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  تقديـــم
  

  

ًمتأخرا ( الذي بين يدي القارئ اآلن والذي يصدر 41هناك دائما فجوة زمنية بين موعد صدور عدد المراقب والربع الذي يغطيه، العدد 
في شهر آب يغطي التطورات والمؤشرات االقتصادية في الربع األول من العام، ونرجو ان يجد فيه القارئ المعلومات والبيانات ) ًقليال

  .تي تساعده في فهم واقع الوضع االقتصادي الفلسطيني في هذه الفترةال
 

ًيحتوي هذا العدد من المراقب على عدد اقل من الصناديق التحليلية عن سابقاته ولكن لم يكن القصد أصال ان يكون هناك تحديد لعدد 
دراسات تلقي الضوء على نواحي ذات داللة في ًالصناديق، ويبقى األمر متعلقا بما يستجد وما يستحق االهتمام من تطورات او 

الصندوق الخاص بصافي إنفاق الموازنة في قطاع غزة مثير لالهتمام بشكل خاص ألنه يعتمد على معلومات لم . االقتصاد الفلسطيني
 الظروف العادية من نافل القول انه في. تكن متوفرة سابقا حول موضوع يثار من حين إلى آخر في سياق غير اقتصادي او اجتماعي

 على المكان الجغرافي أو المصدر الذي جاءت منه هذه اإليرادات، ولكن ًوالسليمة يجري توزيع اإليرادات على بنود الصرف، ليس بناء
ًبناءا على سياسات تحصيص على ضوء خطة إنفاق وطنية تستوحي العدالة والفعالية، ال تعطي اعتبارا خاصا لمصادر اإليرادات،  ً

  .ا رغبنا بالتنويه له إزاء هذا الصندوق التحليلي الجديدوهذا م
  
  

  
  جهاد الوزير  عال عوض  نبيل قسيس

  محافظ سلطة النقد الفلسطينية  رئيس الجهاز المركزي  مدير عام معهد أبحاث السياسات
    لإلحصاء الفلسطيني  )ماس (االقتصادية الفلسطيني
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  الملخص التنفيذي
 

 

 التطورات في أبرز المؤشرات "المراقب" يعالج هذا العدد من
االقتصادية في األراضي الفلسطينية خالل الربع األول من العام 

يضم عددا من الصناديق التي تعالج مواضيع كما . 2015
. مرتبطة باالقتصاد الفلسطيني بشكل مباشر أو غير مباشر

لها هذا العدد من وفيما يلي تلخيص ألبرز النقاط التي يتناو
  :"المراقب"
 

 وصل الناتج المحلي اإلجمالي في :الناتج المحلي اإلجمالي
 2004بأسعار ( مليار دوالر1.8األراضي الفلسطينية إلى نحو 

، ويمثل هذا 2015في نهاية الربع األول من العام )  الثابتة
-(       2014مقارنة مع الربع الرابع % 0.8انخفاضا بنسبة 

ً، وانخفاضا بنفس النسبة )في غزة% 6.7+ الضفة وفي% 2.9
أما فيما يتعلق . 2014مقارنة مع الربع المناظر من العام 

بحصة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة في 
 دوالر، وهي 425.9 فلقد بلغت 2015الربع األول من العام 

% 3.6بة مقارنة مع الربع السابق، وأقل بنس% 1.5أقل بنسبة 
وعند تناول اإلنفاق على . 2014مقارنة مع الربع المناظر لعام 

الناتج المحلي اإلجمالي، يظهر استمرار وجود هوة بين 
االستهالك واالنتاج المحلي، اذ بلغت قيمة اإلنفاق االستهالكي 

من قيمة الناتج % 124  نحو 2015النهائي خالل الربع األول 
  .المحلي االجمالي

 

ارتفع عدد العاملين في األراضي الفلسطينية بنسبة : لسوق العم
وبنسبة . 2015 واألول 2014بين الربعين الرابع % 1.5
 2014 والمناظر له من العام 2015بين الربع األول % 2.6

في % 59.6وتوزع هؤالء بين .  ألف شخص950ليصل إلى 
. في إسرائيل والمستعمرات% 11.7في غزة و% 28.7الضفة، 
% 38.9(من إجمالي العمالة % 23.2ي القطاع العام ويعمل ف

انخفض معدل البطالة في األراضي الفلسطينية ). في قطاع غزة
 بنحو نقطة مئوية واحدة، ليصل إلى 2015في الربع األول 

ولم يطرأ ). في غزة% 41.6في الضفة و% %16.3 (25.6
 تغير على األجر اليومي الوسيط للعمال الفلسطينيين في الربع

مقارنة مع الربع السابق مع )  شيكل84.6 (2015األول 
استمرار التباين الكبير لألجر الوسيط بين الضفة والقطاع 

من جهة ثانية ارتفع . وعمال المستعمرات وفي داخل إسرائيل

ليصل % 1.1األجر المتوسط اليومي خالل نفس الفترة بنسبة 
 . شيكل103إلى 

 

يرادات العامة والمنح خالل  وصل إجمالي اإل:المالية العامة
 مليار شيكل، بانخفاض 2.4 نحو 2015الربع األول من العام 

عن الربع % 33.4عن الربع السابق، و% 25.7بمقدار 
وجاء هذا على خلفية انخفاض . المناظر من العام السابق

عن % 71عن الربع السابق، و% 62إيرادات المقاصة بنسبة 
 نحو 2015دولية في الربع األول بلغت المنح ال. الربع المناظر

أما النفقات العامة . من إجمالي اإليرادات العامة والمنح% 35
 مليار شيكل، شكل اإلنفاق الجاري منها نحو 2.7فقد بلغت 

هذا يعني أن الرصيد الكلي . ، والباقي لإلنفاق التطويري92%
 مليون شيكل 265.3ًحقق عجزا بمقدار ) أساس نقدي(للموازنة 

وعند أخذ قيمة صافي المتأخرات . 2015 الربع األول خالل
 1.4يرتفع العجز إلى )  مليون شيكل470.3(بعين االعتبار 

ًأخيرا، بلغ الدين العام للحكومة . مليار شيكل على أساس االلتزام
 مليار شيكل 9.4 نحو 2015الفلسطينية نهاية الربع األول 

بارة عن دين ، أكثر من نصفه ع)من الناتج المحلي% 20.4(
  .محلي

 

 ارتفع إجمالي موجودات المصارف بنسبة :القطاع المصرفي
 مقارنة مع الربع السابق لتصل 2015خالل الربع األول % 0.9

ونتج هذا عن ارتفاع التسهيالت .  مليار دوالر11.9إلى حوالي 
أما بالنسبة لالرتفاع في إجمالي %. 4.7االئتمانية بمقدار 

) أي ودائع الجمهور(ة المكون األهم فيها الخصوم فقد بلغت قيم
وقد ارتفعت نسبة التسهيالت المتعثرة إلى .  مليار دوالر9نحو 

إجمالي التسهيالت بشكل طفيف بين الربعين المتالحقين لتصل 
 3.3أما صافي أرباح البنوك فلقد انخفضت بمقدار %. 2.6إلى 

تصل  ل2014 والرابع 2015مليون دوالر بين الربعين األول 
هذا على الرغم من أن الفرق بين متوسط .  مليون36.1إلى 

ٕفائدة اإلقراض واإليداع بين الربعين ارتفعت ، وان بشكل 
  .ضئيل، على عملتي الدينار األردني والشيكل

 

بلغ عدد الشركات الجديدة المسجلة في : مؤشرات االستثمار
 358 نحو 2015الضفة الغربية خالل الربع األول من العام 

 ِـ شركة مقارنة مع الربع السابق، وب14شركة، وهذا أقل بمقدار 
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بلغ .  شركة مقارنة مع الربع المناظر من العام السابق82
إجمالي رؤوس األموال للشركات الجديدة المسجلة في الربع 

 مليون دينار أردني، 37 حوالي 2015األول من العام 
أما بالنسبة إلى . مقارنة مع الربع السابق% 37بانخفاض بنسبة 
، فلقد بلغ 2015خالل الربع األول من العام رخص األبنية 

مقارنة % 8.1ً وحدة حيث شكلت انخفاضا بنسبة 1,970عددها 
وشهدت كمية االسمنت المستوردة إلى . مع الربع السابق

في الربع األول % 3.1ًاألراضي الفلسطينية انخفاضا بنسبة 
جاء هذا حصيلة انخفاض و.  مقارنة مع الربع السابق2015

، وزيادة استيراد غزة بمقدار %12استيراد الضفة بمقدار 
146.9.%  

 

سجل الرقم القياسي ألسعار المستهلك : األسعار والقوة الشرائية
ًانخفاضا طفيفا خالل الربع األول من العام   بنسبة 2015ً

، ولكنه سجل 2014مقارنة بالربع الرابع من العام % 0.03
مقارنة مع الربع المناظر من العام % 0.58نسبة ًارتفاعا ب

وجاء هذا االنخفاض الطفيف خالل الربع األول من . السابق
 على خلفية انخفاض أسعار مجموعة النقل 2015العام 

، كما انخفضت أسعار مجموعة %2.66والمواصالت بمقدار 
، وأسعار مجموعة المواد %2.27المسكن ومستلزماته بمقدار 

أما فيما يتعلق %. 0.23المشروبات المرطبة بمقدار الغذائية و
بالقوة الشرائية، وهي التي تربط بين تغير األسعار بالشيكل مع 

فلقد تحسنت القوة الشرائية ) والدينار(تبدل سعر صرف الدوالر 
) وينفقون بالشيكل(لمن يتلقون رواتبهم بالدوالر والدينار األردني 

 % .12.1بنحو 

 

 بلغ عجز الميزان التجاري :ة وميزان المدفوعاتالتجارة الخارجي
 مليون دوالر خالل الربع األول من 913" المرصودة"للسلع 
فقد شكلت كل من واردات وصادرات السلع . 2015العام 

على % 10و% 7ًالمرصودة انخفاضا عن الربع السابق بنسب 
 أما بالنسبة إلى الميزان الجاري في ميزان المدفوعات .التوالي

ويمثل .  مليون دوالر خالل الربع323.4لقد بلغ العجز نحو ف
بالمقارنة مع الربع الرابع % 66ًهذا ارتفاعا في العجز بنسبة 

جاء عجز الميزان الجاري هذا نتيجة انخفاض . 2014لعام 
وميزان التحويالت الجارية %) 2بمقدار (إيراد ميزان الدخل 

ل عجز الميزان ولقد تم تموي. بين الربعين%) 24بمقدار (
 238الجاري من الحساب الرأسمالي والمالي، الذي وفر مبلغ 

ويتوجب التنويه أن فائض الحساب الرأسمالي . مليون دوالر
 .ًوالمالي هو دين على االقتصاد الوطني

 

بلغت قيمة األصول : االستثمار الدولي والدين الخارجي
ل من العام الخارجية لالقتصاد الفلسطيني في نهاية الربع األو

شكل االستثمار المباشر في .  مليون دوالر5,923 نحو 2015
فقط، في حين استقطعت استثمارات % 2.7الخارج منها 

بالمقابل، بلغ إجمالي أرصدة الخصوم %. 19.6الحافظة 
 مليون دوالر، شكل منها 4,615األجنبية على فلسطين حوالي 

 أما رصيد %.51.7االستثمار األجنبي المباشر في فلسطين 
 . مليار دوالر1.6الدين الخارجي على فلسطين فلقد بلغ حوالي 

 

يحتوي هذا العدد من المراقب : مواضيع الصناديق في هذا العدد
ً صناديق يناقش كل منها موضوعا محددا على عالقة 6على  ً

ونورد فيما يلي . مباشرة أو غير مباشرة باالقتصاد الفلسطيني
  :لصناديقتلخيصا ألبرز محتويات ا

 

األسباب وراء تراجع النمو االقتصادي في األراضي 
ًيقدم الصندوق عرضا لدراسة جاءت في التقرير : الفلسطينية

تحلل األسباب وراء غياب النمو في " Aix"األخير لمجموعة 
تبدأ الدراسة بمقارنة معدالت النمو في . االقتصاد الفلسطيني

 2010 -1997 فلسطين مع الدول المجاورة خالل الفترة
 النمو في فلسطين ال يعكس نزعة عامة ئبط"وتستخلص أن 

في االقتصاديات العربية، بل هو انعكاس للشروط الخاصة التي 
تنتقل الدراسة بعد ذلك إلى ". مر بها ويمر بها هذا االقتصاد

البحث عن األسباب وراء النمو المتهاود للغاية في االقتصاد 
ًياضيا لهذا الغرض يفضي إلى ًالفلسطيني وتطبق نموذجا ر

السبب يكمن في تراجع إنتاجية العوامل الكلية : النتيجة التالية
(TFP) وبشكل خاص خالل العقد األول عقب اتفاقيات ،

أوسلو، وعدم قدرة االستثمارات على الزيادة كرد فعل على 
ثم تنتقل الدراسة إلى البحث في أثر العوائق . ارتفاع الربحية
في األراضي الفلسطينية على إنتاجية العوامل على الحركة 

العامل األهم في هي الكلية، وتتوصل إلى أن هذه العوائق 
  . تفسير االنحدار في اإلنتاجية

 

 والمانحون 1994دخل الفرد اآلن ثلثي مستواه في : قطاع غزة
يتناول الصندوق التقرير النصف السنوي : نفذوا ثلث تعهداتهم
قتصاد الفلسطيني، والذي خصص لموضوع للبنك الدولي عن اال

كما يوفر الصندوق . االنهيار الذي يواجهه اقتصاد قطاع غزة
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معلومات حول درجة التزام الدول المانحة بالتعهدات التي قدمتها 
في مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي عقد في القاهرة في شهر 

قدر التقرير أن العدوان على قطاع غزة . 2014تشرين الثاني 
 أدى إلى انخفاض الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي 2014في 

ًوتوصل أيضا %. 43وارتفاع معدل البطالة إلى % 15بمقدار 
إلى أن الدخل الحقيقي للفرد في قطاع غزة اآلن هو أقل بنسبة 

أما بالنسبة لتعهدات . 1994ّعما كان عليه في العام % 31
لمذكور، فقد بلغت المانحين للسلطة الفلسطينية في المؤتمر ا

، ولقد تم تخصيص 2017 -2014 مليون دوالر للفترة 5,078
 أشهر من تاريخ 6وبعد ما يزيد على . منها لقطاع غزة% 70

عقد المؤتمر، بلغ اإلنفاق الفعلي للمساعدات إلى غزة نحو 
فقط من إجمالي المبالغ التي تم التعهد بها إلعادة بناء % 27

  .القطاع
 

يستعرض  :ازنة الفلسطينية في قطاع غزةإنفاق الموصافي 
بلغ . الصندوق صافي إنفاق الموازنة الفلسطينية في قطاع غزة

.  مليار شيكل4 نحو 2013إنفاق الموازنة في القطاع في العام 
ّبالمقابل، حصلت الحكومة الفلسطينية إيرادات من خالل 

 مليار شيكل في 1.1المقاصة على واردات القطاع بلغت نحو 
 مليار شيكل، وهو ما 2.6أي أن صافي اإلنفاق بلغ . 2014
. 2014من إجمالي إنفاق الموازنة في العام % 22يعادل 

بكلمات أخرى، إن إيرادات الموازنة الفلسطينية من قطاع غزة 
تغطي ما يقارب من ثلث ما تقوم خزينة السلطة الوطنية بإنفاقه 

 .في القطاع

 

ر من نصفه على شكل  مليار دوالر وأكث5: الدين العام

يتناول الصندوق التقرير النصف السنوي لصندوق : متأخرات
ًالنقد الدولي عن االقتصاد الفلسطيني والذي يتضمن تحليال 

ذكر التقرير أن الدين . الستدامة الدين العام للسلطة الفلسطينية
من الناتج % 40وصل إلى ما يقارب ) بما فيه المتأخرات(العام 

لي وهو الحد األقصى الذي يسمح به قانون الدين المحلي اإلجما
ولقد ارتفعت قيمة المتأخرات في العام . العام للسلطة الفلسطينية

 مليون دوالر، حيث قامت الحكومة 420الماضي بمقدار 
بتقليص الديون تجاه المصارف المحلية وتعويض ذلك في زيادة 

ندوق ديون المتأخرات، وبشكل خاص زيادة المتأخرات تجاه ص
وذكر التقرير أن المتأخرات تجاه تسديد الدين الخارجي . التقاعد

، كما أن 2014 مليون دوالر في نهاية العام 52وصلت إلى 
المتأخرات المتراكمة على الحكومة للمصارف المحلية بلغت 

ويحتوي الصندوق على جدول يستعرض .  مليون دوالر152
  .ينية بما فيها المتأخراتبنية الدين العام للسلطة الوطنية الفلسط

 

تراجع في مرتبة : 2015تقرير سهولة ممارسة األعمال 

يتناول !: فلسطين على الرغم من التحسن الطفيف في األداء
الذي يصدر عن " سهولة ممارسة األعمال"هذا الصندوق تقرير 

ًالبنك الدولي سنويا، وهو تقرير يغطي ظروف تأسيس وممارسة 
يستعرض .  الدول في أنحاء العالماألعمال في العديد من

الصندوق أهم التعديالت التي طرأت على المنهجية في تقرير 
العام الحالي، كما يركز على تطور مؤشرات سهولة البدء 
باألعمال وممارستها في األراضي الفلسطينية بالمقارنة مع 
. الدول األخرى بشكل عام ومع اقتصاد إسرائيل بشكل خاص

 دولة 189 بين 143فة وقطاع غزة المرتبة احتل اقتصاد الض
ًومنطقة تناولها التقرير، متراجعا بذلك خمسة مراتب مقارنة مع 
العام الفائت، هذا على الرغم من ارتفاع عالمة التقييم المطلق 
التي أحرزتها األراضي الفلسطينية بشكل طفيف عن العام 

قام تفوق أما بالمقارنة مع إسرائيل، فلقد أظهرت األر. الفائت
اقتصاد إسرائيل في معظم المؤشرات وبشكل كبير يتجاوز المائة 

في المقابل حصد اقتصاد الضفة . مرتبة في بعض الحاالت
الغربية وقطاع غزة مرتبة أعلى من االقتصاد اإلسرائيلي في 
مؤشرات الحصول على كهرباء، وسرعة تسجيل الملكية، 

أرقاما مهمة تتناول ويورد الصندوق . ٕوالضرائب وانفاذ العقود
التباين في تكاليف االستيراد والتصدير بين إسرائيل وفلسطين، 
والشك أن جزءا مهما من ارتفاع هذه التكاليف في األراضي 
الفلسطينية عنها في إسرائيل يعود على القيود المختلفة التي 
يفرضها االحتالل على النشاط االقتصادي في األراضي 

  . المحتلة
  

اإلسرائيلي ومكاسب _القتصادية للنزاع الفلسطينيالتكاليف ا

يعرض هذا الصندوق خالصة دراستين صدرتا : حل الدولتين
تتناول األولى مكاسب . ًمؤخرا حول التكاليف االقتصادية للنزاع

حل الدولتين في كل من االقتصاد الفلسطيني واالقتصاد 
ى اإلسرائيلي، في حين تتناول الثانية تكاليف االحتالل عل

تقدير ترمي الدراسة األولى إلى . االقتصاد اإلسرائيلي
الخسائر التي يمكن أن تتحقق في إسرائيل وفي /المكاسب

األراضي الفلسطينية بظل خمسة سيناريوهات محتملة لتطور 
توصلت الدراسة، بظل . العالقات السياسية بين الطرفين

 افتراضات متعددة ومختلفة، إلى أن حل الدولتين يمكن أن
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 مليار دوالر خالل 170يجلب منافع متراكمة لالقتصادين تبلغ 
العقد القادم مقارنة بما يمكن أن يحدث إذا ما استمرت األوضاع 

وتقترح الدراسة أن خيار انسحاب . على ما هي عليه اآلن
إسرائيل الجزئي، مع أو بدون تنسيق مع السلطة الفلسطينية، ال 

 بالمقابل فإن سيناريو .يترافق مع مكاسب اقتصادية كبيرة
المقاومة السلمية وسيناريو المقاومة العنيفة لالحتالل يترافقان 
مع خسائر كبيرة لالقتصادين، تصل في سيناريو المقاومة 
العنيفة إلى ما يقرب من نصف الناتج المحلي في إسرائيل 

 سعت .وثالثة أضعاف الناتج المحلي في األراضي الفلسطينية
إلى تقدير التكاليف االقتصادية المباشرة للنزاع الدراسة الثانية 

توصلت الدراسة . في الشرق األوسط على االقتصاد اإلسرائيلي
، 2011 مليار شيكل في العام 116إلى أن هذه التكاليف تبلغ 

من الدخل القومي في إسرائيل في ذلك % 15وهو ما يعادل 
در وتق.  عنوان فرعي13وتتوزع هذه التكاليف تحت . العام

من إجمالي التكاليف يعود على % 45الدراسة أن ما يزيد على 
االنحدار في رأس المال البشري نتيجة الخدمة اإللزامية للشباب 

وتجدر اإلشارة إلى أن الدراسة . والشابات في الجيش اإلسرائيلي
لم تتطرق إلى التكاليف اإلضافية المرتبطة بتشييد وصيانة 

ية ودعم وحماية المستعمرات في جدار الفصل والطرق االلتفاف
  .األراضي الفلسطينية المحتلة
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  الناتج المحلي اإلجمالي -1
  

 النمو اإلجمالي وفي حصة الفرد 1-1
 

ًشهد الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة انخفاضا خالل 
 مع الربع مقارنة% 0.8 بنسبة 2015الربع األول من العام 

ًونظرا ألن اإلنتاج الوطني يتأثر بقوة . 2014الرابع من العام 
بالتحوالت الموسمية يحبذ االقتصاديون أن تتم مقارنة الناتج 
المحلي اإلجمالي بين الفصول المتناظرة وليس بين الفصول 

وعلى أرضية هذه التوصية نجد أن الناتج المحلي . المتالحقة
 مقارنة 2015في الربع األول % 0.8اإلجمالي انخفض بنسبة 

 حصة  معدل نمو من جهة أخرى، شهدت.2014بالربع األول 
ًعادل تقريبا معدل نمو ي ووه(الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 

في الربع األول ) ًالناتج الكلي مطروحا منه معدل نمو السكان
 مقارنة بالربع الرابع  نقطة مئوية1.5ً انخفاضا بمقدار 2015

 مقارنة مع  نقطة مئوية3.6، وانخفاضا بمقدار 2014ن العام م
  .2014الربع المناظر من العام 

 

  )2004أسعار ثابتة، سنة األساس *(الناتج المحلي اإلجمالي في األراضي الفلسطينية: 1-1جدول 
  

2015 2014 

 األول الربع انيالث الربع الثالث الربع الرابع الربع المجموع الربع األول
 النشاط االقتصادي

 )مليون دوالر(الناتج المحلي اإلجمالي  1,877.2 1,934.9 1,758.3 1,878.6 7,449.0 1,863.0

 *الضفة الغربية - 1,403.5 1,454.0 1,414.1 1,470.9 5,742.5 1,428.1

 قطاع غزة - 473.7 480.9 344.2 407.7 1,706.5 434.9

 )دوالر أمريكي(ج للفرد .م.ن 441.9 452.2 407.9 432.6 1,734.6 425.9

 *الضفة الغربية - 559.2 575.5 556.1 574.6 2,265.4 554.2

 قطاع غزة - 272.5 274.4 194.7 228.7 970.3 241.9

  . فلسطين-، إحصاءات الحسابات القومية، رام اهللا2015الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني : المصدر
  .التنقيح أولية وعرضة لمزيد من 2014بيانات أرباع 

  . هي اإلصدار األول، أولية وعرضة لمزيد من التنقيح2015بيانات الربع األول 
 .1967البيانات باستثناء الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل بعيد احتاللها للضفة الغربية عام (*) 

  

  بنية الناتج المحلي اإلجمالي 1-2
  

، بين الربع األول أما بالنسبة لبنية الناتج المحلي اإلجمالي
، فيمكن مالحظة 2014 والربع المناظر من العام 2015

 نقطة 1.4انخفاض في حصة الصناعة التحويلية بمقدار 
 نقطة 0.3مئوية، وانخفاض في حصة قطاع اإلنشاءات بمقدار 

كما طرأ انخفاض في حصة الخدمات في الناتج المحلي . مئوية
مقابل ارتفعت حصة بال.  نقطة مئوية0.7اإلجمالي بمقدار 

انظر . ( نقطة مئوية0.6قطاع األنشطة المالية والتأمين بمقدار 
 ).2 -1الجدول 

  

  التوزيع المئوي لمساهمات األنشطة في الناتج المحلي اإلجمالي : 2-1جدول 
 )2004أسعار ثابتة، سنة األساس * (في األراضي الفلسطينية

  

2015 2014 

 األول الربع الثاني الربع الثالث الربع الرابع الربع 2014 السنة الربع األول
 النشاط االقتصادي

 الزراعة والحراجة وصيد األسماك 3.6 4.1 3.0 4.3 3.8 3.2

 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء 15.0 14.7 14.4 13.7 14.5 13.1

 التعدين واستغالل المحاجر 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.5

 الصناعات التحويلية 11.8 11.6 11.9 11.2 11.8 10.4

 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء 2.0 1.8 1.1 1.3 1.5 1.5

0.7 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6 
ٕإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وادارة النفايات 

 ومعالجتها
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2015 2014 

 األول الربع الثاني الربع الثالث الربع الرابع الربع 2014 السنة الربع األول
 النشاط االقتصادي

 اإلنشاءات 7.5 7.4 6.6 7.1 7.2 7.2

18.5 17.3 16.7 16.0 17.4 19.2 
ٕتجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدرجات 

 النارية

 النقل والتخزين  1.6 1.6 1.5 1.7 1.6 1.8

 األنشطة المالية وأنشطة التأمين 3.5 3.5 3.9 3.9 3.7 4.1

 المعلومات واالتصاالت 5.7 5.5 6.1 5.8 5.8 5.8

 الخدمات 20.7 21.0 21.2 20.1 20.6 20.0

 أنشطة خدمات اإلقامة والطعام 1.1 1.4 0.6 1.2 1.1 1.0

 األنشطة العقارية واإليجارية 4.3 4.0 3.5 3.2 3.7 3.5

 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية 1.7 1.8 1.7 2.0 1.8 1.9

 أنشطة الخدمات اإلدارية والخدمات المساندة 0.7 0.8 0.7 0.5 0.7 0.6

 التعليم 6.9 7.0 7.8 7.0 7.1 6.9

 الصحة والعمل االجتماعي 3.3 3.4 4.0 3.5 3.5 3.5

 الفنون والترفيه والتسلية 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.5

 أنشطة الخدمات األخرى 2.1 2.0 2.2 2.1 2.1 2.1

 اإلدارة العامة والدفاع 12.2 12.7 14.1 13.2 13.0 12.5

 الخدمات المنزلية 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة 2.3- 2.3- 2.6- 2.6- 2.5- 2.8-

 الرسوم الجمركية 5.4 5.8 6.7 6.7 6.2 6.7

 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات 7.8 8.5 9.0 9.3 8.7 9.8

 (%)المجموع  100 100 100 100 100 100

  . فلسطين-سابات القومية، رام اهللا، إحصاءات الح2015الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني : المصدر
  . أولية وعرضة لمزيد من التنقيح 2014بيانات أرباع

  . هي اإلصدار األول أولية وعرضة لمزيد من التنقيح2014بيانات الربع الرابع 
  .1967البيانات باستثناء الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل بعيد احتاللها للضفة الغربية عام (*) 

 

  المحلي اإلجمالياإلنفاق على الناتج  1-3
  

 قيمة اإلنفاق على البنود الرئيسية المكونة 3 -1يعرض الجدول 
، والربع األول 2014للناتج المحلي اإلجمالي خالل أرباع العام 

وتجدر المالحظة أن الجدول يعبر عن . 2015من العام 
  :المتطابقة األساسية في الحسابات القومية

الصادرات + استهالك حكومي + استثمار + استهالك خاص 
  الناتج المحلي اإلجمالي =  الواردات –
)GDP= C + I + G + X – M(  

  

  :  بمليار الدوالرات هي2015، 2014واألرقام بالنسبة للربع األول 
  

 2015الربع األول  2014الربع األول  

 1.78 1.69 االستهالك الخاص

 0.32 0.35 )التكوين الرأسمالي(االستثمار 

 0.53 0.44 االستهالك الحكومي

 0.41 0.34 الصادرات

 (1.15) (1.02) )-(الواردات 

 1.86 1.88 الناتج المحلي اإلجمالي
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يالحظ من األرقام، أن انخفاض الناتج المحلي اإلجمالي 
ًجاء أساسا من %) 1بمقدار (الضئيل بين الربعين المتناظرين 

التكوين (وانخفاض االستثمار % 12زيادة الواردات بحوالي 
مقابل ارتفاع في كل من االستهالك %. 8.6بحوالي ) الرأسمالي

على % 20، %5.3الخاص واالستهالك الحكومي بمقدار 
%. 21ًكما شهدت حصة الصادرات ارتفاعا بنحو . التوالي

 اإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي 3-1ويعرض الجدول 
  .بالتفصيل

  
  *لناتج المحلي اإلجمالي واإلنفاق  عليه في األراضي الفلسطينيةا: 3-1جدول 

  )2004أسعار ثابتة، سنة األساس (
  القيمة بالمليون دوالر 

2015 2014 

 األول الربع الثاني الربع الثالث الربع الرابع الربع السنة الربع األول
 فئة االستخدام

   اإلنفاق االستهالكي النهائي 2,133.3 2,286.1 2,286.8 2,299.0 9,005.2 2,311.8

  اإلنفاق االستهالكي النهائي لألسر 1,601.3 1,684.3 1,612.9 1,676.9 6,575.4 1,656.2

  اإلنفاق االستهالكي النهائي الحكومي 444.9 510.9 583.1 500.3 2,039.2 532.9

122.7 390.6 121.8 90.8 90.9 87.1 
سات  اإلنفاق االستهالكي النهائي للمؤس

 غير الهادفة للربح وتخدم األسر 

  التكوين الرأسمالي اإلجمالي 352.6 397.0 271.1 342.6 1,363.3 321.9

  التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي 390.4 433.6 363.9 413.1 1,601.0 393.9

  المباني-  286.4 322.0 269.5 313.9 1,191.8 296.6

  غير المباني-  104.0 111.6 94.4 99.2 409.2 97.3

  التغير في المخزون 37.8- 36.6- 92.8- 70.5- 237.7- 72.0-

  صافي الممتلكات القيمة 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

  صافي الصادرات من السلع والخدمات 675.5- 778.8- 746.7- 728.5- 2,929.5- 739.1-

  الصادرات 344.6 359.1 346.2 437.1 1,487.0 407.6

  السلع-   301.2 310.2 317.1 401.2 1,329.7 373.7

  الخدمات-   43.4 48.9 29.1 35.9 157.3 33.9

  الواردات 1,020.1 1,137.9 1,092.9 1,165.6 4,416.5 1,146.7

  السلع-   933.6 1,022.3 991.1 1,068.4 4,015.4 1,047.5

  الخدمات-   86.5 115.6 101.8 97.2 401.1 99.2

 صافي السهو والخطأ 66.8 30.6 52.9- 34.5- 10.0 31.6-

 الناتج المحلي اإلجمالي 1,877.2 1,934.9 1,758.3 1,878.6 7,449.0 1,863.0

  . فلسطين-، إحصاءات الحسابات القومية، رام اهللا2015الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني : المصدر
  . أولية وعرضة لمزيد من التنقيح2014بيانات أرباع 

  . هي اإلصدار األول أولية وعرضة لمزيد من التنقيح2014بيانات الربع الرابع 
  .1967البيانات باستثناء الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل بعيد احتاللها للضفة الغربية عام (*) 

  

  : إلى مجموعة من المالحظات3-1تقود دراسة الجدول 
سطين كان يزيد على أن اإلنفاق االستهالكي النهائي في فل �

في الربع األول من % 24الناتج المحلي اإلجمالي بمقدار 
ولقد تم تعويض هذا من فائض الواردات . 2015العام 

من الناتج المحلي % 39.7على الصادرات، الذي بلغ 
 .اإلجمالي

توزع اإلنفاق االستهالكي النهائي خالل الربع األول من  �
تهالكي لألسر لإلنفاق االس% 72 بين 2015العام 

% 5لإلنفاق االستهالكي الحكومي، و% 23المعيشية، و
لإلنفاق االستهالكي النهائي للمؤسسات غير الهادفة للربح 

 .وتخدم األسر

بين % 3.4ارتفاع االستهالك النهائي لألسر بمقدار  �
 ، وارتفاع 2014 واألول 2015الربعين األول من العام 
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وارتفاع % 19.8اإلنفاق االستهالكي الحكومي بنحو 
اإلنفاق االستهالكي للمؤسسات غير الهادفة للربح بنحو 

 .خالل نفس الفترة% 40.9

بين % 8.7انخفاض إجمالي التكوين الرأسمالي بنحو  �
 .2014 واألول 2015الربعين األول من العام 

 ارتفاع الصادرات من السلع والخدمات بين الربعين األول  �
ً، أيضا %18.3سبة  بن2014 واألول 2015من العام 

% 12.4ارتفعت الواردات من السلع والخدمات بمقدار 
 . خالل نفس الفترة

  
 

  األسباب وراء تراجع النمو االقتصادي في األراضي الفلسطينية: 1صندوق 
  

ً، التي تضم عددا من االقتصاديين التقدميين اإلسرائيليين، تقريرا عن االقتصاد الفلسطيني فAixأصدرت مجموعة   يضم سبعة 2015ي شهر آذار ً
ًويتناول أحد فصول التقرير بروتوكول باريس بالتحليل معرفا نقاط الضعف فيه، كما يقدم اقتراحات لصياغة مستقبلية للعالقات االقتصادية . 1فصول

عض األصعدة االقتصادية إلعادة ويدرس فصل آخر تكلفة االحتالل على االقتصاد اإلسرائيلي، كما يتناول أحد الفصول ب. بين إسرائيل وفلسطين
باألثر المدمر لالحتالل على التطور "سوف نتناول في هذه المراجعة المختصرة التحليل الذي جاء به التقرير والذي يتعلق . إعمار قطاع غزة

  ".االقتصادي في األراضي الفلسطينية
  

ويالحظ أن متوسط . األراضي الفلسطينية منذ ما بعد اتفاق أوسلو وحتى اآلنيبدأ التحليل بتقديم صورة عن تطور الناتج المحلي اإلجمالي للفرد في 
وإلعطاء بعد إقليمي لمعدالت النمو هذه، ). في قطاع غزة% 0 في الضفة و2.4% (1.5 لم يزيد على 2013 -1997النمو السنوي خالل الفترة 

). في الفترة السابقة على ما يعرف باسم الربيع العربي(ول العربية المجاورة يقارن التقرير معدالت النمو في فلسطين مع المعدالت المناظرة في الد
ً أن نمو االقتصاد الفلسطيني كان متدنيا للغاية، ال بل وأدنى من النمو الذي شهدته سوريا، على الرغم من 1ويستنتج التقرير من تحليل الجدول 

بطء النمو في فلسطين ال يعكس نزعة عامة "وعلى ذلك فإن . قد األول من القرن الحالياألزمة االقتصادية الحادة التي عانت منها سوريا في الع
  ".في اقتصاديات المنطقة العربية، بل هو انعكاس للشروط الخاصة التي مر ويمر بها هذا االقتصاد

  

  (%) معدالت النمو السنوي في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للفرد :1جدول 
  

 99-1997 2004-1999 07-2004 10-2007 2010-1997 

 1.0 4.2 1.3 -4.1 7.2 فلسطين

 2.4 4.7 4.6 -4.8 10.3 الضفة الغربية −

 0.0 3.3 -4.6 -2.1 2.7 قطاع غزة −

 3.2 3.1 5.1 1.6 3.4 مصر

 3.2 1.6 5.6 3.3 0.7 األردن

 1.6 5.6 2.0 0.0 0.5 لبنان

 1.4 1.6 1.5 2.6 -1.4 سوريا

 3.5 1.9 4.7 3.5 4.0 تونس

  
ًفي اإلنتاج لكل فرد في األراضي الفلسطينية يالحظ التقرير أن اإلنتاج لقاء كل عامل شهد انخفاضا حادا ) المتواضعة للغاية(في مقابل هذه الزيادة  ً

بمقدار ) اجية العملأي إنت(عامل / إذ هبط اإلنتاج. ًفي األراضي الفلسطينية، خصوصا خالل السنوات العشر التي أعقبت توقيع بروتوكول باريس
، ثم استقر بعد ذلك التاريخ على الرغم من بعض التماوج، ولكنه لم يتحسن حتى اآلن عن مستواه في 1999 -1996في السنة خالل الفترة % 5

  .ي إنتاجية العملوالسؤال الذي يسعى هذا الجزء من التقرير إلى اإلجابة عليه هو األسباب وراء االنحدار ف) 1انظر الشكل (نهاية التسعينات 
  

ينتقل التقرير، في سعيه لإلجابة على هذا السؤال، إلى التحليل طويل األمد لالقتصاد الفلسطيني، أي إلى تحليل دالة اإلنتاج الجمعية التي يتم 
ر الذي يلعبه عامل إنتاجية عبرها تقدير اإلنتاج على أساس كمية العمل وكمية رأس المال التي تدخل في العملية اإلنتاجية، باإلضافة إلى الدو

. ومن المعلوم أن هذا العامل األخير هو العامل األكثر أهمية في تقرير مستوى وطبيعة النمو االقتصادي في كل البلدان). TFP(العوامل الكلية 
                                                           

1  Aix (2015): Economics and politics in the Israeli-Palestinian Conflict. 
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، وكفاءة المؤسسات )لمال البشريرأس ا(وتعكس إنتاجية العوامل الكلية أثر متغيرات متعددة في االقتصاد، مثل مستوى التكنولوجيا، والتعليم 
هي الزيادة في اإلنتاج التي ال تتولد من تأثير زيادة العمل أو رأس المال : وهذه اإلنتاجية ال تحسب بشكل مباشر ولكن يتم حسابها كمتبقي. وغيرها

  .في العملية اإلنتاجية
  

  )أرقام لوغارتمية(اإلنتاج لكل عامل في األراضي الفلسطينية : 1الشكل 
  

  
  

كل نقطة على المنحنى تمثل مقدار التغير في ). 100ِمضروبة بـ (الشكل مرسوم على أساس األرقام اللوغارتمية لإلنتاجية : مالحظة لقراءة المنحنى
أي أن إنتاجية ، 17الفارق بينهما يعادل .  في العام التالي220 مقابل 237 بلغت قيمة اللوغاريتم 1995ًمثال في . معدل النمو عن السنة السابقة

  .1996 و1995بين % 17العامل انخفضت بمقدار 
  

  أثر القيود على االستثمار في تفسير انخفاض اإلنتاجية

قيمة إنتاجية العوامل الكلية في األراضي الفلسطينية تحت االفتراض بأن االستثمار  المعروف ويتوصل إلى حساب" سولو"يطبق التحليل نموذج 
وعند مقارنة منحنى إنتاجية العوامل الكلية المستخلص تحت هذا الفرض مع منحنى . تحول في العائد على رأس الماليتحرك بحرية على ضوء ال

ًيتوصل التحليل إلى أن هذه الفرضية غير واقعية وال تفسر فعليا ما حدث في االقتصاد ) 1الشكل (إنتاجية العامل الفعلية في األراضي الفلسطينية 
  .اتالفلسطيني عبر السنو

 

ًأن رأس المال في األراضي الفلسطينية ال يتعدل كليا : تذهب الدراسة بعد ذلك إلى حساب إنتاجية العوامل الكلية على أرضية الفرضية المعاكسة
ن على لرأس المال حتى عندما يطرأ تحس" تعميق" العمل ثابتة في االقتصاد وليس هناك /بسبب القيود على االستثمار، أي أن نسبة رأس المال

يتوصل التحليل إلى أن إنتاجية العوامل الكلية المستخلصة تحت هذا الفرض توفر ). أي عند تحسن الربحية(اإلنتاجية وعلى العائد على رأس المال 
ًتفسيرا ممتازا لتحوالت إنتاجية العامل في األراضي الفلسطينية، أي أن االستثمار في فلسطين كان مقيدا إلى حد كبير خالل فت ً رة الدراسة، وأن هذا ً

وتقدر الدراسة أن النمو االقتصادي في فلسطين كان يمكن أن يتضاعف خالل الفترة . التقييد هو التفسير األهم النخفاض النمو االقتصادي
 .ًحال كان االستثمار حرا  في2011 -2003

  

  أثر القيود على الحركة في تفسير انخفاض النمو

انحدار اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج في : ية بأن النمو البائس لالقتصاد الفلسطيني يكمن وراءه سببين رئيسيينبعد التوصل إلى النتيجة الرئيس
، ينتقل التحليل إلى دراسة دور القيود 2013 -1995السنوات العشر األولى عقب اتفاقيات أوسلو، ثم بؤس ونقص االستثمارات على امتداد الفترة 

وتستخدم الدراسة لهذا الغرض تقديرات البنك الدولي . لحركة في الضفة والقطاع على االستثمار وعلى إنتاجية العمل بالتاليالمختلفة على حرية ا
وتبلغ هذه الكلفة اإلضافية . للزيادة في كلفة االستيراد والتصدير التي يتحملها المنتج الفلسطيني بسبب القيود اإلسرائيلية على حركة البضائع والعمل

ويتوصل التحليل إلى أن األثر السلبي للقيود على الحركة على اإلنتاجية . يتم استيرادها أو تصديرها)  قدم20( دوالر على كل حاوية 1,600 نحو
 : يمكن التوصل إليه على ضوء المعادلة التالية

  ).يتمتع بحرية حركة كاملةنسبة اإلنتاج إلى القيمة المضافة في اقتصاد ) (نسبة زيادة التكاليف= (انخفاض اإلنتاجية 
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وعلى ذلك فإن نسبة .  ألف دوالر20على سبيل المثال، إذا أخذنا حاوية لمنتجات الصناعات الغذائية فإن قيمة هذه الحاوية بالمتوسط تبلغ نحو 
ًاعات الغذائية في إسرائيل مثال أما نسبة اإلنتاج إلى القيمة المضافة في الصن). 1,600/20,000% (=8زيادة التكاليف إلى قيمة الحاوية تبلغ 

% 11على ذلك فإن الدراسة تقدر هبوط اإلنتاجية في قطاع الصناعات الغذائية الفلسطينية بسبب القيود على الحركة بمقدار . 1.4فإنها تبلغ نحو 
 على الحركة بمقدار يتراوح بين وبشكل مشابه قدرت الدراسة االنخفاض في إنتاجية القطاع الزراعي الفلسطيني بسبب القيود). %1.4 *8(= 
 %.48و% 34

  

يتوصل التحليل على ضوء ذلك إلى أن الجزء األكبر من انخفاض اإلنتاجية في األراضي الفلسطينية، ومن تدهور النمو االقتصادي بالتالي، يعود 
خالل % 30عمل في قطاع غزة انخفضت بمقدار ًوهذه النتيجة يدعمها أيضا مالحظة أن إنتاجية ال. على القيود على الحركة في الضفة والقطاع

  .بالتزامن مع الحصار الخانق الذي فرضته سلطات االحتالل على القطاع آنذاك) 2007 -2005(أقل من ثالث سنوات 
  
  
  
 

  سوق العمل -2
 

   القوى العاملة ونسبة المشاركة2-1
  

أي نـسبة العـاملين والعـاطلين إلـى مـن هـم (بلغت نسبة المشاركة 
ـــــي ســـــن  ـــــع األول مـــــن العـــــام ) العمـــــلف ـــــي 2015خـــــالل الرب  ف

الربــــع فــــي % 46.3مقارنــــة مــــع % 45.6األراضــــي الفلــــسطينية 
كمــــا تــــشير ). 1-2انظــــر الجــــدول  (2014المنـــاظر مــــن العــــام 

البيانـــــات الربعيـــــة إلـــــى ارتفـــــاع أعـــــداد العـــــاملين فـــــي األراضـــــي 
 ألـــــف عامـــــل بـــــين الـــــربعين المتنـــــاظرين، 24الفلـــــسطينية بنحـــــو 

 والربع 2015بين الربع األول %) 1.5بنسبة ( ألف 14وبمقدار 
  ).2 -2انظر الجدول  (2014الرابع 

  

   سنة فأكثر في الضفة الغربية وقطاع غزة 15نسبة المشاركة في القوى العاملة لألفراد : 1-2جدول 
   (%)2015 - 2013حسب المنطقة والجنس 
  

المنطقة 
 والجنس

  الربع األول
2013 

  الربع الثاني
2013 

الربع الثالث 
2013 

الربع الرابع 
2013 

العام 
2013 

  الربع األول
2014 

  الربع الثاني
2014 

الربع الثالث 
2014 

الربع الرابع 
2014 

العام 
2014 

  الربع األول
2015 

 كال الجنسين

 45.6 46.6 46.4 46.3 46.4 47.2 45.0 45.7 44.9 44.4 45.0 الضفة الغربية

 45.5 44.4 44.9 42.8 45.2 44.8 41.2 42.4 41.4 40.4 40.5 قطاع غزة

 45.6 45.8 45.8 45.0 46.0 46.3 43.6 44.5 43.6 43.0 43.4 الضفة والقطاع

 ذكور

 72.2 73.4 72.9 73.6 73.4 73.8 71.3 71.6 71.3 70.9 71.3 الضفة الغربية

 70.7 68.2 69.5 66.0 69.0 68.5 65.8 67.1 66.4 64.8 65.0 قطاع غزة

 71.7 71.5 71.6 70.8 71.8 71.9 69.3 70.0 69.5 68.7 69.0 والقطاعالضفة 

 إناث

 18.3 19.1 19.2 18.3 19.0 19.8 18.0 19.0 17.8 17.3 18.0 الضفة الغربية

 19.7 20.0 19.7 19.0 20.8 20.5 16.0 17.2 15.8 15.4 15.4 قطاع غزة

 18.8 19.4 19.4 18.5 19.7 20.1 17.3 18.3 17.1 16.6 17.1 الضفة والقطاع

  . فلسطين-رام اهللا. 2015-2013، مسح القوى العاملة، 2015.الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر
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  2015 - 2013 سنة فأكثر والعاملون منهم في فلسطين حسب مكان العمل ألرباع األعوام 15األفراد : 2-2جدول 
  

الربع  مكان العمل
  األول
2013 

الربع 
  الثاني
2013 

الربع 
الثالث 
2013 

الربع 
الرابع 
2013 

العام 
2013 

الربع 
  األول
2014 

الربع 
  الثاني
2014 

الربع 
الثالث 
2014 

الربع 
الرابع 
2014 

العام 
2014 

الربع 
  األول
2015 

 2,801 2,742 2,777 2,754 2,728 2,708 2,649 2,684 2,661 2,638 2,615 )ألف( القوة البشرية

 1,276 1,255 1,273 1,239 1,254 1,254 1,155 1,194 1,161 1,133 1,134 القوى العاملة

 950 917 936 880 926 926 885 893 886 900 862 )ألف(عدد العاملين 

 59.6 61.1 61.0 62.4 61.1 59.9 58.6 59.6 57.8 58.3 58.5 (%)الضفة الغربية 

 28.7 27.2 27.7 25.7 27.0 28.2 30.2 28.5 30.5 31.0 30.7 (%)قطاع غزة 

 11.7 11.7 11.3 11.9 11.9 11.9 11.2 11.7 11.7 10.7 10.8 (%)إسرائيل والمستوطنات 

  . فلسطين-رام اهللا. 2015-2013، مسح القوى العاملة، 2015.الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر
  

 أن القطاع الخاص كان المشغل 3-2يتبين من الجدول 
لفلسطينية في الضفة الغربية خالل الربع األول الرئيسي للعمالة ا

، وفي قطاع غزة أيضا حيث يشغل %65ً، مستوعبا 2015

ولكن نسبة . القطاع الخاص أكثر من نصف العاملين هناك
العاملين في القطاع العام في غزة تفوق نظيرها في الضفة 

  ).فقط% 16.8مقارنة مع % 38.9(الغربية 
  

   (%)2015 - 2013 سنة فأكثر من فلسطين حسب المنطقة والقطاع 15ي للعاملين التوزيع النسب: 3-2جدول 
  

  

 القطاع
  الربع األول

2013 

  الربع الثاني
2013 

الربع الثالث 
2013 

الربع الرابع 
2013 

  العام 
2013 

  الربع األول
2014 

  الربع الثاني
2014 

  الربع الثالث
2014 

الربع الرابع 
2014 

  العام
2014 

  الربع األول
2015 

 فلسطين

 23.2 22.9 22.9 23.5 22.4 22.9 23.0 23.1 22.9 22.5 23.6 قطاع عام

 61.6 62.3 62.5 61.5 62.7 62.2 62.7 62.4 62.4 63.6 62.4 قطاع خاص

 3.5 3.1 3.3 3.1 3.0 3.0 3.1 2.8 3.0 3.2 3.2 قطاعات أخرى

 11.7 11.7 11.3 11.9 11.9 11.9 11.2 11.7 11.7 10.7 10.8 إسرائيل ومستوطنات

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

 الضفة الغربية

 16.8 16.0 16.5 15.8 15.6 15.9 16.6 16.4 17.1 16.4 16.6 قطاع عام

 65.0 66.2 66.3 66.5 66.4 65.7 65.5 65.4 64.3 66.4 66.1 قطاع خاص

 1.8 1.7 1.6 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 1.8 1.7 1.7 قطاعات أخرى

 16.4 16.1 15.6 16.0 16.3 16.6 16.1 16.4 16.8 15.5 15.6 إسرائيل ومستوطنات

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

 قطاع غزة

 38.9 41.5 39.6 45.7 40.7 40.5 37.8 39.5 36.2 36.2 39.3 قطاع عام

 53.3 51.7 52.8 47.0 52.8 53.6 56.2 55.1 58.2 57.3 54.2 قطاع خاص

 7.8 6.8 7.6 7.3 6.5 5.9 6.0 5.4 5.6 6.5 6.5 قطاعات أخرى

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

  . فلسطين-رام اهللا. 2015 -2013، مسح القوى العاملة، 2015.الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر
  

إلى ) 4-2(لة الوظيفية، يشير الجدول أما فيما يتعلق بالحا
ارتفاع طفيف في نسبة العاملين بأجر في األراضي الفلسطينية 

، وجاء هذا نتيجة 2015 واألول 2014بين الربعين الرابع 
) بنحو نصف نقطة مئوية(نسبة في الضفة الغربية ارتفاع ال

كما يالحظ . وارتفاعها بنحو نقطتين مئويتين في قطاع غزة

نسبة العاملين من أعضاء األسرة غير مدفوعي األجر ارتفاع 
 نقطة مئوية خالل الربع األول 1.7في قطاع غزة بمقدار 

 3.3 مقارنة مع الربع الذي سبقه، وانخفاضها بمقدار 2015
  .نقطة مئوية بالمقارنة مع الربع المناظر من العام السابق
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   (%)2015 - 2013والمنطقة ألرباع األعوام  يفيةالتوزيع النسبي للعاملين حسب الحالة الوظ: 4-2جدول 
 

 المنطقة والحالة العملية
  الربع األول

2013 

  الربع الثاني
2013 

الربع 
الثالث 
2013 

الربع 
الرابع 
2013 

  العام
2013 

الربع 
  األول
2014 

الربع 
  الثاني
2014 

الربع 
الثالث 
2014 

الربع 
الرابع 
2014 

  العام
2014 

الربع 
  األول
2015 

  الغربيةالضفة

 6.6 7.4 7.1 7.1 6.5 6.7 7.1 6.8 7.1 7.1 7.5 صاحب عمل

 20.6 19.5 20.4 18.8 19.5 18.6 18.4 18.9 18.8 18.4 17.5 يعمل لحسابه

 64.7 64.6 64.2 66.1 66.9 67.6 65.9 64.6 65.9 65.8 67.6 مستخدم بأجر

 8.1 8.5 8.3 8.0 7.1 7.1 8.6 9.7 8.2 8.7 7.4 عضو أسرة غير مدفوع األجر

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

 قطاع غزة

 3.5 3.9 3.8 3.7 7.6 7.5 4.1 3.6 5.2 4.2 3.3 صاحب عمل

 13.7 17.3 17.1 15.9 20.2 18.8 17.4 19.1 18.5 16.3 15.8 يعمل لحسابه

 77.2 75.7 75.2 77.2 63.5 64.8 73.3 73.8 71.6 72.9 75.1 مستخدم بأجر

 5.6 3.1 3.9 3.2 8.7 8.9 5.2 3.5 4.7 6.6 5.8 عضو أسرة غير مدفوع األجر

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

 فلسطين

 5.7 6.4 6.2 6.2 3.5 4.5 6.2 5.9 6.5 6.2 6.2 صاحب عمل

 18.6 18.9 19.5 18.1 17.6 18.3 18.1 19.0 18.7 17.8 17.0 يعمل لحسابه

 68.3 67.7 67.3 69.0 76.1 74.6 68.2 67.2 67.6 68.0 69.9 مستخدم بأجر

 7.4 7.0 7.0 6.7 2.8 2.6 7.5 7.9 7.2 8.0 6.9 عضو أسرة غير مدفوع األجر

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

  . فلسطين-رام اهللا. 2015-2013العاملة، ، مسح القوى 2015.الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر
  

تشير البيانات الربعية إلى حدوث بعض التغير في توزيع 
 2014العاملين حسب األنشطة االقتصادية بين الربعين الرابع 

ً انخفاضا في نسبة العاملين 5-2يبين الجدول . 2015 واألول
 نقطة مئوية 2.1في قطاع الزراعة والصيد والحراجة بمقدار 

 في 0.8 نقطة في الضفة مقابل 2.6انخفاض (خالل هذه الفترة 
ً، ويالحظ أيضا ارتفاع نسبة العاملين في التجارة والمطاعم )غزة

 نقطة مئوية مقارنة مع الربع 1.4والفنادق في فلسطين بمقدار 
ًكما شهدت نسبة العاملين في قطاع الخدمات ارتفاعا . السابق

لسطين مقارنة مع الربع السابق  نقطة مئوية في ف0.7أيضا بلغ 
 في الضفة الغربية مقابل انخفاضها بمقدار 1.4ارتفعت بمقدار (

 نقطة مئوية مقارنة مع 0.8، وارتفعت بمقدار ) نقطة مئوية1.8
  .الربع المناظر

  

   (%)2015 - 2013والمنطقة  التوزيع النسبي للعاملين في فلسطين حسب النشاط االقتصادي: 5-2جدول 
  

  ط االقتصاديالنشا
 والمنطقة

الربع 
  األول 
2013 

الربع 
  الثاني
2013 

الربع 
الثالث 
2013 

الربع 
الرابع 
2013 

  العام 
2013 

الربع 
  األول
2014 

الربع 
  الثاني
2014 

الربع 
الثالث 
2014 

الربع 
الرابع 
2014 

  العام 
2014 

الربع 
  األول
2015 

 فلسطين

 8.7 10.4 10.8 9.3 11.2 10.2 10.5 11.0 10.3 11.2 9.6 الزراعة والصيد والحراجة

 12.6 12.6 12.4 12.7 12.8 12.4 12.2 11.6 11.3 12.3 13.5 محاجر وصناعة تحويلية

 14.9 15.3 15.1 16.0 15.0 14.9 15.6 15.2 16.4 15.7 15.0 البناء والتشييد

 21.4 20.2 20.0 19.4 20.2 21.1 19.6 20.4 20.6 19.0 18.5 التجارة والمطاعم والفنادق

 5.9 5.4 5.9 5.0 5.1 5.7 6.4 6.0 6.4 6.6 6.7 النقل والتخزين واالتصاالت

 36.5 36.1 35.8 37.6 35.7 35.7 35.7 35.8 35.0 35.2 36.7 خدمات وغيرها

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

 الضفة الغربية

 8.9 11.1 11.5 10.5 11.7 10.6 11.5 12.1 11.2 12.2 10.3 الزراعة والصيد والحراجة
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  ط االقتصاديالنشا
 والمنطقة

الربع 
  األول 
2013 

الربع 
  الثاني
2013 

الربع 
الثالث 
2013 

الربع 
الرابع 
2013 

  العام 
2013 

الربع 
  األول
2014 

الربع 
  الثاني
2014 

الربع 
الثالث 
2014 

الربع 
الرابع 
2014 

  العام 
2014 

الربع 
  األول
2015 

 15.5 15.4 15.3 15.5 15.6 15.3 15.1 14.4 14.1 15.2 16.8 محاجر وصناعة تحويلية

 19.8 20.2 20.2 21.1 19.8 19.7 19.3 19.2 20.5 18.9 18.6 البناء والتشييد

 22.0 20.6 20.5 19.9 20.5 21.5 19.8 20.4 20.4 19.3 19.0 التجارة والمطاعم والفنادق

 5.3 5.0 5.4 4.6 4.8 5.3 5.6 5.6 5.2 6.0 5.7 النقل والتخزين واالتصاالت

 28.5 27.7 27.1 28.4 27.6 27.6 28.7 28.3 28.6 28.4 29.6 خدمات وغيرها

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

 قطاع غزة

 8.2 8.6 9.0 5.8 10.0 9.4 8.4 8.0 8.3 9.2 8.2 الزراعة والصيد والحراجة

 5.3 4.9 4.8 4.7 5.3 4.9 5.3 4.4 4.9 5.7 6.2 محاجر وصناعة تحويلية

 2.5 2.0 1.8 1.3 2.2 2.6 7.0 5.2 7.0 8.7 6.9 البناء والتشييد

 20.0 19.2 18.6 18.3 19.5 20.2 19.2 20.4 21.0 18.3 17.3 التجارة والمطاعم والفنادق

 7.4 6.6 7.4 6.1 6.0 6.6 8.3 7.1 9.2 7.9 8.9  واالتصاالتالنقل والتخزين

 56.6 58.7 58.4 63.8 57.0 56.3 51.8 54.9 49.6 50.2 52.5 خدمات وغيرها

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

  . فلسطين-رام اهللا. 2015-2013، مسح القوى العاملة، 2015.الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر
  

 البطالة 2-2
 

انخفض معدل البطالة في فلسطين بنحو نقطة مئوية واحدة، 
.  مقارنة مع الربع السابق2015خالل الربع األول % 25.6إلى 

وجاء االنخفاض هذا نتيجة انخفاض معدل البطالة في قطاع 
 نقطة مئوية، وانخفاضه في الضفة الغربية 1.2غزة بمقدار 

أما بالمقارنة مع الربع المناظر من .  نقطة مئوية1.1بمقدار 

، فلقد انخفض معدل البطالة في فلسطين بمقدار 2014العام 
 1.9 نقطة مئوية فقط، نتيجة انخفاضه في الضفة بمقدار 0.6

انظر ( نقطة مئوية 0.8نقطة مئوية وارتفاعه في القطاع بنحو 
  ).6 -2الجدول 

  

  ) سنة فأكثر15(فراد المشاركين في القوى العاملة معدل البطالة بين األ: 6-2جدول 
   (%)2015 - 2013 في فلسطين حسب المنطقة والجنس 

  

المنطقة 
 والجنس

الربع 
  األول
2013 

الربع 
  الثاني
2013 

الربع 
الثالث 
2013 

الربع 
الرابع 
2013 

  العام
 2013 

الربع 
  األول
2014 

الربع 
  الثاني
2014 

الربع 
الثالث 
2014 

الربع 
 الرابع
2014 

العام 
2014 

الربع 
  األول
2015 

 فلسطين

 22.8 23.9 23.8 25.8 22.6 23.3 20.6 23.1 20.3 17.6 21.2 ذكور

 36.2 38.4 36.5 41.5 39.4 36.5 35.0 33.5 37.8 33.6 35.3 إناث

 25.6 26.9 26.5 29.0 26.2 26.2 23.4 25.2 23.7 20.6 23.9 المجموع

 الضفة الغربية

 14.4 15.2 15.2 16.7 13.2 15.9 16.8 16.9 16.8 14.9 18.6 ذكور

 24.4 27.4 26.0 29.6 26.9 27.1 25.9 23.2 28.2 25.1 27.4 إناث

 16.3 17.7 17.4 19.2 16.0 18.2 18.6 18.2 19.1 16.8 20.3 المجموع

 قطاع غزة

 37.9 40.1 39.6 43.5 40.1 37.4 27.8 34.8 26.9 22.7 26.3 ذكور

 55.2 56.8 54.3 61.5 59.3 52.4 53.1 53.4 56.7 50.4 51.6 إناث

 41.6 43.9 42.8 47.4 44.5 40.8 32.6 38.5 32.5 27.9 31.0 المجموع

 . فلسطين-رام اهللا. 2015-2013، مسح القوى العاملة، 2015.الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر
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 2015ول ومن أهم مواصفات البطالة في فلسطين في الربع األ
  :ما يلي

بلغ معدل البطالة بين : أنها مرتفعة في أوساط الشباب �
% 58% (41 سنة 24 - 15الشباب من الفئة العمرية 

وهذا يوحي أن نسبة كبيرة من ). للذكور% 37.6لإلناث، 
العاطلين عن العمل هم من الداخلين الجدد لسوق العمل 

  ).7 -2انظر الجدول (

 

  في فلسطين )  سنة فأكثر15(ين األفراد المشاركين في القوى العاملة معدل البطالة ب: 7-2جدول 

   (%)2015 - 2013حسب الجنس والفئات العمرية 
  

  تالفئا
 العمرية

  الربع األول
2013 

  الربع الثاني
2013 

الربع الثالث 
2013 

الربع الرابع 
2013 

  العام
2013 

  الربع األول
2014 

  الربع الثاني
2014 

الربع الثالث 
2014 

الربع الرابع 
2014 

  العام
2014 

  الربع األول
2015 

 كال الجنسين

15-24 40.9 37.0 42.6 43.2 41.0 42.1 41.2 46.8 44.5 43.6 41.0 

25-34 25.2 22.0 25.5 27.9 25.2 29.4 31.0 32.2 29.8 30.6 29.2 

35-44 13.1 11.4 11.3 12.7 12.1 14.9 14.4 16.6 13.5 14.8 14.1 

45-54 14.5 10.0 10.5 13.4 12.1 13.9 14.1 17.1 14.8 15.0 12.6 

55+ 9.9 6.8 10.1 10.9 9.4 12.7 12.0 9.2 8.3 10.6 11.6 

 25.6 26.9 26.8 29.0 26.2 26.2 23.4 25.2 23.7 20.6 23.9 المجموع

 ذكور

15-24 36.9 32.4 37.7 40.5 36.9 38.9 36.8 42.7 41.4 39.9 37.6 

25-34 18.1 14.9 17.8 21.4 18.1 21.8 23.0 24.5 22.9 23.0 22.8 

35-44 12.8 11.0 11.0 12.8 11.9 13.9 12.6 16.3 12.9 13.9 13.6 

45-54 16.8 10.9 11.8 15.0 13.6 15.3 15.6 18.7 16.0 16.4 13.5 

55+ 11.5 8.1 12.0 13.3 11.2 15.3 13.9 11.0 9.7 12.5 13.4 

 22.8 23.9 23.8 25.8 22.6 23.3 20.6 23.1 20.3 17.6 21.2 المجموع

 اإلناث

15-24 64.4 65.2 69.3 59.5 64.7 60.1 64.0 66.4 60.3 62.8 58.0 

25-34 48.1 45.8 50.8 47.3 48.0 51.0 54.8 55.8 50.5 53.0 49.0 

35-44 14.3 12.9 12.7 12.6 13.1 18.9 20.7 17.8 15.7 18.2 16.2 

45-54 4.1 6.1 4.4 6.6 5.3 8.8 8.5 10.1 9.7 9.2 8.6 

55+ 2.2 - - - 0.5 2.9 3.9 0.3 1.7 2.3 1.9 

 36.2 38.4 36.5 41.5 39.4 36.5 35.0 33.5 37.8 33.6 35.3 المجموع

  . فلسطين-رام اهللا. 2015-2013، مسح القوى العاملة، 2015.الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر
  

ًقل تعليما بالنسبة للذكور أنها متمركزة في أوساط األ �
عند % 25.2يبلغ معدل البطالة : والعكس عند اإلناث

الذكور الذين لم يحصلوا على أي تعليم، بينما يبلغ 
ولكن األمر .  سنة فأكثر13عند ذوي تعليم % 17.8

إذ في حين تنخفض البطالة بين . معكوس عند اإلناث

ازدياد التعليم الذكور مع ارتفاع التعليم، إال أنها ترتفع مع 
 13إذ يبلغ معدل بطالة اإلناث ذوات تعليم . عند اإلناث

للواتي لم % 2.2بينما ينخفض إلى % 44سنة فأكثر 
 ).8-2انظر الجدول (يحزن على أي تعليم 
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  ) سنة فأكثر15(معدل البطالة بين األفراد المشاركين في القوى العاملة : 8-2جدول 
   (%)2015 - 2013السنوات الدراسية في فلسطين حسب الجنس وعدد 

  

عدد السنوات 
 الدراسية

  الربع األول
2013 

  الربع الثاني
2013 

الربع الثالث 
2013 

الربع الرابع 
2013 

العام 
2013 

  الربع األول
2014 

  الربع الثاني
2014 

الربع الثالث 
2014 

الربع الرابع 
2014 

العام 
2014 

  الربع األول
2015 

  كال الجنسين

0 18.5 6.2 10.2 16.8 13.0 15.7 10.0 18.2 18.6 15.3 13.7 

1 -6 21.3 15.7 20.0 22.2 19.8 25.3 24.8 29.5 23.8 25.8 21.4 

7 -9 21.8 19.5 21.7 23.8 21.7 23.0 23.0 27.3 25.2 24.6 24.8 

10-12 21.6 18.6 20.1 23.5 21.0 23.5 22.8 25.7 24.3 24.1 25.0 

13+ 28.3 25.0 29.5 28.7 27.9 30.9 32.2 33.2 30.0 31.6 27.8 

 25.6 26.9 26.5 29.0 26.2 26.2 23.4 25.2 23.7 20.6 23.9 المجموع

  ذكور

0 26.2 14.1 23.4 35.2 25.3 27.5 22.8 30.3 32.2 28.1 25.2 

1 -6 24.3 17.5 22.3 26.1 22.6 29.2 28.4 32.5 26.7 29.2 23.2 

7 -9 23.2 20.4 23.0 25.4 23.0 24.5 23.7 28.7 26.8 25.9 25.6 

10-12 22.0 18.9 20.5 24.5 21.5 24.1 23.0 26.5 24.8 24.6 24.8 

13+ 17.1 13.3 17.0 17.8 16.4 18.8 18.9 19.7 18.9 19.1 17.8 

 22.8 23.9 23.8 25.8 22.6 23.3 20.6 23.1 20.3 17.6 21.2 المجموع

  إناث

0 10.9 - - 1.7 2.8 6.0 0.0 4.6 4.1 3.6 2.2 

1 -6 2.6 3.6 3.9 1.6 2.8 5.8 5.1 9.1 6.8 6.5 9.9 

7 -9 5.1 9.7 4.0 6.3 6.4 9.1 15.0 10.9 9.4 11.1 16.8 

10-12 16.9 15.2 14.6 12.1 14.7 17.7 20.7 16.1 19.3 18.6 27.2 

13+ 46.7 45.2 49.9 46.1 47.0 49.7 52.4 53.3 47.1 50.6 44.0 

 36.2 38.4 36.5 41.5 39.4 36.5 35.0 33.5 37.8 33.6 35.3 المجموع

  . فلسطين-رام اهللا. 2015-2013، مسح القوى العاملة، 2015.الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر
  
  

  الجامعات والكليات المتوسطةالبطالة في أوساط خريجي  2-3
  

ع الخريجين الذين يحملون مؤهل دبلـوم ّ توز9 -2ّيسجل الجدول 
وبلغـت نـسبة . متوسط فأعلى في فلـسطين بـين عـاطلين وعـاملين

فــي الربــع % 29.3العــاطلين مــن حملــة الــدبلوم المتوســط فــأعلى 
؛ بانخفـاض ملحوظــة عــن النــسبة فــي الربــع الــسابق 2015األول 

يالحـــظ أن الخـــريجين مـــن تخـــصص القـــانون عـــانوا  %).32.0(
، إذ بلغـــــت نـــــسبة 2015مـــــن أدنـــــى بطالـــــة خـــــالل الربـــــع األول 

 خـريج 100من بـين أي أنه (، %6.3العاطلين عن العمل منهم 
مـــن جهـــة أخـــرى، ).  عـــاطلين عـــن العمـــل6كـــان هنالـــك حـــوالي 

ٕسجل خريجو العلوم التربوية واعـداد المعلمـين أعلـى نـسبة بطالـة 
% 40.9عن العمل من بين كافة التخصصات، إذ بلغت حوالي 

ـــــع األول  ـــــسبة العـــــاطلين مـــــن . 2015خـــــالل الرب كمـــــا كانـــــت ن
  %.38.1خريجي الصحافة واإلعالم مرتفعة، 
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  توزيع العاملين والعاطلين عن العمل لألفراد الخريجين الذين يحملون: 9-2جدول 
ًمؤهال علميا     (%)2015 - 2013حسب التخصص ) دبلوم متوسط فأعلى(ً

  

 التخصص 2015الربع األول  2014العام  2014الربع الرابع  2013العام 

 العاطلون العاملون عاطلونال العاملون العاطلون العاملون العاطلون العاملون

 40.9 59.1 50.8 49.2 49.8 50.2 42.7 57.3 ٕعلوم تربوية واعداد معلمين

 33.2 66.8 33.5 66.5 26.4 73.6 33.5 66.5 علوم إنسانية

 31.1 68.9 37.7 62.3 35.8 64.2 34.3 65.7 العلوم االجتماعية والسلوكية

 38.1 61.9 36.9 63.1 38.5 61.5 39.9 60.1 الصحافة واإلعالم

 30.1 69.9 31.3 68.7 31.3 68.7 26.2 73.8 األعمال التجارية واإلدارية

 6.3 93.7 9.7 90.3 11.5 88.5 8.4 91.6 القانون

 25.1 74.9 39.1 60.9 39.4 60.6 32.0 68.0 العلوم الطبيعية

 30.0 70 37.6 62.4 33.3 66.7 30.8 69.2 الرياضيات واإلحصاء

 30.7 69.3 31.4 68.6 27.0 73.0 32.6 67.4 الحاسوب

 21.6 78.4 29.2 70.8 33.3 66.7 24.3 75.7 الهندسة والمهن الهندسية

 24.9 75.1 23.0 77.0 19.0 81.0 18.8 81.2 العلوم المعمارية والبناء

 21.4 78.6 24.4 75.6 22.8 77.2 21.1 78.9 الصحة

 10.8 89.2 38.6 61.4 22.1 77.9 34.7 65.3 الخدمات الشخصية

 20.3 79.7 27.6 72.4 23.3 76.7 30.8 69.2 باقي التخصصات

 29.3 70.7 33.9 66.1 32.0 68.0 30.2 69.8 المجموع

  . فلسطين-رام اهللا. 2015 -2013، مسح القوى العاملة، 2015.الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر
  

 األجر وساعات العمل 2-4

  

ملحـــوظ علـــى متوســـط األجـــر اليـــومي للعـــاملين فـــي طـــرأ ارتفـــاع 
 واألول 2014بــــين الــــربعين الرابــــع % 3.1الــــضفة الغربيــــة بلــــغ 

، وانخفاض ملحوظ على متوسط األجر اليومي في قطاع 2015
وارتفــع متوســط األجــر اليــومي للعــاملين فــي %. 7.3غــزة بنحــو 

. خـــــــالل نفـــــــس الفتـــــــرة% 1.1إســـــــرائيل والمـــــــستعمرات بمقـــــــدار 

، يالحــظ ارتفــاع 2014نــة مــع الربــع المنــاظر مــن العــام وبالمقار
وارتفـاع % 4.4متوسط أجر العاملين فـي الـضفة الغربيـة بمقـدار 

للعـاملين فـي إسـرائيل والمـستعمرات، بينمـا انخفـض % 7.6بنحو 
خـالل نفـس % 0.6متوسط أجر العاملين في قطـاع غـزة بمقـدار 

  ).10 -2انظر الجدول (الفترة 
  

  ط ساعات العمل األسبوعية وأيام العمل الشهرية واألجر اليومي متوس: 10-2جدول 

  2015 - 2013 حسب مكان العمل فلسطينمعلومي األجر في  بالشيكل للمستخدمين
  

 األجر الوسيط اليومي متوسط األجر اليومي متوسط أيام العمل الشهرية متوسط الساعات األسبوعية مكان العمل

 2013العام 

 76.9 89.0 22.4 43.4 الضفة الغربية

 50.0 63.1 23.7 37.6 قطاع غزة

 160.0 175.6 19.8 42.4 إسرائيل والمستوطنات

 80.0 97.2 22.3 41.7 المجموع

 2014الربع األول 

 80.0 90.2 21.9 44.2 الضفة الغربية

 50.0 61.7 23.9 38.3 قطاع غزة

 173.1 182.6 19.8 43.1 إسرائيل والمستوطنات

 83.3 99.3 22.0 42.4 المجموع
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 األجر الوسيط اليومي متوسط األجر اليومي متوسط أيام العمل الشهرية متوسط الساعات األسبوعية مكان العمل

 2014الربع الثاني 

 80.0 90.7 22.7 44.7 الضفة الغربية

 50.0 61.1 23.8 37.3 قطاع غزة

 180.0 184.3 20.2 43.4 إسرائيل والمستوطنات

 80.0 99.6 22.5 42.6 المجموع

 2014الربع الثالث 

 80.0 91.2 22.6 44.3 الضفة الغربية

 65.4 69.9 23.8 38.1 قطاع غزة

 180.0 189.2 20.0 41.8 إسرائيل والمستوطنات

 90.0 107.4 22.3 42.9 المجموع

 2014الربع الرابع 

 80.0 91.4 22.9 43.4 الضفة الغربية

 56.5 66.1 24.0 37.2 قطاع غزة

 192.3 194.2 19.8 41.9 إسرائيل والمستوطنات

 84.6 101.9 22.6 41.6 المجموع

 2014العام 

 80.0 90.9 22.5 44.1 بيةالضفة الغر

 54.1 63.9 23.9 37.7 قطاع غزة

 180.0 187.5 20.0 42.6 إسرائيل والمستوطنات

 84.6 101.8 22.4 42.4 المجموع

 2015الربع األول 

 83.3 94.2 21.9 43.0 الضفة الغربية

 46.2 61.3 22.6 37.0 قطاع غزة

 192.3 196.4 18.8 40.9 إسرائيل والمستوطنات

 84.6 103.0 21.6 40.9 مجموعال

  . فلسطين-رام اهللا. 2015 -2013، مسح القوى العاملة، 2015.الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر

  
  2إعالنات الوظائف الشاغرة 2-5
 

 وظيفة 621 اإلعالن عن 2015شهد الربع الرابع من العام 
ارنة مق% 40شاغرة في األراضي الفلسطينية، بانخفاض بنسبة 

مقارنة مع الربع المناظر من % 29مع الربع السابق وبنسبة 
وتجدر اإلشارة إلى أن ). 11-2انظر جدول (العام الماضي 

. ً إعالنا لم يتم تحديد عدد الوظائف الشاغرة فيها20هناك 
  كذلك يتوجب التأكيد على أن الوظائف الشاغرة المعلن عنها ال

ة، على الرغم من أن كافة تمثل بالضرورة جميع الفرص المتوفر  
  .3ًالوظائف الحكومية يتوجب اإلعالن عنها تبعا لنص القانون

 

استحوذ قطاع المنظمات األهلية على النسبة الكبرى من 
 2015الوظائف الشاغرة المعلن عنها في الربع األول من العام 

يليه القطاع الخاص بنسبة ). ً شاغرا327% (52.7بنسبة 
، أما القطاع الحكومي فقد كانت حصته )ً شاغرا%220 (35.4
  ). ً شاغرا74% (11.9ًتقريبا 

                                                           

 .ps.jobs.www بتجميع إعالنات الوظائف الشاغرة من صحيفة القدس اليومية، ومن الموقع اإللكتروني معهدالقام    2

يكون التعيين فيها بقرار من الجهة تقوم الدوائر الحكومية باإلعالن عن الوظائف الخالية فيها التي : "م على1998لسنة ) 4(من قانون الخدمة المدنية رقم ) 19(تنص المادة    3
 ".المختصة خالل أسبوعين من خلوها في صحيفتين يوميتين على األقل، ويتضمن اإلعالن البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها
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أما بالنسبة لتوزيع الشواغر حسب المنطقة الجغرافية، فقد 
استحوذت منطقة وسط الضفة الغربية على أغلبية الشواغر 

، في حين كانت حصة كل من %45.4المعلن عنها بنسبة 
أما . ليعلى التوا% 12.6و% 17.4جنوب وشمال الضفة 

وكان المؤهل %. 24.6بالنسبة لقطاع غزة فقد بلغت حصته 
، في %77.1ًالعلمي األكثر طلبا هو درجة البكالوريوس بنسبة 
، دبلوم %6.6حين كان الطلب على درجات الماجستير فأعلى 

 ).11-2انظر جدول %. (6.0، ثانوية عامة فأقل 10.3%

  

 ات الصحف اليومية عدد الوظائف الشاغرة في إعالن: 11-2جدول 

  2015، والربع األول 2014في األراضي الفلسطينية خالل الربع األول والربع الرابع 
 

 2015الربع االول 
 

الربع األول 
2014 

 2014الربع الرابع 
 المجموع آذار شباط كانون الثاني

 حسب القطاع

 220 129 55 36 245 358 القطاع الخاص

 74 34 26 14 129 99 القطاع العام

 327 121 89 117 650 419 المنظمات غير الحكومية

 حسب المنطقة الجغرافية

 78 40 22 16 164 133 شمال الضفة

 282 153 53 76 417 505 وسط الضفة

 108 44 42 22 150 107 جنوب الضفة

 153 47 53 53 293 131 قطاع غزة

 حسب الدرجة العلمية

 41 24 6 11 69 133 ماجستير فأعلى

 479 199 137 143 757 505 بكالوريوس

 64 28 25 11 137 107 دبلوم

 37 33 2 2 61 131 أقل من ذلك

 المجموع

  876 1,024 167 170 284 621 

   .   ps.jobs.www بتجميعها من صحيفة القدس اليومية، ومن الموقع اإللكتروني المعهدقام : المصدر
 

حاز الطلب على تخصصات العلوم اإلدارية واالقتصادية على 
، يليه %40.7الحصة الكبرى من الشواغر المعلن عنها بنسبة 

الطلب على تخصصات العلوم اإلنسانية واالجتماعية بنسبة 
، بينما %18.4، ثم الطلب على العلوم التطبيقية بنسبة 22.5%

بية والصحية بلغت نسبة الطلب على تخصصات العلوم الط
انظر %. (8.4، والتخصصات والمهن األخرى %10نحو 
  ).12 -2جدول 

 

 عدد الوظائف الشاغرة في إعالنات الصحف اليومية في األراضي الفلسطينية موزعة : 12 -2جدول 

  2015الجغرافية خالل الربع األول حسب التخصص المطلوب والقطاعات والمنطقة 
 

 التخصص زةقطاع غ الضفة الغربية
 قطاع أهلي قطاع خاص قطاع عام قطاع أهلي قطاع خاص قطاع عام

 المجموع

 62 12 2 4 27 13 4 علوم طبية وصحية

 140 47 1 1 50 29 12 علوم إنسانية واجتماعية

 114 23 1 0 17 50 23 علوم تطبيقية

 253 52 1 1 78 96 25 علوم إدارية واقتصادية

ال حرفيين، فنيي صيانة، أعم(أخرى 
 )الخ...سكرتارية

4 27 13 0 0 8 52 

 621 142 5 6 185 215 68 المجموع

 ps.jobs.www بتجميعها من صحيفة القدس اليومية، ومن الموقع اإللكتروني المعهدقام : المصدر
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  وا ثلث تعهداتهم والمانحون نفذ1994دخل الفرد اآلن ثلثي مستواه في : قطاع غزة: 2صندوق 
  

خصص مكتب البنك الدولي في الضفة والقطاع تقريره نصف السنوي عن االقتصاد الفلسطيني إلى موضوع االنهيار االقتصادي الذي يواجهه 
 عقد في القاهرة ًووفر التقرير أيضا معلومات حول درجة التزام الدول المانحة بالتعهدات التي قدمتها في مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي 4.قطاع غزة

  .2014في شهر تشرين الثاني 
  

ًثانيا، تدمير . ًأوال، خسارة اإلنتاج خالل فترة الحرب: ًذكر التقرير أن الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة أثرت سلبيا على االقتصاد عبر أربع قنوات
دمير البنية التحتية والخدمات األساسية بما فيها شبكات المواصالت ًثالثا، ت. المنشآت اإلنتاجية سواء بشكل كلي أو جزئي وتقليص الطاقة اإلنتاجية

ًرابعا، خسارة المستهلكين وثقة المستثمرين بالنسبة للمنشآت التي لم تعان .  مليون دوالر400وتم تقدير خسائر البنية التحتية بنحو . والكهرباء والماء
وأكد التقرير أن القطاع سوف يستمر بالمعاناة، ليس فقط بسبب تدهور . تيراد والتصديرًمن التدمير، فضال عن الخسائر نتيجة انسداد أبواب االس

  .ًالطاقة اإلنتاجية للقطاع الخاص، ولكن أيضا بسبب انهيار البنية التحتية وثقة رجال األعمال بالمستقبل وخسارة رأس المال البشري
  

 مليون دوالر، وهو ما 460لى تقليص الناتج المحلي اإلجمالي في القطاع بمقدار  أدى إ2014قدر البنك الدولي أن العدوان على قطاع غزة في 
وإلعطاء فكرة . وهو المعدل األعلى في العام حسب التقرير% 43في الناتج المحلي، وارتفاع معدل البطالة إلى % 15انعكس في انخفاض بنسبة 

، ذكر تقرير البنك الدولي أن الناتج المحلي اإلجمالي في القطاع يجب أن يكون عن مدى الخسارة التي عانى منها قطاع غزة في السنوات الماضية
.  مرة عن مستواه الفعلي إذا ما أخذنا مستوى الدخل بالعالقة مع درجة انتشار التعليم كما هو عليه في البلدان األخرى4.5اآلن أعلى بمقدار 

 - 1994 سنة بين 20خالل % 245ربية نما، على الرغم من القيود المتنوعة، بمقدار وبحسابات أكثر واقعية يذكر التقرير أن اقتصاد الضفة الغ
وعلى افتراض أن اقتصاد القطاع كان ينمو خالل نفس الفترة على معدل نمو اقتصاد الضفة، فإن الناتج المحلي اإلجمالي في القطاع . 2014

ًالتقرير أيضا إلى أن الدخل الحقيقي للفرد في قطاع غزة اآلن هو أقل بنسبة وتوصل .  مليار دوالر مما هو عليه اآلن3.9سيكون أعلى بمقدار 
  .1994مما كان عليه في العام % 31
  

كلفت البنك الدولي بمتابعة موضوع تسديد ) هيئة التنسيق بين كافة الجهات المانحة لالقتصاد الفلسطيني(يذكر التقرير أن لجنة االرتباط الخاصة 
وسيقوم البنك بإصدار تقارير دورية حول تنفيذ التعهدات، وهو ما باشر به في .  التي تعهدوا بها في مؤتمر إعادة إعمار غزةالمانحين لاللتزامات

  .التقرير الحالي
  

 3,512 ويتوزع المبلغ بين 2017.5 -2014 مليون دوالر للفترة 5,078بلغ إجمالي تعهدات المانحين للسلطة الفلسطينية في المؤتمر المذكور 
 أشهر من تاريخ عقد المؤتمر، فإن 6وبعد ما يزيد على . إلى مساعدات أخرى)  مليون دوالر1,575(والباقي %) 70(مليون دوالر إلى قطاع غزة 

سجل وي. فقط من إجمالي المبالغ التي تم التعهد بها إلعادة بناء القطاع% 27 مليون دوالر، أي نحو 967اإلنفاق الفعلي للمساعدات إلى غزة بلغ 
 24 مقدار تعهدات الدول والهيئات المختلفة لتمويل برنامج إعادة إعمار القطاع، إلى جانب درجة تنفيذ هذه التعهدات حتى تاريخ 1الجدول رقم 

  .2015نيسان 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4  World Bank (2015): Economic Monitoring Report to the Ad Hoc Liaison Committee. May 27. 

http://www-

wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2015/05/22/090224b082eb7780/3_0/Rendered/PDF/Econom

ic0monit0oc0liaison0committee.pdf 
، إلى جانب معلومات عن برنامج إعادة إعمار غزة ومقدار تعهدات )التعهد، االلتزام، الصرف(ٕمن أجل عرض للمراحل التي يمر بها منح وانفاق المساعدات الدولية    5

 ).38العدد (المراقب نية، انظر الدول المختلفة لتمويل برنامج المساعدات للسلطة الفلسطي
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  2015 نيسان 24تعهدات الدول والهيئات لتمويل برنامج إعادة إعمار غزة واإلنفاق الفعلي حتى : 1جدول 
  ) دوالرمليون(

 % اإلنفاق التعهد الجهة المانحة % اإلنفاق التعهد الجهة المانحة

 0 0 200 الكويت 59 36.4 61.4 الجزائر

 م.غ م.غ 8.97 لوكسمبورغ 0 0 2.14 1األرجنتين

 100 0.1 0.1 ماليزيا 100 13.18 13.18 أستراليا

 100 1.1 1.1 المكسيك 50 4.4 8.8  النمسا

 39 56.21 144.98 8 النرويج 88 5.7 6.5 البحرين

 100 0.1 0.1 بولندا 100 7.92 7.92 2 بلجيكا

 100 0.03 0.03 البرتغال 0 0 5 3 البرازيل

 10 102 1,000 قطر 100 0.06 0.06 بلغاريا

 100 0.05 0.05 رومانيا 100 14.66 14.66 كندا

 0 0 10 روسيا 100 0.25 0.25 تشيلي

 10 48.5 500 العربية السعوديةالمملكة  م.غ م.غ 1.6 الصين

 0 0 0.05 صربيا 38 0.15 0.4 كرواتيا

 100 0.1 0.1 سنغافورة 0 0 0.75 الجمهورية التشيكية

 100 0.05 0.05 سلوفاكيا 100 14.46 14.46 الدنمارك

 33 0.06 0.19 سلوفينيا 0 0 1.27 استونيا

 100 1 1 جنوب إفريقيا م.غ م.غ 70 4 بنك االستثمار األوروبي

 100 2 2 جنوب كوريا 40 140.58 348.28 5 االتحاد األوروبي

 15 3.47 22.8 إسبانيا 100 9.31 9.31 فنلندا

 م.غ م.غ 20 9السودان 100 10.13 10.13 6فرنسا 

 67 6.69 10 السويد 71 45.09 63.32 ألمانيا

 51 35.74 69.88 سويسرا 50 0.63 1.27 اليونان

 100 15.31 15.31 هولندا 100 0.16 0.16 هنغاريا

 0 0.52 200 تركيا 100 4 4 الهند

 م.غ م.غ 200 اإلمارات العربية المتحدة  م.غ م.غ 1 إندونيسيا

 80 25.65 32.16 المملكة المتحدة 40 1.27 3.17 ايرلندا

 84 233.35 277 الواليات المتحدة األمريكية 14 3.42 23.68 7إيطاليا

 100 62 62 بنك الدوليال 100 61 61 اليابان

 % اإلنفاق التعهد 

 27.50 967 3512 المجموع الكلي

  .  تعهدت األرجنتين بتقديم مساعدة تقنية لدعم قطاع غزة من خالل توقيع اتفاقية مع وزارة التخطيط والتنمية اإلدارية1
  .2014َ  المساهمة البلجيكية هي فعليا مساهمتها بالصندوق العام لألونروا في 2
  . طن من الفاصوليا4,000 طن من األرز، 6,000 تمثلت مساهمة البرازيل على شكل تقديم 3
  .  تمثلت مساهمة بنك االستثمار األوروبي على شكل قروض4
 2015 -2014 شملت مساهمة االتحاد األوروبي بمنحة لصندوق األونروا ومنحة مماثلة لقطاع غزة خالل 5

 . فقط2014دات الكلية لألراضي الفلسطينية لعام  المساهمة الفرنسية تشمل المساع6

 . مليون يورو15 تتضمن المساهمة اإليطالية قروض ميسرة للسلطة الوطنية الفلسطينية بمقدار 7

 . لم تحدد النرويج كيفية توزيع دعمها الكلي بين الضفة وغزة، والرقم هو تقديري8

 ). مليون دوالر من المستلزمات الطبية3 ألف طن من األسمنت، و100( تمثلت مساهمة السودان على شكل مساعدات عينية 9
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  المالية العامة -3
  

 2015شهد أداء المالية العامة خالل الربع األول من العام 
مجموعة من التطورات مقارنة بالربع السابق سوف نتناولها 

ويمكن تلخيص هذه . بالتفصيل في هذا الجزء من المراقب
تراجع إجمالي اإليرادات العامة والمنح : التطورات كما يلي

، ) مليار شيكل2.4إلى  (ً تقريبا%25بشكل ملحوظ بمقدار 
. المقاصة والمساعدات الخارجيةتراجع كل من إيرادات جراء 

% 6.3بالمقابل شهدت النفقات العامة تراجعا بنسبة أقل، بنحو 
بالترافق مع تخلف الحكومة عن سداد )  مليار شيكل2.7إلى (

أدى هذا إلى ارتفاع العجز .  يقارب من نصف فاتورة الرواتبما
 قبل المنح والمساعدات بشكل 2015الجاري في الربع األول 

 مليون 897.8 ليبلغ حوالي 2014ملحوظ مقارنة بالربع االرابع 
بالمقابل بلغ العجز الكلي بعد المنح والمساعدات نحو . شيكل، 
ارتفع الرصيد القائم من وفي الوقت ذاته .  مليون شيكل265.3

 مليار 9.4ليستقر عند % 9.2الدين العام الحكومي بنحو 
من الناتج المحلي اإلجمالي % 20.4شيكل، أو ما يعادل 

 .اإلسمي

  

  2015  الربع األول-2014  الربع األول- خالل الفترة خالصة الوضع المالي للحكومة الفلسطينية : 1-3جدول 
  )لنقديمليون شيكل، وفق األساس ا(

2014 2015 
 البيان

 الربع األول الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني الربع األول

  2,419.3  3,254.0  4,247.5  3,218.5  3,633.2 )صافي(إجمالي اإليرادات العامة والمنح 

  1,571.7  2,023.9  2,726.4  2,362.9  2,837.7 )صافي(إجمالي اإليرادات العامة 

  727.3  429.4  401.7  468.7  848.9 ادات الضريبيةاإلير

  225.0  230.0  216.8  242.8  276.0 اإليرادات غير الضريبية

  111.2  -  -  - - *التحصيالت المخصصة

  524.5  1,382.2  2,253.8  1,856.2  1,825.7 إيرادات مقاصة

  16.3  17.7  145.9  204.8  112.9 ارجاعات ضريبية

  847.6  1,230.1  1,521.1  855.6  795.5 )منح ومساعدات(يرادات الخارجية اإل

  788.8  1,006.8  1,347.7  690.1  631.5 لدعم الموازنة

  58.8  223.3  173.4  165.5  164.0 لدعم المشاريع التطويرية

  2,684.6  2,866.3  3,902.8  2,994.0  3,097.7 إجمالي النفقات العامة

  2,469.5  2,631.4  3,806.5  2,932.2  2,904.3 :فقات الجارية، ومنهاالن

  949.7  1,443.7  2,045.2  1,662.0  1,615.6 األجور والرواتب

  1,061.6  950.3  1,475.8  982.7  1,076.7 نفقات غير األجور

  3.5  -  -  -  - *المدفوعات المخصصة

  454.7  237.4  285.5  287.5  212.0 صافي اإلقراض

  215.1  234.9  96.3  61.8  193.4 النفقات التطويرية

  156.3  11.6 (77.1)  (103.7)   29.4 ممولة من قبل الخزينة

  58.8  223.3  173.4  165.5  164.0 ممولة من قبل الدول المانحة

 (897.8)  (607.5)  (1,080.1) (569.3)  (66.6)  الفائض الجاري/العجز

 (1,112.9) (842.4)  (1,176.4) (631.1)  (260.0) )قبل المنح والمساعدات(رصيد الكلي ال

 (265.3)   387.7  344.7  224.5  535.5 )بعد المنح والمساعدات(الرصيد الكلي 

 303.4 22.3 (197.5) 191.6 (523.1) صافي التمويل من المصارف المحلية

 27.5 178.5 (166.3) 122.5 (152.8) المتبقي

      بنود تذكيرية

 11,572.9 11,479.4 10,917.0 11,631.4 11,530.4 )مليون شيكل(الناتج المحلي اإلجمالي االسمي 

 3.94 3.81 3.51 3.47 3.51 )شيكل لكل دوالر(متوسط سعر الصرف 

  . اإليرادات والنفقات ومصادر التمويل– العمليات المالية: 2015 و2014وزارة المالية، التقارير المالية الشهرية للعام : المصدر
  األرقام بين أقواس هي ذات إشارة سالبة

 .من ضرائب النقل والمواصالت% 50من ضرائب االمالك، و% 90ٕهي ضرائب وايرادات تخص هيئات الحكم المحلية، * 
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 خالصة التطورات في موازنة الحكومة 1- 3يستعرض الجدول 
 العام  وأرباع2015العام الفلسطينية خالل الربع األول من 

2014 .  
 

  اإليرادات العامة والمنح3-1

  

 مليار 2.4نحو ) صافي(بلغ  إجمالي اإليرادات العامة والمنح 
ويمثل هذا انخفاضا . 2015شيكل في الربع األول من العام 

ونجم هذا بشكل . 2014مقارنة بالربع الرابع % 25.7بمقدار 
  .قاصة والمنح الخارجيةرئيس من تراجع كل من إيرادات الم

 

  إجمالي اإليرادات العامة الصافية 
ً تراجعا ملحوظا في إجمالي 2015شهد الربع األول من العام  ً

  مقارنة مع الربع % 22.3اإليرادات العامة الصافية بنحو 

ويعود مصدر هذا .  مليار شيكل1.6السابق، لتبلغ حوالي   
 المقاصة، التي التراجع إلى انخفاض المتحصالت من إيرادات

انحصرت حصتها لهذا الربع في ثلث إجمالي اإليرادات العامة 
بالمعدل في األرباع السابقة % 73.5الصافية مقارنة بحوالي 

  ). 1-3انظر الشكل (
  

ً تراجعا في إيرادات المقاصة 2015شهد الربع األول من عام 
مقارنة مع الربع السابق لتبلغ نحو نصف مليار % 62.1بنحو 

. 2014ً مقارنة بالربع المناظر من العام 71.3كل، وبنحو شي
 مليار شيكل 1.3ويعزى ذلك إلى قيام إسرائيل بحجز ما قيمته 

في سياق سياستها المتبعة باستخدام هذا البند كورقة ضغط 
   6.سياسية على الجانب الفلسطيني

  
  

  هيكل اإليرادات العامة : 1-3شكل 
  )مليون شيكل(

  
 اإليرادات والنفقات ومصادرا –العمليات المالية : 2015 و2014 المالية، التقارير المالية الشهرية للعام وزارة: المصدر

  .لتمويل
  

 2015أما اإليرادات الضريبية التي شكلت خالل الربع األول 
من إجمالي اإليرادات العامة الصافية، فقد % 46.3نحو 

 727.3لغ مقارنة بالربع السابق، لتب% 69.4ارتفعت بنحو 
: ويعود هذا االرتفاع إلى ثالثة عوامل أساسية. مليون شيكل

عامل موسمي يتمثل في أن الربع األول من كل عام يشهد ) 1(
استحقاق ضريبتي الدخل واألمالك، والتي تترافق مع 

   7الخصومات التشجيعية التي تقدمها الحكومة خالل هذه الفترة

بة القيمة المضافة تواصل االرتفاع في إيرادات ضري) 2(  
على خلفية ) ًمقارنة بالربع السابق% 44.7ارتفاع بنحو (

 وزارة الماليةالتي قامت   التشجيع الضريبي لهذا البندسياسة
ضريبي  خصموالتي تتمثل بمنح  ها في العام المنصرم،بتطبيق
) 3( 8ً مسبقاالمدفوعة المضافة القيمة  ضريبةعلى% 8قدره 

 بند خارج نطاقالمحصلة ( الجمارك ارتفاع عائداتاستمرار 
  حواليلتبلغ  مقارنة بالربع السابق %19.5بنحو ) المقاصة

                                                           
مقارنة % 1ً الحقا، وهي توضح أن هناك زيادة في إيرادات المقاصة بنحو 6-3مكونات إيرادات المقاصة على أساس االلتزام واردة في الجدول . األرقام هي على األساس النقدي   6

 . 2014مقارنة بالربع المناظر % 4.1بالربع السابق، ونحو 
الربع السابق بالمقابل بلغت إيرادات ضريبة  مليون شيكل في 107.6ً مليون شيكل مقارنة مع 324.1 حوالي 2015الربع األول من العام  خالل الدخل ات ضريبةإيراد تبلغ  7

   .شيكل لنفس الفترةمليون  0.7ً مليون شيكل مقارنة مع 6.7االمالك حوالي 
الربع  مليون شيكل في 178.8ً مليون شيكل مقارنة مع 258.8 حوالي 2015الربع األول من العام  في ) بند المقاصةطاقخارج ن(بلغ المتحصل من ضريبة القيمة المضافة   8

  . السابق
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ً علما أن هذه البنود الثالثة شكلت في . مليون شيكل96.3
وساهمت . من اإليرادات الضريبية% 90مجموعها ما يزيد عن 

من النفقات الجارية % 29.5اإليرادات الضريبية  بتغطية نحو 
  .2015ربع األول خالل ال

  

مقارنة % 2.2أما اإليرادات غير الضريبية فقد تراجعت بنحو 
 مليون شيكل خالل الربع األول 225بالربع السابق لتبلغ حوالي 

من إجمالي اإليرادات العامة % 14.3، مشكلة نحو 2015
ً علما بأن هذه اإليرادات عبارة عن رسوم ال تتأثر في  .الصافية

رسوم :  باألنشطة االقتصادية، وتشملأغلبها بشكل مباشر
الطوابع عن الخدمات الصحية وخدمات المحاكم ورسوم 
األراضي ورسوم التربية وما إلى ذلك، كما تشمل أرباح المحافظ 

  .االستثمارية
 

  

  المنح والمساعدات الخارجية 
 استمرار التراجع في التمويل 2015شهد الربع األول من العام 

 مقارنة بالربع السابق، ليبلغ حوالي %31.1الخارجي بنحو 
فقد تراجع الدعم المقدم من خالل اآللية .  مليون شيكل847.6

ولم . والبنك الدولي بشكل ملحوظ) بيغاس(الفلسطينية األوروبية 
من إجمالي % 5تزد مساهمة الواليات المتحدة األمريكية عن 

 بالمقابل عوض الدعم العربي،. مساهمتها في الربع السابق
ً مليون شيكل، نسبيا عن انخفاض المعونة 617الذي بلغ حوالي 

وشكلت مساهمة المملكة العربية السعودية نحو . الدولية
، في حين غطت المساهمة %18.2منه، والعراق نحو % 78.0

وقد %). 3.8(من جمهورية مصر العربية النسبة المتبقية 
مته من إجمالي الدعم الخارجي أو ما قي% 93.1ُخصص نحو 

 مليون شيكل لتمويل الموازنة، في حين ذهب الباقي إلى 788.8
  .دعم اإلنفاق التطويري

 

  المنح والمساعدات الخارجية المقدمة للحكومة الفلسطينية : 2-3جدول 
  )مليون شيكل(

 البيان 2015 2014

 الربع األول الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني الربع األول

 788.8 1006.9 1347.6 690.0 631.5 دعم الموازنة

 617.1 0.0 747.3 264.0 452.5 منح عربية

 171.7 1006.9 600.3 426.0 179.0 منح دولية

 58.8 223.3 173.4 165.5 164.0 التمويل التطويري

 847.6 1230.2 1521.0 855.5 795.5 إجمالي التمويل الخارجي

 اإليرادات والنفقات –العمليات المالية : 2015 و 2014ة الشهرية للعام وزارة المالية، التقارير المالي :المصدر
  .ومصادر التمويل

  

  . أهم مؤشرات االيرادات العامة والمنح3-3ويبين الجدول 
  

  مؤشرات اإليرادات العامة والمنح: 3-3جدول 
  

2014 2015 
 البيان

 األولالربع  الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني الربع األول

 1,571.7 2,023.9 2,726.4 2,362.9 2,837.7 )مليون شيكل(إجمالي اإليرادات العامة الصافية 

 65.0 62.2 64.2 73.4 78.1 (%)نسبة إلى إجمالي اإليرادات العامة والمنح 

 63.6 76.9 71.6 80.6 97.7 (%)نسبة إلى النفقات الجارية 

 13.6 17.6 25.0 20.3 24.6 (%)نسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي 

 847.6 1,230.1 1,521.1 855.6 795.5 )مليون شيكل(المنح والمساعدات الخارجية 

 35.0 37.8 35.8 26.6 21.9 (%)نسبة إلى إجمالي اإليرادات العامة والمنح 

 34.3 46.7 40.0 29.2 27.4 (%)نسبة إلى النفقات الجارية 

 7.3 10.7 13.9 7.4 6.9 %)(نسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي 

  . اإليرادات والنفقات ومصادر التمويل–العمليات المالية : 2015 و 2014وزارة المالية، التقارير المالية الشهرية للعام  :المصدر
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  النفقات العامة3-2

  

ً تراجعا ملحوظا 2015شهدت النفقات العامة خالل الربع األول  ً
 مليار 2.7ق، لتبلغ حوالي مقارنة بالربع الساب% 6.3بنسبة 
ويتكون ). من الناتج المحلي اإلجمالي االسمي% 23.2(شيكل 

، في %)92نحو (اإلنفاق العام في معظمه من النفقات الجارية 
  .من اإلجمالي% 8حين يشكل اإلنفاق التطويري نحو 

  
  

 النفقات الجارية

% 6.2 بنحو 2015تراجع اإلنفاق الجاري خالل الربع األول 
مقارنة بالربع المناظر % 15نة بالربع السابق وبنحو مقار

وقد توزع اإلنفاق .  مليار شيكل2.5، ليبلغ حوالي 2014
%) 38.5نحو (الجاري خالل هذا الربع بين األجور والرواتب 

نحو (وصافي اإلقراض %) 43نحو (ونفقات غير األجور 
  ).2 -3انظر الشكل (، %)18.4

  ية هيكل النفقات الجار: 2-3شكل 
  )مليون شيكل(

  
  . اإليرادات والنفقات ومصادر التمويل–العمليات المالية : 2015 و2014وزارة المالية، التقارير المالية الشهرية للعام : المصدر

  

وبالنظر إلى التطورات في فاتورة األجور والرواتب يتبين أنها 
مقارنة بالربع السابق لتبلغ حوالي % 34.2تراجعت بنحو 

 عجز 2015ولقد شهد الربع األول . مليون شيكل 949.7
الحكومة عن صرف كامل رواتب موظفيها بسبب وقف المقاصة 
من قبل الجانب اإلسرائيلي، وهو ما أدى إلى مضاعفة العجز 

 852النقدي في تسديد فاتورة الرواتب خالل الربع إلى حوالي 
  .ق مليون شيكل في الربع الساب433ًمليون شيكل مقارنة بنحو 

  

 2015بالمقابل، ارتفعت نفقات غير األجور خالل الربع األول 
مقارنة بالربع السابق، ومع ذلك ظلت أقل بنحو % 11.7بنحو 

، لتبلغ نحو 2014عن الربع المناظر من العام % 1.4
ويتوزع هذا البند بين إنفاق تشغيلي .  مليون شيكل1,061.6

قات تحويلية ، ونف%29.7بنسبة ) استخدام السلع والخدمات(
   9%.67.7بنحو 

  

كما تضاعف اإلنفاق على بند صافي اإلقراض خالل الربع 
 مليون شيكل، مقارنة بنحو 454.7 ليبلغ نحو 2015األول 
 مليون 212.2 مليون شيكل في الربع السابق، ونحو 237.4

وجاءت الزيادة نتيجة قيام . 2014شيكل في الربع المناظر 
اع مبالغ من حسابات المقاصة، الجانب اإلسرائيلي باستقط

بشكل مباشر ودون تنسيق مع وزارة المالية الفلسطينية في أغلب 

                                                           

، بين مساعدات اجتماعية 2015توزعت النفقات التحويلية خالل الربع األول    9
المعاشات المدنية ( مليون شيكل، وفوائد الضمان االجتماعي 262.5بنحو 
 مليون شيكل، ومساعدات العوائل غير المقتدرة بنحو 260.7بنحو ) كريةوالعس
 مليون شيكل، فيما 57.2وبلغت إعانات البطالة حوالي .  مليون شيكل92.5

دعم المجالس والبلديات، نفقات طارئة، إعانات المنح (بلغت النفقات األخرى 
نحو ) وغيرهاالدراسية، مدفوعات إلى منظمات غير حكومية والمجتمع المدني 

 . مليون شيكل45.9
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الحاالت، لسداد المستحقات المترتبة على البلديات لصالح 
  . شركات المنافع اإلسرائيلية

  

خالل الربع %8.4بنحو  أما النفقات التطويرية فقد تراجعت
 مليون 215.1بلغ نحو  مقارنة بالربع السابق، لت2015األول 
ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض التحويالت المخصصة . شيكل

 مليون شيكل 58.8للدعم التطويري من الخارج والتي بلغت 
.  مليون شيكل للربع السابق223.3ًللربع الحالي مقارنة مع 

الجدير ذكره أن اإلنفاق التطويري لم يتعدى في أفضل حاالته 
  .محلي اإلجمالي خالل الفترات السابقةمن الناتج ال% 2نسبة 

 

  مؤشرات النفقات العامة: 4-3جدول 
  

 البيان 2015 2014

 الربع األول الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني الربع األول

 2469.5 2631.4 3806.5 2932.2 2904.3 )مليون شيكل(النفقات الجارية 

 92.0 91.8 97.5 97.9 93.8 (%)نسبة إلى إجمالي النفقات العامة 

 21.3 22.9 34.9 25.2 25.2 (%)نسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي 

 215.1 234.9 96.3 61.8 193.4 )مليون شيكل(النفقات التطويرية 

 8.0 8.2 2.5 2.1 6.2 (%)نسبة إلى إجمالي النفقات العامة 

 1.9 2.0 0.9 0.5 1.7 (%)نسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي 

 اإليرادات والنفقات ومصادر –العمليات المالية : 2015 و 2014وزارة المالية، التقارير المالية الشهرية للعام : المصدر
  . التمويل

  

  العجز المالي/ الفائض3-3
  

أدى التراجع الكبير في إجمالي اإليرادات المحلية الصافية إلى 
األساس على (ارتفاع مستوى العجز الجاري قبل المساعدات 

 مليون 897.8 نحو 2015ليبلغ خالل الربع األول ) النقدي
 مليون شيكل في الربع 607.5شيكل، مقارنة مع عجز بلغ 

من الناتج المحلي % 7.8ويمثل العجز هذا نحو . السابق

كما ارتفع العجز . في الربع السابق% 5.3اإلجمالي مقارنة مع 
ًمقارنة بما كان % 32.1بنحو ) قبل المنح والمساعدات(الكلي 

عليه للربع السابق، وبنحو أربعة أضعاف العجز في الربع 
  .مليار شيكل 1.1، ليبلغ 2014المناظر 

  

  المالي نسبة إلجمالي الناتج المحلي االسمي مؤشرات الرصيد: 3-3شكل 
  

  
  .التمويل ومصادر والنفقات  اإليرادات–المالية  العمليات: 2015 و2014للعام  الشهرية المالية التقارير المالية، وزارة: المصدر



  واالجتماعي االقتصادي المراقب

 22 

وفيما يتعلق بالرصيد الكلي بعد المنح والمساعدات، فقد سجلت 
 مليون شيكل خالل الربع 265.3ًالموازنة عجزا بلغ حوالي 

 مليون شيكل خالل الربع 387.7الحالي مقارنة مع فائض بنحو 
  ). 3 - 3 والشكل 4-3 و3-3انظر الجداول (السابق 

  

  كم المتأخراتترا 3-4
  

بلغت قيمة المتأخرات المترتبة على الحكومة الفلسطينية خالل 
 مليون شيكل، 1,837.1 حوالي 2015الربع األول من العام 

، ) مليون شيكل852.2(ّتوزعت بين متأخرات األجور والرواتب 
، ) مليون شيكل663.6(لصالح القطاع الخاص  ومتأخرات

، فيما ) مليون شيكل142.2(ومتأخرات اإلرجاعات الضريبية 

بلغت متأخرات النفقات التطويرية ومتأخرات المدفوعات 
.  مليون شيكل، على الترتيب107.7 و71.4المخصصة حوالي 

من جهة أخرى بلغت قيمة المبالغ المستحقة لصالح الحكومة 
الفلسطينية وغير المسددة من إسرائيل في حسابات المقاصة 

  ). 5- 3لجدول انظر ا( مليون شيكل 1,366.8
  

إلى )  مليون شيكل470.3(وعند إضافة صافي تراكم المتأخرات 
 مليون 897.8عجز بنحو (عجز الموازنة على األساس النقدي 

، يصبح رصيد العجز على 2015خالل الربع األول ) شيكل
   . مليون شيكل1,368.1أساس االلتزام حوالي 

  

  لفلسطينية المتأخرات المترتبة على الحكومة ا: 5-3جدول 
  )مليون شيكل(

 البيان 2015 2014
 الربع األول الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني الربع األول

 142.2 87.5 10.4 44.3- 93.2 إرجاعات ضريبية

 852.2 433.1 167.6- 159.9 144.2 األجور والرواتب

 663.6 492.1 497.1 553.6 169.1 للقطاع الخاص

 71.4 85 99.6 109.5 56.8 ريةالنفقات التطوي

 107.7 - - - - المدفوعات المخصصة

 1,837.1 1,097.7 439.5 778.7 463.3 إجمالي متأخرات بنود اإلنفاق

 اإليرادات –العمليات المالية : 2015 و 2014وزارة المالية، التقارير المالية الشهرية للعام : المصدر
  .والنفقات ومصادر التمويل

تمثل متأخرات مستحقة على السلطة الفلسطينية في حين تمثل القيم السالبة وجود مدفوعات : جبةالقيم المو
  تجاوزت أصل المستحق عليها  

 

  )أساس االلتزام( إيرادات المقاصة 3-5
  

 التطورات الربعية في إيرادات المقاصة 6-3يعرض الجدول 
لغت ويتضح من الجدول أن اإليرادات ب. ًوفقا ألساس االلتزام

 مليون شيكل خالل الربع األول من العام  1,891.3حوالي
% 4.1مقارنة بالربع السابق، وبنحو % 1ً مرتفعة بنحو 2015

وتتوزع إيرادات المقاصة . 2014مقارنة بالربع المناظر من عام 
الجمارك، والقيمة المضافة، (على المكونات الرئيسية الثالثة 

  .الثلث لكل بندًبشكل متساو تقريبا، ) والمحروقات

  

  إيرادات المقاصة وفق أساس االلتزام : 6-3جدول 
  )مليون شيكل(

 البيان 2015 2014
 الربع األول الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني الربع األول

 1,891.3 1,873.8 1,789.7 1,851.2 1,816.5 إيرادات المقاصة

 656.3 671.7 651.3 631.7 565.9 الجمارك

 578.3 573.3 549.8 575.6 579.6 قيمة مضافةال

 7.5- 1.0 0.6- 7.3 1.1- )المبيعات(ضريبة الشراء 

 658.2 619.8 589.2 631.0 634.4 المحروقات

 6.0 8.0 0.0 5.6 37.7 ضريبة الدخل

ادات والنفقات  اإلير–العمليات المالية : 2015 و 2014وزارة المالية، التقارير المالية الشهرية للعام  :المصدر
  .ومصادر التمويل



  واالجتماعي االقتصادي المراقب

 

 23 

  الدين العام  3-6
  

 بنحو 2015ارتفع الدين العام خالل الربع األول من العام 
 مليار شيكل، أو 9.4مقارنة بالربع السابق ليبلغ حوالي % 9.2

وتجدر اإلشارة . من الناتج المحلي اإلجمالي% 20.4ما يعادل 
% 7.2رتفعت بنحو ًإلى أن مديونية الحكومة مقومة بالدوالر ا

ًفي الربع األول مقارنة بالربع )  مليون دوالر2,375.8إلى (
وبعود االختالف إلى التطور في سعر صرف الشيكل . السابق

  .مقابل الدوالر خالل الفترة
  

بلغت حصة الدين المحلي من إجمالي الدين العام نحو 
للدين % 44.9، مقابل 2015في نهاية الربع األول % 55.1
وتوزع الدين الخارجي في نهاية هذا الربع، بين . جيالخار

، ومؤسسات دولية %)57.9بنسبة (مؤسسات مالية عربية 

أما الدين المحلي %). 10(وقروض ثنائية %) 32(ٕواقليمية 
ًفهو في أغلبه مستحقا للجهاز المصرفي علما أن نحو  ً14.3 %

مة من هذا الدين هي قروض مقدمة لهيئة البترول بكفالة الحكو
نسبة الدين العام  وقد ارتفعت). 7-3انظر جدول (الفلسطينية 

الحكومي إلى الناتج المحلي اإلجمالي في هذا الربع لتبلغ 
كما بلغت قيمة الفوائد المدفوعة في الربع األول %. 20.4

 مليون شيكل في 15.6 مليون شيكل مقارنة مع 24.2حوالي 
 مليون شيكل 22.0 وتوزعت مدفوعات الفوائد بين. لربع السابق

 مليون شيكل على الدين 2.2على الدين المحلي، ونحو 
  .الخارجي

  

   2015الدين العام الحكومي خالل الربع األول : 7-3جدول 
 )مليون شيكل(

 البيان 2015 2014

 الربع األول الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني الربع األول

 5207.9 4399.4 4514.1 4290.4 4268.3  الدين المحلي-أ

 2778.9 2460.9 2253.1 2079.0 2228.8 )طويلة األجل(قروض البنوك 

 1633.7 1180.5 1464.9 1396.2 1171.1 )قصيرة األجل(تسهيالت بنكية 

 743.0 705.7 743.8 762.9 817.6 )قصيرة األجل(قروض هيئة البترول 

 52.3 52.3 52.3 52.3 50.8 )قصيرة األجل(قروض مؤسسات عامة أخرى 

 4236.0 4246.7 4060.3 3791.6 3854.7  الدين الخارجي-ب

 2453.3 2421.6 2298.7 2152.5 2195.7 مؤسسات مالية عربية

 2056.8 2018.0 1909.2 1774.7 1826.9 صندوق األقصى

 219.8 221.7 210.7 200.2 202.2 الصندوق العربي للتنمية االقتصادية واالجتماعية

 176.7 181.9 178.8 177.6 166.6 اإلسالمي للتنميةالبنك 

 1357.0 1356.4 1300.1 1175.8 1185.2 مؤسسات مالية إقليمية ودولية

 1091.5 1079.3 1026.4 961.4 982.3 البنك الدولي

 174.9 187.7 188.9 135.6 122.8 بنك االستثمار األوروبي

 10.3 10.6 10.5 10.2 10.6 الصندوق الدولي للتطوير الزراعي

 80.3 78.8 74.3 68.6 69.5 األوبك

 425.7 468.7 461.5 463.3 473.8 قروض ثنائية

 9443.9 8646.1 8574.4 8082.0 8123.0 الدين العام الحكومي

 24.2 15.6 45 58.5 52 الفوائد المدفوعة

 %20.4 %19.0 %19.6 %17.4 %17.6 نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي االسمي

  . اإليرادات والنفقات ومصادر التمويل–العمليات المالية : 2015 و2014وزارة المالية، التقارير المالية الشهرية للعام  :المصدر
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  صافي إنفاق الموازنة الفلسطينية في قطاع غزة: 3صندوق 
  

ويعرض . 2013ً مليون شيكل شهريا في أواخر العام 332اع غزة بلغ يستفاد من أرقام وزارة المالية الفلسطينية أن إجمالي إنفاق الموازنة في قط
  10. تفاصيل اإلنفاق الشهري1الجدول 

  
  ًإنفاق الموازنة الجارية الفلسطينية في قطاع غزة شهريا : 1جدول 

  )أساس نقدي، 2013(
  

 مليون شيكل بند اإلنفاق

 138.0 رواتب العسكريين

 104.2 رواتب المدنيين

 2.9 الت األسرىتحويالت لعائ

 15.2 تحويالت العائالت المحتاجة

 12.8 تحويالت اجتماعية

 0.5 مشاريع الحكومات المحلية

 0.5 مشاريع سلطة الطاقة

 1.9 مشاريع سلطة المياه

 40.0 )صافي اإلقراض(تسديد فاتورة الكهرباء 

 16.0 تحويالت المرضى

 332.5 المجموع

MoF, Budget department, November 2013 
  

من % 34 مليارات شيكل بالسنة، وهو ما يعادل نحو 4تقريبا أرقام اإلنفاق الشهري في الجدول أن إنفاق الموازنة الفلسطينية في قطاع غزة بلغ تدل 
  ).أساس نقدي (2013إجمالي إنفاق الموازنة الفلسطينية في العام 

  
من إجمالي إيرادات % 15ما يقارب من ) ضرائب الواردات(زنة الفلسطينية من قطاع غزة  التي حققتها الموا المباشرةاإليراداتت بالمقابل، بلغ

 2.6 أن صافي إنفاق الموازنة الفلسطينية في قطاع غزة يبلغ نحو أي.  مليون شيكل1,080 ه تعادلهذو. 2014المقاصة مع إسرائيل في العام 
بكلمات أخرى، إن إيرادات الموازنة . 2014 مليار شيكل في العام 11.7ة الذي بلغ من إجمالي إنفاق الموازن% 22ًمليار شيكل سنويا، أو نحو 

  .الفلسطينية من قطاع غزة تغطي فقط ما يقارب ثلث ما تقوم خزينة السلطة الوطنية بإنفاقه في القطاع
  
  
  
  

                                                           

  ).UNDP(وردت األرقام في دراسة أصدرها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي    10
http://www.lacs.ps/documentsShow.aspx?ATT_ID=19529 
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  القطاع المصرفي -4
  

 تطورات البنود الرئيسة في الميزانية 1- 4يلخص الجدول 
ارف المرخصة في األراضي الفلسطينية خالل المجمعة للمص

وسوف . 2015 وحتى الربع األول 2014الفترة من الربع األول 
نتناول في هذا القسم من المراقب بالتفصيل جانب األصول 

ًوالخصوم، ومؤشرات أداء المصارف وحركة المدفوعات وأخيرا 
أداء مؤسسات اإلقراض حتى نهاية الربع األول من العام 

2015.   

  

   2015الميزانية المجمعة للمصارف المرخصة في فلسطين نهاية الربع األول، : 1-4جدول 
  )مليون دوالر(

 *البيان 2015 2014
 الربع األول الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني الربع األول

 األصول إجمالي
11,450.8 12,006.0 11,895.2 11,815.4 11,925.4 

 5,126.0 4,895.1 4,843.4 4,902.5 4,675.5 مانية المباشرةالتسهيالت االئت

 4,088.5 4,391.1 4,359.2 3,999.8 4,108.4 األرصدة لدى سلطة النقد والمصارف

 1,061.0 1,041.5 1,131.1 1,047.6 984.0  أرصدة لدى سلطة النقد - 

 471.6 509.8 441.4 486.3 472.4  أرصدة لدى المصارف في فلسطين-  

 2,555.9 2,839.8 2,786.7 2465.9 2,652.0 أرصدة لدى المصارف في الخارج-  

 992.8 985.6 937.2 901.7 788.4 محفظة أوراق الدين المالية

 721.5 658.5 808.8 1,180.6 1,023.3 النقدية والمعادن الثمينة

 145.4 145.1 147.1 143.4 158.6 االستثمارات

 5.5 6.0 4.4 5.8 5.3 القبوالت المصرفية

 845.6 734.1 795.0 872.2 691.3 الموجودات األخرى

 11,925.4 11,822.3 11,895.2 12,006.0 11,450.8 إجمالي الخصوم

 8,974.1 8,934.5 8,884.0 8765.3 8,454.4 )**ودائع غير مصرفية(إجمالي ودائع الجمهور 

 1,446.2 1,464.9 1,410.7 1,376.5 1,411.2 حقوق الملكية

 771.7 728.1 839.2 970.6 911.1 )ودائع مصرفية(أرصدة سلطة النقد والمصارف 

 190.1 134.6 279.8 249.2 200.0  ودائع سلطة النقد -

 461.6 499.9 427.0 470.5 458.6  ودائع المصارف في فلسطين-  

 120.0 93.6 132.4 250.9 252.5  ودائع المصارف خارج فلسطين-  

 317.7 265.1 260.1 415.6 202.7 خرىالمطلوبات األ

 415.6 429.7 501.2 478.0 471.4 المخصصات واالهتالك

  .2015 الميزانية المجمعة للمصارف، آذار  -سلطة النقد الفلسطينية: المصدر
  ).تشمل المخصصات(البنود في الجدول هي باإلجمالي * 

  )دائع غير المصرفيةالو(تشمل ودائع القطاع الخاص وودائع القطاع العام ** 
  

 )الموجودات(جانب األصول  4-1

  

عاد إجمالي موجودات المصارف المرخصة في فلسطين لينمو 
، بعد التراجع الذي 2015من جديد خالل الربع األول من العام 

تشير البيانات المتاحة إلى ارتفاع . شهده في الربعين السابقين
% 0.9ل بنسبة إجمالي موجودات المصارف نهاية الربع األو

مقارنة بالربع المناظر % 4.1مقارنة بالربع السابق، وبحوالي 
وجاء هذا االرتفاع .  مليار دوالر11.9، لتبلغ 2014من العام 

كمحصلة لنمو معظم بنود الموجودات، وبشكل خاص 

وفيما يلي . التسهيالت االئتمانية والنقدية والمعادن الثمينة
  : ت على بنود الموجوداتتلخيص ألهم التغيرات التي حصل

  

 إجمالي التسهيالت االئتمانية المباشرة �

 زيادة ملحوظة في إجمالي 2015شهد الربع األول من عام 
مقارنة بالربع % 4.7التسهيالت االئتمانية المباشرة  بنحو 

، 2014مقارنة بالربع المناظر من العام % 9.6السابق ونحو 
تفعت حصة التسهيالت وبذلك ار.  مليون دوالر5,126.0لتبلغ 



  واالجتماعي االقتصادي المراقب

 26 

% 43.0االئتمانية من إجمالي موجودات المصارف إلى نحو 
وتجدر اإلشارة أن وقف . 2015نهاية الربع األول من العام 

ًتحويل إيرادات المقاصة من قبل إسرائيل دفع كال من الحكومة 
والقطاع الخاص للتوجه إلى القطاع المصرفي من أجل سد 

 نقص اإليرادات ، وهو ما أدى إلى الفجوة المالية الناجمة عن
فقد ارتفعت . زيادة ملحوظة في التسهيالت االئتمانية الممنوحة
مقارنة % 4.6التسهيالت الممنوحة للقطاع الخاص بنسبة 

 مليار دوالر، فيما ارتفعت 3.8بالربع السابق لتبلغ نحو 
 مليار 1.3لتبلغ % 4.9التسهيالت المقدمة للحكومة بنحو 

 . 2014 والرابع 2015لربعين األول دوالر بين ا

  

توزعت التسهيالت االئتمانية المباشرة  بين قروض بنسبة 
ويشير هذا التوزيع إلى %. 21.4، وجاري مدين بنسبة 78.2%

 نقطة مئوية مقارنة بالربع 0.5زيادة حصة الجاري مدين بحوالي 
 ).2-4انظر الجدول (السابق على حساب حصة القروض 

وى الجغرافي، فقد ارتفعت التسهيالت الممنوحة أما على المست
مقارنة بالربع السابق، لتبلغ نحو % 10.4في قطاع غزة بنحو 

من إجمالي % 16.7 مليون دوالر، مشكلة حوالي 634.4
التسهيالت الممنوحة للقطاع الخاص المقيم في األراضي 

وقد استحوذت محافظة . 2015الفلسطينية خالل الربع األول 
من إجمالي التسهيالت الممنوحة في % 69.1نحو غزة على 

ًكذلك، أيضا، ارتفعت التسهيالت الممنوحة في الضفة . القطاع
وتركزت .  مليار دوالر3.2لتبلغ نحو % 3.5الغربية بحوالي 

معظم التسهيالت الممنوحة في الضفة الغربية في محافظة رام 
  %. 10.6ة ، تلتها محافظة نابلس بنسب%61.8اهللا والبيرة بنسبة 

  

أما بالنسبة لتوزيع التسهيالت االئتمانية حسب العملة، ما زال 
في نهاية % 57.2الدوالر يستحوذ على النصيب األكبر وبنسبة 

، تاله الشيكل اإلسرائيلي بنسبة 2015الربع األول من العام 
- 4انظر جدول % (12.3، ثم الدينار األردني بنسبة 30.0%

2.(  
  

 لتسهيالت االئتمانية المباشرة حسب الجهة المستفيدة والنوع والعملة إجمالي ا: 2-4جدول 

 )مليون دوالر(

2014 2015 
 

 الربع األول الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني الربع األول

 حسب الجهة المستفيدة

 1,300.3 1,239.8 1,333.3 1,382.8 1,355.8 قطاع عام

 3,800.3 3,632.1 3,484.4 3,491.2 3,285.1 قطاع خاص مقيم

 3,165.9 3,057.5 2,973.4 2,954.8 2,775.6 الضفة الغربية -

 634.4 574.6 510.9 536.4 509.5 قطاع غزة -

 25.4 24.0 25.7 28.5 34.6 قطاع خاص غير مقيم

 حسب النوع

 4,009.2 3,854.5 3,714.2 3,577.0 3,442.5 قروض

 1,094.7 1,021.1 1,112.6 1,309.9 1,218.2 جاري مدين

 22.2 20.3 16.6 15.6 14.8 تمويل تأجيري

 حسب العملة

 2,929.7 2,839.4 2,789.8 2,799.7 2,696.9 دوالر أمريكي

 629.6 582.7 544.9 513.1 472.4 دينار أردني

 1,537.1 1,443.6 1,478.0 1,552.6 1,470.7 شيكل إسرائيلي

 29.6 30.2 30.7 37.1 35.5 عمالت أخرى

 5,126.0 4,895.9 4,843.4 4,902.5 4,675.5 المجموع

  .2015 الميزانية المجمعة للمصارف، آذار  -سلطة النقد الفلسطينية: المصدر
  

 التسهيالت االئتمانية الممنوحة للقطاع 3 -4يوضح الجدول 
لم يطرأ تبدل ملحوظ . الخاص حسب القطاعات االقتصادية

إذ ظل تمويل السلع . حقينعلى التوزيع بين الربعين المتال

االستهالكية يستحوذ على النسبة األعلى من هذه التسهيالت 
، %21.4، ثم قطاع العقارات واإلنشاءات بنسبة %25.6بنسبة 

  %. 19.2ثم قطاع التجارة بشقيها الداخلية والخارجية بنسبة 
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 التسهيالت االئتمانية للقطاع الخاص  إجمالي: 3-4جدول 

 (%)قتصادية المستفيدة حسب القطاعات اال

 

2014 2015 
 القطاع االقتصادي

الربع األول  الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني الربع األول
 21.4 21.6 21.8 21.2 21.4 العقارات واإلنشاءات

 2.8 1.1 1.1 1.8 1.7 تطوير األراضي

 6.8 7.0 7.0 7.1 7.0 التعدين والصناعة

 19.2 20.4 20.4 19.2 19.3 لخارجيةالتجارة الداخلية وا

 1.6 1.3 1.2 1.9 1.9 الزراعة والثروة الحيوانية

 1.5 1.6 1.7 1.7 1.7 السياحة والفنادق والمطاعم

 0.6 0.8 0.6 0.6 0.7 النقل والمواصالت

 10.1 10.2 10.5 10.6 10.3 الخدمات

 0.8 0.8 0.8 1.0 1.2 تمويل االستثمار باألسهم واألدوات المالية

 4.2 4.5 4.5 3.7 3.7 تمويل شراء السيارات

 25.6 25.2 25.8 26.6 26.8 تمويل السلع االستهالكية

 5.5 5.4 4.5 4.6 4.8 أخرى في القطاع الخاص

 3,825.7 3,656.1 3,505.6 3,519.7 3,319.7 )مليون دوالر(اإلجمالي 

  .2015ية، آذار   سلطة النقد الفلسطينية، النشرة اإلحصائية الشهر:المصدر

  
 األرصدة لدى سلطة النقد والمصارف �

 

تراجع إجمالي أرصدة المصارف خالل الربع األول من العام 
مقارنة % 0.5مقارنة بالربع السابق وبنسبة % 6.9 بنحو 2015

ويعزى .  مليار دوالر4.1، ليبلغ 2014بالربع المناظر من العام 
مصارف في فلسطين هذا التراجع، إلى انخفاض األرصدة لدى ال

وفي الخارج، حيث تراجعت أرصدة المصارف في فلسطين بنحو 
 مليون دوالر، 471.6مقارنة بالربع السابق، لتبلغ حوالي % 7.5

كما انخفضت األرصدة لدى المصارف في الخارج بنحو 
بالمقابل .  مليار دوالر خالل نفس الفترة2.6لتبلغ نحو % 10.0

خالل فترة المقارنة % 1.9 بنسبة ًشهدت أرصدة سلطة النقد نموا
ً مليار دوالر، علما أن هذه األرصدة تتكون من 1.1لتبلغ نحو 

، والحسابات الجارية بنسبة %75االحتياطيات اإللزامية بنسبة 
  %. 11والحسابات األخرى بنسبة % 14

  
 النقدية والمعادن الثمينة �

ن دوالر  مليو721.5بلغت قيمة النقدية والمعادن الثمينة حوالي 
مقارنة بالربع % 9.6 مرتفعة بحوالي 2015نهاية الربع األول 

وجاء هذا االرتفاع نتيجة الرتفاع النقد لدى مكاتب . السابق
% 3.2، وبنسبة %31.8وفروع المصارف في قطاع غزة بنسبة 

وبالرغم من . في فروع ومكاتب المصارف في الضفة الغربية

مقارنة % 29.5قي أقل بنحو هذا االرتفاع إال أن بند النقدية ب
  . 2014بالربع المناظر من العام 

  

وتشير إحصائيات عمليات شحن الشيكل، إلى أنه تم خالل 
 مليون 1,611.8 شحن حوالي 2015الربع األول من العام 

شيكل من فروع المصارف العاملة في الضفة الغربية إلى 
ل من  مليون شيك50.1إسرائيل، كما تم استبدال تالف بقيمة 
  .فروع المصارف العاملة في قطاع غزة

  

أما فيما يخص التطورات على بنود الموجودات األخرى، فقد 
 مليون دوالر 992.8استقر بند محفظة األوراق المالية عند نحو 

، فيما استقر حجم االستثمارات خالل 2015خالل الربع األول 
  )1-4انظر جدول ( مليون دوالر 145.4هذا الربع عند نحو 

  
 جانب المطلوبات 4-2

  

 9.7) الودائع المصرفية+ ودائع الجمهور(بلغ إجمالي الودائع 
من إجمالي مطلوبات % 81.7مليار دوالر وهو ما يعادل نحو 

ارتفعت ودائع . 2015المصارف المرخصة نهاية الربع األول 
 2015نهاية الربع األول من العام % 0.4الجمهور بنسبة 
وتتكون .  مليار دوالر9ق، لتصل إلى حوالي مقارنة بالربع الساب
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بما فيها السلطات (ودائع الجمهور من ودائع القطاع العام 
 687.0وبقيمة % 7.7 بنسبة  )المحلية والمؤسسات العامة

وبقيمة % 92.3مليون دوالر، وودائع القطاعات األخرى بنسبة 

 1-4ويوضح الشكل ). 4-4انظر جدول ( مليار دوالر 8.3
خالل الفترة )  على أساس ربعي(لنمو في ودائع الجمهور أدناه ا

  .2015 حتى نهاية الربع األول 2014من الربع األول 
  

  النمو في ودائع الجمهور : 1-4شكل 
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   الميزانية المجمعة للمصارف-سلطة النقد الفلسطينية: المصدر

  
صة قطـاع غـزة مـن أما على المـستوى الجغرافـي، فقـد ارتفعـت حـ

 إلـى 2015إجمالي ودائع الجمهور خالل الربـع األول مـن العـام 
بالمقابــل بلغــت .  مليــون دوالر1,042.6، لتبلــغ  %11.6حــوالي 

مـــــن إجمـــــالي ودائـــــع % 88.4حـــــصة الـــــضفة الغربيـــــة حـــــوالي 

ـــون دوالر7,931.5الجمهـــور وبقيمـــة بلغـــت  ـــشكل .  ملي ـــين ال ويب
الت االئتمانيــــة الممنوحــــة  توزيــــع ودائــــع الجمهــــور والتــــسهي4-2

حــسب المحافظــات فــي كــل مــن الــضفة الغربيــة وقطــاع غــزة فــي 
  .2015نهاية الربع األول 

  
 .2015حسب المحافظات في نهاية الربع األول  األهمية النسبية لودائع الجمهور والتسهيالت الممنوحة: 2-4شكل 
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  . الميزانية المجمعة للمصارف–ية سلطة النقد الفلسطين: المصدر

 

توزعــت ودائــع الجمهــور علــى مــستوى نــوع الوديعــة، بــين ودائــع 
، وودائــــع ألجــــل بنــــسبة %40.2بنــــسبة ) تحــــت الطلــــب(جاريــــة 

وبمقارنـــة هـــذه النـــسب %. 31.9، وودائـــع تـــوفير بنـــسبة 27.9%

بنظيراتهــا بــالربع الــسابق يالحــظ ارتفــاع الودائــع الجاريــة وودائــع 
  .على حساب حصة الودائع ألجلالتوفير 
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ــة إيــداع،  وفيمــا يتعلــق بهيكــل توزيــع ودائــع الجمهــور حــسب عمل
مــن ودائـــع % 37.3يالحــظ اســتمرار ســيطرة الــدوالر علــى نحــو 
، وجــــاء فــــي %32.8العمـــالء، أمــــا حــــصة الــــشيكل فلقــــد بلغــــت 

انظــر %. (25.3المرتبــة الثالثــة الودائــع بالــدينار األردنــي بنــسبة 
  ) 4-4جدول 

  

   توزيع ودائع الجمهور حسب الجهة المودعة والنوع والعملة: 4-4ول جد
  )مليون دوالر(

2014 2015 
 

 الربع األول الربع الرابع  الربع الثالث الربع الثاني الربع األول

 حسب الجهة المودعة

 687.0 785.2 618.2 684.5 689.7 قطاع عام

 7,962.4 7,840.9 7,946.2 7,757.8 7,465.4 قطاع خاص مقيم

 324.7 309.3 319.6 323.0 299.3 قطاع خاص غير مقيم

 حسب نوع الوديعة

 3,609.4 3,506.5 3,607.6 3,450.9 3,380.1 ودائع جارية

 2,502.3 2,591.5 2,462.8 2,803.2 2,410.2 ودائع أجلة

 2,862.5 2,837.3 2,813.6 2,511.2 2,664.1 ودائع توفير

 حسب نوع عملة إيداع

 3,347.1 3,551.2 3,481.6 3,507.4 3,477.2 دوالر أمريكي

 2,270.8 2,299.4 2,337.0 2,284.2 2,226.2 دينار أردني

 2,940.6 2,750.5 2,716.6 2,662.1 2,430.7 شيكل إسرائيلي

 415.6 334.2 348.8 311.6 320.3 عمالت أخرى

 8,974.1 8,935.3 8,884.0 8,765.3 8,454.4 المجموع 

   .2015 الميزانية المجمعة للمصارف، آذار -سلطة النقد الفلسطينية: مصدرال
  

  حقوق الملكية �
% 12.1 حوالي 2015شكل بند حقوق الملكية في الربع األول 

في % 1.3ًوقد شهد انخفاضا بنسبة . من إجمالي المطلوبات
 مقارنة بالربع السابق، ليبلغ 2015نهاية الربع األول من العام 

ويعزى هذا التراجع النخفاض رأس المال . مليار دوالر 1.4نحو 
المدفوع للمصارف، على ضوء عملية االستحواذ التي قام 
بموجبها البنك الوطني باالستحواذ على أصول والتزامات بنك 

ًوشهدت حقوق الملكية ارتفاعا بنسبة . االتحاد في فلسطين
  ).1-4انظر الجدول (مقارنة مع الربع المناظر % 2.5

  

  أرصدة سلطة النقد والمصارف �
طـــرأ ارتفـــاع علــــى بنـــد أرصـــدة ســــلطة النقـــد والمـــصارف بنــــسبة 

 مقارنة بالربع الـسابق 2015خالل الربع األول من العام % 6.0
ً مليون دوالر، نتيجة لزيادة ودائع سلطة النقد بنسبة 771.7لتبلغ 
 مليــــون دوالر، وزيــــادة ودائــــع المــــصارف 190.1لتبلـــغ % 41.2

بالمقابـل .  مليون دوالر120لتبلغ % 28.2طين بنسبة خارج فلس
لتـصل إلـى % 7.7تراجعت ودائع المـصارف فـي فلـسطين بنحـو 

ًونظـرا ألن حـصة هـذا .  مليون دوالر خالل فتـرة المقارنـة461.6

، فـــإن %6.5البنـــد فـــي إجمـــالي مطلوبـــات المـــصارف ال تتعـــدى 
الي ٕالتباينــــات فيــــه، وان كانــــت كبيــــرة، أثرهــــا محــــدود علــــى إجمــــ

  .المطلوبات
  

 مؤشرات أداء المصارف 4-3

  

ـــى إجمـــالي  ـــسبة التـــسهيالت االئتمانيـــة إل تواصـــل التحـــسن فـــي ن
ودائــع الجمهــور، إذ وصــلت هــذه النــسبة خــالل الربــع األول مــن 

ً نقطة مئوية قياسـا 2.3، مرتفعة بنحو %57.1 إلى 2015العام 
بــع  نقطــة مئويــة مقارنــة مــع الر1.8علــى الربــع الــسابق، وبنحــو 

كمـــــا اســـــتمر التحـــــسن فـــــي نـــــسبة . 2014المنـــــاظر مـــــن العـــــام 
تــسهيالت القطـــاع الخـــاص إلـــى ودائــع القطـــاع الخـــاص بحـــوالي 

أمــا %. 46.2 نقطــة مئويــة خــالل فتــرة المقارنــة لتــصل إلــى 1.3
نــسبة التــسهيالت المتعثــرة إلـــى إجمــالي التــسهيالت فقــد ارتفعـــت 

لربــع فــي ا% 2.5ًمقارنــة مــع % 2.6بــشكل طفيــف لتــصل إلــى 
، حيــث بلغـت قيمــة التــسهيالت المتعثــرة 2014األخيـر مــن العــام 

  ).5-4انظر جدول ( مليون دوالر 136نحو 
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  مؤشرات أداء المصارف المرخصة في فلسطين : 5-4جدول 
 )نسبة مئوية(

2014 2015 
 المؤشر

 الربع األول الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني الربع األول

 12.1 12.4 11.9 11.5 12.3  إجمالي األصول/حقوق الملكية

 72.2 68.0 74.3 74.4 75.3 نسبة اإليرادات من الفوائد إلى إجمالي الدخل

 57.1 54.8 54.5 55.9 55.3 ودائع الجمهور / إجمالي التسهيالت االئتمانية

 46.2 44.9 42.5 43.6 42.7 ودائع القطاع الخاص/ إجمالي تسهيالت القطاع الخاص

 36.4 39.4 38.3 34.6 36.8 *إجمالي الودائع/توظيفات الخارجيةال

 2.6 2.5 2.7 2.6 2.9 إجمالي التسهيالت/التسهيالت المتعثرة

  .2015 الميزانية المجمعة للمصارف، آذار -سلطة النقد الفلسطينية: المصدر
  ). ودائع المصارف+ودائع سلطة النقد (الودائع المصرفية + ودائع الجمهور = إجمالي الودائع * 

  

 إلى انخفاض نسبة التوظيفات الخارجية 5-4يشير الجدول 
نهاية الربع األول % 36.4إلى إجمالي الودائع لتصل حوالي 

. 11في الربع السابق% 39.4 مقارنة بنحو 2015من العام 
المكون (ويعزى هذا االنخفاض إلى تراجع األرصدة في الخارج 

  ).الرئيسي للتوظيفات الخارجية
  

  أرباح المصارف المرخصة �  

حققت المصارف المرخصة في فلسطين نهاية الربع األول من 
ً دخال صافيا بلغ 2015العام  ً مليون دوالر، مسجال 36.1ً

% 10.9مقارنة بالربع السابق، ونحو % 8.4ًانخفاضا بنحو 
ويتضح من الجدول . 2014مقارنة بالربع المناظر من العام 

ًإيرادا صافيا بلغ  أن المصارف حققت 4-6  مليون دوالر 123ً
خالل الربع األول من العام ترتب عليه نفقات عامة بقيمة 

  . مليون دوالر86.9بلغت 
  

   2015 -2014مصادر اإليرادات والنفقات وصافي دخل المصارف المرخصة : 6-4جدول 
  )مليون دوالر(

2014 2015  

 الربع األول  الرابع الربع الربع الثالث الربع الثاني الربع األول

 123.0 129.8 122.7 123.8 118.6 صافي اإليرادات 

 88.8 88.3 91.0 92.1 89.3 الفوائد

 22.6 24.0 21.7 21.5 19.8 العموالت

 1.7 0.6 0.5 2.1 3.0 أوراق الدين المالية واالستثمارات

 8.2 7.3 7.2 6.4 4.4 عمليات تبديل وتقييم وتقييموالعمالت األجنبية

 0.1 0.5 1.0 0.2- 0.6 عمليات التحوط والمتاجرة 

 1.6 8.5 1.3 1.9 1.5 الدخول التشغيلية األخرى

 86.9 89.8 91.4 89.2 78.1 النفقات

 73.6 78.3 77.2 75.3 64.7 النفقات التشغيلية

 3.3 -0.05 0.03 0.3 1.6 المخصصات

 10.0 11.5 14.2 13.6 11.8 الضريبة

 36.1 39.4 31.3 34.6 40.5 *صافي الدخل

 ).بيانات غير منشورة( 2015سلطة النقد الفلسطينية، قائمة األرباح  والخسائر، آذار  : المصدر

   النفقات–صافي اإليرادات = صافي الدخل*  

                                                           
، إضافة إلى التسهيالت الممنوحة خارج فلسطين %26.3، واالستثمار في أدوات االستثمار بنسبة %72.1لموظفة في الخارج بنسبة تتوزع التوظيفات الخارجية بين األرصدة ا   11

 من إجمالي التوظيفات الخارجية % 1.5بنسبة 
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وتشير البيانات إلى أن البند الذي ساهم بأكبر نسبة في صافي 
 على أن ، وهو ما يدل%72.2اإليرادات كان بند الفوائد وبنسبة 

المصارف ال تزال تعتمد على الوساطة المالية بين القطاعات 
 6- 4ويوضح الجدول . المختلفة كوظيفة أساسية لتوليد الدخل

مصادر اإليرادات والنفقات وصافي أرباح المصارف خالل 
  . 2015 وحتى الربع األول 2014الفترة من الربع األول 

  

  والقروضمتوسط معدالت الفائدة على الودائع  4-4
  

ارتفعت نسبة الفائدة على تسهيالت وودائع الدينار في الربع 
 0.1 نقطة مئوية، و0.01األول مقارنة بالربع السابق بنحو 

ووصل معدل الفائدة على قروض . نقطة مئوية على اإلقراض
كما ارتفع معدل %. 2.15، وعلى ودائع الدينار %8.79الدينار 

 نقطة مئوية مقابل 0.44بنحو الفائدة على اإليداعات بالشيكل 
 نقطة مئوية، 0.5انخفاض معدل الفائدة على التسهيالت بنحو 
، مقابل %10.32ليصل معدل الفائدة على التسهيالت بالشيكل 

أما بالنسبة للدوالر، فقد انخفضت الفائدة . على الودائع% 2.03
، في %0.86 نقطة مئوية لتصل إلى 0.06على الودائع بنحو 

غير نسبة الفائدة على تسهيالت القروض الممنوحة حين لم تت
  )7-4انظر الجدول . (بالدوالر خالل فترة المقارنة

  

  (%)المتوسط المرجح ألسعار الفائدة على الودائع والقروض : 7-4جدول 
  

 الشيكل الدوالر الدينار األردني
 الفترة

 القروض الودائع القروض الودائع القروض الودائع

 11.35 1.40 6.01 0.77 9.38 2.13 األولالربع 

 11.05 1.40 6.18 0.85 8.71 2.19 الربع الثاني

 10.61 1.46 6.57 0.76 9.35 2.13 الربع الثالث
2014 

 10.82 1.59 6.88 0.92 8.69 2.14 الربع الرابع

 10.96 1.46 6.41 0.82 9.03 2.15 المتوسط

 10.32 2.03 6.88 0.86 8.79 2.15 الربع األول 2015

  .2015سلطة النقد الفلسطينية، النشرة اإلحصائية الشهرية، آذار  : المصدر
  

  نظام المدفوعات 4-5
  

  حركة المقاصة  �

بلغ عدد الشيكات المقدمة للتقاص بالعمالت المختلفة خالل 
 مليون شيك، بقيمة 1.2 حوالي 2015الربع األول من العام 

من حيث % 5.5 بنسبة ًويمثل هذا انخفاضا.  مليار دوالر2.6
% 7.4ًالعدد مقارنة بالربع السابق، كما هبطت قيمتها بنسبة 

جدير بالذكر أن معظم الشيكات المقدمة . خالل هذه الفترة
، يليها الشيكات بعملة %93.3للتقاص هي بعملة الشيكل بنسبة 

، ثم الشيكات بعملة الدينار األردني بنسبة %4.3الدوالر بنسبة 
2.4.%  

  

  عدد وقيمة الشيكات المقدمة للتقاص والمعادة: 8-4جدول 
  

 الشيكات المعادة الشيكات المقدمة للتقاص
 الفترة

 )$مليون(القيمة ) شيك(العدد )$مليون(القيمة  )شيك(العدد 

 168.4 110,488 2,779.3 1,093,504 الربع األول

 154.0 107,158 2,802.0 1,140,775 الربع الثاني

 179.4 124,461 2,724.5 1,143,268 الثالثالربع 
2014 

 162.0 125,329 2,795.6 1,260,225 الربع الرابع

 663.8 467,436 11,101.4 4,637,772  المجموع

 162.0 143,401 2,588 1,191,145 الربع األول 2015

 .2015سلطة النقد الفلسطينية، النشرة اإلحصائية الشهرية، آذار  : المصدر
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 ألف 143الوقت، بلغ عدد الشيكات المرتجعة نحو وفي نفس 
ويمثل هذا .  مليون دوالر162شيك، بقيمة إجمالية بلغت 

ًارتفاعا في نسبة الشيكات المعادة إلى إجمالي الشيكات المقدمة 
 إلى 2014في الربع الرابع من العام % 9.9للتقاص من 

ن م(في الربع األول من العام الحالي من حيث العدد % 12.0
  ).من حيث القيمة% 6.3إلى % 5.8

  

  االنتشار المصرفي4-6  

  

بلغ عدد المصارف المرخصة في فلسطين نهاية الربع األول 
منها تسعة مصارف وافدة، (، 12ً مصرفا16من العام الحالي 

ً فرعا 264، تقدم خدماتها المصرفية من خالل )وسبعة محلية
 في 214 (ًومكتبا، موزعة بين الضفة الغربية وقطاع غزة

 9-4ويبين الجدول ).  في قطاع غزة50الضفة الغربية، و
االنتشار المصرفي للمصارف المرخصة في فلسطين كما في 

  .2015نهاية شهر آذار من العام 
  

  2015االنتشار المصرفي للمصارف المرخصة في فلسطين نهاية الربع األول، : 9-4جدول 
  

  المجموع مصارف وافدة مصارف محلية

 قطاع غزة الضفة الغربية قطاع غزة الضفة الغربية قطاع غزة ضفة الغربيةال

 50 214 17 98 33 116  عدد فروع ومكاتب المصارف

 73 479 16 221 57 258 عدد أجهزة الصراف اآللي

 47,577 132,468 1,007 9,243 46,570 123,225 عدد بطاقات السحب من الصراف اآللي

 18,711 55,007 530 40,993 18,181 14,014 عدد بطاقات االئتمان 

 102,812 363,184 17,361 231,589 85,451 131,595 عدد بطاقات الخصم المباشر

  2015 دائرة الرقابة والتفتيش، آذار -سلطة النقد الفلسطينية: المصدر
 

   13مؤسسات اإلقراض المتخصصة 4-7
  

تعمل مؤسسات اإلقراض المتخصصة في فلسطين من خالل 
شبكة من الفروع والمكاتب بلغ عددها نهاية الربع األول من 

وتنتشر هذه الفروع والمكاتب في .  فرع ومكتب76 2015العام 
مختلف مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، ويعمل بها حوالي 

  منهم حوالي 63,254وبلغ عدد عمالئها نحو.  موظف644
ت نسبة وبلغ. في قطاع غزة% 30في الضفة الغربية، و% 70

من إجمالي عمالء الشبكة في نهاية الربع % 41.5اإلناث نحو 
   .2015األول 

  

ٍمن جانب آخر، ارتفع إجمالي محفظة القروض المقدمة من   
نهاية الربع األول من العام % 13.5هذه المؤسسات بنسبة 

أما من حيث التوزيع .  مليون دوالر124.4الحالي لتبلغ حوالي 
نوحة، فقد استمرت سيطرة قروض القطاعي للقروض المم

، تاله قطاع %28.7اإلسكان على النصيب األعلى بنسبة 
، ثم قطاع الخدمات بحوالي %21.1التجارة العامة بنحو 

، وجاء في المرتبة الرابعة قطاع االستهالك بنسبة 16.2%
% 6.4و% 13.6، ثم قطاعي الزراعة واإلنتاج بواقع 13.9%

  )5-4انظر الشكل (على التوالي 
  

  
  

  

  

                                                           

تم بموجبها استحواذ البنك الوطني على ) بنك أردني وافد(واالستثمار وبنك االتحاد لالدخار ) بنك محلي(تم خالل هذا الربع توقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية بين البنك الوطني    12
 .أصول والتزامات بنك االتحاد في فلسطين

أصالة، المركز العربي : وتضم الشركة ثمانية مؤسسات إقراض هي). شراكة (الشبكة الفلسطينية لإلقراض الصغير ومتناهي الصغرمصدر البيانات الواردة في هذا الجزء هو من     13
 .فلسطين لإلقراض الصغيرٕ األونروا، وابداع، وفيتاس -، ودائرة التمويل الصغير )pdf(، وفاتن، وريف، وصندوق التنمية الفلسطيني )أكاد(للتطوير الزراعي 
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  التوزيع الجغرافي والقطاعي للتمويالت الممنوحة من مؤسسات : 5-4شكل 
  2015اإلقراض المتخصصة خالل الربع األول 

  

0000

 الضــفة الغربيــة

69.4%

 قطــاع غــزة

30.6%

 التجــــارة

21.1%

 الخدمات

16.2%

 االنتاج

6.4%
 الزراعـــــة

13.6%

 االستهالك

13.9%

 االسكان

28.7%

 
  

  بورصة فلسطين 4-8
  

سيتم التطرق إلى ثالث مجموعات من المؤشرات المالية التي 
  :ترصد واقع بورصة فلسطين والتطورات الحاصلة فيه

  

 : مؤشرات السوق المالي �

بلغت نسبة الرسملة السوقية في : 14الرسملة السوقية −
مقارنة % 25 نحو 2014بورصة فلسطين في العام 

 .2013في العام % 24مع 

بلغ عدد الشركات المدرجة في : عدد الشركات المدرجة −
األول من العام  بورصة فلسطين في نهاية الربع

المدرجة على كل  شركة، وتتوزع الشركات 48، 2014
، قطاع ) شركات8(من قطاع البنوك والخدمات المالية 

، ) شركات7(، قطاع التأمين ) شركة12(الصناعة 
 12(وقطاع الخدمات )  شركات9(قطاع االستثمار 

 ).شركة
 

 : مؤشرات السيولة �

  :قيمة األسهم المتداولة إلى الناتج المحلي اإلجمالي −
 للربع األول من بلغت هذه النسبة في بورصة فلسطين

خالل % 2.5مقارنة مع % 3.2 نحو 2015العام 
  .2014الربع الرابع من العام 

بلغت هذه النسبة في الربع األول من : 15نسبة الدوران −  
خالل % 2.4، مقارنة مع %3.1 نحو 2015العام 

وعلى صعيد القطاعات، بلغ معدل . الربع السابق
، قطاع %6.6دوران أسهم البنوك والخدمات المالية 

، قطاع %1.7، قطاع الخدمات %2.6االستثمار 
 %.0.6وقطاع الصناعة % 0.4التأمين 

 

 : 16درجة التركيز �

% 92حيث حظيت الشركات الخمس األولى على حوالي 
من إجمالي قيمة األسهم المتداولة في الربع األول من 

، %)43(، وهذه الشركات هي بنك فلسطين 2015العام 
، %)15(، البنك الوطني %)21(ية االتصاالت الفلسطين

، العربية %)9" (باديكو"فلسطين للتنمية واالستثمار 
  %).4" (أيبك"الفلسطينية لالستثمار 

  

بلغت القيمة السوقية ألسهم الشركات المدرجة في بورصة 
 مليار 3 حوالي 2015فلسطين في نهاية الربع األول من العام 

أما على صعيد . 2014 بنهاية العام 3.2دوالر مقارنة مع 
القطاعات، فما زال قطاع الخدمات يستحوذ على الحصة 

، يليه قطاع %42الكبرى من إجمالي القيمة السوقية بنسبة 
  ).   6 - 4انظر شكل % (28البنوك والخدمات المالية بنسبة 

 

                                                           
ُيستخدم هذا المؤشر لقياس أهمية ودور السوق المالي في االقتصاد ويحسب من خالل قسمة القيمة السوقية لألسهم المدرجة في السوق على الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار    14

 وتجدر المالحظة أن هذه النسبة تحسب للسنة ككل وليس ألرباعها. الجارية
 .هذا المؤشر درجة سيولة السوق المالية أي السرعة التي يمكن أن تباع بها األسهميعكس    15
 شركات من حيث قيمة األسهم 10 أو 5ويقاس المؤشر بحساب حصة أكبر . يستخدم هذا المؤشر لمعرفة مدى تأثير عدد من الشركات على التغيير في أسعار األسهم   16

 .المتداولة
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  قيمة األسهم المدرجة في بورصة فلسطين : 6-4شكل 
   2015حسب القطاع في الربع األول 

  )ون دوالرملي(
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 ps.pex.wwwبورصة فلسطين : المصدر

  
بلغت أعداد األسهم المتداولة في بورصة فلسطين خالل الربع 

ً مليون سهم، مسجلة ارتفاعا 48.4 نحو 2015األول من العام 
كما .  2014مقارنة مع الربع الرابع من العام % 23.5بنسبة 

 مليون دوالر في الربع 93بلغت قيمة األسهم المتداولة نحو 
عن الربع السابق % 23، بارتفاع مقداره 2015األول من العام 

  ).7-4انظر الشكل (
 

  قيمة األسهم المتداولة في بورصة فلسطين خالل أشهر  :7-4شكل 

   2015 والربع األول 2014الربع الرابع 
  )مليون دوالر(
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  ps.pex.wwwبورصة فلسطين : المصدر

  
أما فيما يتعلق بقيمة األسهم المتداولة حسب القطاعات، فقد 
استحوذ قطاع البنوك والخدمات المالية على النصيب األكبر 

ً، يليه كال %60، بنسبة 2015منها في الربع األول من العام 

على % 15و% 23اع الخدمات واالستثمار بنسب من قط
  ). 8- 4نظر الشكل (التوالي 
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  قيمة األسهم المتداولة في بورصة فلسطين : 8-4شكل 
    2015حسب القطاع خالل الربع األول 

  )مليون دوالر(
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  ps.pex.wwwبورصة فلسطين : المصدر

  

  مؤشر القدس
 نقطة عن إغالق الربع السابق 36.83ً نقطة، متراجعا بـ 474.94 عند 2015أغلق مؤشر القدس في نهاية الربع األول من العام 

  ).9-4انظر الشكل (
  

  2015، وأشهر الربع األول 2014مؤشر القدس ألشهر الربع الرابع : 9-4شكل 
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   مليار دوالر وأكثر من نصفه على شكل متأخرات5:  الدين العام:4صندوق 
  

ويستفاد من التحليل . 17ًنشر صندوق النقد الدولي في تقريره نصف السنوي عن االقتصاد الفلسطيني تحليال الستدامة الدين العام للسلطة الفلسطينية
 مليار دوالر، أو ما يقارب 5ً مليون دوالر، تحديدا بسبب زيادة المتأخرات، ووصل إلى نحو 300 بمقدار 2014أن الدين العام ارتفع في العام 

  .وهذه النسبة هي الحد األقصى الذي يسمح به قانون الدين العام للسلطة الفلسطينية. من الناتج المحلي اإلجمالي% 40
  

منها لصندوق % 72( مليار دوالر 2.5 مليون دوالر، حتى وصلت إلى 420 بمقدار 2014 ونهاية 2013رات بين نهاية ارتفعت قيمة المتأخ
تقليص (ويالحظ أن الحكومة قامت في العام الماضي بتقليص ديونها ذات الكلفة الباهظة للمصارف المحلية ). التقاعد والباقي للموردين والدائنين

ويبلغ معدل الفائدة على قروض ). 1انظر الجدول ( وتعويض ذلك بالمقابل في زيادة المتأخرات تجاه القطاع الخاص ) مليون دوالر110بمقدار 
  .مدين_ على ديون حساب الجاري% 8 -7بالمتوسط، في حين ترتفع إلى % 4الحكومة من المصارف المحلية 

  

 52 إذ يذكر التقرير أن المتأخرات تجاه تسديد الدين الخارجي وصلت إلى ال تقتصر المتأخرات على ديون الحكومة تجاه القطاع المحلي الخاص،
وتوصل تحليل .  مليون دوالر152، كما أن المتأخرات المتراكمة على الحكومة للمصارف المحلية بلغت 2014مليون دوالر في نهاية العام 

إذ أن هزة عكسية قوية على النمو االقتصادي يمكن . ات النمو في المستقبلاالستدامة المالية للدين إلى أن هذه االستدامة حساسة للغاية تجاه توقع
  .2020مع العام % 53أن ترفع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي اإلجمالي إلى 

  

  الدين العام للسلطة الوطنية الفلسطينية بما فيها المتأخرات: 1جدول 
  )مليون دوالر(

2014 
 2012 2013 

 % مليون دوالر

 100 4,986 4,638 4,041 اإلجمالي

 25 1,233 1,349 1,467 الدين المحلي •

 13 631 661 719 قروض مصارف −

 6 303 366 480 جاري مدين −

 4 181 225 178 قروض هيئة البترول −

 0 13 15 8 قروض أخرى للمؤسسات العامة −

 2 102 79 79 قروض من صندوق االستثمار −

 0 3 3 3 قروض من سلطة النقد −

 25 1,259 1,269 1,247 الدين الخارجي •

 12 621 630 629 مؤسسات عربية −

 10 517 524 522 صندوق األقصى �

 1 57 58 52 الصندوق العربي �

 1 47 48 50 البنك اإلسالمي �

 7 348 343 339 ٕهيئات دولية واقليمية −

 6 277 284 290 البنك الدولي �

 1 48 36 26 بنك االستثمار األوروبي �

 0 3 3 3 إيفاء �

 0 20 20 19 أوبيك �

 6 290 296 280 قروض ثنائية −

 50 2,494 2,019 1,327 متأخرات إضافية •

 36 1,799 1,465 1,058 صندوق التقاعد −

 14 695 555 269 للموردين المحليين −

  466 375   ديون لشركة الكهرباء اإلسرائيلية-: بنود تذكيرية

Source: IMF (2015): West Bank and Gaza, Report to the AD_HOC Liaison 
Committee, May 18. 

                                                           
17  Source: IMF (2015): West Bank and Gaza, Report to the AD_HOC Liaison Committee, May 18. 

http://www.imf.org/external/country/WBG/RR/2015/051815.pdf 
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  مؤشرات االستثمار -5
 

  تسجيل الشركات 5-1
 

تقوم وزارة االقتصاد بتسجيل الشركات في األراضي الفلسطينية 
بموجب قانونين مختلفين في كل من الضفة الغربية وقطاع 

يتناول هذا العدد من المراقب الشركات الجديدة المسجلة . 18غزة
 في الضفة الغربية فقط 2015الل الربع األول من العام خ

  .وذلك لعدم توفر بيانات عن تسجيل الشركات في قطاع غزة

بلغ عدد الشركات الجديدة المسجلة في الضفة الغربية خالل   
 شركة، بانخفاض بنسبة 358الربع األول من العام الحالي 

 الربع مقارنة مع% 19مقارنة مع الربع السابق، وبنحو % 4
  ).  1- 5انظر جدول . (المناظر من العام السابق

 

 تطور عدد الشركات الجديدة المسجلة في الضفة الغربية : 1-5جدول 

 )2015-2008(خالل األعوام 

  

 الربع
 العام 

2008 

 العام 

2009 

 العام 

2010 

 العام 

2011 

 العام 

2012 

 العام 

2013 

 العام 

2014 

 العام 

2015 

 358 440 272 319 389 334 454 247 الربع األول

  367 317 278 373 428 412 334 الربع الثاني

  311 302 228 287 164 349 315 الربع الثالث

  372 281 245 337 290 438 287 الربع الرابع

  1,490 1,172 1,070 1,386 1,216 1,653 1,183 المجموع

  .2014ئرة تسجيل الشركات،  رام اهللا، دا- وزارة االقتصاد الوطني: المصدر
 

  
  التوزيع النسبي لرأس المال للشركات المسجلة في الضفة الغربية : 1-5شكل 

  2015حسب األنشطة االقتصادية خالل الربع األول، 
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 .2015 رام اهللا، دائرة تسجيل الشركات، - وزارة االقتصاد الوطني: المصدر

 

 
  

                                                           

 . في قطاع غزة1929للعام ) 18(لغربية، بينما يطبق قانون الشركات رقم  في الضفة ا1964لسنة ) 12(يطبق قانون الشركات األردني رقم    18



  واالجتماعي االقتصادي المراقب

 38 

رؤوس األموال للشركات الجديدة المسجلة بلغت قيمة إجمالي 
 مليون دينار 37 حوالي 2015في الربع األول من العام 

أما . مقارنة مع الربع السابق% 37، بانخفاض مقداره 19أردني
فيما يتعلق بتوزيع رؤوس أموال الشركات حسب األنشطة 
االقتصادية، فقد استحوذ قطاع التجارة على النسبة األكبر من 

ال الشركات الجديدة المسجلة في الضفة الغربية في رؤوس أمو
 مليون دينار 13% (35، بنسبة 2015الربع األول من العام 

 8.7% (23، يليه قطاع الخدمات الذي استحوذ على )أردني
ً، وجاء في المركز الثالث والرابع كال من )مليون دينار أردني

على % 12و% 18قطاعي الصناعة واإلنشاءات بنسب 
  ).1- 5انظر الشكل ) ( مليون دينار4.4 و6.8(الي التو

أخذت الشركات الجديدة المسجلة في الضفة الغربية خالل   
شركات :  األشكال القانونية التالية2015الربع األول من العام 

 212(، شركات مساهمة خصوصية ) شركة144(عادية عامة 
، )شركتان(، وشركات مساهمة خصوصية أجنبية )شركة

من % 62.6ت شركات المساهمة الخصوصية على واستحوذ
ًإجمالي رأس المال المسجل، بينما استحوذت كال من الشركات 

على % 3.4و% 34العادية العامة والمساهمة األجنبية على 
  ). 2 - 5انظر جدول (التوالي 

  

  

  توزيع قيمة رؤوس األموال للشركات المسجلة في الضفة الغربية : 2 -5جدول 
   2015 والربع األول 2014القانوني خالل أرباع العام حسب الكيان 

  )مليون دينار(

 الكيان القانوني

عادية  السنة
 عامة

مساهمة 
 خصوصية

مساهمة 
 عامة

  مساهمة 
 أجنبية

 المجموع

 59.244 0.672 0 38.295 20.882 2014الربع األول 

 57.627 11.345 0 29.534 16.743 2014الريع الثاني 

 47.662 0 0 34.651 13.010 2014لث الربع الثا

 59.736 0 0 44.887 14.850 2014الربع الرابع 

2014 65.485 147.367 0 12.017 224.269 

 37.385 1.277 0 23.414 12.694 2015الربع األول 

  .2015 رام اهللا، دائرة تسجيل الشركات، - وزارة االقتصاد الوطني: المصدر
  

 ضي الفلسطينيةرخص األبنية في األرا 5-2
  

عدد رخص األبنية ومساحتها الصادرة خالل فترة زمنية معينة 
هو مؤشر مهم على النشاط االستثماري بشكل عام واالستثمار 

هناك تحول موسمي في عدد . في قطاع اإلسكان بشكل خاص
الرخص خالل أرباع السنة المختلفة، إذ يزداد نشاط البناء 

، في )فصل الصيف(والثالث والتشييد خالل الربعين الثاني 
من ناحية ثانية يجب . حين يتراجع خالل الربعين األول والرابع

مالحظة أن عدد الرخص الصادرة ال تشمل جميع أنشطة البناء 
ًإذ أن جزءا من أنشطة البناء، خاصة في . في قطاع اإلنشاءات

  .المناطق الريفية، ال يتم تسجيلها واستصدار رخص لبنائها

 الرخص الصادرة في فلسطين خالل الربع األول انخفض عدد  
مقارنة بالربع الرابع من العام % 8.1 بنسبة 2015من العام 

 رخصة خالل الربع 2,144 رخصة مقارنة مع 1,970 (2014
وسجلت مساحة األبنية المرخصة في فلسطين ). 2014الرابع 

% 8.4 انخفاضا بنسبة 2015خالل الربع األول من العام 
وبالمقارنة ). 3 -5انظر الجدول  (2014 بالربع الرابع مقارنة

 يالحظ انخفاض عدد 2014مع الربع المناظر من العام 
ً، ويالحظ أيضا انخفاض في %19.4الرخص الصادرة بنسبة 

    %.22.1مجموع المساحات المرخصة بنسبة 
 

 

 

                                                           

وتم اعتماد متوسط معدل سعر الصرف بينهما خالل الربع األول من السنة .  بعملتين، هما الدينار األردني والدوالر األمريكي2015تم تسجيل الشركات في الربع األول من العام    19
 .0.7061والذي بلغ 
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  2015 - 2014عدد رخص األبنية الصادرة في األراضي الفلسطينية، : 3-5جدول 
  )2المساحة ألف م(

  المؤشر 2015 2014
 الربع األول المجموع الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني الربع األول 

 1,970 9,075 2,144 2,039 2,447 2,445 مجموع الرخص الصادرة

 1,795 8,312 1,950 1,866 2,257 2,239 مبنى سكني

 175 763 194 173 190 206 مبنى غير سكني

 895.7 4,077 978.0 917.6 1,032.0 1,149.4 جموع المساحات المرخصة م

 3,226 13,777 3,452 2,929 3,592 3,804 عدد الوحدات الجديدة

 595.3 2,546.1 618.7 600.2 640.7 686.5 مساحة الوحدات الجديدة 

 452 3,053 664 642 905 842 عدد الوحدات القائمة

 75.3 500.7 104.0 105.3 151.1 140.3 مساحة الوحدات القائمة 

  . فلسطين–إحصاءات رخص األبنية، رام اهللا ). 2015(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني : المصدر
 

  استيراد اإلسمنت 5-3
  

انخفضت كمية االسمنت المستوردة إلى فلسطين خالل الربع 
مقارنة مع الربع الرابع % 3.1 بمقدار 2015األول من العام 

جاء هذا االنخفاض نتيجة انخفاض االسمنت . 2014العام من 
وارتفاع االسمنت %) 12.0(المستورد إلى الضفة الغربية 

وبالمقارنة مع الربع %). 146.9(المستورد إلى قطاع غزة 
، يالحظ ارتفاع كمية االسمنت 2014المناظر من العام 

  ).4 -5انظر جدول % (10.2المستوردة إلى فلسطين بمقدار 

  

   كمية اإلسمنت المستوردة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة: 4 -5جدول 

 )ألف طن (2015- 2014خالل األعوام 

 

2014 2015 
 المؤشر

 الربع األول المجموع الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني الربع األول

 336.6 1,491.4 382.5 339.1 419.2 350.6 الضفة الغربية

 55.8 39.7 22.6 2.3 9.3 5.6 قطاع غزة

 392.4 1,531.1 405.0 341.4 428.5 356.2 فلسطين

  .  فلسطين-رام اهللا. 2015 سجالت إدارية، - الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر
  
 تسجيل السيارات 5-4

  

المسجلة ) الجديدة والمستعملة(يرصد هذا القسم أعداد السيارات 
والمستوردة من إسرائيل أو الخارج، ألول مرة في الضفة الغربية، 

بهدف إعطاء مؤشر على الحالة االقتصادية للسكان من جهة، 
ودرجة الموثوقية والتفاؤل بالظروف االقتصادية في المستقبل 

ًإذ نظرا الرتفاع أسعار السيارات ونظرا ألن . من جهة أخرى ً
ًشرائها يتم غالبا عبر االقتراض من المصارف، فإن هذا المؤشر 
يعبر عن مدى الثقة لدى كل من األفراد والمصارف في استمرار 

  .االحتفاظ بالوظائف والقدرة على دفع االلتزامات

ُبلغ عدد السيارات الجديدة والمستعملة التي سجلت للمرة األولى 
 5,429في الضفة الغربية خالل الربع األول من هذا العام 

ة مع الربع السابق مقارن% 14ًويمثل هذا ارتفاعا بنسبة . سيارة
. مقارنة مع الربع المناظر من العام الماضي% 44وبنحو 

من السيارات المسجلة خالل الربع % 61ويالحظ أن نحو 
األول من العام الحالي هي سيارات مستعملة مستوردة من 

سيارات مستعملة مستوردة من السوق % 17الخارج، و
 من الخارج، سيارات جديدة مستوردة% 22اإلسرائيلي، مقابل 

  ).5 -5انظر جدول (
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  عدد السيارات الجديدة والمستعملة المسجلة ألول مرة في الضفة الغربية: 5-5جدول 
  

 
سيارات من السوق 

 )جديد(الخارجي 

سيارات من السوق 
 )مستعمل(الخارجي 

سيارات من السوق 
 )مستعمل(اإلسرائيلي 

 المجموع

 3,764 601 1,903 1,259 2014الربع األول 

 4,780 654 2,466 1,660 2014الربع الرابع 

 1,692 319 1,075 298 كانون الثاني

 1,784 273 1,158 353 شباط

 1,953 310 1,082 561 آذار

 5,429 902 3,315 1,212 2015الربع األول 

 .دائرة الجمارك والمكوس، بيانات غير منشورة: المصدر

  

 النشاط الفندقي 5-5

 

ً فندقا في نهاية 111 العاملة في الضفة الغربية بلغ عدد الفنادق
 فنادق في نهاية 109 مقارنة مع 2015الربع األول من العام 
ووصل عدد النزالء في فنادق . 2014الربع الرابع من العام 

 99,689 ما مجموعه 2015الضفة الغربية خالل الربع األول 
الربع الرابع وبالمقارنة مع .  ليلة مبيت917,291 ًنزيال، أقاموا

ً يتبين أن هناك انخفاضا في عدد النزالء بنسبة 2014من العام 
مقارنة مع الربع األول من % 33.3، وانخفاض بنسبة 34.6%
في فنادق جنوب % 52.7وتوزع النزالء بين . 2014العام 

في % 13.6في فنادق القدس و% 28.7الضفة الغربية، و
نزالء في فنادق أما نسبة ال. فنادق وسط الضفة الغربية

 %.5.0شمال الضفة الغربية فقد بلغت 

  
  2015- 2014أبرز المؤشرات الفندقية في الضفة الغربية لألعوام : 6-5جدول 

  

2014 2015 
 المؤشر

 الربع األول العام الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني الربع األول

 111 109 109 111 114 116 عدد الفنادق العاملة

 3,075 2,995 2,970 2,961 3,016 3,034 توسط عدد العاملينم

 99,689 610,347 152,531 101,227 207,083 149,506 عدد النزالء

 291,917 1,537,311 406,394 276,109 493,104 361,704 عدد ليالي المبيت

 1,359.6 1681.9 1650.5 1520.6 2029.4 1527.4 متوسط إشغال الغرف

 3,243.5 4211.8 4417.3 3001.2 5418.7 4018.9  األسرةمتوسط إشغال

 19.8 25.2 24.5 22.8 30.6 23.1 %نسبة إشغال الغرف 

 21.2 28.5 29.6 20.3 36.8 27.4 %نسبة إشغال األسرة 

  .النشاط الفندقي في الضفة الغربية. 2015الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر
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  تراجع في مرتبة فلسطين : 2015ة ممارسة األعمال تقرير سهول: 5صندوق 
  !على الرغم من التحسن الطفيف في األداء

  

 من سلسلة تقارير 12ويحمل التقرير رقم . 2015 في أيار من العام 20ما وراء الفعالية: 2015ممارسة أنشطة األعمال "أصدر البنك الدولي تقرير 
تهدف هذه السلسلة إلى تصنيف الدول بناء على مدى التقدم أو التراجع في مؤشرات تقيس . ويالتي تصدر بشكل سن" سهولة ممارسة األعمال"

وتركز . مدى سهولة البدء باألعمال أو السير بها، باعتبار أن سرعة وسهولة تأسيس األعمال هو واحد من أهم الحوافز وراء نمو وتطور االقتصاد
البدء بمشروع، التعامل : لتشريعات ذات األثر على المنشآت الصغيرة والمتوسطة في عشر مجاالتتقارير البنك الدولي عن ممارسة األعمال على ا

مع تراخيص البناء، الحصول على كهرباء، تسجيل الملكية، الحصول على تمويل، حماية صغار المستثمرين، دفع الضرائب، التجارة الخارجية، 
   21. دولة أو منطقة189ويغطي تقرير السنة الحالية هذه المتغيرات في ). اإلفالس(االلتزام بالعقود وتسوية حاالت اإلعسار 

  

يستعرض الصندوق الحالي أهم التعديالت التي طرأت على المنهجية في تقرير العام الحالي، كما يركز على مؤشرات سهولة البدء باألعمال 
ًم ومع اقتصاد إسرائيل بشكل خاص نظرا ألن التباين في مؤشرات األعمال وممارستها في األراضي الفلسطينية بالمقارنة مع الدول األخرى بشكل عا

  . بينهما يعكس في معظم األحيان تأثير القيود التي يفرضها االحتالل على االقتصاد الفلسطيني
  

ينة من أكبر مدينة اقتصادية في كل بلد ًأوال، توسيع انتقاء الع. يقدم التقرير ثالثة تطويرات رئيسية على المنهجية مقارنة بتقارير السنوات الماضية
ويساعد إضافة مدينة ثانية على إمكانية القيام بمقارنات ليس .  مليون نسمة100إلى أكبر مدينتين اقتصاديتين في الدول التي يزيد عدد سكانها عن 

ن المؤشرات العشر وهي؛ تسوية حاالت اإلعسار، ًثانيا، توسيع نطاق التغطية لثالثة مؤشرات م. بين الدول فحسب ولكن أيضا بين المدن الكبرى
ًثالثا، يقوم التقرير بحساب مرتبة كل اقتصاد، من حيث سهولة ممارسة األعمال التجارية، . الحصول على االئتمان، حماية صغار المستثمرين

أرقام األداء في اقتصاد ما كلما تقلصت المسافة وكلما ارتفعت . بالعالقة مع كل مؤشر، على أساس المسافة بينه وبين الدولة ذات األداء األفضل
 . بينه وبين دولة الممارسات العالمية الفضلى في تنظيم األعمال

  
  مرتبة كل من اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة واالقتصاد اإلسرائيلي وفق تقرير ): 1(جدول 

  .2014تقرير العام ، والتغير في مرتبة كل اقتصاد مقارنة مع "2015:سهولة ممارسة األعمال
 

 المواضيع
مرتبة اقتصاد إسرائيل 

2015 

التغير في الترتيب عن 
 2014العام 

مرتبة اقتصاد الضفة 
 2015والقطاع 

التغير في الترتيب عن 
 2014العام 

 7- 162 8- 53 بدء نشاط تجاري

 4- 173 3- 121 استخراج تصاريح بناء

 9- 83 6- 109 الحصول على كهرباء

 1- 99 5- 135 لكيةتسجيل الم

 5- 116 6- 36 الحصول على االئتمان

 11- 141 1- 11 حماية المستثمرين األقلية

 28 51 1- 97 دفع الضرائب

 7- 130 ال تغير 12 التجارة عبر الحدود

 1- 105 ال تغير 111 إنفاذ العقود

 ال تغير 189 1- 24 تسوية حاالت اإلعسار

1. World Bank: Doing Business in West Bank and Gaza 
http://arabic.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/west-bank-and-gaza 

2. World Bank: Doing Business in Israel http://arabic.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/israel 

  

. ًمتراجعا بخمسة مراتب مقارنة بالعام الفائت) 189(بين دول ومناطق العالم التي تمت دراستها ) 143(احتل اقتصاد الضفة وقطاع غزة المرتبة 
 إلى 2014 نقطة في العام 53.00صلة درجات التقييم المطلقة للضفة والقطاع ارتفعت بشكل طفيف، من وحدث هذا على الرغم من أن مح

وبالمقارنة مع االقتصادات، كان أداء فلسطين أسوء من ).  هو لألداء األفضل100 يمثل األداء األسوأ و0 (2015 نقطة في تقرير العام 53.62

                                                           
20  http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB15-Full-Report.pdf 
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 في 22.35(ولكن أداء فلسطين كان أفضل من ليبيا . 106برتبة    عالمة59.23يقيا التي أحرزت المتوسط في منطقة الشرق األوسط وشمال إفر
وتركيا ) 104المرتبه (ولبنان ) 112المرتبه (ومصر ) 117المرتبه (إال أن كل من األردن ). 175، في المرتبة 46.51(وسوريا ) 188المرتبة 

   22.قد حققت أداءا أفضل) 55المرتبه (
  

بة ألداء اقتصاد الضفة وغزة مقارنة بأداء االقتصاد اإلسرائيلي، فنستعرضه من خالل مقارنة أداء كل اقتصاد في كل مؤشر من المؤشرات أما بالنس
  ).1انظر الجدول (، وكذلك مدى التقدم والتراجع عن العام السابق في كل مؤشر 2015التي يتناولها تقرير سهولة ممارسة األعمال 

  

بدء النشاط التجاري، (في أداءه على اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة في مواضيع  االقتصاد اإلسرائيلي تفوق) 1(لجدول يالحظ من خالل ا
 مرتبة عن 100بشكل كبير، حيث تفوق االقتصاد اإلسرائيلي بما يزيد بـ) األقلية، تسوية حاالت اإلعسار التجارة عبر الحدود، حماية المستثمرين

ويعود .  مرتبة109ًفمثال، بالنسبة لسهولة بدء النشاط التجاري يسبق االقتصاد اإلسرائيلي اقتصاد الضفة وغزة بـ. زة في كل منهااقتصاد الضفة وغ
عدد اإلجراءات الالزمة لتسجيل مشروع أو شركة، الوقت الالزم لهذا الغرض، التكلفة كنسبة من الدخل : ذلك إلى التباين بينهما في مؤشرات من نوع

 يوم، ونسبة تكلفة هذه 44 إجراءات والوقت الالزم إلتمامها 9بلغ عدد اإلجراءات الالزمة لبدء النشاط التجاري في الضفة وغزة . مي للفردالقو
 13 فقط، وعدد األيام 5عدد اإلجراءات (مقابل تكلفة زمنية ومادية أقل بكثير في إسرائيل %. 86.2اإلجراءات من متوسط الدخل القومي للفرد 

  %).3.5وم، ونسبة التكاليف ي
  

ويأتي هذا .  رتبة لصالح االقتصاد اإلسرائيلي118ًكذلك بالنسبة لموضوع التجارة الخارجية، فقد كان الفرق في رتبة االقتصادين كبير جدا، بفارق 
  .2االختالف نتيجة التفاوت الشديد في ثمانية مؤشرات تتعلق بالتصدير واالستيراد كما يوضحها الجدول رقم 

  

  التكاليف اإلضافية التي يتحملها االقتصاد الفلسطيني في ): 2(جدول 

  2014عمليات االستيراد والتصدير مقارنة مع إسرائيل عام 
  

 إسرائيل فلسطين

  التكلفة
 )حاوية/ دوالر (

  المدة
 )يوم (

  التكلفة
 )حاوية/ دوالر(

  المدة
 )يوم(

 

  
325  
300  
300  
825  
1,750  
  
  
320  
285  
370  
450  
1,425 

  
10  
6  
3  
4  
23  
  
  
17  
10  
7  
4  
38 

  
110  
110  
200  
200  
620  
  
  
120  
70  

200  
175  
565 

  
4  
1  
3  
2  
10  
  
  
4  
1  
3  
2  
10 

  التصدير  * 
  تحضير الوثائق -
   فحص وتخليص الجمارك-
   معامالت الميناء-
   النقل الداخلي-

  المجموع
  

  االستيراد    * 
  تحضير الوثائق -
   فحص وتخليص الجمارك-
  ميناء معامالت ال-
   النقل الداخلي-

 المجموع

World Bank: Doing Business in West Bank and Gaza: 
http://www.doingbusiness.org/~/media/giawb/doing%20business/documents/profiles/country
/WBG.pdf 
Doing Business in Israel: 
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/israel/#trading-across-borders 

  

أن التكاليف اإلضافية التي يتحملها االقتصاد الفلسطيني في عمليات االستيراد والتصدير تزيد بمعدل الضعف عن ) 2(دول يالحظ من خالل الج
 1,750إذ بلغ مجموع التكاليف التي يتحملها االقتصاد الفلسطيني من أجل تصدير حاوية واحدة . التكاليف التي يتحملها االقتصاد اإلسرائيلي

 . حاوية تكاليف التصدير من إسرائيل/ والر د620دوالر، مقابل 

                                                           
22  Doing Business 2015: Going Beyond Efficiency, West Bank and Gaza, Figure 1.2. p:8. 

http://arabic.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/~/media/giawb/doing%20business/documents/profiles/country/WBG.pdf 
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في المقابل حصد اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة مرتبة أعلى من االقتصاد اإلسرائيلي في مؤشرات الحصول على كهرباء، تسجيل الملكية، دفع 
لد التفاوت نتيجة االختالف في مؤشرات الوقت وتو.  مرتبة46 و6وتراوح التباين لصالح فلسطين في هذه المؤشرات بين . الضرائب، إنفاذ العقود

أحرز فيه أداء االقتصاد الفلسطيني عام  أما فيما يتعلق بمؤشر دفع الضرائب، والذي. والجهد والتكلفة الالزمة إلتمام كل من المؤشرات السابق ذكرها
ونتج هذا عن تقدم .  مرتبة46تصاد إسرائيل بمقدار ، فلقد تفوق اقتصاد الضفة والقطاع فيه على اق2014 مرتبة عن عام 28ً تقدما ب 2015

، الوقت الالزم لعملية التسديد، )كلما انخفضت كلما تحسن المؤشر(فلسطين في المؤشرات الفرعية المتعلقة بدفع الضرائب، مثل مستوى الضرائب 
  .عدد مرات التسديد، وغيرها من المؤشرات الفرعية

  )صندوقساهمت إيمان سعادة في تحرير هذا ال(
  
  
  
  

  األسعار والقوة الشرائية-6

  

   أسعار المستهلك6-1
  

ًسجلت األرقام القياسية ألسعار المستهلك في فلسطين انخفاضا 
 مقارنة 2015خالل الربع األول من العام % 0.03ًطفيفا مقداره 

خالل % 0.58ً، وارتفاعا بنسبة 2014بالربع الرابع من العام 
 مقارنة مع الربع المناظر من العام 2015الربع األول من العام 

يالحظ أن أبرز المجموعات التي أثرت على الرقم . السابق
القياسي العام ألسعار المستهلك خالل الربع األول من العام 

 هي أسعار مجموعة النقل والمواصالت، إذ انخفضت 2015
مقارنة % 2.51، وبمقدار %2.66أسعار هذه المجموعة بمقدار 

وأسعار مجموعة المسكن . 2014اظر من العام بالربع المن
% 2.27ومستلزماته، إذ انخفضت أسعار هذه المجموعة بمقدار 

مقارنة % 2.91، وبمقدار 2015خالل الربع األول من العام 
، وأسعار مجموعة المواد 2014بالربع المناظر من العام 

الغذائية والمشروبات المرطبة، إذ انخفضت أسعار هذه 
، 2015خالل الربع األول من العام % 0.23بمقدار المجموعة 

  ).1-6انظر الجدول (مقارنة بالربع المناظر % 1.90وبمقدار 

 

  نسب التغير الربعية في األرقام القياسية ألسعار المستهلك: 1-6جدول 
  في فلسطين على مستوى المجموعات الرئيسية

  

 المجموعة
 2015نسبة تغير الربع األول 

 2014بع عن الربع الرا

 2015نسبة تغير الربع األول 
 2014عن الربع األول 

 (1.90) (0.23) المواد الغذائية والمشروبات المرطبة

 19.14 2.88 المشروبات الكحولية والتبغ

 4.22 1.59 األقمشة والمالبس واألحذية

 (2.91) (2.27) المسكن ومستلزماته

 4.46 1.57 األثاث والمفروشات والسلع المنزلية

 1.63 0.18 الخدمات الطبية

 (2.51) (2.66) النقل والمواصالت

 (2.50) (0.41) االتصاالت

 1.15 0.63 السلع والخدمات الترفيهية والثقافية

 3.36 3.01 خدمات التعليم

 1.79 0.97 خدمات المطاعم والمقاهي والفنادق

 1.32 0.96 سلع وخدمات متنوعة

 0.58 (0.03) المستهلكالرقم القياسي العام ألسعار 

  .الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر
  ).هبوط في األسعار(األرقام بين قوسين هي أرقام سالبة *
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 حركة أسعار بعض المجموعات السلعية 2-6يستعرض جدول 
 مقارنة بالربع 2015في فلسطين خالل الربع األول من العام 

وقود -لة المستخدمة كسجلت أسعار المحروقات السائ. السابق
، حيث وصل سعر بنزين %12.72ًللسيارات انخفاضا مقداره 

كما وصل سعر .  لتر1/ شيقل 5.93 بدون رصاص إلى 95
، كما 2015 لتر خالل شهر شباط 1/ شيقل 5.33السوالر إلى 

، حيث %3.68انخفضت أسعار الوقود المنزلي بمقدار 
ة كوقود للمنازل انخفضت أسعار المحروقات السائلة المستخدم

 1/ شيقل 5.31، إذ وصل سعر الكاز إلى %12.83بمقدار 
، حيث وصل %5.67وانخفضت أسعار الغاز بمقدار . لتر

 كغم 12/ شيقل63.86 تعبئة محلية إلى –سعر أسطوانة الغاز 
كما انخفضت أسعار الدواجن . 2015خالل شهر شباط 

زج ، حيث وصل سعر الدجاج الطا%5.07الطازجة بمقدار 
 كغم خالل شهر كانون ثاني 1/ شيقل 13.87دون الريش إلى 

، %2.03، كما انخفضت أسعار الفواكه الطازجة بمقدار 2015
كما انخفضت %. 6.81حيث انخفضت أسعار الليمون بمقدار 

بالمقابل ارتفعت أسعار األرز %. 17.30أسعار الموز بمقدار 

 صن – شقحة –وصل سعر أرز حبة قصيرة (، %6.57بنسبة 
 كغم خالل شهر شباط 25/  شيقل 137.61 استراليا -وايت 
%. 2.29كما ارتفعت أسعار اللحوم الطازجة بنسبة ) 2015

 69.08 محلي إلى –وصل سعر لحم غنم مع العظم طازج (
كما سجلت أسعار ). 2015 كغم خالل شهر آذار 1/شيقل 

، حيث %2.01ًمجموعة الخضروات الطازجة ارتفاعا بنسبة 
، وصل سعر باذنجان %45.75فعت أسعار الباذنجان بنسبة ارت

 كغم خالل شهر 1/  شيقل 4.31 محلي –عجمي كبير الحجم 
، %18.50كما ارتفعت أسعار الخيار بنسبة . 2015آذار 

كغم / شيقل 4.22 محلي –وصل سعر خيار بيوت بالستيكية 
في المقابل انخفضت أسعار . 2015خالل شهر كانون ثاني 

، حيث وصل سعر بندورة  عناقيد %30.32ة بمقدار البندور
 كغم خالل شهر شباط 1/  شيقل 3.35 محلي -حب كبير 

، حيث %24.94، كما انخفضت أسعار الدرنيات بمقدار 2015
 2.41 محلي إلى –وصل سعر بطاطا حبة متوسطة الحجم 

  .2015 كغم خالل شهر شباط 1/شيقل

  

   السلعية األساسية حركة أسعار بعض المجموعات: 2-6جدول 
  2015في فلسطين خالل الربع األول من العام 

  

 السلع االستهالكية األساسية
 عن 2015نسبة تغير الربع األول 

 2014الربع الرابع 

 المحروقات المستخدمة

 كوقود للسيارات
(12.72) 

 (3.68) أسعار الوقود المنزلي

 2.01 الخضراوات الطازجة

 2.29 اللحوم الطازجة

 0.28 لسكرا

 6.57 األرز

 (5.07) الدواجن الطازجة

 (1.19) الطحين

 1.86 منتجات األلبان والبيض

 (2.03) الفواكه الطازجة

  .الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر
  ).هبوط في األسعار(األرقام بين قوسين هي أرقام سالبة *

  

   أسعار المنتج والجملة6-2
 

  ألسعار الجملةالرقم القياسي  2-1- 6
  

وهو سعر البيع إلى تجار (سجل الرقم القياسي ألسعار الجملة 
التجزئة أو إلى المنتجين في المجاالت الصناعية أو التجارية 
ًإلى غيرهم من تجار الجملة؛ شامال لضريبة القيمة المضافة 

خالل الربع األول من % 0.64ًانخفاضا مقداره ) وأجور النقل

نتج هذا . 2014 بالربع الرابع من العام  مقارنة2015العام 
االنخفاض عن انخفاض أسعار مجموعة صيد األسماك بمقدار 

وهي % (0.90، وأسعار مجموعة الزراعة بمقدار 2.71%
، وأسعار مجموعة )من وزن سلة أسعار الجملة% 29تشكل 
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من % 70وهي تشكل % (0.55الصناعات التحويلية بمقدار 
 على الرغم من ارتفاع أسعار مجموعة ،)وزن سلة أسعار الجملة

وبمقارنة الربع %. 0.70التعدين واستغالل المحاجر بنسبة 
 مع الربع المناظر من العام السابق سجل الرقم 2015األول 

  %.0.81ًالقياسي ألسعار الجملة انخفاضا مقداره 
  

من المعلوم أن التبدل في الرقم القياسي ألسعار الجملة يتوزع 
عار السلع المستوردة وأسعار السلع المحلية على تبدل أس

ولقد انخفض الرقم القياسي ألسعار الجملة للسلع . الصنع
، في حين ارتفعت أسعار الجملة %1.79المستوردة بمقدار 

  %. 0.40للسلع المحلية بنسبة 
  

   الرقم القياسي ألسعار المنتج2-2- 6
  

لقاها المنتج األسعار التي يت(سجل الرقم القياسي ألسعار المنتج 
صافية من كافة الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة 

خالل الربع األول % 0.12ًانخفاضا مقداره ) وتكاليف الشحن
، نتيجة 2014 مقارنة بالربع الرابع من العام 2015من العام 

ّوهي تشكل % (0.59النخفاض أسعار مجموعة الزراعة بمقدار 
نما سجلت أسعار مجموعة ، بي)في سلة أسعار المنتج% 36

، وأسعار مجموعة %16.73ًصيد األسماك ارتفاعا بنسبة 
، كما سجلت أسعار %1.09التعدين واستغالل المحاجر بنسبة 

ًمجموعة الصناعات التحويلية ارتفاعا طفيفا بنسبة  ً0.07 %
خالل الربع ) في سلة أسعار المنتج% 61.66ّوهي تشكل (

وبمقارنة الربع . ع الربع السابق مقارنة م2015األول من العام 

 مع الربع المناظر من العام السابق سجل الرقم 2015األول 
  %.1.51ًالقياسي ألسعار المنتج ارتفاعا بنسبة 

  

من المعلوم أن التبدل في الرقم القياسي ألسعار المنتج يتوزع 
على تبدل أسعار بضائع التصدير وتبدل أسعار السلع 

د انخفض الرقم القياسي ألسعار المنتج ولق. ًالمستهلكة محليا
، كما انخفض %0.39للسلع المنتجة ومصدرة للخارج بمقدار 

ًالرقم القياسي ألسعار المنتج للسلع المنتجة والمستهلكة محليا 
 %. 0.10بمقدار 

  
   أسعار تكاليف البناء والطرق6-3
 

  الرقم القياسي ألسعار تكاليف البناء والطرق 
 البناء هو رقم قياسي للتغيرات التي تطرأ مؤشر أسعار تكاليف

شهد الرقم . على أسعار المواد والخدمات المستخدمة في البناء
القياسي ألسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة 

ً انخفاضا مقداره 2015الغربية خالل الربع األول من العام 
د كما شه. 2014مقارنة مع الربع الرابع من العام % 0.73

الرقم القياسي ألسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في 
ً انخفاضا 2015الضفة الغربية خالل الربع األول من العام 

كما  .2014مقارنة مع الربع الرابع من العام % 0.83مقداره 
في " العظم"شهد الرقم القياسي ألسعار تكاليف البناء لمباني 

ً انخفاضا 2015 من العام الضفة الغربية خالل الربع األول
  .2014مقارنة مع الربع الرابع من العام % 0.98مقداره 

  

   البناء والطرق في الضفة الغربيةنسب التغير في األرقام القياسية ألسعار تكاليف: 3-6جدول 
  

 نسبة التغير الربعية الرقم القياسي

تكاليف البناء 
 للمباني السكنية

اء للمباني تكاليف البن
 غير السكنية

تكاليف البناء 
 لمباني العظم

 تكاليف الطرق

 الفترة الزمنية

سنة األساس 
2013 = 100 

 2013سنة األساس 
 =100 

سنة األساس 
2013 = 100 

شهر األساس 
كانون أول 

2008 = 100 

تكاليف البناء 
للمباني 
 السكنية

تكاليف البناء 
للمباني غير 

 السكنية

تكاليف 
البناء لمباني 

 العظم

تكاليف 
 الطرق

 (0.55) 0.13 0.08 0.07 116.64 100.75 101.85 101.63 2014تشرين أول 

 (0.53) (0.24) (0.23) (0.18) 116.02 100.50 101.61 101.45 2014تشرين ثاني 

 0.02 (0.11) 0.13 0.03 116.04 100.39 101.74 101.47 2014كانون أول 

 (0.83) 0.45 0.55 0.52 116.23 100.55 101.73 101.51 2014الربع الرابع 

 (1.49) (0.61) (0.54) (0.46) 114.32 99.78 101.19 101.01 2015كانون ثاني 

 (2.04) (0.17) (0.34) (0.23) 111.98 99.61 100.85 100.78 2014شباط 

 0.93 (0.30) (0.20) (0.24) 113.02 99.31 100.65 100.54 2014آذار 

 (2.69) (0.98) (0.83) (0.73) 113.11 99.56 100.89 100.78 2015الربع األول 

  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر
 .األرقام بين قوسين هي أرقام سالبة* 
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أما مؤشر أسعار تكاليف الطرق، وهو رقم قياسي للتغيرات 
الحاصلة على أسعار المواد والخدمات المستخدمة في إنشاء 

  ًية، فلقد سجل انخفاضا خالل الربع الطرق في الضفة الغرب

مقارنة بالربع الرابع من % 2.69 مقداره 2015األول من العام   
  ).3-6انظر جدول . (2014العام 

  
  

  معدل التغير في القوة الشرائية وفي أسعار صرف الدوالر والدينار األردني مقابل الشيكل: 4-6جدول 
  

 شيكل/دينار شيكل/دوالر

 البيـان

  الرقم القياسي
ألسعار 
 المستهلك

  عدلم
 *التضخم

  متوسط
سعر 
 الصرف

  معدل التغير
  في سعر

 (%)الصرف 

  معدل التغير
  في القوة

 (%)الشرائية 

  متوسط 
سعر 
 الصرف

  معدل التغير
  في سعر

 (%)الصرف 

  معدل التغير
  في القوة

 (%)الشرائية 

 (1.491) (0.855)  4.931 (1.484) (0.848)  3.496  0.636  109.454 الربع األول

  0.491 (0.814)  4.891  0.432 (0.874)  3.466 (1.305)  108.025 الربع الثاني

 (0.499)  1.422  4.960 (0.461)  1.461  3.516  1.922  110.101 الربع الثالث

2014 

  8.859  8.873  5.400  8.919  8.933  3.830  0.014  110.116 الربع الرابع

  3.113  3.085  5.567  2.858  2.830  3.939 (0.028)  110.085  األولالربع

  0.771  0.368  5.567  0.094 (0.309)  3.922 (0.403)  110.172 كانون أول

 (0.899) (1.319)  5.494 (0.273) (0.692)  3.895 (0.419)  109.710 شباط
2015 

  2.053  2.657  5.640  2.055  2.659  3.999  0.604  110.373 آذار

  .ًتم حساب األرقام بناء على بيانات سلطة النقد الفلسطينية والجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر
 .يقيس معدل التضخم التبدل في القوة الشرائية للشيكل* 

 

  
 23 األسعار والقوة الشرائية6-4

 

ُاستقر الرقم القياسي ألسعار المستهلك دون تغير يذكر خالل 
 مقارنة بالربع السابق عند نحو 2015الربع األول من العام 

%). 0.03حدث انخفاض طفيف للغاية بنحو  (110.09
ًبالمقابل شهد هذا الربع تحسنا في متوسط سعر صرف الدوالر 

 شيكل لكل دوالر 3.94إلى % (2.83مقابل الشيكل بنسبة 
القوة  تحسنت وفي المحصلة). بحسب بيانات سلطة النقد

 مقارنة 2015خالل الربع األول % 2.86رائية للدوالر بنحو الش
وينطبق هذا التحسن في القوة الشرائية على . بالربع السابق

 ًالدينار األردني نظرا الرتباطه بسعر صرف 

  

أما عند المقارنة بين الربع األول والربع . الدوالرثابت مقابل   
% 0.6ة ، فقد ارتفعت األسعار بنسب2014المناظر من عام 

تجاه الشيكل، % 12.7بمقابل ارتفاع سعر صرف الدوالر بنحو 
وهو ما أدى بالمحصلة إلى تحسن القوة الشرائية لكل من 

انظر الجدول (خالل نفس الفترة % 12.1الدوالر والدينار بنحو 
ويفترض هذا االرتفاع في القوة الشرائية لألشخاص ). 6-4

ر والدينار أنهم يقومون الذين يتلقون رواتبهم وأجورهم بالدوال
ًبإنفاق كامل دخلهم بعملة الشيكل، كما يفترض أيضا ثبات 

  . القيمة االسمية للرواتب واألجور

  
 

 

                                                           

خدمات باستخدام ما يملكه الفرد من نقود، وتعتمد على دخل المستهلك وعلى التغير في معدل األسعار والتبدل فيسعر القدرة على شراء السلع وال"ّتعرف القوة الشرائية على أنها    23
 . معدل التضخم-معدل التغير في سعر صرف العملة مقابل الشيكل = التغير في القوة الشرائية بافتراض ثبات الدخل لذا فإن . صرف العملة



  واالجتماعي االقتصادي المراقب

 

 47 

  اإلسرائيلي ومكاسب حل الدولتين_التكاليف االقتصادية للنزاع الفلسطيني: 6صندوق 
  

األمريكية حيث " راند"وتناولت الدراسة األولى التي قامت بها مؤسسة .  الفلسطينيصدر في اآلونة األخيرة دراستان تتناوالن تكاليف النزاع اإلسرائيلي
درست التكاليف لكل من إسرائيل واألراضي الفلسطينية، في حين ركزت الدراسة الثانية على تكاليف الصراع على االقتصاد اإلسرائيلي فحسب، 

  .وفيما يلي عرض مختصر للدراستين
  

إلى أن يكون أكثر "يرمي، كما تقول صفحته اإللكترونية،  هي مركز أبحاث خاص كبير في الواليات المتحدة )(Rand Corporationمؤسسة راند 
يمكن من  مساعدة أصحاب القرار على اتخاذ قرارات مؤسسة على أفضل ما ٕالمصادر موثوقية في العالم ألفكار السياسات والتحليالت، والى

ًيديا جزءا من اهتمامه إلى القضايا المتعلقة بالنزاع الفلسطيني اإلسرائيلي، بما فيها فرص التنمية االقتصادية في ولقد وجه المركز تقل". المعلومات ً
، وهو المشروع الذي يقترح ربط مدن "القوس"ومن بين أبرز مشاريع البحث التي نفذها المركز في الماضي حول هذا الموضوع، مشروع . المنطقة

  .زة بخط قطار خفيف مع محطات وشبكة مواصالت فرعية تخدم مناطق اإلسكان في المدن القائمة ومناطق السكن الجديدةالضفة الغربية وقطاع غ
  

ًنشرت المؤسسة في أواسط شهر حزيران الحالي تقريرا جديدا، عمل عليه عدد كبير من الباحثين على امتداد عامين، يحمل عنوان  تكاليف النزاع "ً
ويرمي التقرير إلى تقدير التكاليف االقتصادية لالحتماالت المختلفة لتطور األوضاع السياسية بين إسرائيل وفلسطين خالل  24."اإلسرائيلي الفلسطيني

 في حال ظلت األوضاع 2024تبدأ الدراسة بتقدير مستويات الدخل في إسرائيل وفلسطين في العام ). 2024 -2014(السنوات العشرة القادمة 
على السنوات العشرة ) 2013 -1999خالل (واعتمد هذا على تمديد متوسط معدل النمو السنوي في الماضي . ي الماضيعلى ما كانت عليه ف

في األراضي الفلسطينية % 3.6و) في دخل الفرد% 1.9(في إسرائيل % 4.1ويبلغ متوسط معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي هذا . القادمة
ية تمثلت في التساؤل عما سيحدث لمستوى الدخل هذا في حال تبدلت الظروف السياسية؟ تقترح الدراسة هنا الخطوة التال). في دخل الفرد% 0.6(

تطبيق حل الدولتين، انسحاب إسرائيلي جزئي من األراضي المحتلة دون تنسيق مع السلطة : خمسة سيناريوهات لما يمكن أن يحدث في العقد القادم
. ً، اندالع موجات من المقاومة السلمية ضد االحتالل، وأخيرا سيناريو اندالع مقاومة عنيفة ضد االحتاللالفلسطينية، انسحاب جزئي مع تنسيق

المكاسب االقتصادية لكل سيناريو من هذه السيناريوهات مقارنة باستمرار الوضع / السؤال الذي سعت الدراسة لإلجابة عليه إذن هو ما هي التكاليف
  .زمنكما هو عليه خالل عقد من ال

  

  المنهجية
ًواضح أن اإلجابة على هذا السؤال تعتمد حصريا على عناصر التكاليف التي يتم أخذها باالعتبار، وعلى كيفية تقدير هذه التكاليف في كل 

مكاسب كل /فتقسم الدراسة تكالي. وهذه بطبيعة الحال تحتمل الكثير من التأويل والنقاش، إذ يستحيل أن يتم تقديرها بشكل موضوعي. سيناريو
اإلنفاق على األمن : وتورد ثالثة عناصر بالعالقة مع التكاليف المباشرة بالنسبة إلى إسرائيل. سيناريو إلى تكاليف مباشرة وتكاليف غير مباشرة

 حل الدولتين مع تقليص على سبيل المثال يترافق سيناريو(، اإلنفاق على المستعمرات )في سيناريو المقاومة العنيفة% 3ًمثال سيزداد هذا بمقدار (
مثال سوف تضطر إسرائيل إلى تحمل تكاليف الصحة والتعليم واإلنفاق (، تكاليف إدارة األراضي المحتلة %)16اإلنفاق على المستعمرات بمقدار 

أثر : مل على خمسة عناصرأما بالنسبة للتكاليف غير المباشرة على إسرائيل فهي تشت). على الخدمات االجتماعية في سيناريو المقاومة العنيفة
، تأثير المقاطعة ) سنوات في سيناريو المقاومة العنيفة4سنويا في % 15ٕانخفاض االستثمار وانتاجية العمل بمقدار ( عدم االستقرار وعدم اليقين

، التجارة مع فلسطين )يو الدولتينفي حال سينار% 20ارتفاع بمقدار (، السياحة )في الناتج المحلي في سيناريو المقاومة السلمية% 2هبوط بمعدل (
 ألف في تصاريح العمل في سيناريوهات االنسحاب 30انخفاض (، العمال الفلسطينيين )في سيناريو االنسحاب مع تنسيق% 10ارتفاع بمقدار (

ًالجزئي والمقاومة السلمية، والغاء التصاريح كليا في سيناريو المقاومة العنيفة ٕ.(  
  

 60 ألف مستعمر فقط من األراضي الفلسطينية في سيناريو حل الدولتين، و100راسة تفترض أن إسرائيل ستقوم بسحب من الملفت للنظر أن الد
وهذا يترافق مع تقليص اإلنفاق الحكومي على . 25 ألف في سيناريو االنسحاب دون تنسيق30ًألف في سيناريو االنسحاب مع تنسيق وأخيرا 

كما تفترض الدراسة أن كافة تكاليف إعادة توطين المستعمرين الذين سيتم استرجاعهم سوف . ى التواليعل% 5و% 10و% 16المستعمرات بمقدار 
  .تقع على عاتق المجتمع الدولي

                                                           
24  Rand Corporation (2015): The Cost of Israeli-Palestinian Conflict. 

http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR700/RR740/RAND_RR740.pdf 
ّ ألف مستوطن حسب آخر البيانات التي وفرها 547 نحو 2013بلغ في العام ) بما فيها القدس الشرقية ( كان المستعمرات في الضفة الغربيةمع العلم أن إجمالي عدد س   25

 ).بتسيلم(مركز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان في األراضي المحتلة 
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المكاســب بالنــسبة لفلــسطين عنهــا فــي إســرائيل، وتتــضمن تحــت عنــوان التكــاليف المباشــرة خــسائر تــدمير األمــالك والبنيــة /تختلــف عناصــر التكــاليف
مكاســب اســتغالل الثــروات فــي الميــاه اإلقليميــة ومنــاطق ج، المكاســب الناتجــة عــن حريــة الحركــة والعمــل فــي إســرائيل باإلضــافة إلــى تحريــر التحتيــة، 
علــى النــشاط التجــاري، األثــر علــى حركــة ) أو مزيــد مــن التقييــد( عناصــر، منهــا تحريــر 7أمــا بالنــسبة للتكــاليف غيــر المباشــرة فهــي تتــضمن . األســرى

  .االستثمار المحلي) أو إحباط( وأثر السيناريوهات المختلفة على تشجيع السياحة،
  

ًالدراسة اهتماما كبيرا ًأخيرا، وجهت كما حللت باستفاضة الترتيبات الالزمة لضمان األمن ودرجة تحققه في السيناريوهات . موضوع األمن إلى ً
ً، دون االلتفات بشكل جدي إلى أمن الفلسطينيين الذي هو عمليا موضع "يلأمن إسرائ"وركز التحليل هنا بوجه خاص على متطلبات . المختلفة

  .االنتهاك منذ عقود طويلة
  

  النتائج
وتقول النتائج أن . ليس هناك ما يفاجئ في النتائج إذ أنها حصيلة عناصر الكلفة التي أخذها الباحثون باالعتبار والفرضيات التي قاموا بوضعها

 مقارنة بما سيحدث في حال استمرت 2024 مليار دوالر في العام 23يادة الناتج المحلي اإلجمالي في إسرائيل بمقدار حل الدولتين سيؤدي إلى ز
 9.7أما بالنسبة إلى فلسطين فإن الزيادة تعادل %). 5نمو ( دوالر 2,200ويعادل هذا زيادة في دخل الفرد تبلغ . األوضاع على ما هي عليه اآلن

سيناريو االنسحاب الجزئي مع تنسيق يترافق مع زيادة في الناتج المحلي %). 36نمو ( دوالر في دخل الفرد 1,100فاع بمقدار مليار دوالر، أو ارت
وتأتي االرتفاع في الدخل في فلسطين في هذا السيناريو .  مليار في حين يظل الدخل في إسرائيل على حاله1.5اإلجمالي في فلسطين بمقدار 

أما .  ألف شخص30ًحقق بعض السيطرة على المناطق ج مطروحا منها خسائر تقليص عدد العمال في إسرائيل بمقدار نتيجة المكاسب من ت
سيناريو االنسحاب دون تنسيق فلن يؤدي إلى أثر ملحوظ على االقتصاد الفلسطيني في حين سوف يترافق مع انخفاض طفيف في دخل الفرد 

  .التكاليف المباشرة في حال االنسحاب الجزئي ستكون هامشية للطرفين/اسة أن المكاسبوتستنتج الدر%. 1اإلسرائيلي يعادل نحو 
  

، فــي حــين يتوقــع أن يبلــغ االنخفــاض 2024فــي العــام % 3.4ســيناريو المقاومــة الــسلمية ســيترافق مــع انخفــاض فــي دخــل الفــرد فــي إســرائيل بمعــدل 
األرقـــام بالنـــسبة إلـــى فلـــسطين أكثـــر دراماتيكيـــة، إذ يترافـــق ســـيناريو ). خفـــاض إجمـــالي مليـــار دوالر ان45نحـــو (فـــي ســـيناريو المقاومـــة العنيفـــة % 10

ــاتج المحلــي، أو 2.4المقاومــة الــسلمية مــع انخفــاض بمقــدار  ســيناريو المقاومــة . 2024فــي العــام )  دوالر370(فــي دخــل الفــرد % 12 مليــار فــي الن
ً، ويمثـل هـذا انخفاضـا فـي دخـل ) مليـار دوالر9نحـو ( الممكنة فـي سـيناريو حـل الـدولتين العنيفة يترافق مع خسائر في الناتج المحلي تعادل المكاسب

  . 2024مع حلول العام % 46الفرد بمقدار 
  

 فإن خسائر االقتصاد الفلسطيني في سيناريو المقاومة العنيفة 2024 -2014أما عند أخذ الخسائر المتراكمة على امتداد السنوات خالل الفترة 
خسائر إسرائيل .  مليار دوالر، وهو مبلغ يعادل ثالثة أضعاف الناتج المحلي اإلجمالي في األراضي الفلسطينية46بحسب الدراسة سوف تبلغ 

بالمقابل فان سيناريو ). 2014من الناتج المحلي اإلجمالي في % 50أقل بقليل من ( مليار دوالر 250المتراكمة في سيناريو المقاومة العنيفة ستبلغ 
 مليار لالقتصاد 50 مليار في االقتصاد اإلسرائيلي و123 مليار دوالر تتوزع بين 170دولتين سيجلب مكاسب متراكمة خالل العقد تبلغ نحو حل ال

  .الفلسطيني
  

وصـلت الدراسـة إلــى وت. 26الدراسـة الثانيـة قـام بهـا باحثـان إسـرائيليان عـن التكـاليف االقتـصادية التــي تتحملهـا إسـرائيل نتيجـة النـزاع فـي الـشرق األوسـط
  :ويتكون الجدول من العناصر التالية. 2011 الذي يلخص مجموع هذه التكاليف المادية المباشرة في العام 1صياغة الجدول 

  

الحظت الدراسة أن هذه المخصصات انخفضت بشكل كبير خالل الثمانينات من القرن الماضي بعد اتفاق . اإلسرائيلية" الحرب"مخصصات وزارة 
من الناتج المحلي % 20، ثم استقرت بالمتوسط على نحو 1976 -1973بالسنة خالل % 30ولقد تجاوزت هذه الموازنة . م مع مصرالسال

)  مليار شيكل54% (5.8ثم % 7 نحو 2010وبلغت في العام % 10وبدأت بعد ذلك باالنخفاض إلى أقل من . اإلجمالي حتى أواسط الثمانينات
 .2011في العام 

هذا حدث مثال في العام الماضي أثناء الحرب على .  يحصل الجيش على موازنات إضافية خالل العام لمواجهة التكاليف اإلضافية الطارئةًغالبا ما
ًوتشير الدراسة أن هذه المبالغ اإلضافية تخصص أيضا لتمويل . من الناتج المحلي% 1غزة عندما طالب الجيش بزيادة موازنته بأكثر من 

                                                           
26  J. Zeira and T. Wolfson (2015): The Economic Costs of the Conflict to Israel: The Burden and Potential Risks. 

http://tal.wolfson.co.il/lab/The_Economic_Costs_of_the_Conflict_to_Israel_-_The_Burden_and_Potential_Risks.pdf 
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 مليار 8.4) وهي سنة بدون حوادث أمنية طارئة كبيرة (2011ولقد بلغت قيمة هذه المخصصات اإلضافية في العام . لعمليات السريةالمخابرات وا
 .شيكل

  

 سنة 2(يخدم معظم الشبان والشابات في الجيش اإلسرائيلي . تكاليف خسارة رأس المال البشري بسبب الخدمة اإللزامية في الجيش اإلسرائيلي
ًوطبقت الدراسة تحليال مفصال لتقدير الخسارة في رأس المال البشري، نتيجة التأخر في التحصيل الدراسي وخسارة . دون مقابل)  للذكور3 ولإلناث ً

بدون % 4.3وتوصلت إلى أن رأس المال البشري في إسرائيل سيكون أعلى بمقدار . رواتب العمل وغيرها من العوامل المرتبطة بالخدمة اإللزامية
 .من الناتج المحلي اإلجمالي% 4.3أي أن الخسارة تعادل . جود الخدمة العسكرية اإللزاميةو

  

ويضع تقرير المراقب العام للحكومة . من مساحة إسرائيل هي تحت سيطرة الجيش اإلسرائيلي بشكل أو آخر% 50تذكر الدراسة أن ما يقرب من 
وبافتراض أن قيمة األراضي . أخرى% 40 من األراضي وهو يفرض قيودا على استخدام %39نسبا أعلى، إذ يذكر أن للجيش سيطرة مباشرة على 

، تكون كلفة االستغالل الحربي لألراضي نحو %3.4 مليار شيكل، وأن العالقة بين الكراء السنوي لألرض وقيمتها هي 60تحت سيطرة الجيش تبلغ 
 . مليار شيكل2

  

 تتــضمن التعويــضات إلــى أهــل الــضحايا ولكــن خــسارة إنتــاج وعمــل هــؤالء الــضحايا الــذين يبلــغ عــددهم وهــذه ال. الخــسارة نتيجــة الــضحايا العــسكريين
 . مليار شيكل1.8 فإن قيمة الخسارة تقدر بنحو 2011باستخدام متوسط إنتاج الفرد في العام .  شخص6,500

يـضاف لهـا نحـو نـصف مليـار علـى )  مليـون شـيكل200 خـسارة دخـل تبلـغ نحـو( شـخص 700بشكل مشابه للسابق فـإن عـدد الـضحايا المـدنيين بلـغ 
 .شكل مدفوعات من التأمين الوطني للضحايا

  

علــى سـبيل المثــال يفـرض القـانون ضــرورة وجـود غرفـة حمايــة، بمتطلبـات أمنيــة . يتحمـل المواطنـون مباشــرة تكـاليف معظمهـم تجهيــزات الـدفاع المـدني
 ألـف شـقة تحتـوي علـى 45.5ونظـرا ألنـه تـم تـشييد .  ألـف شـيكل100ف تـشييد مثـل هـذه الغرفـة وتبلـغ تكـالي. خاصة، في كل شقة ومنزل في إسرائيل

 . مليار شيكل4.5 فان تكاليف هذا البند تصل إلى 2011أكثر من غرفتي نوم في إسرائيل في العام 

  

  )2011(التكاليف المادية للنزاع على االقتصاد اإلسرائيلي : 1جدول 
  

  التكاليف
 المكون

 من الناتج المحلي اإلجمالي%  ار شيكلملي

 5.8 54.0 "الحرب"موازنة وزارة  1

 0.9 8.4 "الحرب"مخصصات إضافية لوزارة  2

 4.3 39.4 خسارة رأس المال البشري بسبب الخدمة اإللزامية 3

 0.22 2.0 تكاليف األراضي 4

 0.19 1.8 الخسارة نتيجة الضحايا العسكريين 5

 0.08 0.7 ضحايا المدنيينالخسارة نتيجة ال 6

 0.49 4.55 بناء الغرف اآلمنة 7

 0.37 3.4 الحماية األمنية 8

 0.02 0.15 لجنة الطاقة النووية 9

 0.02 0.18 "المناطق"اإلدارة المدنية في  10

 0.03 0.27 الدفاع المدني 11

 0.17 1.6 صندوق المحاربين القدماء 12

 0.02 0.2 تخزين الطوارئ 13

 13.0 116.0 جمالياإل 

 

وبلـغ .  عقـب انـدالع االنتفاضـة الثانيـة2000فـي العـام ) الـخ... مطـاعم، فنـادق، محـالت بيـع( بدأت الحماية األمنية في األمـاكن العامـة فـي إسـرائيل 
 يعــادل الحــد األدنــى وبــافتراض أن راتــب كــل حــارس أمــن).  آالف مــنهم مــدراء6( ألــف شــخص 45عــدد هــؤالء العــاملين فــي شــركات الحراســة األمنيــة 

 . مليار شيكل3.4فإن تكاليف توظيف هؤالء تبلغ ) ورواتب المدراء تعادل متوسط مستوى الرواتب في إسرائيل(لألجور 
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ط التـي يـرتب)  مليـون شـيكل145(لم تتمكن الدراسة من التوصل إلى تكاليف المفاعل النووي فـي ديمونـا، ولكنهـا أضـافت تكـاليف لجنـة الطاقـة النوويـة 
 .نشاطها مباشرة بالجهد الحربي

  

 .2011 مليون شيكل في العام 184ولقد بلغت تكاليف هذه الهيئة . (COGAT)تكاليف الهيئة المسؤولة عن شؤون المناطق المحتلة 

 . مليون شيكل في السنة276وتقدر هذه التكاليف بنحو . الدفاع المدني، تكاليف الحماية من الحرب الكيميائية والبيولوجية وبناء المالجئ وغيرها

  
 . مليار شيكل1.6 نحو 2011وبلغت موازنة الصندوق في العام . يوجد في إسرائيل صندوق خاص لدعم المحاربين القدماء

  

 .يكل مليون ش201تكاليف تخزين وتجديد تخزين األغذية لحاالت الطوارئ، وهو نشاط يتم تنسيقه من قبل المؤسسة العسكرية، وتبلغ كلفته السنوية 

 مليـار شـيكل 116توصلت الدراسة إلى أن التكاليف المادية اإلجمالية التي يتحملها االقتصاد اإلسرائيلي بـسبب النـزاع فـي الـشرق األوسـط بلغـت نحـو 
وتؤكــد . مــن الــدخل القــومي فــي إســرائيل% 15ًتقريبــا مــن النــاتج المحلــي اإلجمــالي، وهــو مــا يعــادل أيــضا نحــو % 13، أو مــا يعــادل 2011فــي العــام 

ويجــدر اإلشــارة إلــى أن الدراســة لــم تتطــرق إلــى تكــاليف اقتــصادية . الدراســة أن هــذا الــرقم هــو الحــد األدنــى وأن التكــاليف الواقعيــة تزيــد علــى هــذا الــرقم
ـــة، وتكـــاليف د ـــشييد وصـــيانة جـــدار الفـــصل والطـــرق االلتفافي ـــل تكـــاليف ت ـــسطينية، مث ـــق بـــاحتالل األراضـــي الفل ـــشكل وثي ـــرتبط ب عـــم وحمايـــة أخـــرى ت

المستعمرات في األراضي الفلـسطينية، فـضال عـن اآلثـار االقتـصادية لحمـالت مقاطعـة البـضائع والمنتجـات اإلسـرائيلية التـي تتـصاعد وتـزداد حـدة فـي 
  .األسواق العالمية

 

 

 

  

  التجارة الخارجية -7
  

  الميزان التجاري 7-1
 

 من الميزان التجاري هو الفرق بين  صادرات وواردات فلسطين
بلغ إجمالي قيمة الواردات السلعية . السلع والخدمات

 حوالي 2015 خالل الربع األول من عام 27المرصودة
ويالحظ أن قيمة ). 1-7انظر جدول ( مليون دوالر 1,123.9

خالل % 6.9 بمقدار انخفضتالواردات السلعية المرصودة 
 من عام  مقارنة مع الربع الرابع2015األول من عامالربع 
 مقارنة %9.9انخفضت الواردات السلعية بمقدار كما . 2014

أما الصادرات السلعية . 2014مع الربع المناظر من عام 
  فقد بلغت نحو 2015المرصودة خالل الربع األول من عام 

                                                           

هي فقط التجارة المسجلة في فواتير " المرصودة"والواردات " المرصودة"الصادرات   27
لالستيراد " (البيانات الجمركية"وفي ) لالستيراد والتصدير مع إسرائيل(المقاصة 

يضاف إلى ذلك التجارة بالمواد الزراعية التي ). والتصدير مع العالم الخارجي
وأرقام التجارة المسجلة هنا هي على األغلب أدنى . وم وزارة الزراعة بتسجيلهاتق

بشكل ملحوظ من األرقام الفعلية لتجارة األراضي الفلسطينية مع إسرائيل 
  .والخارج

أرقام الصادرات والواردات السلعية والخدمية في الحسابات القومية تختلف عن 
ًظرا ألن األخير يسجل فقط الصادرات األرقام الواردة في الميزان التجاري ن

، أي المسجلة في حسابات المقاصة والفواتير فقط، في "المرصودة"والواردات 
ًأيضا . حين تسجل أرقام الحسابات القومية تقدير االستيراد والتصدير الكلي

استيراد وتصدير الخدمات من إسرائيل فقط مسجل في الميزان التجاري، في حين 
 . القومية التجارة بالخدمات من مختلف المصادرتسجل الحسابات

 مقارنة %9.3ً مليون دوالر، ويمثل هذا انخفاضا بمقدار 211
مقارنة % 0.2ًوارتفاعا بنسبة . 2014مع الربع الرابع من عام 

أما العجز في الميزان . 2014مع الربع المناظر من عام 
 مليون دوالر  خالل 913التجاري السلعي فقد وصل إلى حوالي 

عن الربع % 6.3  وهو يقل بمقدار2015الربع األول من عام 
عن الربع المناظر من % 11.9، وبنسبة 2014الرابع من عام 

  .2014عام 
 

ي قيمة واردات الخدمات من إسرائيل من ناحية أخرى، بلغ إجمال
 مليون دوالر، 33.3 نحو 2015خالل الربع األول من عام 
مقارنة مع الربع الرابع من % 10.5ًوهذا يشكل انخفاضا بمقدار 

مقارنة مع الربع المناظر % 23.6ً، وانخفاضا بنحو 2014عام 
في حين بلغ إجمالي قيمة صادرات الخدمات . من العام السابق

 مليون 37 نحو 2015إسرائيل خالل الربع األول من عام إلى 
مقارنة مع الربع الرابع % 5.4ًدوالر، ويشكل هذا انخفاضا بنحو 

مقارنة مع الربع % 0.5ً، وانخفاضا بنحو 2014من عام 
هذه التطورات أدت إلى فائض في . المناظر من العام السابق

  .  مليون دوالر4ميزان تجارة الخدمات بنحو 
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  2015، 2014لعامي  واردات وصادرات السلع والخدمات المرصودة: 1-7دول ج
  )مليون دوالر(

 المؤشر
الربع األول 

2014** 

الربع الثاني 
2014** 

الربع الثالث 
2014** 

الربع الرابع 
2014** 

إجمالي عام 
**2014 

الربع األول 
2015** 

 1,123.9 5,054.5 1,206.6 1,213.3 1,387.9 1,246.7 واردات سلع

 33.3 165.0 37.2 38.7 45.4 43.6 *واردات خدمات

 211.2 864.8 232.8 200.3 221.0 210.7 صادرات سلع

 36.9 149.7 39.0 35.2 38.5 37.1 *صادرات خدمات

  إحصاءات التجارة الخارجية المرصودة . 2015الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  : المصدر
  .ٕلخدمات من والى إسرائيلتشمل فقط واردات وصادرات ا*

  . كما وردت من المصادر الرسمية وهي عرضة للتعديل2015،  2014بيانات عام** 
  

  ميزان المدفوعات 7-2
 

يستفاد من أرقام ميزان المدفوعات، الذي أعده الجهاز المركزي 
لإلحصاء وسلطة النقد الفلسطينية، أن عجز الحساب الجاري 

يزان التجاري باإلضافة إلى أي الم (2015في الربع األول 
صافي دخل عوامل اإلنتاج مع الخارج وصافي التحويالت 

% 11.0 مليون دوالر بما يعادل 323.4بلغ ) الجارية الخارجية
ويمثل هذا  .  من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية

ولقد جاء هذا نتيجة . عن الربع السابق% 66.4ًارتفاعا بنسبة 
 1,218.6 بلغت قيمته 28ان التجاري السلعيعجز في الميز

ًمليون دوالر، مقابل فائض في ميزان الدخل تولد أساسا من  ّ
 331.8دخل العمال الفلسطينيين في الخارج بلغت قيمته 

كما كان هناك فائض في ميزان التحويالت الجارية . مليون
  ).معظمها من مساعدات الدول المانحة( مليون 565.7بمقدار 

  

الميزان الجاري : ميزان المدفوعات من بندين رئيسيينيتكون 
جرى تمويل عجز الميزان الجاري هذا من . والحساب الرأسمالي

 مليون 237.6الحساب الرأسمالي والمالي، الذي وفر مبلغ 
ومن الضروري االنتباه إلى أن هذا ). 2-7انظر الجدول (دوالر 
ًل دينا على يمث) الحساب الرأسمالي والحساب المالي(البند 

  .االقتصاد الوطني، طالما كانت قيمته موجبة
  

                                                           

أرقام الصادرات والواردات السلعية والخدمية في ميزان المدفوعات تختلف عن    28
ًاألرقام الواردة في الميزان التجاري نظرا ألن األخير يسجل فقط الصادرات 

، أي المسجلة في حسابات المقاصة والفواتير فقط، في "المرصودة"والواردات 
ًأيضا استيراد . حين يسجل ميزان المدفوعات تقدير االستيراد والتصدير الكلي

وتصدير الخدمات من إسرائيل فقط مسجل في الميزان التجاري، في حين يسجل 
 .ميزان المدفوعات التجارة بالخدمات من مختلف المصادر

ًمن المفترض نظريا أن يحدث توازن تام بين عجز الحساب 
أي أن القيمة . الجاري وفائض الحساب الرأسمالي والمالي

ًولكن غالبا ما يكون . الصافية لهما يجب أن تساوي الصفر
اب السهو حس"هناك فارق بينهما وهو ما يتم تسجيله تحت بند 

  . مليون دوالر85.8ولقد بلغت قيمة هذا البند نحو ". والخطأ
  
   وضع االستثمار الدولي والدين الخارجي7-3
  

) االلتزامات(في المقابل، بلغ إجمالي أرصدة الخصوم األجنبية 
أرصدة غير المقيمين المستثمرة في (على االقتصاد الفلسطيني 

زعت بين استثمار  مليون دوالر، تو4,615حوالي ) فلسطين
، %14.3، واستثمارات حافظة %51.7أجنبي مباشر بنسبة 
) أهمها القروض والودائع من الخارج(واستثمارات أخرى 

وعلى المستوى القطاعي، فقد شكلت االستثمارات %. 34.0
من إجمالي الخصوم % 32.5األجنبية في قطاع البنوك حوالي 
  .األجنبية على االقتصاد الفلسطيني

  

احية أخرى بلغ رصيد إجمالي الدين الخارجي على من ن
 مليون دوالر، استقطع الدين العام منها 1,575فلسطين حوالي 

  %.28.2، في حين بلغت نسبة ديون البنوك %67.7نسبة 
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  2015 والربع األول لعام 2014ألرباع عام * ميزان المدفوعات الفلسطيني: 2-7جدول 
 )مليون دوالر(

الربع األول  
2014 

الربع الثاني 
2014 

الربع الثالث 
2014 

الربع الرابع 
2014 

2014** 
الربع األول 
2015 

 1,220.9- 5,483.2- 1,275.3- 1,398.9- 1,504.3- 1,304.7- ***الميزان التجاري للسلع والخدمات. 1

 1,218.6- 5,394.3- 1,284.1- 1,362.9- 1,462.7- 1,284.6-  صافي السلع-

 2.3- 88.9- 8.8 36.0- 41.6- 20.1-  صافي الخدمات-

 331.8 1,381.3 339.0 349.1 354.7 338.5 ميزان الدخل. 2

 307.8 1,298.3 306.8 319.2 343.8 328.5   تعويضات العمال المقبوضة من الخارج-

 29.1 184.1 56.3 51.5 37.4 38.9  دخل استثمار المقبوض من الخارج-

 5.1 101.1 24.1 21.6 26.5 28.9  الدخل المدفوع للخارج -

 565.7 2,715.4 742.0 803.5 598.2 571.7 ميزان تحويالت الجارية. 3

 206.0 1,113.0 328.7 392.8 205.4 186.1 )لقطاع الحكومة( تحويالت مقبوضة من الخارج -

 484.8 2,057.2 527.6 524.3 507.4 497.9 )للقطاعات األخرى( تحويالت مقبوضة من الخارج -

 125.1 454.8 114.3 113.6 114.6 112.3   تحويالت مدفوعة للخارج-

 323.4- 1,386.5- 194.3- 246.3- 551.4- 394.5- )3+2+1(ميزان الحساب الجاري . 4

 237.6 1,393.6 186.1 372.2 463.6 371.7 صافي الحساب الرأسمالي والمالي. 5

 99.1 330.1 99.9 78.5 76.0 75.7   صافي التحويالت الرأسمالية-

 138.5 1,063.5 86.2 293.7 387.6 296.0  صافي الحساب المالي-

 27.8- 156.1 38.5 48.2 18.6 50.8  صافي االستثمار األجنبي المباشر-

 36.0- 55.3- 16.1 42.7- 110.4- 81.7  صافي استثمار الحافظة-

 186.0 949.9 75.5 365.8 441.0 67.6  صافي االستثمارات أخرى-

 16.3 12.8 43.9- 77.6- 38.4 95.9 )ارتفاع = - التغير في األصول االحتياطية -

 85.8 7.1- 8.2 125.9- 87.8 22.8 صافي السهو والخطأ. 6

  .2015النتائج األولية لميزان المدفوعات الفلسطيني الربع األول . 2015الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، سلطة النقد الفلسطينية : المصدر
  .1967البيانات باستثناء الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل بعيد احتاللها للضفة الغربية عام * 

  .2015 هي تقديرات ربعيه سيتم تعديلها حين يتم إعداد البيانات السنوية في نهاية عام 2014بيانات عام ** 
، "المرصودة" ً المدفوعات تختلف عن األرقام الواردة في الميزان التجاري نظرا ألن األخير يسجل فقط الصادرات والواردات أرقام الصادرات والواردات السلعية والخدمية في ميزان*** 

 فقط مسجل في الميزان ًأيضا استيراد وتصدير الخدمات من إسرائيل. أي المسجلة في حسابات المقاصة والفواتير فقط، في حين يسجل ميزان المدفوعات تقدير االستيراد والتصدير الكلي
  .التجاري، في حين يسجل ميزان المدفوعات التجارة بالخدمات من مختلف المصادر

  
بلغت قيمة األصول الخارجية لالقتصاد الفلسطيني في نهاية 

ولقد .  مليون دوالر5,923 نحو 2015الربع األول من العام 
 ، واستثمارات%2.7شكل االستثمار المباشر في الخارج منها 

) أهمها العملة والودائع( واستثمارات أخرى ،%19.6الحافظة 
وعلى %. 11.1 شكلت األصول االحتياطية ، في حين66.6%

مستوى القطاع، شكلت االستثمارات الخارجية لقطاع البنوك 
%  1.3المساهمة الكبرى من إجمالي األصول الخارجية بنسبة

  ).3-7انظر الجدول (

خصوم أن المقيمين في فلسطين يعني الفارق بين األصول وال
" استثمار"مليون دوالر أكثر من  1,308" يستثمرون في الخارج"

ولكن يتوجب االنتباه أن هذا الفرق . غير المقيمين في فلسطين
ًال يعود عمليا على االستثمارات، ولكنه يعود في معظمه على 

ويتوجب التنويه أن بند . ودائع البنوك الفلسطينية في الخارج
ستثمارات األجنبية المباشرة في فلسطين يزيد على اال

  2,228 االستثمارات الفلسطينية المباشرة في الخارج بمقدار
  .ًمليون دوالر تقريبا
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    لفلسطينأرصدة وضع االستثمار الدولي: 3-7جدول 
   2015 األولفي نهاية الربع 

 )مليون دوالر (

 البند
الرصيد في نهاية الربع األول 

2015 

 5,923 جموع األصول م

 158 االستثمار األجنبي المباشر في الخارج

 1,163 استثمارات الحافظة في الخارج

 3,946 :االستثمارات األخرى في الخارج

 3,551 عملة وودائع:       منها

 656 األصول االحتياطية

 4,615 مجموع الخصوم 

 2,386  االستثمار األجنبي المباشر في فلسطين 

 658 تثمارات الحافظة األجنبية في فلسطين اس

 1,571  االستثمارات األخرى األجنبية في فلسطين

 1,308 )صافي األصول(صافي الودائع واالستثمار الدولي 

 2015الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، سلطة النقد الفلسطينية، : المصدر
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 2014 - 2000غربية وقطاع غزة لألعوام المؤشرات االقتصادية الرئيسية في الضفة ال

  
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 المؤشر

d 

 )ألف نسمة(السكان في منتصف العام 

 4,550 4,421 4,293 4,169 4,048.4 3,935.25 3,825.5 3,719.2 3,612.0 3,508.1 3,407.4 3,314.5 3,225.2 3,138.5 3,053.3 األراضي الفلسطينية

 2,790 2,719 2,649 2,580 2,513.3 2,448.4 2,385.2 2,323.5 2,262.7 2,203.7 2,146.4 2,093.4 2,042.3 1,992.6 1,943.7 الضفة الغربية

  1,760 1,702 1,644 1,589 1,535.1 1,486.8 1,440.3 1,395.7 1,349.3 1,304.4 1,261.0 1,221.1 1,182.9 1,145.9 1,109.7 قطاع غزة
 سوق العمل

 917 885 858 837 745 718 667 690 636 603 578 564 477 505 600 ) ألف شخص( دد العاملينع  -

 45.8 43.6 43.4 43 41.1 41.6 41.2 41.7 41.0 40.4 40.4 40.3 38.1 38.7 41.5 (%)نسبة المشاركة  -

 26.9 23.4 23.0 20.9 23.7 24.5 26.6 21.7 23.7 23.5 26.8 25.6 31.3 25.2 14.1  (%) معدل البطالة -

 17.7 18.6 19.0 17.3 17.2 17.8 19.7 17.9 18.8 20.4 22.8 23.7 28.2 21.6 12.2 الضفة الغربية

 43.9 32.6 31.0 28.7 37.8 38.6 40.6 29.7 34.8 30.3 35.3 29.1 37.9 34.0 18.9 قطاع غزة

aالحسابات القومية 

مليون (اتج محلي إجمالي  الن-
 )دوالر

4,313.6 4,003.7 3,555.8 3,968.0 4,329.2 4,831.8 4,910.1 5,505.8 6,673.5 7,268.2 8,913.1 10,465.4 11,279.4 12,476.0 12,765.8 

 11,599.0 10,522.5 9,693.6 9,199.0 7,976.0 6,822.8 6,575.8 5,595.3 5,111.7 4,891.7 4,270.3 3,736.3 3,217.7 3,594.6 3,713.0 اإلنفاق األسري

 3,578.3 3,381.7 3,126.9 2,892.3 2,500.8 2,342.7 1,832.8 1,603.2 1,374.5 1,363.3 1,227.0 906.0 985.8 1,116.4 1,098.9 اإلنفاق الحكومي

 674.8 540.1 464.9 403.4 378.7 351.4 339.9 251.9 208.5 194.6 174.9 195.8 180.2 170.8 153.8 إنفاق المؤسسات غير الهادفة للربح 

 2,375.1 2,707.3 2,378.5 1,863.8 1,921.5 1,504.8 1,371.9 1,204.9 1,155.1 1,241.3 1,151.5 1,143.0 930.5 1,184.2 1,358.9 التكوين الرأسمالي اإلجمالي

 )دوالر(الناتج المحلي للفرد 

 2,973.4 2,992.2 2,787.2 2,664.9 2,338.7 1,963.2 1,855.5 1,575.6 1,448.8 1,470.1 1,358.1 1,281.4 1,181.8 1,369.4 1,518.9 باألسعار الجارية

 1,734.6 1,793.3 1,807.5 1,752.5 1,606.4 1,529.8 1,449.1 1,406.0 1,360.1 1,459.4 1,358.1 1,267.0 1,143.7 1,345.0 1,526.7 )2004أسعار (باألسعار الثابتة 

 )مليون دوالر (bلخارجيةالتجارة ا

 2,018.7 1,756.1 1,547.9 1,492.5 1,110.0 929.4 974.9 903.6 629.8 581.7 525.3 452.1 410.2 526.1 712.8 الصادرات السلعية

 7,071.0 6,053.0 5,574.7 5,100.6 4,613.4 4,365.7 4,145.4 3,803.2 3,328.7 3,231.6 2,850.3 2,229.3 1,859.7 2,269.9 2,526.2 الواردات السلعية 

 (5,052.3) (4,296.9) (4,026.8) (3,608.1) (3,503.4) (3,436.3) (3,170.5) (2,899.6) (2,698.9) (2,649.9) (2,325.0) (1,777.2) (1,449.5) (1,743.8) (1,813.4) صافي الميزان السلعي 

 279.3 315.7 323.2 306.9 257.3 203.9 190.1 162.7 106.5 141.6 71.5 63.0 67.6 89.8 172.2 الصادرات الخدمية

 710.1 751.0 725.2 622.6 650.9 577.5 499.9 480.9 354.7 342.3 287.1 287.1 373.9 426.3 369.2 الواردات الخدمية 

 (430.8) (435.3) (402.0) (315.7) (393.6) (373.6) (309.8) (318.2) (248.2) (200.7) (215.6) (224.1) (306.3) (336.5) (197.0) صافي الميزان الخدمي

 (1,387) (1,317) (2,815) (2,430) (691) (713) 530 (467) (944) (1,020) (1,334) (854) (452) (875)  الحساب الجاري 
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2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 المؤشر
d 

 أسعار الصرف والتضخم

 3.577 3.611 3.85 3.578 3.739 3.929 3.567 4.110 4.454 4.482 4.478 4.550 4.742 4.208 4.086 سعر صرف الدوالر مقابل الشيكل

 5.046 5.093 5.43 5.050 5.275 5.542 5.042 5.812 6.292 6.317 6.307 6.417 6.674 5.928 5.811 سعر صرف الدينار مقابل الشيكل

 c 2.8 1.2 5.7 4.4 3.0 4.1 3.8 1.9 9.9 2.75 3.75 2.88 2.78 1.725 1.733(%)معدل التضخم 

 )لى األساس النقدي، مليون دوالرع(المالية العامة 

بما فيها (صافي اإليرادات المحلية 
 )المقاصة

939 273 290 747 1,050 1,370 722 1,616 1,780 1,548. 1,900 2,176 2,240 2,320 
2,787 

 3,438 3,250 3,047 2961 2,983 2,920 3,273 2,567 1,426 1,994 1,528 1,240 994 1,095 1,199 النفقات الجارية 

 164 168 211 296 275.1 46.8 - 310 281 287 0 395 252 340 469 النفقات التطويرية 

قبل (عجز الموازنة الجاري /فائض
 )المنح

)260( )822( )704( )493( )478( )624( )704( )951( )1,493( )1,342( )1,083( )785( (807) (931) 
(651) 

 1,233 1,358 932 978 1,277 1,402 1,763 1,322 1,019 636 353 620 697 849 510 إجمالي المنح والمساعدات

بعد ( عجز الموازنة الكلي /فائض
 )المنح

)219( )313( )259( )268( )125( )275( 34 61 270.2 )144( )81( )103( (86) 259 
418 

 2,422 2,376 2,483 2,213 1,883 1,736 1,406 1,439 1,494 1,602 1,422 1,236 1,090 1,191 795 الدين العام

 )مليون دوالر(القطاع المصرفي 

 11,822 11,191 9,799 9,110 8,590 7,893 5,645 7,004 5,772 5,604 5,101 4,728 4,278 4,430 4,593 مطلوبات المصارف/ موجودات

 1,467 1,360 1,258 1,182 1,096 910 857 702 597 552 315 217 187 206 242 حقوق الملكية

 8,935 8,304 7,484 6,973 6,802 6,111 5,847 5,118 4,216 4,190 3,946 3,625 3,432 3,398 3,508 ودائع لدى المصارفال

 4,896 4,480 4,122 3,483 2,825 2,109 1,829 1,705 1,843 1,788 1,417 1,061 942 1,186 1,280 التسهيالت االئتمانية

 . يني، سلطة النقد الفلسطينيةالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسط: المصدر

  ).باستثناء بيانات البطالة والسكان (1967تغطي البيانات األراضي الفلسطينية باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل بعد احتاللها للضفة الغربية عام 
a.  38 في المراقب عدد 2من أجل المعلومات عن هذا التعديل أنظر الصندوق  (2015مركز اإلحصاء في هذه األرقام هي باألسعار الجارية من سلسلة الجداول المعدلة التي أصدرها.(  
b. أرقام التجارة الخارجية مأخوذة من تقديراتها في ميزان المدفوعات الذي يعده الجهاز المركزي لإلحصاء بالتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية .  
c. وسط األرقام القياسية ألسعار المستهلك في كل سنة مع متوسطها في السنة السابقةمعدل التضخم محسوب على أساس مقارنة مت   .  
d.  بيانات أولية عرضة للتنقيح والتعديل    هي2014أرقام. 

  .األرقام بين األقواس هي أرقام سالبة   



  واالجتماعي االقتصادي المراقب

 56 

  


