع مقارنة باألعوام السابقة التي بمغت نحو 

ولكنو عاد وارتفع مرة أخرى ففي   .200336عام  12.5ثم تراجعت إلى  1999عام % 15.5

 65538.37الصناعي حيث بمغ عدد العاممين  2010في العام 
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 10ٌ ،رلى،كتبة فهظطٍُ اإلحصبئٍ انظُى(2009)انجهبس انًزكشٌ نإلحصبء انفهظطٍُُ 
36

 10،كتبة فهظطٍُ اإلحصبئٍ انظُىٌ ،رلى(2009)انجهبس انًزكشٌ نإلحصبء انفهظطٍُُ 
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 2011كتبة فهظطٍُ اإلحصبئٍ انظُىٌ  (2011)انًزكشٌ نإلحصبء انفهظطٍُُ انجهبس 
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، لمكونة لمقطاع الصناعي الفمسطينيويعتبر قطاع الصناعة التحويمية من أىم الفروع ا

من إجمالي عدد العاممين في االقتصاد % 8.26حيث بمغت مساىمتو في التشغيل ما نسيتو 

من إجمالي عدد العاممين في % 94.7ما تساىم الصناعة التحويمية بنحو في 2008المحمي عام 

 ،(2010)التحويمية في العام  تكما بمغ عدد المشتغمين في الصناعا 38،القطاع الصناعي

 39.مشتغل 60735

 :مساىمة القطاع الصناعي في الناتج اإلجمالي المحمي :رابعا

 1994المحمي اإلجمالي بين  عامي  بمتابعة بيانات مساىمة قطاع الصناعة في الناتج

يبلحظ تذبذب يميل الى االنخفاض ففي حين بمغت  نسبة مساىمة الصناعة في الناتج  2010و

بدأت بالتراجع تدريجيا إلى أن وصمت  1994عام % 22.1المحمي اإلجمالي باألسعار الثابتة 

ثم بدأت  2003م عا% 17ثم بدأت باالرتفاع إلى أن وصمت النسبة  2000عام % 13.2إلى 

، أما في قطاع غزة فقد 2009عام %13.5، وارتفعت الى  2008عام % 12.1بالتراجع إلى 

ويمكن تبرير ىذا  200940و2008بسبب الحصار عامي % 8تراجعت ىذه النسبة إلى أقل من 

التراجع بميول المستثمرين إلى تحقيق رب  سيل وسريع وأكثر ضمانا من وجية نظر قصيرة 

 .المدى 

 :في القطاع الصناعي العاممة عدد المؤسسات: امساخ

يدت ارتفاعا نسبيا وقد ش 14471نحو  1998بمغ مجموع المنشئات الصناعية عام 

 ،2003خبلل عام  13693، ومن ثم أخذت بالتراجع لتصل إلى نحو 1999خبلل عام 

 .2003-1999خبلل الفترة من %7.7بة وبالتالي تراجع عدد المنشئات بنس
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خبلل الفترة  %6.2أي زادت بنسبة  2008عام 14539ت الىآثم ارتفعت عدد المنش 

ومن الممكن تفسير ىذه الزيادة إلى االستقرار النسبي في األراضي 2008،41  -2003من 

، ثم فة الغربيةوخصوصا في الض 2006 الفمسطينية قبل االنتخابات التشريعية الثانية عام

 .الضفة الغربيةازدادت المشاريع الفردية في 

دمير كبير أما في قطاع غزة فقد تعرضت المؤسسات العاممة في القطاع الصناعي الى ت

؛ إلى جانب الحصار المفروض ومنع استيراد جزء 2009دف قسم ميم منيا خبلل عدوان استي

مة كبير من المواد الخام البلزمة لعممية اإلنتاج واستمرار انقطاع التيار الكيربائي لفترات طوي

متقاربة وكذا نقص الوقود وارتفاع أسعاره األمر الذي يربك عممية اإلنتاج برمتيا ويزيد من تكمفتيا 

عبء  ، األمر الذي يضيفال المنتجات الجاىزة عبر األنفاقبشكل كبير وبالتوازي مع عممية إدخ

 :التاليويمكن تتبع ىذا التدمير من خبلل  ،المنافسة عمى المنتج المحمي

 :األضرار التي لحقت بقطاع الصناعة في قطاع غزة نتيجة الحرب والحصار:سادسا

الحصار الذي ىنالك العديد من األضرار التي لحقت بقطاع الصناعة في قطاع غزة نتيجة 

 ( 2009يناير ،2008ديسمبر ) وحتى اآلن  والحرب التي حصمت بين 2005استمر منذ العام 

 42:مثل

 .الخسائر جماليإ من%17مميون دوالر،حوالي 290والتجارة بمغت خسائر قطاع الصناعة  -1

الى  2004عام % 13.2انخفضت نسبة مساىمة الصناعة في الناتج المحمي والتشغيل من  -2

 .2009عام % 5أقل من 

مميون دوالر نتيجة لمنع إدخال المواد الخام  16الخسائر الشيرية نتيجة الحصار نحو  -3

 .أكثر القطاعات تضررا قطاع األثاث وتصدير المنتجات وكان

 .منشاة صناعية خبلل الحرب 700من  تم تدمير أكثر -4

 .ألف عامل 36قطاع الصناعي من أصل ألف عامل وظائفيم في ال 30خسر نحو  -5
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مل يعممون عا 4500التي كانت تشغل نحو  (ايريز)تم إغبلق منطقة بيت حانون الصناعية -6

 .مصنع 191في 

عامل  2500مصنعا وفقد حوالي  45والتي كانت تضم  (كارني)طقة غزة الصناعيةأغمقت من -7

 .فقط% 15طاقة إنتاجية ال تزيد عن تعمل ب نشاطيا عاودت والمصانع التي ،وظائفيم

 :األداء التصديري لقطاع الصناعة الفمسطيني:سابعا

لقد حصل تذبذب في تصدير منتجات جزء كبير من القطاعات المصدرة لمصناعة 

  2002إذا ما قورنت بالعام  2008الفمسطينية في عام 
 .2008و 2002يبين األداء التصديري ألىم ىذه القطاعات الصناعية لعامي  (8)رقم الجدول 

 
 
 الصناعيالنشاط 

2002 2008 
 المبيعات الخارجية

المبيعات نسبة 
الخارجية إلجمالي 

 %المبيعات 

نسبة المبيعات 
الخارجية إلجمالي 
 المبيعات الخارجية

 المبيعات الخارجية
نسبة المبيعات 

الخارجية إلجمالي 
 المبيعات

نسبة المبيعات الخارجية 
إلجمالي المبيعات 

 الخارجية
 %1.2 %4.5 3072.6 .%3 %16.3 4356.5 التعدين واستغبلل المحاجر
صنع المنتجات الغذائية 

 %5.8 %11.8 31571.5 %8.8 %6.8 14611.5 والمشروبات
 .%5 %7.1 1397.2 %4.9 .%37 8114.4 صنع المنسوجات
 %5.7 %33.9 15212.5 %3.6 %24.7 5938.1 صنع المبلبس

دبغ وتييئة وصنع 
 %5.8 %35.7 15607.2 %19.7 %44.8 32544.7 منتجات جمدية

 صنع الخشب ومنتجاتو
 %2 %19.7 5282.4 %2.5 %21 4109.8 وأصناف من القش

 %3.8 %13.1 10095.2 %1.1 %12.5 1833.6 صنع الورق ومنتجاتو
صنع المواد والمنتجات 

 %2 %7.8 5407.9 %1.3 %5.2 2170.8 الكيماوية
صنع منتجات المطاط 

 %15.5 %41.8 41476.9 %2.6 %18 4380.6 والمدائن
ا

 10،كتبة فهظطٍُ اإلحصبئٍ انظُىٌ ،رلى(2009)نإلحصبء انفهظطٍُُ انجهبس انًزكشٌ: نًصذر

وجود قطاعات صناعية تصديرية استطاعت أن تحافظ عمى االستمرار ( 8)الجدول رقميبين 

 . في التصدير رغم الحصار ولكن بشكل متذبذب
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 :الخبلصة

تعتبر الصناعات الفمسطينية من الصناعات الخفيفة ويغمب عمييا الطابع الحرفي إال أنيا 

تعتبر من أىم مكونات االقتصاد الفمسطيني إذ تساىم بنسبة ميمة في عدد المؤسسات العاممة 

وفي كل من الناتج المحمي والتشغيل ، وقد مر قطاع الصناعة الفمسطيني بمراحل متذبذبة ، 

ة وانخفض تارة أخرى ثم عاد وارتفع وقد وصل أحيانا الى مرحمة قريبة من التوقف فارتفع تار 

 2008خاصة في قطاع غزة بسبب الحصار الذي فرض عميو والحرب التي حصمت في سنة 

التحتية لقطاع الصناعة الفمسطيني، وقد لحق بو والتي آدت الى تدمير جزء ميم من البنية 

، ودعم مادي يط محكم وتنسيق بين كافة األطرافكبير وتخط ، يمزم جيدأضرار كبيرة وعديدة

مة في االقتصاد ومعنوي حتى يتسنى مساعدة ىذا القطاع اإلنتاجي الميم في النيوض والمساى

كل ويعتبر قطاع الصناعة التحويمية من أىم مكونات ىذا القطاع والذي تش. وتوفير قرص العمل

 .الصناعات الخشبية جزء ميم منو
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 الفصل الزابع

نبذة عن ا لصناعاث ا لخشبٍت فً 

 قطاع غزة

 .مقدمة

 . نشأة وتطور المؤسسات العاممة في قطاع الصناعات الخشبية: أوال

 .تحميل بيئة الصناعات الخشبية في قطاع غزة: ثانيا

 .طبيعة مشاريع الصناعات الخشبية: ثالثا

 .في قطاع غزة( األخشاب ستخداماتإ)منتجات الصناعات الخشبية : رابعا

 .جمعية اتحاد الصناعات الخشبية: خامسا

 .المنشئات حسب نتيجة المسح الميداني من المجتمع دتوزيع أماكن تواج: سادسا

 .مصادر العمالة الفنية لمصناعات الخشبية في قطاع غزة: سابعا

 .المنافسة في الصناعات الخشبية  في قطاع غزة ومصادرىا: ثامنا

 .آلالت والتكنولوجيا المستخدمة في اإلنتاج ا: تاسعا

 .المواد الخام البلزمة لئلنتاج : عاشرا

 .األسواق المستيمكة لئلنتاج : حادي عشر

  .الخبلصة
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 :مقدمة

ولكنيا اقتصرت والعريقة تعتبر الصناعات الخشبية في قطاع غزة من الصناعات القديمة 

ساواق المحميااة داخال قطاااع لؤل فيمااا مضاى إنتاجياافاي القاديم عمااى التصانيع التقميادي كمااا اقتصار 

، وقاااد تنامااات أىميتياااا بشاااكل ممحاااوظ خااابلل السااانوات الماضاااية لتصاااب  مااان القطاعاااات غااازة فقاااط

، ويعتباار قطاااع الصااناعات الخشاابية 43اإلنتاجيااة الميمااة باال ماان أىاام القطاعااات اإلنتاجيااة الواعاادة

لتاذكير بأناو يوجاد مناتج ع غازة وامن القطاعات التي ساىمت في إرسااء عبلقاات تصادير مان قطاا

 3.6بحااوالي  2000، فقااد قاادرت مبيعااات الصااناعات الخشاابية فااي قطاااع غاازة عااام غاازي منااافس

، وجاااء فااي تقرياار صاادر عااام  44% 76، يشااكل حجاام التصاادير منيااا حااوالي مميااون دوالر شاايريا

طيني أن عاان اتحاااد الصااناعات الخشاابية أيضااا بعنااوان حقااائق وأرقااام قطاااع األثاااث الفمساا 2007

وتشاااكل نسااابة % 12قطااااع الصاااناعات الخشااابية فاااي إجماااالي النااااتج الفمساااطيني حاااوالي  ةمسااااىم

أي حاوالي عشارة آالف عامال وحجام االساتثمار  ،مان إجماالي العمالاة الفمساطينية% 5العمالة فيو 

ىاااذا مااان ناحياااة ومااان ناحياااة أخااارى  فقاااد اعتبااارت صاااناعة  .ممياااون دوالر 21فياااو يقااادر بحاااوالي 

كممااة لمصااناعة اإلساارائيمية حيااث لااوحظ تطااور ممحااوظ بمساااعدة المسااتورد اإلساارائيمي األخشاااب م

نيايااة الثمانينااات بدايااة التسااعينات إذ أقاادم العديااد ماان المشااتغمين اإلساارائيميين عمااى نقاال ماكينااات 

إنتااااج وتاااوفير الماااواد الخاااام لياااؤالء المشاااتغمين مااان أجااال االساااتفادة مااان األيااادي العامماااة الرخيصاااة 

، فااازدىرت رض عمااييم ماان قباال الساامطات المحميااةلساابلمة والوقايااة والتعويضااات التااي تفااوشااروط ا

 .سرائيميىذه الصناعة في الراضي الفمسطينية ألنيا كانت تمبي حاجات االقتصاد اإل
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 :نشأة وتطور المؤسسات العاممة في قطاع الصناعات الخشبية :أوال

سوف يتم االعتماد عمى البيانات الصادرة عن جمعية اتحاد الصناعات الخشبية حول 

يمكن تقديميا عن عدد المؤسسات أو عدد  موثقةال يوجد تفاصيل نشأة المؤسسات وتطورىا إذ 

، اء جمعية اتحاد الصناعات الخشبيةأي قبل إنش ،1999قبل شير أكتوبر من العام  العاممين 

يعزى ذلك إلى كون اإلحصاءات التي كانت تصدر ، أقدمت عميو الجمعية باب تقريبي منإال 

عن الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني كانت تدمج بيانات ىذا القطاع مع مجاالت صناعية 

ت حسب الفترات آأخرى كأنشطة البناء والصناعات التحويمية وكانت نسبة إنشاء ىذه المنش

 .ىو مبين في الجدولالزمنية كما 

 .نسبة إنشاء المنشئات العاممة في قطاع الصناعات الخشبية خبلل الفترات الزمنية (9) مالجدول رق

 النسبة الفترة
1948- 1979    9% 
1980-1987 18% 
1988-1993     20.5% 
1994-1999 44.8% 
2000-2003   7.7% 

 (2006)اتحاد الصناعات الخشبية،:المصدر

أن أكبار نسابة ماان المؤسساات بادأت عممياا فااي الفتارة الممتادة مااابين  (9)الجادول رقاام  يتضا  مان
قباال  أي مااع بدايااة قيااام الساامطة الوطنيااة الفمسااطينية وحتااى مااا 1999وحتااى العااام  1994العااام 

وىذا ما اعتبرتاو جمعياة الصاناعات الخشابية إذ أشاارت إلاى أن  . انتفاضة األقصى بشيء طفيف
، حيااث باادأت معظاام الشااركات العاممااة فااي 1994بل بعااد العااام ىااذا االزدىااار ليااذا القطاااع باادا فعاا

دارة عائميااااة،  الصااااناعات الخشاااابية بالعماااال كشااااركات صااااغيرة أو متوسااااطة الحجاااام وذات ممكيااااة وا 
، تطااور بعضاايا تاادريجيا ليشااغل عاادد يزيااد عاان خمسااين مسااتخدما وتشااغل عاادد قمياال ماان العاااممين

...( محاسبية، تصميم ، مبيعات، )إدارية  منيم من ىو عامل فني ماىر، ومنيم من يقوم بأعمال
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تطاورا كبيارا  ، أظيارت2004ىذا وفي إحصائية صدرت عان اتحااد الصاناعات الخشابية فاي عاام 
( 600)وىاااذا يبماااغ  ،%33عااادد المنشااائات العامماااة فياااو بنسااابة  ازداد ذ، إفاااي عااادد ىاااذه الشاااركات

غيرة الحجاام وفااي أحساان وتعتباار فااي غالبيتيااا صاا 45عاماال( 5500)منشااأة يعماال فييااا مااا يقااارب 
األحااااوال يمكاااان اعتبااااار القمياااال منيااااا متوسااااط الحجاااام إذ جاااااء بحسااااب إحصااااائيات جمعيااااة اتحاااااد 

عماااال وأن حاااوالي  5مااان ىاااذه المنشااائات تشاااغل أقااال مااان % 63الصاااناعات الخشااابية أن حاااوالي 
وفيماا يماي بياان لعادد المؤسساات  منيا عبارة عن شركات عائمية أو حتى ذات ممكية فردياة% 89
 :لعاممة في قطاع الصناعات الخشبية وأعداد العاممين فيياا

 2009-1999لمفترة من  يبين عدد المؤسسات العاممة في قطاع الصناعات الخشبية والعاممين فييا (10)رقم  جدول

 عدد العاممين تعدد المؤسسا السنة البيان

1 1999 805 1870 

1 2000 890 2238 

1 2001 939 2640 

2 2004-2006 600 5500 

 لم يحدد 120 2007 3

 لم يحدد 50 2009 3
 :المصدر

 غااازة، ،والتخطااايط باااوزارة االقتصااااد الاااوطنية الدراساااات ر داإ،الصاااناعة التحويمياااة فاااي فمساااطين تحميااال ورؤياااة نقدياااة، 2003الراعاااي، -1
 .2003يونيو
 .2006اتحاد الصناعات الخشبية  -2
 .غزة جامعة األزىر، غزة، اقتصاد األنفاق بقطاع ،2011 ،ةأبو مدلم -3

تزايد في عدد المؤسسات وأعداد العاممين فييا بشكل تدريجي خابلل الفتارة ( 10)يبين الجدول رقم 
 ،2006د ىاذه المؤسساات حتاى العاام اعادأكما يظير انخفاض فاي  ،2001 -1999بين عممي 

مماا يعناي ،فييا وصمت الى حوالي الضاعف خابلل نفاس الفتارة  ولكن مع زيادة في أعداد العاممين
 .توجو نحو تكثيف حجم العمالة داخل المؤسسة الواحدة
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 (2004)جًعُخ اتحبد انصُبعبد انخشجُخ 



 

41 

 

 :ت الصناعات الخشبية آمستوى اإلنتاج في منشالتذبذب في  
وكانت  2001-1997ت قطاع الصناعات الخشبية خبلل الفترة من آقد تم متابعة عينة من منشل

 :فيما يميكما تظير نتائجيا 
 :2001-1997الصناعات الخشبية خبلل الفترة الماضية  تآمنشحجم اإلنتاج في  (11)جدول رقم 

 حجم اإلنتاج بالدوالر األمريكي السنة

1997 36.252.000 

1998 34.771.600 

1999 32.257.000 

2000 28.331.000 

2001 29.285.000 
 2004، يونيو اإلدارة المركزية لئلحصاءلدولي، وزارة التخطيط والتعاون ا: المصدر

مقارنة  2001تراجع في حجم اإلنتاج من عام آلخر باستثناء عام  (11)من الجدول رقم  يبلحظ 
 .2000بالعام 

انو قد حصل انخفاض في اإلنتااج فاي صاناعة   2005إضافة لما سبق فقد جاء في دراسة ىنية،
 .31/12/2003حتى  28/9/2000رة بين األخشاب في الفت

 31/12/2003-28/9/2000في الفترة بين  الصناعات الخشبية في قطاع غزة إنتاجنسبة االنخفاض في  يبين( 12)جدول رقم 

 نسبة االنخفاض في اإلنتاج السنة

2001 80% 

2002 82% 

2003 87% 
 (2005) ىنية، :المصدر 

عماااى حجااام (10)أناااو وبعاااد التحسااان الطفياااف الاااذي أظياااره الجااادول رقااام ( 12)يباااين الجااادول رقااام 

فاااي % 87،%82،%80عااااد وانخفاااض ىاااذا الحجااام بنسااابة 2001-2000خااابلل الفتااارة  اإلنتااااج

 .عمى التوالي ،2001،2002،2003السنوات 
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 :تحميل بيئة الصناعات الخشبية في قطاع غزة :ثانيا

 :ت الخشبيةطبيعة عمل الشركات العاممة في قطاع الصناعا

فمنيااا  الشااركات العاممااة فااي قطاااع الصااناعات الخشاابية عاان بعضاايا عماال طبيعااةختمااف ت

 وىناك مان يمتماك ورشاة ومعارض منتج ويمتمك ورشة فقط ويقوم بالتصنيع حسب الطمب،ىو  من

معارض فقاط ويقاوم بالشاراء مان المنتجاين  ، ومنيا مان يمتماكويقوم بالتصنيع لممعرض الخاص بو

عاااادة البياااع، وآخااارون أصاااحاب معاااارض يقوماااون بتساااويق منتجاااات خشااابية مساااتوردة المحمياااين  وا 

يمكاان تصاانيف  .وىناااك تجااار المااواد الخااام التااي تسااتخدم فااي اإلنتاااج إضااافة إلااى المنااتج المحمااي،

 .طبيعة عمل شركات الصناعات الخشبية كما يمي

 :طبيعة مشاريع الصناعات الخشبية :ثالثا

العاممة في قطاع الصناعات الخشبية فيما بين ورشة ومعرض أو تتنوع طبيعة المشاريع 

 :منشأة متكاممة وذلك حسب التالي

 .جرة فقطنورشة أو م -1

 .معرض فقط -2

 .جرة باإلضافة لمعرضنورشة أو م -3

 .ورشة دىان  -4

 (.خراطة الخشب  -رسم ديكورات عمى الخشب)تقديم خدمات إضافية مميزة لمورش  -5

 .منجدة -6

 .مصنع متكامل يشمل جميع ما سبق -7

 (.ممل  –ألواح دكت )تصنيع أجزاء خشبية تستخدم في التصنيع مرة أخرى  -8

 .تجار المواد الخام -9

 .مقابل أجر مناجرنجار متجول يستخدم آالت ومعدات  -10
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روعيم وكيل من أفراد عينتو يعتبرون طبيعة مش% 5.3في دراستو الى أن  46ىنيةوقد توصل 

مبيع مباشرة من معرضو وأن % 9.2 ،ممة لممعارضمبيع ج% 5.3، موزع% 9.2وأن  مبيعات

 .تبيع من المصنع مباشرة% 71الغالبية من أفراد العينة وبمغت 

 :في قطاع غزة( استخدامات األخشاب)منتجات الصناعات الخشبية  :رابعا

 :بية مثلمن نوع من المنتجات الخش تستخدم األخشاب في قطاع غزة في تصنيع أكثر

 :األثاث المنزلي ويشمل -1

 غرف نوم. 

 غرف أطفال. 

 (أطقم كنب ومستمزماتيا)رف صالون وغ. 

  (طاوالت وكراسي)غرف سفرة. 

 بوفييات. 

 :األثاث المكتبي والفندقي ويشمل -2

 المكاتب. 

 المقاعد. 

 خزانات. 

 طاوالت اجتماعات. 

 طاوالت كمبيوتر. 

 :ويشمل األثاث المدرسي  -3

  الدراسيةالمقاعد. 
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 (2005ىنية، ) 
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 وطاوالت الطالب والمدرس. 

 طاوالت كمبيوتر. 

 المطابخ. 

 .تاإلنشاءات وتشمل األبواب واألدراج والدربزينا -4

 .قوارب الصيد -5

 .صناديق النحل -6

 .المشاطي  -7

 .أعمال الديكور -8

 . أعمال أخرى -9

 :جمعية اتحاد الصناعات الخشبية :خامسا

تعمل ، و عاممين في قطاع الصناعات الخشبيةتمثل التم تأسيس جمعية ، 1999في العام 

وسااااميت ىااااذه الجمعيااااة ، كمااااا جاااااء فااااي أىااااداف الجمعيااااة، وض بالصااااناعات الخشاااابيةعمااااى النياااا

تصاااب  الجمعياااة المحااارك )أن، وكانااات رؤياااة الجمعياااة، (جمعياااة اتحااااد الصاااناعات الخشااابية)سااامإب

الصاناعات الخشابية فااي  األساساي لتاوفير نشاااطات وخادمات فنياة ومصاادر المعموماات عان قطاااع

ومن المعمومات التي صدرت عن الجمعية ما نتج عن المس  الميداني الذي قامت بو 47(.فمسطين

ت العامماااة فاااي قطااااع الصاااناعات آالجمعياااة مااان اجااال حصااار عااادد وطبيعاااة ومكاااان تواجاااد المنشااا

عااددىم ط والااذي بمااغ الخشاابية ولكنيااا اعتماادت فااي إحصااائياتيا عمااى األعضاااء المنتساابين إلييااا فقاا

وبحساااب (. م المجتماااع األصاااميحجااا)مؤسساااة  600صااال أعضاااوا مااان 167 ،2004فاااي نياياااة 

 بتعمايمعنصارا  فقاط و  131ي نتائجيا ردود ، وكما في الجداول والتي أظيرت فإحصائياتيا أيضا
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، تكااون النتااائج كمااا يظيرىااا  الجاادول التااالي  والااذي يوضاا  النتااائج عمااى حجاام المجتمااع األصاامي

جاء فاي المسا  المياداني،  ، حسب مالعاممة في مجال الصناعات الخشبيةت اآطبيعة عمل المنش

جدياااد حتاااى لحظاااة إعاااداد ىاااذه ، إذ لااام يقااام باااأي مسااا  ي قاااام باااو اتحااااد الصاااناعات الخشااابيةالاااذو 

، ربما بسبب عدم القدرة عمى مبلحقة التطورات التي حدثت نتيجة االنقسام السياسي وعدم الدراسة

 .تغطية التكاليف وكذلك عدم القدرة عمى تحديث البيانات باستمرارتوافر إمكانيات مادية ل

، حساب ماا جااء فاي المسا  لعاممة فاي مجاال الصاناعات الخشابيةت اآيبين طبيعة عمل المنش(  13)الجدول رقم 
 الذي قام بو اتحاد الصناعات الخشبيةميداني، و ال

النسبة التقريبية من العدد  مجال عمل المنشأة
 العدد 600 يالكم

 458 .%76.3 أثاث منزلي
 55 %9.2 ورش لوازم بناء

 27 %4.6 خيزران
 37 %6.1 أثاث مكتبي

 23 %3.8 مجاالت عمل أخرى
 600 %100 المجموع

 .2004 جمعية اتحاد الصناعات الخشبية،:المصدر 

أن النسبة األكبر من أعضاء اتحاد الصناعات الخشبية تعمل  (13)من الجدول رقم يبلحظ 

زن النسبي من وىذا مخالف لمواقع حيث ال تمثل في الحقيقة ىذا الو  المنزلي في مجال األثاث

صناعة )ز عمى ىذا القطاع ، بناءا عميو يعتقد أن االىتمام قد تركحجم المجتمع األصمي

األمر الذي قد يؤول الى عدم توازن في مكونات ، ، دون غيره من المجاالت األخرى(األثاث

الفروع األخرى من الصناعات الخشبية سواء في التدريب أو التطور أو حجم االستثمارات أو 

ات العبلقة أو من الجيات الدعم المادي والمعنوي سواء المقدم من الجيات الحكومية ذ

عمل في الصناعات الخشبية عمى عبلوة عمى العنصر البشري الجديد الذي يتأىل لم ،المانحة
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ن بعضيا الرغم من كون المبادئ األساسية لمعامل الفني في الصناعات الخشبية ال تختمف ع

 .البعض

 :المنشئات حسب نتيجة المسح الميداني من المجتمع دتوزيع أماكن تواج :سادسا

ا غزة ولكنيتنتشر المنشئات العاممة في قطاع الصناعات الخشبية في معظم مناطق قطاع 

من مجموع المؤسسات %62.56حيث تقدر بحوالي  48.تتركز بصورة اكبر في مدينة غزة

منيا في شمال %20حوالي  ، وينتشر2004الخشبية في العام العاممة في قطاع الصناعات 

% 13.8يمثل حوالي ، وينتشر الباقي و في وسط القطاع% 3.8ا يوجد حوالي ، كمقطاع غزة

 49.في جنوب القطاع

 ت حسب نتيجة المسح الميداني من المجتمعآالمنش دتوزيع أماكن تواجيبين ( 14)رقم ول جد

 عدد المنشئات النسبة المئوية المنطقة

 120 %20 شمال قطاع غزة

 375 %62.5 مدينة غزة

 23 %3.8 وسط قطاع غزة

 82 %13.8 جنوب قطاع غزة

 600 %100 المجموع

 2004الخشبية،جمعية اتحاد الصناعات : المصدر 

تقسيم القطاع ألربعة مناطق جغرافية وىذا مخالف لواقع محافظات  (14)رقم  يبلحظ من الجدول

محافظة الوسطى   ،محافظة الشمال، محافظة غزة: قطاع غزة حيث تبمغ خمسة محافظات وىي
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و محافظة رف ، ولكن لعدم وجود إحصائيات إضافية حتى لحظة إعداد  س،محافظة خان يون

 .ىذه الدراسة سوف يتم التعامل بيذا التوزيع

 :ية لمصناعات الخشبية في قطاع غزةمصادر العمالة الفن :سابعا 

سب وبح ،ايتميز قطاع الصناعات الخشبية في قطاع غزة باالعتماد عمى العمالة المؤىمة فني

يصنفون كعمال من إجمالي العاممين % 44.5، فان حوالي (2006)الصناعات الخشبيةاتحاد 

، ن الذين يباشرون أعماليم بأنفسيمميرة  وىذه النسبة تشمل عدد من أصحاب الورش الفنيي

% 24كما أن  ،ماد عميو في حال غياب صاحب العملويعتبر العامل الماىر من يمكن االعت

، حيث يعتبر العامل المسئول عن جزء من خط اإلنتاج صف ميرةن العاممين يصنفون عمال نم

 .عامل نصف ماىر

ويختمف مصدره إما من جية   يدخل سوق العمل في الصناعات الخشبية عدد محدود سنويا

ال يختمف و  (المتدربين في الورش)أو من جيات غير رسمية  ( مراكز التدريب الميني)رسمية 

قصد ىذا المجال من العمل من ال يستطيع االستمرار في يالمؤىل العممي لكل منيم حيث 

 .حصيل العممي في المرحمة الثانويةالت

أما بالنسبة لمجيات الرسمية التي تدرب النجارين فيناك مركزي التدريب الميني التابعين 

، بالنسبة لمركز غزة واآلخر يقع في مدينة خانيونسلوكالة األمم المتحدة احدىما يقع في مدينة 

، وبالنسبة لفرع مدينة ارة حتى تاريخ إعداد ىذه الدراسةلم يتم افتتاح قسم النج ستدريب خانيون

 ولكن قسم نجارة أثاث منتسب سنويا، 40لمدة سنتين لعدد  من  فترة تدريبيغزة فقد اعتاد أن 

، ولكنو سوف يعمل عمى تغيير النظام ليذا العام بحيث 2012-2011ولغاية العام الدراسي 

نجار أبواب ولمدة  منتسب آخرين 20، وفقط نجار أثاث ولمدة سنتين أيضا منتسب 20يدرب 

، أي انو سوف يعمل عمى زيادة حفر وتنجيد لمدة سنة واحدة أيضا آخرين 20، وسنة واحدة فقط



 

48 

 

لمنتسبين ضمن ، ويتم اختيار ا50ولكن مع إضافة مجاالت نجارة جديدة 60الى  40العدد من 

ني والثالث اإلعدادي ا؛ باإلضافة الى التدريب اإللزامي لطبلب الصف الثعينةشروط ومعايير م

لمدارس الوكالة بواقع ساعة ونصف أسبوعيا، كما يوجد مركز تدريب ميني تابع التحاد الكنائس 

، 51خريج سنويا  24في مدينة غزة يعمل عمى تدريب منتسبين لمدة ثبلثة سنوات ويتخرج منو 

يمكن  .يعتبر قسم النجارة احد أقسامو( مركز اإلمام الشافعي)ني حكومي ميويوجد مركز تدريب 

القول أن ىذه المراكز تخرج مجتمعة حوالي مائة نجار بدائي سنويا يتوجو نصفيم تقريبا لمعمل 

أما عن الذي يتوجو لمعمل في النجارة  .اآلخر يبحث عن مجاالت أخرىقي المينة والنصف 

وظيفة فني صيانة بحث عن شيادة خبرة أمبل في الحصول عمى فمنيم من يتطور ومنيم من ي

 .حد المؤسساتأفي 

وبالنسبة لمنجارين الجدد من الجيات غير الرسمية فيم يتعممون في المناجر وغالبا ما 

يواصمون العمل في النجارة وتكون إنتاجيتيم أفضل حيث يكون جزء كبير منيم من نفس عائمة 

ذا ما استطاع االستمرار في التعمم والتدريب فان  صاحب المتجرة أو عمى عبلقة بأحد أقربائو وا 

صاحب العمل ال يتركو وجزء منيم يحاول االستقبلل بمجرد أن يستطيع توفير راس مال بسيط 

منيم فقط % 18الف طالب 40في الوقت الذي تخرج فيو الجامعات  .يؤىمو لمعمل لوحده

وىو ما يتفق مع ما جاء في ورقة  ،52سوق البطالةينخرطون في سوق العمل والباقي ينضم الى 

العمل المقدمة الى مؤتمر الشباب والتنمية في فمسطين والمنعقد بكمية التجارة في الجامعة 

إعادة ىيكمة المؤسسات وتحسين فرص بعنوان  53في دراسة 2012اإلسبلمية في شير فبراير 

حيث أثبتت الورقة أن غالبية الخريجين المتميزين ىم من أصحاب التخصصات  التشغيل لمشباب
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األكاديمية التقميدية مع وجود ندرة في عدد الخريجين المتميزين من أصحاب المين الصناعية 

 .الحرفية

 :المنافسة في الصناعات الخشبية  في قطاع غزة ومصادرىا:ثامنا

يرىا من الصناعات األخرى لعدة أشكال الخشبية في قطاع غزة كغ تتتعرض الصناعا

 :كما يمي54( Hunger.2008)من المنافسة ويمكن توضي  ىذه األشكال

وغالبا ما يكون ىذا في الوقت الذي يكون فيو إدخال البضائع الى  :منافسة السمع المشابية -1

تتوفر ، بخصوص األثاث المنزلي (2012)الحال وقت إجراء الدراسة  قطاع غزة مسموح كما ىو

في األسواق منتجات صينية المنشأ بأسعار رخيصة نسبيا تشكل منافس قوي  لممنتج المحمي 

يتناسب مع معدل الدخل المتدني لمفرد األمر الذي يتناسب مع حاجات بعض المستيمكين إذ 

 .تعتبر غرف النوم من  األساسيات لكل من يريد الزواج وتأثيث شقتو

منتجات تركية ومصرية وتشكل أيضا منافس ( الكنب)الضيافة كما توجد في األسواق غرف 

قوي لممنتج المحمي حيث تناسب أذواق طبقة معينة من المستيمكين الذين يميمون الى اقتناء 

 .السمع المستوردة

وتظير في الصناعات الخشبية بشكل أكثر في الصناعات الخشبية : منافسة السمع البديمة -2

نجد أن  2000فمو رجعنا بالذاكرة الى ما قبل عام ( شبابيك والمطابخ األبواب وال)اإلنشائية 

ومنيوم وكذلك اآلن فيي بغالبيتيا تصنع من االل جميع الشبابيك كانت مصنوعة من الخشب أما

لومنيوم، كما يتم اآلن أبواب الحمامات والمطابخ كانت تصنع من الخشب أما اآلن فتصنع من األ

 (.صاج مع نظام غمق معين)لوك  لمشقق مما يسمى ممتيتصنيع األبواب الخارجية 
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المنتجين الى  حيث يميل معظم ،تظير بصورة كبيرة في منتجات األثاث: المنافسة الداخمية -3

منتجين مصممين ال يستخدم معظم ال)ليس فقط في الموديبلت ، تقميد بعضيم البعض

مر الذي يدفع ألا، ثمن المبيعاتوتحصيل البيع  طرقو ، طبيعة الشراء فيبل و ، (لموديبلتيم

ونزوال عند رغبة تجار المواد الخام  ،لى شراء مواد الخام بكميات غير مخطط لياإبعضيم 

شباعا لتحقيق رغبة داخمية  ورش عمى ، حيث من المعموم أن معظم أصحاب البأنو من الكباروا 

لى ت ضغط الحاجة ا، وىم يديرون أعماليم بأنفسيم مما يدعيم تحدرجة متدنية من التعميم

لمناورة في تحديد أسعار ، األمر الذي يضعف من قدرتيم عمى االسيولة النقدية بصورة مستمرة

، فيدفع بعضيم ألن ينتج لمصمحة مورد المواد الخام مقابل تغطية التكاليف منتجاتيم

 ، وعمى الجانب اآلخر يضطرلى أي اعتبارات أخرى ىذا من جانبواالحتياجات دون النظر ا

ن أجل تحويميا الى تجار المواد الخام من تصريف الكميات التي تم إنتاجيا بأسعار متدنية م

( بين المنتجات المحمية) ةتجنبا لتكاليف التخزين األمر الذي يجعل المنافسة الداخميسيولة نقدية و 

 .فعة ومؤثرةمرت

، %20.5إذ بمغت تبين أن المنافسة المحمية ىي األعمى  ومن خبلل دراسة وضع المنافسة 

بأن المنتجات التركية ىي % 17.7، فيما أجاب % 19.6ومنافسة المنتجات الصينية بمغت 

لمنتجات الضفة % 11.8،لممنتج المصري% 12.7يطالية، اإل المنتجات% 15.7،المنافس

 55.منافسة منتجات من مناطق من غير ذلك% 2.5الغربية و

 :في اإلنتاجلتكنولوجيا المستخدمة اآلالت وا: تاسعا 

،حيث تراوح ما بين يدوية وأوتوماتيكيةت فتآأما عن التكنولوجيا المستخدمة في ىذه المنش

خدام ستإلى إ،عات الصناعية األخرى في قطاع غزةيتجو قطاع صناعة األخشاب كغيره من القطا
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،وعند المال واآلالت الحديثة والمعقدة وال تقوم عمى تكثيف رأس ،أساليب إنتاجية كثيفة العمل

من  سمسمة الدراسات والتقارير  41الحديث عن طبيعة اآلالت المستخدمة،فقد جاء في العدد 

من إجمالي العينة المبحوثة % 36.7الصادرة عن مركز التخطيط التابع لمكتب الرئيس أن 

أكثر الفروع استخداما  تستخدم آالت نصف أوتوماتيكية،وأن% 24.5أنو آالت يدوية، تستخدم

و فرع األثاث وبمكن تبرير ما سبق بالكثافة العالية في األيدي ىلآلالت النصف أوتوماتيكية،

، ومن ناحية أخرى نقص مصادر التمويل وقمة يتميز بو قطاع غزة  ىذا من ناحيةالعاممة الذي 

 تخدم آالت أوتوماتيكية،تس% 12.3وأن غبلقات المتكررة،االنفتاح واالتصال مع الخارج نتيجة اإل

وأكثر الفروع استخداما لآلالت األوتوماتيكية ىو فرع الكنب والكراسي ويمكن تبرير ذلك بزيادة 

 56 .في ىذين الفرعين وزيادة حجم الطمب عمى منتجاتيما رستثماإلحجم ا
 :وبحسب القطاعات المختمفةيوض  المستوى التكنولوجي لآلالت المستخدمة في الصناعات الخشبية  (15)رقم والجدول  

آالت نصف  ميكانيكية آالت آالت يدوية القطاع
 آالت أوتوماتيكية أوتوماتيكية

 %18.8 %25 %12.5 %43.7 الخيزران
 %20 %20 %20 %40 كنب

 %5.8 33.4 %33.4 %27.7 أثاث منزلي
 %10 %10 %40 %40 األبواب
 %12.3 %24.5 %26.5 %36.4 المجموع

 41سمسمة دراسات وتقارير،مكتب الرئيس ،مركز التخطيط ،عدد( 1997نوفل، (المصدر

أنو ال يمكن اعتبار أن ىناك استخدام لمتكنولوجيا في ( 15)والذي يتض  من الجدول رقم 

 .اإلنتاج في قطاع الصناعات الخشبية في قطاع غزة

المستخدمة لدييا  من المؤسسات تعتبر أن حالة اآلالت% 60أن ب أيضا قي نفس الدراسةجاء 

تعتبر أن % 18.4منيا تعتبر أن حالة اآلالت المستخدمة لدييا حديثة،وأن%21.6و أن،متوسطة

 57.حالتيا قديمة
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من % 10.7بخصوص الماكينات المستخدمة في اإلنتاج أن 58أخرىكما جاء قي دراسة 

م يستخدمون مني% 11.5أفراد العينة المبحوثة يستخدمون ماكينات محمية الصنع مستخدمة،وأن

منيا  64.1وأن الجزء األكبر من أفراد عينة الدراسة يمثمون  ماكينات محمية الصنع جديدة،

فقط % 13.7وأن باقي أفراد عينة الدراسة ويمثمون  يستخدمون ماكينات مستوردة مستخدمة،

 .يستخدمون ماكينات مستوردة جديدة 

 :المواد الخام البلزمة لئلنتاج : عاشرا

لصناعات الخشبية العديد من المواد الخام وبجودات مختمفة ومن التسمية المصاحبة يستخدم في ا

ن الحجام األكبار لمماواد الخاام المطماوب ىاي الخشاب ساواء أكانات ىاذه األخشااب إليذه الصناعة ف

الخشاب  ،خشاب كاروليناا ،خشاب الجاوز البماوط، ،الميبل ،طبيعية مثل خشب الزان ،خشب السويد

يتطمب تصنيعيا أحوال مناخياة مخالفاة  ، حيثاألخشاب مستوردة من الخارجوجميع ىذه األبيض 

تفتقاار إلياو فمسااطين بشااكل  لماا ىااو عمياو المناااخ فااي فمساطين وكااذا يتطمااب غاباات واسااعة وىاذا مااا

لااذلك يااتم اسااتيرادىا ماان فنمناادا والسااويد وروساايا ودول يوغساابلفيا  ،قطاااع غاازة بشااكل خاااصو عااام 

ول أمريكا البلتينية ويتم استيرادىا عبار الماوانا اإلسارائيمية إال فاي فتارة السابقة ومن ألمانيا ومن د

منااع إدخاليااا عباار المعااابر الرساامية فقااد تاام إدخاليااا عباار األنفاااق واسااتمر إدخااال جاازء ماان األنفاااق 

رغاام السااماح بااادخول األخشاااب مااان معباار كااارم أبااو سااالم؛ كماااا تسااتخدم األخشااااب المصاانعة فاااي 

 :اإلنتاج وىي 

وىي عبارة عن طبقات رقيقة من األخشاب الطبيعية ياتم كبسايا  (الدكت) شالساندويتخشب  -1

بسماكات مختمفة بواسطة وضع الغراء بينيا وىي ال تنتج محميا أيضا إال من الكبس فقاط وبنسابة 

 تكاد تذكر حيث يتم االعتماد عمى استيراد الرقائق من الخارج وتستورد ىذه األخشاب  ال
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ويمكان اعتباار االببلكااج نفااس ، مان الصاين فااي الغالاب وبواساطة وسايط إساارائيمي( السااندويتش) 

 .ممم  4-3الصنف ولكن بسماكة رقيقة من

وىاو عباارة عان أخشااب مقطعاة بساماكة موحادة ومصافوفة بجاناب بعضايا ياتم  خشب البانيل -2

ذا ماا  أناتج فاي قطااع تغطيتيا بطبقتين من االببلكااج وكبسايم وكاذلك ياتم اساتيرادىا مان الخاارج وا 

غاازة فيكااون عمميااة كاابس فقااط وياانم االعتماااد عمااى الخشااب القااديم أو المسااتورد ماان الخااارج وكااذلك 

 .االببلكاج المستورد

وتسااتخدم بصااورة أكباار فااي صااناعة األثاااث المنزلااي  ( MDFالمضــغوط)خشــب المســطحات  -3

والمكتبي ويتم استيرادىا من اسبانيا وفرنسا وايطاليا و ماليزيا  والصين وغيرىا ويضاف إلييا قيمة 

أخاارى فااي إساارائيل إمااا بمصااق قشاارة الخشااب الطبيعااي عمييااا أو بمصااق الااورق الخاااص أو بصااب 

 .المبلمين عميو ليظير بشكل قابل لبلستخدام

ن تكاون مان الكرتاون المقاوى تكاون ناعماة الممماس قرب ألأوىي رقائق  مسطحات المازونيت -4

حد الوجيين حيث يتم االستغناء عان الادىان تساتخدم خمفياات لمموبيمياات وياتم اساتيرادىا مان أمن 

 . الخارج عبر الموانا اإلسرائيمية أيضا

 ةت خاصاة حياث تتصاف بالمروناوىو عبارة عن عيدان من النباات ذات مواصافا:  الخيزران -5

لمتشااكيل وصاابلبة القااوام ويمكاان تشااكيميا بتسااميط الحاارارة عمييااا وغالبااا مااا تنمااو راساايا فتصاال الااى 

 .سم 4-2أطوال عالية و ال تزيد سماكة قطرىا عن 

أماا المااواد الخااام التااي تحتاال المرتبااة الثانيااة ماان حيااث االسااتخدامات فيااي الاادىانات عمااى اخااتبلف 

ليا يمييااااا اإلساااافنج والقماااااش ثاااام الفورمايكااااا وماااان ثاااام الكرتااااون عاااابلوة عمااااى بعااااض ألوانيااااا وأشااااكا

 الو ىااذا  .اإلكسسااوارات المتمثمااة فااي الزجاااج والزوايااا البراغااي والمفصاابلت الغااراء بأنواعيااا وغيرىااا

يتعاادى كونااو  يخفااى عمااى أحااد حجاام اإلنتاااج الااذي يااتم فااي قطاااع غاازة ألي ماان ىااذه المااواد فيااو ال
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ذا ما  ىاذا وماا دام .أردنا أن نرفع من الروح المعنوية قمايبل فاإلنتااج ال يتعادى كوناو تعبئاة صفر وا 

أن اإلنتاااااج ليااااذه المااااواد غياااار متاااااح فااااي قطاااااع غاااازة فقااااد اعتمااااد أصااااحاب الااااورش عمااااى اقتناااااء 

االحاااااتبلل  احتياجااااااتيم ساااااواء بطرياااااق مباشااااارة أو عبااااار وسااااايط عبااااار المعاااااابر التاااااي ياااااتحكم فيياااااا

 59.اإلسرائيمي

 :األسواق المستيمكة لئلنتاج : حادي عشر

بداية ومن الميم عند الحديث عن التسويق اإلشارة إلى تبعية التجارة الخارجية الفمسطينية 

حيث قد كان يتم قبل فرض الحصار عمى غزة تسويق منتجات ، لؤلسواق اإلسرائيمية بشكل تام

نسبة المبيعات في أسواق قطاع  الصناعات الخشبية في مناطق مختمفة محمية ودولية إذ بمغت

بينما %17.8كما بمغت نسبة المبيعات في الضفة الغربية ، من إجمالي المبيعات%43.6غزة 

أما عن  ،التي كانت تسوق بدورىا جزء منيا في بعض دول أوروبا، %37.7بمغت في إسرائيل 

ويحتاج البيع إلى خارج ىذا ؛ %1البيع المباشر في األسواق األخرى فكان في بدايتو وحوالي 

 األسواق إلى معابر لمرور  البضائع من خبلليا إلى%56قطاع غزة والتي تبمغ نسبتو أكثر من 

تحتاج إلى معابر لدخوليا إلى %43.6المذكورة كما وان المواد الخام البلزمة إلنتاج أل  األخرى

 60. قطاع غزة
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 :الخبلصة

وأن ىذا  ،اإلنتاجية الميمة في قطاع غزة يعتبر قطاع الصناعات الخشبية من القطاعات

إذ تم تأسيس حوالي  ،1999 -1994القطاع قد شيد تطورا ممحوظا في الفترة ما بين عامي 

من إجمالي المنشئات، مما يعني أن العدد األكبر قد تم إنشاؤه بعد تأسيس السمطة % 45

ة أو متوسطة وبممكية فردية الوطنية وقبيل انتفاضة األقصى، كما أن أغمب الشركات كانت صغير 

 5500وكانت تشغل حوالي  ،2006حتى  عام  شركة  600حوالي  أو عائمية، وقد بمغ عددىا

وقد تمركزت أغمب ىذه الشركات في مدينة غزة، وتنوعت مابين ورش نجارة  وورش  ،عامل

ام مكممة ليا كورش دىان أو مناجد أو مخرطة أخشاب أو حفر ونقش سواء يدوي أو باستخد

الماكينات؛ ومنيا ماىو معرض، ومنيا ماىو مبيع مواد خام، كما أن بعض الشركات كانت 

وتنوع  مجال عمل الورش  في الغالب  ما بين تصنيع األثاث  .تمتمك جميع ما سبق ومتكاممة 

ىذا وتمتاز الصناعات الخشبية بالعمالة الماىرة . أو النجارة العربي والتي تشمل تصنيع األبواب

عدد قميل من مراكز التدريب الميني؛ كما من و  ،م رفد ىذه العمالة من الورش الموجودةويت

تتعرض الصناعات الخشبية كغيرىا من باقي الصناعات الى أشكال مختمفة من أنواع المنافسة 

وبالذات في قطاع األثاث المنزلي، كما ال يتم  استخدام  ،وأىميا منافسة المنتج المحمي،

اإلنتاج إال بنسبة ضعيفة جدا، كما وتعتبر جميع المعدات المستخدمة في اإلنتاج تكنولوجيا في 

 .مستخدمة في األصل قبل إدخاليا لمجال اإلنتاج في قطاع غزة 

يتم استخدام أصناف متنوعة من مواد الخام في اإلنتاج ومنيا األخشاب والذي يشمل 

وغيرىم، وكذلك أصناف مكممة مثل  مثل خشب الزان والسويد واألبيض ،أنواع الخشب الطبيعي

وىي في الغالب مستوردة، كما جرت العادة أن يتم تسويق  ، تالدىانات واإلسفنج واإلكسسوارا

يميو أسواق إسرائيل والضفة الغربية ىذا وقد تعرض  ،المنتجات في المقام األول في قطاع غزة

  .ىذا القطاع  الى عثرات ميمة تكاد أن تعمل عمى تدميره 
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 الفصل الخاهش

 نبذة عن هنافذ البضائع وصٍاصاتها

 .مقدمة

 .وأىم السياسات التي تم تطبيقيا في إدارتياقطاع غزة  لىا  المعابر المؤدية من و : أوال 

 .حركة الشاحنات الواردة والصادرة الى قطاع غزة عبر المعابر :ثانيا

 .اإلسرائيمي كميات األخشاب التي دخمت قطاع غزة من الجانب  :ثالثا

 .إدخال البضائع عن طريق األنفاق :رابعا

 .الخبلصة
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 :مقدمة

في نسمة  مميون 1.6حوالي غزة األكثر كثافة عمى مستوى العالم، إذ يقطنو عيعتبر قطا

برغم الموقع االستراتيجي لقطاع غزة و ولكن  ،يحتاجون لمتواصل مع الخارج  ،201161نياية عام 

المتصمة  والموقع عمى البحر األبيض المتوسط والحدود البريةالمفتوحة حيث األجواء الجوية ، 

نو غير مسموح استخدام سوى أ ال إ، ومع جميورية مصر العربية ةيفمسطينالراضي األمع باقي 

 حيث أن الممرات الوحيدة التي يسم  المرور من خبلليا ىي  ،لمعتقلابوابات  ممرات تشبو

تتغير  ووفق سياسات ،وضمن معايير مخالفة لكل األعراف والتقاليد ،المعابر البرية فقطبعض 

غبلق آخر وتغيير طبيعة آخر  ،من آن آلخر مما اضطر أىالي قطاع  ،حيث يتم فت  منفذ وا 

عمى الحدود الجنوبية لقطاع غزة وعبر  األنفاق  استخدامغزة في اآلونة األخيرة إلى المجوء إلى  

ولكن قي  ،تعارف عمى أنيا ممرات غير شرعية استخدمت لمتيريبجميورية مصر العربية والتي 

 .مثل ىذه الحالة غير واض  إذا ما كانت تصب في مصمحة االقتصاد أو ضد مصمحتو 

 :وأىم السياسات التي تم تطبيقيا في إدارتياقطاع غزة  المعابر المؤدية من والى :أوال

 :62معبر رفح البري -1

ويساتخدم ىاذا المعبار فاي تنقال  ،قطاع غازة بالعاالم الخاارجيوىو المنفذ الرئيسي التصال 

كمااا  كااان يخاادم المعباار  ،المصاارية باألراضااي عباار الماارور ،سااكان القطاااع ماان والااى دول العااالم

ىذا وقد تم إغبلق ىذا المعبر ؛ جزءا من الحركة التجارية خاصة بين مصر واألراضي الفمسطينية

بعااد ، %100ي بنساابة ، أ31/10/2007حتااى  10/6/2007يومااا خاابلل الفتاارة ماان  144ماادة 

المرور بااوساام   ،لمحاااالت اإلنسااانية فقااط وماان ثاام تاام فتحااو ،حماااس عمااى قطاااع غاازة تأن ساايطر 

جراءات ليست بسيطة بالنسبة لممسافرين وعن البضائع فسم  فقط بمرور بعض  ،ضمن معايير وا 
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إلاى ن شاروط ومعاايير خاصاة أيضاا األدوية والمستمزمات الطبية وضمن قوافل المسااعدات وضام

فاي السياساة   سالتي حصمت في مصر و أدت إلى تغيير مممو و   ،2011يناير  25ما بعد ثورة 

ولكان دون البضاائع  ،المتبعة في المعبر أدت إلى تساييبلت فاي السافر والادخول عبار ىاذا المعبار

قامااة منطقااة تجااارة حاارة  ىناااك ومااا أن باادأ تنااتعش ثاام باادأ الحااديث عاان احتمااال فاات  دائاام لممعباار وا 

واتيااام ( 2012أغسااطس،)اآلمااال حتااى جاااءت عمميااة قتاال الجنااود المصااريين فااي شااير رمضااان 

أيادي فمسطينية بالمساعدة ، األمر الذي آل الى تضييق من جديد عمى حركة السفر والتساييبلت 

 .المرجوة 

  :(ابرز)63معبر بيت حانون   -2

 ىالماااواطنين إلاااى الضااافة الغربياااة والمرضاااوىاااو معبااار مخصاااص لمااارور المساااافرين مااان 

يتضا  اناو  2007وبمتابعة حركة المعبار لسانة ،والمسئولين والبعثات الدولية والصحفيين األجانب

 31/10/2007وحتاى  1/1/2007إجماالي عادد أياام الفتارة  ،يوم منذ بداياة العاام 273قد أغمق 

فاضاااة األقصاااى المعبااار التجااااري و قاااد اعتبااار ىاااذا المنفاااذ وحتاااى بداياااة انت، % 89.8أي بنسااابة 

سااواء الااى الضاافة  اسااتيراد وتصاادير  نإذ كاناات تماار البضااائع ماان خبللااو فااي االتجاااىي ،الاارئيس

، وعمى الرغم من المضايقات والعقبات التي كانات الغربية أو الى إسرائيل أو التصدير الى الخارج

ماارور البضااائع ماان خبللااو ىااي نااو باإلمكااان اعتبااار فتاارة أإال  ،توضااع فااي طريااق ماارور البضااائع

وماان السياسااات التااي  ؛حيااث كاناات األقاال كمفااة و األقاال تعقياادا ،الفتاارة األزىااى بااين باااقي الفتاارات

استخدمت لمرور البضائع من خبللو انسياب بحرية مع بعض الفحوصات األمنية، حيث كان يتم 

، والتنقال بحريااة لمشاتريتحميال البضاائع وتفريغياا مارة واحاادة فقاط مان مخاازن الباائع الااى مخاازن ا

 .وبدون قيود عمى الشاحنات أو من يقوم بقيادتيا 
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ومساااموح  ،ولااازوم اساااتئجار شااااحنات محاااددة ،ثااام صاااار لااازوم التنسااايق والساااير عبااار مرافقاااة أمنياااة

 ،الاى إسارائيل(الميفوي)لسائقييا بدخول إسرائيل من خبلل السير مصحوبا مع ما تم التعارف عميو 

والواقااع فااي تخااوم مدينااة الخمياال  ،فة الغربيااة بحيااث اعتباار معباار ترقومياااوالمماار األماان الااى الضاا

  .ورغم ذلك فكانت أفضل الفترات من حيث حرية النقل والتنقل ،المدخل الوحيد الى الضفة الغربية

 :(كارني) 64معبر المنطار  -3 

حيث يتم توريد معظم السمع التجارية  ،وقد كان بمثابة المعبر التجاري الرئيس لقطاع غزة

وقااد قاماات  ؛كااالمبلبس واألدوات واألجياازة الكيربائيااة الااخ، سااواء أكاناات ساامع غذائيااة أو اسااتيبلكية

ويااتم  ،شاارق مدينااة غاازة ليكااون معباارا تجاريااا ،إساارائيل بتجييااز ىااذا المعباار بعيااد انتفاضااة األقصااى

ومن السياسات التي استخدمت في ىذا المعبر لازوم التنسايق  ،السماح من خبللو بإدخال البضائع

حياااث صاااار دخاااول المعبااار مشاااروطا  ،(أحاااد أشاااكال التنسااايق األمناااي) ماااع السااامطة الفمساااطينية 

، بحياث تام روصار البد من تنزيل البضائع قي المعبا ،بالحصول عمى تصري  من األمن الوقائي

ناااب الفمساااطيني، الجاناااب اإلسااارائيمي، ومنطقاااة وىاااي الجا ،تقسااايم عممياااة النقااال الاااى ثبلثاااة مراحااال

بحيث ال يتم فت  الجانب اإلسرائيمي مع الجانب الفمسطيني مباشرة، فياتم تفرياغ البضاائع   ،فاصمة

وياتم  ،في الغرفاة الفاصامة مان الجاناب اإلسارائيمي فاي حاال االساتيراد، والعكاس فاي حاال التصادير

معاادة لمتحمياال، كمااا تاام فاارض رسااوم لقاااء ىااذه التاادقيق والفحااص قباال السااماح باادخول الشاااحنة ال

ومنيااا رواتااب  ،منيااا تكاااليف التحمياال والتنزياال، العمميااة والتااي تزاياادت تاادريجيا و لمبااررات مختمفااة

وأصاب  ىنااك تميياز  ،الى أن وصمت التكااليف الاى قايم أعماى مان تكااليف النقال نفساو ،الموظفين

وصاار الباد مان التنسايق فاي االتحاادات  في التساييبلت الممنوحاة لمابعض عماى حسااب اآلخارين،
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، فأصااااب  لمجانااااب رض رسااااوما عمااااى عمميااااة التنساااايق أيضاااااالنقابيااااة والتااااي أصاااابحت باااادورىا تفاااا

 .المنفذ  اتالفمسطيني دور في وضع سياس

وحتاى  1/1/2007يوماا خابلل الفتارة ماا باين  193ىاذا المعبار لمادة إسرائيل  وقد أغمقت

مااان إجماااالي عااادد أياااام الفتااارة  %63.5بنسااابةأي  ،زئيااااياااوم إغبلقاااا ج 48منياااا  ،31/10/2007

لكان بادون إعابلن رسامي عان ذلاك، إلاى أن تام اإلعابلن و  14/6/2007مق كميا مناذ والمعبر مغ،

قرار إسرائيل باإغبلق المعبار نيائياا ونقماو إلاى معبار كارم أباو ساالم وذلماك نياياة فبرايار  نرسميا ع

201165. 

 :66عوز ناحلمعبر   -4

وقااد بمااغ عاادد أيااام اإلغاابلق ليااذا المعباار  ،لتوريااد المحروقااات والغااازوىااو معباار خصااص 

 1/1/2007مااان إجماااالي عااادد أياااام الفتااارة مااان % 34.5أي بنسااابة  ،(2007) عاااام يوماااا 105

حتاااااااى  16/7/2007يوماااااااا إغبلقاااااااا كمياااااااا فاااااااي الفتااااااارة مااااااان  37منياااااااا  ،31/10/2007وحتاااااااى 

إلى معبر كرم أبو سالم مثمو كمثل معبار ىذا وقد تم إغبلقو الحقا نيائيا وتحويمو  ،30/9/2007

 (.كارني)المنطار

 :معبر صوفا  -5

 ،كمااا اسااتخدم لتوريااد بعااض الساامع ،وىااذا المعباار يسااتخدم إلدخااال مااواد البناااء والحصاامة

يوماا أي  243وقد بمغ عدد أيام إغبلق ىذا المعبار  ،أثناء إغبلق معبر المنطار ،كالمواد الغذائية

  .31/10/200767وحتى  1/1/2007من إجمالي عدد أيام ىذه الفترة من % 77بنسبة 
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 :(كيرم شالوم)معبر كرم أبو سالم   -6

أي فاااي أقصاااى الجناااوب  ،عماااى الحااادود المصااارية الفمساااطينية اإلسااارائيمية يقاااع وىاااو معبااار       

تااااام تخصيصاااااو لمااااارور المسااااااعدات اإلنساااااانية التاااااي تقااااادميا الجياااااات و  ،الشااااارقي لقطااااااع غااااازة 

يل جعمو بديبل عن معبر رف  حاول إسرائتو ، والمؤسسات الدولية لمشعب الفمسطيني في قطاع غزة

ماان إجمااالي عاادد أيااام % 78يومااا أي بنساابة  237وقااد بمااغ عاادد أيااام إغاابلق ىااذا المعباار  ،البااري

إال أنيااا عااادت وساامحت فقااط ماان خبللااو لاادخول  ،31/10/2007وحتااى  1/1/2007الفتاارة ماان 

وذلك بعد حادثة اليجوم عمى أسطول الحرياة تحات ضاغط المطالباات الدولياة  ،السمع والمساعدات

جراءات محددة ولسمع محددة ثم عادت وأعمنت أنيا  ،بضرورة رفع الحصار ولكن ضمن معايير وا 

ولكان فاي نفاس الوقات  ،الساتخدام المادنيقامت بتخفيف الحصار والسماح بإدخال البضاائع ذات ا

ىااذا وقااد قاماات إساارائيل التجاااري الوحيااد لقطاااع غاازة،  رمعباالا اعتباارت أن معباار كاارم أبااو سااالم ىااو

مااان خاابلل سااايطرتيا التامااة عماااى ىااذه المعاااابر  ،بتصااعيد سياسااااتيا الراميااة إلاااى خنااق قطااااع غاازة

بعاد أن  ،يضم نحو ممياون ونصاف الممياون مان ساكان القطااع ،كبر سجن في العالمأوجعمت منو 

لااى القطاااع وعزلاات ىااذا القطاااع الصااغير الخااالي ماان أي ا  أغمقاات جميااع ىااذه المنافااذ المؤديااة ماان و 

 تكتاافىااذا ولاام  ،ماان المااواد الخااام والمحاادود حجاام اسااتيبلكو لممااواد المصاانعة عاان العااالم الخااارجي

باعتباار قطااع غازة كيانااا  ،23/9/2007رارا بتااريخ قا إسارائيلاتخاذت حكوماة  لبا ،عناد ىكاذا حاد

شاد قساوة عماى مان يساكنو وذلاك أالقارار فياي تيادد دائماا بفارض عقوباات  اعمى ىذ اوبناء ،معاديا

وراحات  ،عن طريق منع السماح لممواد الغذائية والمحروقات بالمرور عبر ىذه المنافذ إلى القطاع

 ،وقطع التيار الكيربائي عن القطااع ،مدخول من خبللياأيضا تيدد بقطع ما ال يحتاج إلى منافذ ل

توقاف اساتيراد الماواد  أنبعاد  ،ت الصاناعية والحرفياةآكل ىذه القيود أدت إلى إغبلق معظم المنشا

الخااام البلزمااة لمتصاانيع وتوقفاات حركااة التصاادير كمااا تعطماات عمميااات اإلنشاااءات والبناااء بعااد أن 
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وىاااذا ماااا ينطباااق عماااى الصاااناعات ؛ ألساااعار بشاااكل جناااونيوارتفعااات ا ،توقاااف اساااتيراد ماااواد البنااااء

التي وجادت فاي ظال ىاذا الحصاار فرصاة إلثباات ذاتياا لممساتيمك المحماي التاي تعاودت  ،الخشبية

عماى عاادم التعوياال عميااو فاي بعااض األصااناف التااي تنتجيااا ولكان لاام تكتماال الفرصااة إذ أن ارتفاااع 

 رلغاياة شاي)هذكار  أسامفناد الخام بالوصول كما أسعار المواد الخام الذي نتج عن عدم السماح لمموا

جعل تكاليف ىذه المنتجات يزياد عان طاقاة المساتيمك المحماي وىاو باألسااس ال  ،(2010ديسمبر

  .يستطيع أن يتكمف اإلنفاق عمى احتياجاتو األساسية من مأكل ومشرب وممبس

حركاة حمااس عمااى  وكاان مان اباارز نتاائج الحصاار الااذي ازدادت حدتاو  بعاد أن ساايطرت        

 :14/6/2007قطاع غزة بتاريخ 

 68التوقف الكامل لمصادرات الفمسطينية من قطاع غزة 

 حاد وخطيار فاي الماواد الخاام البلزماة  لمصاناعة والزراعاة  أدى إلاى إغابلق معظام  صنق

ت الصناعية والورش الحرفية  ما أدى إلى حرمان عشارات اآلالف مان العماال مان آالمنش

  .العمل

 مان وردات القطااع % 90و كامل لواردات القطاع  من مختمف السامع ذلاك الن توقف شب

 .يميينئإسراتأتي عبر الموانا اإلسرائيمية ووسطاء 

 األدويةبمرور المساعدات اإلنسانية مثل المواد الغذائية وبعض  إال إسرائيلعدم سماح 

 .لتجنب حدوث كارثة إنسانية 
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 :والصادرة الى قطاع غزة عبر المعابرحركة الشاحنات الواردة : ثانيا

وحيث أن الدراساة تبحاث فاي حركاة البضاائع فإناو مان الضاروري التعارف عماى مادى التذباذب 

 لى قطاع غزة عبر المعابر الرسمية ا  استيرادىا وتصديرىا من و  تم في عدد الشاحنات التي

-2006الفتاارة ماان فيماا يمااي مخطاط بياااني يباين مجمااوع الشااحنات التااي تام اسااتيرادىا خابلل 

2011: 

 
 (2012وزارة االقتصاد الوطني، ) :المصدر

  الاى قطااع غازة  إساتيرادىايبلحظ مان المخطاط مادى التراجاع فاي عادد الشااحنات التاي تام

وىاو ماا يباين أناو قاد كاان  2006،2007مقارناة بالعاامين  2008،2009خبلل العاامين 

ىناااك حصااارا مفروضااا عمااى قطاااع غاازة، كمااا يبااين الزيااادة فااي عاادد الشاااحنات التااي تاام 

األماااار الااااذي يظياااار منااااو أنااااو قااااد تاااام تخفيااااف  2010،2011اسااااتيرادىا خاااابلل العااااامين 

ح باستيراد جمياع األصاناف ىاذا مان ناحياة ومان ناحياة الحصار وىو ما يعني عدم السما

أخرى تردد بعض المستوردين الذين يستوردون بادون وسايط إسارائمي عان االساتيراد خشاية 

ماان عاادم السااماح لياام بإدخااال بضااائعيم الااى قطاااع غاازة وكمااا حصاال معياام فااي السااابق 

 .األمر الذي تسبب بخسائر كبيرة ليم 
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 :من قطاع غزة عدد الشاحنات التي تم تصديرىا

صدير عدد من الشاحنات من قطاع رغم قمة الصادرات من قطاع غزة إال أنو كان ىناك ت

حيث أن من غزة سواء الى الضفة الغربية أو إلى إسرائيل ولكن ىذا مرىونا بموافقة إسرائيل 

 : أحد السياسات المطبقة من قبميا ىو منع التصدير ويمكن متابعة ذلك من خبلل المخطط

وحتى العام  2000المخطط التالي يبين الشاحنات التي تم تصديرىا من قطاع غزة فيما بين العام 

2012: 

 (2012وزارة االقتصاد الوطني، ) :المصدر

إذا ما  2000،2001يبلحظ من المخطط أنو قد كان ىناك حجم تصدير نسبيا في العامين 
 2008التام لعممية التصدير من األعوام كما يبلحظ التوقف شبو  2007-2002قورن باألعوام 
.وىو ما يبين كيف يتم استخدام السماح بالتصدير كأحد أشكال العقاب  2012وحتى اآلن   

 :كميات األخشاب التي دخمت قطاع غزة من الجانب اإلسرائيمي : ثالثا

كماااا ورد ساااابقا فقاااد أغمقااات إسااارائيل كافاااة معاااابر قطااااع غااازة ومنعااات إدخاااال البضاااائع بعياااد 

وكااان  ،بعااض الساامع وعمااى فتاارات متقطعااةل بإدخااا إال أنيااا ساامحت، احتجاااز الجناادي شاااليط
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جميااع اإلحصاائيات التااي تصاادر عان الجيااات الرساامية  وكاناات ،أحياناا ماان ضاامنيا األخشااب

 ،األماار الاذي ال يمكاان اعتبااره صااحيحا( الطان )بوحادة الااوزن  حاول كميااات األخشااب تصاادر

وعميااو سااوف يااتم ذكرىااا كمااا وردت ماان وزارة  ،حيااث تختمااف أوزان كاال صاانف ماان األصااناف

وقد تام تبريار ذكرىاا بياذه الطريقاة بعادم القادرة عماى ذكار التفاصايل الاواردة  ،االقتصاد الوطني

وعااادم تعااااون الماااوردين فاااي اإلفصااااح عااان الكمياااات الدقيقاااة التاااي يقوماااون  ،فاااي المساااتندات

تحاااااول الدراسااااة التوصاااال لمعاماااال ضاااارب يمكاااان وسااااوف  ،صااااة بياااامباسااااتيرادىا ألسااااباب خا

 ،(الكوب)قيقية وبوحدة الحجم حالاالعتماد عميو بشكل تقريبي من أجل الوصول الى الكميات 

 . وىي وحدة قياس وشراء األخشاب

 :2012حتى نياية مايو  2008يوضح إجمالي كميات األخشاب التي دخمت بالطن لمفترة من  (16) مالجدول رق

 الكمية بالطن السنة
2008 901 
2009 103 
2010 35522 
2011 55753 
 لغاية نياية مايو 25800 2012

 وزارة االقتصاد الوطني:المصدر

،لم تدخ كميات من األخشاب 2008،2009أن السنوات ( 16)والذي يتض  من الجدول رقم 

 ( 2012)وحتى اآلن  2010وأن الكميات التي يمكن أن تذكر ىي من سنة 

والجااداول التاليااة تبااين الكميااات الشاايرية ماان األخشاااب وعاادد الشاااحنات التااي تاام إدخاليااا ماان 

 :الجانب اإلسرائيمي
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 2010سنة تيرادىا عن طريق إسرائيل خبللاألخشاب التي تم اس كمياتيبين ( 17)جدول رقم

 عدد الشاحنات الكمية بالطن الشير

 صفر صفر 2010يناير 

 1 26 2010فبراير 

 2 69 2010مارس 

 25 921 2010ابريل 

 56 2075 مايو

 94 3479 يونيو

 129 4783 يوليو

 142 5242 أغسطس

 101 3749 سبتمبر

 134 4942 أكتوبر

 124 4602 نوفمبر

 152 5634 2010ديسمبر 

 السابق: المصدر

التذبااذب فااي عاادد الشاااحنات والكميااات  حيااث  لاام يااتم السااماح  (17)يبلحااظ ماان الجاادول رقاام 

بعيد حادثة الباخرة مرمره حيث  أي 15/4/2010بدخول األخشاب بشكل ممحوظ  إال بتاريخ 

تعرضت إسرائيل لضغوط دولية كبيرة فسامحت بإدخاال بعاض األصاناف مان ضامنيا الساماح 

ولكن بداية كان لصنف خشب السويد  ،بإدخال كميات من األخشاب عبر معبر كرم أبو سالم

ساام وىااو الااذي  20ساام والعاارض عاان  5وبمقاسااات محااددة بحيااث ال تزيااد السااماكة عاان  ،فقااط
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 ،ستخدم في تصنيع األبواب، أماا عان الكمياات القميماة التاي دخمات فاي شايري فبرايار وماارسي

وقاد تام الساماح   ،فكانت بإذن خاص إما لصال  وكالة األمم المتحادة لتصانيع مقاعاد مدرساية

بإدخالياااا شاااريطة أن تكاااون مقطعاااة بحساااب مقااااس مقعاااد الدراساااة بحياااث ال يمكااان اساااتخداميا 

ل كمية بسيطة أخرى مقطعة أيضا تم اساتخداميا لتصانيع صاناديق ألغراض أخرى، وتم إدخا

أيضاا كماا يبلحاظ اساتيراد كمياة بسايطة أيضاا  ،النحل وتم إدخاليا مقصوصة مقاساات قصايرة

وعاادت فمنعات  ،حيث سامحت إسارائيل ولمادة محادودة بادخول األخشااب ،2008خبلل العام 

 (.منياأممنوع )إدخالو فجأة مبررة ذلك بمنعو من قبل وزارة الدفاع 

 2011يبين كميات األخشاب التي تم السماح بإدخاليا سنة  (18)رقم  جدول

 عدد الشاحنات الكمية بالطن الشير
 117 4347 2011يناير 
 140 5196 2011فبراير 

 124 4595 مارس
 67 2474 ابريل
 161 5946 مايو
 141 5214 يونيو
 128 4730 يوليو

 83 3050 أغسطس
 109 4217 سبتمبر
 68 2502 أكتوبر
 153 6314 نوفمبر
 200 7168 2011ديسمبر 

 السابق: المصدر 
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 2012يبين كميات األخشاب التي تم السماح بإدخاليا سنة  (19)رقم  جدول 

 عدد الشاحنات الكمية بالطن الشير

 171 6014 2012يناير 

 155 5536 2012فبراير 

 108 3850 مارس

 121 3894 ابريل

 139 5340 مايو
 السابق :لمصدرا

استمرار دخول األخشاب وعمى نفس الوتيرة مع انخفاض ( 19،18) يبلحظ من الجدولين

 بسبب مناسبات أو أعياد عند ،ويمكن تفسير ىذا االنخفاض بإغبلق مؤقت لممعبر ،أحيانا

 .اإلسرائيميين 

بعادما تاام  ،(كااارني)فكانات البضااائع تادخل عباار معبار المنطاار  ،أماا عان الفتاارات الساابقة

 ،28/9/2000السااماح ليااا عقااب المنااع الااذي جاااء عقااب انتفاضااة األقصااى التااي اناادلعت بتاااريخ 

حيااث كااان قباال ىااذا التاااريخ يااتم إدخااال البضاااائع عباار معباار بياات حااانون ايريااز بواسااطة مرافقاااة 

وعااان كمياااات األخشاااب التاااي دخمااات عبااار معبااار  ،يوىاااو ماااا تااام التعااارف عمياااو باااالميفو  ،إساارائيمية

كماا سايرد  ار فمؤلسف جميع األرقام واإلحصائيات سجمت مشوىة وال يعقل اعتمادىاا بيانااتطالمن

 . (20)في الجدول التالي رقم 
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يبــين كميــات األخشــاب التــي دخمـت الــى قطــاع غــزة عبــر معبــر ( 2003) ،كمــا ورد مــن وزارة لبلقتصــاد الـوطني و  (20)رقــم والجـدول 

 2002،2003، 2001المنطار لؤلعوام  

 النوع
 2003سنة  2002سنة  2001سنة 

 بالكوب بالطن بالكوب بالطن بالكوب بالطن

 2012.46 - 3581.3 48 2938.97 159 خشب زان

 246 32 328.8 526.65 18993.7 335.2 فورمايكا

MDF 795.5 8807.99 118 6172 - 4320.5 

 1037 - 399 - 285 45 سويد

 471 - 734 - 364 89 دكت

 4141.1 817 7887.5 585 2893.96 911.8 كموف

 78 30 2652 - 356 15 ساندويتش

 3352.86 35 4182.9 - 2389.63 330.25 أبيض

 266 10 632.5 5.01 417 79.22 موزنيت

 70 - 57 - 28 75 طوبار

 75 - - - - 5 جوأببلكا

 - 22.5 19.3 84.9 - 387.2 خيزران

أنواع 

 أخرى
3743.9 60873 705.3 21785.3 242.93 13032.9 

 29102.84 1189.43 48431.63 2072.8 98347 6971 اإلجمالي

 2003وزارة االقتصاد الوطني، : المصدر 69
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أن ىناااك كميااات مختمفااة وألصااناف مختمفااة ماان األخشاااب  ،(20)ويتضاا  ماان الجاادول رقاام 

وتبدو الكميات ليست كبيرة ولكان طريقاة إحصاائيا مشاوىة وتحتااج  ،كانت ترد الى قطاع غزة

 .عمييا  دوتحويميا الى الكوب إذا ما لزم االعتما ،الى ترتيب

 :إدخال البضائع عن طريق األنفاق: رابعا 

 ظيار أساموب جدياد إلدخاال  ،2007غازة عاام  في أعقااب فارض حصاار شاامل عماى قطااع

، وىاااذه مصااار العربياااة وىاااو ماااا عااارف باألنفااااقالبضاااائع عااان طرياااق الحااادود ماااع جميورياااة 

لتصال مديناة رفا  المصارية بمديناة  ،األنفاق ىي عباارة عان ممارات تام حفرىاا تحات األرض

متاار تقريبااا، وبإبعاااد 1000و150رفاا  الفمسااطينية، وىااي تمتااد لمسااافات مختمفااة تتااراوح بااين 

وقااد تاام توسااعتيا إلااى أن وصاامت أبعاااد  عرضااا ومتاار فااي االرتفاااع، مختمفااة تتااراوح بااين متاار

إدخال  كانباإلمبحيث أصب  ، ر في االرتفاعامتأ 3وفي العرض مترين بعضيا إلى حوالي 

ويتم تفرياغ البضاائع فاي الجاناب المصاري ؛ السيارات الصغيرة والمتوسطة الحجم من خبلليا

مان  اإلعابلن  فياتممن قبل المصريين،  بممارسة ىذا النشاط ال يسم حيث  ،و بسرية ايدوي

ومصاادرة البضاائع المعادة لممارور  ،عن إغبلق ماا ياتم اكتشاافو مان ىاذه األنفااقوقت آلخر 

ىذا وتستخدم وسائل بدائية في سحب البضائع خبلل ىذه ؛ في الجانب المصري يامن خبلل

 .األنفاق 

 ألنيااا أصاابحت فااي العااام  ،أمااا عاان الجانااب الفمسااطيني ماان الحاادود فالوضااع مختمااف تمامااا

وقد عمدت بمدية رف  إلاى التادخل  ،المصدر الرئيس لدخول البضائع إلى قطاع غزة 2007

فقاماات وبحسااب تصااريحات صااحفية صاادرت عاان مساائولين  ،فااي تنظاايم عماال ىااذه األنفاااق

وىاااي أنياااا تمااازم الحصاااول عماااى  ،، حياااث عمااادت إلاااى وضاااع قاااوانين ضاااابطة لياااا 70فيياااا
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باإلضافة  ،ترخيص وتقوم بتحصيل رسوم عدم ممانعة بقيمة عشرة أالف شيكل لمنفق الواحد

مااان ضااامن ىاااذه  كماااا أنا نفقااا 350عااادد وقاااد منحااات عااادم ممانعاااة ل إلاااى رساااوم الكيربااااء،

تاام االتفاااق عمااى أن يقااوم صاااحب النفااق باادفع تعااويض ألي شااخص يتااوفى  أن قاادالضااوابط 

داخاال النفااق بمقاادار عشاارة آالف دوالر إضااافة إلااى بياات العاازاء إذا كااان متاازوج أمااا األعاازب 

 . فيعوض بسبعة آالف إضافة إلى بيت العزاء

  ألااف  150صاال فااي بعضاايا إلااى رغام أن تكاااليف إنشاااء النفااق تعتباار مرتفعااة نسابيا حيااث ت

دوالر إال أن أصحاب األنفاق استردوا عمى األرج  استثماراتيم وجنوا األرباح نظرا لوضعيم 

االحتكااااري فااااي الماضااااي واالعتمااااد عمااااى بعااااض القطاعااااات  كالبنااااء والوقااااود التااااي تعماااال 

 .باستمرار وحتى اآلن 

 : تكاليف النقل عبر األنفاق

، وىااو 2010حتااى شااير يوليااو $ 2000ألنفاااق حااوالي بمغاات تكاااليف نقاال الطاان عباار ا

الوقاات الاااذي قامااات فيااو إسااارائيل بالساااماح بماارور البضاااائع جزئياااا عباار معبااار كااارم أبااو ساااالم، ثااام 

وديساامبر ماان نفااس  2010لمطاان مااابين يوليااو$ 700-300انخفضاات ىااذه التكاااليف الااى مااابين 

لمطاان $ 100-70مااا بااين حيااث بمغاات  2011العااام ثاام عاااودت االنخفاااض ماارة أخااري فااي العااام 

ويمكن تبرير ذلك بتوجو المستيمكين نحاو السامع التاي يسام  لياا باالمرور عبار الجاناب . 71الواحد 

األمر الذي عمل عمى تقميل الطماب عماى إدخاال البضاائع عبار األنفااق مماا أدى الاى  ،اإلسرائيمي

دفاع أجاور مرتفعاة  لتوجو أصحاب األنفاق إلدخال أصناف جديدة مثل مواد البناء والتاي ال تحتما

 .إلدخاليا
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 :الخبلصة

تريد إذ تقوم وقتما ، تتحكم إسرائيل بمنافذ قطاع غزة فستخدميا أداة لمعقاب ضد السكان

ذا ما قمنا باستعراض بتغيير سياساتيا المتعمقة بحركة منافذ البضائع  ،ىذه المنافذسياسات  ، وا 

فنستطيع القول أن المرحمة التي تنقضي ال يمكن تعويض التسييبلت التي شعر بيا من يستخدم 

فذ رغم أنيا تمثل عقاب جماعي، فبداية وحتى حدوث انتفاضة األقصى كان يستخدم من ،المنفذ

إذ لم  ،وكانت الشاحنات التي تنقل البضائع فمسطينية وتكمفتيا معقولة نسبيا ،(يريزإ)بيت حانون

يتم تحصيل رسوم لقاء مرور البضائع، ومن ثم تم تخصيص معبر المنطار كارني لمرور 

يغ و التحميل والذي كان ال يسم  باستمرار عبور الشاحنات بحمولتيا بل وجب التفر  ،البضائع

 ا،، ومن ثم لزم التنسيق مع السمطة الفمسطينية ففرضت شروطيا أيضفع رسوم وتكاليمع دف

في الجيد وفي الوقت أضعفت القدرة  وأفأصبحت ىنالك تكاليف إضافية سواء من الناحية المالية 

ولم تكتف بذلك بل قامت وبالتدريج بإغبلقو ومنع إدخال البضائع نيائيا، فمجأ األىالي  ،التنافسية

العربية والتي كانت في البداية مكمفة وبيا  استخدام األنفاق عمى الحدود مع جميورية مصرالى 

نسبة مجازفة مرتفعة أخذت في التناقص الى أن وصمت الى مرحمة مقبولة لبعض السمع، 

وحاولت إسرائيل بالضغط من أجل وقف عمل ىذه األنفاق بشتى الطرق دون جدوى فعمدت الى 

بإدخال البضائع عبر منفذ كرم أبو سالم والذي يقع في أقصى جنوب شرق  اإلعبلن بأنيا تسم 

من قبل إسرائيل منذ أن  تحت حصار مفروض عميويعيش  قطاع غزة والمحصمة أن  ؛قطاع غزة

حصار، سواء بالسماح الرغم كل ما يشاع  عن تخفيف سيطرت حركة حماس عمى قطاع غزة 

بزيادة عدد السمع المسموح إدخاليا إلى قطاع غزة  أو زيادة عدد الشاحنات المسموح دخوليا 

كما أن تشغيل . يوميا عبر معبر كرم أبو سالم أو السماح بتصدير سمعة بعينيا أو لغرض معين 

ة احتياجات القطاع معبر أبو سالم كمعبر تجاري وحيد لقطاع غزة لن يكون كافيا ولن يفي بتمبي
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التي كانت ترد من أربعة معابر تجارية،  وحتى عدد الشاحنات المسموح إدخاليا يوميا إلى قطاع 

عمى الرغم من كونيا في الغالب سمع ، غزة تؤدي إلى تدني نسبة الواردات الفعمية لمقطاع

في اإلنتاج والتشغيل استيبلكية، حيث الزال استيراد العديد من أصناف المواد الخام التي تستخدم 

، ائيل بدخوليا، وضمن معايير معينةمحظورا باستثناء عدد محدد منيا وبكميات ضئيمة تسم  إسر 

حيث جاء في تقرير إحصائي أن كمية االسمنت التي سمحت إسرائيل بإدخاليا خبلل شير 

من %7.1طنا ما شكل نسبة 6524وىي لصال  المنظمات الدولية بمغت 2012مارس

حيث أن الكمية التي كانت ترد إلى قطاع  ،ات الشيرية لقطاع غزة في األوضاع العاديةاالحتياج

 .72ألف طن شيريا 93غزة قبل فرض الحصار عمى القطاع بمغت 

واألخطر من ىذا استمرار حظر التصدير عمى كافة منتجات قطاع غزة باستثناء بعض 

خمسة شاحنات  –بواقع شاحنة واحدة )المنتجات الزراعية التي يسم  تصديرىا لمسوق األوروبية

 70إلى معدل  2005في الوقت الذي كانت تصل فيو صادرات القطاع في العام  ،(أسبوعيا

 .شاحنة يوميا 

تم المجوء الى استخدام األنفاق كمنفذ إلدخال البضائع عن طريق جميورية مصر العربية 

رية، ويعمل عمى مراقبتيا بشكل ويسم  الجانب الفمسطيني بإدخال السمع عن طريق األنفاق بح

بينما تتم عممية إدخال البضائع من الجانب المصري بالسر وبنوع من المضايقات من  ،أو بآخر

 . ، كما تعتبر تكاليف النقل عن طريق األنفاق أعمى من تكاليف النقل عبر إسرائيلرحين الى آخ
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 الفصل الضادس

 هنهجٍت الذراصت

 .مقدمة

 .البياناتطرق جمع : أوالً 

 .أدوات جمع بيانات الدراسة: ثانيا

 والعينة مجتمع الدراسة :ثالثا

 .طريقة اختيار العينة: رابعا

 .تحميل البيانات: خامسا
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 :مقدمة 
يتناول ىذا الفصل وصفا تفصيميا وشامبل لممنيجية التي تم إتباعيا خبلل الدراسة من أجل 

العممي منيا وذلك من خبلل الوصف الدقيق الحصول عمى البيانات وتحميميا وخاصة الجزء 

ألدوات الدراسة وطريقة إعدادىا وفحص مدى ثباتيا وصدقيا وكذلك الطرق التي استخدمت 

خبلل الدراسة ، كما سيأتي خبلل ىذا الفصل طريقة اختيار العينة وسوف يتم وصف األسموب 

 .الذي تم فيو تحميل البيانات 

 :طرق جمع البيانات : أوال 

 .نجازىا يمزم جمع البيانات من مصادرىا الثانوية واألولية إلمعموم أن أي دراسة كي يتم من ا

لقد تم جمع البيانات الثانوية من خبلل األدبيات المتاحة وذات الصمة : البيانات الثانوية  -1

بالموضوع وتم ذلك من خبلل اإلطبلع عمى الدراسات السابقة والتقارير والوثائق الحكومية 

حصائيات الصادرة عن جياز اإلحصاء المركزي الفمسطيني والمراقب االقتصادي وتقارير واإل

اتحاد الصناعات الخشبية المتاحة كما تم اإلطبلع عمى العديد من الكتب العربية واألجنبية 

 . واالستعانة بيا كمما أمكن 

األولية وشممت ىذه األدوات تم استخدام أدوات مختمفة لجمع البيانات  وقد :البيانات األولية  -2

 :ما يأتي

 :أدوات جمع بيانات الدراسة: ثانيا

 -:وسنتناول ىذه األدوات كاآلتي

من أجل تحديد كميات األخشاب التي ترد الى قطاع غزة وجد أنو يتم إحصاء  :المبلحظة -1 

من قبل وزارة االقتصاد الوطني وذلك كون مستوردي ( بالطن) ىذه الكميات بوحدة قياس الوزن

األخشاب يتحفظون عمى اإلفصاح عن األرقام الحقيقية تخوفا من إمكانية مراقبتيم من قبل 
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قيمتيا ، مما استمزم استقصائيا من الميدان لمدة  تىذه اإلحصائيا الضرائب ، األمر الذي بفقد

حتى يتسنى تعميم النتائج، فقد تم أخذ عينة عشوائية من ( يوم  50)مفردة عمى األقل  50

وخبلل  2012يوليو  -2012خبلل استخدام المبلحظة الدقيقة خبلل الفترة الواقعة بين ابريل 

تم إحصاء عدد الربطات من كل صنف والتي وردت وقد تم يوم موزعة عمى مدار األسبوع  50

احتساب كمية كل صنف من ىذه األصناف وبالتالي تقدير النسبة المئوية لكل صنف ومن ثم 

وماز  MDFتم تصنيفيا الى مجموعات متقاربة في الوزن وىذه المجموعات ىي ، صنف 

صنف خشب ، صنف دكت وأببلكاج ، صنف خشب أبيض ، صنف خشب سويد ، توني

صمب وىو خشب الزان والخشب األمريكي والبموط والميجوني والميبل ، وصنف أنواع أخرى 

، وقد تم وزن كل صنف من  ومنيا عمدان الكيرباء وخشب الحمامات الزراعية وما شاب

وتحديد وزن الكوب الواحد لكل صنف عمى حده من ىذه األصناف ونسبة كل صنف  فاألصنا

من إجمالي الكميات وباستخدام عمميات حسابية مختمفة تم التوصل الى صيغة جدول يحدد 

معامل ضرب لكل صنف من األصناف باإلمكان استخدامو مقابل الصنف المنوي تحديد كميتو 

فيعطينا نسبة تقديرية بالمتر المكعب ليذا الصنف يمكن في إجمالي الكمية المقدرة بالطن 

 .االعتماد عمييا في العمميات اإلحصائية البلزمة 

تم مقابمة عدد ثبلثة من منتجي األثاث وتم االستعبلم منيم عن تكمفة إنتاج غرفة  :المقابمة  -2

ستخدمت نوم وسعر بيعيا وبعد التأكد من صحة المعمومات التي تم جمعيا من خبلليم ا

كما تم مقابمة عدد ثبلثة من منتجي األبواب الخشبية واالستعبلم منيم .الحسابات لتحديد العائد 

أيضا عن سعر بيع الباب وعن تكمفة إنتاجو وقد تم احتساب العائد أيضا عن ىذا الصنف ولكن 

ات يستثنى من جميع اإلحصائيات والحسابات  الكميات التي يتم استخداميا في إنتاج منتج

 .لممؤسسات الدولية وكذلك العائدات عمييا كونيا تخضع العتبارات ومعايير مختمفة تماما 
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 :ستبانةإلا -3

بشكل يعمل عمى جمع البيانات كي تساىم في تحقيق أىداف لقد تم تصميم االستبانة 

 :من ىذه االستبانة فتكونت الدراسة 

 .معمومات شخصية عن معطي البيانات وتكونت من أربعة أسئمة :  أوال

 .معمومات عن المنشأة واشتممت عمى عشرة أسئمة :  ثانيا

تم تقسيم سياسات منافذ البضائع بحسب المنفذ الذي كانت تمر البضائع من خبللو :  ثالثا

 عمى عدة ملتيشفاعتبرتيا خمسة فترات وتم تقسيم االستبانة الى خمسة محاور كل محور  

 .تعمق بفرضيات الدراسة تاإلجابة عمييا و أسئمة  

 .معمومات عن العبلقة بالسمع الواردة عن طريق األنفاق :   رابعا

 .عن أىم المعوقات والمشاكل التي تواجو المؤسسات استعبلم :  خامسا

 ( :صدق وثبات االستبانة)

بانة خصيصا ليذا الغرض وقد من اجل جمع البيانات من عينة الدراسة تم تصميم است

من السادة المحكمين الذين تكرموا بتحكيم ىذه االستبانة وتم استرداد  12تم عرضيا عمى عدد 

وأساتذة الجامعات وىم من الجامعة اإلسبلمية  صعشرة ردود منيم وكانوا من ذوي االختصا

ووزارة التخطيط وخبير في اإلدارة وتنمية الموارد البشرية سوف  ىوجامعة األزىر وجامعة األقص

يرد تفصيميم في فصل المبلحق من الدراسة وقد تم األخذ بجميع مقترحاتيم وآرائيم والتي من 

ستبانة بنظام المقابمة من قبل الباحث تم تعبئة اإلو أىميا ضرورة تعبئة االستبانة بنظام المقابمة 

ة يحتاج الى الشرح وكون جزء كبير من أفراد العينة ال يتقنون القراءة وذلك كون  بعض األسئم

 .وىو أيضا ما أوصى بو السادة محكمي االستبانة

 :والعينةمجتمع الدراسة : ثالثا

مفردة تعمل في قطاع الصناعات الخشبية قي قطاع غزة  600يتكون مجتمع الدراسة من 

 اس فيم موزعين عمى أساس جغرافي موزعين طبقيا ألكثر من فئة وعمى أكثر من أس
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 :الدراسةوعينة يوضح التوزيع الجغرافي لمجتمع  (21)رقم الجدول 

نسبة توزيع أفراد  عدد أفراد المجتمع المنطقة
 المجتمع

 عدد أفراد العينة

 57 %63 375 مدينة غزة
 17 %20 120 الشمال
 4 %4 23 الوسطى
 12 %13 82 الجنوب
 90 %100 600 المجموع

 (2004)جمعية اتحاد الصناعات الخشبية،:المصدر 

،تقسيم مناطق توزيع مجتمع الدراسة الى أربعة مناطق (21)يتض  من الجدول رقم 

مع العمم أن محافظات من أفراد ىذا المجتمع في مدينة غزة ،% 63جغرافية ويتركز حوالي 

قطاع غزة تشتمل عمى محافظتي خانيونس ورف  بدل الجنوب ولكن تم االعتماد عمى ىذا التوزيع 

في اختيار العينة وذلك لعدم وجود إحصائيات ميدانية تشتمل عمى توزيع المجتمع في 

 كما يتنوع مجتمع الدراسة بحسب طبيعة العمل ويتنوع أيضا بحسب، المحافظات الخمسة 

عضوية اتحاد الصناعات الخشبية فميس جميع أفراد المجتمع أعضاء قي اتحاد الصناعات 

 .الخشبية 

 :طريقة اختيار العينة رابعا 

تم اختيار العينة بطريقة العينة العشوائية الطبقية بحسب التوزيع الجغرافي ألفراد المجتمع 

ضمن عينة الدراسة وذلك كونيم كما تم بطريقة مفصودة عدم أخذ مفردتين من أفراد المجتمع 

مفردة  90حالتين شاذتين خوفا من تأثيرىم عمى نتائج الدراسة وكانت ىذه العينة عبارة عن 

وذلك كون التعبئة تتم بنظام % 100موزعة بحسب المجتمع األصمي وقد تم تعبئة ردود بواقع 

 .المقابمة من قبل الباحث 

اإلحصائي واستخراج النسب   spssتم إدخال البيانات الى برنامج  :تحميل البيانات : خامسا

 مربع كايواستخراج قيمة التنازلي  وألتصاعدي إما االمئوية ومجموع تكرارات الردود والترتيب 

 .من أجل التعرف إذا ما كانت النتائج دالة إحصائيا



 

79 

 

 لفصل الضابعا

 ثاٍضزفلا رابتخاو تحلٍل البٍاناث الوٍذانٍت

 

 .تحميل بيانات المبلحظة لكميات األخشاب التي دخمت عبر معبر كرم أبو سالم: أوال

 .وصف عينة الدراسة: ثانيا

 .نتائج الدراسة واختبار الفرضيات: ثالثا

 .طاعات المختمفة لمصناعات الخشبيةالقتحميل الربحية و : خامسا

 قطاع غزة يالمشاكل والمعوقات التي تواجو قطاع الصناعات الخشبية ف :سادسا
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 :تحميل بيانات المبلحظة لكميات األخشاب التي دخمت عبر معبر كرم أبو سالم: أوال

مما سبق ذكره في الفصل الخامس والذي يناقش منافذ البضائع فان األخشاب التي تدخل 

اإلحصائيات الى قطاع غزة ىي من نوعيات مختمفة فيي بطبيعتيا ذات أوزان مختمفة وعميو فان 

الرسمية الواردة بالطن كوحدة  قياس ال تعتبر دقيقة وال تعبر عن الوضع الصحي  وعميو فيجب 

تحويميا الى الوضع الطبيعي كي يمكن االستفادة منيا في الدراسة ولذلك سيتم المجوء الى 

بناءا تصنيفيا في مجموعات متقاربة الوزن ومراجعة وتدقيق نسبة كل صنف خبلل فترات ممتدة و 

تم إجراء عممية وزن لكوب من كل صنف من  عميو سوف يتم اعتماد البيانات التالية حيث

 :وعات ووجد أن األوزان ىي كما يميالمجم

 .كيموجرام تقريبا 850وزنو يعادل حوالي  تومازوني  MDF: األصناف 

الوزن حوالي ، االببلكاج  و البانيل ومتوسط (PLYWOOD)الدكت والبعض يسميو الساندويتش

 .كيموجرام لمكوب 450

 350 ويزن  (من أجل توحيد المعيار%)18الخشب األبيض المجفف في األفران بنسبة رطوبة 

 .جرام لمكوب تقريباكيمو 

 .كيموجرام لمكوب تقريبا 550خشب السويد ويزن حوالي 

 .وب تقريباكيموجرام لمك 750ويزن حوالي ....( ،اكاروالين، زان، بموط، ميبل)الخشب الصمب 

وبالمبلحظة والمتابعة والتدقيق ومقابمة بعض التجار وحركة المعابر عمى مدار ثبلثة شيور 

متتالية باإلضافة الى متابعة السائقين في الجانبين مع السائقين فان نسبة كل صنف من 

ة حسب األصناف المذكورة التي يتم  استيرادىا من الكميات الكمية وبعد إجراء العمميات الحسابي

 73.شريحة اكسل الواردة في فصل المبلحق تقدر تقريبا كما ىو موض 

                                                 
73

 .اختجبراد يُذاَُخ يٍ لجم انجبحج وثًظبعذح فزَك عًم جزي تذرَجهى نًظبعذح انجبحج 
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 : يوض  نسبة تمثيل كل صنف من األخشاب بحسب ما تم استقصاؤه ميدانيا( 22)رقم الجدول  

 النسبة من إجمالي الكمية الكمية الصنف

MDF 32% 

 %10 ودكت وما شاب

 %22.5 خشب ابيض لمبناء والطوبار

 %6.5 لمصناعةخشب ابيض 

 %19 خشب سويد

 5% (HARD WOOD)خشب صمب 

 %5 أخرى

 تم استقصاؤه من الميدان: المصدر

وباسااتخدام الااوزن لمكااوب وتحديااد الااوزن ( 22)رقاام  وبناااءا عمااى مااا ساابق ماان بيانااات فااان الجاادول

النساابي لكاال صاانف يوضاا  مقاادار معاماال ضاارب يمكاان االعتماااد عميااو فااي تحديااد حجاام الكميااة 

سااانقوم طااان  5000باااافتراض أن الكمياااة الشااايرية و الحقيقاااة  باااالكوب لكااال صااانف مااان األصاااناف 

 (.23)بعض العمميات الحسابية التالية وكما سيرد في الجدول رقم  بإجراء
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 :(الكوب)الى الحجم ( الطن)يبين عممية حساب تحويل الوزن ( 23)جدول رقم 
النسبة من  الصنف

 اإلجمالي

وزن الكوب  الوزن المقدر

 بالطن

الكمية 

 المقدرة

معامل 

 الضرب

الكمية 

 الحقيقية

MDF 32% 1600 850. 1882.35 1.9303 30883م 

 3م965 1.9303 1111.11 .450 500 %10 دكت

خشب ابيض 

 لمبناء

 3م 2172 1.9303 3214.29 .350 1125 22.5%

خشب ابيض 

 لمنجارة

 3م 627 1.9303 928.6 .350 325 6.5%

 3م1834 1.9303 1727.27 .550 950 %19 خشب سويد

 3م 482.5 1.9303 333.33 .750 250 %5 خشب صمب

 3م482.5 1.9303 454.55 .550 250 %5 أخرى

 3م 9557 1.9303 9651.5  5000 %100 المجموع

طااان يكاااون معامااال  5000عماااى الاااوزن المقااادر وىاااو  3م9651.53بقسااامة الكمياااة المقااادرة وىاااي 

 .1.9303=9651.5/5000الضرب مساويا 

الناااتج  نإفااوبقساامة الناااتج فااي العمااود المرمااوز لااو الكميااة الحقيقيااة لكاال صاانف فسااوف وعميااو     

يمكاان معيااار  يعتبااروسااوف  ( 24)رقاامالتااالي   الجاادول لكاال عمميااة قساامة سااوف يااتم رصااده فااي

 لكال صانف عماى حاده بالطن الى الكاوببدون تصنيف و تحويل القيم المقدرة  استخدامو من اجل

كماا فاي الجادول فتكاون من إجمالي الكميات الوارد الى قطاع غزة من خابلل معبار كارم أباو ساالم 

 :(24)التالي رقم
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ستخدامو من اجل تحويل القيم المقدرة بدون تصنيف و بالطن الى الكوب يعتبر معيار يمكن ا( 24)الجدول رقم
 لكل صنف عمى حده

 الصنف
القيمة 

 الكمية
MDF دكت 

خشب 

ابيض 

 رلمط وبا

خشب 

ابيض 

 لمنجارة

خشب 

 سويد

خشب 

 صمب
 أخرى

معامل 

 الضرب
1.9303 6176. 193. 4344. 1254. 3668. 0965. 0965. 

الكميات الواردة من كل صنف من األصناف الى  تحويل نستطيع (24)ى الجدول رقمناءا عمب

:الطريقة التي يمكن االستفادة حيث يتم احتساب القيم السعرية ليا فتكون  

يبين كميات كل صنف من أصناف األخشاب التي تم إدخاليا الى قطاع غزة بالكوب خبلل ( 25)جدول رقم 
انفراد لكل سنة عمى 2012مايو  -2010الفترة من يناير   

 السنة
 الكمية
 الكلية
 بالطن

MDF دكت 
ابيض 
 مباني

ابيض 
 صناعة

خشب 
 سويد

خشب 
 صلب

 أخرى

المجموع 
بالكوب 

باستخدام 
 الجمع

المجموع 
بالكوب 

باستخدام 
معامل 
 الضرب

2010 35522 
21938

.39 
6855.
746 

15430.
76 

4454.
459 

13029
.47 

3427.
873 

3427.
873 

68564
.56 

68568
.12 

2011 55753 
34433

.05 
10760

.33 
24219.

10 
6991.
426 

20450
.2 

5380.
165 

5380.
165 

10761
4.4 

10762
0 

حتى  
نهاية 
مايو

2102 

25800 
15934

.08 
4979.

4 
11207.

52 
3235.

32 
9463.

44 
2489.

7 
2489.

7 
49799

.16 
49801

.74 

 نياميمكن احتساب قيمة ىذه الكميات لكي يتم االستفادة ( 25)وبناءا عمى ما جاء في الجدول رقم 

 2011فعمى سبيل المثال وباحتساب المتوسط السعري لكل صنف من األصناف لمكميات الواردة لسنة 

 :تكون 

لاااوح وىااو متوسااط عاادد األلااواح فاااي  21كااوب مضااروبا فااي  MDF  :34.433.05صاانف  -1

الكوب الواحد حيث يعتبر المقاس األكثر استخداما مان باين جمياع الساماكات ويبماغ متوساط ساعر 

 :فتكون قيمة ىذا الصنف حوالي $  25الموح الواحد فيما بين جميع األنواع حوالي 
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 $   18.077.352= $  25*  لوح  21* كوب  34.433

لااوح فااي الكااوب الواحااد ألنااو يااتم اسااتخدام الصاانف المغطااى بااالورق  21مااع العماام انااو تاام احتساااب 

مماام 16وبسااماكة *244*1.22وبااأنواع مختمفااة ماان القشاارة إضااافة الااى األلااواح الخااام ماان مقاااس 

خابلل الفتارة وبحساب متوساط $ 25وان متوسط السعر باين جمياع األناواع المساتخدمة ىاو حاوالي 

 .الواردة  الكميات

= $    30* لاوح  21* كاوب 10.760:كوب وتبمغ قيمتو حوالي  10760 :صنف الدكت -2

6.780.000$ 

= لمكااوب $ 350* كااوب  6991:وتبمااغ قيمتااو ( لمصااناعة)صاانف الخشااب األباايض لمنجااارة  -3

2.446.850  $ 

 $ 7.157.500= لمكوب  $ 350* كوب 20.450:صنف خشب السويد وتبمغ قيمتو  -4

 $2.959.000= $ 550* كوب  5380( الزان وما شابو)شب صمب خ -5

 $ 1.479.545=  $ 275*  5380أصناف أخرى  -6

فتكون إجمالي القيمة التاي تام اساتيرادىا مان األخشااب لبلساتخدام فاي الصاناعة فقاط  دون خشاب 

ممااا يعنااي أنااو قااد تاام تحصاايل مااا قيمتااو $ مميااون 36بمغاات حااوالي  2011المباااني خاابلل العااام 

ضريبة مضافة عمى ىذه الكميات إضافة الى الجمارك التي تدفع عمى جزء من $  5.760.000

 .ىذه األصناف 

المتااأتي ماان ىااذه  لوباسااتخدام ىااذه الكميااات لحسااابات أخااري فاايمكن احتساااب قيمااة إجمااالي الاادخ

مان  الكميات وذلك من حبلل تحميل التكمفة وسعر البيع فقد تجاوز سعر بيع غرفة النوم المصنعة

أماا أثنااء إعاداد $ 1200مختمطاا بخشاب الادكت ماع الساماح باساتيراد األخشااب MDF خشاب إل

مااع  MDFلااوح ماان  13وبمراجعااة تكمفااة اإلنتاااج فيسااتخدم حااوالي $ 900الدراسااة فقااد بمااغ  حااوالي
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ألاواح مان  5و ( $422.5)وىو متوساط الساعر المتاداول فاي الساوق المحماي  32.5الدكت بواقع 

زجااااج و ( $15)و ( $50)و مفصااابلت ويااادين وبراغاااي ومجاباااد ( $50)$ 10 األببلكااااج بساااعر

مواصااابلت لتبماااغ تكمفاااة الماااواد ( $25)فرشاااة وحاااوالي ( $100)دىاااان و حاااوالي ( $150)حاااوالي 

% 10أي أن العائااااد مااان دفااااع ىاااذه القيمااااة ال يصااال الااااى ( $810.5)الخاااام المسااااتخدمة حاااوالي 

مااة صاانف األخشاااب نصااف القيمااة تقريبااا األماار مشااتمبل عمااى أجاارة العمااال وماان المبلحااظ أن قي

الااذي يمكاان اعتباااره أن نساابة عوائااد اإلنتاااج ماان قيمااة ىااذه األصااناف ماان األخشاااب ىااو حااوالي 

 كات د     MDFتام دفعياا ثمان ( $24.857.352) $مميـون  25 أن حـواليفقاط ، أي % 10

 .خبلل عام كامل  $مميون2.5أرباح بما التصل أعطت أجرة عمل و 

بالنسااابة ألصاااناف الخشاااب الطبيعاااي والاااذي يساااتخدمو النجاااار العرباااي فماااو أخاااذنا ماااثبل تحميااال أماااا 

 وتبماغ تكمفاة إنتاجاو مان األخشااب ( $120)التكمفة لمباب فقد بمغ متوساط ساعر بياع البااب حاوالي 

( $ 15)حااااوالي ( $60)حاااوالي = لمكاااوب $ 400كاااوب بساااعر حااااوالي . 15يمااازم حااااوالي حياااث 

فيكااون  بقيمااة مفصاابلت وبراغااي وسااتو ( $5)والياادين يضاااف إلييااا حااوالي  لمتوسااط ثماان الزرفياا

قيمااة $ 100ويخصاام قيمااة المااواد المسااتخدمة غياار الخشااب لتبقااى ( $80)إجمااالي المااواد حااوالي 

أي  (مااع العائااد$ 100ثماان أخشاااب وتاام اسااترداد$ 60تاام اسااتثمار )ماان األخشاااب$ 60اسااتخدام 

ــــون 13حــــوالي  شاااااممة أجاااارة العماااال ، أي أن% 66.7حااااوالي  قيمااااة ( $12.563.350) $ممي

شااممة  $مميـون 8عوائـد بـأكثر مـن قاد أضاافت  2011األخشاب التي تام اساتيرادىا خابلل العاام 

أجاارة العماال إذا مااا تاام بيعيااا لؤلفااراد ألن ىناااك جاازء قااد تاام اسااتخدامو لممؤسسااات ويصااعب حصااره 

 .وىناك منافسة مرتفعة األمر الذي يعمل عمي تدني نسبة الرب  
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 :وصف عينة الدراسة :ثانيا

 يبين التوزيع الجغرافي لعينة الدراسة( 26)رقم جدول 

 

 النسبة المئوية العدد

 18.9% 17 الشمال

 63.3% 57 غزة

 4.4% 4 الوسطى

 13.3% 12 الجنوب

 100.0% 90 عالمجمو 

من العبنو المبحوثة تقع فاي منطقاة شامال قطااع % 18.9أن نسبة ( 26)يتض  من الجدول رقم 

تقااع % 13.3فااي المنطقااة الوسااطى وأن % 4.4فااي مدينااة غاازة وأن % 63.3غازة وأن مااا نساابتو 

فاي الجناوب وىاو مااا يتطاابق ماع المساا  المياداني التحااد الصاناعات الخشاابية ويمكان تفساير ذلااك 

 تآالمنشاالشاراء مان مديناة غازة وبالتاالي تتركاز معظام بأن الغالبية العظمى من السكان تميل الاى 

 .في مدينة غزة 

 يبين سنة التأسيس لعينة الدراسة( 27)رقم جدول 

 

 النسبة المئوية العدد

 78.89% 71 2000قبل وحتى عام 

 16.67% 15 2006-2001من 

 2.22% 2 2009-2007من 

 2.22% 2 2010بعد 

 100.0% 90 المجموع

 



 

87 

 

تيم تأسسات منشاآمن عيناة الدراساة قاد أجاابوا باأن % 79أن حوالي ( 27)الجدول رقم يتض  من 

سياسااات منافااذ أي قباال انتفاضااة أألقصااى ممااا يعنااي أنياام قااد عاصااروا  2000قباال وحتااى عااام 

وحتاى كارم  ينبكاار مارورا  إيريازالفترات من زمن معبار  البضائع المختمفة و التي تم تنفيذىا خبلل

وأن حااوالي  2006و  2001تيم بااين عااامي آماانيم قااد تأسساات منشاا% 17أبااو سااالم وأن حااوالي 

عماى الارغم مان أنيام  2010أيضا بعد عام % 2وأن حوالي  2009و 2007في الفترة بين % 2

 يمكاان االسااتنتاج ماانت خاصااة بياام كمااا آكااانوا يعممااون قباال ىااذه الساانوات ولكاانيم ال يممكااون منشاا

 .الصناعات الخشبية تعتبر من الصناعات القديمة في قطاع غزةالجدول أن 

 نوع السمع التي تتعامل بيا المنشأةيبين ( 28)رقمجدول 

 
 النسبة المئوية العدد

 64.44% 58 منزليأثاث 
 20.00% 18 مكتبيأثاث 

 4.44% 4 خيزران
 35.56% 32 أبواب
 7.78% 7 أخرى

% 20فااي األثااث المنزلااي وأن  كاناات سامعيم% 64.4أن حاوالي (  28)يتضا  ماان الجادول رقاام 

يعممون فاي تصانيع األباواب أو نجاار عرباي ، % 35.56خيزران وأن % 4.44أثاث مكتبي وأن 

يعممون في مجاالت أخرى ، أي أن قطاع ا ألثاث المنزلي يحتل المرتبة األولي يميو % 7.78وأن

ر الاااذي لااام يتفاااق ماااع المسااا  المياااداني التحااااد األمااا% 35.56قطااااع  صاااناعة األباااواب وبنسااابة 

% 9.2ت العامماة فاي قطااع تصانيع األباواب بماغ آأن نسابة المنشا يباينالصناعات الخشابية الاذي 

كماا يظيار فقط ويمكن تفسير ذلك بأن المس  الميداني كان متحيزا نحو األعضاء المنتسابين إلياو 

ا نااتج عان كاون بعاض المنشاآت تتعامال من الجدول أن إجماالي العادد أكبار مان حجام العيناة وىاذ

 .مع أكثر من منتج



 

88 

 

 مجال الصناعات الخشبيةيبين سبب العمل في ( 29)جدول رقم 

 
 النسبة المئوية العدد

 35.56 32 مينة العائمة
 13.33 12 خريج تدريب ميني
 11.11 10 نصيحة من الغير

 16.67 15 تعمم المينة لدى الغير
 23.33 21 اقتناع بالمشروع وىواية

 100% 90 المجموع
ساابب عممياام فااي الصااناعات الخشاابية أنيااا % 35.56أن حااوالي (  29)يتضاا  ماان الجاادول رقاام 

تعمام الميناة لادى الغيار وأن % 16.67اقتنااع بالمشاروع وىواياة وأن % 23.33مينة العائماة وأن 

نصيحة من الغير وعميو يمكن القول أن الغالبية % 11.11خريج تدريب ميني ، وأن % 13.33

خشبية ىم في األصل من العاممين الفنيين في قطاع العظمى من العاممين في قطاع الصناعات ال

من العينة المبحوثة قد عمموا في % 35.6الصناعات الخشبية ويمكن قراءة ذلك من أن ما نسبتو 

ماانيم تعممااوا المينااة سااواء لاادى الغياار أو ماان خاابلل مراكااز % 30المجااال كونااو مينااة العائمااة وأن 

ول أن ىنااااك ارتبااااط عااااطفي يسااااعد فاااي تشااابث مااان الجاااد جكماااا يمكااان االساااتنتاالتااادريب الميناااي 

 .أصحاب المنشآت العاممة في قطاع الصناعات الخشبية في مجال عمميم

 يبين ممكية المنشأة( 30)رقم جدول 

 
 النسبة المئوية العدد

 53.33 48 فردية
 33.33 30 عائمية

 11.11 10 مساىمة خاصة
 1.11 1 مساىمة عامة
 1.11 1 غير ذلك
 100% 90 المجموع

عائمية  األمار % 33.33منشآت فردية وأن % 53.33أن حوالي (  30)يتض  من الجدول رقم 

 .الذي يمكن أن يبين محدودية رأس المال ومحدودية  مستوى اإلدارة 
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 يبين طبيعة العمل عند التأسيس( 31)جدول رقم 

 
 النسبة المئوية العدد

 6.67% 6 تسويق مواد خام
 83.33% 75 ورشة فقط

 3.33% 3 معرض+ورشة 
 6.67% 6 معرض فقط
 100% 90 المجموع

طبيعاة عمميام عناد التأسايس تساويق ماواد خاام  % 6.67أن حاوالي ( 31)يتض  من الجادول رقام 

كاااااانوا يمتمكاااااون ورشاااااة باإلضاااااافة الاااااى معااااارض  وأن % 3.33ورشاااااة فقاااااط وأن % 83.3و أن 

أن االتجاااااه الغالااااب لمعينااااة المبحوثااااة عنااااد كااااانوا يمتمكااااون معاااارض فقااااط ، وىااااذا يعنااااي % 6.67

 .التأسيس كان يغمب عميو جانب التصنيع 

 يبين المؤىل العممي لعينة الدراسة( 32)جدول رقم 

 
 النسبة المئوية العدد

 16.67% 15 أقل من إعدادي
 31.11% 28 أقل من ثانوي
 18.89% 17 ثانوية عامة
 21.11% 19 جامعي

 12.22% 11 تدريب ميني
 100 90 المجموع

ماااان العينااااة المبحوثااااة لاااام يتمااااوا الدراسااااة % 16.67أن حااااوالي (  32)يتضاااا  ماااان الجاااادول رقاااام 

دراسااة  اماانيم لاام يتمااو  31.11ماانيم حاصاامين عمااى تاادريب مينااي وأن % 12.22اإلعداديااة  وأن 

ىاااام % 21.2ماااانيم فقااااط حاصاااامين عمااااى ثانويااااة عامااااة وأن حااااوالي  18.89ثانويااااة عامااااة  وأن 

يمياال الاااى االنخفااااض األماار الاااذي يمكااان جااامعيين مماااا يبااين تفااااوت كبيااار فااي المساااتوى العمماااي 

تفسااايره باااأن غالبياااة العااااممين فاااي قطااااع الصاااناعات الخشااابية مااان المتعسااارين فاااي إتماااام الدراساااة 

 .الثانوية
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 يبين فئات العمر لمعاممين في قطاع الصناعات الخشبية( 33)ل رقم جدو 

 
 النسبة المئوية العدد

 7.78% 7 سنة 30أقل من 
 27.78% 25 سنة 40-30من 
 47.78% 43 سنة 50-41من 
 16.67% 15 فأكثرسنة 51من 

 100% 90 المجموع
عاما مان 30من العينة المبحوثة لم يتموا  فقط %7.78أن حوالي (  33)يتض  من الجدول رقم 

سنة  50و 40منيم أعمرىم بين %47.78عاما وأن  40و 30منيم بين % 27.78العمر  وأن 

عاما مما يبين أن النسبة الغالبة لمعينة المبحوثة ىي من الفئة  50منيم أكثر من % 16.67وأن 

 .متوسطة العمر وعمى درجة معقولة من الخبرة 

 ونوعية منتجاتيا باتحاد الصناعات الخشبية المنشأة عبلقةيبين ( 34)جدول رقم 

 
 المجموع أبواب نجارة عربي أثاث منزلي

 16 2 14 عضو فعال
% 24.14 6.25 17.8% 

 33 13 20 عضو غير فعال
% 34.48 40.63 36.7% 

 8 0 8 عضو مجمس إدارة
% 13.79 0.00 8.9% 

 33 17 16 غير منتسب
% 27.59 53.13 36.7% 

 90 32 58 المجموع
المبحوثااة ىاام أعضاااء  نااةيالع أفااراد فقااط ماان%  17.8أن حااوالي ( 34)يتضاا  ماان الجاادول رقاام 

فاااااااعمين فاااااااي اتحااااااااد الصاااااااناعات الخشااااااابية ماااااااوزعين باااااااين األثااااااااث المنزلاااااااي واألباااااااواب العرباااااااي 

فقااط يعمماون فاي مجاال صاناعة األبااواب % 6.25يعمماون فاي مجاال األثااث المنزلاي و24.14%

 40.63أثااااث منزلاااي و % 34.48أعضااااء غيااار فااااعمين ماااوزعين بنسااابة % 36.7العرباااي وأن 
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% 36.7ىاام أعضاااء مجمااس إدارة حااالي أو سااابق كمااا أجاااب %8.9عربااي وأن أبااواب و نجااار 

ماااان األثاااااث المنزلااااي ونساااابة  27.59أنياااام غياااار منتساااابين التحاااااد الصااااناعات الخشاااابية وبنساااابة 

أبواب ونجار عربي ويمكن تفسير ذلك لكون العاممين في مجال األبواب والنجاار العرباي  53.13

متدني وفاي المقابال ىنااك عادد لايس بقميال مان العااممين فاي في الغالب من ذوي المؤىل العممي ال

مجااال األثاااث المنزلااي ذوي مؤىاال عممااي ثانويااة عامااة فمااا فااوق ممااا جعمياام يساايطرون ويوجيااون 

 . اتحاد الصناعات الخشبية تجاه مصالحيم

 من اتحاد الصناعات الخشبية( تمقي خدمات أو مساعدة)ستفادة مستوى اإل( 35)دول رقمج

 
 لنسبة المئويةا العدد

 13.33% 12 جيد
 10.00% 9 متوسط
 20.00% 18 ضعيف

 56.67% 51 غير مستفيد
 100.00% 90 المجموع

فقاط مان العينااة المبحوثاة أجاابوا باأن مساتوى اساتفادتيم ماان % 13.33أن ( 35)يتضا  مان الجادول 

ماااان اتحاااااد  أجااااابوا بااااأنيم يسااااتفيدون بدرجااااة متوسااااطة% 10اتحاااااد الصااااناعات الخشاااابية جيااااد وأن 

باااأن مساااتوى االساااتفادة ضاااعيف وأن غالبياااة العيناااة وبنسااابة % 20الصاااناعات الخشااابية بينماااا أجااااب 

أجاااابوا ا باااأنيم غيااار مساااتفيدين مااان اتحااااد الصاااناعات الخشااابية ويمكااان تفساااير ذلاااك باااأن % 56.67

 .االستفادة من اتحاد الصناعات الخشبية ىي ألعضائو الفاعمين فقط وىم فئة معينة فقط 
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 :يبين مستوي االستفادة من اتحاد الصناعات الخشبية بناءا عمى مدى العبلقة بو ( 36)جدول رقم 

 

ة باتحاد الصناعات الخشبيةالعالق     

عضو 
 فعال

عضو 
 غير فعال

عضو 
مجلس 
 إدارة

غير 
 منتسب

 المجموع

Chi-
Square 
Tests 

قيمة 
 الداللة

 مستوى
االستفادة 
من اتحاد 
الصناعات 

 الخشبية

 12 1 8 2 1 جيد

95.050 0.000 
 9   4 5 متوسط
 18 2  7 9 ضعيف
غير 
 مستفيد

1 20  30 51 

   90 33 8 33 16  المجموع

من اتحاد الصناعات  من الذين اعتبروا أن مستوى استفادتيم% 67أن( 36)نستنتج من الجدول رقم

% 17وأن حوالي  منيم أعضاء فاعمين ،% 8الخشبية جيد ىم من أعضاء مجمس اإلدارة ، وأن 

ممن اعتبروا أن مستوى استفادتيم جيد أيضا ىم غير % 8منيم ىم أعضاء غير فاعمين ، وأن 

ساعدات منتسبين التحاد الصناعات الخشبية ، األمر الذي يمكن تفسيره بعدم تقديم خدمات وم

والخدمات تعود بشكل لممنشآت العاممة في قطاع الصناعات الخشبية بشكل متوازن ، وأن االستفادة 

كما تعتبر العبلقة دالة إحصائيا حيث قيمة مربع كاي تساوي  كبير ألصحاب القرار و المتنفذين

  %.5ما يعني أقل من ومستوى الداللة يساوى صفر  95.05

 األنفاق من قبل أفراد العينةنسبة المواد المستخدمة في اإلنتاج والواردة عن طريق يبين ( 37)جدول رقم  

 
 النسبة المئوية العدد

 48.89% 44 شيءال 
 26.67% 24 % 25-1بين 
 %78.7 7 % 50-26بين 

 2.22% 2 % 50أكثر من 
 14.44% 13 ال أدري
 100 90 المجموع

يستخدمون في من أفراد العينة المبحوثة ال % 48.89بأن (  37)يتض  من الجدول رقم 

منيم يستخدمون أقل من الربع من % 26.67مواد واردة عن طريق األنفاق وأن حوالي  إنتاجيم
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% 10المواد المستخدمة في إنتاجيم من المواد الواردة عن طريق األنفاق بينما أجاب أقل من 

مر الذي يمكن تفسيره بعدم ميول العاممين في قطاع منيم أنيم يستخدمون أكثر من الربع األ

 .الصناعات الخشبية نحو استخدام مواد واردة عن طريق األنفاق 

 يبين مبررات استخدام وعدم استخدام مواد واردة عن طريق األنفاق( 38) ول رقمجد

 
 النسبة المئوية العدد

 46.67% 42 التكمفة
 17.78% 16 نوعية المنتج
 5.56% 5 بدائلعدم وجود 

 30.00% 27 تحسب لمنتائج
 100.00% 90 المجموع

من أفراد العينة المبحوثة قد أجابوا عند % 46.67أن ما نسبتو ( 38)يتض  من الجدول رقم  

سؤاليم عن مبررات استخداميم ليذه النسبة من المواد التي يستخدمونيا والواردة عن طريق 

كان مبررىم بعدم استخدام مواد واردة عن طريق األنفاق  %30وأن  األقل التكمفةكانت  األنفاق 

ال يستخدمون مواد واردة عن % 17.78وأن التي قد تؤثر عمى باقي معامبلتيم  تحسبا لمنتائج 

 %5.56وأن طريق األنفاق في منتجاتيم بسبب نوعية المواد التي ترد عن طريق األنفاق 

ليا ترد عن طريق معبر  لعدم وجود بدائل األنفاقيستخدمون في إنتاجيم مواد واردة عن طريق 

كرم أبو سالم مما يبين أن ىناك جزء من المواد التي تستخدم في الصناعات الخشبية غير 

أسعار رأي أفراد العينة المبحوثة في ،  (38،39)، وسوف يبين الجدولين مسموح إدخاليا بعد

 .وجودة المواد الواردة عن طريق األنفاق
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 أسعار المواد الواردة عن طريق األنفاق  في رأي أفراد العينة يبين( 39)جدول رقم 

 
 النسبة المئوية العدد

 37.78 34 أقل
 6.67% 6 أكثر
 24.44% 22 الشيءنفس 

 31.11% 28 ال أدري
 100.00% 90 المجموع

من أفراد العينة المبحوثة أفادوا بأن أسعار % 37.78بأن ما نسبتو ( 39)يتض  من الجدول  

المواد التي يستخدمونيا من التي ترد عن طريق األنفاق ىي أقل من السعر الطبيعي وأن 

منيم أجابوا بأنيا نفس الشا وأن % 24.44منيم فقط أجابوا بأنيا أكثر وأن % 6.67

ويمكن توقع أسباب توفر المواد يقومون باستخداميا  أجابوا بأنيم ال يعممون ألنيم ال% 31.11

الواردة عن طريق األنفاق بأسعار أقل نتيجة لعدة أسباب ، احتمال كونيا منتجات مصرية ، أو 

كونيا ذات جودة أقل وذات مواصفات تختمف عن تمك التي ترد عن طريق إسرائيل أو احتمال 

ون نسبة الضرائب التي تفرض من قبل اسرائيل ،أو احتمال كإسرائيلارتفاع تكاليف النقل عبر 

أعمى من تمك التي تفرض عمى نفس األصناف في مصر كما أن ىناك احتمال آخر وىو كون 

اإلسرائيمي أعمى من نسبة رب  التاجر المصري األمر الذي يستوجب البحث في نسبة رب  التاجر 

 .تسويقية ىذا الموضوع لتحديد السبب الحقيقي لعل ذلك يؤول الى فرص 

 جودة المواد الواردة عن طريق األنفاق في رأي أفراد العينة يبين ( 40)جدول رقم 

 
 النسبة المئوية العدد

 52.22% 47 أقل جودة
 20.00% 18 أفضل

 27.78% 25 نفس الجودة
 100.00% 90 المجموع
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المواد التي  بأن يعتقدونأفراد العينة المبحوثة  نصف من أكثربأن ( 40)يتض  من الجدول رقم 

تمك أقل جودة من  ترد عن طريق األنفاق والتي يمكن استخداميا في الصناعات الخشبية ىي

يعتقدون أن ىذه المواد التي ترد عن طريق األنفاق ىي % 20وأن  إسرائيل ،التي ترد عن طريق 

 يعتقدون بأنيا% 28كما أن حوالي،أفضل من ناحية الجودة من تمك التي ترد عن طريق إسرائيل 

 .بأنيا نفس الجودة 

 أفراد العينة في المصمحة من استخدام األنفاق رأييبين ( 41)جدول رقم 

 
 النسبة المئوية العدد

 25.56% 23 مفيد
 28.89% 26 رضم

 15.56% 14 غير مؤثر
 30.00% 27 ال أدري
 100.00 90 المجموع

من أفراد العينة المبحوثة أفادوا بأن % 25.56بأن ما نسبتو ( 41)يتض  من الجدول رقم 

% 15.56منيم أجابوا بأن استخدام األنفاق مضر وأن % 28.89استخدام األنفاق مفيد وأن 

ألنيم ال يقومون باستخداميا، أجابوا بأنيم ال يعممون منيم % 30منيم أجابوا بأنو غير مؤثر وأن 

ات نظر أفراد العينة حول جدوى األنفاق ويمكن تفسير ذلك ظير اختبلف في وجيياألمر الذي 

فمن يستطيع االستفادة من بأن اآلراء تختمف فيما بينيم بحسب المنفعة الشخصية لكل منيم 

استخدام مواد واردة عن طريق األنفاق قد اعتبرىا مفيدة وأن من تضرر نتيجة استفادة غيره من 

ضارة وعميو فبل نستطيع الجزم بمدى الفائدة أو الضرر استخداميا، فجعمو منافسا لو اعتبرىا 

  (.فاقناأل)لقطاع الصناعات الخشبية من وجود ىذا المنفذ 
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 نتائج الدراسة واختبار الفرضيات: ثالثا

بين سياسات منافذ البضائع  إحصائيةتوجد عبلقة ذات داللة  :اختبار الفرضية األولى -1

 . وتذبذب مستوى اإلنتاج

العاممة في قطاع الصناعات الخشبية خبلل  يمتآم إنتاج منشآراء عينة الدراسة في حج يبين (42)جدول 

 : كانت تمر البضائع أثنائيا من خبلل التي الفترات

 المنفذ
مجموع 

 االستجابات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي
-Chi الترتيب

Square 
Tests 

قيمة 
 الداللة

 3 64.44 1.835 3.222 290 ايرز

75.721 0.000 

 1 72.00 1.372 3.600 324 كارني

 5 35.11 1.042 1.756 158 مغمق

 4 47.33 1.319 2.367 213 األنفاق 

 2 67.56 1.713 3.378 304 كرم أبو سالم

أنو وبحسب ما أجاب بو أفراد العينة المبحوثة بأن حجم اإلنتاج  (42)يتض  من الجدول رقم 

مجموع كان األفضل خبلل الفترة التي كان يستخدم فييا منفذ كارني لمرور البضائع  حيث بمغ 

بمغ و ( الفترة الحالية)تبله الفترة التي وردت البضائع من خبلل منفذ أبو سالم  324التكرارات 

بمغ مجموع تمتو الفترة التي كانت تمر البضائع من خبلل منفذ ايريز  304 مجموع التكرارات

ثم فترة مرور البضائع من خبلل األنفاق بيسر وقبل فت  منفذ أبو سالم لمرور  290 التكرارات

 قل الفترات إنتاجا عندما كانت جميع المنافذ مغمقة أثم كانت  213بمغ مجموع التكرارات البضائع 

مما يظير تذبذب ممحوظ في مستويات اإلنتاج لدى أفراد العينة  .158رات وبمغ مجموع التكرا

وىو ما يثبت الفرضية األولى لمدراسة بأن ىناك  .المبحوثة والعاممة في قطاع الصناعات الخشبية
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حيث قيمة مربع  بين سياسات منافذ البضائع وتذبذب مستوى اإلنتاج ذات داللة إحصائية عبلقة

 %.5ما يعني أقل من  0.000توى الداللة يساوى ومس75.721كاي تساوي

كما يتض  بأن الفترة الحالية تعتبر ثاني اكبر الفترات من حيث  حجم اإلنتاج وأن ىناك حجم 

  .ترةإنتاج مرتفع خبلل ىذه الف

ت العاممة في قطاع الصناعات الخشبية آإجمالي حجم المبيعات ألصحاب المنشمستويات يبين ( 43)دول ج

 التي كانت تمر البضائع أثنائيا من خبلل الفتراتخبلل 

 المنفذ
مجموع 

 االستجابات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 الترتيب

Chi-
Square 
Tests 

قيمة 
 الداللة

 3 60.89 1.741 3.044 274 ايرز

83.457 0.000 

 1 72.67 1.336 3.633 327 كارني

 5 33.11 1.072 1.656 149 مغمق

 4 46.67 1.366 2.333 210 األنفاق

 2 67.33 1.751 3.367 303 كرم أبو سالم

نو وبحسب ما أجاب بو أفراد العينة المبحوثة بأن إجمالي حجم أ( 43)يتض  من الجدول رقم 

المبيعات كان األفضل خبلل الفترة التي كان يستخدم فييا منفذ كارني لمرور البضائع  حيث بمغ 

( الفترة الحالية)تبله الفترة التي وردت البضائع من خبلل منفذ أبو سالم  327مجموع التكرارات 

حيث تمتو الفترة التي كانت تمر البضائع من خبلل منفذ ايريز  303مجموع التكرارات حيث بمغ 

و ثم فترة مرور البضائع من خبلل األنفاق بيسر وقبل فت  منفذ أب 274مجموع التكرارات بمغ 

قل الفترات لممبيعات عندما أثم كانت  210مجموع التكرارات حيث بمغ سالم لمرور البضائع 

مما يظير أن حجم المبيعات مرتبط ، 149مجموع التكرارات حيث بمغ كانت جميع المنافذ مغمقة 
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كما تعتبر العبلقة دالة  ،بحجم اإلنتاج أي بمدى توفر المواد الخام البلزمة لعممية اإلنتاج

 0.000= ومستوى الداللة  83.457صائيا حيث بمغت قيمة مربع كاي إح

العاممة في قطاع الصناعات الخشبية خبلل  لمنشآت أفراد العينة و البيع في قطاع غزة حجميبين ( 44)جدول 
التي كانت تمر البضائع أثنائيا من خبلل الفترات  

 المنفذ
مجموع 
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسبي

Chi-
Square 
Tests 

قيمة 
 الداللة

 5 60.67 1.887 3.033 273 ايرز

5.883 0.208 
 4 66.67 1.774 3.333 300 كارني

 3 70.22 1.819 3.511 316 مغمق

 2 71.33 1.830 3.567 321 األنفاق

 1 72.22 1.882 3.611 325 كرم أبو سالم

 
 5.883أن الفروقات ليست دالة إحصائيا حيث بمغ مربع قيمة كاي ( 44)يتض  من الجدول رقم 

وبحسب ما أجاب بو أفراد العينة المبحوثة بأن حجم  ولكن يمكن القول 0.208ومستوى الداللة 

المبيعات في قطاع غزة كان األفضل خبلل الفترة التي كان يستخدم فييا منفذ كرم أبو سالم 

تبله الفترة التي وردت  3.611لمرور البضائع  حيث بمغ المتوسط حسابي ( الحالية الفترة)

تمتو الفترة التي كانت تمر البضائع  3.567البضائع من خبلل األنفاق وبمتوسط حسابي مقداره 

ثم فترة مرور  3.511من خبلل الفترة المغمقة وىي عدم مرور بضائع وبمتوسط حسابي مقداره 

ثم كانت اقل  2.333ل منفذ كارني لمرور البضائع وبمتوسط حسابي مقداره البضائع من خبل

مما يظير تقارب في مستويات حجم . 3.0333الفترات خبلل فترة ايريز وبمتوسط حسابي مقداره 

المبيعات في قطاع غزة لدى أفراد العينة المبحوثة والعاممة في قطاع الصناعات الخشبية ويمكن 

 .الكميات المطموبة  فيبمدى النمو الطبيعي لمسكان وبالتالي الزيادة  تفسير ذلك بأنو مرتبط
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العاممة في قطاع الصناعات  لمنشآت أفراد العينة و البيع في الضفة الغربية مستوى حجميبين ( 45)جدول 
 التي كانت تمر البضائع أثنائيا من خبلل الخشبية خبلل الفترات

 

 المنفذ
مجموع 
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسبي

Chi-
Square 
Tests 

قيمة 
 الداللة

 2 39.11 1.381 1.956 176 ايرز

69.991 0.000 
 1 42.67 1.463 2.133 192 كارني

 5 21.11 0.433 1.056 95 مغمق

 4 21.33 0.469 1.067 96 األنفاق

 3 22.22 0.678 1.111 100 كرم أبو سالم

أنو وبحسب ما أجاب بو أفراد العينة المبحوثة بأن حجم المبيعات ( 45)يتض  من الجدول رقم 

في الضفة الغربية كان األفضل خبلل الفترة التي كان يستخدم فييا منفذ كارني لمرور البضائع  

تبله الفترة التي وردت البضائع من خبلل منفذ ايريز  2.133حيث بمغ المتوسط حسابي 

تمتو الفترة التي كانت تمر البضائع من خبلل منفذ كرم أبو سالم 1.956وبمتوسط حسابي مقداره 

وىو ما يعني أن نسبة البيع في الضفة الغربية ىي متدنية وكانت في الفترات التي كان التصدير 

مسموح مسموحا فييا أما عن نسبة المبيعات القميمة جدا خبلل الفترات التي لم يكن فييا التصدير 

كما تعتبر العبلقة دالة  ،فيي منتجات تم إنتاجيا في الضفة الغربية لمن تم انتقاليم لمعمل ىناك

 0.000= ومستوى الداللة ، 69.991إحصائيا حيث بمغت قيمة مربع كاي 

العاممة في قطاع الصناعات الخشبية  لمنشآت أفراد العينة و في إسرائيل مستوى حجم البيعيبين ( 46)جدول 
 التي كانت تمر البضائع أثنائيا من خبلل خبلل الفترات

 المنفذ
مجموع 
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسبي

Chi-
Square 
Tests 

قيمة 
 الداللة

 2 42.89 1.673 2.144 193 ايرز

113.799 0.000 
 1 49.11 1.812 2.456 221 كارني

 4 20.89 0.422 1.044 94 مغمق

 3 21.33 0.469 1.067 96 األنفاق

 5 20.22 0.237 1.011 91 كرم أبو سالم
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أنو وبحسب ما أجاب بو أفراد العينة المبحوثة بأن حجم المبيعات ( 46)يتض  من الجدول رقم 

حيث في إسرائيل كان األفضل خبلل الفترة التي كان يستخدم فييا منفذ كارني لمرور البضائع  

تبله الفترة التي وردت البضائع من خبلل منفذ ايريز وبمتوسط  2.456بمغ المتوسط حسابي 

تمتو الفترة التي كانت تمر البضائع من خبلل منفذ األنفاق وىو ما يعني  2.144حسابي مقداره 

أن نسبة البيع في إسرائيل كانت في الفترات التي كان التصدير مسموحا فييا أما عن نسبة 

بيعات القميمة جدا خبلل الفترات التي لم يكن فييا التصدير مسموح فيي منتجات تم إنتاجيا الم

أو تم تصديرىا من خبلل منتجين انتقموا لمخارج .في الضفة الغربية لمن تم انتقاليم لمعمل ىناك

 0.000وقيمة الداللة 113.799كما وتعتبر العبلقة دالة إحصائيا حيث بمغ مربع قيمة كاي 

 العاممة في قطاع الصناعات الخشبيةلمنشآت أفراد العينة و  الخارجفي  مستوى حجم البيعيبين (  47)لجدو

 التي كانت تمر البضائع أثنائيا من خبلل خبلل الفترات

 المنفذ
مجموع 
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسبي

Chi-
Square 
Tests 

قيمة 
 الداللة

 2 24.44 0.776 1.222 110 ايرز

5.087 0.287 
 1 26.89 0.914 1.344 121 كارني

 4 20.89 0.422 1.044 94 مغمق

 4 20.89 0.422 1.044 94 األنفاق

 3 24.22 0.855 1.211 109 كرم أبو سالم

 5.087بمغ مربع قيمة كاي  بأن الفروقات غير دالة إحصائيا حيث( 47)يتض  من الجدول رقم 

وبحسب ما أجاب بو أفراد العينة المبحوثة بأن حجم  وعميو فانو 0.287ومستوى الداللة 

نو كان األفضل خبلل الفترة التي كان أالمبيعات في الخارج  ىو قميل جدا وال يكاد يذكر و 

تبله الفترة التي 1.344يستخدم فييا منفذ كارني لمرور البضائع  حيث بمغ المتوسط حسابي 

وىذا يعني أن نسبة البيع  1.222لبضائع من خبلل منفذ ايريز وبمتوسط حسابي مقداره وردت ا

في الخارج كان فقط في الفترات التي كان التصدير مسموحا فييا أما عن نسبة المبيعات القميمة 
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جدا خبلل الفترات التي لم يكن فييا التصدير مسموح فيي منتجات تم إنتاجيا في الضفة الغربية 

 . أو تم تصديرىا من خبلل منتجين انتقموا لمخارج.م انتقاليم لمعمل ىناكلمن ت

ت العاممة في قطاع آألصحاب المنش مصدر شراء المواد الخام من قطاع غزةيبين ( 48)جدول 
 التي كانت تمر البضائع أثنائيا من خبلل الصناعات الخشبية خبلل الفترات

 المنفذ
مجموع 
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسبي

Chi-
Square 
Tests 

قيمة 
 الداللة

 2 68.89 1.909 3.444 310 ايرز

6.305 0.177 
 1 76.67 1.651 3.833 345 كارني

 4 65.33 1.959 3.267 294 مغمق

 5 64.44 1.936 3.222 290 األنفاق

 3 66.89 1.903 3.344 301 كرم أبو سالم

بمغ مربع قيمة كاي  أن الفروقات ليست دالة إحصائيا، حيث( 49)يتض  من الجدول رقم 

غالبية المنتجين العاممين في قطاع الصناعات  ، وعميو فان0.177ومستوى الداللة 6.305

الخشبية يقومون بشراء ما يستخدمونو من مواد من قطاع غزة وبنسب متقاربة خبلل جميع 

 .الفترات وتتناسب مع حجم اإلنتاج 

ألصحاب المنشات العاممة في قطاع  مصدر شراء المواد الخام من الضفة الغربيةيبين ( 49)دول ج
 التي كانت تمر البضائع أثنائيا من خبلل خبلل الفترات الصناعات الخشبية

 المنفذ
مجموع 
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسبي

Chi-
Square 
Tests 

قيمة 
 الداللة

 2 22.67 0.722 1.133 102 ايرز

2.531 0.639 
 1 25.56 0.887 1.278 115 كارني

 4 21.33 0.493 1.067 96 مغمق

 5 21.11 0.483 1.056 95 األنفاق

 3 22.22 0.644 1.111 100 كرم أبو سالم

بمغ مربع قيمة كاي  أن الفروقات ليست دالة إحصائيا، حيث( 49)يتض  من الجدول رقم 

نسبة شراء المواد الخام المستخدمة في اإلنتاج والتي  ، وعميو فان0.639ومستوى الداللة 2.531
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شراؤىا من الضفة الغربية ىي قميمة جدا حتى خبلل فترات السماح بدخول المواد مما يعني يتم 

 .أن غالبية المنتجين ال تميل الى الشراء من الضفة الغربية 

ألصحاب المنشات العاممة في قطاع  مصدر شراء المواد الخام من إسرائيليبين ( 55)جدول
 تمر البضائع أثنائيا من خبلل التي كانت الصناعات الخشبية خبلل الفترات

 المنفذ
مجموع 
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسبي

Chi-
Square 
Tests 

قيمة 
 الداللة

 2 32.89 1.393 1.644 148 ايرز

37.593 0.000 
 1 37.11 1.450 1.856 167 كارني

 4 20.67 0.436 1.033 93 مغمق

 4 20.67 0.436 1.033 93 األنفاق

 3 24.00 0.824 1.200 108 كرم أبو سالم

 37.593مربع قيمة كاي  أن الفروقات دالة إحصائيا حيث بمغ( 55)يتض  من الجدول رقم 

أن الفترة األفضل بالنسبة لشراء الخام من إسرائيل لبعض وعميو ف 0.000ومستوى الداللة 

الخشبية كانت خبلل فترة مرور البضائع من خبلل منفذ ت العاممة في قطاع الصناعات آالمنش

تمتو فترة مرور البضائع من خبلل منفذ ايريز وبمتوسط  6.856كارني وبمتوسط حسابي مقداره  

أي في الفترات التي كان التصدير مسموح خبلليا ويمكن تفسير ذلك انو  6.644حسابي مقداره 

 .نت تتم خبلل تمك الفترة عبارة عن دفعات بدل قيمة المبيعات التي كا

ت العاممة في قطاع الصناعات الخشبية آألصحاب المنش مصدر شراء المواد الخام من الخارجيبين ( 51)جدول
 التي كانت تمر البضائع أثنائيا من خبلل خبلل الفترات المنفذ

 

مجموع 
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسبي

Chi-
Square 
Tests 

قيمة 
 الداللة

 3 23.56 0.842 1.178 106 ابرز

6.556 0.161 
 1 28.00 0.958 1.400 126 كارني

 5 20.22 0.237 1.011 91 مغمق

 4 22.22 0.550 1.111 100 األنفاق

 2 25.11 0.919 1.256 113 كرم أبو سالم

بمغ مربع قيمة  دالة إحصائيا، حيثأن الفروقات ليست  (51)يتض  من الجدول رقم 

ىناك نسبة مشتريات من الخارج ولكن يمكن القول بأن  0.161ومستوى الداللة   6.556كاي 
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تمتيا الفترة  6.4فترة دخول البضائع عبر منفذ كارني وبمتوسط حسابي قدره  لخبل ضعيفة

لك بأنو توجو بعض ويمكن تفسير ذ 6.256الحالية فترة كرم أبو سالم وبمتوسط حسابي قدره 

ت العاممة في قطاع الصناعات الخشبية نحو إدخال إضافة الى طبيعة عمميا وىي استيراد آالمنش

 . وتسويق المواد الخام

 :ختبار الفرضية الثانيةا -2

جراء تغيير عمى  ئيةإحصاتوجد عبلقة ذات داللة   بين سياسات منافذ البضائع وا 
 . طبيعة المشروع 

التي كانت طبيعة عمميا تسويق ت العاممة في قطاع الصناعات الخشبية آأصحاب المنشيبين ( 52)جدول 
 خبلل الفترات مواد خام

 المنفذ
مجموع 
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسبي

Chi-
Square 
Tests 

قيمة 
 الداللة

 4 26.89 1.062 1.344 121 ابرز

8.802 0.662 
 2 30.89 1.201 1.544 139 كارني

 5 22.22 0.626 1.111 100 مغمق

 1 31.33 1.050 1.567 141 األنفاق

 3 28.89 1.219 1.444 130 كرم أبو سالم

بمغ مربع قيمة كاي  أن الفروقات ليست دالة إحصائيا، حيث ( 52)يتض  من الجدول رقم 

أن فترة دخول البضائع عبر األنفاق كانت  ولكن يمكن القول 0.662ومستوى الداللة   8.802

مما يدل عمى توجو عدد من 6.567أكثر فترة ازداد فييا مسوقي مواد خام وبمتوسط حسابي قدره 

 .جين لتغيير طبيعة عمميم تجاه تسويق المواد الخام تالمن
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  عمميا ورشة فقط التي كانت طبيعةت العاممة في قطاع الصناعات الخشبية آيبين أصحاب المنش (53)جدول 

 المنفذ
مجموع 
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسبي

Chi-
Square 
Tests 

قيمة 
 الداللة

 2 72.22 1.930 3.611 325 ايرز

14.820 0.005 
 1 80.22 1.693 4.011 361 كارني

 3 67.78 1.906 3.389 305 مغمق

 4 63.78 1.925 3.189 287 األنفاق

 5 61.11 1.934 3.056 275 كرم أبو سالم

العبلقة تعتبر دالة إحصائيا حيث بمغت قيمة مربع كاي أن  (53)يتض  من الجدول رقم 

أن فترة دخول البضائع عبر منفذ كارني ىي مما يعني  0.005= ومستوى الداللة 14.820

الصناعات الخشبية ورشة فقط وبمتوسط حسابي مة في قطاع مت العاآاألكثر بالنسبة لكون المنش

تمتو فترة اإلغبلق التام وأقميا فترة كرم أبو  3.666وتمتو فترة ايريز بمتوسط حسابي  4.066فدره

 .سالم مما يعني أن ىناك توجو لمتغيير في طبيعة المشاريع يتجو نحو التقميل من حجم الصناعة 

التي كانت طبيعة عمميا ورشة قطاع الصناعات الخشبية  ت العاممة فيآيبين أصحاب المنش( 54)جدول 
 التي كانت تمر البضائع أثنائيا من خبلل خبلل الفترات ومعرض

 المنفذ
مجموع 
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسبي

Chi-
Square 
Tests 

قيمة 
 الداللة

 5  24.67 0.949 1.233 111 ايرز

11.691 0.020 
 4  28.89 1.228 1.444 130 كارني

 1  35.56 1.585 1.778 160 مغمق

 2  34.22 1.545 1.711 154 األنفاق

 3  33.56 1.505 1.678 151 كرم أبو سالم

 
العبلقة تعتبر دالة إحصائيا حيث بمغت قيمة مربع كاي أن  (54)يتض  من الجدول  رقم 

أن الذين كانت طبيعة عمميم ورشة ومعرض   مما يعني 0.020= ومستوى الداللة  11.691

تمتو فترة االتفاق  1.778كانت األفضل خبلل فترة عدم مرور بضائع بمتوسط حسابي مقداره 
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ثم كارني ثم فترة  1.678ثم فترة كرم أبو سالم بمتوسط حسابي قدره  1.711بمتوسط حسابي قدره 

معارض لتسويق منتجاتيم انتشرت خبلل فترة اإلغبلق  ايريز مما يعني توجو المنتجين الى فت 

التام ويمكن تفسير ذلك بانقطاع المواد الخام قي تمك الفترة األمر الذي جعل المواطنين يقومون 

ببيع األثاث القديم في تمك الفترة بأسعار باىظة األمر الذي وفر بيئة خصية لنجاح المعارض 

 .في تمك الفترة فأصب  المنتجين بمثابة سماسرة أثاث 

التي كانت طبيعة عمميا معرض ت العاممة في قطاع الصناعات الخشبية آيبين أصحاب المنش( 55)جدول 
 التي كانت تمر البضائع أثنائيا من خبلل خبلل الفترات فقط

 المنفذ
مجموع 
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسبي

Chi-
Square 
Tests 

قيمة 
 الداللة

 5  23.33 0.838 1.167 105 ابرز

0.687 0.953 
 3  24.00 0.851 1.200 108 كارني

 4  23.56 0.842 1.178 106 مغمق

 1  25.33 1.015 1.267 114 األنفاق

 1  25.33 1.015 1.267 114 كرم أبو سالم

 
بمغ مربع قيمة كاي  حيث أن الفروقات ليست دالة إحصائيا، (55)يتض  من الجدول رقم 

ت آأن الفترة التي كانت طبيعة عمل المنش  ولكن يمكن القول 0.953ومستوى الداللة   0.687

العاممة في قطاع الصناعات الخشبية معرض فقط كانت األفضل خبلل فترتي األنفاق وكرم أبو 

ي قطاع األثاث مما يعني تراجع بعض المنتجين ف1.267سالم  بالتساوي وبمتوسط حسابي قدره 

 .عن التصنيع وذلك بحثا عن الرب  السيل والسريع والخالي من المجازفة 

 
 
 
 



 

106 

 

ت العاممة في قطاع الصناعات الخشبية آيبين إجراء تغيير عمى طبيعة المشروع ألصحاب المنش( 56)جدول
 التي كانت تمر البضائع أثنائيا من خبلل خبلل الفترات

 المنفذ
مجموع 
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسبي

Chi-
Square 
Tests 

قيمة 
 الداللة

 5 19.78 0.105 0.989 89 ابرز

31.080 0.000 
 4 24.00 0.737 1.200 108 كارني

 1 35.56 1.490 1.778 160 مغمق

 3 33.11 1.408 1.656 149 األنفاق

 2 34.89 1.526 1.744 157 كرم أبو سالم

العبلقة تعتبر دالة إحصائيا حيث بمغت قيمة مربع كاي أن  (56)يتض  من الجدول رقم 

وبحسب ما أجاب بو أفراد العينة المبحوثة بأن الفترة وعميو  0.000= ومستوى الداللة  31.080

التي توجو بيا العاممون في قطاع الصناعات الخشبية الى تغيير طبيعة المشاريع بدرجة أكبر 

تمتيا فترة كرم أبو سالم وبمتوسط حسابي قدره  1.778وبمتوسط حسابي  اإلغبلقىي فترة 

ايريز فترة ميا قوأ 1.2كارني بمتوسط   ثم 1.656ثم فترة األنفاق بمتوسط حسابي  1.744

يمكن القول بأن العاممين في قطاع الصناعات الخشبية  اوىن.  989.بمتوسط حسابي مقداره 

اتجيوا الى تغيير طبيعة عمميم خبلل فترة اإلغبلق لمبحث عن مصادر رب  لمتعويض وىذا ما 

يثبت الفرضية الثانية لمدراسة بأنو توجد عبلقة ذات داللة احصائيىة بين سياسات منافذ البضائع 

جراء تغيير عمى طبيعة المشروع  ذا يعزى الى عدم وجود مواد خام الستخداميا في عممية وى. وا 

 . اإلنتاج
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مع التي استمرت في طبيعة عمميا ت العاممة في قطاع الصناعات الخشبية آيبين أصحاب المنش( 57)جدول 

 التي كانت تمر البضائع أثنائيا من خبلل إضافة خبلل الفترات

 المنفذ
مجموع 
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسبي

Chi-
Square 
Tests 

قيمة 
 الداللة

 5 19.78 0.105 0.989 89 ابرز

14.622 0.006 
 4 26.22 1.002 1.311 118 كارني

 3 28.22 1.170 1.411 127 مغمق

 2 29.11 1.182 1.456 131 االتفاق

 1 32.44 1.387 1.622 146 كرم أبو سالم

العبلقة تعتبر دالة إحصائيا حيث بمغت قيمة مربع كاي أن ( 57)يتض  من الجدول رقم 

وبحسب ما أجاب بو أفراد العينة المبحوثة بأن الفترة وعميو  0.006= ومستوى الداللة 14.622

التي توجو بيا العاممون في قطاع الصناعات الخشبية بدرجة أكبر الى االستمرار في مشاريعيم 

تمتيا فترة األنفاق وبمتوسط حسابي  1.622ىي فترة كرم أبو سالم وبمتوسط حسابي مع إضافة 

ميا ايريز قوأ 1.311ثم كارني بمتوسط  1.411ثم فترة اإلغبلق بمتوسط حسابي  1.456قدره 

نتيجة  إضافيةويمكن تفسير ذلك بالبحث عن مصادر دخل  .989متوسط حسابي مقداره 

 .درجة المنافسةوارتفاع  اإلرباحانخفاض نسبة 

لمجال التي غيرت في طبيعة عمميا يبين أصحاب المنشات العاممة في قطاع الصناعات الخشبية ( 58)جدول 
 التي كانت تمر البضائع أثنائيا من خبلل الفتراتذو عبلقة ومكمل لممجال خبلل 

 المنفذ
مجموع 
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب
Chi-

Square 
Tests 

قيمة 
 الداللة

 5 20.00 0.150 1.000 90 ايرز

16.826 0.002 
 4 24.22 0.814 1.211 109 كارني

 3 26.89 1.062 1.344 121 مغمق

 2 30.00 1.256 1.500 135 االتفاق

 1 32.89 1.401 1.644 148 كرم أبو سالم
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تعتبااار دالاااة إحصاااائيا حياااث بمغااات قيماااة مرباااع كااااي العبلقاااة أن  (58)يتضااا  مااان الجااادول رقااام 

أن وبحساب ماا أجااب باو أفاراد العيناة المبحوثاة باأن وعمياو  0.002= ومستوى الداللاة  16.826

الفترة التي توجو بيا العاممون في قطاع الصناعات الخشبية بدرجة أكبر الاى تغييار مجاال عمميام 

يم ماااع إضاااافة ىاااي فتااارة كااارم أباااو ساااالم الاااى محاااال ذو عبلقاااة ومكمااال لمجاااال العمااال فاااي مشااااريع

ثااام فتااارة اإلغاااابلق  1.5تمتياااا فتااارة األنفااااق وبمتوساااط حساااابي قااادره   1.644وبمتوساااط حساااابي  

بمتوسااااط حسااااابي مقااااداره  إيرياااازميااااا قوأ 1.211ثاااام كااااارني بمتوسااااط   1.344بمتوسااااط حسااااابي 

دخااال  صاااحي   مماااا يعناااي أن العااااممين فاااي مجاااال الصاااناعات الخشااابية يبحثاااون عااان مصاااادر1

 . ينوكار عن تمك التي اعتادوا عمييا خبلل فترتي ايريز  إضافية

لمجال التي غيرت في طبيعة عمميا ت العاممة في قطاع الصناعات الخشبية آيبين أصحاب المنش( 59)جدول 
 التي كانت تمر البضائع أثنائيا من خبلل مختمف خبلل الفترات

 المنفذ
مجموع 
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسبي

Chi-
Square 
Tests 

قيمة 
 الداللة

 5 21.56 0.604 1.078 97 ابرز

12.978 0.011 
 4 22.67 0.722 1.133 102 كارني

 3 28.44 1.218 1.422 128 مغمق

 1 30.89 1.367 1.544 139 االتفاق

 2 30.44 1.326 1.522 137 كرم أبو سالم

العبلقاااة تعتبااار دالاااة إحصاااائيا حياااث بمغااات قيماااة مرباااع كااااي أن ( 59)يتضااا  مااان الجااادول رقااام 

أن وبحساب ماا أجااب باو أفاراد العيناة المبحوثاة باأن  وعمياو 0.011= ومستوى الداللاة  12.978

الفتاارة التااي توجااو بيااا العاااممون فااي قطاااع الصااناعات الخشاابية بدرجااة أكباار الااى تغبياار مشاااريعيم 

تمتياااا فتاارة كاارم أباااو سااالم وبمتوساااط  1.544ىاااي فتاارة األنفاااق وبمتوساااط حسااابي لمجااال مختمااف 

وأقميااا 1.133ثاام كااارني بمتوسااط  1.422ثاام فتاارة اإلغاابلق بمتوسااط حسااابي  1.522حساابي قاادره 
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األمااار الااااذي يظيااار اسااااتقرار لااادى العاااااممين فاااي قطاااااع  1.078.ايرياااز بمتوسااااط حساااابي مقااااداره 

  .ي نريز وكار الصناعات الخشبية خبلل فترتي اي

توجد عبلقة ذات داللة  :الفرضية الثانياةنستطيع إثبات ( 56،58،59)وبناءا عمى نتائج الجداول 

جراء تغييـر عمـى طبيعـة المشـروع ،بين سياسات منافذ البضائع و  ئيةإحصا  قاد وأن ىاذا التغييارا 

ومكمااال  ومجاااال ذو عبلقاااة،( 59)تناااوع ماااابين تغييااار لمجاااال مختماااف تماماااا بحساااب الجااادول رقااام 

،وأن فترتاي ايرياز التغييار طارأ خابلل فترتاي األنفااق وكارم أباو ساالمن وأ ،(58)حسب الجدول رقام 

 .وكارني قد اتسمت باالستقرار 

 :اختبار الفرضية الثالثة -3

 .توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بين سياسات منافذ البضائع وتغيير في أحجام المشاريع
 رأسمال المشروع عند التأسيسبين حجم  (65)جدول رقم 

 

 النسبة المئوية العدد
Chi-

Square 
Tests 

 قيمة الداللة

$أالف  60أقل من   31 34.44 

105.056 0.000 
$ألف  20-60بين   24 26.67 

$ألف  50-20بين   15 16.67 

$ألف  50أكثر من   20 22.22 

 100.00% 90 المجموع

ىناك فروقات تعتبر دالة إحصائيا حيث بمغت قيمة مربع كاي أن ( 60)يتض  من الجدول رقم 

من أفراد العينة المبحوثة % 34.44بأن ما نسبتو    وعميو 0.000= ومستوى الداللة 105.056

بين % 26.67أالف دوالر وأن  10أقل من  رأسمال المشروع عند التأسيس قد بمغ أفادوا بأن

ألف  50-20بين  16.67ألف دوالر، وأن  50أكثر من %  22.22ألف دوالر وأن  10-20

 .دوالر مما يبين أن المشاريع قد ابتداأت برؤوس أموال بسيطة



 

110 

 

التي  ت العاممة في قطاع الصناعات الخشبية خبلل الفتراتآيبين حجم المشاريع ألصحاب المنش( 61)جدول 
 كانت تمر البضائع أثنائيا من خبلل

 المنفذ
مجموع 
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسبي

Chi-
Square 
Tests 

قيمة 
 الداللة

 3 56.22 1.804 2.811 253 ابرز

43.625 0.000 
 1 74.44 1.390 3.722 335 كارني

 5 45.33 1.296 2.267 204 مغمق

 4 52.44 1.473 2.622 236 االتفاق

 2 69.11 1.684 3.456 311 كرم أبو سالم

العبلقة تعتبر دالة إحصائيا حيث بمغت قيمة مربع كاي  أن (61)يتض  من الجدول رقم 

وبحسب إجابات أفراد العينة المبحوثة بوجود   وعميو 0.000= ومستوى الداللة  43.625

توجيات نحو التغيير في أحجام مشاريعيم وأن أكثر الفترات التي توجو بيا أصحاب المنشئات 

العاممة في قطاع الصناعات الخشبية الى التغيير في أحجام مشاريعيم ىي فترة منفذ كارني 

تمتو فترة ابرز بمتوسط  3.456بمتوسط  تمتو فترة كرم أبو سالم 3.722وبمتوسط حسابي مقداره 

ثم فترة االتفاق ثم فترة اإلغبلق التام مما يثبت الفرضية الثالثة بأنو توجد عبلقة ذات  2.711

 .داللة إحصائية بين سياسات منافذ البضائع وتغيير في أحجام المشاريع 

ت شآفي حجم رأس المال المستثمر ألصحاب المن ةا لزيادتوجو أفراد العينة المبحوثة نحو  يبين ( 62)جدول 
 التي كانت تمر البضائع أثنائيا من خبلل العاممة في قطاع الصناعات الخشبية خبلل الفترات

 المنفذ
مجموع 
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب
Chi-

Square 
Tests 

قيمة 
 الداللة

 5 20.00 0.150 1.000 90 ايرز

17.562 0.002 
 3 27.78 1.098 1.389 125 كارني

 4 26.22 1.024 1.311 118 مغمق

 2 32.44 1.370 1.622 146 االتفاق

 1 32.67 1.319 1.633 147 كرم أبو سالم
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العبلقة تعتبر دالة إحصائيا حيث بمغت قيمة مربع كاي  أن( 62)يتض  من الجدول  رقم 

أن أكثر الفترات التي  أفراد العينة المبحوثة وبحسب  وعميو 0.002= الداللة ومستوى  17.562

توجو بيا أصحاب المنشئات العاممة في قطاع الصناعات الخشبية الى الزيادة في حجم رأسماليم 

تمتو فترة األنفاق  1.633المستثمر في قطاع  الصناعات الخشبية ىي فترة كرم أبو سالم بمتوسط 

ثم فترة اإلغبلق التام  1.389تمتو فترة تمتو فترة كارني بمتوسط  1.622ي مقداره وبمتوسط حساب

وأقميم فترة ايريز األمر الذي يبين أن ىناك توجو لزيادة رأس المال  1.311بمتوسط حسابي 

المستثمر في قطاع الصناعات الخشبية في الفترة الحالية رغم الوضع االقتصادي السيا الذي 

 .في ىذه الفترة يسود قطاع غزة 

ت العاممة في قطاع الصناعات آيبين التخفيض في حجم رأس المال المستثمر ألصحاب المنش( 63)جدول 
 التي كانت تمر البضائع أثنائيا من خبلل الخشبية خبلل الفترات

 المنفذ
مجموع 
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسبي

Chi-
Square 
Tests 

قيمة 
 الداللة

 5 24.22 0.930 1.211 109 ايرز

35.035 0.000 
 4 24.67 0.925 1.233 111 كارني

 1 42.00 1.690 2.100 189 مغمق

 2 37.56 1.578 1.878 169 األنفاق

 3 35.78 1.576 1.789 161 كرم أبو سالم

إحصائيا حيث بمغت قيمة مربع كاي العبلقة تعتبر دالة  أن ( 63)يتض  من الجدول رقم 

أكثر الفترات التي أن  أفراد العينة المبحوثة وبحسب  وعميو 0.000= ومستوى الداللة  35.035

ت العاممة في قطاع الصناعات الخشبية الى التخفيض في حجم آتوجو بيا أصحاب المنش

فاق وبمتوسط حسابي تمتو فترة األن 2.1رأسماليم المستثمر ىي فترة اإلغبلق بمتوسط حسابي

ت العاممة في قطاع الصناعات الخشبية قد آاألمر الذي يبين أن أصحاب المنش 1.878مقداره 
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توجيوا الى التخفيض في حجم رأس المال المستثمر في مشاريعيم خبلل فترة منع دخول المواد 

 ( .اإلغبلق)

العاممة في قطاع الصناعات الخشبية ت آيبين الثبات في حجم رأس مال المشروع ألصحاب المنش( 64)جدول 
 التي كانت تمر البضائع أثنائيا من خبلل خبلل الفترات

 المنفذ
مجموع 
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

-Chi الترتيب
Square 
Tests 

قيمة 
 الداللة

 2 81.56 1.717 4.078 367 ايرز

36.723 0.000 
 1 90.44 1.274 4.522 407 كارني

 4 64.00 1.990 3.200 288 مغمق

 5 63.56 1.964 3.178 286 االتفاق

 3 66.00 1.940 3.300 297 كرم أبو سالم

 
العبلقة تعتبر دالة إحصائيا حيث بمغت قيمة مربع كاي  أن (64)يتض  من الجدول رقم 

أنو قد حصل  أفراد العينة المبحوثة  وبحسب  وعميو 0.000= ومستوى الداللة  36.723

استقرار وثبات في أحجام رأس المال المستثمر في قطاع الصناعات الخشبية خبلل فترتي كارني 

.وايريز   

خبلل ت العاممة في قطاع الصناعات الخشبية آيبين عمل المشروع في قطاع غزة ألصحاب المنش( 65)جدول 
 أثنائيا من خبللالتي كانت تمر البضائع  الفترات

 المنفذ
مجموع 
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

-Chi الترتيب
Square 
Tests 

قيمة 
 الداللة

 2 82.89 1.666 4.144 373 ابرز

9.882 0.042 
 1 90.89 1.265 4.544 409 كارني

 4 75.78 1.783 3.789 341 مغمق

 3 76.22 1.829 3.811 343 األنفاق

 4 75.78 1.839 3.789 341 كرم أبو سالم
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العبلقة تعتبر دالة إحصائيا حيث بمغت قيمة مربع كاي  أن (65)يتض  من الجدول  رقم 

أن فترة منفذ كارني  أفراد العينة المبحوثة وبحسب  وعميو 0.042= ومستوى الداللة 9.882

 .ستقرار العمل في قطاع غزة إ ومنفذ كارني بالنسبة ألفراد العينة المبحوثة كانتا فترتي

ت العاممة في قطاع الصناعات الخشبية آنتقال المستثمر لمضفة الغربية ألصحاب المنشإيبين ( 66)جدول 
 التي كانت تمر البضائع أثنائيا من خبلل خبلل الفترات

 المنفذ
مجموع 
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

-Chi الترتيب
Square 
Tests 

قيمة 
 الداللة

 5 20.67 0.436 1.033 93 ابرز

3.748 0.441 
 4 21.78 0.593 1.089 98 كارني

 1 26.44 1.037 1.322 119 مغمق

 3 22.44 0.633 1.122 101 األنفاق

 2 23.11 0.748 1.156 104 كرم أبو سالم

 
دالة إحصائيا حيث بمغت قيمة مربع كاي  رالعبلقة تعتبر غي أن (66)يتض  من الجدول  رقم 

بحسب ما أجاب أفراد  أفراد العينة المبحوثة  وبحسب  وعميو 0.441= ومستوى الداللة  3.748

لمعمل في  القميل جدا منيمالعينة المبحوثة و العاممين في قطاع الصناعات الخشبية عن انتقال 

 .الضفة الغربية خبلل الفترة التي لم يكن باإلمكان إدخال مواد خام الى قطاع غزة

ت العاممة في قطاع الصناعات الخشبية خبلل آنتقال المستثمر لمخارج ألصحاب المنشإيبين ( 67)جدول 
 التي كانت تمر البضائع أثنائيا من خبلل الفترات

 المنفذ
مجموع 
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

-Chi الترتيب
Square 
Tests 

قيمة 
 الداللة

 5 22.44 0.684 1.122 101 ابرز

17.515 0.002 
 4 23.11 0.748 1.156 104 كارني

 1 35.33 1.536 1.767 159 مغمق

 3 27.56 1.097 1.378 124 األنفاق

 2 28.00 1.178 1.400 126 كرم أبو سالم
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 17.515العبلقة تعتبر دالة إحصائيا حيث بمغت قيمة مربع كاي  أنب ( 67)يتض  من الجدول 

ما أجاب أفراد العينة المبحوثة و العاممين في قطاع  وبحسب  وعميو 0.002= ومستوى الداللة 

بعضيم لمعمل في الخارج خبلل الفترة التي لم يكن باإلمكان  نتقالإالصناعات الخشبية عن 

المر الذي يبين بيجرة بعض رؤوس األموال العاممة في قطاع .إدخال مواد خام الى قطاع غزة 

 .الصناعات الخشبية الى خارج األراضي الفمسطينية خبلل فترة اإلغبلق الشامل 

توجـد عبلقـة ذات داللـة :ثبـات الفرضـية الثالثـةيمكن إ( 61،62،63،67)وعميو وحسب نتائج الجـداول 

التغيياار نحااو ىااذا يتجااو ،  إحصــائية بــين سياســات منافــذ البضــائع وتغييــر فــي أحجــام المشــاريع

ويمكاان مبلحظااة ذلااك ماان خاابلل الجاادول رقاام   (فتاارة كاارم أبااو سااالم ) الزيااادة خاابلل الفتاارة الحاليااة

خابلل  مانوقد اتجو ىذا التغيير نحو التخفيض  خبلل فترة اإلغبلق ويمكن مبلحظاة ذلاك  ،(62)

 .انتقال بعض المستثمرين لمخارج أثناء فترة اإلغبلق( 67)،كما يبين الجدول (63)الجدول 

 :ختبار الفرضية الرابعة ا -4
توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بين سياسات منافذ البضائع توجو أذواق المستيمكين نحو 

 .المنتج المحمي شراء 
ت العاممة في قطاع الصناعات الخشبية خبلل آيبين نسبة بيع السمع المستوردة ألصحاب المنش( 68)جدول 

 التي كانت تمر البضائع أثنائيا من خبلل الفترات

 المنفذ
مجموع 
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسبي

Chi-
Square 
Tests 

قيمة 
 الداللة

 2 27.33 0.893 1.367 123 ابرز

26.166 0.000 
 1 34.67 1.178 1.733 156 كارني

 5 20.00 0.000 1.000 90 مغمق

 4 20.44 0.211 1.022 92 األنفاق

 3 23.56 0.592 1.178 106 كرم أبو سالم

 26.166دالة إحصائيا حيث بمغت قيمة مربع كاي  العبلقة تعتبر أنب (68)يتض  من الجدول

ما أجاب أفراد العينة المبحوثة والعاممين في قطاع  وبحسبوعميو  0.000= ومستوى الداللة 
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دخول وخروج البضائع عبر منفذ كارني كانت أكثر الفترات التي كان  ةأن فتر الصناعات الخشبية 

تمتو فترة ايريز وأن ىذه النسب  1.733بيع السمع المستوردة خبلليا وبمتوسط حسابي مقداره يتم 

ولكن بنسبة أقل  انخفضت خبلل فترتي اإلغبلق واألنفاق ثم عاودت االرتفاع خبلل فترة األخيرة

حسب أفراد العينة في المرتبة الثالثة من حيث نسبة بيع السمع المستوردة إذ جاءت ىذه الفترة ب

مما يبين توجو أذواق المستيمكين  1.178رغم السماح بدخول ىذه السمع وبمتوسط حسابي قدره 

نحو المنتج المحمي األمر الذي يثبت الفرضية الرابعة بأنو توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بين 

 .ائع توجو أذواق المستيمكين نحو المنتج المحمي سياسات منافذ البض

التي  ت العاممة في قطاع الصناعات الخشبية خبلل الفتراتآيبين حجم المنافسة ألصحاب المنش (69)جدول 
 كانت تمر البضائع أثنائيا من خبلل

 المنفذ
مجموع 
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسبي

Chi-
Square 
Tests 

قيمة 
 الداللة

 4 28.00 0.934 1.400 126 ايرز

111.070 0.000 
 2 39.11 1.357 1.956 176 كارني

 5 24.67 0.735 1.233 111 مغمق

 3 30.22 0.927 1.511 136 األنفاق

 1 62.00 1.703 3.100 279 كرم أبو سالم

دالة إحصائيا حيث بمغت قيمة مربع كاي  العبلقة تعتبر أنب (69)يتض  من الجدول رقم 

وبحسب ما أجاب بو أفراد العينة المبحوثة  وعميو  0.000= ومستوى الداللة  111.070

رتفاع درجة المنافسة خبلل الفترة الحالية فترة منفذ كرم أبو سالم لتحتل المرتبة األولى خبلل كل إب

وأقل  1.956ارني بمتوسط حسابي مقداره تمتيا فترة منفذ ك 3.1الفترات وبمتوسط حسابي قدره 

منع دخول أو خروج السمع والمواد ويمكن تفسير سبب ذلك بانحسار  الفترات كانت خبلل فترة

 .أسواق البيع داخل قطاع غزة فقط 
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 ت العاممة في قطاع الصناعات الخشبية خبلل الفتراتآيبين السمع األكثر منافسة ألصحاب المنش (75)جدول 
 التي كانت تمر البضائع أثنائيا من خبلل

  منتجات قطاع غزة

 المنفذ
مجموع 
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
  النسبي

Chi-
Square 
Tests 

قيمة 
 الداللة

 4 29.78 1.192 1.489 134 ابرز

83.336 0.000 
 2 34.89 1.378 1.744 157 كارني

 5 28.22 1.121 1.411 127 مغمق

 3 34.67 1.380 1.733 156 اإلنفاق

 1 60.67 1.833 3.033 273 كرم أبو سالم

 83.336العبلقة تعتبر دالة إحصائيا حيث بمغت قيمة مربع كاي  أنب( 70)يتض  من الجدول 

ىي السمع األكثر ( المنتج المحمي )أن منتجات قطاع غزة وعميو ف 0.000= ومستوى الداللة 

خبلل الفترة الحالية فترة كرم أبو سالم وذلك حسب ما أجاب بو أفراد العينة المبحوثة منافسة 

وبفارق كبير عن فترة منفذ كارني وىي التي جاءت في  3.033وذلك بمتوسط حسابي قدره 

المرتبة الثانية األمر الذي يظير منافسة شديدة وعالية خبلل الفترة الحالية لم يشيدىا قطاع 

 .شبية من قبل الصناعات الخ

 ت العاممة في قطاع الصناعات الخشبية خبلل الفتراتآيبين السمع األكثر منافسة ألصحاب المنش (71)جدول 
 التي كانت تمر البضائع أثنائيا من خبلل

 منتجات الضفة الغربية

 المنفذ
مجموع 
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
  النسبي

Chi-
Square 
Tests 

قيمة 
 الداللة

 2 23.56 0.758 1.178 106 ابرز

3.485 0.480 
 1 25.56 0.821 1.278 115 كارني

 3 21.33 0.469 1.067 96 مغمق

 3 21.33 0.469 1.067 96 األنفاق

 5 20.44 0.211 1.022 92 كرم أبو سالم

إحصائيا حيث بمغت قيمة مربع كاي العبلقة تعتبر غير دالة  أنب (71)يتض  من الجدول رقم 

أن فترة منفذ كارني كانت أفضل الفترات ولكن يمكن القول ب 0.480= ومستوى الداللة  3.485
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بالنسبة لمنافسة منتجات الضفة الغربية ولكن بدرجة قميمة جدا إذ بمغ المتوسط الحسابي لمجموع 

ع غزة وبحسب الجدول السابق وىي نسبة منافسة ضعيفة مقارنة بسمع قطا 1.278االستجابات 

ويمكن تبرير ذلك بكون الصناعات الخشبية في قطاع غزة  3.033إذ بمغ المتوسط الحسابي 

أفضل منيا في الضفة الغربية، ىذا من جانب ومن جانب آخر فإن أجرة األيدي العاممة في 

غربية أقل جودة  الضفة الغربية أعمى منيا في قطاع غزة ،األمر الذي يعني أن منتجات الضفة ال

 .وأعمى سعر عن مثيبلتيا من الصناعات الخشبية الفمسطينية المنتجة في قطاع غزة 

 ت العاممة في قطاع الصناعات الخشبية خبلل الفتراتآيبين السمع األكثر منافسة ألصحاب المنش (72)جدول 
 منتجات الصين

 المنفذ
مجموع 
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
  النسبي

Chi-
Square 
Tests 

قيمة 
 الداللة

 2 28.44 1.060 1.422 128 ايرز

25.425 0.000 
 1 36.89 1.483 1.844 166 كارني

 4 22.22 0.626 1.111 100 مغمق

 5 21.56 0.479 1.078 97 األنفاق

 3 26.22 0.729 1.311 118 كرم أبو سالم

العبلقة تعتبر دالة إحصائيا حيث بمغت قيمة مربع كاي  أنب (72)يتض  من الجدول رقم 

أن  فترة منفذ كارني كانت أفضل الفترات بالنسبة  وعميو 0.000= ومستوى الداللة  25.425

لمنافسة منتجات الصين ولكن بدرجة أقل من منافسة المنتجات المحمية إذ بمغ المتوسط الحسابي 

تي بالدرجة الثانية بعد المنتجات المحمية بحسب ما أجاب بو وىي تأ 1.844لمجموع االستجابات 

مما يعني تراجع درجة منافسة المنتجات الصينية لممنتج المحمي تدريجيا  أفراد العينة المبحوثة 

 .األمر الذي يمكن اعتباره شكل من أشكال توجو المستيمكين نحو المنتج المحمي
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 ت العاممة في قطاع الصناعات الخشبية خبلل الفتراتآألصحاب المنشيبين السمع األكثر منافسة  (73)جدول 
 التي كانت تمر البضائع أثنائيا من خبلل

 المنتجات المصرية

 المنفذ
مجموع 
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
  النسبي

Chi-
Square 
Tests 

قيمة 
 الداللة

 5 20.89 0.256 1.044 94 ايرز

1.198 0.878 
 2 23.11 0.422 1.156 104 كارني

 4 21.11 0.313 1.056 95 مغمق

 1 23.56 0.552 1.178 106 األنفاق

 3 21.56 0.308 1.078 97 كرم أبو سالم

العبلقة تعتبر غير دالة إحصائيا حيث بمغت قيمة مربع كاي  أنب (73)يتض  من الجدول رقم 

ن درجة منافسة المنتجات المصرية كانت ضعيفة  إوعميو ف 0.878= مستوى الداللة و  1.198

بحسب ما أجاب بو أفراد العينة المبحوثة وأن فترة مرور البضائع خبلل األنفاق كانت األكثر 

 .خبلل جميع الفترات

 ت العاممة في قطاع الصناعات الخشبية خبلل الفتراتآيبين السمع األكثر منافسة ألصحاب المنش (74)جدول 
 كانت تمر البضائع أثنائيا من خبللالتي 

 المنتجات األوروبية

 المنفذ
مجموع 
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
  النسبي

Chi-
Square 
Tests 

قيمة 
 الداللة

 3 22.22 0.409 1.111 100 ابرز

7.160 0.128 
 1 27.78 0.682 1.389 125 كارني

 4 20.44 0.211 1.022 92 مغمق

 4 20.44 0.148 1.022 92 األنفاق

 2 22.89 0.384 1.144 103 كرم أبو سالم

العبلقة تعتبر غير دالة إحصائيا حيث بمغت قيمة مربع كاي  أنب (74)يتض  من الجدول رقم 

درجة منافسة المنتجات األوروبية كانت ضعيفة    نإوعميو ف 0.128= ومستوى الداللة  7.160

بحسب ما أجاب بو أفراد العينة المبحوثة وأن فترة مرور البضائع خبلل كارني كانت األكثر 

 .خبلل جميع الفترات
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توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بين سياسات منافـذ البضـائع وتذبـذب عـدد :اختبار الفرضية الخامسة -5

 .الذين يعممون في الصناعات الخشبية العاممين الميرة 

 يبين عدد العاممين عند التأسيس (75)جدول 

 

 النسبة المئوية العدد
Chi-

Square 
Tests 

 قيمة الداللة

 53.33% 48 عاممين 3أقل من 

159.461 0.000 
 24.44% 22 5-3بين 

 8.89% 8 60-6بين 

 13.33% 12 عاممين 60أكثر من 

 100.00% 90 المجموع

من أفراد العينة المبحوثة أفادوا بأن عدد % 53.33بأن ما نسبتو  (75)يتض  من الجدول 

أكثر %  13.33عاممين وأن  5-3بين % 24.44عمال وأن  3العمال عند التأسيس أقل من 

 .عاممين 10-6بين  8.89عاممين، وأن  10من 

 عدد العاممين خبلل الفترة الحاليةيبين  (76)جدول 

 

 النسبة المئوية العدد
Chi-

Square 
Tests 

 قيمة الداللة

 34.44% 31 عاممين 3أقل من 

148.736 0.000 
 40.00% 36 5-3بين 

 18.89% 17 60-6بين 

 6.67% 6 عاممين 60أكثر من 

 100.00% 90 المجموع

من أفراد العينة المبحوثة أفادوا بأن عدد % 40.00بأن ما نسبتو  (76)يتض  من الجدول رقم 

 10-6بين %  18.89عمال وأن  3أقل من % 34.44عاممين وأن  5-3العمال اآلن بين 

ت التي آعاممين األمر الذي يظير تراجع في عدد المنش 10فقط أكثر من  6.67عاممين وأن 

 .تشغل عدد كبير لدييا 



 

120 

 

ت العاممة في قطاع الصناعات الخشبية آعدد العاممين الكمي لدى أصحاب المنش تفاوتيبين  (77)جدول 
 التي كانت تمر البضائع أثنائيا من خبلل خبلل الفترات

 المنفذ
مجموع 
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
  النسبي

Chi-
Square 
Tests 

قيمة 
 الداللة

 2 63.78 1.635 3.189 287 ايرز

73.651 0.000 
 1 78.67 1.197 3.933 354 كارني

 5 40.67 1.136 2.033 183 مغمق

 4 44.89 1.164 2.244 202 األنفاق

 3 56.00 1.342 2.800 252 كرم أبو سالم

العبلقة تعتبر دالة إحصائيا حيث بمغت قيمة مربع كاي  أنب (77)يتض  من الجدول رقم 

وبحسب ما أفاد بو أفراد العينة المبحوثة بسؤاليم وعميو  0.000= ومستوى الداللة  73.651

عن عدد العاممين الكمى كانت أفضل الفترات فترة مرور البضائع عبر منفذ كارني بمتوسط 

ثم فترة كرم أبو سالم بمتوسط  3.189تمتو فترة منفذ ايريز بمتوسط حسابي  3.933حسابي مقداره 

وأقميا فترة عدم وجود بضائع األمر الذي يبين تراجع في  2.244ثم فترة األنفاق وبمتوسط  2.8

 .عدد العاممين الكمي العاممين في قطاع الصناعات الخشبية من بعد إغبلق منفذ كارني 

ت العاممة في قطاع الصناعات الخشبية آعدد العاممين الميرة لدى أصحاب المنشتفاوت يبين  (78)جدول 
 البضائع أثنائيا من خبللالتي كانت تمر  خبلل الفترات

 المنفذ
مجموع 
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب
Chi-

Square 
Tests 

قيمة 
 الداللة

 2 53.56 1.429 2.678 241 ايرز

55.900 0.000 
 1 67.56 1.223 3.378 304 كارني

 5 37.33 1.019 1.867 168 مغمق

 4 39.33 0.988 1.967 177 األنفاق

 3 46.89 1.210 2.344 211 كرم أبو سالم

 55.900العبلقة تعتبر دالة إحصائيا حيث بمغت قيمة مربع كاي  أنب (78)من الجدول يتض 

وبحسب ما أفاد بو أفراد العينة المبحوثة بسؤاليم عن عدد  وعميو 0.000= ومستوى الداللة 
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العاممين الميرة كانت أفضل الفترات فترة مرور البضائع عبر منفذ كارني بمتوسط حسابي مقداره 

ثم  2.344ثم فترة كرم أبو سالم بمتوسط  2.678تمتو فترة منفذ ايريز بمتوسط حسابي  3.378

وأقميا فترة عدم وجود بضائع مما يبين تذبذب ممحوظ في عدد  1.967فترة األنفاق وبمتوسط 

ممين الميرة خبلل الفترات وىو ما يثبت الفرضية الخامسة بوجود عبلقة ذات داللة إحصائية العا

وىذا التذبذب يميل الى تراجع كبير من .بين سياسات منافذ البضائع وتذبذب عدد العاممين الميرة 

 .بعد إغبلق منفذ كارني 

العاممة في قطاع الصناعات الخشبية ت آإنتاجية العامل لدى أصحاب المنش التفاوت في يبين (79)دول ج
 التي كانت تمر البضائع أثنائيا من خبلل خبلل الفترات

 المنفذ
مجموع 
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسبي

Chi-
Square 
Tests 

قيمة 
 الداللة

 2 66.89 1.616 3.344 301 ايرز

70.419 0.000 
 1 77.78 1.276 3.889 350 كارني

 3 50.00 1.326 2.500 225 مغمق

 5 42.89 0.989 2.144 193 األنفاق

 4 46.44 1.015 2.322 209 كرم أبو سالم

العبلقة تعتبر دالة إحصائيا حيث بمغت قيمة مربع كاي  أنب (79)يتض  من الجدول رقم 

وبحسب ما أجاب أفراد العينة المبحوثة بسؤاليم عن وعميو  0.000= ومستوى الداللة  70.419

إنتاجية العامل كانت أفضل الفترات فترة مرور البضائع عبر منفذ كارني بمتوسط حسابي مقداره 

ثم  2.5ثم فترة عدم مرور بضائع بمتوسط  3.344يريز بمتوسط حسابي إتمتو فترة منفذ  3.889

ترة األنفاق مما يبين تراجع ممحوظ في إنتاجية وأقميا ف 2.144فترة كرم أبو سالم وبمتوسط 

 . العاممين في قطاع الصناعات الخشبية خبلل الفترات

 
 
 



 

122 

 

ت العاممة في قطاع آالعامل الماىر لدى أصحاب المنش ءانتما في درجة  التفاوت يبين مدى (85)دول ج
 التي كانت تمر البضائع أثنائيا من خبلل الصناعات الخشبية خبلل الفترات

 المنفذ
مجموع 
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسبي

Chi-
Square 
Tests 

قيمة 
 الداللة

 2 67.33 1.645 3.367 303 ابرز

61.200 0.000 
 1 78.00 1.227 3.900 351 كارني

 3 58.00 1.514 2.900 261 مغمق

 4 47.56 1.232 2.378 214 األنفاق

 5 43.56 1.023 2.178 196 أبو سالم كرم

 
العبلقة تعتبر دالة إحصائيا حيث بمغت قيمة مربع كاي  أنب (80)يتض  من الجدول رقم 

أنو وبحسب ما أفاد بو أفراد العينة المبحوثة بسؤاليم  وعميو 0.000= ومستوى الداللة  61.200
عن انتماء العامل  الماىر لممؤسسة كانت أفضل الفترات فترة مرور البضائع عبر منفذ كارني 

ثم فترة عدم مرور  3.367تمتو فترة منفذ ايريز بمتوسط حسابي  3.9بمتوسط حسابي مقداره 
فترة كرم أبو سالم مما يبين تراجع ممحوظ في درجة  ثم فترة األنفاق وأقميا 2.9بضائع بمتوسط 

 .انتماء العامل الماىر لممؤسسة 
ت العاممة في قطاع الصناعات الخشبية خبلل آيبين أجرة العامل الماىر لدى أصحاب المنش (81)جدول 

 التي كانت تمر البضائع أثنائيا من خبلل الفترات

 المنفذ
مجموع 
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب
Chi-

Square 
Tests 

قيمة 
 الداللة

 4 53.33 1.071 2.667 240 ابرز

41.709 0.000 
 2 66.89 0.876 3.344 301 كارني

 5 47.56 1.012 2.378 214 مغمق

 3 58.22 1.242 2.911 262 األنفاق

 1 77.78 1.418 3.889 350 كرم أبو سالم

العبلقة تعتبر دالة إحصائيا حيث بمغت قيمة مربع كاي  أنب( 81)يتض  من الجدول رقم 
أن وبحسب ما أفاد بو أفراد العينة المبحوثة بسؤاليم  وعميو 0.000= ومستوى الداللة  41.709

عن أجرة العامل  الماىر لممؤسسة كانت أفضل الفترات فترة مرور البضائع عبر منفذ كرم أبو 
ثم فترة  3.344تمتو فترة منفذ كارني بمتوسط حسابي  3.889سالم بمتوسط حسابي مقداره 



 

123 

 

ترة اإلغبلق التام مما يبين ارتفاع ممحوظ في أجرة وأقميا ف إيريزثم فترة  2.911األنفاق بمتوسط 
 .العامل الماىر خبلل الفترة الحالية 

مكانية استقطابو لدى أصحاب  (82)دول ج يبين مدى توافر العامل الماىر في سوق الموارد البشرية وا 
 .أثنائيا من خبللالتي كانت تمر البضائع ت العاممة في قطاع الصناعات الخشبية خبلل الفترات آالمنش

 المنفذ
مجموع 
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسبي

Chi-
Square 
Tests 

قيمة 
 الداللة

 2 66.44 1.549 3.322 299 ابرز

82.024 0.000 
 3 62.44 1.120 3.122 281 كارني

 1 68.00 1.505 3.400 306 مغمق

 4 47.56 1.118 2.378 214 األنفاق

 5 30.67 0.889 1.533 138 كرم أبو سالم

العبلقة تعتبر دالة إحصائيا حيث بمغت قيمة مربع كاي  أنب (82)يتض  من الجدول رقم 

وبحسب ما أفاد بو أفراد العينة المبحوثة بسؤاليم  وعميو 0.000= ومستوى الداللة  82.024

مكانية استقطابو كانت أقل  الفترات  عن مدى  توافر العامل  الماىر  في سوق الموارد البشرية وا 

تمتو فترة األنفاق 1.533فترة مرور البضائع عبر منفذ كرم أبو سالم بمتوسط حسابي مقداره 

ثم فترة ايريز وأفضميا فترة اإلغبلق   3.122وسط ثم فترة كارني بمت 2.378بمتوسط حسابي 

 التام مما يبين تراجع  ممحوظ في  مدى توافر  العامل الماىر  وخاصة خبلل الفترة الحالية 

 :الفرضية الخامسةنستطيع إثبات  ( 82-75)وبناءا عمى النتائج التي وردت في الجداول 

البضائع وتذبذب عدد العاممين الميرة  عبلقة ذات داللة إحصائية بين سياسات منافذتوجد  

 .الذين يعممون في الصناعات الخشبية 

وىذا التذبذب اتجو نحو السمبية خاصة في الفترة األخيرة فترة منفذ كرم أبو سالم  تمثل في عدة 

أمور وىي تناقص األعداد والتراجع في حجم اإلنتاجية لمعامل وضعف انتمائو لممؤسسة وارتفاع 

 . في سوق العمل وصعوبة استقطابوأجره ندرتو 
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 :حميل الربحية و القطاعات المختمفة لمصناعات الخشبية ت: رابعا

التي  ت العاممة في قطاع الصناعات الخشبية خبلل الفتراتآيبين نسبة الربح لدى أصحاب المنش (83)جدول 
 كانت تمر البضائع أثنائيا من خبلل

 المنفذ
مجموع 
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسبي

Chi-
Square 
Tests 

قيمة 
 الداللة

 2 67.56 1.639 3.378 304 ايرز

33.648 0.000 
 1 73.33 1.209 3.667 330 كارني

 3 55.11 1.644 2.756 248 مغمق

 4 50.67 1.424 2.533 228 األنفاق

 5 50.00 1.574 2.500 225 كرم أبو سالم

   حيث بمغت قيمة مربع كاي  ،بأن العبلقة تعتبر دالة إحصائيا (83)يتض  من الجدول 
و بحسب إجابات العينة المبحوثة أن فترة مرور  وعميو  0.000= ومستوى الداللة  33.648

تمتيا  3.667البضائع عبر منفذ كارني من حيث نسبة الرب  كانت الفضل وبمتوسط حسابي قدره 
فترة ايريز وأقميا الفترة الحالية األمر الذي يظير تراجع كبير في نسبة الرب  في قطاع الصناعات 

 .جة المنافسة ويمكن إرجاع سبب ذلك الرتفاع در  الخشبية
 :تحميل قطاع األثاث -1

 التي كانت تمر البضائع أثنائيا من خبلليبين تحميل قطاع األثاث خبلل الفترات   (84)جدول 
 كرم أبو سالم األنفاق مغمق كارني زياير  أثاث منزلي

 2.948 2.086 1.672 3.983 3.241 اإلنتاجحجم 

 1.466 1.190 1.397 3.845 3.155 قدرة المنشأة عمى التصدير

إلى الحجم  اإلنتاجقرب حجم 
 االقتصادي

3.241 4.069 1.569 1.724 2.259 

 2.879 2.121 1.621 3.586 3.121 إجمالي حجم المبيعات

 1.776 1.638 1.397 1.483 1.000 زيادة في حجم رأس المال 

 1.862 2.069 2.431 1.138 1.121 تخفيض في حجم رأس المال 

 3.138 2.328 2.034 3.948 3.103 حجم المشروع

 3.345 1.397 1.224 1.931 1.431 حجم المنافسة

 1.276 1.034 1.000 2.069 1.569 نسبة بيع السمع المستوردة

 2.466 2.000 1.707 4.190 3.328 عدد العاممين الكمي
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أن العصر الذىبي لمصنعي األثاث كان خبلل فترة مرور البضائع  ،(84)يتض  من الجدول 

وبحسب ما أجاب أفراد العينة المبحوثة حيث كان حجم اإلنتاج ىو األعمى  ،عبر منفذ كارني

جمالي حجم المبيعات وقرب حجم اإلنتاج  ،خبلل الفترات وكذلك قدرة المنشأة عمى التصدير وا 

كما كان حجم المنافسة أقل من  وعدد العمال الكمي،قتصادي وحجم المشروع  من الحجم اإل

األمر الذي يبين تراجع في جميع مقومات قطاع األثاث خبلل ، الفترة الحالية تمتو فترة منفذ ايريز

 .الفترة الحالية 

 :تحميل قطاع النجارة العربي واألبواب  -2
  التي كانت تمر البضائع أثنائيا من خبلل الفتراتخبلل ( األبواب)يبين تحميل قطاع النجارة العربي  (85)جدول 

 كرم أبو سالم األنفاق مغمق كارني ايرز أبواب نجارة عربي

 4.156 2.875 1.906 2.906 3.188 اإلنتاجحجم 

 1.000 1.000 1.000 2.656 2.250 قدرة المنشأة عمى التصدير

إلى الحجم  اإلنتاجقرب حجم 
 االقتصادي

3.375 3.375 1.813 2.031 3.594 

 4.250 2.719 1.719 3.719 2.906 إجمالي حجم المبيعات

زيادة في حجم رأس المال 
 المستثمر

1.000 1.219 1.156 1.594 1.375 

تخفيض في حجم رأس المال 
 المستثمر

1.375 1.406 1.500 1.531 1.656 

 4.031 3.156 2.688 3.313 2.281 حجم المشروع

 2.656 1.719 1.250 2.000 1.344 حجم المنافسة

 1.000 1.000 1.000 1.125 1.000 نسبة بيع السمع المستوردة

 3.406 2.688 2.625 3.469 2.938 عدد العاممين الكمي

أن العصر الذىبي لمصنعي األبواب والنجار العربي كان خبلل فترة مرور البضائع عبر  (85)يتض  من الجدول 

وبحسب ما أجاب أفراد العينة المبحوثة حيث كان حجم اإلنتاج ىو األعمى ( الفترة الحالية )منفذ كرم أبو سالم 

حجم المشروع  وعدد من الحجم االقتصادي و  اإلنتاجخبلل الفترات وكذلك إجمالي حجم المبيعات وقرب حجم 

  .األمر الذي يبين تحسن في جميع مقومات قطاع تصنيع األبواب والنجارة العربي خبلل الفترة الحالية.العمال الكمي
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التي كانت تمر خبلل الفترات ( األبواب)يبين فروق المتوسطات بين األثاث المنزلي والنجارة العربي (86)جدول 
 المنافسة ونسبة الربحلكل من  البضائع أثنائيا من خبلل

 أبواب نجارة عربي أثاث منزلي 

 منفذ البضائع
المتوسط الحسابي 

 لنسبة الربح
المتوسط الحسابي 
 لحجم المنافسة

المتوسط الحسابي 
 لنسبة الربح

المتوسط الحسابي 
 لحجم المنافسة

 1.344 1.431 3.188 3.483 ايرز

 2.000 1.931 3.250 3.897 كارني

 1.250 1.224 3.563 2.310 مغمق

 1.719 1.397 3.125 2.207 األنفاق

 2.656 3.345 3.625 1.879 كرم أبو سالم

وبحسب ما أجاب بو أفراد العينة المبحوثة أن نسبة الرب  مرتبطة بحجم  (86)يتض  من الجدول 
المنافسة بشكل كبير حيث يتبين أكثر الفترات نسبة رب   بالنسبة لقطاع األثاث ىي فترة منفذ 

بينما يبلحظ في قطاع األبواب والنجار العربي أن نسبة  3.897كارني وبمتوسط حسابي قدره 
األمر الذي  3.345وبمتوسط حسابي ( كرم أبو سالم )لفترة الحالية الرب  ىي األفضل خبلل ا

يبين زيادة درجة المنافسة وانخفاض نسبة الرب  لدى قطاع األثاث في الوقت الذي يظير فيو 
درجة منافسة معقولة ونسبة رب  مرتفعة لدى قطاع صناعة األبواب والنجار العربي خبلل الفترة 

 .الحالية 
لتالي يبين شكل العبلقة بين حجم المنافسة ونسبة الربح في كل من قطاعي األثاث المنزلي المخطط البياني ا

 .وتصنيع األبواب  خبلل الفترات 

 

يتض  من المخطط السابق أن حجم المنافسة مرتفع ونسبة الرب  منخفضة لدى قطاع األثاث  مقارنة  بنسبة رب  
كرم أبو )األبواب والنجار العربي وذلك خبلل الفترة الحالية مرتفعة وحجم منافسة  متوسط لدى قطاع صناعة 

 ( .سالم 
 

 كرم أبو سالم االنفاق مغلق كارني ايرز

3.483 
3.897 

2.310 2.207 
1.879 

3.188 3.250 
3.563 

3.125 
3.625 

1.431 
1.931 

1.224 1.397 

3.345 

1.344 
2.000 

1.250 
1.719 

2.656 

 المتوسط الحسابي لنسبة الربح لالثاث المنزلي 

 المتوسط الحسابي لحجم المنافسة لالثاث المنزلي 

 المتوسط الحسابي لنسبة الربح البواب النجارة العربي 

 المتوسط الحسابي لحجم المنافسة ألبواب النجارة العربي 
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يتض  من الخطط أن نسبة الرب  ىي األعمى بالنسبة لقطاع صناعة األبواب والنجار العربي خبلل فترة كرم أبو 

 .سالم  واألقل بالنسبة لقطاع األثاث خبلل نفس الفترة 
 

 
المنافسة في قطاع األثاث ىي األعمى خبلل فترة  كرم أبو سالم و األقل يتض  من المخطط السابق أن درجة 

.لؤلبواب خبلل فترة اإلغبلق  
 
 
 
 
 

 كرم أبو سالم االنفاق مغلق كارني ايرز

3.483 

3.897 

2.310 2.207 
1.879 

1.431 

1.931 

1.224 
1.397 

3.345 

 المتوسط الحسابي لنسبة الربح البواب النجارة العربي  المتوسط الحسابي لنسبة الربح لالثاث المنزلي 

 كرم أبو سالم االنفاق مغلق كارني ايرز

3.188 3.250 
3.563 

3.125 

3.625 

1.344 

2.000 

1.250 

1.719 

2.656 

 المتوسط الحسابي لحجم المنافسة لالثاث المنزلي 

 المتوسط الحسابي لحجم المنافسة ألبواب النجارة العربي 
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 :تحميل قطاع الخيزران -3
 التي كانت تمر البضائع أثنائيا من خبلليبين تحميل قطاع الخيزران خبلل الفترات  (87)جدول 

 كرم أبو سالم االنفاق مغمق كارني ايرز خيزران

 1.000 1.000 1.000 2.500 3.000 اإلنتاجحجم 

 1.000 1.000 2.000 3.000 3.000 قدرة المنشأة عمى التصدير

إلى الحجم  اإلنتاجقرب حجم 
 االقتصادي

3.000 2.500 1.000 1.000 1.000 

 2.000 1.250 1.000 4.000 4.250 إجمالي حجم المبيعات

زيادة في حجم رأس المال 
 المستثمر

1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 

تخفيض في حجم رأس المال 
 المستثمر

2.000 2.000 1.000 2.000 1.000 

 2.250 2.250 2.250 3.250 3.500 حجم المشروع

 1.750 1.000 1.000 2.000 1.000 حجم المنافسة

 2.250 1.000 1.000 1.750 1.750 نسبة بيع السمع المستوردة

 2.000 1.500 2.500 3.750 4.500 عدد العاممين الكمي

وحسب ما أجاب بو أفراد العينة المبحوثة أن ىناك تراجع بشكل كبير  (87)يتض  من الجدول 

نو وبعد فترة كارني ولغاية الفترة الحالية فترة كرم أبو سالم أن أفي قطاع الخيزران حيث يتبين 

جمالي حجم المبيعات وأحجام  المشاريع والحجم االقتصادي ىناك تراجع كبير في حجم اإلنتاج وا 

لئلنتاج وعدد العاممين األمر الذي يمكن اعتباره بدخول ىذا القطاع من قطاعات الصناعات 

 .الخشبية لمرحمة االنحدار من مراحل دورة حياة المنتج 
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 :المشاكل والمعوقات التي تواجو قطاع صناعة األخشاب في قطاع غزة: خامسا

 ت العاممة في قطاع الصناعات الخشبية خبلل الفترات شآالمعوقات التي تواجو المنيبين المشاكل و  (88)جدول 

 الترتيب النسبة المئوية العدد 
 46.7 42 التمويل

6 

 47.8 43 التسويق
5 

 26.7 24 اإلدارة
8 

 8.9 8 اإلنتاج
10 

 15.6 14 الوضع األمني
9 

 56.7 51 السياسيالوضع 
2 

 68.9 62 الكيرباءانقطاع 
1 

 55.6 50 يةالقانونالبيئة 
3 

 51.1 46 لاالعم
4 

 30.0 27 كغير ذل
7 

وبحسب إجابات أفراد العينة المبحوثة أنيم يواجيون العديد من ( 88)يتض  من الجدول رقم 

المشاكل والمعوقات وأن أكثر المعوقات التي تواجييم ىي انقطاع التيار الكيربائي  تبله الوضع 

السياسي  ثم البيئة القانونية ثم العمال  ثم التسويق ثم التمويل ويبلحظ قمة عدد اإلجابات التي 

دارة  من المعوقات التي تواجييم ويمكن تفسير ذلك بكون معظم المنشئات اعتبرت اإلنتاج واإل

قتصادي األمر الذي إلدارة العممية  والسميمة وطرق اإلنتاج اإلاعائمية وليست عمى دراية طرق 

نتاجيم فمم يعتبرونيا مشاكل ومعوقات   .جعميم يعتقدون بسبلمة إدارتيم وا 
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 لفصل الثاهنا

 النتائج والتىصٍاث

 

 

 

 النتائج: أوال

 التوصيات: ثانياً        

 المقترحات: ثالثاً       

 دراسات مستقبمية مقترحة: رابعاً      
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 :نتائج الدراسة: أوالً 

عبلقة بين سياسات منافذ البضائع وكل من  بوجودأثبتت نتائج الدراسة الفرضيات الخمسة  -1
أحجام  يالى تغيير طبيعتيا، وتغيير فتذبذب مستوى اإلنتاج، توجو بعض أصحاب المشاريع )

في ( المنتج المحمي، وتذبذب عدد العاممين الميرة  شراء المشاريع، توجو المستيمكين نحو
 .في قطاع غزة  المنشآت العاممة في قطاع الصناعات الخشبية

في الصناعات  2011مميون دوالر من األخشاب خبلل العام  36تم استخدام ما قيمتو  -2
دوالر قيمة ضريبة  5.760.000مما يعني أنو قد تم تحصيل حوالي في قطاع غزة فقط  الخشبية

 .مضافة عن ىذه الكميات 

كميات األخشاب الواردة الى قطاع غزة عبر المنافذ  إحصاءىناك تشوىات في طريقة  -3
 الرسمية بحيث يتم رصدىا بالطن وىي ليست وحدة قياس األخشاب التي يتم التداول بواسطتيا
وعميو توصمت الدراسة الى وضع آلية يمكن االعتماد عمييا في تحديد كمية كل صنف من 
أصناف األخشاب بالكوب من خبلل استخدام  الجدول التالي الذي يمكن اعتباره معيار عبر 

 :  (89)ضرب الكمية اإلجمالية في معامل ضرب كل صنف بحسب ىذا الجدول

 الصنف
القيمة 

 الكمية
MDF دكت 

خشب ابيض 

 رلمطوبا

خشب 

ابيض 

 لمنجارة

 خشب سويد
خشب 

 صمب
 أخرى

معامل 

 الضرب
1.9303 6176. 193. 4344. 1254. 3668. 0965. 0965. 

 

قطاع الصناعات الخشبية العديد من المشاكل والمعوقات أىميا انقطاع الكيرباء بشكل  يواجو -4
مستمر، الوضع السياسي، البيئة القانونية، العمال، التسويق، بينما يعتقد غالبيتيم أنو ليس لدييم 

  .مشاكل في اإلدارة واإلنتاج 
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الصناعات الخشبية غير مستفيدين من اتحاد من أفراد العينة المبحوثة والعاممة في قطاع % 56من  أكثر -5

 .منيم أجابوا بأن استفادتيم ضعيفة % 20الخشبية والصناعات 

في ( 2012)ودكت في اإلنتاج في الفترة الحالية  MDFعوائد اإلنتاج من استخدام  نسبة  -6
 شامل أجرة العمل بينما تستخدم مواد إضافية مثل الدىانات واإلكسسوارات وىي% 10حدود 

من المواد المستخدمة وال تعود عمى المنتج بأية عوائد بينما % 50مستوردة بالكامل وتشكل حوالي 
 % .50نسبة عوائد استخدام األخشاب الطبيعية تتعدى 

نصف العاممين في قطاع الصناعات الخشبية ال يستخدمون في إنتاجيم مواد واردة  حوالي -7
 .العينة المبحوثة اعتبروا أن استخدام األنفاق مفيد فقط من أفراد % 25و، عن طريق األنفاق

فرص الضعف و القوة ونقاط النقاط  حددتحققت الدراسة األىداف التي وضعتيا مسبقا ف-8
  :عمى النحو التالي تحديات لقطاع الصناعات الخشبية فكانتالو 

 :نقاط القوة  -أ

  الحاليةخبلل الفترة حجم إنتاج كبير يتم تسويقو في قطاع غزة.  

 وجود تحسن ونمو في قطاع تصنيع األبواب والنجارة العربي خبلل الفترة الحالية. 

  ت العاممة في قطاع الصناعات الخشبية الى آصحاب المنشأوجود توجو لدى بعض
 .زيادة رأس المال المستثمر خبلل الفترة الحالية رغم الوضع االقتصادي السيا 

 المشاريع ومشاريعيم كونيا مينة العائمة أو كونيم عاممين صحاب أرتباط عاطفي بين إ
 .فنيين 

 : نقاط الضعف - ب
  تحول بعض المنتجين نحو التقميل من حجم الصناعة والتوجو الى تسويق مواد خام. 

  انتشار ظاىرة  المعارض بكثرة نتيجة النقص في المواد الخام خبلل فترة اإلغبلق التام
ظاىرة بيع األثاث المستخدم بأسعار مرتفعة وال زالت ىذه األمر الذي أوجد خبلليا 

 .المعارض منتشرة بكثرة األمر الذي يشعل المنافسة 
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 وتوجيم نحو فت  معارض تجنبا لممجازفة وبحثا  ،تراجع بعض المصنعين عن التصنيع
 .عن الرب  السريع 

 ضفة الغربية أو انتقال بعض العاممين الفنيين العاممين في قطاع الصناعات الخشبية لم
 .الخارج أو حتى لمعمل في مين أخرى 

  ارتفاع درجة المنافسة خبلل الفترة الحالية بشكل كبير لم يشيده قطاع الصناعات
 .الخشبية من قبل وخاصة في قطاع األثاث وىذه المنافسة بين المنتجات المحمية 

  انخفاض نسبة الرب  عمى منتجات األثاث والتي تستخدمMDF 10والي ودكت لح %
 .شامل أجرة العمل 

 : الفرص - ج
  حصول تحول عمى أذواق المستيمكين نحو المنتج المحمي. 

  ظيور فئة جديدة من مسوقي المواد الخام يوفرون البضائع عن طريق األنفاق في حال
 .منع إدخاليا من جية إسرائيل 

 زيادة الطمب عمى المنتج المحمي . 

  : التحديات -د
  سرائيل استمرار منع  .التصدير الى الضفة الغربية وا 

  احتمال منع دخول المواد الخام حيث استمرار السماح بدخوليا مرتبط بإسرائيل. 

  تراجع العمالة الماىرة خبلل الفترة الحالية وذلك من خبلل النقص الممحوظ في العدد وفي
في أجورىم وكذلك  رتفاععبلوة عمى اإل اتحجم اإلنتاجية وفي درجة االنتماء لممؤسس

مكانية استقطابيا   .ندرة وجودىا في سوق الموارد البشرية وا 

  دخول قطاع الخيزران في مرحمة االنحدار من دورة حياة المنتج. 
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 :التوصيات: ثانياً 
  بعد مراجعة ما أمكن الحصول عميو من بيانات أولية من الميدان وتحميميا وثانوية من

احة والتدقيق في نتائج الدراسة فأن الدراسة توصي بالعديد من خبلل ما أمكن من أدبيات مت
وزارة االقتصاد )النتائج وىذه النتائج موجية العديد من الجيات الحكومية ذات الصمة 

( سمطة النقد -المجمس التشريعي -وزارة العمل -وزارة المالية  -وزارة التعميم العالي -الوطني
كما ىي موجية الى اتحاد ( NGO,s)ية المانحةكما ىي موجية الى المنظمات الدول

الصناعات الخشبية وكذلك الى جميع المؤسسات العاممة في قطاع الصناعات الخشبية 
لى أولياء األمور وسو والى تجار المواد الخام ذات الصمة ( المنتجين) يتم اإلشارة الى  فوا 

 .الجية التي تقدم إلييا التوصية حتى ال يتم تكرار التوصيات 

 1- شراكيا في إدارة يل دور وزارة التخطيطعتف ية المختمفة بما فييا الصناع اتقطاعال وا 
 :وعمى المستوى القومي عمى أن تتم مراعاة  بشكل استراتيجيالخشبية  قطاع الصناعات

  حجم الطمب الكمي المحمي  المتوقع عمى كل صنف من األصناف. 

  األصناف حجم اإلنتاج الكمي الحالي لكل صنف من. 

  تحديد حجم العمالة الكمية المتاحة والمؤىمة لمعمل في قطاع الصناعات الخشبية. 

  تحديد القدرة اإلنتاجية الممكنة. 

  تحديد الحجم االقتصادي لئلنتاج الكمي ولممنشئات. 

  ترشيد اإلنتاج. 

 يكون  وضع آليات لمحد من المنافسة السمبية والتعامل مع المنشئات الشاذة بحزم عمى أن
  .ذلك بشفافية ونزاىة بما يحقق المصمحة العامة العميا

 (ذه التوصية مقدمة إلى وزارة اإلقتصاد الوطني،وزارة التخطيط،اتحاد الصناعات ى
 (.لعاممين في قطاع الصناعات الخشبيةاإلى جميع المنتجين  الخشبية،
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عمى تطوير الموارد البشرية الماىرة لتكون قادرة عمى تحقيق كفاية وفاعمية لمعمل في  العمل -2
 :قطاع الصناعات الخشبية وذلك من خبلل 

  ( .التنجيد ،الدىان ،)فت  مراكز تدريب مينية إضافية لتعميم النجارة ومتطمباتيا.... 

 وجو نحو المجال تحسين صورة العامل الميني في المجتمع من أجل حثو وتحفيزه لمت. 

  إعبلن وتعميم النقص الذي يعانيو قطاع الصناعات الخشبية من حجم العمالة الماىرة
 .ومراجعتو بشكل دوري كي يتم ترشيده 

  رفع شروط قبول المنتسبين لمتدريب الميني كي ال يقتصر المجال عمى المتعسرين في
 .درتيم عمى التطور والعطاءالدراسة فيكونون ذو ثقافة متدنية تؤثر عمى إنتاجيتيم وق

، اتحاد الصناعات الخشبية،أولياء NGO,s وزارة التعميم العالي، ذه التوصية مقدمة إلىى)
 ( .األمور

عمى تطوير اتحاد الصناعات الخشبية ووضع آليات تؤول الى خدمة أكبر عدد العمل  -3
 .من المنشئات بدل أن يقتصر عمى خدمة فئة محددة 

اتحاد الصناعات الخشبية،المنشآت   وزارة االقتصاد الوطني، مقدمة إلىذه التوصية ى)
 ( .العاممة في قطاع الصناعات الخشبية

عمى تحسين وضع البيئة القانونية وتعديل القوانين الخاصة بالعمال واالئتمان والمعمول  العمل -4
المحافظة والقدرة عمى في ( صاحب المنشأة)بيا حاليا كي تساىم في توفير األمان لممستثمر 

 .االستمرار 

 (وزارة العمل،المجمس التشريعي،سمطة النقد ذه التوصية مقدمة إلىى) 

بمخزون استراتيجي من المواد الخام وعناصر اإلنتاج و العمل عمى تسييل  حتفاظاإل -5
 .االحتفاظ بيا 

 (.المواد الخام ىذه التوصية مقدمة الى وزارة المالية ،وزارة اإلقتصاد الوطني، موردي)
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الى اجتماعات دورية وعممية ال صورية يشارك بيا أكبر كم من أصحاب المنشئات  الدعوة -6
شراكيم في صنع القرار وعدم االستخفاف بآرائيم   العاممة في قطاع الصناعات الخشبية وا 

 .النطباعات سابقة وعاطفية 

ي،اتحاد الصناعات الخشبية، ىذه التوصية مقدمة الى وزارتي التخطيط واإلقتصاد الوطن)
 (.المؤسسات العاممة في قطاع الصناعات الخشبية

عدد من العوامل والحقائق بعين االعتبار والتعامل معيا بحسب ما ىو متاح ال االعتماد  أخذ -7
والتعويل عمييا وعمى الوعود والتصريحات واألماني في جميع المناحي وىذه العوامل و الحقائق 

 :ىي 

  المساعدات الخارجية وضرورة تغيير األولويات ما أمكن بحيث ال تتم خسارتيا كميا
 .واالستفادة منيا في خدمة قطاعات اإلنتاج 

  وجود االحتبلل وتحكمو في جميع المنافذ واستثمار التسييبلت البسيطة التي تحدث من
 .حين آلخر

  صغر حجم الموارد الذاتية وبالذات الطبيعية منيا. 

 قات مع الخارج سواء المحكومة باالتفاقيات كما مع إسرائيل واتفاقية باريس واتفاقية العبل
المعابر أو المحكومة بالعبلقات العاطفية والسياسية كما ىو الحال مع الشقيقة مصر 
وبعض التسييبلت من حين آلخر مع الدول العربية وبعض الدول األجنبية من إعفاءات 

 .من خبلل المعارض العالمية  جمركية وضريبية وفت  أسواق

،المؤسسات NGO,s ،ىذه التوصية مقدمة الى جميع الجيات الحكومية ذات الصمة)
 (.العاممة في قطاع الصناعات الخشبية

جدول تحويل الكميات الوارد خبل ل الدراسة والنتائج لمجيات ذات الصمة من أجل  تعميم -8
 .االستفادة منو في تفسير البيانات اإلحصائية حول األخشاب 
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ىذه التوصية موجية الى الجامعة اإلسبلمية،وزارة التخطيط ، وزارة اإلقتصاد الوطني،وزارة )
 (.المالية،الجياز المركزي لئلحصاء

 :المقترحات : ثالثاً 
من أجل انجاز التوصيات تقترح الدراسة تخصيص جية حكومية تتمتع بصبلحيات كبيرة تمكنيا 
من التنسيق مع كافة الجيات  والتأثير عمييا والمراقبة والمسائمة والتوجيو نحو القضاء في حال 

محة العامة لزم األمر عمى أن تختص ىذه الجية بكافة القطاعات اإلنتاجية ليتسنى تحقيق المص
 .والعميا 

 :دراسات مستقبمية مقترحة: رابعاً 
 .القطاعات اإلنتاجية الفمسطينية ماضييا وحاضرىا ومستقبميا  -1

 .الخارجية المقدمة لمشعب الفمسطيني  اتالمن  والمساعد -2

 أساليب توزيعيا وشروط الحصول عميياأىدافيا و   

 . حوكمة االتحادات النقابية الفمسطينية -3
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 :المبلحق

 " 1" ممحق رقم 

المتابعة اليومية لعدد خمسون مفردة من كميات األخشاب الواردة من منفذ كرم أبو سالم 

 :وحتى تاريخ إعداد الدراسة 2012خبلل الفترة من مايو 

MDF أخرى صلب سوٌد ابٌض صناعة  ابٌض مبانً دكت   

44 0 20 16 16 5 7 108 5.142857 

44 15 40 6 0 0 5 110 5.238095 

30 16 28 4 15 18 5 116 5.52381 

40 8 20 6 32 5 2 113 5.380952 

45 3 40 0 11 0 15 114 5.428571 

30 24 20 0 16 20 4 114 5.428571 

66 12 0 7 33 0 3 121 5.761905 

22 15 60 16 0 2 0 115 5.47619 

40 6 37 7 15 2 0 107 5.095238 

44 24 22 0 0 2 20 112 5.333333 

60 0 0 12 16 0 18 106 5.047619 

35 8 65 3 8 0 2 121 5.761905 

46 10 0 9 18 0 13 96 4.571429 

44 16 80 0 0 1 1 142 6.761905 

25 8 20 16 32 0 2 103 4.904762 

24 10 18 5 31 14 2 104 4.952381 

44 4 18 8 16 9 7 106 5.047619 

41 15 19 16 16 0 0 107 5.095238 

48 12 15 0 15 0 3 93 4.428571 

48 3 0 4 15 15 3 88 4.190476 

36 6 18 8 24 0 1 93 4.428571 

48 15 0 5 0 20 1 89 4.238095 

78 0 40 3 13 0 18 152 7.238095 

24 10 19 0 30 18 5 106 5.047619 

48 16 20 12 0 0 2 98 4.666667 

24 24 20 0 16 2 3 89 4.238095 

70 0 0 0 33 0 1 104 4.952381 

60 16 10 0 0 13 14 113 5.380952 

55 8 0 0 15 25 2 105 5 

24 0 40 15 16 0 5 100 4.761905 

40 24 18 12 6 0 3 103 4.904762 

40 0 20 16 15 20 0 111 5.285714 

48 0 0 12 32 0 15 107 5.095238 

16 0 49 0 13 20 12 110 5.238095 

36 15 20 3 0 15 8 97 4.619048 
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48 8 18 0 14 15 5 108 5.142857 

42 48 5 0 0 11 7 113 5.380952 

40 36 20 4 0 12 0 112 5.333333 

44 72 0 0 0 0 19 135 6.428571 

26 10 18 0 15 20 18 107 5.095238 

38 20 18 18 16 0 0 110 5.238095 

41 5 10 2 17 32 2 109 5.190476 

36 24 16 0 16 18 6 116 5.52381 

24 0 16 15 24 25 8 112 5.333333 

24 20 19 10 12 30 0 115 5.47619 

29 0 35 14 13 0 17 108 5.142857 

45 16 19 0 0 24 3 107 5.095238 

48 14 24 6 0 2 7 101 4.809524 

50 24 18 3 16 8 15 134 6.380952 

49 0 0 6 16 20 18 109 5.190476 

2051 640 1032 299 677 443 327 5469 260.4286 

5127.5 1600 3612 1046.5 3046.5 797.4 817.5 1604
7.4 

764.1619 

0.319522 0.099705 0.225083 0.065213 0.189844 0.04969 0.050943 1  
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 " 2" ممحق رقم 

 

يبين استخدام الجدول الذي توصمت إليو الدراسة لتوضيح كميات األخشاب بشكل يفصل 

صنف من األصناف بالمتر المكعب لمكميات التي تم إحصائيا كما وردت من وزارة كل 

 -:االقتصاد الوطني بالطن

 الكمٌة السنة
 الكلٌة

MDF ابٌض  دكت
 مبانً

ابٌض 
 صناعة

خشب 
 سوٌد

خشب 
 صلب

   أخرى

2010 35522 21938.
39 

6855.7
46 

15430.
76 

4454.
459 

13029
.47 

3427.
873 

3427.
873 

68564.
56 

68568
.12 

2011 55753 34433.
05 

10760.
33 

24219.
10 

6991.
426 

20450
.2 

5380.
165 

5380.
165 

107614
.4 

10762
0 

2012 25800 15934.
08 

4979.4 11207.
52 

3235.
32 

9463.
44 

2489.
7 

2489.
7 

49799.
16 

49801
.74 
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 " 3" ممحق رقم 

 : ستبانةاال
 بضن هللا الزحون الزحٍن

 

 

 

 

 

   انًحتزيٍُ                                                  ........أصحبة انًُشئبد انعبيهخ فٍ لطبع انصُبعبد انخشجُخ / انظبدح 
 . ثعذ انتحُخ واالحتزاو                                      

ضًٍ يتطهجبد انحصىل عهً درجخ انًبجظتُز فٍ إدارح األعًبل يٍ لظى انذراطبد انعهُب فٍ 

أثز صٍاصاث هنافذ البضائع على "ثئعذاد دراطخ ثعُىاٌ  َمىو انجبحجانجبيعخ اإلطاليُخ ثغشح 

ثهذف إعذاد االطتجبَخ انًزفمخ ، تى ويٍ أجم جًع انجُبَبد "غزة الصناعاث الخشبٍت فً قطاع

انتكزو  ثبإلجبثخ عهً أطئهخ هذِ االطتجبَخ، عهًب  حضزاتكىَأيم  يٍ أحز هذِ انظُبطبد ، دراطخ 

 . نكى حظٍ انتعبوٌشبكزٍَ  ثأٌ جًُع انجُبَبد طىف نٍ تظتخذو إال ألغزاض انجحج انعهًٍ،

 . وتمجهىا يُب فبئك انتمذَز واالحتزاو                            

 

 

 

 أحوذ خضٍز/ الباحث                                                                              

                                                                               25/7/2512 
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 : معمومات شخصية : أوال
 :العمر -1

 عاما         

 : الصفة-2
 غبر ذلك مالك وعامل ماىر مستثمر بدون إدارة مدير وبدون ممكية مدير ومالك

     
 
 :المؤىل العممي  -3

 تدريب ميني جامعي ثانوية عامة أقل من ثانوي أقل من إعدادي
     
 
 :سبب العمل في المجال  – 4

تعمم النجارة لدى  نصيحة من الغير خريج تدريب ميني  مينة العائمة
 الغير

اقتناع بالمشروع 
 وىواية

     
 : معمومات عن المنشأة :ثانيا 

 :ممكية المنشأة -5
 غير ذلك مساىمة عامة مساىمة خاصة عائمية فردية

     
 :يمكن اختيار أكثر من إجابة  :نوع المنتجات  -6

 أخرى أبواب نجارة عربي خيزران أثاث مكتبي أثاث منزلي
     
 عنوان المنشأة -7

 الجنوب الوسطى غزة الشمال
    
 :سنة التأسيس  -8

 2010بعد  2009-2007بين  2006-2001بين  2000قبل وحتى عام 
    
 :عدد العاممين عند التأسيس  -9

 عاممين 10أكثر من  10 - 6بين  5 – 3بين  عاممين 3اقل من 
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 :عدد العاممين اآلن  -10
 عاممين 10أكثر من  10 - 6بين    5 - 3بين  عاممين 3أقل من

    
 :طبيعة العمل عند التأسيس   –11
 معرض فقط معرض+ ورشة  ورشة فقط تسويق مواد خام 
    

 رأس مال المشروع عند التأسيس  – 12
 $ألف  50أكثر من  $ ألف  50-20بين  $ألف  20-10بين  $أالف 10أقل من 

 
    

 :العبلقة باتحاد الصناعات الخشبية   – 13
 غير منتسب مجمس إدارةعضو  عضو غير فعال عضو فعال 

    
 :مستوى االستفادة من اتحاد الصناعات الخشبية  -14
 غير مستفيد ضعيف متوسط جيد
    

 الفترات و قمنا بتقسيم الفترة المنوي دراستيا بحسب المنفذ الذي كانت تمر البضائع من خبللو فكانت ل : ثالثا
 ( .ايريز..)فترة مرور البضائع من خبلل معبر بيت حانون  -أ  

 ( .كارني.....  )فترة مرور البضائع من خبلل معبر المنطار –ب 
 ( .مغمق...........................)فترة عدم مرور بضائع  –ج 
 ( .األنفاق.................)فترة مرور البضائع عبر األنفاق  –د 
 ( .كرم أبو سالم..............................)ية الفترة الحال –ه 

كمما كانت اإلجابة اقرب الى العدم  1حسب ما تراه مناسبا بحيث تكون قيمة  5-1برجاء إعطاء رقم من 
 . 5وتزداد بالتدريج كمما كانت قيمة اإلجابة أعمى الى أن تصل الى 

A : محور تذبذب مستوى اإلنتاج: 
 كرم أبو سالم األنفاق مغمق كارني ايريز حجم اإلنتاج

      
 كرم أبو سالم األنفاق مغمق كارني  ايريز إمكانية زيادة اإلنتاج

      
 كرم أبو سالم األنفاق مغمق كارني  ايريز قدرة المنشأة عمى التصدير

      
 كرم أبو سالم األنفاق مغمق كارني  ايريز وجود طاقة إنتاجية معطمة
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 كرم أبو سالم األنفاق مغمق كارني  ايريز االقتصادي حجم اإلنتاج الى الحجمقرب 
      

 كرم أبو سالم األنفاق مغمق كارني  ايريز استخدام الكمبيوتر والتكنولوجيا 
      

عدد سنوات استيبلك المعدات 
 المستخدمة في اإلنتاج

 كرم أبو سالم األنفاق مغمق كارني  ايريز

      
 :أسواق البيع 

 كرم أبو سالم األنفاق مغمق كارني  ايريز قطاع غزة
      

 كرم أبو سالم األنفاق مغمق كارني  ايريز الضفة
      

 كرم أبو سالم األنفاق مغمق كارني  ايريز إسرائيل
      

 كرم أبو سالم األنفاق مغمق كارني  ايريز الخارج
      

ايريز إجمالي حجم المبيعات
  

 كرم أبو سالم األنفاق مغمق كارني

      
ايريز نسبة الربح

  
 كرم أبو سالم األنفاق مغمق كارني

      
 :مصدر شراء المواد الخام 

 كرم أبو سالم األنفاق مغمق كارني  ايريز قطاع غزة
      

 كرم أبو سالم األنفاق مغمق كارني  ايريز الضفة
      

 كرم أبو سالم األنفاق مغمق كارني  ايريز إسرائيل
      

 كرم أبو سالم األنفاق مغمق كارني  ايريز الخارج
      

 

B : محور طبيعة المشروع: 
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 كرم أبو سالم األنفاق مغمق كارني  ايريز تسويق مواد خام
      

 كرم أبو سالم األنفاق مغمق كارني  ايريز ورشة فقط
      

 كرم أبو سالم األنفاق مغمق كارني  ايريز معرض+ ورشة 
      

 كرم أبو سالم األنفاق مغمق كارني  ايريز معرض فقط
      

 كرم أبو سالم األنفاق مغمق كارني  ايريز إجراء تغيير عمى طبيعة المشروع
      

استمرار لطبيعة المشروع القديم مع 
 إضافة

 كرم أبو سالم األنفاق مغمق كارني  ايريز

      
تغيير طبيعة المشروع لمجال ذو عبلقة 

 ومكمل لممجال 
 كرم أبو سالم األنفاق مغمق كارني  ايريز

      
 كرم أبو سالم األنفاق مغمق كارني  ايريز تغيير طبيعة المشروع لمجال مختمف 

      
C : محور حجم المشروع: 

 كرم ابو سالم األنفاق  مغمق كارني ايريز زيادة في حجم رأس المال المستثمر 

      
 كرم أبو سالم األنفاق مغمق كارني  ايريز تخفيض في حجم رأس المال المستثمر

      
 كرم أبو سالم األنفاق مغمق كارني  ايريز ثبات في حجم رأس مال المشروع

      
 كرم أبو سالم األنفاق مغمق كارني  ايريز عمل المشروع في قطاع غزة

      
 كرم أبو سالم األنفاق مغمق كارني  ايريز انتقال المستثمر الى الضفة 

      

 كرم أبو سالم األنفاق مغمق كارني ايريز انتقال المستثمر الى الخارج 

      
 كرم أبو سالم األنفاق مغمق كارتي  ايريز حجم المشروع
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 سالمكرم أبو  األنفاق مغمق كارني  ايريز حجم المنافسة

      
D  : اتجاه أذواق المستيمكين: 

 :السمع  األكثر منافسة 

 كرم أبو سالم األنفاق مغمق كارني  ايريز منتجات قطاع غزة
      

 كرم أبو سالم األنفاق مغمق كارني  ايريز منتجات الضفة الغربية
      

 كرم أبو سالم األنفاق مغمق كارني  ايريز منتجات الصين
      

 كرم أبو سالم األنفاق مغمق كارني  ايريز المنتجات المصرية
      

 كرم أبو سالم األنفاق مغمق كارني  ايريز منتجات أوروبا
      

 كرم أبو سالم األنفاق مغمق كارني  ايريز نسبة بيع السمع المستوردة
      

E : محور العمال الميرة: 

 كرم أبو سالم األنفاق مغمق كارني  ايريز عدد العاممين الكمي
      

 كرم أبو سالم األنفاق مغمق كارني  ايريز عدد العمال الميرة
      

 كرم أبو سالم األنفاق مغمق كارني  ايريز إنتاجية العامل
      

 كرم أبو سالم األنفاق مغمق كارني  ايريز انتماء العامل الماىر لممؤسسة
      

 كرم أبو سالم األنفاق مغمق كارني  ايريز أجرة العامل الماىر
      

مكانية استقطابو   :توافر العامل الماىر في سوق الموارد البشرية وا 

 كرم أبو سالم األنفاق مغمق كارني  ايريز
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 :نسبة المواد الخام المستخدمة في اإلنتاج إن وجدت :األنفاق :  رابعا

 ال أدري %50من أكثر  %50-26بين  %25-1بين  ال شئ

     

 :مبررات استخدام ىذه النسبة 

 ال أدري تحسب لمنتائج عدم وجود بدائل نوعية المنتج التكمفة

     

 ال أدري نفس الشئ أكثر أقل أسعار المواد

     

 ال أدري نفس الجودة أفضل أقل جودة جودة المواد

     

 ال أدري غير مؤثر مضر مفيد استخدام األنفاق 

     

 يمكن اختيار أكثر من إجابة: المعوقات والمشاكل التي تواجو المؤسسة: خامسا

 الوضع األمني اإلنتاج اإلدارة التسويق التمويل

     

 غير ذلك العمال البيئة القانونية انقطاع الكيرباء الوضع السياسي

     

 

 تم بحمد اهلل                           
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 " 4" ممحق رقم 

 :كشف بأسماء السادة الذين تفضموا مشكورين بتحكيم االستبانة 
 مكان العمل االسم الرقم
 الجامعة اإلسبلمية ماجد الفرا.د .أ 1
 الجامعة اإلسبلمية محمد مقداد.د.ا 2
 الجامعة اإلسبلمية فارس أبو معمر. د 3
 الجامعة اإلسبلمية وسيم اليبيل . د 4
 اإلسبلميةالجامعة  أكرم سمور .د 5
 جامعة األزىر معين رجب .د.ا 6
 جامعة األزىر مازن العجمة. د 7
 جامعة األقصى ناجي سكر.د 8
 وزارة التخطيط أسامة نوفل.أ 

 خبير ومستشار اإلدارة حميم الحمبي. أ 10
 

 

 

 

 ،،،،تم بحمد اهلل                           
 


