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  تقديــــــــــــــــم
  
  

) 2015-2005(ً عاما 11بهذا العدد تكون المؤسسات الثالث القائمة على إصدار المراقب االقتصادي واالجتماعي الربعي قد أتمت 
ية ًماس والجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني اعتبارا من العدد األول وسلطة النقد الفلسطين (من الشراكة المثمرة في هذا المضمار

، فنحن مهتمون "المراقب"ٕواذ تشكل البيانات التي تزودها سلطة النقد وجهاز اإلحصاء مادة أساسية في  .) من العدد الثالثًاعتبارا
طويرها لتشمل مجاالت أخرى، بما فيها االستدامة والتقييم والتطوير، وبخاصة في مجال المحتوى التحليلي  الشراكة وتذههبتطوير 
ونخص بالذكر على مدى الفترة الماضية، " المراقب"لى جميع الذين شاركوا في إعداد هذه الفرصة لتوجيه الشكر إوننتهز . للنشرة 

المهتمين من ومحتواه التحليلي لخدمة احتياجات " المراقب"نتطلع معهم للعمل على تطوير الذين ألطقم الحالية في المؤسسات الثالث ا
  . بشكل أفضلصناع قرار وباحثين

  
، مما مكننا من الحفاظ على  بالتمويل"المراقب"وتدعم لجهات التي دعمت جميع ا الشكر والعرفان لًيضا لتقديم مناسبة أوهذه

  . ًا في تطوير المضمونيضٕ وانما أ استمرار اإلصدارفيليس فقط يساعد ن يستمر الدعم في المستقبل، بما نأمل أ، وتهستمراريا
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  الملخص التنفيذي
  
  

التطورات في أبرز المؤشرات " المراقب"يعالج هذا العدد من 
الربع و2015االقتصادية في األراضي الفلسطينية خالل العام 

 الملخص التنفيذي على التغير خالل ّركز هذايو. هالرابع من
  فقط، باإلضافة إلى عرض مختصرالعام مقارنة بالعام السابق

 :لمحتويات الصناديق

  

 بلغت قيمة الناتج المحلي اإلجمالي :الناتج المحلي اإلجمالي
، )2004أسعار  (2015 مليون دوالر خالل العام 7,722نحو 

ًمسجال ارتفاعا بنسبة  من جهة . 2014عام مقارنة مع ال% 3.5ً
أخرى، شهدت حصة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي نموا 

أما بالنسبة لإلنفاق على . بين العامين%) 0.5بمقدار (طفيفا 
الناتج المحلي اإلجمالي، فبلغت قيمة اإلنفاق االستهالكي 

باألسعار  مليون دوالر 9,190 نحو 2015النهائي خالل العام 
اإلنفاق االستهالكي النهائي في األراضي  يعني أن الثابتة، مما

من الناتج المحلي % 119بلغ  2015الفلسطينية خالل العام 
يزيد على الناتج المحلي اإلجمالي بمقدار االستهالك (اإلجمالي 

19.(%  
 

 917 ارتفع عدد العاملين في الضفة والقطاع من :سوق العمل
ّوتوزع . 2015 ألف عام 963 إلى 2014ألف في عام 

في الضفة الغربية % 59.5العاملون حسب مكان العمل على 
. في إسرائيل والمستوطنات% 11.7في قطاع غزة، و% 28.8و

خالل عام % 26.9ّوانخفض معدل البطالة في فلسطين من 
من جهة أخرى، انخفض . 2015في عام % 25.9 إلى 2014

% 3.1لعاملين في قطاع غزة بحوالي األجر اليومي لمتوسط 
 شيكل في 61.9عدل األجر اليومي في القطاع إلى ليصل م

 شيكل خالل عام 63.9 مقارنة مع معدل أجر قدره 2015عام 
2014.  

 

 استقر صافي اإليرادات العامة والمنح في العام :المالية العامة
 مليار 14.3نحو ( عند ذات المستوى في العام السابق 2015
مساعدات وجاء هذا كمحصلة النخفاض المنح وال). شيكل

، مقابل ارتفاع كل من إيرادات الجباية المحلية %)29.5(
ولقد بلغت نسبة المنح %). 8.7(ٕوايرادات المقاصة %) 13.7(

ّأما %. 21.7الدولية إلى إجمالي اإليرادات العامة والمنح نحو 
َ مليار شيكل، شكل 13.99النفقات العامة فقد بلغت نحو  

هذا . الباقي لإلنفاق التطويري، و%95االنفاق الجاري منها نحو 
على األساس النقدي، بعد (ّيعني أن الرصيد الكلي للموازنة 

 مليون شيكل 342ًحقق فائضا بمقدار ) المنح والمساعدات
خالل العام، وقد استخدم هذا الفائض لتسديد جزء من ديون 

الصورة تختلف بشكل جوهري عند . الحكومة تجاه المصارف
ذ عند أخذ إجمالي المتأخرات إ. اس االلتزامأخذ األرقام على أس

)  مليون شيكل2,828نحو (على الحكومة خالل العام 
 إلى فائض الموازنة على األساس النقدي يتحول ّنإ فباالعتبار،

 %5أو  (ً مليار شيكل تقريبا2.5عجز على أساس االلتزام يبلغ 
لغ الدين ًأخيرا، ب). من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية

 مليار 9.9 نحو 2015 الحكومة الفلسطينية نهاية العام على
، أكثر من نصفه عبارة )من الناتج المحلي% 20نحو (شيكل 

ّويجب التنويه أنه عند إضافة المتأخرات إلى . عن دين محلي
ّديون الحكومة المختلفة فإن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي 

انظر المراقب (لمحدد في القانون وهو السقف ا% 40تقترب من 
  ).37عدد 

 

 ارتفع إجمالي موجودات المصارف بنسبة :القطاع المصرفي
.  مليار دوالر12.6 لتصل إلى نحو 2015خالل العام % 6.7

ونتج هذا عن ارتفاع التسهيالت االئتمانية المباشرة بمقدار 
، حيث %6.7بالمقابل ارتفع إجمالي الخصوم بمقدار %. 19

 9.6قيمة المكون األهم فيها، أي ودائع الجمهور، نحو بلغت 
ّومن الملفت للنظر أن نسبة التسهيالت المتعثرة . مليار دوالر

بين % 2.1إلى % 2.5إلى إجمالي التسهيالت هبطت من 
ّأما صافي أرباح البنوك فقد انخفض . 2015 و2014العامين 
 133.9صل إلى ي مليون دوالر بين العامين ل11.9بمقدار 

على فائدة معدل الهذا على الرغم من أن الفرق بين ، ومليون
 )وهو المصدر األساسي ألرباح البنوك(القروض وعلى الودائع 

بين العامين ارتفع بشكل طفيف على كافة العمالت المستخدمة 
  .عدا على الشيكل

 

 بلغ عدد الشركات الجديدة المسجلة في :مؤشرات االستثمار
 شركة، وهذا 1,524 نحو 2015 العام الضفة الغربية خالل

. 2014مقارنة مع العام )  شركة34% (2.3أعلى بنسبة 
وبلغت إجمالي رؤوس األموال للشركات الجديدة المسجلة في 

وهذا أعلى بنسبة . مليون دينار أردني 273 حوالي 2015العام 
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ّقد تم ترخيص ، فّأما األبنية. 2014مقارنة مع العام % 22
 16,830مقارنة مع  2015سكنية خالل العام  وحدة 17,586

وشهدت كمية االسمنت المستوردة . 2014وحدة سكنية في عام 
ً ارتفاعا بنحو 2015إلى األراضي الفلسطينية خالل العام 

، ) مليون طن1.9لتصل إلى  (2014مقارنة بالعام % 24
 ألف 376(زيادة الكمية الموردة إلى قطاع غزة غالبيته بسبب 

% 2نحو كانت استيراد الضفة الغربية في زيادة نما البي، )طن
  ). مليون طن1.5لتصل إلى (
 

 سجل الرقم القياسي العام ألسعار :األسعار والقوة الشرائية
خالل العام % 1.43ًالمستهلك في فلسطين ارتفاعا بنسبة 

وجاء هذا على خلفية ارتفاع .  مقارنة بالعام السابق2015
، وخدمات %)10.92(لية والتبغ أسعار المشروبات الكحو

، %)4.75(، واألقمشة والمالبس واألحذية %)4.98(التعليم 
، مقابل انخفاض %)3.41(واألثاث والمفروشات والسلع المنزلية 

، وأسعار النقل %)5.64(أسعار المسكن ومستلزماته 
ّأما فيما يتعلق بالقوة الشرائية لمن %).  1.00(والمواصالت 

وأجورهم بعملة الشيكل وينفقون بالشيكل أيضا يتلقون رواتبهم 
وهي نسبة التضخم في % (1.43فلقد انخفضت بنسبة 

من جهة ثانية، ارتفعت القوة الشرائية لمن يتلقون ). االقتصاد
وينفقون هذه الرواتب بعملة ) والدينار(رواتبهم وأجورهم بالدوالر 

ح وهو ما يعادل حاصل طر(خالل العام % 7.15الشيكل بنحو 
من ارتفاع متوسط سعر صرف الدوالر % 1.43ّمعدل التضخم 

 %).8.58تجاه الشيكل بنسبة 

 

 بلغ عجز الميزان التجاري :التجارة الخارجية وميزان المدفوعات
. 2015 مليون دوالر خالل عام 4,029.7" المرصودة"للسلع 

 ً انخفاضاّشكلت كل من واردات وصادرات السلع المرصودةو
ّأما . على التوالي% 3.4و% 13.0بق بنسب عن العام السا

بالنسبة إلى عجز الميزان الجاري في ميزان المدفوعات فلقد بلغ 
ّويمثل هذا . 2015 مليون دوالر خالل العام 1,712.9العجز 

بالمقارنة مع العجز في % 20.3ًانخفاضا في العجز بنسبة 
ساب ّولقد تم تمويل عجز الميزان الجاري من الح.  2014العام 

.  مليون دوالر1549.4الرأسمالي والمالي، الذي وفر مبلغ 
ًويتوجب التنويه أن فائض الحساب الرأسمالي والمالي يمثل دينا  ّ

 .على االقتصاد الوطني

 

 بلغت قيمة األصول :االستثمار الدولي والدين الخارجي
 نحو 2015الخارجية لالقتصاد الفلسطيني في نهاية العام 

ّوشكل االستثمار المباشر في الخارج منها . ر مليون دوال5,855
%. 18.5فقط، في حين استقطعت استثمارات الحافظة % 6

بالمقابل، بلغ إجمالي أرصدة الخصوم األجنبية على فلسطين 
ّ مليون دوالر، شكل منها االستثمار األجنبي 4,956حوالي 

ّأما رصيد الدين الخارجي على %. 50.1المباشر في فلسطين 
 . مليون دوالر1,649ن فلقد بلغ حوالي فلسطي

  
يحتوي هذا العدد من المراقب : مواضيع الصناديق في هذا العدد

ً صناديق يناقش كل منها موضوعا محددا على النحو 6على  ً
  :التالي

 

أهداف األلفية وأهداف التنمية المستدامة والفرص  :1صندوق 
هداف األلفية  ألًم هذا الصندوق عرضاّيقد :أمام العالم العربي

 النواقص إلىكما يتطرق . التنموية وأهم اإلنجازات التي حققتها
ًقسما كبيرا من التقدم  ّ أنهاّهمأنجازات، والتي اعترت هذه اإل ً

الذي تحقق على الصعيد العالمي كان في واقع األمر نتيجة 
ّالتقدم المضطرد الذي تحقق في عدد محدود من الدول الكبيرة، 

 ًاهتمامااأللفية ه أهداف كما لم توج. الصينوبشكل خاص في 
لصندوق بعد ذلك تناول اي.  لقضايا االستدامة وحماية البيئةًكافيا

ّالتي تم  "2030-2015التنمية المستدامة "مبادرة 
في الجمعية قبل كافة الدول األعضاء أجندتها من  اعتماد

. )راقببصفة م(، باإلضافة لدولة فلسطين ّالعامة لألمم المتحدة
 متفرع  هدف169 جانب إلى غاية 17تشتمل هذه المبادرة على 

.  القادمةالسنوات ستعمل دول العالم على تحقيقها في عنها
كت في مالئمة أهداف ّ لدراسة شكً يقدم الصندوق عرضاًأخيرا

 الدول ّذكرت الدراسة أن. للعالم العربيهذه التنمية المستدامة 
يزة عن مناطق العالم األخرى، العربية تعاني من خصوصية مم

ّتتمثل في انتشار النزاعات المسلحة وارتفاع عدد الالجئين 
 نتائج ّوتذكر الدراسة أن. والنازحين والعمال األجانب بين سكانه

 الكافي في مبادرة باالهتماموآثار هاتين الخاصتين لم تحظيا 
كما تتساءل الدراسة عن الدور المفترض . التنمية المستدامة

 ّ الضمني بأناالفتراضللدولة في هذه المبادرة، وتشكك في 
وتستنتج الدراسة .  تحقيق الصالح العامإلى ًالدول تسعى دائما

ّبأنه ما لم يتم نقاش هذه القضايا بشكل جد ي ومنحها األولوية ّ
التي تستحقها، وما لم يتم دعم ذلك بتأسيس شراكة عالمية 

ّا، فإن أهداف وطموح مبادرة حقيقية ملتزمة بمعالجة هذه القضاي
التنمية المستدامة لن يكون أمامها فرص كبيرة للنجاح في 

 .المنطقة العربية
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تواضع : 2016 و2015 السلطة الوطنية موازنة :2صندوق 
يحلل هذا الصندوق األداء المالي : الطموح وتواضع األداء

عبر مقارنة  2015للسلطة الوطنية الفلسطينية خالل العام 
راد واالنفاق الفعلي في مشروع الموازنة مع األرقام الفعلية اإلي

ً ويبين أن التقدير كان صائبا تقريبا .التي تحققت في نهاية العام ً ّ
، ٕفي كل من صافي اإليرادات العامة واجمالي النفقات الجارية

، تجاوز صافي اإلقراضعلى الرغم من أن أحد بنود اإلنفاق، 
ّفي توقع قيمة النفقات  قاخف إكذلك حدث%. 45المخطط بنحو 

 كما . التي يتم تمويلها تقليديا من المساعدات الخارجيةالتطويرية
ّ الذي تقدمت به 2016يدرس الصندوق مشروع الموازنة للعام 

وفي ظل الجمود السياسي . الحكومة وتم إقراره في بداية العام
والتراجع في النشاط االقتصادي، انحصرت منطلقات إعداد 

في االستمرار الجديدة كما كانت في السنوات السابقة، وازنة الم
 .على زيادة اإليرادات المحليةوالتركيز في ترشيد النفقات 

  
الشركات الخاصة في المستعمرات :  تقرير دولي:3صندوق 

م هذا الصندوق ّيقد: تساهم في استغالل وانتهاك حقوق اإلنسان
بعنوان "  رايتس ووتشهيومن"ًعرضا للتقرير الذي نشرته منظمة 

كيف تسهم األعمال التجارية بالمستوطنات في : تجارة االحتالل"
ّويركز الصندوق بشكل ". انتهاك إسرائيل لحقوق الفلسطينيين

خاص على تحليل وتوثيق التقرير للعوامل التي تجعل من 
ّالشركات الخاصة التي تنشط في المستعمرات، أو تتعامل معها، 

اإلسرائيلية المتعاقبة في انتهاك الحقوق ًشريكا للحكومات 
 تسهم في استدامة المستوطناتفهي . األساسية للفلسطينيين

، )عمراتوتسدد ضرائب لبلديات المستبتوفير فرص عمل (
 المصادرات غير القانونية لألراضي والموارد وتستفيد من

من سياسات إسرائيل التمييزية التي تشجع ربح الفلسطينية، وت
، باإلضافة إلى انتهاك الحقوق نات وتقيد الفلسطينيينالمستوط

يتوصل التحليل  .العمالية للفلسطينيين العاملين في المستعمرات
الكف عن "لشركات ّالموثق للتقرير إلى التوصية بأن على ا

العمل بالمستوطنات أو المساهمة في أي أنشطة تجارية على 
ة إلى مقاطعة ّعلى أن التقرير يستنكف عن الدعو. "صلة بها

فرض منتجات المستعمرات والدعوة إلى إيقاف االستثمارات أو 
، وهو ما يدعو إلى التساؤل حول مبررات هذا العقوبات

االستنكاف ودرجة التساوق مع تحليالت التقرير والتوصية 
 .  الرئيسية التي خلص إليها

  
فقر وسط الرخاء ورضى وسط :  اقتصاد إسرائيل:4صندوق 

 هذا الصندوق تقرير منظمة التعاون تعرضيس!: البؤس
والتطوير االقتصادي عن أداء االقتصاد اإلسرائيلي، باإلضافة 

. ًفي إسرائيل الذي تصدره المنظمة دوريا" مؤشر الرفاه"إلى 
 13خالصة التقرير هي أن إسرائيل شهدت في السنوات الـ 
ّالماضية واحدا من أعلى معدالت النمو بين دول المنظمة  ً)4 %

ّ، إال أن ثمرات هذا النمو لم تتوزع بشكل )ًبالمتوسط سنويا ّ
ّعادل، ذلك ألن مستويات الفقر وسوء توزيع الدخل في إسرائيل 

ّكذلك ركز التقرير على . هي من بين األعلى في دول المنظمة
مشكلة انخفاض اإلنتاجية الذي يضع إسرائيل في المرتبة قبل 

، الذي يتكون "بمؤشر الرفاه"تعلق ّأما فيما ي. األخيرة بين الدول
 مؤشر فرعي، فلقد حققت إسرائيل في غالبية المؤشرات 11من 

ًالفرعية أرقاما أدنى من المتوسط السائد في دول المنظمة 
ّاألخرى، إال أن المفارقة تتبدى في أن مستوى رضى السكان  ّ ّ

 . في الدول األخرىهعن حياتهم في إسرائيل هو أعلى من

 

:  في فلسطين واألردنمؤشر التنمية البشرية :5صندوق 
الذي " مؤشر التنمية البشرية"يستعرض هذا الصندوق بنية 

ويركز الصندوق . ًيصدره برنامج األمم المتحدة اإلنمائي سنويا
. حصرا على أرقام هذا المؤشر في كل من فلسطين واألردن

ّويالحظ أن ترتيب كال البلدين على هذا المؤشر انحدر بين 
 مرتبة بالنسبة إلى فلسطين 13وبلغ االنحدار . 2014 و2009

أما ترتيب األردن فلقد .  دولة188 بين 113لتحل في المرتبة 
كذلك .  بين الدول80 راتب ليحل في المرتبة 8هبط بمقدار 

يتطرق الصندوق إلى مؤشر التنمية البشرية المرجح بأصعدة 
  .  ينوأصعدة توزيع الدخل في كال البلد" الجندرة"
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  الناتج المحلي اإلجمالي -1
  
 النمو اإلجمالي وفي حصة الفرد 1-1

 

الربع الرابع
ًا خالل رتفاعشهد الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة ا

مقارنة مع الربع % 3.5 بنسبة 2015 من العام رابعالربع ال
ّونظرا ألن. 2015 من العام لثالثا إلنتاج الوطني يتأثر بقوة  اً

ذ االقتصاديون أن تتم مقارنة الناتج ّبالتحوالت الموسمية يحب
المحلي اإلجمالي بين الفصول المتناظرة وليس بين الفصول 

 الناتج المحلي ّة هذه التوصية نجد أنّوعلى أرضي. المتالحقة
 مقارنة 2015 رابعفي الربع ال% 6.1اإلجمالي ارتفع بنسبة 

 أخرى، شهدت حصة الفرد من ٍ من جهة.2014 رابعبالربع ال
ًا بمقدار رتفاع ا2015 رابعالناتج المحلي اإلجمالي في الربع ال

ًوهي تعادل تقريبا معدل نمو الناتج الكلي مطروحا منه % (2.7 ً
، 2015 من العام لثمقارنة بالربع الثا) معدل نمو السكان
اظر من العام مقارنة مع الربع المن% 3.1ًوارتفاعا بمقدار 

 بمقدار انخفاضهذا بين نمو الدخل الفردي ع ّوتوز. 2014

في قطاع غزة % 20.7في الضفة الغربية، ونمو بمقدار % 1.6
  ).1-1 الجدول انظر(
 

  المقارنة السنوية
 2015خالل العام % 3.5ارتفع الناتج المحلي اإلجمالي بمقدار 

 هذا ارتفاع ّنومن الجدير بالمالحظة أ. 2014مقارنة مع العام 
ً، أي االرتفاع االسمي مطروحا منه )باألسعار الثابتة(حقيقي 

من جهة أخرى، شهدت حصة الفرد من . تأثير تضخم األسعار
خالل العام % 0.5ًالناتج المحلي اإلجمالي ارتفاعا بمقدار 

 الزيادة ّ أنإلىتجدر اإلشارة . 2014 مقارنة مع العام 2015
في % 3.3المحلي اإلجمالي كانت في حصة الفرد من الناتج 

 .في الضفة الغربية% 0.2 بمقدار انخفاضمقابل قطاع غزة 

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

 

2014 2015 
 النشاط االقتصادي

  السنة  الربع الرابع الربع الثالث الثاني الربع  الربع األول  السنة  الرابع الربع
 7,721.7 1,988.5 1,921.9 1,959.3 1,852.0 7,463.4 1,874.8 )مليون دوالر(الناتج المحلي اإلجمالي 

 5,895.8 1,486.4 1,476.3 1,501.5 1,431.6  5,754.3 1,472.1  الضفة الغربية -

 1,825.9 502.1 445.6 457.8 420.4 1,709.1 402.7  قطاع غزة -

 1,745.9 444.8 433.0 444.7 423.4 1,737.4 431.6 )الردو(ج للفرد .م.ن

 2,265.7 565.7 565.5 578.9 555.6 2,269.3 574.8  الضفة الغربية -

 1,002.8 272.4 243.8 252.7 233.9 971.1 225.7  قطاع غزة -

  . فلسطين-، إحصاءات الحسابات القومية، رام اهللا2016الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني : لمصدرا
  . أولية وعرضة لمزيد من التنقيح2015بيانات أرباع 

  .1967البيانات باستثناء الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل بعيد احتاللها للضفة الغربية عام (*) 
  
  بنية الناتج المحلي اإلجمالي 1-2
  

  الربع الرابع
لناتج المحلي اإلجمالي بين لالقطاعية بنية ال في هناك تغير

الحظ وي، 2014 والربع المناظر من العام 2015 رابعربع الال
 نقطة 1.2انخفاض في حصة الصناعة التحويلية بمقدار 
.  نقطة2.7مئوية، وارتفاع في حصة قطاع اإلنشاءات بمقدار 

كما طرأ انخفاض في حصة الخدمات في الناتج المحلي 
بالمقابل ارتفعت حصة .  نقطة مئوية0.2اإلجمالي بمقدار 

 نقطة 0.1بلغت شكل طفيف اع األنشطة المالية والتأمين بقط
  ).2 - 1 الجدول انظر. (مئوية
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  المقارنة السنوية
 2015ا بالنسبة لبنية الناتج المحلي اإلجمالي خالل العام ّأم

، فيمكن مالحظة انخفاض حصة نشاط 2014مقارنة مع العام 
، نصف نقطة مئويةبمقدار والحراجة وصيد األسماك الزراعة 

بمقدار  ( والمياه والكهرباءحصة التعدين والصناعة نخفاضوا
 0.5 ( ة الخدمات اإلدارية  والدفاع، وانخفاض حص) نقطة1.4

 

 

 

 

، )نقطة مئوية واحدة( في حين ازدادت حصة اإلنشاءات ).نقطة
ٕ واصالح المركبات على حصة تجارة الجملة والمفرقبقيت و

انخفاض حصة ا في  ويمثل هذا استمرار.حالها دون تغيير
كما في نتاجية في الناتج المحلي اإلجمالي القطاعات اإل

  . السنوات الماضية

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

  

2014  2015  
 النشاط االقتصادي

  السنة  الربع الرابع  الربع الثالث  الثاني الربع  الربع األول نةالس  الرابع الربع
 3.3 3.3 3.0 3.5 3.3 3.8 4.4 الزراعة والحراجة وصيد األسماك

 13.4 13.0 13.5 13.4 13.6 14.8 14.1 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء

 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5  التعدين واستغالل المحاجر

 10.5 10.2 10.5 10.6 10.7 11.7 11.4 لصناعات التحويليةا

 1.6 1.5 1.7 1.6 1.6 1.7 1.5 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

 0.8 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8 0.7 ٕإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وادارة النفايات ومعالجتها

 8.3 10.0 7.6 8.6 7.0 7.3 7.3 اإلنشاءات

 17.7 17.0 17.1 18.0 18.8 17.7 17.0 ٕتجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدرجات النارية

 1.9 1.9 1.8 1.9 2.0 1.7 1.9 النقل والتخزين 

 4.0 4.0 4.0 3.9 4.0 3.6 3.9 األنشطة المالية وأنشطة التأمين

 5.9 5.6 6.2 5.9 5.9 5.9 5.9 المعلومات واالتصاالت

 19.9 19.6 20.3 19.6 20.0 20.8 19.8 الخدمات

 1.0 1.1 0.9 1.0 0.8 0.9 1.0 أنشطة خدمات اإلقامة والطعام

 4.3 4.1 4.5 4.3 4.6 5.1 4.2 األنشطة العقارية واإليجارية

 1.4 1.5 1.5 1.2 1.4 1.3 1.4 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

 0.7 0.8 0.7 0.7 0.6 0.5 0.4 أنشطة الخدمات اإلدارية والخدمات المساندة

 6.7 6.4 6.7 6.7 7.0 7.3 7.0 التعليم

 3.2 3.1 3.2 3.1 3.3 3.4 3.4 الصحة والعمل االجتماعي

 0.6 0.7 0.6 0.6 0.4 0.5 0.6 الفنون والترفيه والتسلية

 2.0 1.9 2.2 2.0 1.9 1.8 1.8 أنشطة الخدمات األخرى

 12.5 12.4 12.6 12.6 12.6 13.0 13.2  اإلدارة العامة والدفاع

 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 الخدمات المنزلية

 2.7- 2.7- 2.7- 2.6- 2.7- 2.3- 2.5- خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة

 7.2 7.3 7.8 7.1 6.7 5.8 6.3 الرسوم الجمركية

 8.5 8.5 8.7 8.0 8.7 7.8 8.6 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات

 100 100 100 100 100 100 100 (%)المجموع 

  . فلسطين-، إحصاءات الحسابات القومية، رام اهللا2016الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني : المصدر
  . أولية وعرضة لمزيد من التنقيح2015بيانات أرباع 
  .نقيح هي اإلصدار األول، أولية وعرضة لمزيد من الت2015 الرابعبيانات الربع 

  .1967البيانات باستثناء الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل بعيد احتاللها للضفة الغربية عام (*) 
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   الناتج المحلي اإلجمالياإلنفاق على 1-3
  

نة ّيعرض الجدول التالي قيمة اإلنفاق على البنود الرئيسية المكو
 2014ام  من العرابعللناتج المحلي اإلجمالي خالل الربع ال

على ضوء المتطابقة األساسية في الحسابات . 2015والعام 
  :القومية

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

   معادلة الحسابات القومية3-1جدول 
  

  2015عام   2015 رابعربع الال  2014عام   2014 رابعالربع ال  مليار دوالر
  7.10 1.78  6.79 1.75  االستهالك الخاص

  1.67 0.49  1.42 0.36  )التكوين الرأسمالي(االستثمار 
  2.09 0.56  2.03 0.50  االستهالك الحكومي

  1.66 0.42  1.46 0.43  الصادرات
  )4.80( )1.24(  )4.23( )1.12(  )-(الواردات 

  7.72 1.99  7.46 1.88  الناتج المحلي اإلجمالي
  

 ارتفاع الناتج المحلي اإلجمالي بين ّيالحظ من األرقام أن
 ارتفاع ًجاء أساسا من%) 6.1بمقدار (الربعين المتناظرين 

ارتفاع االستثمار و% 11.7 الحكومي بمقدار االستهالك 
ض اانخفولكن . %28.1بمقدار )  الثابتالتكوين الرأسمالي(

يقرب من  ماب( اإلستيراد عا وارتف)%2.2بمقدار (التصدير 
  .أحبط الكثير من األثر االيجابي لتلك الزيادات) 11%

  

أما على الصعيد السنوي فلقد جاء النمو في الناتج المحلي 
ًأساسا من ارتفاع االنفاق %) 3.5بمقدار (االجمالي 

التكوين (االستثمار وارتفاع % 4.6االستهالكي الخاص بنسبة 
باإلضافة إلى ارتفاع % 16.6 بمقدار) الرأسمالي الثابت
ولكن هنا أيضا جاءت الزيادة الحادة . %13.7الصادرات بنسبة 

لتفرغ الكثير من األثر االيجابي ) %13.6بنسبة (الواردات في 
  .)3-1 أنظر الجدول(للنمو 

  
 اإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي 4-1يعرض الجدول 

  .بدرجة أعلى من التفصيل

  

  *تج المحلي اإلجمالي واإلنفاق عليه في األراضي الفلسطينيةالنا: 4-1جدول 
  )2004أسعار ثابتة، سنة األساس (

  القيمة بالمليون دوالر 

2014  2015  
 فئة االستخدام

  السنة  الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثاني  الربع األول  السنة  الربع الرابع
 9,190.2 2,332.7  2,411.2  2,269.6  2,176.7 8,819.6  2,244.6  اإلنفاق االستهالكي النهائي

 6,713.6 1,681.3  1,793.8  1,636.0  1,602.5  6,462.7  1,648.0  اإلنفاق االستهالكي النهائي لألسر

 2,090.4 556.5  524.6  535.6  473.7  2,030.7  498.3  اإلنفاق االستهالكي النهائي الحكومي

اإلنفاق االستهالكي النهائي للمؤسسات 
 386.2 94.9  92.8  98  100.5 326.2  98.3  ادفة للربح وتخدم األسرغير اله

 1,674.8 491.5  386.2  457.6  339.5  1,415.3  355.1  التكوين الرأسمالي اإلجمالي

 1,914.3 541.2  448  516.5  408.6  1,641.8  422.5  التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي

 1,487.7 433.7  340.7  405.2  308.1  1,219.3  320   المباني-

 426.6 107.5  107.3  111.3  100.5  422.5  102.5   غير المباني-

 239.5- 49.7-  61.8-  58.9-  69.1-  226.5-  67.4-  التغير في المخزون

 0.0 0.0  0  0  0  0  0  صافي الممتلكات القيمة
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2014  2015  
 فئة االستخدام

  السنة  الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثاني  الربع األول  السنة  الربع الرابع
 3,141.0- 818.6-  874.6-  750.1-  697.7-  2,765.0-  690-  صافي الصادرات من السلع والخدمات

 1,660.9 418.1  387.5  456.7  398.6  1,461.1  427.4  الصادرات

 1,478.3 367.8  341.8  407.4  361.3  1,287.1  387.8   السلع-

 182.6 50.3  45.7  49.3  37.3  174  39.6   الخدمات-

 4,801.9 1,236.7  1,262.1  1,206.8  1,096.3  4,226.1  1,117.4  الواردات

 4,413.4 1,145.6  1,160.9  1,110.3  996.6  3,820.2  1,019.0   السلع-

 388.5 91.1  101.2  96.5  99.7  405.9  98.4   الخدمات-

 2.3- 17.1-  0.9-  17.8-  33.5  6.5-  34.9-  صافي السهو والخطأ

 7,721.7 1,988.5  1,921.9  1,959.3  1,852.0  7,463.4  1,874.8  الناتج المحلي اإلجمالي

  . فلسطين-، إحصاءات الحسابات القومية، رام اهللا2016ي الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطين: المصدر
  . أولية وعرضة لمزيد من التنقيح2015بيانات أرباع 
  . هي اإلصدار األول، أولية وعرضة لمزيد من التنقيح2015 رابعبيانات الربع ال

  . 1967لغربية عام البيانات باستثناء الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل بعيد احتاللها للضفة ا(*) 
  

  : مجموعة من المالحظاتإلى 4-1تقود دراسة الجدول 
 اإلنفاق االستهالكي النهائي في فلسطين كان يزيد على ّأن �

 لرابعفي الربع ا %17.3الناتج المحلي اإلجمالي بمقدار 
 تمويل زيادة اإلنفاق على اإلنتاج ّولقد تم. 2015من العام 

عجز في الميزان  (اتمن فائض الواردات على الصادر
من الناتج % 41.2، وهو الفائض الذي بلغ )التجاري

 اإلنفاق إنأما على الصعيد السنوي ف. المحلي اإلجمالي
االستهالكي النهائي كان يزيد على الناتج المحلي 

 بنحوبزيادة  (2015في العام % 19اإلجمالي بمقدار 
 هذا الفائض تمت).  مئوية على العام الذي سبقهقطةن

من الناتج % 62ًموازنته أساسا بالواردات التي بلغت 
 ).2014في العام % 57مقابل (المحلي اإلجمالي 

 من رابعتوزع اإلنفاق االستهالكي النهائي خالل الربع ال �
لإلنفاق االستهالكي لألسر % 72.1 بين 2015العام 

لإلنفاق االستهالكي الحكومي، في % 23.9المعيشية، و
إلنفاق المؤسسات غير %) 4.1(حين ذهب الباقي 

ولقد شهد اإلنفاق االستهالكي الحكومي . الهادفة للربح
% 2، مقابل نمو %11.7 بين الربعين المتناظرين بلغ ًانمو

ازداد أما على الصعيد السنوي فلقد . الستهالك األسر
، وجاء هذا نتيجة نمو %4.2 بمقدار االستهالك النهائي

% 2.9قابل ارتفاع بنحو م% 3.9ألسر بمقدار استهالك ا
وزع اإلنفاق وت. بين العامين لإلنفاق االستهالكي الحكومي

% 73.1 بين 2015االستهالكي النهائي خالل العام 
لإلنفاق % 22.7لإلنفاق االستهالكي لألسر، و

  .االستهالكي الحكومي

بنحو ) االستثمار(ارتفع إجمالي التكوين الرأسمالي  �
 رابع وال2015من العام  رابعبين الربعين ال% 38.4

% 18.3 إجمالي التكوين الرأسمالي بنحو  وارتفع.2014
 .2014 و2015بين العامين 

 –الصادرات (ارتفاع العجز في صافي الصادرات  �
 2015بين الربعين الرابع % 18.6بمقدار ) الواردات
نتيجة  مليون دوالر، 818.6 إلى ليصل 2014والرابع 

 وارتفاع الواردات %)2.2و بنح(ض قيمة الصادرات اانخف
أما خالل العام فلقد ازداد . بين الربعين%) 10.7بنحو (

، على الرغم من زيادة %13.5عجز الميزان بمقدار 
 مقارنة مع 2015الصادرات من السلع والخدمات خالل 

 وجاء هذا نتيجة .%13.7بما يقرب من  2014العام 
س نسبة بنفالواردات من السلع والخدمات قيمة ع ارتفا

 .خالل العامتقريبا ارتفاع الصادرات 
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  أهداف األلفية وأهداف التنمية المستدامة والفرص أمام العالم العربي: 1صندوق 
  

 إجراءات عملية التخاذ أصحاب القرار علىمن مؤسسات المجتمع المدني مع حلول السنوات األخيرة من األلفية الماضية تصاعدت الضغوط 
ة دول ّ إذ اتفقت كاف،في السنة األخيرة من األلفية حدث فريدوتم .  تدهور البيئة على سطح الكرة األرضيةالحد من والالمساواة وللقضاء على الفقر

 2000 سنة، من العام 15العالم، تحت مظلة األمم المتحدة، على عدد من الغايات واألهداف، وعلى برنامج عملي لتحقيق هذه األهداف على أفق 
 ).MDG’s" (األهداف اإلنمائية لأللفية "اسموأطلق على هذه المبادرة الفريدة . 2015 العام إلى

  
  1: تحقيق ثمان غايات على الصعيد العالمي، وهيإلى األهداف اإلنمائية لأللفية ترم
 .ع والجوعقالقضاء على الفقر المد .1

 .االبتدائيتحقيق تعميم التعليم  .2

 .رأةتعميم المساواة بين الجنسين وتمكين الم .3

 .تقليل وفيات األطفال .4

 .)صحة المرأة اثناء الحمل وبعد الوالدة (تحسين الصحة النفاسية .5

 .والمالريا وغيرها من األمراض) اإليدز(مكافحة فيروس نقص المناعة المكتسبة  .6

 . البيئةاستدامة ضمان .7

 .إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية .8

  
  :ين إثنينلت فرادة هذه المبادرة الطموحة في أمرّتمث
، كما جرى "األهداف"إذ تم تأطير كل غاية من الغايات الثمانية بعدد محدد من .  المبادرة تجنبت السقوط في فخ العموميات وعدم التحديدّأن: ًأوال

، (Goals) غايات المبادرة اإلنمائية لأللفية تتكون من عدد محدد من الّأي أن. قابلة للقياس لكل هدف من األهدافكمية وضع مؤشرات أداء 
    (Indicators). ، والمؤشرات(Targets) واألهداف

  
تخفيض نسبة األفراد الذين يحصلون على دخل يعادل : هدفين إثنين)  والجوعالمدقعالقضاء على الفقر (على سبيل المثال، يرتبط بالغاية األولى 

نسبة السكان الذين : هذا الهدف بثالثة مؤشراتتحقق جب قياس ويتو. 2015و 2000بين العامين % 50 باليوم بمقدار  أو أقل دوالر1.25
وفجوة ) من إحصاءات البنك الدولي(من إجمالي السكان ) 1993 في العام  للدوالرشرائيةالقوة ال ًمقاسا بمكافئ(دوالر باليوم  1.25يحرزون أقل من 

  .االستهالك إجمالي فيية  حصة أفقر مجموعة سكانًوأخيرا)  من إحصاءات البنك الدوليًأيضا(الفقر 
  
وهناك مؤشرات لقياس تحقيق هذا .  سنة15ا الهدف الثاني للغاية األولى فهو تقليص نسبة األفراد الذين يعانون من الجوع بمقدار النصف خالل ّأم

ونسبة ) ة الصحة العالميةسيف ومنظميإحصاءات اليون( سنوات ويعانون من نقص الوزن 5 لىنسبة األطفال الذين ال تزيد أعمارهم ع: الهدف
  . الصعيد العالميعلى) الدوليةمنظمة الغذاء والزراعة (السكان الذين يحصلون على أقل من الحد األدنى الضروري من الغذاء 

 

ًاناثا وًفتتضمن هدف واحد هو ضمان أن يكون بإمكان كافة أطفال العالم، ذكورا) االبتدائيتحقيق تعميم التعليم (ا الغاية الثانية ّأم ، فرصة إكمال ٕ
   . وهكذا دواليك لكل غاية من الغايات. مؤشرات كمية تقيس درجة اإلنجاز الفعلي لهذا الهدفةويترافق هذا الهدف مع ثالث. االبتدائيمرحلة التعليم 

  .ة تحقق األهداف والغايات مؤشر كمي لقياس درج48 إلى هدفا مرتبط بالغايات الثمان، باإلضافة 18في مبادرة األلفية  وبشكل إجمالي هناك
  

  بالمنظمات الدوليةً من حكومات دول العالم، مروراًا بدء،جهود التنمويةل كسياق ل األهداف اإلنمائية لأللفية تم تبنيها من كافة األطرافّأن: ًثانيا
الدول العديد من ي خطط وبرامج التنمية الوطنية في  أهداف األلفية ف أدى الى اقحامهذا. االنمائيةلمساعدات ل بالهيئات المانحة ًوانتهاء ،المختلفة
 تبني المجتمع الدولي ألهداف ّ أنإلىوتجدر اإلشارة هنا . برامج المساعدات الدولية، سواء الثنائية أم متعددة األطرافتوجيهها ل جانب إلىالفقيرة، 

يتطلب زيادة تحقيق الغايات المذكورة  ّر البنك الدولي أنّدولقد ق. هداف توفير الموارد المالية الضرورية لتحقيق هذه األًعمليايتطلب األلفية كان 
 الغاية األخيرة من من خاللوكان من المؤمل أن يتم توفير هذا المبلغ .  مليار دوالر بالسنة50-40 الفقيرة بمقدار إلىالمساعدات من الدول الغنية 

                                                           
1  http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/ 
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وفي تدفقات التجارة ) ODA(الرسمية  في مجالي المعونة االنمائية المية من أجل التنميةإقامة شراكة عنص على غايات مبادرة األلفية، وهي التي ت
  .واالستثمار العالمية

  

  اإلنجازات

، على مستوى كل دولة ومنطقة، كل خمس سنوات لضمان سير التنفيذ بشكل سلس  طوعيةنصت مبادرة األلفية على ضرورة إجراء مراجعات دورية
النتائج أفضل من أفضل التوقعات، إذ تم تحقيق عدد من األهداف قبل بعض وفي واقع األمر جاءت . 2015ئية مع حلول لتحقيق األهداف النها

  2: التاليةت تحقيق اإلنجازاعلى سبيل المثالتم ، 2015ومع حلول العام . الخطةانتهاء سنوات 
  
ي يعيشون على أقل من مي حين كان نصف سكان العالم الناإذ ف. 2015و 1990قعة الفقر المدقع بين رخرج أكثر من مليار إنسان من  -

 نقص ن الذين يعانون مسكان األرض نسبة انخفضتكما . 2015فقط في العام % 14 إلى النسبة انخفضت، 1990 دوالر باليوم في 1.25
 . خالل الفترةًالتغذية بمقدار النصف تقريبا

 .2015في % 91 إلى 2000في % 83 في الدول النامية من بتدائيااللين بمراحل التعليم ّ نسبة األطفال المسجارتفعت -

 لكل 43 إلى 91 حاالت وفاة النساء أثناء الوالدة من انخفضت كما ، معدل وفيات األطفال دون الخامسة في العالم بمقدار النصفانخفض -
 .خالل فترة الخطة والدة 1000

خالل % 58 معدل الوفاة بالمالريا بنسبة انخفض، كما 2013 إلى 2000بين % 40 اإلصابات الجديدة بفيروس اإليدز بنحو انخفضت -
 .الخطة

 انتهاء موعد سنوات من 5 النصف قبل إلىنة للمياه ّ مصادر محسإلى الوصول مال يمكنهحقق العالم هدف تخفيض نسبة األفراد الذين  -
 . آمنةمرافق صرف صحيو نظيفةعلى مياه لحصول ا يعيشون في األحياء الفقيرة  اضافي مليون شخص320، كما بات بإمكان الخطة

  
  التدفق المالي

تطلب إنجاز ولقد .  مليار دوالر75بنحو لتحقيق أهداف المبادرة ر البروفيسور جفري ساكس، وهو األب الروحي لمبادرة األلفية، الكلفة السنوية ّقد
بالقيمة % 66 بنسبة الرسمية المعونة االنمائية فعت قيمة إذ ارت. ول الفقيرة الدإلىأهداف األلفية تدفقات مالية مهمة من الدول المتطورة والغنية 

  . بالسنة مليار دوالر135.2 إلى بحيث وصلت 2014 و2000الحقيقة بين عامي 
  

 للدول كمساعدات سنوية) GNI(دخلها القومي اإلجمالي % 0.7المتطورة نسبة لدول ولكن، على الرغم من توصية األمم المتحدة بأن تخصص ا
الملحقة في منظمة التعاون ) DAC(األعضاء في لجنة مساعدات التطوير ( دولة غنية 29 المتوسط العام للمساعدات التي تقدمها ّ أنّ إال،الفقيرة

، ءاتاالستثناهناك بطبيعة الحال بعض  ).الواليات المتحدةفي فقط % 0.19تبلغ النسبة (% 0.29 يتعدى ال  ))OECD (االقتصاديوالتطوير 
  .الرسميةالمعونة االنمائية أكثر من غيرها في حقل  ً التزاما وأبدت % 0.7مثل الدول اإلسكندنافية الصغيرة وهولندا التي تجاوزت حاجز 

  
   "التنمية المستدامة" مبادرة إلى "األلفية"من مبادرة 

 على أصعدة تقليص فقر الدخل، وفسح 2015-2000  الفترةخاللعلى الرغم من اإلنجازات الكبيرة وغير المسبوقة التي حققتها مبادرة األلفية 
  : مثلبين إثنيناعتراها هذه اإلنجازات ّ أنّ وتخفيض وفيات األطفال، إالاالبتدائي بالتعليم وااللتحاقالمجال أمام الماليين للحصول على الماء العذب 

  

م المضطرد الذي تحقق في عدد محدود ّصعيد العالمي جاءت في واقع األمر من التقد من النتائج الباهرة التي تحققت على الً كبيراً قسماّأولهما، أن
 أعداد الفقراء والجوعى الذي تحقق الجزء األعظم منه في بضعة دول على رأسها انخفاض بشكل خاص على أرقام نطبقوهذا ي. من الدول الكبيرة

 طفل تحت سن  مليون90و، دقع مليون شخص يعيشون في فقر م800كثر من  أ،2015مع حلول العام وعلى ذلك مازال هناك، . الصين والهند
ومعظم هؤالء الذين فاتهم قطار التنمية لمبادرة األلفية . نةّ شخص يستخدمون مرافق صحية غير محس مليار2.4والخامسة يعانون من سوء التغذية، 

  .الساحليةل غير  والدوً تطورادنىيتواجدون في أفريقيا جنوب الصحراء، وفي الدول األ
  

 األخرى المصاحبة للعملية التنموية، كما لم تعط قضايا واالجتماعية االقتصادية للمتطلبات ً كافياً اهتماماهّ أهداف مبادرة األلفية لم توجّثانيهما، أن
 تجاه تحقيق غايات األلفية، سوى والتزاماتحة  ليس على الدول الغنية من مهام ملهّ وهكذا بدا وكأن. وحماية البيئة األولويات التي تستحقهااالستدامة

                                                           
2  http://www.un.org/millenniumgoals/2015_MDG_Report/pdf/MDG%202015%20rev%20(July%201).pdf 
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هناك حاجة لمبادرة دولية أخرى تستكمل ما بدأته مبادرة األلفية وتوسع من أفق الغايات ظلت لكل هذا . المساعدات المادية للدول الفقيرةبعض تقديم 
  .مةالمشاكل الرئيسية التي تواجهها البشرية على سطح الكوكب خالل العقود القادعالج لت
  

 2030-2015 المستدامةمبادرة التنمية 

 الدول جميع اعتمدت،  كافة وأكاديميون وممثلون عن المجتمع المدني من أنحاء العالم حكوميونبعد تحضيرات طويلة شارك بها مسؤولون
 من  التي تشتمل على عدد(SDI)ستدامة الم أجندة التنمية ،)بصفة مراقب(، باإلضافة لدولة فلسطين ّفي الجمعية العامة لألمم المتحدةاألعضاء 
   2030.3- 2015 تحقيقها خالل الفترة إلىم عال ستسعى دول الواألهداف التيالغايات 

  
  : غاية17وتشمل المبادرة الجديدة على 

  القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان .1
 اعة المستدامةّالقضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزر .2

 ّضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار .3

 ّضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع .4

 تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات .5

 ها إدارة مستدامةٕضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وادارت .6

 ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة .7

 العمل الالئق للجميع و والعمالة الكاملة والمنتجة للجميع،تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل والمستدام .8

 ع والمستدام، وتشجيع االبتكارإقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجمي .9

 الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها  .10

 جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة  .11

 ٕضمان وجود أنماط استهالك وانتاج مستدامة  .12

 خاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثارهّات  .13

 ات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامةحفظ المحيط  .14

ٕحماية النظم اإليكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وادارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف   .15
 جيتدهور األراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولو

ٕالتشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، واتاحة إمكانية وصول الجميع   .16   العدالة، إلىُ
 الة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستوياتّوبناء مؤسسات فع

 .ة المستدامةتعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمي  .17

  
كما  .ً هدفا169 بلغت )Targets(بعدد محدد من األهداف ) Goal( كل غاية من الغايات جرى تأطيره ّوكما هو الحال في المبادرة السابقة فإن

  . كل هدف من األهدافقياس التقدم في تحقيق ل) Indicators(جرى تحديد مؤشرات كمية 
  

   للعالم العربي؟هل هي مالئمة: أهداف التنمية المستدامة
، وهي مجلة أبحاث محكمة تتناول الشؤون الصحية، دراسة قام بها ستة باحثين تتساءل عن مالئمة مبادرة التنمية المستدامة "النست"نشرت مجلة 
سعى مبادرة التنمية ّبدأت الدراسة بمالحظة أن العالم العربي، حاله كحال مناطق أخرى في العالم، يعاني من المشاكل التي ت. 4للعالم العربي

 عالجها، مثل الفقر وتدهور االستدامة البيئية واالنتشار الواسع لألمراض غير المعدية، وارتفاع تكاليف العالج التي يتحملها األفراد إلىالمستدامة 
على .  الحصول على العالجوتدهور الحق البشري فيضعاف النظام الصحي  إإلىّ التي أدت االجتماعي والسياسيوالصراعات الدموية والتشتت 

 :تبعات مهمة على الصحة والتنمية في الدول العربية  زان العالم العربي عن بقية مناطق العالم، ولهاتين الخاصتينّتميأساسيتان ّأن هناك خاصتان 

                                                           
3  http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E 
4  El-Zein, Abbas et al (2016):" Who's been left behind? Why sustainable development goals fail the Arab world. Lancet, January 15, 

2016. 
 http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(15)01312-4/fulltext#back-bib24 
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ّأوال، أن  ّيعاني من ارتفاع كبير في أعداد الالجئين والنازحين داخليا فيه، إذ أن العالم العربي ً عدد الالجئين لكل فرد تبلغ في الدول العربية ة نسبً
ّكما أن نسبة العمالة األجنبية في دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بعدد السكان، تبلغ عشرة . مستواها المتوسط في العالمعشرة أضعاف 

  ماليين الجئ8، يتوزعون بين البلدان العربيةفي ن ّسكاإجمالي المن % 10" الالمواطنين"لقد بلغت نسبة و. أضعاف مستواها المتوسط في العالم
  .ً ماليين نازح داخليا10أجنبي ومهاجر  مليون 29و
  

تزيد على استيراد األسلحة لكل شخص في العالم العربي ّإذ أن قيمة التسلح، اإلنفاق على ًستويات عالية جدا من م  يسود فيهالعالم العربيّ، أن ًثانيا
 في العالم العربيهي األدنى اإلنفاق على األسلحة  إلىنفاق على الصحة اإلّفإن نسبة عالوة على ذلك، . لعالم ككلأربعة أضعاف المعدل في ا

  . )العالميمن المعدل % 20النسبة أقل بمقدار ( مقارنة ببقية دول العالم
  

ًينتج عن هاتين الخاصتين أن سياسات الدولة في المنطقة العربية تلعب دورا محوريا في  ً ، تجاهات التنمية البشرية ذات العالقة بهذه القضايااتحديد ّ
للتسلح  المخصصة ّلالجئين وللعمالة األجنبية، كما أنها التي تحدد الموارد والحماية ّإذ أن الدولة هي التي يتوجب عليها توفير وضمان الحقوق

  .االحتياجات الصحية واالجتماعية ولتلبية
  

ّ أن مبادرة التنمية المستدامة لم تتعامل بشكل مالئم مع إلىّحليل المعمق لهاتين الخاصتين في المنطقة العربية، ًتتوصل الدراسة، بناء على الت •
. آثار النزاعات المسلحة والتسلح المكثف على برامج التنمية، كذلك لم تتناول تأثير حركة الالجئين والعمالة المهاجرة على هذه البرامج

ّالدراسة في الفرض الضمني، في كافة أدبيات مبادرة التنمية المستدامة، بأن الدولة تستطيع، ويتوجب عليها أن ُ ذلك تشكك إلىوباإلضافة  ّ
ّإننا ننظر للدولة على أنها كينونة سياسية، وهي جزء من، ومحكومة بدرجة ما من قبل، نظام . "تكون، المتعهد األول لجهود التنمية المستدامة

  األجانبالالجئون والعمال : "الالمواطنون"".ي عريض فيه العبون محليون وعالميون يتمتعون بقوى غير متكافئةسياسي عالم- اقتصادي وجيو
من % 45 ّحيث أن. العالم العربي مفترق طرق رئيسي لهجرة العمالة، فهو منشأ أكبر عدد من الالجئين ويقيم فيه أكبر عدد من النازحين

، 2014وفي منتصف .  هم من العالم العربيمن السكان النازحين داخل بالدهم% 42، ولدول العربية مسقط رأسهم في االالجئين في العالم
نحو " غير المواطنين"كما بلغت نسبة . من النازحين في العالم% 31لوا ّمن الالجئين في العالم من المشرق العربي، شك% 18والي كان ح

  .  دول مجلس التعاون الخليجي فيمن مجموع السكان% 49
طبق على غير نأم يجب أن تفحسب على المواطنين أهداف التنمية المستدامة هل تقتصر :  والسؤال الذي تطرحه الدراسة في هذا السياق

ٕ أيضا؟ واذا كانت تنطبق على المواطنين فقط، فمن المسؤول عن رفاهية )من الجئين ونازحين وعمال (المواطنين وبالتالي ترى  ؟"الالمواطنين"ً
ًداخليا، لم يجر مراعاتها في وثائق مبادرة التنمية المستدامة، إذ نادرا ما تم حتى النازحين ، ال بل الالجئين والعمال األجانبّة أن مشاكل الدراس ً

   .ًالفئة األكثر حرمانا من حقوقهم في العالم العربي اليومّ، على الرغم من أنهم  األهداف التنمويةائق في وثالتطرق إليهم
   المسلحةالنزاعات •

معظم هذه األخيرة، وكان هناك في  25السنوات الـ  في غضون )ليهما معاأو ك(أو أهلية خارجية  ًاروبحنصف الدول العربية خاض نحو 
 إبطاء عملية التنمية البشرية بل إلىّولقد أدى هذا . اخارج بالدهحروب في   بعض الجيوش العربية، كما شاركتالت أجنبيةّالحروب تدخ

 في المناطق العربية، فقد قياسيةمستويات  إلى التسليح كما وصل. والنظام الصحيّالرعاية الطبية تقويض  ٕالىوا في بعض األحيان، إلغاءه
 5الناتج المحلي اإلجمالي ألفقر ، وهو ما يزيد على  ترليون دوالر1.2 حوالي 2014-2004بلغ اإلنفاق العسكري في البالد العربية في الفترة 

ق المساعدات ّعالية من اإلنفاق العسكري في العالم العربي تثير تساؤالت حول األهمية النسبية لتدفالمستويات ال  هذهّإن. مجتمعةة دول عربي
 إلى العربية ة الوقت الذي يحدث فيه تدفقات مالية أكبر من المنطقفي)  الدول الفقيرةإلىأي من الدول الغنية ( الجنوب إلىمن الشمال 

 أضعاف ميزانية المساعدات 1.5 مليار دوالر، أي 44 من أمريكا أسلحة بقيمة 2011ى سبيل المثال، اشترت السعودية عام فعل. الغرب
  . )أكبر مانح للمساعدات الخارجية في العالموالواليات المتحدة هي (في تلك السنة لواليات المتحدة ّالتي قدمتها االخارجية 

ّ، ولكنها تالحظ أن الهدف مبيعات األسلحةو قضايا التسلح إلىنمية المستدامة ال تتطرق بشكل مباشر ّ أن مبادرة التإلىّتنبه الدراسة   16رقم ّ
ّيمكن استخدامه كنقطة بداية لمعالجة هذا األمر، عبر فرض معدالت قصوى على إنفاق الدولة على التسليح ومعدالت دنيا على اإلنفاق على  ّ

 على قيود ّ وال يفوت الدراسة التنويه بأن محاوالت وضع.جانب فرض قيود على مبيعات األسلحة إلىالصحة واألهداف االجتماعية، 
ّالوطنية ستقابل بمقاومة عنيفة من قبل الحكومات القوية المصدرة والمستوردة لألسلحة على السواء العسكرية الميزانيات ُ .  

  ور المفترض للدولة والشراكة العالميةالد •
ّتذكر الدراسة في سعيها لإلجابة على هذا السؤال بأن أجندة التنمية المستدامة؟ ي المؤتمن والمتعهد الغيور على تحقيق الراعهي هل الدولة 

ًأو ال تنوي أصال /للغاية بحيث تعجزًضعيفة جدا أو فاسدة فيها   الحكوماتتكونً غالبا ما تعاني من صراعات عنيفة/عانتالدول التي بعض 
التنمية  ّوأن ممثل قادر على التغييرّ، في الوقت الذي تفترض فيه وثائق مبادرة التنمية المستدامة أن الدولة  المستدامةتطبيق سياسات التنمية

  . تنفيذها مسألة تقنية تتعلق بتحديد األهداف وتعريف أدوات وآليات األساس في هي
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الذي  ،في عالم العولمة الحاليف. لتنمية المستدامةل ضادة ومعاديةمسياسات وضع متواطئة في يمكن ببساطة أن تكون الدول ّتقول الدراسة أن 
 قبل الدولة تطبيقها من يتم السعي لأهدافّفإن حصر االهتمام بوضع حدود، ال عبرالتكنولوجيا واألسلحة و األموال ؤوسربشر و للًال هائًاتدفقيشهد 

ويبلغ األمر  .االقتصاديةوأصحاب المصالح السياسية ات السلط النية عند يتجاهل الضغوط الخارجية التي تعاني منها الدول، كما يفترض حسن
  .الدوليةاإلدارة المحلية الفاسدة مع المصالح تتوافق مصالح مستويات كوارثية عندما 

  

ّوعلى الرغم من أن المعضالت سابقة الذكر متواجدة بدرجة أو أخرى في مختلف الدول، إال أنها أقوى وأكثر حدة واستح ّ ّ ًكاما في المنطقة العربية من ّ
بشكل جدي ومنحها األولوية التي تستحقها، وما لم يتم  القضايا نقاش هذه يتم ّ االستنتاج بأنه ما لمإلىوهو ما يدفع الدراسة . غيرها من المناطق

ة المستدامة لن يكون أمامها فرص كبيرة ّدعم ذلك بتأسيس شراكة عالمية حقيقية ملتزمة بمعالجة هذه القضايا، فإن أهداف وطموح مبادرة التنمي
  .للنجاح في المنطقة العربية

 

  هذا الصندوقاعداد شاركت سالم صالح في 
  
  
  
  

 سوق العمل -2

  

   القوى العاملة ونسبة المشاركة2-1
  

  الربع الرابع
 مـن هـم إلـىأي نـسبة العـاملين والعـاطلين (بلغت نسبة المشاركة 

 فـي الـضفة 2015مـن العـام خـالل الربـع الرابـع ) في سـن العمـل
 مـن نفـس في الربع الثالث% 45.8مقارنة مع % 46.2والقطاع 
 الجـدول انظـر (بالربع المناظر من العام الـسابق% 45.8العام و

 ارتفــاع أعــداد العــاملين فــي إلــىتــشير البيانــات الربعيــة  و).2-1
 ألـــف فــــي الربـــع الثالــــث مـــن العــــام 947الـــضفة والقطـــاع، مــــن 

، أي بنــــــسبة 2015لـــــف فـــــي الربـــــع الرابـــــع  أ983 إلـــــى 2015
 عــــدد ارتفــــعمــــن جهــــة أخــــرى، ). 2-2 الجــــدول انظــــر% (3.8

 مقارنـة 2015 ألـف عامـل خـالل الربـع الرابـع 47 العاملين بنحو
  .2014مع الربع المناظر من العام 

 

 ارتفـاع إلـىأما بالنسبة للحالة الوظيفية للعاملين، فتشير البيانات 
 بـين نقطة مئويةفي الضفة الغربية بنحو  العاملين لحسابهمنسبة 

 نـــسبة انخفـــاض مقابـــل 2015الــربعين الثالـــث والرابـــع مـــن العـــام 
 ّأمــا. خــالل نفـس الفتـرةًبنحـو نقطــة مئويـة أيـضا  أصـحاب العمـل
ـــفـــي قطـــاع غـــزة ـــأجر بـــين  ف ـــاع نـــسبة المـــستخدمين ب يالحظ ارتف

 ةنقطـة مئويـة واحـد بنحـو 2015 من العـام الربعين الثالث والرابع
نقطة مئويـة نصف  بنحو لحسابهممقابل انخفاض نسبة العاملين 

  ).4-2 الجدول انظر(واحدة 
 

  المقارنة السنوية
في بالمتوسط % 45.8 الضفة والقطاع يبلغت نسبة المشاركة ف

ًحيث شهدت انخفاضا في الضفة . 2015 و2014كال العامين 
في عام % 46.1 إلى 2014في عام % 46.6الغربية من 

 نسبة المشاركة في قطاع غزة من  بينما ارتفعت،2015
 .2015في العام % 45.3 إلى 2014في العام % 44.4

 استمرار التفاوت ما بين الضفة الغربية 1-2جدول الويظهر 
نقطة بأكثر من ّ، إذ أنها تزيد وقطاع غزة في نسبة المشاركة

 في الذكور انخفاض نسبة مشاركة إلىجزئيا ويعود هذا . مئوية
كما %). 72.7مقارنة مع % 70.4(اع غزة مقارنة بالضفة قط

مقارنة  2015في % 5.0بنسبة في فلسطين  عدد العاملين ارتفع
 إلى 2014 ألف عامل خالل العام 917من  (2014مع العام 

 وجاءت معظم الزيادة). 2015 ألف عامل خالل العام 963
الل ع العاملون خّتوزو). 4-2 جدول انظر (للمستخدمين باجر

في الضفة % 59.5حسب مكان العمل على  2015العام 
يعملون في اسرائيل % 11.7في غزة، و% 28.8والغربية، 

  . وهي نفس نسبة العام السابقوالمستوطنات
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   سنة فأكثر في 15نسبة المشاركة في القوى العاملة لألفراد : 1-2جدول 
   (%)2015 - 2014الضفة الغربية وقطاع غزة حسب المنطقة والجنس 

  

المنطقة 

  والجنس
  الربع األول

2014  
  الربع الثاني

2014  
الربع الثالث 

2014  
الربع الرابع 

2014  
العام 
2014  

  الربع األول
2015  

  الثانيالربع 
2015  

  الربع الثالث
2015  

الربع الرابع 
2015  

العام 
2015  

  كال الجنسين
  46.1  46.4  46.1  46.2  45.6  46.6 46.4  46.3  46.4  47.2 الضفة الغربية

  45.3  45.7  45.3  44.9  45.5  44.4 44.9  42.8  45.2  44.8 قطاع غزة
  45.8  46.2  45.8  45.7  45.6  45.8 45.8  45.0  46.0  46.3 الضفة والقطاع

  ذكور
  72.7  73.6  72.6  72.6  72.2  73.4 72.9  73.6  73.4  73.8 الضفة الغربية

  70.4  70.8  71.2  68.8  70.7  68.2 69.5  66.0  69.0  68.5 قطاع غزة
  71.9  72.5  72.1  71.2  71.7  71.5 71.6  70.8  71.8  71.9 الضفة والقطاع

  إناث
  19.7  18.5  18.8  19.1  18.3  19.1  19.2  18.3  19.0  19.8 الضفة الغربية

  18.7  20.0  18.8  20.9  19.7  20.0 19.7  19.0  20.8  20.5 قطاع غزة
  19.1  19.1  18.8  19.6  18.8  19.4 19.4  18.5  19.7  20.1 الضفة والقطاع

  . فلسطين- رام اهللا.2015-2014، مسح القوى العاملة، 2016.الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر
  
 

   فلسطين سنة فأكثر والعاملون منهم في 15األفراد : 2-2جدول 
  2015 - 2014حسب مكان العمل ألرباع األعوام 

  

  األولالربع   مكان العمل
2014  

  الربع الثاني
2014  

الربع الثالث 
2014  

الربع الرابع 
2014  

العام 
2014  

  األولالربع 
2015  

  الثانيالربع 
2015  

  الربع الثالث
2015  

الربع الرابع 
2015  

  العام 
2015  

 2,836  2,871 2,848 2,824 2,801 2,742 2,777 2,754 2,728 2,708  )ألف( القوة البشرية

 1,299 1,325 1,304 1,291 1,276 1,255 1,273 1,239 1,254 1,254  )ألف (القوى العاملة

  963 983  947 971 950  917  936  880  926 926  )ألف(عدد العاملين 

  59.5  58.1  59.5  60.4  59.6 61.1 61.0 62.4  61.1 59.9  (%)الضفة الغربية 

  28.8  30.1  28.5 28.0 28.7  27.2  27.7  25.7  27.0 28.2  (%)قطاع غزة 

  11.7  11.8  12.0  11.6  11.7  11.7  11.3  11.9  11.9 11.9  (%)إسرائيل والمستوطنات 

  . فلسطين- رام اهللا.2015-2014، مسح القوى العاملة، 2016.الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر
  

ل ّ القطاع الخاص كان المشغّ أن3-2ن من الجدول ّيتبي
الرئيسي للعمالة الفلسطينية في الضفة الغربية خالل العام 

قطاع المن مجمل العاملين، يليه % 66.1ً مستوعبا ،2015
 %16 بنسبة العام وقطاع العمل في إسرائيل والمستوطنات

ّوفي قطاع غزة أيضا، فإن. تقريبا لكل منهما  القطاع الخاص ً
، ًهو المشغل الرئيسي مستوعبا أكثر من نصف العاملين هناك

يرتها في ولكن نسبة العاملين في القطاع العام في غزة تفوق نظ
  .%)16مقارنة مع % 36.9(الضفة الغربية 

  
  

  



  المراقب االقتصادي واالجتماعي

 

 11 

   (%)2015 -2014 حسب المنطقة والقطاع فلسطين سنة فأكثر من 15التوزيع النسبي للعاملين : 3-2جدول 
  

  األولالربع   القطاع
2014  

  الربع الثاني
2014  

الربع الثالث 
2014  

الربع الرابع 
2014  

العام 
2014  

  األولالربع 
2015  

  لثانياالربع 
2015  

  الربع الثالث
2015  

الربع الرابع 
2015  

العام 
2015  

  فلسطين
 22.0 22.0  21.5  21.5  23.2  22.9  22.9  23.5  22.4  22.9 قطاع عام

 63.1 63.4  63.4  63.8  61.6  62.3  62.5  61.5  62.7  62.2 قطاع خاص

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

 11.7 11.8  12.0  11.6  11.7  11.7  11.3  11.9  11.9  11.9 تإسرائيل ومستوطنا

 100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  المجموع

  الضفة الغربية
 16.0 16.7  15.5  15.1  16.8  16.0  16.5  15.8  15.6  15.9 قطاع عام

 66.1 65.2  66.6  67.4  65.0  66.2  66.3  66.5  66.4  65.7 قطاع خاص

 1.4 1.3  1.1  1.3  1.8  1.7  1.6  1.7  1.7  1.8 قطاعات أخرى

 16.5 16.8  16.8  16.2  16.4  16.1  15.6  16.0  16.3  16.6 إسرائيل ومستوطنات

 100 100  100  100  100  100  100  100  100  100  المجموع

  قطاع غزة
 36.9 34.4  36.5  37.8  38.9  41.5  39.6  45.7  40.7  40.5 قطاع عام

 55.7 59.6  55.4  54.4  53.3  51.7  52.8  47.0  52.8  53.6 قطاع خاص

 7.4 6.0  8.1  7.8  7.8  6.8  7.6  7.3 6.5  5.9 قطاعات أخرى

 100 100  100  100  100  100  100  100  100  100  المجموع

  . فلسطين- رام اهللا.2015 - 2014، مسح القوى العاملة، 2016.الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر
  

ــــى )4-2(يــــشير الجــــدول  ــــي سبة العــــاملين بــــأجر نــــ  ارتفــــاعإل ف
 بنحـــو نـــصف نقطـــة 2015 و2014األراضـــي الفلـــسطينية بـــين 

 نقطـة 1.2وجـاء هـذا أساسـا نتيجـة ارتفـاع النـسبة بمقـدار . مئوية

 على حساب انخفاض نسبة أصحاب العمل في قطاع غزة مئوية
   .والعاملين لحسابهم

  

   (%)2015-2014منطقة ألرباع األعوام وال التوزيع النسبي للعاملين حسب الحالة العملية: 4- 2جدول 
 

المنطقة والحالة 
  العملية

  الربع األول
2014  

  الربع الثاني
2014  

الربع الثالث 
2014  

الربع الرابع 
2014  

  العام
2014  

  الربع األول
2015  

  الثانيالربع 
2015  

  الربع الثالث
2015  

الربع الرابع 
2015  

  العام
2015  

  الضفة الغربية
 7.4 7.3 8.1 7.6 6.6 7.4 7.1 7.1 6.5 6.7 صاحب عمل

 19.9 19.8 19.0 20.3 20.6 19.5 20.4 18.8 19.5 18.6 يعمل لحسابه

 64.9 65.6 65.5 63.8 64.7 64.6 64.2 66.1 66.9 67.6 مستخدم بأجر

عضو أسرة غير مدفوع 
 األجر

7.1 7.1 8.0 8.3 8.5 8.1 8.3 7.4 7.3 7.8 

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  المجموع

  قطاع غزة
 3.4 3.4 3.8 3.0 3.5 3.9 3.8 3.7 7.6 7.5 صاحب عمل

 13.9 13.8 14.4 13.8 13.7 17.3 17.1 15.9 20.2 18.8 يعمل لحسابه

 78.1 78.5 77.3 79.3 77.2 75.7 75.2 77.2 63.5 64.8 مستخدم بأجر

عضو أسرة غير مدفوع 
 األجر

8.9 8.7 3.2 3.9 3.1 5.6 3.9 4.5 4.3 4.6 

 100 100 100 100 100 100 100 100  100 100  المجموع

  فلسطين
 6.2 6.2 6.9 6.3 5.7 6.4 6.2 6.2 3.5 4.5 صاحب عمل
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المنطقة والحالة 
  العملية

  الربع األول
2014  

  الربع الثاني
2014  

الربع الثالث 
2014  

الربع الرابع 
2014  

  العام
2014  

  الربع األول
2015  

  الثانيالربع 
2015  

  الربع الثالث
2015  

الربع الرابع 
2015  

  العام
2015  

 18.2 18.0 17.7 18.5 18.6 18.9 19.5 18.1 17.6 18.3 يعمل لحسابه

 68.7 69.5 68.9 68.2 68.3 67.7 67.3 69.0 76.1 74.6 مستخدم بأجر

 غير مدفوع عضو أسرة
 األجر

2.6 2.8 6.7 7.0 7.0 7.4 7.0 6.5 6.3 6.9 

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  المجموع

  . فلسطين- رام اهللا.2015-2014، مسح القوى العاملة، 2016 .الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر
  

ادية في توزيع العاملين حسب األنشطة االقتصطرأ بعض التبدل 
 إلى، وهذا يعود على األرجح 2015بين الربعين الثالث والرابع 

 ولكن يالحظ ارتفاع. )5-2 الجدول انظر( التحوالت الموسمية
 بشكل كبير بين قطاع غزةنسبة العاملين في البناء والتشييد في 

وهو ما ) ارتفعت بنحو ثالث نقاط مئوية(الربعين الثالث والرابع 

% 4.4 إلى% 2 النسبة في القطاع من انعكس في ارتفاع هذه
أما على مستوى فلسطين ككل فلقد طرأ . بين العامين أيضا

بين والحراجة انخفاض في نسبة العاملين بالزراعة والصيد 
وجاء هذا من %) 8.7 إلى% 10.4من  (2015و 2014

  . انخفاض النسبة في كل من الضفة وقطاع غزة
  

   (%)2015 -2014والمنطقة   حسب النشاط االقتصاديفلسطينن في التوزيع النسبي للعاملي: 5-2جدول 
  

  النشاط االقتصادي
  والمنطقة

  األولالربع 
2014  

الربع 
  الثاني
2014  

الربع 
الثالث 
2014  

الربع 
الرابع 
2014  

العام 
2014  

الربع 
  األول
2015  

الربع 
  الثاني
2015  

الربع 
  الثالث
2015  

الربع 
الرابع 
2015  

العام 
2015  

  فلسطين
 8.7 8.8 8.2 9.1 8.7 10.4 10.8 9.3 11.2 10.2 الزراعة والصيد والحراجة

 13.0 12.3 13.9 13.3 12.6 12.6 12.4 12.7 12.8 12.4 محاجر وصناعة تحويلية

 15.5 16.3 15.7 15.2 14.9 15.3 15.1 16.0 15.0 14.9 البناء والتشييد

 20.6 20.0 20.2 20.9 21.4 20.2 20.0 19.4 20.2 21.1  التجارة والمطاعم والفنادق

 5.8 5.9 5.8 5.8 5.9 5.4 5.9 5.0 5.1 5.7  النقل والتخزين واالتصاالت

 36.4 36.7 36.2 35.7 36.5 36.1 35.8 37.6 35.7 35.7  خدمات وغيرها

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  المجموع

  الضفة الغربية
 9.5 9.8 9.3 10.0 8.9 11.1 11.5 10.5 11.7 10.6 الزراعة والصيد والحراجة

 15.9 14.6 17.0 16.5 15.5 15.4 15.3 15.5 15.6 15.3 محاجر وصناعة تحويلية

 20.1 20.5 20.5 19.4 19.8 20.2 20.2 21.1 19.8 19.7 البناء والتشييد

 20.8 20.1 20.0 21.0 22.0 20.6 20.5 19.9 20.5 21.5  التجارة والمطاعم والفنادق

 5.2 5.4 4.7 5.3 5.3 5.0 5.4 4.6 4.8 5.3  النقل والتخزين واالتصاالت

 28.5 29.6 28.5 27.8 28.5 27.7 27.1 28.4 27.6 27.6  خدمات وغيرها

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  المجموع

  قطاع غزة
 6.6 6.4 5.2 6.7 8.2 8.6 9.0 5.8 10.0 9.4 الزراعة والصيد والحراجة

 5.9 6.8 6.2 5.2 5.3 4.9 4.8 4.7 5.3 4.9 محاجر وصناعة تحويلية

 4.4 6.6 3.8 4.2 2.5 2.0 1.8 1.3 2.2 2.6 البناء والتشييد

 20.2 19.7 20.7 20.5 20.0 19.2 18.6 18.3 19.5 20.2  التجارة والمطاعم والفنادق

 7.4 6.9 8.4 7.1 7.4 6.6 7.4 6.1 6.0 6.6  النقل والتخزين واالتصاالت

 55.5 53.6 55.7 56.3 56.6 58.7 58.4 63.8 57.0 56.3  خدمات وغيرها

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  المجموع

  . فلسطين- رام اهللا.2015-2014، مسح القوى العاملة، 2016.الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر
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  البطالة2-2

 

  الربع الرابع
خالل الربع % 25.8 إلى فلسطينبطالة في  معدل الانخفض
خالل الربع الثالث من نفس % 27.4 مقارنة مع 2015الرابع 
 قطاع غزة معدل البطالة في انخفاض نتيجة  هذاجاءو. العام

الضفة  معدل البطالة في ثبات مئوية، مقابل نقاط 4 بحوالي
 ).6-2 الجدول انظر (بين الربعين الغربية

  
  

  المقارنة السنوية
% 25.9 في فلسطين 2015عام البلغ معدل البطالة في 

ويمثل ). في قطاع غزة% 41.0في الضفة الغربية و% 17.3(
جاء . 2014عام ال مقارنة مع ًهذا انخفاضا بمقدار نقطة مئوية

خالل معدل البطالة في قطاع غزة نخفاض ذلك على خلفية ا
، 2014 عن العام مئويةنحو ثالث نقاط  ب2015العام 

 بين  نقطة مئويةنحو نصف في الضفة الغربية بخفاضهوان
  ).6-2الجدول (العامين 

  

  ) سنة فأكثر15(معدل البطالة بين األفراد المشاركين في القوى العاملة : 6-2جدول 
  (%) 2015 - 2014  حسب المنطقة والجنسفلسطينفي 

  

المنطقة 
  والجنس

  األولالربع 
2014  

  الربع الثاني
2014  

الربع الثالث 
2014  

الربع الرابع 
2014  

العام 
2014  

  األولالربع 
2015  

  الثانيالربع 
2015  

  الربع الثالث
2015  

الربع الرابع 
2015  

العام 
2015  

  فلسطين
 22.5 22.3 23.7 21.0  22.8 23.9 23.8 25.8  22.6 23.3 ذكور

 39.2 39.7 41.8 38.9  36.2 38.4 36.5 41.5  39.4 36.5 إناث

 25.9 25.8 27.4 24.8  25.6 26.9 26.5 29.0  26.2 26.2 المجموع

  الضفة الغربية
 15.0 16.7 16.0 12.7  14.4 15.2 15.2 16.7  13.2 15.9 ذكور

 26.7 26.7 29.3 26.2  24.4 27.4 26.0 29.6  26.9 27.1 إناث

 17.3 18.7 18.7 15.4  16.3 17.7 17.4 19.2  16.0 18.2 المجموع

  قطاع غزة
 35.9 32.3 37.4 36.3  37.9 40.1 39.6 43.5 40.1 37.4 ذكور

 59.6 60.5 63.3 59.5  55.2 56.8 54.3 61.5 59.3 52.4 إناث

 41.0 38.4 42.7 41.5  41.6 43.9 42.8 47.4 44.5 40.8 المجموع

 . فلسطين- رام اهللا.2015-2014، مسح القوى العاملة، 2016.الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر

 

 ما 2015مواصفات البطالة في فلسطين في العام ومن أهم 
  :يلي

  

ـــة بـــين : هـــا مرتفعـــة فـــي أوســـاط الـــشبابّأن � بلـــغ معـــدل البطال
% 60.8(، %40.7 سنة 24-15الشباب من الفئة العمرية 

 نــسبة كبيــرة مــن ّ أنيوهــذا يــوح). للــذكور% 36.4لإلنــاث، 
العــاطلين عــن العمــل هــم مــن الــداخلين الجــدد لــسوق العمــل 

 ). 7-2دول  جانظر(

فهـي . بالنـسبة للـذكور ًها متمركـزة فـي أوسـاط األقـل تعليمـاّأن �
، الذين لم يحـصلوا علـى أي تعلـيمالذكور عند % 21.0تبلغ 
 .  سنة فأكثر13عند ذوي تعليم % 18.6بينما 

هناك فرق جوهري بين الذكور واإلناث العاطلين عـن العمـل  �
البطالــة فــي حــين تــنخفض ســنوات التعلــيم، إذ عالقــة مــع بال

الـــصورة معكوســـة عنـــد  فـــان  ارتفـــاع التعلــيممـــعبــين الـــذكور 
 ســنة 13اإلنــاث، إذ يبلــغ معــدل بطالــة اإلنــاث ذوات تعلــيم 

اللـــواتي لـــم بـــين % 6.5 إلـــىبينمـــا يـــنخفض % 48.0فـــأكثر 
 . )8-2لجدول ا(يحصلن على أي تعليم 

 

 

  



  المراقب االقتصادي واالجتماعي

 14 

 )  سنة فأكثر15(لة معدل البطالة بين األفراد المشاركين في القوى العام: 7-2جدول 

   (%)2015 -2014 حسب الجنس والفئات العمرية فلسطينفي 
  

الفئات 
  العمرية

  األولالربع 
2014  

  الربع الثاني
2014  

الربع الثالث 
2014  

الربع الرابع 
2014  

العام 
2014  

  األولالربع 
2015  

  الثانيالربع 
2015  

  الربع الثالث
2015  

  الربع الرابع 
2015  

  العام
 2015  

   الجنسينكال
15-24  42.1 41.2 46.8 44.5 43.6 41.0 38.7 42.9 39.9 40.7 

25-34  29.4 31.0 32.2 29.8 30.6 29.2 28.9 32.2 30.4 30.2 

35-44  14.9 14.4 16.6 13.5 14.8 14.1 13.5 14.5 14.9 14.3 

45-54  13.9 14.1 17.1 14.8 15.0 12.6 12.8 13.5 12.4 12.8 

55+  12.7 12.0 9.2 8.3 10.6 11.6 12.3 11.8 12.9 12.1 

 25.9 25.8 27.4 24.8 25.6 26.9 26.8 29.0 26.2 26.2  المجموع

  ذكور
15-24  38.9 36.8 42.7 41.4 39.9 37.6 33.5 38.8 35.7 36.4 

25-34  21.8 23.0 24.5 22.9 23.0 22.8 21.7 24.4 23.4 23.1 

35-44  13.9 12.6 16.3 12.9 13.9 13.6 11.8 13.1 13.4 13.0 

45-54  15.3 15.6 18.7 16.0 16.4 13.5 13.8 14.5 12.6 13.6 

55+  15.3 13.9 11.0 9.7 12.5 13.4 14.3 13.8 14.1 13.9 

 22.5 22.3 23.7 21.0 22.8 23.9 23.8 25.8 22.6 23.3  المجموع

  اإلناث
15-24  60.1 64.0 66.4 60.3 62.8 58.0 62.1 63.2 59.8 60.8 

25-34  51.0 54.8 55.8 50.5 53.0 49.0 49.6 55.4 52.4 51.6 

35-44  18.9 20.7 17.8 15.7 18.2 16.2 20.1 20.2 20.8 19.3 

45-54  8.8 8.5 10.1 9.7 9.2 8.6 7.8 9.2 11.2 9.2 

55+  2.9 3.9 0.3 1.7 2.3 1.9 2.9 2.0 6.9 3.5 

 39.2 39.7 41.8 38.9 36.2 38.4 36.5 41.5 39.4 36.5  المجموع

  . فلسطين- رام اهللا.2015-2014، مسح القوى العاملة، 2016 .الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر
  
  

  ) سنة فأكثر15(كين في القوى العاملة رمعدل البطالة بين األفراد المشا: 8-2جدول 

   (%)2015- 2014  حسب الجنس وعدد السنوات الدراسيةفلسطينفي 
  

عدد السنوات 
  ةالدراسي

  األولالربع 
2014  

  الربع الثاني
2014  

الربع الثالث 
2014  

الربع الرابع 
2014  

العام 
2014  

  األولالربع 
2015  

  الثانيالربع 
2015  

  الربع الثالث
2015  

الربع الرابع 
2015  

  العام
2015  

  كال الجنسين
0  15.7 10.0 18.2 18.6 15.3 13.7 17.6 9.8 16.5 14.7 

1 -6  25.3 24.8 29.5 23.8 25.8 21.4 26.6 28.1 24.0 25.0 

7 -9  23.0 23.0 27.3 25.2 24.6 24.8 22.4 24.6 22.3 23.5 

10-12  23.5 22.8 25.7 24.3 24.1 25.0 20.5 23.7 24.2 23.4 

13+  30.9 32.2 33.2 30.0 31.6 27.8 29.7 32.4 29.8 29.9 

 25.9 25.8 27.4 24.8 25.6 26.9 26.5 29.0 26.2 26.2 المجموع

  ذكور
0  27.5 22.8 30.3 32.2 28.1 25.2 25.3 13.0 20.0 21.0 

1 -6  29.2 28.4 32.5 26.7 29.2 23.2 29.0 30.7 25.6 27.1 

7 -9  24.5 23.7 28.7 26.8 25.9 25.6 23.1 25.2 22.4 24.1 

10-12  24.1 23.0 26.5 24.8 24.6 24.8 20.2 24.0 23.6 23.2 

13+  18.8 18.9 19.7 18.9 19.1 17.8 17.6 19.8 19.2 18.6 

 22.5 22.3 23.7 21.0 22.8 23.9 23.8 25.8 22.6 23.3 المجموع
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عدد السنوات 
  ةالدراسي

  األولالربع 
2014  

  الربع الثاني
2014  

الربع الثالث 
2014  

الربع الرابع 
2014  

العام 
2014  

  األولالربع 
2015  

  الثانيالربع 
2015  

  الربع الثالث
2015  

الربع الرابع 
2015  

  العام
2015  

  إناث
0  6.0 0.0 4.6 4.1 3.6 2.2 8.1 5.8 10.5 6.5 

1 -6  5.8 5.1 9.1 6.8 6.5 9.9 10.3 7.9 10.6 9.7 

7 -9  9.1 15.0 10.9 9.4 11.1 16.8 14.7 15.2 21.4 17.0 

10-12  17.7 20.7 16.1 19.3 18.6 27.2 23.2 20.9 29.3 25.1 

13+  49.7 52.4 53.3 47.1 50.6 44.0 48.7 52.4 46.8 48.0 

 39.2 39.7 41.8 38.9 36.2 38.4 36.5 41.5 39.4 36.5 المجموع

  . فلسطين- رام اهللا.2015-2014، مسح القوى العاملة، 2016.الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر
  
  ة في أوساط خريجي الجامعات والمعاهدالبطال 2-3
  

ّ توزع الخريجين الذين يحملون مؤهل دبلوم 9-2ّيسجل الجدول 
بلغت نسبة . متوسط فأعلى في فلسطين بين العاطلين والعاملين

في العام % 32.0 األكاديميةالعاطلين من حملة المؤهالت 
 عن النسبة في العام السابق بسيط بانخفاض؛ 2015

الحظ أن الخريجين من تخصص القانون عانوا ي%). 33.9(
إذ بلغت نسبة العاطلين . 2015من أدنى بطالة خالل العام 

 خريج كان 100أي أنه من بين (، %18.2عن العمل منهم 
من جهة أخرى، سجل ).  عاطل عن العمل18هنالك حوالي 

ٕخريجو العلوم التربوية واعداد المعلمين أعلى نسبة بطالة عن 

% 45.2ين كافة التخصصات، إذ بلغت حوالي العمل من ب
كما كانت نسبة العاطلين من خريجي . 2015خالل العام 

ّ ويجدر التنويه بأن .ًتقريبا% 39.4الصحافة واالعالم مرتفعة، 
نسبة العاطلين عن العمل لخريجي الخدمات الشخصية 

في حين % 19 إلى ووصلت 2015انخفضت بشكل كبير عام 
، وجاء هذا االنخفاض بشكل %38.6ابق بلغت في العام الس

 2015أساسي من االنخفاض الكبير في الربع الرابع من العام 
مقارنة مع الربع الثالث من نفس العام، إذ انخفضت بنحو 

  .ثمانية نقاط مئوية
  

  توزيع العاملين والعاطلين عن العمل لألفراد الخريجين الذين يحملون: 9-2جدول 
ًمؤهال علميا     (%)2015 -2014حسب التخصص )  متوسط فأعلىدبلوم(ً

  

  التخصص  2015العام   2015الربع الرابع   2015الربع الثالث   2014العام   2014 الرابعالربع 
  العاطلون  العاملون  العاطلون  العاملون  العاطلون  العاملون  العاطلون  العاملون  العاطلون  العاملون

 45.2 54.8 42.4 57.6 49.6 50.4 50.8 49.2 49.8 50.2 ٕعلوم تربوية واعداد معلمين

 35.0 65.0 32.6 67.4 38.9 61.1 33.5 66.5 26.4 73.6 علوم إنسانية

 36.4 63.6 35.4 64.6 42.9 57.1 37.7 62.3 35.8 64.2 العلوم االجتماعية والسلوكية

 39.4 60.6 39.1 60.9 42.4 57.6 36.9 63.1 38.5 61.5 واإلعالمالصحافة 

 30.5 69.5 29.9 70.1 31.8 68.2 31.3 68.7 31.3 68.7  التجارية واإلداريةاألعمال

 18.2 81.8 28.8 71.2 - - 9.7 90.3 11.5 88.5 القانون

 30.9 69.1 32.7 67.3 39.1 60.9 39.1 60.9 39.4 60.6 العلوم الطبيعية

 34.0 66.0 31.4 68.6 40.1 59.9 37.6 62.4 33.3 66.7 الرياضيات واإلحصاء

 27.9 72.1 21.8 78.2 32.6 67.4 31.4 68.6 27.0 73.0 الحاسوب

 25.0 75.0 27.0 73 27.0 73.0 29.2 70.8 33.3 66.7 الهندسة والمهن الهندسية

 23.7 76.3 21.6 78.4 25.6 74.4 23.0 77.0 19.0 81.0 العلوم المعمارية والبناء

 22.4 77.6 24.6 75.4 24.8 75.2 24.4 75.6 22.8 77.2 الصحة

 19.0 81.0 19.5 80.5 28.0 72.0 38.6 61.4 22.1 77.9 الخدمات الشخصية

 27.9 72.1 30.4 69.6 32.6 67.4 27.6 72.4 23.3 76.7 باقي التخصصات

 32.0 68.0 31.5 68.5 35.7 64.3 33.9 66.1 32.0 68.0  المجموع

  . فلسطين- رام اهللا.2015 -2014القوى العاملة، ، مسح 2016 .الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر
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 األجر وساعات العمل 2-4

  

  الربع الرابع
 علـــى متوســـط األجـــر اليـــومي للعـــاملين فــــي بـــسيططـــرأ ارتفـــاع 

نحــو قطــاع غــزة بوانخفــاض فــي  %)0.5بنحــو  (الــضفة الغربيــة
 متوسط األجـر وارتفع. 2015 بين الربعين الثالث والرابع 3.3%

%. 0.2ســـــرائيل والمــــستوطنات بمقـــــدار إن فــــي اليــــومي للعـــــاملي

، يالحــظ ارتفــاع 2014وبالمقارنــة مــع الربــع المنــاظر مــن العــام 
% 2.2فـي الـضفة الغربيـة بمقـدار اليـومي متوسط أجر العـاملين 

% 3.3وارتفـع بنحـو % 7.3 في قطاع غزة بمقدار انخفض بينما
 انظـــر(خـــالل نفـــس الفتـــرة للعـــاملين فـــي إســـرائيل والمـــستوطنات 

  ).10-2الجدول 
  

  متوسط ساعات العمل األسبوعية وأيام العمل الشهرية واألجر اليومي : 10-2جدول 
  2015 -2014 حسب مكان العمل فلسطينمعلومي األجر في  بالشيكل للمستخدمين

  

  ياألجر الوسيط اليوم  متوسط األجر اليومي  متوسط أيام العمل الشهرية  متوسط الساعات األسبوعية  مكان العمل
  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  ستوطناتإسرائيل والم

  84.6  101.9  22.6 41.6  المجموع
  2014العام 

 80.0 90.9 22.5 44.1  الضفة الغربية

 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  المجموع

  2015 الثانيالربع 
  80.0  95.3  22.6  44.2  الضفة الغربية

  46.2  61.8  23.3  37.1  قطاع غزة
  200.0  199.1  19.6  41.1  إسرائيل والمستوطنات

  84.6  104.7  22.2  41.7  المجموع
      2015 الثالثالربع     

 80.0 92.9 22.7 43.9  الضفة الغربية

 50.0 63.4 23.4 37.0  قطاع غزة

 200.0 200.1 19.1 38.4  إسرائيل والمستوطنات

 84.6 105.2 22.2 41.0  المجموع

  2015 الرابعالربع 
  84.6  93.4 22.6 44.7  الضفة الغربية

 46.2 61.3 22.4 37.4  قطاع غزة

 200.0 200.6 19.1 41.2  إسرائيل والمستوطنات
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  ياألجر الوسيط اليوم  متوسط األجر اليومي  متوسط أيام العمل الشهرية  متوسط الساعات األسبوعية  مكان العمل
 88.5 103.0 21.9 41.9  المجموع

  2015 العام
 80.8 94.1 22.4 43.9  الضفة الغربية

 46.2 61.9 22.9 37.1  قطاع غزة

 200.0 198.9 19.1 40.4  إسرائيل والمستوطنات

 84.6 103.9 22.0 41.4  المجموع

  . فلسطين- رام اهللا.2015 -2014، مسح القوى العاملة، 2016 .لفلسطينيالجهاز المركزي لإلحصاء ا: المصدر
  

  المقارنة السنوية
% 3.5ارتفع متوسط األجر اليومي لعمال الضفة الغربية بنسبة 

في حين شهد متوسط أجر عمال . 2015و 2014بين العامين 
في إسرائيل ا أجر العاملين ّأم%. 3.1 بنحو ًانخفاضاقطاع غزة 
ًنات فشهد ارتفاعا ملحوظا والمستوط  انعكست %.6.4بمقدار ً

الزيادة األعلى لألجور في الضفة مقارنة مع غزة خالل العام 
 شيكل 27بزيادة الفجوة بين متوسط األجر اليومي بينهما، من 

 األجر، مما جعل 2015 شيكل في 32.2 إلى 2014في 
فقط من متوسط % 65.8 اليومي في القطاع ينحدر إلى نسبة

 األجر اليومي الوسيط ّتجدر اإلشارة إلى أن. جر في الضفةاأل
من العاملين على أجر % 50يحصل وهو األجر الذي (في غزة 

ًيعكس تفاوتا ) أعلى منه، ونصفهم اآلخر على أجر أدنى منه
إذ بلغ األجر الوسيط في . أكبر بين األجور في غزة والضفة

فاوت المستمر هذا الت. فقط من مستواه في الضفة% 57.2غزة 
في معدالت األجور بين الضفة وقطاع غزة يعكس واقع الطلب 

  . على العمالة في ظل الحصار اإلسرائيلي المفروض
  

، فقد 2015ا بالنسبة لساعات العمل األسبوعية خالل العام ّأم
ويالحظ . الت التي سجلتها في السنة السابقةّكانت حول المعد

ية للعاملين في إسرائيل  عدد ساعات العمل األسبوعانخفاض
 40.4 إلى 2014 ساعة في العام 42.6والمستوطنات من 

  .2015ساعة في العام 
  
  5عالنات الوظائف الشاغرةإ 2-5

  

  الربع الرابع
 وظيفة 681 اإلعالن عن 2015شهد الربع الرابع من العام 

 جدول انظر(مقارنة مع الربع السابق % 9.7شاغرة، بارتفاع 
ً إعالنا لم يتم تحديد عدد 59 ّ أنإلىشارة وتجدر اإل). 2-11

                                                           

 ومن الموقع اإللكتروني صحيفة القدس اليومية بتجميعها من "ماس"قام معهد    5
ps.jobs.www  

ً إعالنا لم يتم تحديد 21ّالوظائف الشاغرة فيها، كما أن هناك 
ويعود السبب . المكان أو معرفة القطاع الذي ينتمي له اإلعالن

 إلىفي اختالف مجموع الوظائف الشاغرة في الجدولين التتاليين 
 ّلتأكيد على أن اّوال بد. هامش الخطأ خالل جمع البيانات

الوظائف الشاغرة المعلن عنها ال تمثل بالضرورة جميع الفرص 
 كافة الوظائف الحكومية يتوجب ّالمتوفرة، على الرغم من أن

  .6ًاإلعالن عنها تبعا لنص القانون
  

  المقارنة السنوية
، 2015بلغ عدد الوظائف الشاغرة المعلن عنها خالل العام 

مقارنة % 29.7 مقداره ًخفاضاان وظيفة شاغرة مسجلة 2,736
 نتيجة زيادة التوظيف االنخفاضوقد جاء هذا . 2014مع العام 

واستحوذ قطاع ) 11- 2 جدول انظر. (في جميع القطاعات
المنظمات األهلية على النسبة الكبرى من الوظائف الشاغرة 

يليه القطاع %. 47.7 بنسبة 2015المعلن عنها خالل العام 
ا القطاع الحكومي فقد كانت حصته ّ أم،%37.6الخاص بنسبة 

  . فقط% 14.7
  

 نحو نصفاستحوذت منطقة وسط الضفة الغربية على 
، في حين كانت حصة كل %47.5الشواغر المعلن عنها بنسبة 
ا ّأم. على التوالي% 13.4و% 13.7من جنوب وشمال الضفة 

وكان المؤهل %. 25.4بالنسبة لقطاع غزة فقد بلغت حصته 
، في %75.9ًكثر طلبا هو درجة البكالوريوس بنسبة العلمي األ

، دبلوم %7.9حين كان الطلب على درجات الماجستير فأعلى 
 ).11-2 جدول انظر%. (5.8، ثانوية عامة فأقل 10.4%

                                                           

 ما  علىم1998لسنة ) 4(من قانون الخدمة المدنية رقم ) 19(تنص المادة    6
تقوم الدوائر الحكومية باإلعالن عن الوظائف الخالية فيها التي يكون : "يلي

التعيين فيها بقرار من الجهة المختصة خالل أسبوعين من خلوها في صحيفتين 
يوميتين على األقل، ويتضمن اإلعالن البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط 

  ".شغلها



  المراقب االقتصادي واالجتماعي

 18 

 عدد الوظائف الشاغرة في إعالنات الصحف اليومية : 11-2جدول 

  2015 وأرباع العام 2014 العامفي األراضي الفلسطينية خالل 
 

  2015العام 
  

 2014العام 
 المجموع الربع الرابع الربع الثالث  الربع الثاني الربع األول

 حسب القطاع

 1,030 276 270 264 220 1,471 القطاع الخاص

 402 122 121 85 74 515 القطاع العام

 1,304 283 230 464 327 1,906 المنظمات غير الحكومية

 حسب المنطقة الجغرافية

 368 108  84  98 78 525 شمال الضفة

 1,306 333 274 417 282 2185 وسط الضفة

 376 93  87  88 108 552 جنوب الضفة

 697 158  176  210 153 630 قطاع غزة

 حسب الدرجة العلمية

 216 45  42  88 41 342 ماجستير فأعلى

 2,077 529  485  584 479 2,744 بكالوريوس

 285 74  56  91 64 460 دبلوم

 158 33  38  50 37 346 أقل من ذلك

 المجموع

  3,892 621 813  621  681 2,736 

  ps.jobs.www ومن الموقع اإللكتروني صحيفة القدس اليومية بتجميعها من "ماس"قام معهد : المصدر
 

حاز الطلب على تخصصات العلوم اإلدارية واالقتصادية على 
، يليه %36.7حصة الكبرى من الشواغر المعلن عنها بنسبة ال

 ثم ،%22.1الطلب على العلوم اإلنسانية واالجتماعية بنسبة 
، بينما %22الطلب على تخصصات العلوم التطبيقية بنسبة 

بلغت نسبة الطلب على تخصصات العلوم الطبية والصحية 
 انظر%. (9.2، والتخصصات والمهن األخرى %10.1نحو 

  ).12-2ول جد

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

  2015 العامحسب التخصص المطلوب والقطاعات والمنطقة الجغرافية خالل 
 

 قطاع غزة الضفة الغربية
 التخصص

 يقطاع أهل قطاع خاص قطاع عام قطاع أهلي قطاع خاص قطاع عام
 المجموع

 277 65 6 5 115 69 17 علوم طبية وصحية 

 606 192 24 6 211 106 67 علوم إنسانية واجتماعية 

 604 122 36 5 71 245 125 علوم تطبيقية 

 1,008 169 19 10 282 399 129 علوم إدارية واقتصادية 

حرفيين، فنيي صيانة، أعمال (أخرى 
 )الخ...سكرتارية

43 124 47 2 6 30 252 

  2,747 578 91 28 726 943 381 جموعالم

  ps.jobs.www ومن الموقع اإللكتروني صحيفة القدس اليومية بتجميعها من "ماس"قام معهد : المصدر
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  المالية العامة -3
  

 2015 من العام الرابعشهد أداء المالية العامة خالل الربع 
سوف نتناولها وعة من التطورات مجموخالل العام كله 

  . بالتفصيل في هذا الجزء من المراقب
  

 من الرابع أداء المالية العامة خالل الربع تطورات يمكن إيجاز
  : مقارنة بالربع السابق بالتالي2015العام 

  

 إلى(% 31.2بنحو  اإليرادات العامة والمنحصافي  تراجع - 
حوظ في كافة التراجع الملذلك بسبب ، و) مليار شيكل2.8

  ).ضريبية وغير ضريبية ومقاصة(بنود اإليرادات العامة 

بلغ حوالي تل% (2.3بنحو  إجمالي النفقات العامة تراجع - 
 إلىُ، ويعزى السبب الرئيسي في ذلك )شيكل مليار 3.5

  .اإلنفاق على بند األجور والرواتبتراجع 

 تحقيق عجز في الرصيد الكلي إلىأدت هذه التطورات  - 
 . مليون شيكل718.7لمنح والمساعدات بنحو بعد ا

ارتفاع المتأخرات المترتبة على الحكومة خالل الربع الرابع  - 
 مليون شيكل مقارنة بنحو 870 نحو إلى بشكل ملحوظ

  . مليون شيكل في الربع السابق496.2

مقارنة بالربع % 12.8بنحو  الدين العام الحكومي ارتفاع - 
شيكل، أو ما يعادل  مليار 9.9السابق، ليبلغ نحو 

 . االسمي من الناتج المحلي اإلجمالي20.1%

  

مكن ي 2014 و2015أما على المستوى السنوي بين عامي 
  :إيجاز التطورات بالتالي

 2015 العام في والمنح العامة اإليرادات صافي ستقرا - 
 مليار 14.3مستواه تقريبا في العام السابق، نحو  عند
 .لشيك

% 8.8بنحو  2015 خالل العام ة النفقات العامارتفعت - 
ُ ويعزى السبب ) مليون شيكل13,993.2 بلغ حواليتل(

الرئيسي في ذلك إلى الزيادة الملحوظة في نفقات غير 
 .األجور وصافي اإلقراض

حقق الرصيد الكلي بعد المنح والمساعدات خالل العام  - 
 مليون شيكل، مقارنة بفائض 342.2ً، فائضا بنحو 2015

 .2014مليون شيكل في العام  1,492.4بلغ 

ارتفاع المتأخرات المترتبة على الحكومة خالل العام  - 
مقارنة بالعام السابق لتبلغ نحو % 1.8 بنحو 2015

ً مليون شيكل، علما ان المتأخرات التراكمية 2,828.3
 . مليون شيكل في نهاية العام12,928.1بلغت

بنحو  2015في نهاية العام  الدين العام الحكومي ارتفع - 
  مليار9.9مقارنة بالعام السابق، ليبلغ نحو % 14.6

  من الناتج المحلي اإلجمالي%20.1شيكل، أو ما يعادل 
 .االسمي

  

 خالصة تطورات مالية الحكومة خالل 1-3ويستعرض الجدول 
بالربع السابق والربع ً مقارنة 2015 من العام الربع الرابع

رنة سنوية بين ، كما يستعرض مقا2014المناظر من العام 
  .2014 و2015العامين 

  

  2015 الرابع الربع -2014  الرابعالربع –خالل الفترة خالصة الوضع المالي للحكومة : 1-3جدول 
  )النقدي األساس وفق شيكل، مليون(

2014 2015 
 البيان

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

 14,335.4  14,353.2  2,813.0 4,085.7  4,991.0  2,446.0  3,254.0 )صافي(لي اإليرادات العامة والمنح إجما

 11,230.7  9,950.9 2,133.7 3,542.6 3,982.0  1,573.0  2,023.9 )صافي(إجمالي اإليرادات العامة 

  2,354.0  2,148.7  466.9  666.8  493.0  727.3  429.4 اإليرادات الضريبية

  968.4  965.6  215.2  308.8  218.3  226.1  230.0 اإليرادات غير الضريبية

  219.8  -   35.1  36.5  37.1  111.1  -  *التحصيالت المخصصة

  7,953.0  7,317.9  1,529.9  2,618.4  3,280.2  524.5 1,382.2 إيرادات مقاصة

  264.5  481.3  113.4  87.9 46.9  16.3 17.7 إرجاعات ضريبية

  3,104.7  4,402.3  679.3  543.1  1,009.0  873.2 1,230.1 )منح ومساعدات(التمويل الخارجي 

  2,757.2  3,676.1  586.4  447.5  923.6  799.7 1,006.8 لدعم الموازنة

 347.5 726.2 92.9 95.6 85.5  73.5 223.3 لدعم المشاريع التطويرية
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2014 2015 
 البيان

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

 13,993.2 12,860.8 3,531.7 3,616.4 4,119.0 2,727.0 2,866.3 عامةإجمالي النفقات ال

 13,306.4 12,274.4 3,333.6 3,491.6 3,974.0 2,507.1 2,631.4 :النفقات الجارية وصافي اإلقراض، ومنها

 6,837.0 6,766.5 1,552.4 1,945.8  2,389.1  949.7 1,443.7 األجور والرواتب

  5,173.3  4,485.5  1,473.3  1,261.5  1,331.0 1,107.5 950.3 نفقات غير األجور

  126.9  -   46.1  35.7  41.6  3.5  -  *المدفوعات المخصصة

  1,169.2  1,022.4  261.8  248.6  212.4  446.4 237.4 صافي اإلقراض

  686.8  586.4  198.1  124.8  144.4  219.5  234.9 النفقات التطويرية

  339.3  586.4  105.2  29.2  58.9  146.0 11.6 قبل الخزينةممولة من 

  347.5  726.2  92.9  95.6  85.5  73.5 223.3 ممولة من قبل الدول المانحة

 )2,075.7( )2,323.5( )1,199.9(  51.0  7.6 )934.4( )607.5( الفائض الجاري/العجز

 )2,762.5( )2,909.9( )1,398.0( )73.8( )136.8( )1,154.0( )842.4( )قبل المنح والمساعدات(الرصيد الكلي 

  342.2 1,492.4 )718.7(  469.3  872.3 )280.7(  387.7 )بعد المنح والمساعدات(الرصيد الكلي 

  634.0 )506.7(  1,100.8 )194.2( )567.4(  294.8 22.3 صافي التمويل من المصارف المحلية

  9.6  18.1 )29.7( )40.4(  87.1  2.6 )178.3( المتبقي

               بنود مضافة ألغراض المقارنة

  49,245.0  45,394.7  12,925.4  12,331.1  12,421.5  11,567.0 11,592.4 )مليون شيكل(الناتج المحلي اإلجمالي االسمي 

  3.89  3.57  3.88  3.83  3.89  3.94 3.81 )شيكل لكل دوالر(متوسط سعر الصرف 

  . اإليرادات والنفقات ومصادر التمويل–العمليات المالية : 2015و 2014 وزارة المالية، التقارير المالية الشهرية للعام :صدرالم
  .على الطرقمن ضرائب النقل % 50من ضرائب االمالك و% 90وتتألف من ٕهي ضرائب وايرادات تخص هيئات الحكم المحلي * 

 .بةاألرقام بين أقواس هي ذات إشارة سال

 

 اإليرادات العامة والمنح 3-1

  

  الربع الرابع
  

  إجمالي اإليرادات العامة 
 في إجمالي ًملحوظا ًتراجعا 2015 من العام الرابعشهد الربع 

بلغ ي، لالسابق بالربع مقارنة% 38.1  بنحواإليرادات العامة
 التراجع إلىذلك  ُويعزى . مليون شيكل2,247.1حوالي 
 ضريبية وغير ضريبية (العامة اإليرادات بنود كافة في الملحوظ
 الرابع الربع خالل المقاصة إيرادات راجعتحيث ت. )ومقاصة
 أعلى بقيت أنها إال السابق، بالربع مقارنة% 41.6 بنحو 2015
 لتبلغ السابق، العام من المناظر بالربع مقارنة% 10.7 بنحو
 قيام إلى التراجع هذا ُويعزى. شيكل مليون 1,529.9 نحو

 بشكل أول تشرين شهر عن المقاصة إيرادات بتحويل إسرائيل
 إيرادات تضخم إلى ّأدى الذي األمر أيلول، شهر في مسبق

 تجدر اإلشارة أن مساهمة إيرادات .المقاصة خالل الربع الثالث
 إجمالي من% 68.1المقاصة خالل هذا الربع بلغت نحو 

ادات العامة من إجمالي اإلير% 54.4العامة، ونحو  اإليرادات
  .والمنح

 مقارنة %30 الضريبية بنحو اإليرادات كذلك فقد انخفضت
 بالربع مقارنة% 8.7 بنحو أعلى بقيت لكنها السابق، بالربع
 اإليرادات انخفاض في الرئيس السبب ُويعزى. رالمناظ

 الربع شهدها التي السياسية حداثواأل التطورات إلى الضريبية
 في ظحومل  تراجعإلى أدت والتي 2015 عام من األخير
 بالربع مقارنة% 52.2 بنحو المضافة القيمة ضريبة إيرادات
 لتبلغ المناظر، بالربع مقارنة% 4.4 بنحو تتراجعكما  ،السابق
 اإليرادات انخفضت كذلك. شيكل مليون 170.9 حوالي

 كانت لكنها السابق، بالربع مقارنة% 12.5 بنحو الجمركية
 118.8 نحو لتبلغ المناظر، بالربع ةمقارن% 47.4 بنحو أعلى
من % 20.8وقد شكلت اإليرادات الضريبية نحو  .شيكل مليون

 انظر (2015 الرابع خالل الربع العامةإجمالي اإليرادات 
  ).1-3الجدول 
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 مقارنة %30.3 بنحو اإليرادات غير الضريبيةكما انخفضت 
نحو مقارنة بالربع المناظر، لتبلغ % 6.4و بالربع السابق،

 إجمالي من% 9.6، وهو ما يعادل شيكل مليون 215.2
 غير اإليرادات في الملحوظ االنخفاض ُويعزى. العامة اإليرادات
 رخص رسوم من المتحصلة اإليرادات انخفاض إلى الضريبية

 خالل لتبلغ السابق، بالربع مقارنة% 84.1 بنحو المهنة مزاولة

 ّ أن وتجدر اإلشارة.شيكل مليون 19.9 نحو 2015 الرابع الربع
 عبارة عن رسوم ال تتأثر في  غير الضريبية هياإليرادات

  رسوم: وتشمل،أغلبها بشكل مباشر باألنشطة االقتصادية
الطوابع عن الخدمات الصحية وخدمات المحاكم ورسوم 

 ذلك، كما تشمل أرباح المحافظ إلىاألراضي ورسوم التربية وما 
  .)1-3 الشكل انظر (االستثمارية

  
 العامة هيكل اإليرادات : 1-3شكل 

  )مليون شيكل(
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اإليرادات والنفقات  – العمليات المالية: 2015و 2014 وزارة المالية، التقارير المالية الشهرية للعام: المصدر

 .ومصادر التمويل

  
 35.1، فقد بلغت 7وفيما يتعلق في التحصيالت المخصصة

 مليون شيكل 36.5كل خالل هذا الربع مقارنة بنحو مليون شي
ًخالل الربع السابق، علما أنه تم استحداث هذا البند ضمن 

  .2015الموازنة للعام 
  

 نحو 2015ًأخيرا بلغت اإلرجاعات الضريبية خالل الربع 
 مليون شيكل في 87.9مقارنة بنحو ( مليون شيكل 113.4

الضريبية بعين االعتبار، وعند أخذ اإلرجاعات ). الربع السابق
 2015فان إجمالي اإليرادات العامة الصافية خالل الربع الرابع 

% 39.8ً مليون شيكل، متراجعا بنحو 2,133.7يصبح حوالي 
  . مقارنة بالربع السابق

  
  
  

                                                           

من % 90حكم المحلي وتتألف من ٕهي ضرائب وايرادات تخص هيئات ال   7
  . من ضرائب النقل على الطرق% 50ضرائب االمالك و

  المنح والمساعدات الخارجية 
ًارتفاعا ملحوظا 2015شهد الربع الرابع من العام   في قيمة ً

مقارنة بالربع % 25.1بنحو  دات الخارجية،المنح والمساع
وبالرغم من هذا .  مليون شيكل679.3السابق، لتبلغ نحو 

مقارنة بالربع المناظر % 44.8االرتفاع إال أنها بقيت أقل بنحو 
وقد جاء هذا االرتفاع نتيجة لزيادة المنح  .2014من العام 

 عتّتوزو.  مليون شيكل349.2، لتبلغ %59.6الدولية بنحو 
 الموازنة لدعم منح بين الربع خالل الخارجية والمساعدات المنح

 الجدول انظر (التطويرية المشاريع عم والباقي لد%)86.3 نحو(
3-2.( 
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  المنح والمساعدات الخارجية المقدمة للحكومة الفلسطينية : 2-3جدول 
  )مليون شيكل(

2014 2015 
 البيان

 الربع الرابع الربع الثالث لربع الثانيا الربع األول الربع الرابع
2014 2015 

 2,757.2 3,676.1 586.4 447.6 923.6 799.7 1,006.8 دعم الموازنة
 1,288.0 1,463.8 237.2 228.8 204.8 617.1 - منح عربية
 1,469.4 2,212.4 349.2 218.8 718.8 182.6 1,006.8 منح دولية

 347.5 726.2 92.9 95.6 85.5 73.5 223.3 التمويل التطويري
 3,104.7 4,402.3 679.3 543.1 1,009.1 873.2 1,230.1 إجمالي التمويل الخارجي

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

بنسبة ) صافي( اإليرادات العامة والمنح وبالمحصلة فقد تراجعت
الربع ب مقارنة 2015 من عام الرابعخالل الربع % 31.2
مقارنة بالربع المناظر % 13.6، كما تراجعت بنحو السابق
% 21.8أو ما يعادل ( مليون شيكل 2,813  نحو لتبلغ،2014

وذلك على خلفية تراجع كافة بنود ، )من الناتج المحلي االسمي
  ).ة والمقاصةالجباية المحلي(اإليرادات العامة 

  

 المقارنة السنوية

 ذات  عند2015في العام   صافي اإليرادات العامة والمنحستقرا
وجاء هذا  .)شيكلار  ملي14.3نحو (المستوى في العام السابق 

كمحصلة النخفاض المنح والمساعدات، مقابل ارتفاع كل من 
اذ انخفضت قيمة . ٕإيرادات الجباية المحلية وايرادات المقاصة

مقارنة بالعام % 29.5نح والمساعدات الخارجية بنحو الم
ّأما إيرادات المقاصة فقد .  مليون شيكل3,104.7السابق، لتبلغ 

 7,953لتبلغ نحو % 8.7 بنحو 2015ارتفعت خالل العام 
من إجمالي اإليرادات % 69.2مليون شيكل، ولتشكل نحو 
خالل من النفقات العامة % 56.8العامة، ولتساهم بتغطية نحو 

  ).3- 3 الجدول انظر (2015العام 

  

  مؤشرات اإليرادات العامة والمنح: 3-3جدول 
 

2014 2015 
 البيان

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

 11,230.7 9,950.9 2,133.7 3,542.6 3,982.0 1,573.0 2,023.9 )مليون شيكل(إجمالي اإليرادات العامة الصافية 
 78.3 69.3 75.9 86.7 79.8 64.3 62.2 )الصافية( إجمالي اإليرادات العامة والمنح إلىنسبة 
 84.4 81.1 64.0 101.5 100.2 62.7 76.9  النفقات الجارية إلىنسبة 
 22.8 21.9 16.5 28.7 32.1 13.6 17.5  الناتج المحلي اإلجمالي إلىنسبة 

 3,104.7 4,402.3 679.3 543.1 1,009.0 873.2 1,230.1 )مليون شيكل(ت الخارجية المنح والمساعدا
 21.7 30.7 24.1 13.3 20.2 35.7 37.8  إجمالي اإليرادات العامة والمنح إلىنسبة 
 23.3 35.9 20.4 15.6 25.4 34.8 46.7  النفقات الجاريةإلىنسبة 
 6.3 9.7 5.3 4.4 8.1 7.5 10.6  الناتج المحلي اإلجماليإلىنسبة 

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

وفيما يتعلق بإيرادات الجباية المحلية فقد بلغت خالل العام 
% 13.7 مليون شيكل مرتفعة بنحو 3,542.2 نحو 2015

من % 25.3م السابق، وقد ساهمت في تغطيه نحو مقارنة بالعا
 مليون 2,354بلغت اإليرادات الضريبية نحو . النفقات العامة

ُويعزى . مقارنة بالعام السابق% 9.6ًشيكل، مرتفعة بنحو 
 ارتفاع إيرادات إلىالسبب الرئيس الرتفاع اإليرادات الضريبية 

 454.1مقارنة بالعام السابق لتبلغ % 70.3الجمارك بنحو 
ّأما اإليرادات غير الضريبة فقد استقرت عند نحو . مليون شيكل

ًأخيرا فقد ساهمت إيرادات التحصيالت المخصصة . 968.4
من الجباية المحلية، وفيما يتعلق باإلرجاعات % 6.2بنحو 

ً مليون شيكل منخفضة بنحو 264.5الضريبية فقد بلغت نحو 
 .مقارنة بالعام السابق% 45
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  ت العامةالنفقا 3-2
  

 الربع الرابع

 بنحو 2015 اإلنفاق الفعلي خالل الربع الرابع من العام انخفض
 مليون 3,531.7مقارنة بالربع السابق، ليبلغ حوالي % 2.3

من الناتج المحلي اإلجمالي % 27.3أو ما يعادل (شيكل 
مقارنة بالربع المناظر % 23.2، إال أنه ارتفع بنحو )االسمي

على النصيب األكبر  استحوذ اإلنفاق الجاري. من العام السابق
في حين شكل اإلنفاق % 94.4بنحو من إجمالي اإلنفاق العام 

  .الرابعجمالي في الربع المن إ% 5.6التطويري نحو 

% 4.5 بنحو 2015 الرابع اإلنفاق الجاري خالل الربع تراجع
بع مقارنة بالر% 26.7ّ، إال أنه ارتفع بنحو مقارنة بالربع السابق

 األجور والرواتبنفقات  وتوزع هذا اإلنفاق بين. 2014المناظر 
واإلنفاق  %)44.2نحو  ( ونفقات غير األجور%)46.6نحو (

  ).1-3 الجدول انظر% (7.8 نحو ،صافي اإلقراضعلى 

  

  هيكل النفقات الجارية : 2-3شكل 
  )شيكل مليون(
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اإليرادات والنفقات  – العمليات المالية: 2015و 2014 التقارير المالية الشهرية للعاموزارة المالية، : المصدر

  .ومصادر التمويل
  
 تراجعتفاتورة األجور والرواتب فقد التطورات في فيما يتعلق بو

، إال  عن الربع الثالث%20.2 بنسبة 2015خالل الربع الرابع 
مناظر من العام مقارنة بالربع ال% 7.5ّأنها بقيت أعلى بنحو 

وتجدر اإلشارة أن .  شيكلمليون 1,552.4حوالي ، لتبلغ 2014
من % 44اإلنفاق على األجور والرواتب قد استحوذ على نحو 

  .2015 في الربع الرابع من إجمالي اإلنفاق العام
  

% 16.8فقد ارتفعت بنحو  األجور غير بنفقات فيما يتعلق ّأما
% 55بالربع السابق، وبنحو  مقارنة 2015خالل الربع الرابع 

 مليون 1,473.3، لتبلغ حوالي 2014مقارنة بالربع المناظر 
) استخدام السلع والخدمات(شيكل، توزعت بين إنفاق تشغيلي 

 كما ارتفع 8.للنفقات التحويلية% 58.1، ونحو %36.3بنحو 
، 2015خالل الربع الرابع  اإلقراض اإلنفاق على بند صافي

مقارنة % 10.3بالربع السابق، وبنحو مقارنة % 5.3بنحو 
 مليون 261.8، ليبلغ نحو 2014بالربع المناظر من العام 

خالل هذا % 7.4وبلغت حصته من اإلنفاق العام . شيكل
  . الربع

                                                           

 مليون شيكل، استحوذت 856.4 نحو2015بلغت النفقات التحويلية للربع الرابع    8
.  مليون شيكل327.2منها وبقيمة % 38.2المساعدات االجتماعية على نحو 

على نحو ) مدنية والعسكريةالمعاشات ال(واستحوذت فوائد الضمان االجتماعي 
 مليون شكيل، في حين بلغت حصة مساعدات 241.9، لتبلغ حوالي 28.2%

من النفقات التحويلية خالل هذا الربع، لتبلغ % 16.8العوائل غير المقتدرة نحو 
إعانات (فيما استحوذت النفقات التحويلية األخرى .  مليون شيكل144.2حوالي 

ض اضرار، دعم الحكومات المحلية وغيرها من البطالة، نفقات طارئة وتعوي
من إجمالي النفقات التحويلية أو ما يعادل % 16.8على نحو ) البنود االخرى

  . مليون شيكل143.1
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، بنحو 2015يري خالل الربع الرابع  التطوارتفع اإلنفاق
% 15.7مقارنة بالربع السابق، لكنه ظل أقل بنحو % 58.7

محدودية  إلىُويعزى هذا التراجع  .بع المناظرمقارنة بالر

التحويالت المخصصة لدعم االنفاق التطويري من الخارج والتي 
 223.3 مقارنة بنحو  مليون شيكل للربع الحالي92.9بلغت 

   .مليون شيكل في الربع المناظر
 

  مؤشرات النفقات العامة: 4-3جدول 
  

2014 2015 
 البيان

 الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني الربع األول عالربع الراب
2014 2015 

 13,306.4 12,274.4 3,333.6 3,491.6 3,974.0 2,507.1 2,631.4 )مليون شيكل(النفقات الجارية 
 95.1 95.4 94.4 96.5 96.5 91.9 91.8  إجمالي النفقات العامة إلىنسبة 
 27.0 27.0 25.8 28.3 32.0 21.7 22.7  الناتج المحلي اإلجماليإلىنسبة 

 686.8 586.4 198.1 124.8 144.4 219.5 234.9 )مليون شيكل(النفقات التطويرية 
 4.9 4.6 5.6 3.5 3.5 8.1 8.2  إجمالي النفقات العامةإلىنسبة 
 1.4 1.3 1.5 1.0 1.2 1.9 2.0  الناتج المحلي اإلجماليإلىنسبة 

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

  المقارنة السنوية
% 8.8 بنحو 2015لعام االجمالية لارتفعت النفقات العامة 

 مليون شيكل، فيما 13,993.2مقارنة بالعام السابق، لتبلغ نحو 
خالل نفس % 8.4ارتفع اإلنفاق الجاري وصافي اإلقراض بنحو 

 مليون شيكل، وقد جاء هذا 13,306.4الفترة، ليبلغ نحو 
االرتفاع على خلفية زيادة كافة بنود اإلنفاق الجاري وصافي 

فقد ارتفعت فاتورة األجور والرواتب بنحو طفيف . اإلقراض
 مليون شيكل، 6,837، لتبلغ حوالي %)1(مقارنة بالعام السابق 

  ).4-3 الشكل انظر( الجاري من اإلنفاق% 51.4ولتشكل نحو 
  

مقارنة بالعام % 15.3كما ارتفعت نفقات غير األجور بنحو 
وقد شكل هذا البند .  مليون شيكل5,173.3 لتبلغ حوالي 2014
وجاءت هذه الزيادة في على . من اإلنفاق العام% 37نحو 

خلفية زيادة النفقات التحويلية بشكل أساسي، والتي ارتفعت بنحو 
كما ازداد اإلنفاق على صافي . 2014نة بالعام مقار% 13.5

 ليبلغ حوالي 2014مقارنة مع العام % 14.4اإلقراض بنحو 
وشكل اإلنفاق على صافي اإلقراض .  مليون شيكل1,169.2

  . من اإلنفاق العام% 8.4نحو 
  

 مليون شيكل خالل 686.8ًأخيرا بلغت النفقات التطويرية نحو 
ًمقارنة بالعام السابق، علما % 17.1، مرتفعة بنحو 2015العام 

. من النفقات العامة% 4.9بأن هذا البند يشكل ما نسبته 
وساهمت المنح والمساعدات الخارجية في تغطية ما يقارب 

  .نصف النفقات التطويرية
  
  العجز المالي/الفائض 3-3
  

  الربع الرابع
خالل الربع ) قبل المنح الخارجية(ارتفع عجز الرصيد الجاري 

 أو( مليون شيكل 1,199.9ليبلغ نحو  بشكل كبير 2015ابع الر
، مقارنة )من الناتج المحلي اإلجمالي% 9.3ما يعادل نحو 

نحو بعجز و مليون شيكل خالل الربع السابق، 51بنحو فائض ب
ُويعزى ارتفاع . 2014 مليون شيكل في الربع المناظر 607.5
.  المحليةراداتي كافة بنود اإلفيالتراجع الملحوظ  إلىالعجز 

  العجز فيهارتفع فقد )الجاري والتطويري (أما الرصيد الكلي
من % 10.8أو ما نسبته (  مليون شيكل1,398 نحو ليبلغ

المنح والمساعدات وساهمت ). الناتج المحلي اإلجمالي
الكلي  في تخفيض العجز 2015الخارجية خالل الربع الرابع 

من الناتج % 5.6نسبته أو ما ( مليون شيكل 718.7 نحو ليبلغ
 مليون 469.3مقارنة بفائض بلغ نحو ، )المحلي اإلجمالي
  ).3- 3 الشكل انظر(السابق شيكل في الربع 
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  المالي نسبة إلجمالي الناتج المحلي االسمي الرصيدمؤشرات : 3-3شكل 
  

-15.0

-12.0

-9.0

-6.0

-3.0

0.0

3.0

6.0

الرصيد الجاري

الرصيد الكلي قبل المنح 
والمساعدات

الرصيد الكلي بعد المنح 
والمساعدات

Q4-2014 Q3-2015 Q4-2015
 

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

  .التمويل
  

  المقارنة السنوية
 خالل )قبل الدعم الخارجي (الجاريفي الرصيد  العجز انخفض

مقارنة بالعام السابق، ليبلغ نحو % 10.7 بنحو 2015 العام
من الناتج المحلي % 4.2 مليون شيكل وليشكل نحو 2,075.7

. 2014عام % 5.1مالي خالل هذا العام، مقارنة بنحو اإلج
لنفقات اًشامال (قبل الدعم  الكلي الرصيد كما تراجع العجز في

 ليبلغ العجز حوالي ، خالل نفس الفترة5.1% بنحو )التطويرية
الناتج المحلي % 5.6 مليون شيكل، وليشكل نحو 2,762.5

  . 2014في العام % 6.4اإلجمالي مقارنة بنحو 
  
ً فائضا 2015الدعم فقد حقق خالل العام  الكلي بعد ما الرصيدأ
من الناتج % 0.7، أو ما يعادل  مليون شيكل342.2نحو ب

. 2014 العام في% 3.3 بفائض بلغ، مقارنة المحلي اإلجمالي
 االنخفاض الحاد في المنح والمساعدات إلىُويعزى هذا التراجع 

  .ة بالعام السابقمقارن% 29.5الخارجية، حيث انخفضت بنحو 
  
  تراكم المتأخرات 3-4
  

يتوجب التنويه أن كافة األرقام السابقة المتعلقة بالموازنة الربعية 
. أو السنوية هي مبالغ على األساس النقدي وليس أساس االلتزام

وكما أوضحنا في أعداد سابقة من المراقب فان الفرق بين 
، أي "تأخراتالم"أساس االلتزام واألساس النقدي يتمثل في 

ولكن ) أو استالمها(المبالغ التي يتوجب على الموازنة تسديدها 
  )37 وعدد 41عدد " المراقب" مثال انظر(لم تقم بذلك 

  
على الحكومة الفلسطينية خالل المترتبة  المتأخرات قيمةت بلغ

مقارنة  ل، مليون شيك870 حوالي 2015 من العام الرابعالربع 
 بين ّوتوزعت. خالل الربع السابق مليون شيكل 496.2بنحو 
، ) مليون شيكل473.8(لصالح القطاع الخاص ت متأخرا

 اإلرجاعاتومتأخرات ، ) مليون شيكل332(وأجور ورواتب 
، ومتأخرات النفقات التطويرية ) مليون شيكل14.4(الضريبية 

 مليون شيكل من 11.1، بالمقابل تم سداد ) مليون شيكل60.9(
وعند إضافة ). 5-3 جدول انظر(المدفوعات المخصصة 
عجز الرصيد  إلى) مليون شيكل 870(إجمالي تراكم المتأخرات 

، يرتفع )مليون شيكل 1,199.9( على األساس النقدي الجاري
 مليون 2,069.9 إلى على أساس االلتزام الجاريرصيد عجز ال

  ) .أسعار جارية(من الناتج المحلي اإلجمالي % 16ل، أي شيك
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   المتأخرات المترتبة على الحكومة الفلسطينية: 5-3جدول 
  )مليون شيكل(

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

2014  2015  

 334.8 146.5 14.4 52.9 108.9 158.6 87.4  إرجاعات ضريبية
)485.9( 852.2 433.2 األجور والرواتب  )95.6(  332.0 569.8 602.7 

 1,591.6 1,711.9 473.8 490.0 358.7 269.1 491.8 )القطاع الخاص(نفقات غير األجور 
 206.3 351.2 60.9 48.1 49.0 48.3 85.1 النفقات التطويرية

)4.5( 107.7 - المدفوعات المخصصة  0.8 )11.1(  - 92.9 
 2,828.3 2,779.4 870.0 496.2 26.2 1,435.9 1,097.5 إجمالي متأخرات بنود اإلنفاق

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

  
 المقارنة السنوية

بلغت قيمة المتأخرات المترتبة على الحكومة خالل العام 
% 1.8 مليون شيكل مرتفعة بنحو 2,828.3 حوالي 2015

ويالحظ انخفاض المتأخرات لصاح .  مقارنة مع العام السابق
القطاع الخاص واالرتفاع الكبير في متأخرات اإلرجاعات 

والتي تعود على األغلب في معظمها أيضا لقطاع (الضريبية 
ووصل اجمالي قيمة المتأخرات المتراكمة ). األعمال الخاص

  .2015لعام  مليار شيكل مع نهاية ا13على الحكومة نحو 
  

 مليون 2,828.3 (2015وعند إضافة إجمالي متأخرات العام 
 2,075.7(إلى العجز الجاري على األساس النقدي ) شيكل

 على أساس االلتزام الجاريرصيد ، يرتفع عجز ال)مليون شيكل
   الناتج  من %10 عادل   شيكل  وهو ما   مليون4,904إلى 

في % 11.2ارنة مع ، مق2015المحلي االجمالي في العام   
  . العام السابق

  
  9 )أساس االلتزام( إيرادات المقاصة 3-5
  

خالل الربع ) على أساس االلتزام(ّاستقرت إيرادات المقاصة 
 عند مستواها تقريبا في الربع السابق، في حين 2015الرابع 

ساهمت . 2014مقارنة بالربع المناظر % 9.8ارتفعت بنحو 
من إجمالي إيرادات المقاصة %) 36.9(ايردات الجمارك بنحو 

خالل هذا الربع، فيما ساهمت إيرادات المحروقات بنحو 
انظر (، وساهمت إيرادات القيمة المضافة بنحو الربع %)35(

  ).6-3الجدول 

  
  إيرادات المقاصة وفق أساس االلتزام : 6-3جدول 

  )مليون شيكل(
 البيان 2015 2014

 الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني األولالربع  الربع الرابع
2014 2015 

 7,988.0 7,331.2 2,056.6 2,047.7 1,991.8 1,891.9 1,873.8 إيرادات المقاصة
 2,921.0 2,520.6 758.5 766.1 740.1 656.3 671.7 الجمارك

 2,275.9 2,278.3 573.6 570.5 553.5 578.3 573.3 القيمة المضافة
 (6.1) 6.6 (4.1) 2.9 2.6 (7.5) 1.0 الشراء

 2,773.9 2,474.4 720.3 708.2 687.2 658.2 619.8 المحروقات
 23.3 51.3 8.3 - 8.4 6.6 8.0 الدخل

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

  

 فقد ارتفعت إيرادات المقاصة على 2015عام ّأما فيما يتعلق بال
مقارنة بالعام السابق، لتبلغ حوالي % 9أساس االلتزام بنحو 

   التحسن ُويعزى السبب الرئيسي في هذا.  مليون شيكل7,988

وارتفاع إيرادات % 15.9إلى ارتفاع إيرادات الجمارك بنحو   
  .مقارنة بالعام السابق% 12.1المحروقات بنحو 

  

                                                           

  . المقاصة بمكوناتها إيراداتتم استخدام أساس االلتزام كون بيانات جداوله هي الوحيدة التي تحتوي على تفاصيل  9



  المراقب االقتصادي واالجتماعي

 

 27 

  دين العام الحكوميال 3-6
 

 الرابع خالل الربع) ًمقوما بالشيكل( الدين العام الحكومي ارتفع
ليبلغ مقارنة بالربع السابق % 12.8 بنحو 2015 من العام

% 20.1أو ما يعادل   مليون شيكل،9,908.1حوالي ه رصيد
مقارنة % 14.6كذلك ارتفع بنحو . من الناتج المحلي اإلجمالي

  2014.10العام بالربع المناظر من 

  

تطورات مديونية الحكومة على ثالثة عوامل  وبشكل عام تعتمد
على مستوى  المالية العامة التطورات في أداء: ًرئيسية؛ أوال

الضغوط : ًثانيا) العجز على األساس النقدي(الرصيد الكلي، 
بسبب تراكم المتأخرات تجاه القطاع الخاص والموظفين 

التطورات في : ًثالثا).   االلتزامالعجز على أساس(العموميين 
  .الدوالرسعر صرف الشيكل مقابل 

محلي ّأما فيما يخص هيكل الدين العام، فقد توزع بين دين   
توزع الدين و. للدين الخارجي% 42.2و )%57.8نحو (

، %57.8الخارجي بين مؤسسات مالية عربية بنسبة 
نسبة وقروض ثنائية ب% 31.5ٕومؤسسات دولية واقليمية بنحو 

ًفقد كان في أغلبه مستحقا  المحليالعام ا الدين ّأم%. 10.7
من هذا الدين هي % 15.1ً علما أن نحو ،للجهاز المصرفي

كما . قروض مقدمة لهيئة البترول بكفالة الحكومة الفلسطينية
 مليون 42.6حوالي في الربع الرابع  المدفوعة  الدينفوائدبلغت 

 شيكل فقط في الربع  مليون15.6شيكل مقارنة بحوالي 
  .)7-3 جدول انظر( 2014المناظر 

  

 

 الدين العام الحكومي : 7-3جدول 

 )مليون شيكل(

2014 2015 
 البيان

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

 5,726.8 4,399.4 5,726.8 4,577.2 4,805.9 5,207.9 4,399.4  الدين الحكومي المحلي-أ
 3,119.8 2,460.9 3,119.8 2,727.8 2,523.5 2,778.9 2,460.9 قروض البنوك 
 1,692.7 1,180.5 1,692.7 990.8 1,395.5 1,633.7 1,180.5 )قصيرة األجل(تسهيالت بنكية 

 862.0 705.7 862.0 806.4 834.7 743.0 705.7 )قصيرة األجل(قروض هيئة البترول 
 52.3 52.3 52.3 52.3 52.3 52.3 52.3 )قصيرة األجل( عامة أخرى قروض مؤسسات

 4,181.3 4,246.7 4,181.3 4,205.0 4,052.7 4,236.1 4,246.7  الدين الحكومي الخارجي-ب
 2,414.8 2,421.7 2,414.8 2,427.7 2,335.9 2,453.4 2,421.7 مؤسسات مالية عربية

 2,022.7 2,018.0 2,022.7 2,032.5 1,954.9 2,056.8 2,018.0 صندوق األقصى
 218.8 221.7 218.8 218.5 210.2 219.8 221.7 الصندوق العربي للتنمية االقتصادية واالجتماعية

 173.3 181.9 173.3 176.7 170.8 176.7 181.9 البنك اإلسالمي للتنمية
 1,317.6 1,356.4 1,317.6 1,342.6 1,298.7 1,357.6 1,356.4 مؤسسات مالية إقليمية ودولية

 1,052.4 1,079.3 1,052.4 1,063.9 1,032.1 1,091.5 1,079.3 البنك الدولي
 176.3 187.7 176.3 188.9 180.2 174.9 187.7 بنك االستثمار األوروبي

 9.7 10.6 9.7 10.1 9.8 10.3 10.6 الصندوق الدولي للتطوير الزراعي
 79.2 78.8 79.2 79.7 76.6 80.3 78.8 األوبك

 448.9 468.6 448.9 434.7 418.2 425.6 468.6 قروض ثنائية
 9,908.1 8,646.1 9,908.1 8,782.2 8,858.7 9,443.9 8,646.1 الدين العام الحكومي

 228.1 171.1 42.6 57.0 66.0 62.5 15.6 الفوائد المدفوعة
%20.1 %17.4 %17.8 %20.4 %19.0  إجمالي الناتج المحلي االسميإلىنسبة الدين العام   19.0% 20.1%  

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

                                                           

مليون دوالر نهاية  2,216.8 ً مليون دوالر مقارنة بنحو2,537.2لتبلغ حوالي % 14.5 بنحو 2015ًنية الحكومة مقومة بالدوالر قد ارتفعت نهاية العام تجدر اإلشارة أن مديو  10
  ).من الناتج المحلي اإلجمالي% 20أو ما يعادل  (2014العام 
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  تواضع الطموح وتواضع األداء: 2016 و2015 السلطة الوطنية موازنة: 2صندوق 
  

داء المالي الفعلي ّكما توفرت اآلن معلومات أولية عن األ. 2016زنة السلطة الوطنية الفلسطينية للعام  العام موامطلعأعلنت وزارة المالية في 
ّوسنقدم فيما يلي عرضا مختصرا لهذا األداء قبل أن نقدم لمحة عن موازنة العام .  مقارنة بالموازنة2015للسلطة الوطنية خالل العام  ًّ ً2016.  

  
  التنفيذّالخطة و: 2015موازنة العام 

 2015ّ، كما يوفر مقارنة بين أرقام الموازنة المخططة للعام 2015- 2010ّ تطور الوضع المالي للسلطة الوطنية خالل الفترة 1ّيلخص الجدول 
  :ويمكن أن نسوق المالحظات التالية على األرقام المقارنة هذه. ًواألرقام المحققة فعليا

  
 حد بعيد، إذ جاءت اإليرادات الفعلية أعلى من اإليرادات المخططة في الموازنة بمقدار أقل من إلىًا  صائبّالعامةكان تقدير صافي اإليرادات  •

ّومن الجدير التذكير هنا بأن عام ). أعلى من المخطط% 3جاء الفعلي ( صواب تقدير إيرادات من المقاصة إلىويعود الفضل في هذا %. 1
ّقاصة، وأن اإلفراج عن األموال المحتجزة تم في شهر آذارف إسرائيل عن تحويل مبالغ المّ شهد توق2015 ّ.  

ّصائبا، إذ أن الرقم الفعلي لإلنفاق جاء أقل من الرقم المخطط في الموازنة ) مع صافي اإلقراض(كذلك كان تقدير إجمالي النفقات الجارية  • ً
ّصائبا، وذلك ألنع اإلنفاق على البنود المختلفة لم يكن ّع توزّ توقّعلى أن. فقط% 1.3بمقدار   صافي اإلقراض بند ًا طرأ علىكبيرًا  ارتفاعً

 التي جاءت  بما فيها الرواتب،إلنفاق الجاري، وهو ما تم موازنته بانخفاض في اإلنفاق على البنود األخرى ل) أعلى من المخطط45%(
 . أقل من الرقم المخطط% 2.5

 الموازنة ّ أنإلىع قيمة هذه النفقات ّويعود الفشل في توق. نفقات المخططة في الموازنةمن قيمة ال% 20لم تتجاوز النفقات التطويرية الفعلية  •
ّتفترض تقليديا أن ً، وهو أمر خارج تماما عن سيطرتها، وهو ما ً اإلنفاق التطويري يتم تمويله بالكامل تقريبا من المساعدات الدولية الخارجيةً

  . عرضة لالنحراف أكثر من غيرههيجعل
في االنخفاض بلغت نسبة  و.فقط من المبلغ الذي توقعت الموازنة الحصول عليه% 40مويل الدولي للموازنة الجارية والتطويرية نحو التبلغ  •

 .التطويريبالنسبة لإلنفاق % 93ولموازنة الجارية بالنسبة ل% 12المساعدات نحو 

ّ، ولكن الفجوة بين صافي اإليرادات العامة والنفقات  مليار شيكل1.50 ، بعد المساعدات الدولية،عت الموازنة أن يبلغ العجز اإلجماليّتوق •
 .عن العجز المتوقع في الموازنة% 30 كان أعلى بنحو 2015ّ، أي أن عجز الموازنة في العام  مليار شيكل1.97الكلية بلغ 

ّأوال، أن أرقام اإليراد واإلنفاق لعام . ًأخيرا يتوجب التأكيد على أمرين • ًثانيا، وكما يستدل من المراجعات . ام تقديرية وأولية هي أرق2015ً
ًالفصلية للموازنة الحكومية في المراقب، فإن عجز الموازنة على أساس االلتزام غالبا ما يكون أكبر من العجز على األساس النقدي ّ.  

  
  2016موازنة العام 

.  السلبية المتمثلة في الجمود السياسي والتراجع في النشاط االقتصادي في ذات سياق المؤشرات االقتصادية والسياسية2016جاءت موازنة العام 
 2016ولهذه األسباب انحصرت منطلقات إعداد الموازنة للعام . ّوهذا بالطبع يؤثر على الوضع المالي للسلطة الفلسطينية وعلى الموازنة بالتالي

  :رين في أم2015بنفس المنطلقات التي حددتها في بيان الموازنة لسنة 
  

 . االستمرار في ترشيد النفقات في كافة بنود الموازنة وضبط صافي اإلقراض عن طريق اإلصالح المالي واإلداري لقطاعي الكهرباء والمياه •

انها ة وزارة المالياعلنت و ما وه. يرادات غير الضريبية وتوسيع قاعدة الضرائب المحليةيرادات المحلية برفع جباية اإلالتركيز على زيادة اإل •
الرسوم المحلية وفرض رسوم دراسة مستويات و من خالل استكمال توسيع قاعدة الضريبة 2018-2016في الفترة القادمة ستسعى اليها 

 .جديدة

  
 : بالنقاط التالية2016عات الموازنة للعام ّويمكن تلخيص توق

في % 2.6وتتوزع هذه بزيادة ). 2015باألرقام الفعلية األولية للعام مقارنة (ًتقريبا % 5تأمل الموازنة تحقيق نمو في صافي اإليرادات العامة  •
 .اإليرادات المحلية، ونسبة مشابهة في إيرادات المقاصة

ّ، فإن التوقع هو أن تنمو على معدل  وصافي اإلقراضّأما بالنسبة إلجمالي النفقات الجارية • التباين بين زيادة اإليرادات ونمو . فقط% 2ّ
قراض سوف ينخفض ّويعتمد توقع الموازنة هنا على افتراض أن صافي اإل%. 3.5 العجز الجاري سوف ينخفض بمقدار ّنالنفقات يعني أ

، وهذا االنخفاض في صافي اإلقراض %)26بنسبة  (2016 مليون فقط في العام 850 إلى 2015 مليون شيكل في العام 1,154من 
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ع تحقيق انخفاض كبير في صافي ّ توقّومن الجدير بالتنويه أن. ا فيها زيادة الرواتبّيفترض أن يعوض الزيادة في النفقات الجارية، بم
ّمزمنا في موازنات السلطة خالل السنوات الماضية، كما أنًهدفا اإلقراض يكاد أن يكون   الفشل في تحقيق هذا الهدف تكرر في كافة تلك ً

 .السنوات

ً وهو تقريبا ضعف اإلنفاق التطويري الذي تحقق في ، مليار شيكل1.4 نحوي العام الحالي، ً كبيرا لإلنفاق التطويري فًخصصت الموازنة رقما •
ّمن هذا اإلنفاق من المساعدات الدولية، مع العلم أن المساعدات الدولية لهذا الغرض كانت % 70وتأمل الموازنة أن يتم تمويل . 2015العام 

 .متواضعة للغاية في العام الماضي

 .منها إلى دعم الموازنة الجارية% 75، وأن يذهب 2016 مليار شيكل من المساعدات الدولية في العام 3.9 الحصول على تتوقع الموازنة •

وهذه الفجوة تبلغ . ّ حتى بعد أخذ المساعدات والمنح الدولية المتوقعة بعين االعتبار،ًأخيرا، مازال هناك في الموازنة فجوة بين اإلنفاق واإليراد •
 من عجز يبلغ 2016 سوف تعاني في نهاية العام الموازنة فان ّوهذا يعني أنه حتى إذا ما تحققت كافة األرقام المتوقعة. كل مليار شي1.5
حسب جداول صندوق ( مليار دوالر 5نحو  2013 مليار شيكل، وهذا بالطبع سوف ينعكس في ارتفاع الدين العام الذي بلغ في نهاية 1.5

، ووصل إلى )ًالمتأخرات للقطاع الخاص ولصندوق التقاعد جزءا من الدين العام، خالف لما تحتسبه وزارة الماليةالنقد الدولي والذي يعتبر 
  11.الناتج المحلي اإلجمالي، وهي النسبة القصوى التي يسمح بها قانون الدين العاممن % 40 حدود

  
  يةالفلسطين الوطنية للسلطة التمويل ومصادر والنفقات يراداتاإل: 1جدول 

 )مليون شيكل(

   موازنة2016  *2015   موازنة2015  2014  2013  2012  2011  2010 البيان

 11,189.0 10,725.0 10,658.0 9,817.0 8,361.0 8,648.8 7,793.6 7,090.5  صافي اإليرادات العامة
 11,630.0 11,312.0 11,058.0 10,445.0 9,167.6 8,843.3 7,842.0 7,414.6 إجمالي اإليرادات

 3,393.0 3,307.0 3,290.0 3,114.0 3,078.6 2,747.1 2,511.6 2,778.6  اإليرادات المحلية-
 2,193.0 2,322.0 2,220.0 2,149.0 2,157.3 1,851.9 1,726.8 1,769.6 إيرادات ضريبية

 1,199.0 985.0 990.0 966.0 921.3 895.2 784.8 1,009.0 إيرادات غير ضريبية
 8,237.0 8,005.0 7,768.0 7,331.0 6,089.0 6,096.2 5,330.4 4,636.0  إيرادات المقاصة-
 441.0 587.0 400.0 628.0 806.6 194.5 48.5 324.1 ارجاعات ضريبية) ناقص(

إجمالي النفقات الجارية وصافي 
 اإلقراض

11,130.9 10,597.0 11,730.1 11,735.0 14,556.0 15,085.0 14,895.0 15,212.0 

 7,662.0 7,433.0 7,617.0 7,336.0 6,548.2 5,995.6 6,006.8 5,836.2  رواتب وأجور-
 6,700.0 6,308.0 6,668.0 6,197.0 4,426.9 4,662.6 4,089.3 4,313.6  النفقات الجارية األخرى-
 850.0 1,154.0 800.0 1,022.0 759.9 1,071.9 500.9 983.2  صافي اإلقراض-

 4,023.0 4,170.0 4,427.0 4,738.0 3,374.0 3,081.3 2,803.4 4,040.4 العجز الجاري قبل التمويل
 1,365.0 872.0 4,485.0 938.0 607.4 813.0 1,054.4 1,026.0 النفقات التطويرية+ 

 5,388.0 5,042.0 8,912.0 5,676.0 3,981.4 3,894.3 3,857.8 5,066.7 العجز اإلجمالي قبل التمويل
 3,881.0 3,071.0 7,410.0 4,402.0 4,914.9 3,586.7 3,519.8 4,764.5 التمويل الخارجي

 2,925.0 2,748.0 3,120.0 3,676.0 4,531.6 2,985.7 2,915.0 4,277.6  دعم الموازنة-
 956.0 323.0 4,290.0 726.0 383.3 601.0 604.8 486.9 دعم نفقات تطويرية -

استدامة المالية العامة، خالصة الوضع المالي للسلطة ). 2014(سلطة النقد الفلسطينية . 2010ية، تقارير المالية الشهر). 2011(وزارة المالية : المصادر
  2016- 2014وزارة المالية، موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية . 2013-2011الفلسطينية، 

  .األخير لربعوتقديري ل السنة، مناألرباع الثالث األولى  عن فعلي* 
  

  

                                                           

 )2015آب،  (41ي المراقب عدد  ف4صندوق رقم ل للدين العام ومكوناته انظر الّمن أجل تحليل مفص   11
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  القطاع المصرفي -4
  

ًخصوم المصارف المرخصة في فلسطين ارتفاعا /شهدت أصول
مقارنة مع % 1.1 بنسبة 2015خالل الربع الرابع من العام 

ويلخص .  مليون دوالر12,602.3الربع السابق، لتبلغ نحو 

تطورات البنود الرئيسة في الميزانية المجمعة ) 1-4(الجدول 
ربع الرابع للمصارف المرخصة في فلسطين خالل الفترة من ال

  .2015 وحتى الربع الرابع 2014
  

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

  *البيان  %نسبة التغير  2015  2014
  سنوية *ربعية  الربع الرابع  الربع الثالثالربع الثاني   الربع األول  الربع الرابع

 6.7 1.1 12,602.3 12,462.1 12,420.0  11,925.4  11,815.4  ألصولا إجمالي
 19.0 7.5 5,824.7 5,420.4 5,419.7  5,126.0 4,895.1  التسهيالت االئتمانية المباشرة

 -11.9 -5.8 3,870.3 4,109.9  3,934.1  4,088.5  4,391.1  األرصدة لدى سلطة النقد والمصارف
 8.9 -3.4 1,134.1 1,174.0 1,057.1  1,061.0  1,041.5   أرصدة لدى سلطة النقد - 
  -28.3  0.6  365.6  363.5  386.7  471.6  509.8   أرصدة لدى المصارف في فلسطين-  
 -16.5 -7.8 2,370.6 2,572.4 2,490.4  2,555.9  2,839.8  أرصدة لدى المصارف في الخارج-  

  -3.3  -1.3  952.7  965.5  965.8  992.8  985.6  محفظة االوراق المالية للمتاجرة واالستثمار
 64.5 4.4 1,083.2 1,037.3  993.6  721.5  658.5  النقدية والمعادن الثمينة

 14.0 3.2  165.4  160.3  147.1  145.4  145.1  االستثمارات
  -31.7  -31.7  4.1  6.0  6.2  5.5  6.0  القبوالت المصرفية
  -4.4  -8.0  701.9  762.7  953.5  845.6  734.1  الموجودات األخرى

 6.7 1.1 12,602.3 12,462.1 12,420.0  11,925.4 11,815.4  إجمالي الخصوم
 8.1 1.6 9,654.6 9,506.5 9,456.4  8,974.1  8,934.5  )**ودائع غير مصرفية(إجمالي ودائع الجمهور 

 -0.2 2.4 1,461.7 1,427.0 1,396.0  1,446.2  1,464.0  حقوق الملكية
  17.0  -5.5  852.0  901.7  736.5  771.7  728.2  )صرفيةودائع م(أرصدة سلطة النقد والمصارف 

  122.3  -24.9 299.2 398.4  206.8  190.1  134.6   ودائع سلطة النقد -
  -26.5  4.1 367.5 353.0 376.3  461.6  499.9   ودائع المصارف في فلسطين-  
  97.9  23.4  185.4  150.3  153.4  120.0  93.7   ودائع المصارف خارج فلسطين-  

  -29.4  3.0  182.8  177.5  391.7  317.7  258.9  بات األخرىالمطلو
  5.0  0.4  451.2  449.4  439.5  415.6  429.7  المخصصات واالهتالك

  .2015، كانون األول  الميزانية المجمعة للمصارف-سلطة النقد الفلسطينية: المصدر
  .2015لربعين الثالث والرابع ، ونسبة التغير هي بين ا)تشمل المخصصات(البنود في الجدول هي باإلجمالي * 

  )الودائع غير المصرفية(تشمل ودائع القطاع الخاص وودائع القطاع العام ** 
  
 )الموجودات(جانب األصول  4-1

  

إجمالي موجودات المصارف المرخصة في فلسطين حوالي بلغ 
مقارنة بالربع % 1.1 مليار دوالر، مرتفعة بحوالي 12.6

. 2014 بالربع المناظر من العام مقارنة% 6.7السابق، وبنحو 
ّ البنود الرئيسية لموجودات المصارف، يالحظ أن إلىوبالنظر 
 الزيادة الملحوظة في كل من محفظة إلى يعزى هذا النمو

وفيما يلي ملخص . التسهيالت االئتمانية، والنقدية واالستثمارات
ألهم التطورات الربعية والسنوية التي حصلت على بنود 

  . تالموجودا

 التسهيالت االئتمانية المباشرة �

  الربع الرابع
خير من لت التسهيالت االئتمانية المباشرة نهاية الربع األّشك

جمالي موجودات المصارف إ من %46.2حوالي  2015العام 
بلغت قيمة هذه التسهيالت نهاية الربع و. المرخصة في فلسطين

مقارنة % 7.5 مليون دوالر مرتفعة بنحو 5,824.7حوالي الرابع 
 إلىعزى الزيادة ُوت. )1-4 الجدول انظر (مع الربع السابق

 %25.7ارتفاع كل من التسهيالت الممنوحة للقطاع العام بنحو 
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 مليون دوالر، والتسهيالت الممنوحة 1,456.1حوالي لتبلغ 
 زيادة إلى وأدت هذه التطورات .%2.5للقطاع الخاص بنسبة 

بنحو ( االئتمانية المباشرة حصة القطاع العام من التسهيالت
 مقابل انخفاض في حصة %25 إلىلتصل )  نقطة مئوية3.6

 خالل الربع %75 نقطة مئوية لتبلغ 3.6القطاع الخاص بنحو 
  . 2015الرابع 

  
نحو (وكانت الزيادة الملحوظة في تسهيالت الجاري مدين 

السبب الرئيس لنمو التسهيالت ) مقارنة بالربع السابق% 13.6
أما تسهيالت . تمانية الممنوحة للقطاع العام خالل هذا الربعاالئ

، كما ارتفعت تسهيالت %6.0ًالقروض فقد سجلت نموا بنسبة 
 مليون دوالر مقارنة مع 29.5التمويل التأجيري لتبلغ حوالي 

  .  مليون دوالر في الربع السابق25.4

من اجمالي % 88.1استحوذت الضفة الغربية على نحو 
وتركزت . حصة قطاع غزة% 11.9، مقابل نحو التسهيالت

معظم التسهيالت الممنوحة في الضفة الغربية في محافظة رام 
أما %. 9.9، ومحافظة نابلس بنسبة %62.1اهللا والبيرة بنسبة 

من % 65.5في قطاع غزة فاستحوذت محافظة غزة على نحو 
  ). 2-4 الجدول انظر(إجمالي التسهيالت الممنوحة 

  
ر األمريكي على النصيب األكبر من التسهيالت سيطر الدوال

، تاله الشيكل %50.3 بنسبة 2015نهاية الربع الرابع 
%. 14.8، ثم الدينار األردني بنسبة %34.1اإلسرائيلي بنسبة 

ًوشهد الربع الرابع ارتفاعا في حصة التسهيالت الممنوحة 
  نقطة مئوية على0.8 و3.3بالشيكل والدينار األردني بحوالي 

الترتيب، مقابل انخفاض حصة التسهيالت الممنوحة بالدوالر 
  .  نقطة مئوية مقارنة مع الربع الثالث4.2األمريكي بحوالي 

 

   حسب الجهة المستفيدة والنوع والعملة  التسهيالت االئتمانية المباشرةإجمالي: 2-4جدول 
 )مليون دوالر(

  (%) نسبة التغير   2015  2014
  

  السنوية  الربعيةالربع الرابع   الربع الثالث  الربع الثاني  بع األولالر  الربع الرابع
  حسب الجهة المستفيدة

 17.4 25.7 1,456.1 1,158.7 1,264.0  1,300.3  1,239.8  قطاع عام
 19.8 2.4 4,349.3 4,245.6  4133.6  3,800.3  3,631.2  قطاع خاص مقيم

 19.6 2.0 3,654.9 3,581.8 3,479.1  3,165.9  3,056.6  الضفة الغربية -
 20.8 4.6 694.4 663.8  654.5  634.4  574.6  قطاع غزة -

  -19.9  19.9  19.3  16.1  22.1  25.4  24.1  قطاع خاص غير مقيم
  حسب النوع

 20.4 6.0 4,639.8 4,377.6 4,232.6  4,009.2  3,853.8  قروض
 13.2 13.6 1,155.4 1,017.5 1,163.0  1,094.7  1,021.0  جاري مدين

  45.3  16.1  29.5  25.4  24.1  22.2  20.3  أجيريتمويل ت
  حسب العملة

 3.2 -0.8 2,929.3 2,953.5 2,947.9  2,929.7  2,838.7  دوالر
  48.1  14.1  863.2 756.4  711.1  629.6  582.7  دينار أردني

 37.5 19.0 1,984.7 1,667.7 1,720.7  1,537.1  1,443.6  شيكل
  57.3  11.0  47.5  42.8  40.0  29.6  30.2  عمالت أخرى

 19.0 7.5 5,824.7 5,420.4 5,419.7  5,126.0  4,895.1  المجموع
  .2015، كانون األول  الميزانية المجمعة للمصارف-سلطة النقد الفلسطينية: المصدر

  
  :المقارنة السنوية

 5.8 حوالي 2015 التسهيالت االئتمانية نهاية العام إجماليبلغ 
جراء ، 2014قارنة بالعام م% 19.0ًمليار دوالر، مرتفعة بنحو 

ارتفاع التسهيالت الممنوحة لكل من القطاع العام بنسبة 

كما ارتفعت %. 19.5، والقطاع الخاص بحوالي 17.4%
وبقيمة % 20.4التسهيالت الممنوحة على شكل قروض بنسبة 

% 13.2 مليون دوالر، وتسهيالت الجاري مدين بنسبة 786.0
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 الرتفاع تسهيالت التمويل  مليون دوالر، اضافة134.4وبقيمة 
 2015ويالحظ خالل العام .  مليون دوالر9.2التأجيري بحوالي 

ردني  النمو في التسهيالت الممنوحة بعمالت الدينار األّنأ
سرائيلي كان أكبر بكثير من النمو في التسهيالت والشيكل اإل

مريكي، حيث نمت تسهيالت الشيكل الممنوحة بعملة الدوالر األ
على % 48.1و% 37.5 بنحو 2015 خالل العام والدينار

أي ما يعادل % 3.2الترتيب، مقابل نمو تسهيالت الدوالر بنحو 
-4انظر الجدول  (2014 مليون دوالر مقارنة مع العام 90.6

طلب  (طلبال عوامل إلى ويعزى هذا التباين في التوزيع ). 2
عرض الوعوامل ) ساسيأالحكومة على عملة الشيكل بشكل 

ها للتخلص منالسعي عملة الشيكل وبالسيولة لدى البنوك تفاع ار(
   ). اإلقراض بهذه العملةعبر زيادة 

  
 القطاع إلىالتسهيالت االئتمانية الممنوحة ّأما بالنسبة لتوزيع 

الخاص على القطاعات االقتصادية المختلفة فقد سيطر تمويل 
ت السلع االستهالكية على النسبة األعلى من هذه التسهيال

من إجمالي التسهيالت الممنوحة للقطاع % 24.9بنسبة 
الخاص، حيث سجلت قيمة التسهيالت الممنوحة لتمويل السلع 

تالها قطاع العقارات . 2014عن العام % 10.4ًارتفاعا بنسبة 
، ثم قطاع التجارة بشقيه الداخلية %21.8واإلنشاءات بنسبة 

  ). 3- 4 الجدول انظر% (21.6والخارجية بنسبة 
  

  (%) حسب القطاعات االقتصادية المستفيدة لقطاع الخاصاالئتمانية لتسهيالت ال إجمالي: 3-4جدول 
 

  (%)نسبة التغير   2015  2014
  القطاع االقتصادي

  السنوية  الربعية  الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثاني  الربع األول  الربع الرابع
  1.3  20.5  21.8  22.1  21.5 21.4 21.6  العقارات واإلنشاءات

  20.7  213.3  2.9  2.5  2.7  2.8  1.1  تطوير األراضي
  0.7  2.8  6.1  6.2  6.4  6.8  7.0  التعدين والصناعة

  6.8  26.5  21.6  20.7  20.1  19.2  20.4  التجارة الداخلية والخارجية
  10.8  57.1  1.7  1.6  1.4  1.6  1.3  الزراعة والثروة الحيوانية

  10.9  20.2  1.6  1.5  1.6  1.5  1.6  السياحة والفنادق والمطاعم
  -7.8  -33.1  0.5  0.5  0.7  0.6  0.8  النقل والمواصالت

  -17.2  7.4  9.2  11.4  10.4  10.1  10.2  الخدمات
  -25.5  -39.9  0.4  0.5  0.9  0.8  0.8  تمويل االستثمار باألسهم واألدوات المالية

  6.0  21.6  4.6  4.4  4.3  4.2  4.5  تمويل شراء السيارات
  10.4  18.1  24.9  23.1  24.3  25.6  25.2  ع االستهالكيةتمويل السل

  -11.2  5.7  4.7  5.5  5.8  5.5  5.4  أخرى في القطاع الخاص
 19.5 19.0 4,368.6 4,261.7 4,155.7  3,825.7  3,656.1  )مليون دوالر(اإلجمالي 
  .2015كانون األول  الشهرية، اإلحصائيةسلطة النقد الفلسطينية، النشرة  :المصدر

  

 رصدة لدى سلطة النقد والمصارفاأل �

  

 الربع الرابع

إجمالي األرصدة لدى سلطة النقد والمصارف نهاية الربع تراجع 
حوالي مقارنة بالربع السابق، ليبلغ % 5.8بنحو  2015الرابع 

ً نتيجة النخفاض  وجاء هذا التراجع. مليون دوالر3,870.3
،  دوالر مليون1,134.1لتبلغ % 3.4 سلطة النقد بنسبة أرصدة
رصدة لدى المصارف في الخارج بنسبة  انخفاض األإلى إضافة

 أرصدة شهدتمقابل بال.  مليون دوالر2,370.6 لتبلغ 7.8%
خالل % 0.6 ًارتفاعا بنحوالمصارف فيما بينها في فلسطين 

  . دوالر مليون 365.6 لتبلغ نفس الفترة

  
  

  المقارنة السنوية
د والمصارف نهاية العام رصدة لدى سلطة النقتراجع إجمالي األ

يعادل وهو ما (مقارنة بالعام السابق % 11.9 بنحو 2015
رصدة أجاء هذا التراجع نتيجة النخفاض ).  مليون دوالر520.8

)  مليون دوالر469.2( %16.5 الخارج بنسبةالمصارف في 
رصدة المصارف في أ، كما تراجعت 2014مقارنة مع العام 

بالمقابل ارتفعت ). ليون دوالر م144.2( %28.3فلسطين بنحو 
خالل )  مليون دوالر92.6( %8.9رصدة سلطة النقد بنحو أ

  . نفس الفترة
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  النقدية والمعادن الثمينة �
  

  الربع الرابع
ارتفع بند النقدية والمعادن الثمينة نهاية الربع الرابع من العام 

مقارنة مع الربع السابق، ليبلغ حوالي % 4.4 بنسبة 2015
وجاء هذا االرتفاع نتيجة لزيادة النقد . مليون دوالر 1,083.2

 75.3لدى مكاتب وفروع المصارف في الضفة الغربية بنحو 
 29.4مليون دوالر، مقابل انخفاضه في قطاع غزة بما يقارب 

  .مليون دوالر
  

  المقارنة السنوية

نحو (ارتفع بند النقدية والمعادن الثمينة بشكل ملحوظ 
 مقارنة بالعام السابق، حيث 2015نهاية العام %) 64.5

   مليون دوالر وفي 311.2 نحوارتفع في فروع الضفة الغربية ب

ويعزى هذا .  مليون دوالر113.5فروع قطاع غزة بنحو   
االرتفاع بشكل أساسي إلى انخفاض عمليات الشحن خالل 

 مقارنة بتلك التي تمت خالل العام السابق مما 2015العام 
ادة في السيولة لدى المصارف في كل من أدى إلى تراكم وزي

  ). 1-4انظر الشكل (الضفة الغربية وقطاع غزة 
  

 مليون شيكل 8,755.9 شحن حوالي 2015تم خالل العام و
، 12سرائيلإ إلىمن فروع المصارف العاملة في الضفة الغربية 

 مليون شيكل خالل العام 8994.9مقارنة بشحن حوالي 
 51استبدال نقد تالف بقيمة  2015 العام كذلك شهد .2014

 كمامليون شيكل من فروع المصارف العاملة في قطاع غزة، 
 مليون شيكل لهذه الفروع، 5تم إدخال نقد معدني بقيمة 

 مليون شيكل كفائض نقد من فروع 500 شحن إلىإضافة 
  .  فروع الضفة الغربيةإلىالمصارف في القطاع 

  

  وبند النقدية والمعادن الثمينة ) قومة بالدوالرم(السيولة النقدية للشيكل : 1-4شكل 

  2015- 2013خالل 
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  .2015، كانون األول  الميزانية المجمعة للمصارف-سلطة النقد الفلسطينية: المصدر

  
 جانب المطلوبات 4-2

 

 ودائع الجمهور �

  

 الربع الرابع

رابع من العام بلغت إجمالي ودائع الجمهور نهاية الربع ال
  بنحو ً نموا  ً مسجلة  دوالر،  مليون 9,654.6 حوالي 2015

نتيجة جاء هذا و. مقارنة بالربع الثالث من نفس العام% 1.6  
  خالل ) المقيم وغير المقيم(الخاص  القطاع  ودائع  الرتفاع 

                                                           

 العاملة في فلسطين بشحنها بصورة األردنية مليون شيكل قامت البنوك 3,455.9 من خالل بنك فلسطين، وحوالي إسرائيل بنك إلىمليون شيكل تم شحنها  5,300منها حوالي    12
  . المراسلةاإلسرائيلية البنوك إلىمباشرة 
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مقابل تراجع ودائع القطاع العام بنحو % 2.0بنحو الربع 
 23.8 ودائع السلطة الفلسطينية بنحو انخفاضمتأثرة ب، 4.0%

 6.3مليون دوالر، وانخفاض ودائع السلطات المحلية بنحو 

 النمو في ودائع الجمهور 2-4ويوضح الشكل . مليون دوالر
 حتى نهاية الربع الرابع 2014خالل الفترة من الربع الرابع 

2015. 

 

  النمو في ودائع الجمهور: 2-4شكل 
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ودائع القطاع العام ودائع القطاعات األخرى ودائع الجمهور

  
   الميزانية المجمعة للمصارف-سلطة النقد الفلسطينية: المصدر

  

بما فيها السلطات (وتوزعت ودائع الجمهور بين القطاعين العام 
% 93.2، و%6.8والخاص بنسب ) المحلية والمؤسسات العامة

خر آٍمن جانب . 2015على التوالي في نهاية الربع الرابع 

ين ودائع للمقيمين بنسبة توزعت ودائع القطاع الخاص ب
 مليون دوالر، وودائع لغير المقيمين 8,654.1وبقيمة % 96.2
  ).4-4 الجدول انظر(% 3.8بنسبة 

  
  2015بحسب المحافظات نهاية الربع الرابع من العام  الودائع واالئتمان الممنوح: 3-4 شكل
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  . الميزانية المجمعة للمصارف–ة الفلسطينيسلطة النقد : المصدر
  

ع حصة قطاع غـزة اارتفالجغرافية يالحظ وعلى مستوى المنطقة 
 ودائـع الجمهـور، إجمـاليمـن % 10.8  لتـصل إلـىبشكل طفيف

وقــــد اســــتحوذت %. 89.2 بلغــــت لــــضفة الغربيــــةلمقابـــل حــــصة 
من إجمالي ودائع الجمهور في % 70.9محافظة غزة على نحو 

فة الغربيـة فقـد تركـزت الودائـع فـي محافظـة القطاع، أما في الـض

%. 14.3محافظة نابلس بنـسبة و، %42.4رام اهللا والبيرة بنسبة 
ً توزيـع الودائـع والتـسهيالت االئتمانيـة جغرافيـا 3-4ويبين الشكل 

بحسب المحافظات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة نهايـة 
  .2015الربع الرابع 
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 2015 الربع الرابع من العام وتوزعت ودائع الجمهور خالل
بنسبة ) تحت الطلب(بحسب نوع الوديعة بين ودائع جارية 

من إجمالي ودائع الجمهور، وشكلت ودائع التوفير % 39.1
 انظر% (28.4، أما الودائع اآلجلة فشكلت ما نسبته 32.5%

كما استمرت سيطرة عملة الدوالر على إجمالي ). 4- 4الشكل 

منها، وشكلت % 37.1اذها على حوالي ودائع الجمهور باستحو
من تلك الودائع، ثم تالها الدينار % 33.5عملة الشيكل 

، بينما كانت النسبة المتبقية وهي %25.7االردني بنسبة بلغت 
  ).5- 4 الشكل انظر(للعمالت األخرى % 3.7

  

  توزيع ودائع الجمهور بحسب نوع : 4-4شكل 

  2015الوديعة الربع الرابع 

ودائع جارية 
39.1%

ودائع التوفير 
32.5%

ودائع ألجل
28.4%

  

  عملة توزيع ودائع الجمهور بحسب : 5-4شكل   

  2015الربع الرابع اإليداع، 

دوالر 
37.1%

دينار أردني 
25.7%

شيكل 
33.5%

عمالت  
%3.7اخرى 

  

  المقارنة السنوية
ــــة العــــام  ــــع الجمهــــور ارتفاعــــا ملحوظــــا نهاي ًســــجلت ودائ ً2015 

ـــة مـــع العـــام   9,654.6 إلـــى، لتـــصل %8.1 بنحـــو 2014مقارن
مــن إجمــالي مطلوبــات % 76.6مــا نــسبته مليــون دوالر، مــشكلة 

وجاء هذا االرتفاع كمحصلة للنمو في ودائع القطـاع . المصارف
 مقابــل انخفــاض ،%10.4بنــسبة ) المقــيم وغيــر المقــيم(الخــاص 

ـــــع القطـــــاع العـــــام بنحـــــو  ).     4-4 الجـــــدول انظـــــر (%16.5ودائ
  

  ملة ودائع الجمهور حسب الجهة المودعة والنوع والعتوزيع : 4-4جدول 
  )مليون دوالر(

    %نسبة التغير   2015  2014
  السنوية  الربعية  الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثاني  الربع األول  الربع الرابع

  حسب الجهة المودعة
 -16.5 -0.4 655.8 683.4  727.5  687.0  785.2  قطاع عام

  10.4  2.0 8,998.8 8,823.1 8,728.8  8,287.1  8,149.3  قطاع خاص
 10.4 1.8 8,654.1 8,500.7 8,399.7  7,962.4  7,840.6     مقيم

 11.7 6.9 344.7  322.4  329.1  324.7  308.7     غير مقيم

  حسب نوع الوديعة
 7.7 -1.2 3,776.4 3,822.0 3,770.5  3,609.4  3,505.7  ودائع جارية

 5.8 2.9 2,741.9 2,663.6 2,663.4  2,502.3  2,591.5  ودائع أجلة

 10.5 3.8 3,136.3 3,021.0 3,022.4  2,862.5  2,837.3  وفيرودائع ت

  حسب نوع عملة إيداع
 0.8 3.4 3,579.0 3,462.1 3,555.2  3,347.1 3,550.4  دوالر 

 7.7 2.0 2,477.2 2,428.1 2,375.9  2,270.8  2,299.4  دينار أردني

 17.4 -1.4 3,229.6 3,274.9  3,122.0  2,940.6  2,750.5  شيكل 

 10.4 8.1 368.9 341.4  403.2  415.6  334.2  خرىعمالت أ

 8.1 1.6 9,654.6 9,506.5 9,456.3  8,974.1  8,934.5  المجموع 

  .2015، كانون األول  الميزانية المجمعة للمصارف-سلطة النقد الفلسطينية: المصدر
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 أرصدة سلطة النقد والمصارف  �

  

 الربع الرابع

% 5.5 بنــسبة ًســجلت أرصــدة ســلطة النقــد والمــصارف هبوطــا
 852 مقارنـة مـع الربـع الـسابق لتبلـغ 2015نهاية الربـع الرابـع 

ًمليــــون دوالر، نتيجــــة لتراجــــع ودائــــع ســــلطة النقــــد الفلــــسطينية 
مقابل ارتفاع ،  مليون دوالر299.2لتصل إلى % 24.9بنسبة 

، %23.4كــــل مــــن ودائــــع المــــصارف خــــارج فلــــسطين بنــــسبة 
 كمـــا ســـجلت . %4.1وودائـــع المـــصارف فـــي فلـــسطين بنحـــو 

فـــي % 2.4ًحقـــوق الملكيـــة للمـــصارف المرخـــصة نمـــوا بنـــسبة 
ً مقارنــة مــع الربــع الــسابق 2015نهايــة الربــع الرابــع مــن العــام 

  . مليون دوالر1,461.7لتبلغ حوالي 
  

  المقارنة السنوية

 2015رصدة سلطة النقد والمصارف نهاية العام أارتفعت 
   مليون 852.0غ لتبل، 2014مقارنة مع العام % 17.0بنحو 

نمو كل من ودائع سلطة النقد الفلـسطينية وودائـع ، جراء دوالر  
علـــى % 97.9و% 122.3بنـــسبة المـــصارف خـــارج فلـــسطين 

التــوالي، مقابــل انخفــاض ودائــع المــصارف فــي فلــسطين بنحــو 
لمقابــل شــهدت حقــوق الملكيــة  با. خــالل فتــرة المقارنــة26.5%

% 0.2 بنــــسبة 2015 العــــام فــــي نهايــــةًللمــــصارف انخفاضــــا 
  . 2014مقارنة مع العام 

  

 المصارف مؤشرات أداء 4-3

  

 إلى انخفاض نسبة التسهيالت المتعثرة إلىتشير البيانات 
في الربع الرابع  نقطة مئوية 0.4اجمالي التسهيالت بنحو 

ا ّ أم. %2.1عما كانت عليه في الربع السابق لتصل إلى 
لقطاع الخاص فقد نسبة تسهيالت القطاع الخاص إلى ودائع ا

 لتصل إلى في الربع الرابع  نقطة مئوية 0.2ارتفعت بحوالي 
جمالي إ إلىًيضا نسبة حقوق الملكية أكما ارتفعت %. 48.5

  %.11.6صول لتصل األ
  

  المصارف المرخصة في فلسطينمؤشرات أداء : 5-4جدول 
 )نسبة مئوية(

2014  2015  
  المؤشر

  الربع الرابع  الربع الثالث  الثانيالربع   الربع األول  الربع الرابع
  11.6  11.5  11.2  12.1  12.4  إجمالي األصول/ حقوق الملكية

  74.2  74.7  71.1  72.2  68.0   إجمالي الدخلإلىنسبة اإليرادات من الفوائد 
  60.3  57.0  57.3  57.1  54.8  ودائع الجمهور/التسهيالت االئتمانيةإجمالي 

  48.5  48.3  47.9  46.2  44.9  ئع القطاع الخاصودا/إجمالي تسهيالت القطاع الخاص
  31.5  33.9  33.9  36.4  39.4  *إجمالي الودائع/الخارجية التوظيفات

  2.1  2.5  2.5  2.6  2.5  إجمالي التسهيالت/التسهيالت المتعثرة
  .2015، كانون األول  الميزانية المجمعة للمصارف-سلطة النقد الفلسطينية: المصدر

  ).ودائع المصارف+ ودائع سلطة النقد (الودائع المصرفية + دائع الجمهور و= إجمالي الودائع * 
 

جمالي الودائع فقد إ إلى 13أما نسبة التوظيفات الخارجية
 نقطة مئوية 2.4من العام بنحو الرابع انخفضت خالل الربع 

، ويعزى هذا االنخفاض %31.5مقارنة مع الربع السابق لتبلغ 
مقابل نمو % 6.1الخارجية بنسبة  تراجع قيمة التوظيفات إلى

   ).4-4 الجدول انظر(% 0.9جمالي الودائع بنحو إ
 

 

 

 

                                                           

لتسهيالت الممنوحة خارج فلسطين، تشمل التوظيفات الخارجية كل من ا   13
 ،لى األرصدة الموظفة في الخارجإضافة إواالستثمارات في أدوات االستثمار، 

  .  مليون دوالر3,311.5 نحو 2015بلغت نهاية العام التي و

  المرخصةأرباح المصارف  �

  

  الربع الرابع
بلغ صافي دخل المصارف المرخصة نهاية الربع الرابع من 

 36.4 مليون دوالر، مقارنة بنحو 29.2  حوالي2015العام 
وذلك % 19.8بنحو ًمليون دوالر في الربع السابق، منخفضا 

 مليون 9.6ما يعادل % (10.4نتيجة الرتفاع النفقات بحوالي 
 2.4ما يعادل % (1.9مقابل ارتفاع صافي االيرادات ب ) دوالر

  ).مليون دوالر
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  المقارنة السنوية
 حوالي 2015بلغ المجموع التراكمي ألرباح المصارف في العام 

الر في العام  مليون دو145.8 مليون دوالر مقارنة مع 134
% 8.5وجاء االنخفاض نتيجة ارتفاع النفقات بحوالي . 2014

  %. 3.6مقابل زيادة االيرادات بنحو 
  

 مصادر اإليرادات والنفقات وصافي أرباح 6-4ويوضح الجدول 
 إلىتشير البيانات ، حيث 2015-2014المصارف خالل الفترة 

كان بند  في صافي اإليرادات  البند الذي ساهم بأكبر نسبةأن
، وهو ما يدل على أن المصارف ال تزال %73الفوائد وبنسبة 

 .  أساسي لتوليد الدخلمصدرتعتمد على الوساطة المالية ك

 

  2015 -2014مصادر اإليرادات والنفقات وصافي دخل المصارف المرخصة : 6-4جدول 

  )مليون دوالر(

2014  2015  2014  2015   

  تراكمي  تراكمي  الربع الرابع  الربع الثالث  بع الثانيالر  الربع األول  الربع الرابع 
  512.1  494.3  130.7  128.3  130.1  123.0  129.8 صافي اإليرادات 

  373.8  360.7  97.0  95.5  92.5  88.8  88.3 الفوائد
  90.5  87.0  22.1  23.0  22.8  22.6  24.0 العموالت

  7.5  6.2  0.7  0.3  4.8  1.7  0.6 أوراق الدين المالية واالستثمارات
  30.7  25.3  5.7  7.9  8.9  8.2  7.3 والعمالت األجنبية عمليات تبديل وتقييم وتقييم

  2.3  1.9  2.0  0.1  0.1  0.1  0.5  )التحوط والمتاجرة(المشتقات 
  7.3  13.2  3.2  1.5  1.0  1.6  8.5 الدخول التشغيلية األخرى

  378.2  348.5  101.5  91.9  97.9  86.9  89.8 النفقات
  320.3  295.5  85.6  81.6  79.5  73.6  78.3 ليةالنفقات التشغي
  14.5  1.9  6.2  -0.4  5.4  3.3  -0.05 المخصصات

  43.4  51.1  9.7  10.7  13.0  10.0  11.5 الضريبة
  133.9  145.8  29.2  36.4  32.2  36.1  39.4 *صافي الدخل

 ). غير منشورةبيانات( 2015كانون األول ، األرباح والخسائرسلطة النقد الفلسطينية، قائمة : المصدر

   النفقات–صافي اإليرادات = صافي الدخل* 
  
    متوسط معدالت الفائدة على الودائع والقروض4-4
 

  الربع الرابع
شهدت معدالت الفائدة على كل من الودائع والقروض بعملة 

 2015ًالدوالر األمريكي ارتفاعا خالل الربع األخير من العام 
. على التوالي% 7.13و% 1.02مقارنة مع الربع السابق لتبلغ 

 قيام الفيدرالي األمريكي بتشديد سياسته النقدية إلىويعزى ذلك 
من خالل رفع أسعار الفائدة وذلك للمرة األولى منذ نشوء األزمة 

وعلى العكس من ذلك، فقد شهدت . 2008المالية العالمية عام 
ي معدالت الفائدة على الودائع والقروض بعملة الشيكل اإلسرائيل

. على الترتيب% 9.92و% 1.36ًتراجعا خالل نفس الفترة لتبلغ 
ويعود ذلك لتسهيل السياسة النقدية في إسرائيل، حيث قام بنك 

. 2015إسرائيل بتخفيض سعر الفائدة عدة مرات خالل العام 
ّأما أسعار الفائدة على التسهيالت الممنوحة بعملة الدينار 

 إلىة مئوية لتصل  نقط0.74األردني فقد تراجعت بنحو 

مع بقاء أسعار الفائدة على الودائع بنفس العملة عند % 8.75
  %). 2.21نحو (نفس النسبة كما في الربع السابق 

  

  المقارنة السنوية
سجل المتوسط المرجح ألسعار الفائدة على الودائع بالعمالت 

اذ . 2014 مقارنة مع العام 2015ًالثالث ارتفاعا نهاية العام 
مقارنة % 2.19سط أسعار الفائدة على الودائع بالدينار بلغ متو

كما ارتفع متوسط أسعار الفائدة . في العام السابق% 2.15مع 
خالل % 0.82مقارنة مع % 0.93 إلىعلى الودائع بالدوالر 

وكذلك ارتفع متوسط أسعار الفائدة على الودائع . الفترة ذاتها
 2015 في العام %1.56 نقطة مئوية ليبلغ 0.1بالشيكل بنحو 

  ).7-4 الجدول انظر(



  المراقب االقتصادي واالجتماعي

 38 

كما سجل المتوسط المرجح ألسعار الفائدة على التسهيالت 
ًبعملة الدينار األردني والدوالر األمريكي ارتفاعا خالل فترة 

على الترتيب، في حين % 6.78و% 9.05المقارنة، فقد سجلت 

ًشهدت أسعار الفائدة على التسهيالت بعملة الشيكل انخفاضا 
  ).7-4 الجدول انظر(% 10.18 إلى لتصل

 

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

  

  الشيكل  الدوالر  الدينار األردني
  الفترة

  القروض  الودائع  القروض  الودائع  القروض  الودائع
  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
  10.34  1.50  6.46  0.97  9.18  2.22  الربع الثاني
  10.15  1.37  6.65  0.89  9.49  2.21  الربع الثالث
  9.92  1.36  7.13  1.02  8.75  2.21الربع الرابع 

2015  

  10.18  1.56  6.78  0.93  9.05  2.19  توسطالم
  .2015كانون األول  الشهرية، اإلحصائيةسلطة النقد الفلسطينية، النشرة : المصدر

  
، فقد بلغت على 2015أما أسعار الفائدة الحقيقية خالل العام 

القروض على كل من الدينار األردني والدوالر والشيكل حوالي 
كما بلغت على . يبعلى الترت% 8.75و% 5.35و% 7.62

للعمالت الثالث % 0.13و% 0.50- و% 0.76الودائع حوالي 
 ومن الملفت للنظر أن سعر الفائدة 14.السابقة على التوالي

الحقيقي على الودائع بالدوالر سالب، وهذا يمكن أن يفسر 
أسباب تراجع األهمية النسبية للودائع بعملة الدوالر من إجمالي 

  .2015ام ودائع الجمهور خالل الع
  
  نظام المدفوعات  4-5
 

  حركة المقاصة   �
 

  الربع الرابع
ارتفــع عــدد الــشيكات المقدمــة للتقــاص بــالعمالت المختلفــة خــالل 

ــــع مــــن العــــام  ــــع الراب ــــسبة 2015الرب ــــة بــــالربع % 11.7 بن ًمقارن
 شـــيك، بقيمـــة إجماليـــة بلغـــت 1,410,946 إلـــىالـــسابق ليـــصل 

يالحــظ و%. 7.6سبته  مليــون دوالر، بارتفــاع نــ2,990.2حــوالي 
 ارتفاع عدد وقيمة الشيكات المعادة خالل الربع األخير من العام

كمــا ارتفعــت قيمتهــا % 20.1نحــو ها ب، حيــث ارتفــع عــدد2015
                                                           

بالتقريب بطرح معدل التضخم من أسعار أسعار الفائدة الحقيقية يتم حسابها   14
في العام % 1.43التضخم الذي بلغ نحو معدل لى باالعتماد عالفائدة اإلسمية، و

  .2014في العام % 1.73 ونحو 2015

 ارتفعت قيمـة الـشيكات وقد .خالل فترة المقارنة% 21.9بحوالي 
-4 الجــدول انظــر (%23.6المعــادة لعــدم كفايــة الرصــيد بنــسبة 

8.( 

  

مــــن قيمــــة الــــشيكات المقدمــــة % 93.6كل علــــى ويــــستحوذ الــــشي
، ثــــــم %4.0للتقـــــاص، يليهــــــا الــــــشيكات بعملـــــة الــــــدوالر بنــــــسبة 

، والنسبة الباقية كانت عبـارة عـن %2.3الشيكات بالدينار بنسبة 
  .شيكات بعملة اليورو

  

  المقارنة السنوية
 2015بلغ إجمالي عدد الشيكات المقدمة للتقاص في العام 

مقارنة بالعام % 9.9ًيك مرتفعا بنسبة  ش5,096,396مايعادل 
 إلىلتصل % 0.3ًالسابق، كما سجلت قيمتها ارتفاعا بحوالي 

أما الشيكات المعادة فقد .  مليون دوالر نهاية العام11,131.5
% 1.0و% 15.1ًسجلت ارتفاعا في عددها وقيمتها بحوالي 

  ).8- 4 الجدول انظر(خالل السنة 

 

 



  المراقب االقتصادي واالجتماعي

 

 39 

 كات المقدمة للتقاص والمعادةعدد وقيمة الشي: 8-4جدول 

  

  الفترة  الشيكات المعادة  الشيكات المقدمة للتقاص
  )$مليون(القيمة  ) شيك(العدد  )$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
  2014  179.4 124,461 2,724.5 1,143,268  الربع الثالث

  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
  150.1 120,213 2,775.3 1,230,763  الربع الثاني 
  2015  161.5 124,673 2,778.0 1,263,542  الربع الثالث

 196.9 149,758 2,990.2 1,410,946  ربع الرابعال

 670.5 538,045 11,131.5 5,096,396  المجموع

  .2015كانون األول  الشهرية، اإلحصائيةسلطة النقد الفلسطينية، النشرة  :المصدر
  

 أنشطة عمليات التسوية الفورية من خالل نظام براق �
 

  الربع الرابع

 15سوية الفورية الداخليةجمالية لعمليات التشهدت القيمة اإل
عضاء في نظام براق خالل الربع الرابع من العام بين األ
من % 15.3من حيث العدد و% 19.0ً نموا بحوالي 2015
   10,755.7   قيمتها مقارنة بالربع السابق لتبلغ  القيمة  حيث

وتشتمل .  حوالة55,816مليون دوالر فيما بلغ عدد الحواالت   
عضاء في نظـام بـراق ة بين األّخلية المنفذعمليات التسوية الدا
، %76.1كــل مــن الحــواالت البنكيــة بنــسبة مــن حيــث القيمــة 

، وحـــــواالت المقاصـــــة %17.1والحـــــواالت الشخـــــصية بنـــــسبة 
  ).9-4انظر الجدول  (%6.3بنسبة 

 

  2015- 2014إجمالي عمليات االعضاء في نظام التسويات الفورية براق، : 9-4جدول 
  )ن دوالرالقيمة بالمليو(

2015 

 عضاءاأل
 2014جمالي إ

  الربع الرابع  الربع الثالث الربع الثاني الربع االول
 2015 جماليإ

 23,439.9 8,181.6 6,660.8 4,514.8 4,082.7 16,179.0  القيمة حواالت بنكية 7,271.0 1,753.0 1,771.0 1,803.0 1,944.0  7,951.0 العدد

 7,648.4 1,842.5 1,957.0 2,429.1 1,419.9 6,761.9 القيمة حواالت شخصية 172,677.0 50,874.0 42,255.0 42,122.0 37,426.0 154,075.0 العدد

 2,780.2 679.8 672.6 725.5 702.3 3,222.6 القيمة  حواالت تسوية المقاصة 7,681.0 1,909.0 1,855.0 2,011.0 1,906.0 7,897.0 العدد

 56.0 17.7 13.0 11.5 13.8 84.2 القيمة حواالت تسوية البورصة 1,464.0 374.0 348.0 378.0 364.0 1,455.0 دالعد

 0.4 0.3 0.07 0.03 0 0 القيمة حواالت تسوية المفتاح الوطني 810.0 451.0 255.0 104.0 0 0 العدد

 146.0 33.9 26.2 49.1 36.9 135.1 القيمة عمليات أخرى 1,568 455 406 382 325 1,564 العدد

 34,070.9 10,755.7 9,329.6 7,730.0 6,255.6 26,382.8 القيمة *إجمالي الحواالت 191,471 55,816 46,890 46,800 41,965 172,942 العدد

 7,450.1 1,817.4 1,892.0 2,355.5 1,385.2 7,526.5  القيمة  خارج النظامإلىحواالت  2,272 608 568 594 502 2,311  العدد

 7,357.7 1,774.2 1,895.2 2,309.1 1,379.2 7,567.2  القيمة   ارصدةتغذية 1,950 482 487 514 467 2330  العدد

  ps.pma.wwwالموقع االلكتروني لسلطة النقد  :المصدر
  .ل خارج النظام وتغذية األرصدةإجمالي الحواالت يشمل مجاميع عمليات التحويل الداخلية باستثناء عمليات التحوي*

                                                           
عمليات التحويل الداخلية تشمل الحواالت البنكية، والحواالت الشخصية، وحواالت تسوية المقاصة، وحواالت تسوية البورصة، وحواالت تسوية المفتاح الوطني، اضافة للعمليات  15

  .األخرى
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  المقارنة السنوية
 بين  الداخليةجمالي عمليات التسوية الفوريةإبلغت قيمة 
 34,070.9 حوالي 2015 نظام براق نهاية العام األعضاء في

عن قيمتها في العام % 29.1مليون دوالر مرتفعة بحوالي 
م بلغ المعدل الشهري لعمليات التسوية في العا فقد .2014
 مليون دوالر 2,839.3 حوالة بقيمة 15,956 حوالي 2015

 مليون دوالر خالل 2,198.6 حوالة بقيمة 14,412مقارنة مع 
  ).9- 4انظر الجدول  (2014العام 

  
   االنتشار المصرفي4-6
  

بلغ عدد فروع ومكاتب المصارف المرخصة في فلسطين نحو 
ً فرعا ومكتبا موزعة في م223 فرع ومكتب منها 274 ناطق ً

 في قطاع غزة في نهاية الربع الرابع 51الضفة الغربية و

 10-4ويبين الجدول . ، دون تغير عن الربع السابق2015
االنتشار المصرفي للمصارف المرخصة في فلسطين كما في 

  .2015 من العام كانون األولنهاية شهر 
  

ّ فيالحظ أن هناك زيادة في 2014ّأما عند المقارنة مع العام 
الفروع والمكاتب في الضفة الغربية وقطاع غزة بستة عشر عدد 

، منها أربعة عشر فرع ومكتب 2015فرع ومكتب خالل العام 
وقد أدت هذه . للمصارف المحلية وفرعان للمصارف الوافدة

 تحسن االنتشار المصرفي خاصة في المناطق إلىالزيادة 
الئتمانية لية والبطاقات ا زيادة عدد الصرافات اآلٕالىالريفية و

كما ارتفع عدد حسابات . وغيرها من الخدمات المصرفية
لتبلغ حوالي % 6.3المودعين خالل فترة المقارنة بنحو 

 حساب في المصارف 1,735,096 حساب منها 2,940,575
  . حساب في المصارف الوافدة1,205,479المحلية و

  
  31/12/2015مؤشرات االنتشار المصرفي في فلسطين بتاريخ : 10-4جدول 

 

  المجموع مصارف وافدة مصارف محلية

 قطاع غزة الضفة الغربية قطاع غزة الضفة الغربية قطاع غزة الضفة الغربية

 51 223 17 101 34 122  عدد فروع ومكاتب المصارف

 77 515 16 237 61 278 عدد أجهزة الصراف اآللي

 46,453 142,961 1,279 9,759 45,174 133,202 عدد بطاقات السحب من الصراف اآللي

 22,072 60,758 386 40,149 21,686 20,609 عدد بطاقات االئتمان 

 85,786 381,003 18,665 257,035 67,121 123,968 عدد بطاقات الخصم المباشر

 1,259 4,728 0 73 1,259 4,655  عدد نقاط البيع

  2015، كانون األول والتفتيش الرقابة دائرة -الفلسطينية النقد سلطة: المصدر
  

   مؤسسات اإلقراض المتخصصة 4-7
  

  الربع الرابع
بلغ عدد فروع ومكاتب مؤسسات اإلقراض المتخصصة 

 فرع ومكتب في نهاية الربع الرابع من العام 69المرخصة 
، مرتفعة بثالثة فروع مقارنة مع الربع السابق، وتوفر 2015
 المؤسسات وقد بلغ عدد عمالء هذه.  فرصة عمل477حوالي 

مقارنة بالربع السابق، % 2.6 عميل، بزيادة بنحو 52,264نحو 
في قطاع % 29.6في الضفة الغربية و% 70.4منهم حوالي 

   .غزة
  

ٍمن جانب آخر، بلغ إجمالي محفظة القروض المقدمة من هذه 
 مليون دوالر في نهاية الربع الرابع 136.7المؤسسات حوالي 

ون دوالر في الضفة الغربية  ملي100.2، منها حوالي 2015
  .  مليون دوالر في قطاع غزة36.5و
  

ّأما بالنسبة لتوزيع هذه القروض على القطاعات االقتصادية 
المختلفة، فيالحظ أنها بقيت بنفس توزع األهمية النسبية كما في 
الربع السابق، حيث كانت الحصة األكبر من نصيب قطاع 

لتجارة العامة بنحو ، تاله قطاع ا%29.1اإلسكان، بنسبة 
، ويأتي في %15.2، ثم قطاع الخدمات بحوالي 23.2%

، ثم قطاعي %15.0المرتبة الرابعة قطاع الزراعة بنسبة 
انظر (على التوالي % 5.6و% 12.0االستهالك واالنتاج بواقع 

  ).6-4الشكل 
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  2015رابع  الربع ال-2014 الرابع بيانات مؤسسات االقراض المتخصصة من الربع: 10-4جدول 
  

    %نسبة التغير   2015  2014
  السنوية  الربعية  الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثاني  الربع األول  الربع الرابع

  0  0  6  6  6  6  6   16عدد مؤسسات اإلقراض المرخصة
 3.0 4.5  69  66  60  59  67  عدد الفروع

 -11.7 0.2  477  476  420  408  540  عدد الموظفين

 -12.5 2.6 52,264 50,951 48,109 46,925 59,702  عدد المقترضين

 -8.6 4.7 36,772  35,121 32,611 30,942 40,229  الضفة الغربية -

 -20.4 -2.1 15,492 15,830  5,4981 15,983 19,473  قطاع غزة -

 24.7 9.5 136.7 124.8 112.8 103.6 109.6  )مليون دوالر(إجمالي محفظة القروض 

 27.2 9.7  100.2 91.3 83.2 76.0 78.8  الضفة الغربية -

 18.5 9.0 36.5 33.5 29.6 27.6 30.8  غزة قطاع -

  .قاعدة بيانات سلطة النقد: المصدر
  

  التوزيع القطاعي للتمويالت الممنوحة من مؤسسات: 6-4شكل 
  2015- 2014االقراض المتخصصة 

  

0%

10%

20%

30%

40%

التجارة الخدمات االنتاج الزراعة االستهالك تحسين السكن

2014 2015

  
  

  المقارنة السنوية

لممنوحة من مؤسسات اإلقراض ارتفعت قيمة القروض ا
 بنحو 2015المتخصصة المرخصة في فلسطين خالل العام 

 مليون 27.1ما يقارب (مقارنة مع العام السابق % 24.7
 مليون دوالر، لكن بالرغم من هذا 136.7لتبلغ حوالي ) دوالر

ً انخفاضا في عدد المقترضين 2015االرتفاع فقد شهد العام 
 ألف مقترض مقارنة مع 52.3لي ليبلغ حوا% 12.5بحوالي 

  . ألف مقترض في العام السابق59.7

  بورصة فلسطين 4-8  
  

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

  

 : مؤشرات السوق المالي �

بلغـــت نــــسبة الرســـملة الــــسوقية فــــي : 17الرســـملة الــــسوقية
مقارنـة مـع % 26 نحو 2015فلسطين في العام بورصة 

  .2014في العام % 25

                                                           

، وريف، )أكاد(أصالة، وفيتاس فلسطين لإلقراض الصغير، والمركز العربي للتطوير الزراعي : اإلقراض المتخصصة المرخصة من قبل سلطة النقد، وهيتمثل مؤسسات   16 
  .واالبداع، وفاتن
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بلغ عدد الشركات المدرجة : عدد الشركات المدرجة - 
 من العام الرابعفي بورصة فلسطين في نهاية الربع 

 شركة، وتتوزع الشركات المدرجة على 49، 2015
، قطاع ) شركة13(كل من قطاع الصناعة 

 9(تثمار ، قطاع االس) شركة12(الخدمات 
 8(، قطاع البنوك والخدمات المالية )شركات
 ). شركات7(، وقطاع التأمين )شركات

 

 : مؤشرات السيولة �

قيمة األسهم المتداولة إلى الناتج المحلي اإلجمالي  - 
بلغت هذه النسبة في بورصة ): باألسعار الجارية(

مقارنة مع % 2.5 نحو 2015العام في فلسطين 
 .2014خالل العام % 2.8

 نحو 2015 بلغت هذه النسبة في العام :18الدوران - 
. 2014خالل العام % 11.1، مقارنة مع 9.6%

وعلى صعيد القطاعات، بلغ معدل دوران أسهم 
، قطاع %16.8البنوك والخدمات المالية 

، قطاع %5.8، قطاع الخدمات %11االستثمار 
  %.2.8، وقطاع التأمين %3.2الصناعة 

 : 19درجة التركيز �  

يت الشركات الخمس األولى على حوالي حيث حظ  
من إجمالي قيمة األسهم المتداولة في العام % 83

 ،%)33(، وهذه الشركات هي بنك فلسطين 2015
البنك الوطني ، %)22(االتصاالت الفلسطينية 

 ،%)11" (باديكو" فلسطين للتنمية واالستثمار ،%)12(
  .%)5(بنك القدس 

  
شركات المدرجة في بورصة  القيمة السوقية ألسهم الارتفعت

  مقارنة مع العام%5بنحو  2015فلسطين في نهاية العام 
ا على صعيد ّأم.  مليار دوالر3.34 حواليالسابق لتصل 

ة ّالقطاعات، فما زال قطاع الخدمات يستحوذ على الحص
، يليه قطاع %42الكبرى من إجمالي القيمة السوقية بنسبة 

  ).7- 4انظر الشكل % (30البنوك والخدمات المالية بنسبة 
 

  
   2015قيمة األسهم المدرجة في بورصة فلسطين حسب القطاع في نهاية العام : 7-4شكل 

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

 

                                                                                                                                                                                     

درجة في السوق على الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار ُيستخدم هذا المؤشر لقياس أهمية ودور السوق المالي في االقتصاد ويحسب من خالل قسمة القيمة السوقية لألسهم الم   17
  وتجدر المالحظة أن هذه النسبة تحسب للسنة ككل وليس ألرباعها. الجارية

  .يعكس هذا المؤشر درجة سيولة السوق المالية أي السرعة التي يمكن أن تباع بها األسهم   18
 شركات من حيث قيمة األسهم 10 أو 5ويقاس المؤشر بحساب حصة أكبر . ى التغيير في أسعار األسهميستخدم هذا المؤشر لمعرفة مدى تأثير عدد من الشركات عل   19

  .المتداولة



  المراقب االقتصادي واالجتماعي

 

 43 

خالل العام بلغت أعداد األسهم المتداولة في بورصة فلسطين 
% 3.5ً مليون سهم، مسجلة انخفاضا بنسبة 175 نحو 2015

وبلغت قيمة ).  مليون سهم181نحو (مقارنة مع العام السابق 

، 2015 مليون دوالر في العام 320األسهم المتداولة نحو 
 ).8- 4 الشكل انظر(عن العام السابق % 9.5بانخفاض مقداره 

 

 2015 و2014ي بورصة فلسطين خالل أشهر العامين قيمة األسهم المتداولة ف: 8-4شكل 

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

 

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

ً، يليه كال من قطاع %53.1، بنسبة 2015منها في العام 

على التوالي % 17.6و% 25.4الخدمات واالستثمار بنسب 
  ). 9-4نظر الشكل (

 

  2015قيمة األسهم المتداولة في بورصة فلسطين حسب القطاع خالل العام : 9-4شكل 
  )مليون دوالر(
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 ps.pex.www فلسطين بورصة: المصدر

 

  مؤشر القدس
- 4 الشكل انظر( السابق العام نقطة عن إغالق 20.96 ً نقطة، متقدما بـ532.73 عند 2015أغلق مؤشر القدس في نهاية العام 

10.(  
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 2015 و2014مؤشر القدس ألشهر العامين : 10-4شكل 
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  ps.pex.wwwبورصة فلسطين : المصدر
 

 

  
  الشركات الخاصة في المستعمرات تساهم في استغالل وانتهاك حقوق اإلنسان: تقرير دولي: 3صندوق 

 

لع العام الحالي بعنوان  في مطً، وهي منظمة غير حكومية تتمتع بمصداقية دولية عالية، تقريرا)Human Rights Watch(أصدرت مؤسسة 
ليه إ لم يتم التطرق ًصعيدايتناول التقرير . 20"كيف تسهم األعمال التجارية بالمستوطنات في انتهاك إسرائيل لحقوق الفلسطينيين: تجارة االحتالل"

سرائيلية، في توسيع وتجذير اإل ة، اإلسرائيلية وغيرّ، وهو مسؤولية الشركات الخاص من قبل مؤسسات دوليةق في السابقّل وموثّبشكل مفص
  . االستيطان في األراضي الفلسطينية، وفي المشاركة بالتالي في انتهاك حقوق الفلسطينيين

 

  اقتصاد المستعمرات

غير شرعي حسب القانون الدولي  مستعمرة في الضفة الغربية هو أمر 237 تواجد أكثر من نصف مليون مستعمر في ّينطلق التقرير من أن
هذا النظام واستمراره ال يعتمد  وجود ّعلى أن . وهو جزء من السياسات اإلسرائيلية التي تستلب الفلسطينيين وتميز ضدهم وتنتهك حقوقهماإلنساني،

ّعلى سياسة الحكومة اإلسرائيلية، وانفقط  ويهدف التقرير بشكل . ة التي تعمل في المستعمراتّ على مشاركة عدد كبير من الشركات الخاصًما أيضإ
 إعادة تذكيرها بمسؤولياتها األخالقية ٕالىة التي تعمل في، أو تتاجر مع، المستعمرات في األراضي المحتلة، وّ فضح دور الشركات الخاصإلىمحدد 

 . والقانونية تجاه مساهمتها بشكل مباشر في ديمومة االحتالل وخرق القانون الدولي

  
 هكتار 1,365ي مساحة ّ منطقة صناعية تغط20 شركة تعمل في نحو 1,000 مما يقرب من ن اقتصاد المستعمرات في األراضي الفلسطينيةّيتكو

ص ّ مقلع مرخ11 عن ً هكتار من األرض تستغل لألغراض الزراعية، فضال9,300 ذلك إلىيضاف . من أراضي الضفة)  دونم10=  هكتار 1(
 مساحة حدود بلديات تلك ّ هكتار، على الرغم من أن6,000ال يزيد على ا مساحة المناطق السكنية المأهولة في المستعمرات فهو ّأم. لألحجار

 .   على ذلكًالمستعمرات تزيد كثيرا

 

  نسانمسؤولية الشركات تجاه حقوق اإل

جيهية المبادئ التو"هناك على سبيل المثال وثيقة . ة فيما يتعلق بحقوق اإلنسانّلشركات الخاصاعلى طوعية تفرض المعايير الدولية مسؤوليات 
ى أنحاء العالم مراعاة الحقوق األساسية لإلنسان وضرورة ّالشركات في شتتتوقع من التي " ة باألعمال التجارية وحقوق اإلنسانّلألمم المتحدة الخاص

تعمل في أي مكان للشركات التي ًاخالقيا وهذه المبادئ ملزمة .  اإلخالل بتلك الحقوقإلىبذل كل الجهود للحيلولة دون أن يؤدي نشاط الشركات 
  .ة بهاّفي العالم، وعلى امتداد سالسل اإلمداد الخاص

                                                           
20  https://www.hrw.org/ar/report/2016/01/19/285401 
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ة في المستعمرات يساهم في انتهاكات إسرائيل لحقوق الفلسطينيين وللقانون الدولي اإلنساني، ّ نشاط الشركات الخاصّنأ إلىل تقرير المنظمة ّتوص
هاكات المذكورة في التقرير جزء ال يتجزأ من السياسات والممارسات اإلسرائيلية في الضفة  االنتّ ألنًونظرا.  الشركات تستفيد من هذه االنتهاكاتّوأن

 السبيل الوحيد لكي تتفادى الشركات بالمستوطنات اإلسهام في االنتهاكات، على ضوء مسؤولياتها بمقتضى مبادئ األمم المتحدة ّالغربية، فإن
  .ات أو المساهمة في أي أنشطة تجارية على صلة بهاالتوجيهية، يتطلب منها الكف عن العمل بالمستعمر

 

  دور الشركات في تعزيز االنتهاكات واالستفادة منها

  : هاّ ألنً الشركات هي جزء ال يتجزأ من نظام االستيطان االستعماري نظراّق تقرير المنظمة من خالل دراسة حاالت ميدانية أنّوث
 .ت وفرص عمل للمستوطنين، وتسدد ضرائب لبلديات المستوطناتر خدماّتسهم في استدامة المستعمرات، إذ توف - 

 .تعتمد على المصادرات غير القانونية لألراضي والموارد الفلسطينية، وتساهم فيها - 

 . ع المستعمرات وتقيد الفلسطينيينّترتبط بشكل كامل وتستفيد من سياسات إسرائيل التمييزية التي تشج - 

  .  للفلسطينيين العاملين في المستعمراتتساهم في انتهاك الحقوق العمالية - 
 

 المستعمرات في األراضي المحتلة، أو دعم أي مطالبات إلىضفاء الشرعية على نقل إسرائيل لمدنييها إد التقرير على واجب الدول عدم ّكما أك
إسرائيل لكي تستفيد من أي اتفاقات رسوم ها مصنوعة في ّسيادية لها على المستعمرات، بما فيها معاملة السلع المنتجة في المستعمرات وكأن

كما ال يتوجب االعتراف بسلطة إسرائيل القانونية فيما يخص إصدار الشهادات للسلع . جمركية تفضيلية أخرى تنطبق على المنتجات اإلسرائيلية
ّالمنتجة في المستعمرات على أن ُصنعت في "ها ّ بأنًجات المستعمرات زورا وسم منتّنإكذلك ف. ها مستوفية لشروط معينة، مثل السلع العضويةُ

 . ينتهك أنظمة حماية المستهلك في الدول المستوردة التي تحظر تضليل العمالء" إسرائيل

  
غالق المصانع هناك سيزيد من البطالة إ ّ خلق فرص العمل في المستعمرات يرجع بالفائدة على الفلسطينيين، وأنّنأوتناول التقرير الحجة المكرورة 

ّ عمل الشركات في المستعمرات ال يعوض عن االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني بتوفير ّد بأنّذ يؤك إ.وساطهمأ في
 ّن أنفهم يعلمو: ثت المنظمة معهم وصفوا كيف علقوا في موقف بالغ االزدواجية والظلمّ العديد من الفلسطينيين الذين تحدّوأن. وظائف للفلسطينيين

 ليس ّهم يساعدون في تعميق جذور موقف ينتهك حقوقهم ويسرق منهم مصادر كسبهم السابقة، لكن يشعرون أنّالعمل لشركات المستعمرات يعني أن
يني وتقيد ويعمل التقرير على وصف هذا الفخ، إذ يبين كيف تخنق القيود اإلسرائيلية التمييزية االقتصاد الفلسط. أمامهم خيار آخر في الوقت نفسه

 ). الجدولانظر(ُاألعمال التجارية وتفقر األفراد فيه، مما تجبرهم الظروف على طلب العمل في المستعمرات 

 

  !توصيات قاطعة واستدراكات غير مبررة

 السرية من بالكثير ُتحاط ّموثقة معلومات على للحصول ُبذل الذي الكبير والجهد حساس، لموضوع تناوله في التقرير إيجابيات كل من الرغم على
 ّيتوصل حين في إذ. المبررة غير االزدواجية ال بل الضبابية، بعض من لألسف تخلو ال التقرير استنتاجات ّأن ّإال إسرائيل، في المتعمد والتشويش

 ّأن ّإال ،"بها صلة لىع تجارية أنشطة أي في المساهمة أو بالمستوطنات العمل عن الكف "الشركات على ّأن تقول قاطعة نتيجة إلى التحليل
 على تقتصر "التوصية ّأن كما.  المستعمرات لسلع المستهلكين لمقاطعة ًمعارضا أو ًداعما ًموقفا يأخذ ال") ووتش رايتس هيومن "ومنظمة (التقرير
 أخرى بشركات العالقات بوقف كاتالشر نطالب وال... باالستيطان ّالمتصلة أنشطتها تنهي ألن بالمستوطنات المباشرة العالقات ذات الشركات دعوة

 بمقاطعة تطالب وال األفراد، من المستثمرين أو المستهلكين إلى موجهة ليست تقريرنا توصيات ّأن كما... بالمستوطنات صالت لها ّأن لمجرد
 هي ّإنما. بعينها لمآرب سرائيلإ على للضغط أداة تكون أن تقريرنا توصيات من القصد ليس. العقوبات فرض أو االستثمارات سحب أو المستهلكين

 في العمل عن تتوقف أن للشركات يمكن كيف هو هنا السؤال". اإلنسان حقوق بمجال مسؤوليات من عليها بما الشركات التزام ضرورة تعكس
 الشركات تنصاع حتى يةضرور المستعمرات منتجات مقاطعة تصبح أال ًأيضا هناك؟ االستثمارات وقف مع) ويترافق (هذا يتم لم إذا المستعمرات

 هو كما ما، دولة ٌزورت ما إذا األخير ذالمال هو" بعينها لمآرب "العقوبات فرض أليس ًوأخيرا، اإلنسان؟ حقوق بمجال ومسؤولياتها واجباتها إلى
 المنتجات؟ فيه تصنع الذي المكان وسم إسرائيل، حال
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 :ّكيف تشجع سياسات الحكومة اإلسرائيلية

  

  إعاقة نمو االقتصاد الفلسطيني  لمستعمراتّتوسع ا
من % 26ّأقرت إسرائيل خطط بناء مستعمرات على مساحة  •

 المجالس إلى" ج"من المنطقة % 70ّ، كما خصصت "ج"المنطقة 
اإلقليمية للمستعمرات مما جعل هذه األراضي خارج المناطق التي 

  .ُيسمح للفلسطينيين البناء فيها أو تطويرها

فقط من % 1ل على تراخيص بناء للفلسطينيين على وافقت إسرائي •
 بناء 601 بهدم 2015كما قامت في العام ". ج"مساحة المنطقة 

 1,215مشردة ) بما فيها القدس الشرقية(ّمشيد في الضفة الغربية 
  .شخص

 مستعمرة في أراضي الضفة الغربية صفة 90منحت إسرائيل  •
والشركات فيها نين قاطوهي صفة تتيح لل" مناطق أولوية وطنية"

  .الحصول على مساعدات حكومية

ّليس هناك أية منطقة فلسطينية تحمل تصنيف  • مناطق أولوية "ّ
ّ، وبالتالي ال تحصل أية بقعة فلسطينية على مساعدات "وطنية ّ

ّحكومية خاصة ّ.  
 مستعمرة في الضفة 237 ألف مستعمر في نحو 560يعيش نحو  •

لمراقب العام الحكومي في ّوتوصل ا. 2013الغربية في العام 
ّ مستعمرة زراعية ال تدفع أية إيجارات، أي أن 83 أن إلىإسرائيل  ّ ّ

  .ًهذه المستعمرات تستغل األراضي المصادرة مجانا

، باإلضافة "ج" ألف فلسطيني في المنطقة 300يعيش ما يقرب من  •
% 94وقامت إسرائيل برفض .  ألف في القدس الشرقية370 إلى

ّالتي تقدم بها " ج"البناء في المنطقة من طلبات رخص 
  .2012-2000الفلسطينيون خالل الفترة 

 مليون 12-10تستغل إسرائيل مقالع في الضفة الغربية تقوم بإنتاج  •
ّمن هذه الكمية في % 94طن من الحجر في السنة ويتم تسويق 

  .السوق اإلسرائيلية والمستعمرات

م الفلسطيني لم تمنح ًتبعا للمعلومات من اتحاد الحجر والرخا •
. 1994ّإسرائيل أية تراخيص مقالع جديدة للفلسطينيين منذ العام 

ّوال تنتج المقالع الفلسطينية في الضفة الغربية اآلن سوى ربع كمية  ُ
  .األحجار التي تنتجها المقالع اإلسرائيلية في الضفة

 مليون دوالر 600 بتصدير ما قيمته 2013قامت إسرائيل في العام  •
بما فيها القدس (ّضائع مصنعة من المستعمرات في الضفة الغربية ب

  .ً العالم الخارجي تبعا لمعلومات وزارة الماليةإلىوالجوالن ) الشرقية

ّقدر البنك الدولي أن القيود اإلسرائيلية في المنطقة  • ّتكلف " ج"ّ
ّ مليار دوالر سنويا، وأن إيرادات الضرائب 3.4االقتصاد الفلسطيني  ً

افية التي يمكن للسلطة الفلسطينية تحقيقها في حال زالت بتلك اإلض
 مليون دوالر، وهو ما يعادل نحو نصف قيمة 800القيود تبلغ 
  .الدين العام

Source: Human Rights Watch (2016). “ كيف تساهم األعمال التجارية بالمستوطنات في انتهاك إسرائيل لحقوق : تجارة االحتالل
 https://www.hrw.org/ar/report/2016/01/19/285401”الفلسطينيين

  
  
  
 

   مؤشرات االستثمار-5
  

  تسجيل الشركات 5-1
 

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

يتناول هذا العدد من المراقب الشركات الجديدة المسجلة . 21غزة
في وخالل السنة بكاملها  2015 من العام الرابعخالل الربع 

الضفة الغربية فقط وذلك لعدم توفر بيانات عن تسجيل 
  .الشركات في قطاع غزة

 

  الربع الرابع

 2015 الرابعبلغ عدد الشركات الجديدة المسجلة خالل الربع 
%) 20( شركة 68ِأعلى بـ  شركة، 408في الضفة الغربية 

مقارنة %) 9.7( شركة 36مقارنة مع الربع السابق، وبـارتفاع بـ 

                                                           

 في الضفة الغربية، بينما 1964ة لسن) 12(يطبق قانون الشركات األردني رقم   21
  . في قطاع غزة1929للعام ) 18(يطبق قانون الشركات رقم 

). 1-5 الجدول انظر(مع الربع المناظر من العام السابق 
وتوزعت هذه الشركات الجديدة بين شركات عامة وشركات 

ذه وبلغ رأسمال ه. مساهمة خصوصية ومساهمة أجنبية
منها كان للشركات % 63 مليون دينار، 132.64الشركات 

 .  المساهمة األجنبية
 

  المقارنة السنوية 

بلغ عدد الشركات الجديدة المسجلة في الضفة الغربية خالل 
 34% (2.3ركة، وهذا أعلى بنسبة  ش1,524 نحو 2015العام 
وبلغت إجمالي رؤوس األموال  .2014مقارنة مع العام ) شركة
مليون  273 حوالي 2015كات الجديدة المسجلة في العام للشر

  . 2014مقارنة مع العام % 22 بنسبة أعلىوهذا . دينار أردني
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  تطور عدد الشركات الجديدة المسجلة في الضفة الغربية : 1-5جدول 
  )2015-2010(خالل األعوام 

  

  2015لعام ا  2014العام   2013العام   2012العام   2011العام  2010العام  الربع
  358  440  272  319 389 334 الربع األول
  418  367  317  278 373 428 الربع الثاني
  340  311  302  228 287 164 الربع الثالث
  408  372  281 245 337 290 الربع الرابع

 1,524 1,490 1.172 1,070 1,386 1,216 المجموع
  .2016جيل الشركات،  رام اهللا، دائرة تس- وزارة االقتصاد الوطني: المصدر

  
ا فيما يتعلق بتوزيع رؤوس أموال الشركات حسب األنشطة ّأم

االقتصادية، فقد استحوذ قطاع الخدمات على النسبة األكبر من 
رؤوس أموال الشركات الجديدة المسجلة في الضفة الغربية في 

من إجمالي قيمة رأس المال % 42.7، بنسبة 2015العام 

، يليه قطاع التجارة بنسبة )دينار أردني مليون 116.9(المسجل 
وجاء في المركز الثالث والرابع قطاعي الصناعة %. 29.4

 الشكل انظر(على التوالي % 9.1و% 11.4واإلنشاءات بنسب 
5-1.(  

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

 2015عام حسب األنشطة االقتصادية خالل الالضفة الغربية 

  

إنشاءات
9%

تجارة
29%

خدمات
43%

زراعة
4%

سياحة
1%

صحة 
2%

صناعة
12%

  
  .2016،  رام اهللا، دائرة تسجيل الشركات- ة االقتصاد الوطنيروزا: المصدر

 

أخذت الشركات الجديدة المسجلة في الضفة الغربية خالل العام 
 577(شركات عادية عامة :  األشكال القانونية التالية2015
 وشركات ،)شركة 929(، شركات مساهمة خصوصية )شركة

، واستحوذت شركات )شركة 18(مساهمة خصوصية أجنبية 

من إجمالي رأس المال % 45.8المساهمة الخصوصية على 
ًالمسجل، بينما استحوذت كال من شركات المساهمة األجنبية 

 انظر(على التوالي % 21و% 33.1والعادية العامة على 
 ). 2-5جدول 
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  ال للشركات المسجلة في الضفة الغربية توزيع قيمة رؤوس األمو: 2-5جدول 
   2015-2014حسب الكيان القانوني 

  )مليون دينار(

  الكيان القانوني
  السنة

 مساهمة أجنبية مساهمة عامة مساهمة خصوصية عادية عامة
  المجموع

  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  2015ألول الربع ا

 64.105 0.831 0 49.325 13.949  2015الربع الثاني 
 39.359 4.627 0 22.990 11.742  2015الربع الثالث 
 132.643 83.899 0 29.622 19.121  2015الربع الرابع 

2015  57.506 125.351 0 90.634 273.492 
  .2016ام اهللا، دائرة تسجيل الشركات،  ر- وزارة االقتصاد الوطني: المصدر

  
  رخص األبنية في األراضي الفلسطينية 5-2
 

 الصادرة خالل فترة زمنية معينة  ومساحتهاعدد رخص األبنية
 النشاط االستثماري بشكل عام واالستثمار نم عاهو مؤشر ه

هناك تحول موسمي في عدد و.  بشكل خاصاإلسكانفي قطاع 
ة المختلفة، إذ يزداد نشاط البناء الرخص خالل أرباع السن

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

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

م تسجيلها واستصدار صة في المناطق الريفية، ال يتالبناء، خا
  .رخص لبنائها

 

  الربع الرابع 
ارتفع عدد رخص البناء الصادرة في فلسطين خالل الربع الرابع 

مقارنة بالربع الثالث من العام % 20.2 بنسبة 2015من العام 
 عكس النزعة ) رخصة2,674 إلىرخصة  2,225من ( 2015

ة األبنية المرخصة في فلسطين خالل وسجلت مساح. الفصلية
مقارنة % 25.0 ارتفاعا بنسبة 2015الربع الرابع من العام 

وبالمقارنة مع الربع ). 3-5 الجدول انظر( 2015بالربع الثالث 
ًيالحظ ارتفاع أيضا في عدد الرخص  2014المناظر من العام 

 مجموع المساحات  ارتفاع فييالحظ، و%24.7الصادرة بنسبة 
  %.17.6ًأبضا بنسبة خصة المر

  2015 - 2014عدد رخص األبنية الصادرة في األراضي الفلسطينية، : 3 -5جدول 
  )2المساحة ألف م(

2014  2015  
  المؤشر

  المجموع  الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثاني  الربع األول  المجموع  الربع الرابع
 9,214 2,674 2,225 2,345 1,970 9,075  2,144  مجموع الرخص الصادرة

 8,420 2,422 2,050 2,153 1,795 8,312 1,950  مبنى سكني
 794  252  175 192 175  763 194  مبنى غير سكني

 3,987.5 1,150.0  920.0 1,021.8  895.7 4,077.0  978.0  مجموع المساحات المرخصة
 14,819  4,350  3,405 3,838 3,226 13,777 3,452  عدد الوحدات الجديدة

 2,622.9 739.7 596.0 691.9 595.3 2,546.1 618.7  ة الوحدات الجديدةمساح
 2,767 904  746 665 452 3,053 664  عدد الوحدات القائمة

 442.3  134.5  124.0 108.5 75.3 500.7 104.0  مساحة الوحدات القائمة
  . فلسطين–اهللا إحصاءات رخص األبنية، رام ). 2015(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني : لمصدرا
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  المقارنة السنوية 

 ارتفاع عدد رخص البناء في األراضي إلىتشير األرقام 
 مقارنة بالعام 2015خالل عام % 1.5الفلسطينية بمقدار 

بلغ مجموع مساحات األبنية المرخصة خالل عام . 2014
 ً ألف متر مربع، حيث سجلت انخفاضا3,987.5 حوالي 2015

كما ارتفع عدد الوحدات . 2014 عن العام% 2.2بحوالي 
 2015 خالل العام) الجديدة والقائمة منها(السكنية المرخصة 

 وحدة 16,830 وحدة سكنية مقارنة مع 17,586 إلىليصل 
 .2014سكنية في عام 

 

  استيراد اإلسمنت 5-3
  

  الربع الرابع

 لرابع الربع افي فلسطين إلىسمنت المستوردة  كمية اإلارتفعت
 من ثالثمقارنة مع الربع ال% 19.3 بنسبة 2015من العام 

 االسمنت ارتفاع كمية نتيجة رتفاعجاء هذا اال. 2015العام 
سمنت اإلكمية  رتفاعوا% 11.5 الضفة الغربية إلى ةالمستورد
 وبالمقارنة مع الربع المناظر .%49.3غزة  قطاع إلى ةالمستورد

 إلىوردة ُ، يالحظ ارتفاع كمية اإلسمنت المست2014من العام 
  )4 - 5 الجدول انظر(%. 35.2فلسطين بنسبة 

 

  المقارنة السنوية
 األراضي الفلسطينية خالل إلىشهدت كمية االسمنت المستوردة 

  حيث،2014 مقارنة بالعام %24 بنحوًا رتفاع ا2015العام 
 وزاد. %847بنسبة  قطاع غزة إلى الكمية المستوردة زادت

 .%2 بنحواستيراد الضفة الغربية 

  
 

  

    الضفة الغربية وقطاع غزةإلىكمية اإلسمنت المستوردة : 4 -5جدول 

 )ألف طن (2015- 2014خالل األعوام 

 

2014  2015  
  المؤشر

  المجموع  الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثاني  الربع األول  المجموع  الربع الرابع
 1,526.2 406.6  364.7  418.1 336.6 1,491.4 382.5  الضفة الغربية

 376.1 141.1  94.5  84.7 55.8 39.7 22.6  قطاع غزة
 1,902.3 547.7  459.2  502.8 392.4 1,531.1 405.0  فلسطين
 .  فلسطين-رام اهللا. 2015، إدارية سجالت -  الفلسطينيلإلحصاءالجهاز المركزي : المصدر

 
 تسجيل السيارات 5-4

 

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

على مؤشر على الحالة االقتصادية للسكان من جهة، وكونها 
في المستقبل األسرية  التفاؤل بالظروف االقتصادية  الثقةدرجة

ًإذ نظرا الرتفاع أسعار السيارات ونظرا ألن . من جهة أخرى ً
ّبا عبر االقتراض من المصارف، فإن هذا المؤشر شرائها يتم غال ً

ّيعبر عن مدى الثقة لدى كل من األفراد والمصارف في استمرار 
  .االحتفاظ بالوظائف والقدرة على دفع االلتزامات

 

  الربع الرابع
ّبلغ عدد السيارات الجديدة والمستعملة التي سج لت للمرة األولى ُ

 آالف 7  ما مقداره2015ع الرابفي الضفة الغربية خالل الربع 
مقارنة مع الربع السابق % 3 بنحو ًانخفاضال هذا ّويمث. يارةس

مقارنة مع الربع المناظر من العام % 46.4بنحو ًارتفاعا و
 من السيارات المسجلة خالل %64 نحو ّويالحظ أن. 2014
 هي سيارات مستعملة ومستوردة من الخارج، 2015 الرابعالربع 
سيارات % 11ات جديدة مستوردة من الخارج، سيار% 25مقابل 

  ).5-5 الجدول انظر(مستعملة مستوردة من السوق اإلسرائيلي 
 

 المقارنة السنوية

بلغ عدد السيارات الجديدة والمستعملة التي سجلت في الضفة 
.  سيارة ألف26 نحو 2015 األولى خالل العام الغربية للمرة

ردة من الخارج، سيارات مستعملة مستو% 65عت بين ّتوز
سيارات % 11سيارات جديدة مستوردة من الخارج، % 24

، 2014وبالمقارنة مع العام . مستعملة مستوردة من إسرائيل
يالحظ ارتفاع في عدد السيارات الجديدة والمستعملة التي 
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جاء هذا االرتفاع %. 49سجلت في الضفة الغربية بمقدار 
ستوردة من الخارج بمقدار نتيجة ارتفاع السيارات المستعملة والم

ارتفاع السيارات الجديدة والمستوردة من الخارج بمقدار  و89%

 عدد السيارات المستوردة من السوق اإلسرائيلي وارتفاع، 3%
  %.19بمقدار 

  

  عدد السيارات الجديدة والمستعملة المسجلة ألول مرة في الضفة الغربية: 5-5جدول 
  

سيارات من السوق  
 )دجدي(الخارجي 

سيارات من السوق 
 )مستعمل(الخارجي 

سيارات من السوق 
 )مستعمل(اإلسرائيلي 

 المجموع

 4,780 654 2,466 1,660 2014الربع الرابع 
2014 6,177 8,911 2,386 17,474 

 5,429 902 3,315 1,212 2015الربع األول 
 6,427 598 4,027 1,802 2015الربع الثاني 
 7,192 543 5,003 1,646 2015الربع الثالث 
 7,000 795 4,490 1,715 2015الربع الرابع 

2015 6,375 16,835 2,838 26,048 
 )2016 (.دائرة الجمارك والمكوس، بيانات غير منشورة: المصدر

 

 النشاط الفندقي 5-5

 

  الربع الرابع
ًفندقا في نهاية  112بلغ عدد الفنادق العاملة في الضفة الغربية 

 في نهاية نادقف 107 مقارنة مع 2015 من العام عالرابالربع 
ووصل عدد النزالء في فنادق  .2015 من العام الثالثالربع 

مجموعه  ما 2015 من العام الرابعالضفة الغربية خالل الربع 
 الجدول انظر (ليلة مبيت 373,621 ًنزيال، أقاموا 118,322

 ّيتبين أن 2015 من العام الثالثوبالمقارنة مع الربع  .)5-6
انخفضت بنسبة و، %4.2 في عدد النزالء بنسبة ًنخفاضاهناك ا
ويتوزع النزالء  .2014 من العام الرابعمقارنة مع الربع % 22.4
في % 23.7في فنادق جنوب الضفة الغربية، و% 60.5بين 

أما . في فنادق وسط الضفة الغربية% 11.7فنادق القدس و
 %.4.1 الغربية فقد بلغت نسبة النزالء في فنادق شمال الضفة

  

  المقارنة السنوية
ًفندقا في العام  112بلغ عدد الفنادق العاملة في الضفة الغربية 

وقد انخفض . 2014ً فندقا في العام 109 مقارنة مع 2015
كما . خالل نفس الفترة% 0.7عدد العاملين في الفنادق بنسبة 

ين، في ح. بين العامين% 20.6انخفض عدد النزالء بنحو 
 ليلة لكل نزيل 2.9 إلىارتفع متوسط مدة اإلقامة في الفنادق 

  2014 ليلة لكل نزيل في العام 2.5مقارنة مع 
  

 2015- 2014أبرز المؤشرات الفندقية في الضفة الغربية لألعوام : 6-5جدول 

  

2014  2015  
 المؤشر

 العام الرابعالربع  الربع الثالث الربع الثاني الربع األول العام الربع الرابع
 112 112 107 111 111 109 109 عدد الفنادق العاملة

 2,975 2,890 2,902 3,031 3,075 2,995 2,970 متوسط عدد العاملين
 484,394 118,322 123,531 142,852 99,689 610,347 152,531 عدد النزالء

 1,420,264 373,621  336,822 417,904 291,917 1,537,311 406,394 عدد ليالي المبيت
 1,530.5 1,494.5 1,545.9 1,720.4 1,359.6 1,681.9 1,650.5 متوسط إشغال الغرف
 3,891.1 4,061.1 3,661.1 4,592.4 3,243.5 4,211.8 4,417.3 متوسط إشغال األسرة
 22.5 22.1 22.9 25.3 19.8 25.2 24.5 %نسبة إشغال الغرف 
 25.8 27.2 24.6 30.3 21.2 28.5 29.6 %نسبة إشغال األسرة 

  .النشاط الفندقي في الضفة الغربية. 2016الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر



  المراقب االقتصادي واالجتماعي

 

 51 

  !فقر وسط الرخاء ورضى وسط البؤس: اقتصاد إسرائيل: 4صندوق 
 

" نادي األغنياء"ّ هذه المنظمة بأنها وتعرف). OECD" (منظمة التعاون والتطوير االقتصادي "إلى االنضمام إلى دعوة إسرائيل 2010ّتم في العام 
ّدول متطورة وغنية) ربما باستثناء المكسيك وتركيا( دولة، كلها 34ّإذ أنها تضم  وتقوم المنظمة بإصدار تقارير دورية عن التطور االقتصادي . ّ

 الذي يقيس كفاءة األنظمة (PISA)" بيزا"قرير كما تقوم بإجراء دراسات متنوعة، منها على سبيل المثال ت. والعقبات التي تواجه الدول األعضاء
في الدول " ّنوعية الحياة"ّالذي يقيس مستوى تطور " رفاه المواطنين"التعليمية ومستوى التالميذ في فروع العلوم المختلفة في دول العالم، وتقرير 

 .األعضاء بالمنظمة

  

ًوجاء في التقرير أن االقتصاد شهد نموا تجاوز . 22عن االقتصاد اإلسرائيليلدوري اأصدرت المنظمة في آخر الشهر األول من العام الحالي تقريرها  ّ
ّوقال التقرير أن الفضل في . بالسنة خالل الفترة% 4ّ سنة األخيرة، بمعدل وسطي يبلغ 13ّمعدالت النمو في معظم دول المنظمة األخرى خالل الـ 

% 5.2مستوى البطالة يبلغ (ّ أن التشغيل في ازدياد إلىّونوه التقرير . تي التزمت بها إسرائيلذلك يعود على السياسات المالية والنقدية الحذرة ال
ّوتوقع التقرير أن ينمو االقتصاد اإلسرائيلي على معدل . ً، والتضخم متهاود، والمالية العامة في حال جيدة نسبيا)فقط خالل العام الحالي % 3.1ّ

ّإال أن التقرير يتوقع أن تنمو بمعدل ) 2015(ّالرغم من أن الصادرات تراجعت في العام الماضي وعلى . في العام القادم% 3.3ّومعدل  ّ في % 3.2ّ
 الناتج المحلي في العام الحالي والقادم على نفس مستواها في إلىّكما توقع التقرير استقرار نسبة الدين العام . في العام القادم% 4.3العام الحالي و

  %.66العام الماضي، نحو 
 

 شرخ في الصورة

  :ّعلى أن هذه الصورة الوردية لألداء االقتصادي تترافق مع نقطتي ضعف رئيسيتين حسب تقرير منظمة التعاون والتطوير االقتصادي
ّأن نمو اإلنتاجية في االقتصاد اإلسرائيلي ضعيف: األولى  إلىويعود هذا . ّوهو أقل بمراحل من معدالت نمو اإلنتاجية في دول المنظمة األخرى. ّ

قصور بنيوي في االقتصاد، وبشكل خاص التباين بين قطاع ديناميكي مكشوف أمام المنافسة الخارجية وبين قطاع واسع محمي من المنافسة وذو 
ّكذلك فإن تخلف البنية التحتي. ّوهذه الثنائية أشد حدة في االقتصاد اإلسرائيلي منها في بقية دول المنظمة. إنتاجية متدنية ة في إسرائيل، وبشكل ّ

 .ًخاص في مجال المواصالت والنقل تنعكس سلبا على فعالية القطاع الخاص

  

ّإن معدل الفقر في إسرائيل هو األعلى بين كافة دول المنظمة : ًثانيا ّ ّ ّوالفقر متركز بشكل خاص في أوساط كبار السن وهذا ). باستثناء المكسيك(ّ
ًال يزيد عنها سوءا (ّكما أن توزيع الدخل في إسرائيل هو من بين األسوأ في دول المنظمة . اعدي األساسيًيعود جزئيا على انخفاض المعاش التق
ّويؤكد التقرير أيضا أن مستوى التشغيل بين المتدنيين ). 34سوى أربعة دول من دول المنظمة الـ  ً ًوالنساء العربيات متدن للغاية أيضا، ) الحريديم(ّ ّ

ويتولد معظم هذا من . بين دول المنظمة) بالمقارنة مع مستوى الدخل(التعليم لقاء كل تلميذ في إسرائيل هو من بين األدنى ّكما أن اإلنفاق على 
 .انخفاض اإلنفاق العام المدني في االقتصاد اإلسرائيلي

  

ّخالصة التقرير تقول إذن، أن إسرائيل تمتعت خالل السنوات الماضية بواحد من أعلى معدالت النمو األعضاء في منظمة ( بين الدول المتطورة ّ
ّ، إال أن ثمرات هذا النمو لم تتوزع بشكل عادل على كافة السكان بل انحصرت في فئات محظوظة ومحدودة العدد)التعاون والتطوير االقتصادي ّ ّ ّ.  

 

  ّمؤشر الرفاه

 وهذا التقييم يعتمد .23ًادي أيضا تقييمها لمستوى الرفاه في إسرائيلبالتزامن مع التقرير االقتصادي المذكور، نشرت منظمة التعاون والتطوير االقتص
ّعلى مؤشر مركب وضعته المنظمة ويتكون من  ّ مؤشر فرعي، تضم ليس فقط المؤشرات التقليدية، مثل مستوى الدخل والصحة والتعليم، ولكن 11ّ

.  اإلحساس بالرضىإلى والتوازن بين أوقات العمل والفراغ باإلضافة ًأيضا مؤشرات عن مستويات البيئة واإلسكان واألمان والمشاركة المجتمعية
  . مستواه في بقية دول المنظمةإلى لكل مؤشر فرعي في كل دولة بالنسبة 10 و0ويضع المؤشر قيمة تتراوح بين 

 

ّحصل عدد محدود فقط من المؤشرات في إسرائيل على أرقام أعلى من المتوسط في دول المنظمة نسبة (ّمن مؤشر الصحة والعمل وهذه تتض. ّ
ّمن البالغين، أنهوا التعليم الثانوي العالي، هذا على الرغم من أن متوسط عالمات التالميذ في إسرائيل في % 85(والتعليم ) الذين يعملون بأجر

ظم المؤشرات الفرعية األخرى كان أدنى من ّعلى أن أداء إسرائيل في مع"). بيزا"القراءة والرياضيات والعلوم أدنى من المتوسط حسب تقييم برنامج 

                                                           
22  OECD Economic Surveys: Israel 2016. January 31, 2016 
 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/economics/oecd-economic-surveys-israel-2016_eco_surveys-isr-2016-

en#page1 
23  Measuring and Assessing Well-Being in Israel. January 31, 2016 
 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/measuring-and-assessing-well-being-in-

israel_9789264246034-en#page1 
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حصلت إسرائيل (دخل األسرة الصافي في إسرائيل أدنى من المتوسط في دول المنظمة : المتوسط بين دول منظمة التعاون والتطوير االقتصادي
ّ مؤشر نوعية البيئة، ومؤإلىوكذلك الحال بالنسبة ).  بالعالقة مع مؤشر الدخل10 من 3.5على عالمة   فقط 2.4عالمة (ّشر المشاركة االجتماعية ّ

ّونوه التقرير بشكل خاص بالهوة الواسعة بين السكان اليهود والعرب على كافة األصعدة، . ّ، ومؤشر األمن الشخصي، واإلسكان، واألجور)10من  ّ ّ
 .ر وتوزيع الدخل موقع إسرائيل المتدني للغاية على مؤشر الفقإلىًكما أكد على ما أشرنا إليه سابقا بالنسبة 

  

ّعلى أن المفارقة البارزة والمحيرة التي يشير إليها التقرير أيضا هي أنه على الرغم من أن موقع إسرائيل في معظم المؤشرات أدنى من المتوسط في  ّّ ً ّ
ّدول منظمة التعاون والتطوير االقتصادي، إال أن مستوى رضى السكان في إسرائيل عن حياتهم هو من بين األ ّ ّوتفسر . ّعلى بين دول المنظمةّ

، الذين يعانون من فقر مدقع وبطالة عالية وظروف سكن بائسة وتعليم متدن هم )الحريديم(ن اليهود يّهذه المفارقة بأن المتدين" يدعوت"صحيفة 
ًالذين يعبرون تقليديا عن رضاهم التام بحياتهم وبظروف السكن واالقتصاد المزرية المحيطة بهم ّ.24 

  

على ادنى بموجبه  اسرائيل ىبقتفله التقرير في تحليله ورؤيته الى االداء االقتصادي االسرائيلي هو ان جوهر مشكلة الفقر والتخلف الذي ما يغ
وحرمانهم من التمتع بنفس الخدمات في اسرائيل  عام ضد الفلسطينيين العرب 60مؤشرات الرفاه يكمن في التمييز المنهجي والمتواصل منذ مراتب 

  .الفرص االقتصادية واالجتماعية كغيرهم من مواطني الدول~ةو
 

  
  
  

   والقوة الشرائيةاألسعار -6
  

   وتطور القوة الشرائية أسعار المستهلك6-1
  

  الربع الرابع

ًارتفاعا  فلسطين ألسعار المستهلك في األرقام القياسيةسجلت 
 مقارنة 2015 من العام الرابعخالل الربع % 0.65 بنسبة

مقارنة % 1.52ًارتفاعا بنسبة و ،2015 من العام الثالثبالربع 
  أبرز المجموعاتوكانت. مع الربع المناظر من العام السابق

 التي أثرت على الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك السلعية
أسعار مجموعة المشروبات هي  2015 الرابعخالل الربع 

عة بنسبة الكحولية والتبغ، إذ ارتفعت أسعار هذه المجمو
مقارنة بالربع المناظر من العام % 1.58، وبنسبة 3.13%

كما ارتفعت أسعار مجموعة المواد الغذائية . 2014
من خالل الربع الرابع % 1.63والمشروبات المرطبة بنسبة 

مقارنة بالربع الرابع من العام % 4.64، وبنسبة 2015العام 
زماته في حين سجلت أسعار مجموعة المسكن ومستل. 2014

، 2015خالل الربع الرابع من العام % 1.44ًانخفاضا مقداره 
  ).1-6انظر الجدول (مقارنة بالربع المناظر % 7.74وبمقدار 

 

 حركة أسعار بعض المجموعات السلعية 2-6يستعرض جدول 
 مقارنة بالربع 2015الرابع من العام  خالل الربع فلسطينفي 

   بنسبة ً ارتفاعا طازجة ال  الخضروات أسعار سجلت . السابق

ــــسبة % (31.60   ــــدورة بن ، %81.89حيــــث ارتفعــــت أســــعار البن
 شـيكل 9.16 إلى محلي – وصل سعر بندورة عناقيد حب كبيرة

في المقابل انخفـضت ). 2015 كغم خالل شهر تشرين أول 1/
وصل سعر الدجاج % (13.00أسعار الدواجن الطازجة بمقدار 

ـــى  ـــريش إل  كغـــم خـــالل شـــهر 1/كل  شـــي14.22الطـــازج دون ال
، كمــــا انخفــــضت أســــعار الفواكــــه الطازجــــة )2015تـــشرين أول 

حيــــــث انخفــــــضت أســــــعار الليمــــــون بمقــــــدار % (5.35بمقــــــدار 
 2.78 إلــى محلــي – ، وصــل ســعر الليمــون األصــفر34.01%
، كمـــا ســـجلت )2015 كغـــم خـــالل شـــهر كـــانون أول 1/شـــيكل 

ًت انخفاضـا أسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارا
  بــدون رصــاص95حيــث وصــل ســعر بنــزين % (3.74مقــداره 

كمـا . 2015 لتر خالل شـهر تـشرين ثـاني 1/ شيكل 5.88إلى 
 لتــــر خـــالل شــــهر 1/ شـــيكل 5.43وصـــل ســــعر الـــسوالر إلــــى 

ـــي ). 2015كـــانون أول  ًوانخفـــضت أيـــضا أســـعار الوقـــود المنزل
ـــــــدار % (1.11بمقـــــــدار  ـــــــث انخفـــــــضت أســـــــعار الغـــــــاز بمق حي

ــــتعبئــــة  – أســــطوانة الغــــازوصــــل ســــعر ، 0.92%  إلــــى ةمحلي
  ).2015 تشرين أول كغم خالل شهر 12 / شيكل56.17

                                                           
24  http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4760148,00.html 
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 في األرقام القياسية ألسعار المستهلك السنوية والربعية نسب التغير : 1-6جدول 

   الرئيسيةالسلعية على مستوى المجموعات في فلسطين 
  

 المجموعة
نسبة التغير في 

 مقارنة 2014العام 
  2013ام بالع

نسبة التغير في الربع 
 عن 2015األول 

  2014الربع الرابع 

نسبة التغير في الربع 
 عن 2015الثاني 

  2015الربع األول 

نسبة التغير في الربع 
 عن 2015الثالث 

  2015الربع الثاني 

نسبة التغير في الربع 
 عن 2015الرابع 

  2015الربع الثالث 

نسبة التغير في 
 مقارنة 2015العام 
  2014العام ب

  1.90 1.63 0.67 2.52 (0.23)  0.37 المواد الغذائية والمشروبات المرطبة
  10.92 3.13 )2.75( )1.56( 2.88  11.80 المشروبات الكحولية والتبغ
  4.75 1.01 0.78 0.41 1.59  )0.88( األقمشة والمالبس واألحذية

  )5.64( )1.44( )2.06( )2.20( (2.27)  3.31 المسكن ومستلزماته
  3.41 0.47 0.23 0.03 1.57  )1.06( األثاث والمفروشات والسلع المنزلية

  1.05 0.17 0.71 )0.34( 0.18  8.71 الخدمات الطبية
  )1.00( )0.08( 0.34 1.87 (2.66)  )2.86( النقل والمواصالت

  )2.10( )0.26( )0.31( )0.06( (0.41)  )2.57( االتصاالت
  2.11 0.08 0.75 1.06 0.63  )1.75( لثقافيةالسلع والخدمات الترفيهية وا

  4.98 0.19 1.20 1.15 3.01  0.05 خدمات التعليم
  2.27 1.54 0.32 0.52 0.97  4.52 خدمات المطاعم والمقاهي والفنادق

  1.03 )0.77( )0.21( )0.10( 0.96  8.55 سلع وخدمات متنوعة
  1.43 0.65 0.04 0.85 (0.03)  1.73 الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك

  .الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر
  ).هبوط في األسعار(األرقام بين قوسين هي أرقام سالبة *
 

  المقارنة السنوية

ًسجل الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك في فلسطين ارتفاعا 
ويعود .  مقارنة بالعام السابق2015خالل العام % 1.43بنسبة 

 ارتفاع أسعار مجموعة إلىيسي في هذا االرتفاع السبب الرئ
، وأسعار مجموعة %10.92المشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 

، وأسعار مجموعة األقمشة %4.98خدمات التعليم بنسبة 
، وأسعار مجموعة األثاث %4.75والمالبس واألحذية بنسبة 

، وأسعار مجموعة %3.41والمفروشات والسلع المنزلية بنسبة 
، وأسعار %1.90واد الغذائية والمشروبات المرطبة بنسبة الم

 على الرغم من ،%1.05مجموعة الخدمات الطبية بنسبة 
انخفاض أسعار السلع والخدمات ضمن مجموعة المسكن 

، وأسعار مجموعة النقل %5.64ومستلزماته بمقدار 
  %. 1.00والمواصالت بمقدار 

  

  2015، 2014 العام  خاللفلسطينسلعية األساسية في حركة أسعار بعض المجموعات ال: 2-6جدول 
  

السلع االستهالكية 
 األساسية

نسبة التغير في 
 مقارنة 2014العام 

  2013بالعام 

نسبة التغير في الربع 
 عن 2015األول 

  2014الربع الرابع 

نسبة التغير في الربع 
 عن 2015الثاني 

  2015الربع األول 

نسبة التغير في الربع 
 عن 2015الثالث 

  2015الربع الثاني 

نسبة التغير في الربع 
 عن 2015الرابع 

  2015الربع الثالث 

نسبة التغير في 
 مقارنة 2015العام 

  2014بالعام 
 المحروقات المستخدمة

  )14.38(  )3.74( )3.61( 5.30 (12.72)  )0.34( كوقود للسيارات

  )8.62(  )1.11( )3.09( )3.77( (3.68)   5.52  أسعار الوقود المنزلي
  12.82  31.60 )1.23( )0.50( 2.01  4.44 الخضراوات الطازجة

  12.38  )0.79( 9.15 6.14 2.29  )6.28( اللحوم الطازجة
  )2.20(  )1.78( )1.67( )2.91( 0.28  )10.02( السكر
  9.13  )0.36( 0.23 0.12 6.57  5.97 األرز

  )0.52(  )13.00( 1.36 15.12 (5.07)   )1.21( الدواجن الطازجة
  )4.01(  )0.78( )0.99( )1.58( (1.19)   )5.20( الطحين

  )1.47(  0.22 )2.00( )4.34( 1.86  11.08 منتجات األلبان والبيض
  )0.40(  )5.35( )6.16( 11.40 (2.03)   5.96 الفواكه الطازجة
  .الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر

  ). األسعارهبوط في(األرقام بين قوسين هي أرقام سالبة *
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   أسعار المنتج والجملة6-2
 

  الرقم القياسي ألسعار الجملة  6-2-1
  

  الربع الرابع

وهو سعر (الجملة في فلسطين سجل الرقم القياسي ألسعار 
 المنتجين في المجاالت إلى تجار التجزئة أو إلىالبيع 

 غيرهم من تجار الجملة؛ شاملة إلىالصناعية أو التجارية 
% 0.37 ًانخفاضا مقداره) النقللمضافة وأجور لضريبة القيمة ا

 مقارنة بالربع الثالث من 2015خالل الربع الرابع من العام 
مجموعة  أسعار انخفاض عن االنخفاضنتج هذا . 2015العام 

، كما انخفضت أسعار مجموعة صيد %0.75الزراعة بمقدار 
، وأسعار مجموعة الصناعات %0.37األسماك بمقدار 

، في حين ارتفعت أسعار مجموعة %0.20مقدار التحويلية ب
  %.0.10التعدين واستغالل المحاجر بنسبة 

  

 الرقم القياسي ألسعار الجملة للسلع انخفضوعلى مستوى السلع 
 انخفضت أسعار الجملة للسلع كما، %1.20 بمقدار المحلية

 مع 2015وبمقارنة الربع الرابع %. 0.36  بمقدارالمستوردة
من العام السابق سجل الرقم القياسي ألسعار الربع المناظر 

  %.2.18ًالجملة ارتفاعا بنسبة 
  

  المقارنة السنوية

% 1.21ًارتفاعا بنسبة سجل الرقم القياسي ألسعار الجملة 
نتج هذا االرتفاع . 2014 مقارنة مع العام 2015خالل العام 

وهي تشكل (% 5.73عن ارتفاع أسعار مجموعة الزراعة بنسبة 
، في حين انخفضت أسعار )وزن سلة أسعار الجملةمن % 29

، كما انخفضت أسعار %2.32مجموعة صيد األسماك بمقدار 
وهي تشكل (% 0.67مجموعة الصناعات التحويلية بمقدار 

، وانخفضت أسعار مجموعة )من وزن سلة أسعار الجملة% 70
  %.0.40التعدين واستغالل المحاجر بمقدار 

  

ًر الجملة للسلع المحلية ارتفاعا بنسبة سجل الرقم القياسي ألسعا
، في حين 2014 مقارنة مع العام 2015خالل العام % 4.26

انخفض الرقم القياسي ألسعار الجملة للسلع المستوردة بمقدار 
  .عن نفس الفترة% 2.55

  

   الرقم القياسي ألسعار المنتج6-2-2
 

  الربع الرابع 
األسعار التي (ين سجل الرقم القياسي ألسعار المنتج في فلسط

يتلقاها المنتج صافية من كافة الضرائب بما فيها ضريبة القيمة 

خالل الربع % 1.77ًارتفاعا بنسبة ) المضافة وتكاليف الشحن
 ،2015 مقارنة بالربع الثالث من العام 2015الرابع من العام 

أسعار و ،%4.93 نسبة بةالزراعأسعار مجموعة  رتفاعنتيجة ال
سجلت أسعار  بينما ،%2.93سماك بنسبة مجموعة صيد األ

، وأسعار %0.21ًانخفاضا مقداره الصناعات التحويلية مجموعة 
خالل ، %0.12مجموعة التعدين واستغالل المحاجر بمقدار 

  .سابق مقارنة مع الربع ال2015الربع الرابع من العام 
  

 الرقم القياسي ألسعار المنتج للسلع رتفعاوعلى مستوى السلع 
 الرقم كما ارتفع، %1.92 نسبة بًامحليتجة والمستهلكة المن

 نسبة ب للخارجمصدرةالمنتجة و المنتج للسلع ألسعارالقياسي 
 مع الربع المناظر من 2015وبمقارنة الربع الرابع %. 0.24

ً ارتفاعا بنسبة منتجالعام السابق سجل الرقم القياسي ألسعار ال
1.92.%  

  

  المقارنة السنوية
% 1.73ًالقياسي ألسعار المنتج ارتفاعا بنسبة سجل الرقم 
نتج هذا االرتفاع . 2014 مقارنة مع العام 2015خالل العام 

، %21.62عن ارتفاع أسعار مجموعة صيد األسماك بنسبة 
وهي (% 6.12كما ارتفعت أسعار مجموعة الزراعة بنسبة 

، وارتفعت أسعار ) سلة أسعار المنتجمن وزن% 36ّتشكل 
، في حين %1.84عدين واستغالل المحاجر بنسبة مجموعة الت

% 0.97انخفضت أسعار مجموعة الصناعات التحويلية بمقدار 
   .) سلة أسعار المنتجمن وزن% 61.66ّوهي تشكل (
  

سجل الرقم القياسي ألسعار المنتج للسلع المنتجة والمستهلكة 
ًمحليا ارتفاعا بنسبة   مقارنة مع 2015خالل العام % 1.89ً

، كما سجل الرقم القياسي ألسعار المنتج للسلع 2014 العام
ًالمنتجة محليا ومصدرة للخارج ارتفاعا طفيفا بنسبة  ً ً0.06.%  

  
   أسعار تكاليف البناء والطرق6-3
 

   الرقم القياسي ألسعار تكاليف البناء 6-3-1
  

  الربع الرابع

مؤشر أسعار تكاليف البناء هو رقم قياسي للتغيرات التي تطرأ 
شهد الرقم . ى أسعار المواد والخدمات المستخدمة في البناءعل

القياسي ألسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة 
 مقداره ًانخفاضا 2015الغربية خالل الربع الرابع من العام 

شهد كما . 2015مقارنة مع الربع الثالث من العام % 0.62
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السكنية في غير اني الرقم القياسي ألسعار تكاليف البناء للمب
 ًانخفاضا 2015الضفة الغربية خالل الربع الرابع من العام 

 كما .2015مقارنة مع الربع الثالث من العام % 0.63 مقداره
 في عظمشهد الرقم القياسي ألسعار تكاليف البناء لمباني ال

 ًانخفاضا 2015الضفة الغربية خالل الربع الرابع من العام 
 انظر( 2015نة مع الربع الثالث من العام مقار% 1.35 مقداره

  ).3-6جدول 
  

  المقارنة السنوية

شهد الرقم القياسي ألسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في 
% 0.40 ًانخفاضا مقداره 2015الضفة الغربية خالل العام 

ويعود السبب الرئيسي في هذا . 2014مقارنة مع عام 
ة استئجار المعدات  انخفاض أسعار مجموعإلىاالنخفاض 

، وأسعار الخامات والمواد األولية بمقدار %4.16بمقدار 
، في حين ارتفعت أسعار مجموعة أجور وتكاليف 1.93%

شهد الرقم القياسي ألسعار تكاليف و%. 3.14عمال بنسبة 
السكنية في الضفة الغربية خالل العام غير البناء للمباني 

ويعود . 2014 مع عام مقارنة% 0.29 ًانخفاضا مقداره 2015
 انخفاض أسعار إلىالسبب الرئيسي في هذا االنخفاض 

، وأسعار الخامات %3.76مجموعة استئجار المعدات بمقدار 
، في حين ارتفعت أسعار %1.69والمواد األولية بمقدار 

شهد الرقم كما %. 3.14مجموعة أجور وتكاليف عمال بنسبة 
 في الضفة الغربية  العظملمبانيالقياسي ألسعار تكاليف البناء 

مقارنة مع عام % 1.99 مقداره ًانخفاضا 2015خالل العام 
 انخفاض إلىويعود السبب الرئيسي في هذا االنخفاض . 2014

، وأسعار %4.43أسعار الخامات والمواد األولية بمقدار 

، في حين ارتفعت %2.54مجموعة استئجار المعدات بمقدار 
  %.4.84 عمال بنسبة أسعار مجموعة أجور وتكاليف

ال تتوفر بيانات من قطاع غزة عن تطور ّ أنه إلىتجدر اإلشارة 
  .ات المؤشرهأسعار هذ

  
   الرقم القياسي ألسعار تكاليف الطرق6-3-2
  

  الربع الرابع

هو رقم قياسي للتغيرات الحاصلة  مؤشر أسعار تكاليف الطرق
 في على أسعار المواد والخدمات المستخدمة في إنشاء الطرق

سجل الرقم القياسي ألسعار تكاليف الطرق . الضفة الغربية
% 0.96 مقدارهًا نخفاض ا2015الربع الرابع من العام خالل 
  ). 3-6 جدول انظر. (2015عام بالربع الثالث من المقارنة 

  
  المقارنة السنوية

الرقم القياسي ألسعار تكاليف الطرق في الضفة الغربية شهد 
مقارنة مع العام % 4.52ًخفاضا مقداره  ان2015خالل العام 

 انخفاض إلىويعود السبب الرئيسي في هذا االنخفاض . 2014
أسعار مجموعة تكاليف تشغيل ومعدات وصيانة بمقدار 

، وأسعار مجموعة الخامات والمواد األولية بمقدار 8.32%
، في حين %2.34، وأسعار استئجار المعدات بمقدار 6.17%

 انظر(% 0.32 وتكاليف العمال بنسبة ارتفعت أسعار أجور
  .)3-6جدول 

  

ًهنا أيضا ال تتوفر معلومات عن تطور التكاليف في قطاع 
  .غزة

  

 في األرقام القياسية ألسعار تكاليف البناء والطرق الربعية والسنوية نسب التغير : 3-6دول ج

  2015 ،2014 السنواتفي الضفة الغربية خالل 
  

األرقام القياسية 
  رألسعا

نسبة التغير السنوية 
 بالمقارنة 2014للعام 

  2013مع العام 

نسبة تغير الربع 
 عن 2015األول 

  2014الربع الرابع 

نسبة تغير الربع 
 عن 2015الثاني 

  2015الربع األول 

نسبة تغير الربع 
 عن 2015الثالث 

  2015الربع الثاني 

نسبة تغير الربع 
 عن 2015الرابع 

  2015الربع الثالث 

التغير السنوية نسبة 
 بالمقارنة 2015للعام 

 2014مع العام 
تكاليف البناء للمباني 

 )0.40( )0.62( )0.18( )0.06( )0.73( 0.89 السكنية

تكاليف البناء للمباني 
  )0.29(  )0.63(  )0.09(  0.00  )0.83(  0.99  غير السكنية

تكاليف البناء لمباني 
  )1.99(  )1.35(  )1.02(  )0.59(  )0.98(  0.28  العظم

 )4.52( )0.96( )1.54( )0.28( )2.69( 0.04 تكاليف الطرق
  .الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر

  .األرقام بين قوسين هي أرقام سالبة
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 25 األسعار والقوة الشرائية6-4

  

 خالل %0.65بنحو  الرقم القياسي ألسعار المستهلك ارتفع
، ليبلغ نحو الربع السابق بً مقارنة2015 من العام الرابعالربع 

سعر صرف متوسط  ارتفاعبالمقابل شهد هذا الربع . 111.78
 3.878 إلى 3.844من % (0.88الدوالر مقابل الشيكل بنسبة 

   أن يعني هذا  ).  النقد شيكل لكل دوالر بحسب بيانات سلطة

 الرابعخالل الربع %0.24 بنحو  ارتفعتقوة الشرائية للدوالرال  
كذلك ارتفعت القوة الشرائية . بالربع السابق مقارنة 2015

على ضوء ارتفاع سعر صرف الدينار % 0.18للدينار بمقدار 
 ووصل معدل التضخم إلى 0.829تجاه الشيكل بمقدار 

  ).4-6انظر الجدول (  بين الربعين0.645
 

  ي مقابل الشيكلمعدل التغير في القوة الشرائية وفي أسعار صرف الدوالر والدينار األردن: 4-6جدول 
  

 شيكل/دينار شيكل/دوالر
 البيـان

  الرقم القياسي
 ألسعار المستهلك

  معدل
  متوسط *التضخم

 سعر الصرف
في  معدل التغير

 (%)الصرف  سعر
في  معدل التغير

 (%)الشرائية  القوة
متوسط سعر 

 الصرف
في  معدل التغير

 (%)الصرف  سعر
في  معدل التغير

 (%)الشرائية  القوة

 8.858 8.873 5.400 8.918 8.933 3.830 0.015 110.116 الربع الرابع  2014
 3.121 3.093 5.567 2.874 2.846 3.939 (0.028) 110.085 الربع األول
 (2.613) (1.760) 5.469 (2.452) (1.599) 3.876 0.853 111.024 الربع الثاني
)0.865( (0.826) 3.844 0.039 111.067 الربع الثالث  5.425 (0.805) )0.844(  

2015  

 0.184 0.829 5.470 0.239 0.884 3.878 0.645 111.784 الربع الرابع
 المقارنة السنوية

2014 109.424 1.733 3.577 (0.949) (2.682) 5.046 (0.927) (2.660) 
2015 110.990 1.431 3.884 8.583 7.151 5.483 8.660 7.229 
  . على بيانات سلطة النقد الفلسطينية والجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيًتم حساب األرقام بناء: المصدر

  .ّيعبر معدل التضخم عن التبدل في القوة الشرائية للشيكل* 
  

، فلقد 2014 و2015ّأما المقارنة السنوية ما بين كامل عامي 
 القوة الشرائية لألفراد الذين يتلقون أجورهم ًطرأ ارتفاع في
وذلك نتيجة معدل التضخم % 7.15 بنحو رورواتبهم بالدوال

صرف الدوالر مقابل وارتفاع سعر %) 1.43نحو (خالل السنة 
أيضا . ) شيكل لكل دوالر3.884إلى  %8.58بنسبة (الشيكل 

 2015 خالل ردنيلدينار األ ل في القوة الشرائيةطرأ ارتفاع
ه  سعر صرفارتفاع مقارنة بالعام السابق نتيجة% 7.23بنحو 
   لكل  شيكل 5.48إلى    ليصل%8.66 بنسبة ( الشيكلمقابل

 خالل 1.43معدل تضخم لألسعار بالشيكل مقداره و) ينارد  
  . السنة

  

ويتوجب التأكيد أن حسابات تطور القوة الشرائية السابقة 
 كامل إنفاق من يتلقون رواتبهم وأجورهم ّأنتفترض أمرين، أوال 

األفراد   دخلثباتيا، ثان .الدينار تتم بالشيكل وأبالدوالر 
  .سميةالقيمة اإلب) لرواتب واألجورا(
  

  
  
  
  
 

                                                           

ّتعرف القوة الشرائية على أن  25  الفرد من نقود، وتعتمد على دخل المستهلك وعلى التغير في معدل األسعار وسعر صرف القدرة على شراء السلع والخدمات باستخدام ما يملكه"ها ّ
  . معدل التضخم-معدل التغير في سعر صرف العملة مقابل الشيكل = التغير في القوة الشرائية بافتراض ثبات الدخل  ّلذا فإنالعملة، 

 .سالبة إشارة ذات هي أقواس بين األرقام  
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   في فلسطين واألردنمؤشر التنمية البشرية: 5صندوق 
  

ًغالبا ما يتم إثارة االعتراض بأن مستوى الدخل ليس مؤشرا كافيا أو أم ً واستجابة لهذا يقوم برنامج األمم .  لقياس درجة التطور والنمو في بلد ماًيناًّ
ُ بإصدار مؤشر مركب لقياس التطور، يطلق عليه اسم (UNDP)لمتحدة اإلنمائي ا ّويتكون هذا المؤشر المركب . (HDI)" مؤشر التنمية البشرية"ّ ّ

ات ّالذي يتم قياسه بمؤشرين فرعيين تغطي توقع سنو(والتعليم ) عدد سنوات الحياة المتوقعة للفرد( الصحة :ُمن مجموع ثالثة مؤشرات فرعية تغطي
  ).ًمقاسا بمكافئ القوة الشرائية للدوالر(ً وأخيرا، مستوى الدخل للفرد ،)التعليم ومتوسط مستوى التعليم في الدولة

  

، كما جاء في التقرير األخير لبرنامج األمم المتحدة 2014 مكونات مؤشر التنمية البشرية لكل من فلسطين واألردن في العام 1يعرض الجدول 
  26 .اإلنمائي

  )2014(مكونات مؤشر التنمية البشرية : 1جدول 
  

    الدخل  التعليم  الصحة
توقع سنوات 

  )سنة(الحياة 
توقع سنوات 

  )سنة(التعليم 
متوسط سنوات 

  )سنة(التعليم 
 الدخل القومي اإلجمالي للفرد 

  )دوالر مكافئ قوة شرائية(
  4,699  8.9  13.0  72.9  فلسطين
  11,365  9.9  13.5  74.0  األردن

  

 ألفضل دولة في 1مقارنات الدولية، على أرضية المؤشرات الفرعية المذكورة في الجدول، يتم إعطاء قيمة البناء مؤشر واحد يسمح بإجراء ولغرض 
ويجري بعد ذلك تحديد مستوى إنجاز كل دوله من الدول األخرى في كل مؤشر فرعي بين .  أسوأ دولةإلى ورقم صفر فرعي العالم في كل مؤشر

 . قيمة المؤشر المركبإلىللتوصل ) 3وتقسيم الحاصل على (ًأخيرا، يتم جمع القيم الممنوحة للمؤشرات الفرعية الثالثة في كل دولة . واحدالصفر وال

  .2014-2010 تطور قيمة مؤشر التنمية البشرية لكل من األردن وفلسطين خالل الفترة 2يعرض الجدول 
  

  قيمة مؤشر التنمية البشرية: 2جدول 
  

  2010  2011  2012  2013  2014  
  0.677  0.679  0.685  0.675  0.670  فلسطين
  0.748  0.748  0.746  0.743  0.743  األردن

  

ّأول ما يجب التنبه إليه هو أن قيمة المؤشر هي عدد نسبي، أي أنه يقيس أداء كل دولة بالنسبة  ّ ّ ّوبالتالي فإن ارتفاع قيمة .  الدول األخرىإلىّ
ال تعني بالضرورة انخفاض بالقيم المطلقة ) 2012ًكما في فلسطين أيضا بعد (أو انخفاضه ) 2012 و2010ين بين كما حدث لفلسط(المؤشر 

  .ّاالنخفاض أو االرتفاع في المؤشر يعني أن أداء الدولة المعنية كان أسوء أو أفضل من أداء الدول األخرى. للتعليم والصحة والدخل
  

ُويالحظ . 80 دولة على مؤشر التنمية البشرية، في حين جاء ترتيب األردن في المرتبة 188 بين 113تبة  في المر2014ّحلت فلسطين في العام 
 مراتب 8، في حين هبط ترتيب األردن 2014- 2009خالل ) 113 المركز إلى 109من المركز ( مراتب 4ّأن ترتيب فلسطين بين الدول هبط 

  .خالل نفس الفترة
  

ًلسياق هو هل يختلف ترتيب تسلسل الدول تبعا لمؤشر التنمية البشرية عن تسلسلها تبعا لمؤشر الدخل للفرد فقط؟ من األسئلة المهمة في هذا ا ً
ّ حد بعيد، إذ أن ترتيب معظم إلىًبكلمات أخرى، أليست الدول األغنى بالدخل هي أيضا األولى في حقل الصحة والتعليم؟ هذا في الواقع صحيح 

ًولكن هناك بعض االستثناءات البارزة، أهمها مثال الدول . ًختلف كثيرا عن ترتيبها على ضوء مؤشر التنمية البشريةالدول على ضوء الدخل ال ي ّ
.  مرتبة عند وضعها على مؤشر التنمية البشرية مقارنة بموضعها على مؤشر الدخل للفرد فقط46النفطية، إذ يهبط ترتيب دولة مثل الكويت بمقدار 

وهذا .  مثل كوبا تتقدم بنفس المقدار في ترتيبها بين الدول على مؤشر التنمية البشرية مقارنة بترتيبها على مؤشر الدخل للفردّبالمقابل فإن دولة
ّأيضا هو حال فلسطين إذ أن مؤشر التنمية البشرية يدفعها    . األمام مقارنة بترتيبها بين الدول على مؤشر الدخلإلى مرتبة 21ً

                                                           
26  UNDP: Human Development Report 2015. http://hdr.undp.org/sites/default/files/2015_human_development_report_1.pdf 
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فهناك .  جانب الصحة والتعليم والدخلإلىًمتحدة اإلنمائي أيضا بحساب قيم مؤشر التنمية البشرية على ضوء معايير إضافية يقوم برنامج األمم ال
وهناك ). الذي يقيس المؤشرات الفرعية الثالثة بالعالقة مع التباين في التحصيل بين الذكور واإلناث في الدول المختلفة" (الجندري"مؤشر التنمية 

ّويأخذ هذا المؤشر بعين االعتبار عدم المساواة بين السكان في المستوى الصحي . ر التنمية البشرية بالعالقة مع الالمساواة في التوزيعًأيضا مؤش
 ، وهذا ما يؤهل2014 في فلسطين في العام 0.577مؤشر التنمية البشرية المرجح بعامل عدم المساواة وتبلغ قيمة . ومستوى التعليم وتوزيع الدخل

الصحة خدمات ّوهذا التقدم في الترتيب يعني أن توزيع الدخل و).  في المؤشر العادي113مقارنة بمرتبة ( بين الدول 97فلسطين الحتالل المرتبة 
حيث سود فيها مستويات أعلى من توالتعليم بين الطبقات االجتماعية المختلفة أفضل في فلسطين مما هو عليه في بعض الدول األخرى التي 

ّأما بالنسبة لألردن فإنه يتقدم مرتبتين فقط على . لصحة والتعليم والدخلا مقارنة بالمؤشر  مؤشر التنمية البشرية المرجح بعامل عدم المساواةّ
  .األصلي

  )2013-2005(الالمساواة في توزيع الدخل : 3جدول 
  

على % 20نسبة دخل أغنى   
  من السكان% 20دخل أفقر 

دخل أغنى ": بالما"نسبة 
  معامل جيني  %40على دخل أفقر % 10

  34.5  1.4  5.5  فلسطين
  33.7  1.4  5.1  األردن

  

ّويستفاد من األرقام أن دخل .  مؤشرات توزيع الدخل في كل من فلسطين واألردن كما وردت في تقرير التنمية البشري األخير3يعرض الجدول  ُ
أي أن دخل األغنياء .  فقط في األردن5.1من السكان، مقارنة مع % 20 ضعف دخل أفقر 5.5من السكان في فلسطين يعادل % 20أغنى 

في األردن منه في فلسطين ) أقل ال عدالة(عدالة أكثر كذلل فان التوزيع االجمالي للدخل . بالنسبة لدخل الفقراء أعلى في فلسطين منه في األردن
 ارتفاع الالمساواة في توزيع على هذا   دلأعلى كلما" جيني"قيمة معامل كلما كانت (أعلى في فلسطين منه في األردن " جيني"نظرا ألن معامل 
 في الدنمارك 26.9تبلغ " جيني"ّولغرض المقارنة فقطـ تذكر أن قيمة معامل ).  الذي يدل على الالمساواة المطلقة100 الرقم إلىًالدخل، وصوال 

   .)؟الدول عدالة في توزيع الدخلأقل  (يكا في دولة مثل كوستار48.6و) أكثر الدول عدالة في توزيع الدخل(
  
  
  
  

  التجارة الخارجية -7
  

  الميزان التجاري 7-1
  

  الربع الرابع
 من فلسطين وواردات فرق بين صادراتل االميزان التجاري هو
بلغ إجمالي قيمة الواردات السلعية . السلع والخدمات

 حوالي 2015 خالل الربع الرابع من عام 27المرصودة
الواردات السلعية  وانخفضت قيمة .مليون دوالر 1,259.1
، 2015مقارنة بالربع الثالث من عام  %1.8بمقدار المرصودة 

المناظر من مقارنة مع الربع % 12.2بمقدار كما انخفضت 
   بلغت  فقدالمرصودةا الصادرات السلعية ّ أم.2014عام 
  بزيادة   ،2015 الرابع   الربع خالل دوالر نمليو  235.2 نحو

 بينما 2015 عاممن ثالث  ال الربعمقارنة مع% 7.7 مقدارب  
مقارنة مع الربع المناظر من العام % 7 انخفضت بنسبة

ّأما الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين . 2014 ّ
ًالصادرات والواردات السلعية، فقد سجل انخفاضا في قيمة  ّ

 .س العاممن نفمقارنة مع الربع الثالث % 3.8بنسبة العجز 
ًكما سجل انخفاضا بنسبة  مقارنة مع الربع المناظر % 13.3ّ

 مليون 1,023.9 حيث وصل العجز إلى. 2014من عام 
  .)1-7  جدولانظر(  2015الربع الرابع عام  ر خاللدوال

 

                                                           
أي لالستيراد (البيانات الجمركية "، وفي )أي لالستيراد والتصدير المسجل مع إسرائيل(في فواتير المقاصة هي فقط التجارة المسجلة " المرصودة"والواردات " المرصودة"الصادرات    27

األرقام وأرقام التجارة المسجلة هنا هي على األغلب أدنى بشكل ملحوظ من . إضافة إلى التجارة بالمواد الزراعية التي تقوم وزارة الزراعة بتسجيلها). والتصدير مع العالم الخارجي
 أرقام الصادرات والواردات السلعية والخدمية المذكورة هنا تختلف عن األرقام ّمن ناحية ثانية يتوجب االنتباه إلى أن. الفعلية لتجارة األراضي الفلسطينية مع إسرائيل والخارج

كذلك . ، في حين تسجل أرقام الحسابات القومية تقدير االستيراد والتصدير الكلي"رصودةالم"ًالمذكورة في الحسابات القومية، نظرا ألن األرقام هنا تسجل فقط الصادرات والواردات 
إذ يسجل الميزان التجاري فقط قيم االستيراد والتصدير من إسرائيل، في حين تسجل الحسابات القومية التجارة بالخدمات من مختلف . الحال مع أرقام استيراد وتصدير الخدمات

  .المصادر
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من ناحية أخرى، بلغ إجمالي قيمة واردات الخدمات من إسرائيل 
 مليون دوالر، وهذا 34.2 نحو 2015خالل الربع الرابع عام 

عام  مقارنة مع الربع الثالث من %7.8 بنسبةًانخفاضا يشكل 
 إسرائيل فقد بلغت إلىّأما الصادرات الخدمية  .2015
، 2015 دوالر خالل الربع الرابع من عام مليون 39.0حوالي
 ًاّ يعني أن ميزان التجارة بالخدمات مع إسرائيل حقق فائضوهذا

  .2015خالل الربع الرابع من عام  مليون دوالر 4.8بنحو 
  

  سنويةالمقارنة ال

 العام فلسطين في إلى قيمة الواردات السلعية المرصودة تبلغ
قيمة الواردات  نخفضتوا. مليون دوالر 4,941.6  حوالي2015
 ،2014عام مقارنة مع  2015في عام % 13.0بمقدار هذه 

قد لا الصادرات السلعية المرصودة فّأم. )1-7  جدولانظر(
  فيعجزذلك بلغ الوعلى  .عامال خالل  مليون 911.9نحوبلغت 

، وهذا مليون دوالر 4,029.7 حوالي الميزان التجاري السلعي
  .2014 عام عن% 15.0بنسبة  أقل

 

 إسرائيل منمن ناحية أخرى، بلغ إجمالي قيمة واردات الخدمات 
 مليون دوالر، وهذا يشكل 140.4 نحو 2015خالل عام 

رات ّأما الصاد، 2014عام مقارنة مع % 6.5بنسبة ًانخفاضا 
 مليون دوالر 157.5 إسرائيل فقد بلغت حوالي إلىالخدمية 

عن % 17.4ً وهذا يشكل انخفاضا بمقدار 2015خالل عام 
ّوهذا يعني أن ميزان التجارة بالخدمات مع إسرائيل . 2014عام 

  .2015عام  مليون دوالر في ال117. بنحو ًاحقق فائض
  

 إلىات أدت هذه التطورات في الميزان السلعي وميزان الخدم
في % 14.6انخفاض في العجز في الميزان التجاري بمقدار 

  .2014 مقارنة مع 2015عام ال
  

  2015 ،2014لعامي  واردات وصادرات السلع والخدمات المرصودة: 1-7جدول 
  )مليون دوالر(

  المؤشر  **2015  2014
  إجمالي العام  الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثاني الربع األول  عامالإجمالي  الربع الرابع

 4,941.6 1,259.1 1,282.6 1,276.0 1,123.9 5,683.2  1,433.5 واردات سلع

 140.4 34.2 37.1 35.8 33.3 150.2 42.0 *واردات خدمات

 911.9 235.2 218.3 247.1 211.3  943.7 253.0 صادرات سلع

 157.5 39.0 38.8 42.8 36.9  190.7 47.6 *صادرات خدمات

   .إحصاءات التجارة الخارجية المرصودة. 2016 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني :مصدرال
  . إسرائيلٕالىواردات وصادرات الخدمات من وتشمل فقط *

  . هي بيانات أولية، وهي عرضة للتعديل2015 بيانات عام** 
  
  ميزان المدفوعات 7-2
  

  2015 الربع الرابع

ه الجهاز المركزي ّت، الذي أعديستفاد من أرقام ميزان المدفوعا
 عجز الحساب الجاري ّلإلحصاء وسلطة النقد الفلسطينية، أن

 إلىأي الميزان التجاري باإلضافة  (2015في الربع الرابع 
صافي دخل عوامل اإلنتاج مع الخارج، وصافي التحويالت 

ما يعادل ، وهو  مليون دوالر449.8بلغ ) الجارية الخارجية
 انظر(المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية من الناتج % 3.5

عن الربع % 24بنسبة  ًويمثل هذا انخفاضا). 2-7الجدول 
نتيجة عجز في الميزان التجاري بلغت العجز جاء هذا . السابق

 دوالر، مقابل فائض في ميزان الدخل  مليون1,314.7ته قيم
ًتولد أساسا من دخل العمال الفلسطينيين في الخارج بلغت قيم ته ّ

كما كان هناك فائض في ميزان .  مليون دوالر347.5

معظمها من ( مليون 517.4التحويالت الجارية بمقدار 
  28 .)مساعدات الدول المانحة

  
جرى تمويل عجز الميزان الجاري هذا من الحساب الرأسمالي 

ومن الضروري .  مليون دوالر570.4والمالي، الذي وفر مبلغ 
) الحساب الرأسمالي والحساب المالي(د  هذا البنّ أنإلىاالنتباه 

  .ًيمثل دينا على االقتصاد الوطني، طالما كانت قيمته موجبة
  

                                                           

الميزان الجاري والحساب الرأسمالي : يزان المدفوعات من بندين رئيسيينيتكون م   28
يضاف إلى ذلك بند حساب السهو والخطأ الذي يوازن بين البندين . والمالي

   .السابقين
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ًمن المفترض نظريا أن يحدث توازن تام بين عجز الحساب 
 القيمة ّأي أن. الجاري وفائض الحساب الرأسمالي والمالي

ًولكن غالبا ما يكون . الصافية لهما يجب أن تساوي الصفر
حساب السهو "ارق بينهما وهو ما يتم تسجيله تحت بند هناك ف
  .مليون دوالر 122.2- ولقد بلغت قيمة هذا البند نحو". والخطأ

  

  المقارنة السنوية

 العام في مليون دوالر 1,712.9بلغ عجز الحساب الجاري نحو 
 مال هذا ّ ويمث،)بناء على مجموع التقديرات الربعية (2015
 . المحلي اإلجمالي باألسعار الجاريةمن الناتج% 13.5نسبته 

عن العجز الذي تحقق في % 20.3بنسبة وهذا العجز يقل 
 ارتفاع الفائض في ميزان التحويالت الجارية العام السابق نتيجة

  .2014عن عام % 348.بنسبة 
  

جرى تمويل عجز ميزان الحساب الجاري من الحساب الرأسمالي 
 بنسبةانخفاض (دوالر  مليون 1,549.4والمالي، الذي وفر 

الفرق بين عجز ويتم تسجيل ). 2014مقارنة مع العام % 12.2
 والتمويل الحساب الجاري وفائض الحساب الرأسمالي والمالي

ولقد بلغت قيمة ". حساب السهو والخطأ" تحت بند االستثنائي
  ). 2-7 الجدول انظر( دوالر  مليون154.8هذا البند نحو 

  

  2015 وأرباع 2014 خالل العام *دفوعات الفلسطينيميزان الم: 2-7جدول 
  )مليون دوالر(

 
الربع الرابع 

2014 
2014 

الربع األول 
2015  

الربع الثاني 
2015  

الربع الثالث 
2015  

  الربع الرابع
2015  

2015  

 5,178.7- 1,314.7- -1,418.8 1,280.7- 1,164.5- 5,036.7 - 1,181.2 - **الميزان التجاري للسلع والخدمات. 1

 4,986.4- 1,268.9- 1,349.4- 1,244.6- 1,123.5- 4,830.2- 1,151.0 -  صافي السلع-

 192.3- 45.8-  69.4- 36.1 - 41.0 - 206.5 - 30.2 -  صافي الخدمات-

 1,381.6 347.5 357.4 344.9  331.8 1,482.4 357.7 ميزان الدخل. 2

 1,309.2 330.4 335.1 335.9 307.8  1449.4 341.9   تعويضات العمال المقبوضة من الخارج-

  42.91 36.7 46.5 30.6 29.1 169.0 53.6  دخل استثمار المقبوض من الخارج-
 70.5 19.6 24.2 21.6  5.1 136.0 37.8  الدخل المدفوع للخارج-

 2,084.2 517.4  475.1 572.4 519.3 1405.3 382.0 ميزان تحويالت الجارية. 3

 701.5 156.5 107.0 232.0 206.0 614.6 179.1 )لقطاع الحكومة(ن الخارج  تحويالت مقبوضة م-

 1,929.3 502.4 508.3 480.2 438.4 1,398.6 356.8 )للقطاعات األخرى( تحويالت مقبوضة من الخارج -

 546.6 141.5 140.2 139.8 125.1 607.9 153.9   تحويالت مدفوعة للخارج-

 1,712.9- 449.8-  586.3- 363.4 - 313.4 - 2,149.0 - 441.5 - )3+2+1(ميزان الحساب الجاري . 4

 1,549.4 570.4 459.6  343.4 176.0 1765.4 301.2 صافي الحساب الرأسمالي والمالي. 5

 415.8 112.3 101.0 103.4 99.1  690.9 210.4   صافي التحويالت الرأسمالية-

 1,133.6 458.1 358.6 240.0 76.9 1,074.5 90.8  صافي الحساب المالي-

 65.0- 50.0 100.2 187.4 - 27.8- 27.9 - 4.4  صافي االستثمار األجنبي المباشر-

 73.4 40.3 6.3 62.8 36.0- 179.1 - 28.1 -  صافي استثمار الحافظة-

 1,033.7 400.1 170.5 338.7 124.4 1268.7 158.4  صافي االستثمارات أخرى-

 91.5 32.3- 81.6 25.9 16.3 12.8 43.9- )ارتفاع = -اطية التغير في األصول االحتي -

  154.8 122.2- 123.9 18.4 134.7  383.6  140.3 صافي السهو والخطأ. 6
  .2015 الربع الرابع النتائج األولية لميزان المدفوعات الفلسطيني. 2015 الفلسطيني، سلطة النقد الفلسطينية لإلحصاءالجهاز المركزي : المصدر

  .1967يانات باستثناء الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل بعيد احتاللها للضفة الغربية عام الب* 
ً أرقام الصادرات والواردات السلعية والخدمية في ميزان المدفوعات تختلف عن األرقام الواردة في الميزان التجاري نظرا ألن األخير يسجل فقط الصادرات **

ًأيضا استيراد . ، أي المسجلة في حسابات المقاصة والفواتير فقط، في حين يسجل ميزان المدفوعات تقدير االستيراد والتصدير الكلي"المرصودة" والواردات 
  . فقط مسجل في الميزان التجاري، في حين يسجل ميزان المدفوعات التجارة بالخدمات من مختلف المصادرإسرائيلوتصدير الخدمات من 
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  ثمار الدولي والدين الخارجيوضع االست 7-3
  

بلغت قيمة األصول الخارجية لالقتصاد الفلسطيني في نهاية 
ل ّوشك. مليون دوالر 5,855نحو  2015الربع الرابع من العام 

، واستثمارات الحافظة %6االستثمار المباشر في الخارج منها 
، %65.6) أهمها العملة والودائع( واستثمارات أخرى ،18.5%

وعلى مستوى %. 9.9لت األصول االحتياطية ّشكفي حين 
لت االستثمارات الخارجية لقطاع البنوك المساهمة ّالقطاع، شك

 انظر(% 74.4 الكبرى في إجمالي األصول الخارجية بنسبة
  ).3-7الجدول 

  

) االلتزامات(في المقابل، بلغ إجمالي أرصدة الخصوم األجنبية 
لمقيمين المستثمرة في أرصدة غير ا(على االقتصاد الفلسطيني 

عت بين استثمار ّمليون دوالر، توز 4,956ي حوال) فلسطين
، %16.6، واستثمارات حافظة %50.1أجنبي مباشر بنسبة 
) أهمها القروض والودائع من الخارج(واستثمارات أخرى 

لت االستثمارات ّوعلى المستوى القطاعي، فقد شك%. 33.3

من إجمالي الخصوم % 35.5األجنبية في قطاع البنوك حوالي 
  .األجنبية على االقتصاد الفلسطيني

  

 المقيمين في فلسطين ّالفارق بين األصول والخصوم يعني أن
" استثمار" مليون دوالر أكثر من 899 في الخارج "يستثمرون"

 هذا الفرق ّولكن يتوجب االنتباه أن. غير المقيمين في فلسطين
نه يعود في معظمه على ًال يعود عمليا على االستثمارات، ولك

وتوضح األرقام التفصيلية . ودائع البنوك الفلسطينية في الخارج
أن االستثمارات األجنبية المباشرة في فلسطين تزيد على 

 2,134ر االستثمارات الفلسطينية المباشرة في الخارج بمقدا
  . ًمليون دوالر تقريبا

  

 فلسطين من ناحية أخرى بلغ رصيد إجمالي الدين الخارجي في
 مليون دوالر، استقطع الدين العام منها نسبة 1,649حوالي 

  %.32.1، في حين بلغت نسبة ديون البنوك 64.9%
  

   2015 الرابعالربع   في نهاية لفلسطينأرصدة وضع االستثمار الدولي: 3-7جدول 
 )مليون دوالر( 

 البند
الرصيد في نهاية 

 2015 الثانيالربع 

الرصيد في نهاية 
  2015 الثالث الربع

* الرصيد في نهاية
  2015الربع الرابع 

 5,855 5,959 5,917 مجموع األصول 

 352 345 348 االستثمار األجنبي المباشر في الخارج

 1,084 1,109 1,120 استثمارات الحافظة في الخارج

 3,838 3,957 3,819 :االستثمارات األخرى في الخارج

 3,815 3,937 3,793 عملة وودائع:       منها

 581 548 630 األصول االحتياطية

 4,956 4,721 4,672 مجموع الخصوم 

 2,486 2,454 2,388  االستثمار األجنبي المباشر في فلسطين 

 821 672 679  استثمارات الحافظة األجنبية في فلسطين

  1,649 1,595 1,605  االستثمارات األخرى األجنبية في فلسطين
 899 1,238 1,245 )صافي األصول( واالستثمار الدولي صافي الودائع

  2015الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، سلطة النقد الفلسطينية، : المصدر  
  . البيانات أوليه سيتم تحديثها عند الحصول على البيانات السنوية وتنفيذ المسح*   
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 2015- 2000ع غزة لألعوام المؤشرات االقتصادية الرئيسية في الضفة الغربية وقطا

  
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 المؤشر

 
2015

 d  

  )ألف نسمة(السكان في منتصف العام 
 4,682 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

 2,862 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

 1,819 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
  963 917 885 858 837 745 718 667 690 636 603 578 564 477 505 600 ) ألف شخص( دد العاملينع -

  45.8 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  -

  25.9 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 -

  17.3 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

  41.0 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
aمليون دوالر( الحسابات القومية( 

 12,677.4 12,715.6 12,476.0 11,279.4 10,465.4 8,913.1 7,268.2 6,673.5 5,505.8 4,910.1 4,831.8 4,329.2 3,968.0 3,555.8 4,003.7 4,313.6  الناتج محلي إجمالي -

 11,795.7 11,840.4  11,062.60  10,158.50  9,602.40  8,354.70  7,174.20  6,915.70  5,847.20  5,320.20  5,086.30  4,445.20  3,932.10  3,397.90  3,765.40 3,866.80 الخاصاإلنفاق 

 3,374.9 3,478.2 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

 2,689.5 2415.0 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 رأسمالي اإلجماليالتكوين ال

  )دوالر(الناتج المحلي للفرد 
 2,865.8 2,960.1 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

 1,745.9 1,737.4 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 (bالتجارة الخارجية
 2,018.6 1,858.1 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 صادرات السلعيةال

 6,860.2 6,496.9 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 

 (4,841.6) (4,638.8) (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 

 304.1 314.2 315.7 323.2 306.9 257.3 203.9 190.1 162.7 106.5 141.6 71.5 63.0 67.6 89.8 172.2 الصادرات الخدمية

 641.2 712.0 751.0 725.2 622.6 650.9 577.5 499.9 480.9 354.7 342.3 287.1 287.1 373.9 426.3 369.2 الواردات الخدمية 

 (337.1) (397.8) (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
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2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 المؤشر
 

2015
 d  

 (1,713) (2,149) (2,383) (1,821) (2,070) (1,307) (1,143) 381 (418) (1,233) (1,365) (1,588) (1,071) (486) (828) (857)  الحساب الجاري

  أسعار الصرف والتضخم
  3.884 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
  5.483 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 1.431(%)معدل التضخم 
  )على األساس النقدي، مليون دوالر(المالية العامة 

 2,891 2,787 2,320 2,240 2,176 1,900 .1,548 1,780 1,616 722 1,370 1,050 747 290 273 939 )بما فيها المقاصة(صافي اإليرادات المحلية 

 3,426 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 

 176.8 164 168 211 296 275.1 46.8 - 310 281 287 0 395 252 340 469 النفقات التطويرية 

 )534.4( (651) (931) (807) )785( )1,083( )1,342( )1,493( )951( )704( )624( )478( )493( )704( )822( )260( )قبل المنح(عجز الموازنة الجاري /فائض

 798 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

 88 418 259 (86) )103( )81( )144( 270.2 61 34 )275( )125( )268( )259( )313( )219( )بعد المنح( عجز الموازنة الكلي /فائض

 2,547 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  الحكوميالدين العام

  )مليون دوالر(القطاع المصرفي 
 12,602 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

 1,462 1,464 1,360 1,258 1,182 1,096 910 857 702 597 552 315 217 187 206 242 حقوق الملكية

 9,655 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 الودائع لدى المصارف

 5,824.7 4,895 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

 . الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، سلطة النقد الفلسطينية: المصدر

  ).باستثناء بيانات البطالة والسكان (1967لها للضفة الغربية عام تغطي البيانات األراضي الفلسطينية باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل بعد احتال
a.  38 في المراقب عدد 2من أجل المعلومات عن هذا التعديل انظر الصندوق  (2015هذه األرقام هي باألسعار الجارية من سلسلة الجداول المعدلة التي أصدرها مركز اإلحصاء في.(  
b. ديراتها في ميزان المدفوعات الذي يعده الجهاز المركزي لإلحصاء بالتعاون مع سلطة النقد الفلسطينيةأرقام التجارة الخارجية مأخوذة من تق .  
c. معدل التضخم محسوب على أساس مقارنة متوسط األرقام القياسية ألسعار المستهلك في كل سنة مع متوسطها في السنة السابقة   .  
d.  ديلبيانات أولية عرضة للتنقيح والتع  هي2015أرقام. 

  .األرقام بين األقواس هي أرقام سالبة


