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  : تنفیذي ملخص 

ــــطینیة واســــــتالم زمــــــام االمــــــور فــــــي الضــــــفة الغربیــــــة وقطــــــاع غــــــزة اســــــتقرارًا  ــــــدوم الســــــلطة الــــــى االراضــــــي الفلســ نــــــتج عــــــن ق

اقتصـــــــادیًا وسیاســـــــیا فـــــــي االراضـــــــي الفلســـــــطینیة حیـــــــث تطـــــــورت ونمـــــــت العدیـــــــد مـــــــن القطاعـــــــات االقتصـــــــادیة  والخدماتیـــــــة، 

ــــورادا ــــي االجمــــالي وال ــــاتج المحل ــــى نمــــو فــــي  الن ت الســــلعیة والصــــادرات ، باالضــــافة الــــى تطــــور ونمــــو وادى وجــــد الســــلطة ال

وكغیـــــره مـــــن القطاعـــــات تطـــــور قطـــــاع النقـــــل مـــــن حیـــــث  خاصـــــة خـــــالل الخمـــــس ســـــنوات االولـــــى،عجلـــــة التقـــــدم االقتصـــــادي 

ـــــى المركبـــــات فـــــي االر  ي الفلســـــطینة ، باالضـــــافة الـــــى نمـــــو ضـــــاالخـــــدمات المقدمـــــة ومـــــن حیـــــث اعـــــداد المركبـــــات والطلـــــب عل

فـــــي النـــــاتج المحلـــــي االجمـــــالي، والتـــــأثیرات المباشـــــرة وغیـــــر المباشـــــرة للقطـــــاع علـــــى واقـــــع االقتصـــــاد  قطـــــاع النقـــــل مســـــاهمة 

ــــطیني، باالضـــــــافة الـــــــى نمـــــــو فـــــــي اعـــــــداد وكـــــــالء المركبـــــــات واعـــــــداد مســـــــتوردي المركبـــــــات فـــــــي االراضـــــــي الفلســـــــطینة  الفلســـ

  . وارتفاع حدة المنافسة بینهم

ــــى المركبــــات فــــي االراضــــي الفلســــطینیة بشــــكل كبیــــر ،  ومــــع كــــل هــــذا التطــــور واالســــتقرار االقتصــــادي نمــــا  حجــــم الطلــــب عل

ـــــــي االراضـــــــي الفلســـــــطینیة   2000-1995خاصـــــــة خـــــــالل االعـــــــوام  مـــــــع قـــــــدوم الســـــــلطة واســـــــتقرار االوضـــــــاع السیاســـــــیة  ف

ـــث یعــــــد االســــــتقرار  2015-2007وخـــــالل االعــــــوام  مـــــع وجــــــود اســــــتقرار سیاســـــي واقتصــــــادي فـــــي االراضــــــي الفلســــــطینیة حیــ

  .مؤشر االول الرتفاع الطلب على المركباتالسیاسي ال

ونظــــرا لكبــــر الحقبــــة الزمنیــــة منــــذ قــــدوم الســــلطة وتــــوالي االحــــداث خــــالل الســــنوات الســــابقة بــــین مــــد وجــــزر مــــن حیــــث الواقــــع  

ـــــة ـــــالفترة الحالی ـــــم االكتفـــــاء ب ـــــى االســـــتقرار االقتصـــــادي، ت ـــــرة  واالســـــتقرار السیاســـــي واثرهـــــا عل ـــــاس  للســـــنوات الخمـــــس االخی لقی

ــــاتاســــبا ــــب علــــى المركب ــــأثیره علــــى عــــدد مــــن الجوانــــب،  ب االرتفــــاع فــــي حجــــم الطل ــــأثیرات علــــى  وت ــــرة مــــن ت لمــــا لهــــذه الفت

  .كافة االطر خاصة فیما یتعلق باالزدحامات والسالمة المروریة 

ـــــــى المركبـــــــات الخصوصـــــــیة  اتبـــــــین مـــــــن خـــــــالل الدر حیـــــــث  ـــــــب عل بلغـــــــت نســـــــبة المركبـــــــات الخصوصـــــــیة ســـــــة ارتفـــــــاع الطل

    .  2015اجمالي عدد المركبات المسجلة  والمرخصة في االراضي الفلسطینیة حتى نهایة عام من %) 76.9(

تــاثر الطلــب علــى المركبــات الخصوصــیة والعمومیــة فــي االعــوام الخمــس االخیــرة باالوضــاع االقتصــادیة والسیاســیة لالراضــي  و

  . الفلسطینیة

   ، وارتفــــــــع الطلــــــــب خــــــــالل العــــــــام 2015-2010ام خــــــــالل االعــــــــو المركبــــــــات بشــــــــكل ملحــــــــوظ  الطلــــــــب علــــــــى حیـــــــث ارتفــــــــع 

ارتفـــــــاع بلغـــــــت  ســـــــبةبن مركبـــــــة  )10,504(  لیصـــــــل الـــــــى  مســـــــتعملةالمســـــــتوردة  المركبـــــــاتوخاصـــــــة الطلـــــــب علـــــــى  2015

بنســــــبة  2015خــــــالل العــــــام ) الوكالــــــة ( انخفــــــض الطلــــــب علـــــى المركبــــــات الجدیــــــدة  فــــــي حــــــین ،2014عـــــن عــــــام  %)52(

مـــــن الجانـــــب فـــــي حـــــین بلـــــغ عـــــدد المركبـــــات المحولـــــة ، مركبـــــة جدیـــــدة ) 5,979( حیـــــث ســـــجلت . 2014عـــــن عـــــام %) 8(

  .2014عن عام %) 12(مركبة مرتفعة بنسبة )  2,591( االسرائیلي

ــــى عــــدة اســــباب منهــــاویعــــزي االرتفــــ  ــــب ال ــــى المركبــــات بنســــبة خفــــض اســــتمرار قــــرار : اع فــــي الطل فــــتح ، %25الجمــــارك عل

ـــــاب القـــــ ـــــل البنـــــوك، ب ـــــل ومنهـــــا روض علـــــى المركبـــــات مـــــن قب ـــــدة وقراراتهـــــا بتحـــــدیث اســـــطول النق سیاســـــات وزارة النقـــــل الجدی

، تقلقیـــــــل حجـــــــم التحویـــــــل مـــــــن اســـــــرائیل، رفـــــــع اعمـــــــار المركبـــــــات المحولـــــــة مـــــــن الجانـــــــب  قـــــــرار تملیـــــــك االرقـــــــام العمـــــــومي

ـــــاتاالســـــرائیلي،  ارتفـــــاع العـــــروض والخیـــــارات ي الفلســـــطینة و ووكـــــالء المركبـــــات فـــــي االراضـــــ ارتفـــــاع عـــــدد مســـــتوردي المركب

ـــطینیةحـــــدة المنافســـــة بـــــین المســـــتوردین والـــــوكالء، لـــــدى المـــــواطنین و   االســـــتقرار السیاســـــي و االقتصـــــادي فـــــي االراضـــــي الفلســ

ــــــدة خاصــــــة خــــــالل االشــــــهر االولــــــى مــــــن الســــــنة،  ــــــى المركبــــــات الجدی ــــــل البنــــــوك عل ـــــتمرار التســــــهیالت الممنوحــــــة مــــــن قب اسـ
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شــــــركة  14المــــــواطنین لشــــــراء المركبــــــات مــــــن خــــــالل شــــــركات التمویــــــل التــــــأجیري وارتفــــــاع عــــــددها الــــــى اتجــــــاه ، والمســــــتعملة

 . سماح بأدخال مركبات الى قطاع غزةفتح اسواق غزة امام مستوردي المركبات سواء في الضفة او غزة وال، مسجلة

ـــــى االرت ـــــل وتصـــــمیم الطـــــرق داخـــــل المـــــدن عل ـــــة بوســـــائل النق ـــــب علـــــى كمـــــا اثـــــرت عوامـــــل اخـــــرى متعلق ـــــاع فـــــي حجـــــم الطل ف

ســـــوء توزیـــــع وســــائل النقـــــل العـــــام، عشـــــوائیة رحــــالت النقـــــل العـــــام وتكلفـــــة الــــرحالت لالفـــــراد واالســـــر،  عـــــدم ( المركبــــات منهـــــا

تنظـــــیم رحـــــالت النقـــــل العـــــام بشـــــكل یخـــــدم الشـــــریحة  االكبـــــر مـــــن المجتمـــــع، عـــــدم تـــــوفر وســـــائل نقـــــل عـــــام لكافـــــة المنـــــاطق 

ــتثمارات فردیــــــة، االزدحامــــــات المروریــــــة داخــــــل ســــــواء داخــــــل المحافظــــــات وفــــــي نفــــــس ال تجمــــــع، النقــــــل العــــــام قــــــائم علــــــى اســــ

عنــــــد الطلــــــب لهــــــا خاصــــــة فــــــي ســــــاعات الــــــذروة، عــــــدم تنظــــــیم دخــــــول الحــــــافالت  عــــــامالمــــــدن تمنــــــع تــــــوفر وســــــائل النقــــــل ال

ـــــة و  ـــــل مریحـــــة وحدیث ـــــوفر حـــــافالت نق ـــــى االزدحامـــــات المروریـــــة، عـــــدم ت ـــــؤدي ال ـــــات التجاریـــــة داخـــــل المـــــدن ی منظمـــــة ولمركب

  . )بناء على مواعید محددة

بـــــأن السلســـــلة الزمنیـــــة للطلـــــب علـــــى  2015-2004كمـــــا اتضـــــح مـــــن خـــــالل دراســـــة حجـــــم الطلـــــب علـــــى المركبـــــات لالعـــــوام 

  المركبـــــــات تصـــــــاعدي فـــــــي حـــــــال بقـــــــاء العوامـــــــل االخـــــــرى ثابتـــــــه ولـــــــم یحـــــــدث تغییـــــــرات او تـــــــأثیرات اقتصـــــــادیة او سیاســـــــیة،

عوامـــــــل اخـــــــرى % 25بالعوامـــــــل االقتصـــــــادیة ، و% 27سیاســـــــیة ومـــــــا نســـــــبته وباالوضـــــــاع ال%  48و یتـــــــأثر بمـــــــا نســـــــبته 

  .تتعلق باشباع السوق والعروض على المركبات والمنافسة بین التجار وغیرها

  

االســــتیراد علــــى  فقــــد تركــــز الســــوقیة للمســــتثمرین،  ةوالحصــــ امــــا مــــن حیــــث الطلــــب علــــى المركبــــات بنــــاء علــــى نــــوع االســــتیراد

ـــــتیر  ــــتعمل( اد نــــــوعین مــــــن انــــــواع االسـ ــــــد والمســ ــــــات % 54بلغــــــت نســــــبة المســــــتعمل  ) الجدی ــــــب علــــــى المركب مــــــن حجــــــم الطل

  .من حجم الطلب كما سیتم تفصیلة الحقًا % 31وشكلت ) الوكالة ( تالها الطلب على المركبات الجدیدة 

  

ـــــــــث  ـــــــــى عـــــــــدة حی ـــــــــات خـــــــــالل الســـــــــنوات الســـــــــابقة ویعـــــــــزي هـــــــــذا التراجـــــــــع ال تراجعـــــــــت الحصـــــــــة الســـــــــوقیة لـــــــــوكالء المركب

ـــــــــباب منهــــــــــــاا ــــــــهیالت بنكیــــــــــــة اكبــــــــــــر ( ســـ ــــــــــــوك لمــــــــــــنح تســــ ــــــتودري المركبــــــــــــات المســــــــــــتعملة،اعتماد البن ــــــــــــادة عــــــــــــدد مســــــ زی

ــــــــتعملة ، التراجــــــــــع فــــــــــي العــــــــــروض علــــــــــى المركبــــــــــات الجدیــــــــــدة  ــــــــــات المســ ــــــــــة عــــــــــدد المــــــــــواطنین الــــــــــراغبین للمركب محدودی

ـــــــــــات جدیـــــــــــــدة ذات الخصـــــــــــــائص التكنولوجیـــــــــــــة الحدیثـــــــــــــة، ــــــــــاء مركبــ ــــــــــــاع ارتفاع اســـــــــــــعار المركبـــــــــــــات الجدیـــــــــــــدة، باقتنـــ وارتفـ

تســـــــــجیلها مـــــــــن ثمنهـــــــــا % 15-%10الخســـــــــارة الناتجـــــــــة عـــــــــن امتالكهـــــــــا حیـــــــــث ان المركبـــــــــة الجدیـــــــــدة تخســـــــــر مـــــــــا بـــــــــین 

وجـــــــــود سیاســــــــات الشـــــــــراء المباشـــــــــر مــــــــن خـــــــــالل الشــــــــیكات بـــــــــین تجــــــــار المركبـــــــــات المســـــــــتعملة فــــــــي دوائـــــــــر التــــــــرخیص، 

ـــــــــــــى  ــــــــــود رقابـــــــــــــة عل ــــــــــواطنین، عـــــــــــــدم وجـــ ــــــــــــداد باعـــــــــــــة والمعـــــــــــــارض والمـــ اســـــــــــــتیراد المركبـــــــــــــات المســـــــــــــتعملة، ارتفـــــــــــــاع اعـ

  .).المركبات المتجولون في المحافظات وعدم وجود رقابة على بیع المركبات

ـــــتمرة ة وزارة النقــــــــــل سیاســــــــــنتیجــــــــــة  خــــــــــالل فتــــــــــرة محــــــــــددة ارتفعــــــــــت  الحصــــــــــة الســــــــــوقیة لــــــــــوكالء المركبــــــــــات اال ان  المســـــ

ــــــــیة الــــــــــى االراضــــــــــي الفلســــــــــط علــــــــــى رفــــــــــع عــــــــــدد الــــــــــرخص الممنــــــــــوح  والعمــــــــــلینیة، بمنــــــــــع تحویــــــــــل المركبــــــــــات الخصوصــ

ــــــــــات ــــــــــوكالء لشـــــــــــراء مركبـ ـــــــــــة  للـ اعتمـــــــــــاد المؤسســـــــــــات االهلیـــــــــــة واالجنبیـــــــــــة علـــــــــــى شـــــــــــراء المركبـــــــــــات ، )تكســـــــــــي( عمومی

ــــــــة وخاصــــــــة مــــــــن خــــــــالل التمویــــــــل التــــــــأجیر كبیــــــــر مــــــــن الــــــــوكالء لشــــــــركات تمویــــــــل تــــــــأجیري  عــــــــدد فــــــــتح  ،الجدیــــــــدة الوكال

ــــــــــولادى الـــــــــــى   ــــــهولة حصـ ــــــــــواطنین ســـــ ــــــــــاتعلـــــــــــى تســـــــــــهیالت مباشـــــــــــرة  المـ ، سیاســـــــــــة وزارة مـــــــــــن خـــــــــــالل وكـــــــــــالء المركبـ

ـــــــــدة وخاصـــــــــة ـــــتیراد المركبـــــــــات الجدی ــــــالت بـــــــــدعم اســــ العمومیـــــــــة مـــــــــن خـــــــــالل قـــــــــرار تملیـــــــــك رخـــــــــص  المركبـــــــــات  والمواصـــ

  .)حیث یعطى من یحضر مركبة وكالة جدیدة خصم من قیمة الرقم ( التشغیل 
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ـــــ مـــــن عمـــــر اقـــــل ذات م مـــــنحهمم رخصـــــة اســـــتیراد مركبـــــات مســـــتعملة مســـــتوردي المركبـــــات المســـــتعملة هـــــم التجـــــار الـــــذین ت

 2010مســــــتورد خــــــالل العــــــام )  148(، حیــــــث تزایــــــد عــــــدد مســــــتوردي المركبــــــات مــــــن ســــــنة االنتــــــاجســــــنوات عــــــدى ثــــــالث 

،  وللعمـــــل علـــــى تنظـــــیم قطـــــاع اســـــتیراد المركبـــــات المســـــتعملة عملـــــت وزارة 2015مســـــتورد خـــــالل العـــــام  212لیصـــــل الـــــى 

ــــدم للحصــــول علــــى رخصــــة اســــتیراد مركبــــات مســــتعملة مــــن الخــــارجت علــــى وضــــع النقــــل والمواصــــال  عــــددا مــــن الشــــروط للتق

ــــــى ( منهــــــا  ــــــى وضــــــع عــــــدد مــــــن التعلیمــــــات  ة، باالضــــــاف)یكــــــير الــــــف دوالر ام 300رفــــــع قیمــــــة رأس المــــــال المســــــتثمر ال ال

ــــود والشــــروط التــــي یجــــب ان یتقیــــد بهــــا المســــتورد عنــــد االســــتیراد مــــن الخــــارج یــــتم تحد یــــد هــــذه القیــــود واضــــافة قیــــود او والقی

  .على تعلیمات الوزیر وباالتفاق و بشكل یخدم مصلحة المستوردین والمواطنین بناءً " ازالة قیود سنویا

ــــــى المركبــــــات المســــــتعملة ــــــب عل ــــــى % ) 54( مــــــا نســــــبته   2015خــــــالل العــــــام  ویشــــــكل حجــــــم الطل ــــــب عل مــــــن حجــــــم الطل

   .2014عن عام % 11بلغت المركبات في االراضي الفلسطنیة بنسبة ارتفاع 

مركبـــــة، منهـــــا مـــــا )  16,836( مـــــا عـــــدده  العامـــــة للجمـــــارك انـــــه تـــــم جمركـــــة ارةاتضـــــح مـــــن خـــــالل بیانـــــات وزارة المالیـــــة االد

مـــــن % 62مركبـــــة، فـــــي حــــین ســـــجل فـــــي الضـــــفة الغربیـــــة مـــــا نســـــبته ) 4,269( حـــــول الـــــى قطـــــاع غـــــزة بعـــــدد % 25نســــبته 

  . فائض عرض% 13المركبات المجمركة، وبقي 

  

ومـــــــا فــــــي المحافظــــــات الشــــــمالیة خاصـــــــة فــــــي محافظــــــة جنــــــین،  %) 46(تركــــــز مســــــتوردي المركبــــــات المســــــتعملة وبنســـــــبة 

ــــبته   فـــــــــي المحافظـــــــــات %) 18( فـــــــــي المحافظـــــــــات الوســـــــــطى للضـــــــــفة الغربیـــــــــة خاصـــــــــة رام هللا والبیـــــــــرة ، و% ) 34( نســـــ

  . الجنوبیة خاصة الخلیل

ــــات خــــالل الســــنوات الســــابقة تركــــز فــــي محافظــــة رام هللا  والبیــــرة ثــــم فــــي كــــل مــــن % 36وبنســــبة  حجــــم الطلــــب علــــى المركب

ــــــــم محافظــــــــة%) 14.7( محافظــــــــة  نــــــــابلس والخلیــــــــل بنســــــــبة  ـــــــم بنســــــــبة% ) 10.8( جنــــــــین بنســــــــبة  ث ــــــــت لحـ  ومحافظــــــــة بی

  % ).5(ومحافظة طولكرم % ) 8.2(  

للسلســـــلة الزمنیـــــة اخـــــذ وخـــــالل الســـــنوات الســـــابقة تذبـــــذب حجـــــم الطلـــــب علـــــى المركبـــــات المســـــتعملة حیـــــث ان االتجـــــاه العـــــام 

عوامــــل سیاســــیة نتیجــــة النتفاضــــة القـــــدس :بالزیــــادة بــــالرغم مــــن تــــأثر حجــــم الطــــب علــــى المركبــــات بعــــدد مــــن العوامــــل منهــــا

ســــــتقرار سیاســــــي بســــــبب عــــــدم وجــــــود ا 2015والتــــــي ادت الــــــى انخفــــــاض الطلــــــب علــــــى المركبــــــات المســــــتعملة خــــــالل العــــــام 

وخاصــــة المنافســــة عــــدد مســــتوردي المركبــــات  ین التجــــار نتیجــــة لالرتفــــاع فــــي وتزایــــد وتیــــرة العنــــف، ارتفــــاع حــــدة المنافســــة بــــ

فــــــــتح ســــــــوق  غـــــــزة  كســــــــوق جدیــــــــدة للمركبــــــــات المســــــــتعملة الســـــــعریة، بــــــــدأ مــــــــنح التســــــــهیالت االئتمانیـــــــة علــــــــى المركبــــــــات 

تزایـــــد الطلـــــب علـــــى شـــــریحة المركبـــــات قلیلـــــة التكلفـــــة بســـــبب نمـــــو عـــــدد الســـــكان ،  2015خاصـــــة خـــــالل عـــــام للمســـــتوردین

ـــــات المســـــتعملة ـــــة االقـــــل وخاصـــــة المركب ـــــات ذات التكلف ـــــذین یرغبـــــون فـــــي المركب اصـــــدار عـــــدد مـــــن القـــــرارات والتعلیمـــــات ، ال

والتــــي تحــــد مــــن حجــــم التحویــــل مــــن اســــرائیل ادى الــــى فــــتح االفــــاق امــــام مســــتوردي المركبــــات المســــتعملة وفــــتح ســــوق جدیــــد 

ـــــاض ال، امـــــا لهمـــــا ـــــف فـــــي الحصـــــة الســـــوقیةاالنخف ربـــــط حصـــــول المســـــتوردین علـــــى اذن اســـــتیراد مركبـــــات فیعـــــود الـــــى  طفی

ــــــات بالمواصــــــ ــــــاب مــــــن وكیــــــل المركب ــــــات المســــــتوردة، كمــــــا ادى مســــــتعملة باحضــــــار كت ــــــة للمركب ــــــاع العــــــروض فات الفنی ارتف

 . الى انخفاض الطلب على المركبات المستعملة على المركبات الجدیدة

  

ـــــغ  ـــــد بل ـــــات لالعـــــوام القادمـــــة فق ـــــب علـــــى المركب ـــــالتنبؤ بحجـــــم الطل ـــــة ب ومـــــن خـــــالل افتـــــراض عـــــدد مـــــن الســـــیناریوهات المتعلق

ــــــى المركبــــــات مــــــا نســــــبة  ــــــب عل ــــــر الســــــنوي فــــــي حجــــــم الطل ،   2015-2004خــــــالل االعــــــوام الســــــابقة % 19.3معــــــدل التغی
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ي دون تغیـــــر یقـــــدر ان یصـــــل عـــــدد المركبـــــات بقـــــاء االوضـــــاع والعوامـــــل االقتصـــــادیة كمـــــا هـــــو  وفـــــي ســـــیناریو ســـــنة االســـــاس

  . مركبة )28,770(حوالي  2022المسجلة الول مرة  خالل العام 

ــــات یتــــــــــأثر  ــــــــــى المركبــــــ ــــــــــى المركبــــــــــات تبــــــــــین الطلــــــــــب عل ــــــــــب عل ومــــــــــن خــــــــــالل تحلیــــــــــل  السلســــــــــلة الزمنیــــــــــة لحجــــــــــم الطل

ـــــطینیة،  حیـــــــــــ %48بنســـــــــــبة  ــــــــین ذلـــــــــــك بالعوامـــــــــــل السیاســـــــــــیة وعـــــــــــدم االســـــــــــتقرار السیاســـــــــــي فـــــــــــي االراضـــــــــــي الفلســــــ ث تبـــ

ــــــــبة التغیــــــــــــر الســــــــــــنوي خــــــــــــالل االعــــــــــــوام  ـــــاس نســــ ، بالمقارنــــــــــــه مـــــــــــــع  2007-2006و  2004-2000مــــــــــــن خــــــــــــالل قیـــــــ

  .االعوام التي شهدت استقرار اقتصادي في االراضي الفلسطینیة 

  

ـــــى المركبـــــات علـــــى كثافـــــة المركبـــــات فـــــواثـــــر االرت ـــــة لكلیـــــةالطـــــرق ا علـــــى شـــــبكةاع فـــــي حجـــــم الطلـــــب عل    والخارجیـــــة والمحلی

ــــاع حــــدة  و داخــــل المــــدن خاصــــة فــــي ســــاعات الــــذروة، وباالعتمــــاد علــــى السلســــلة الزمنیــــة لحجــــم  االزدحامــــات المروریــــةارتف

تــــــــم تقــــــــدیر حجــــــــم الطلــــــــب علــــــــى المركبــــــــات لالعــــــــوام  2015-2004الطلــــــــب علــــــــى المركبــــــــات خــــــــالل االعــــــــوام الســــــــابقة 

مركبــــــــات الملغــــــــاة تــــــــم تقــــــــدیر عــــــــدد ، وباالعتمــــــــاد علــــــــى حســــــــاب عــــــــدد المركبــــــــات المنتهیــــــــة التــــــــرخیص وال 2016-2022

مركبــــــة وتقــــــدیر عــــــدد المركبــــــات التــــــي ) 222,604( بحــــــوالي  2015المركبــــــات التــــــي تســــــیر علــــــى الشــــــارع خــــــالل العــــــام 

  ، حیــــــث قــــــدرت كثافــــــة المركبــــــات علــــــى الطــــــرق الخارجیــــــة بحــــــوالي 2022-2016تســــــیر علــــــى الشــــــارع  لالعــــــوام القادمــــــة  

كــــــم ، /مركبــــــة ) 45( 2010عــــــن عــــــام %) 8.5(بمتوســــــط نســــــبة تغیــــــر   مرتفعــــــة 2015كــــــم خــــــالل العــــــام /مركبــــــة) 68( 

ــــغ خــــالل العــــام  ، ویق����در ان یص����ل ع����دد المركب����ات  الت����ي تس����یر عل����ى  كــــم/مركبــــة ) 74(حــــوالي  2016وقــــدرت ان تبل

كــــــم فــــــي الطــــــرق /مركبـــــة  121بحــــــوالي قـــــدرت كثافتهــــــا ) 396,106(الــــــى حــــــوالي  2022الش������ارع  م������ع حل������ول  الع������ام 

ا اســـــتمرت االوضـــــاع علـــــى مـــــا هـــــي دون تغیـــــرات سیاســـــیة او اجـــــراءات وقـــــوانین وتعلیمـــــات جدیـــــدة حـــــول اذا مـــــ(  الخارجیـــــة

اســـــتیراد المركبـــــات او اي تغیـــــرات علـــــى اطـــــوال شـــــبكة الطـــــرق الخارجیـــــة خاصـــــة فیمـــــا یتعلـــــق باســـــتالم زمـــــام االمـــــور واقامـــــة 

  ).الدولة

 2015كــــــم خــــــالل العــــــام /مركبــــــة  22لي كثافــــــة المركبــــــات بحــــــواقــــــدر ان تصــــــل بكة الطــــــرق الكلیــــــة  شــــــ فــــــي حــــــین علــــــى 

ــــة)  24( لترتفــــع لتصــــل الــــى   ــــى مــــا هــــو ان یصــــل عــــدد 2016كــــم  خــــالل العــــام /مركب ، ویقــــدر اذا مــــا اســــتمر الوضــــع عل

كــــــم فــــــي الضــــــفة ) 9,963( علــــــى الشــــــبكة الكلیــــــة للطــــــرق   2022كــــــم خــــــالل العــــــام /مركبــــــة  40المركبــــــات الــــــى حــــــوالي 

  . الغربیة

ـــــة  ــــبكة الطـــــرق المحلی ـــــات خـــــالل العـــــام امـــــا شـ ـــــدر كثافـــــة المركب ـــــة فق كـــــم ، لتصـــــل /مركبـــــة )  26( بحـــــوالي  2015واالقلیمی

 46، ویقــــــدر ان تصــــــل مــــــع اســــــتمرار االوضــــــاع علــــــى كمــــــا هــــــي الــــــى حــــــوالي  2016كــــــم خــــــالل العــــــام /مركبــــــة  28الــــــى 

  . 2022كم خالل العام /مركبة 

العالقــــة مــــا بــــین االرتفــــاع فـــــي اعــــداد المركبــــات فــــي االراضــــي الفلســــطینیة واثرهــــا علــــى الحـــــوادث  وتبــــین مــــن خــــالل دراســــة

ــــة وبنســــبة  ــــة قوی ــــة طردی ــــي اعــــداد المركبــــات، % ) 96( المروریــــة وجــــود عالق ــــي اعــــداد الحــــوادث واالرتفــــاع ف ــــین االرتفــــاع ف ب

حــــــادث بنســــــبة زیــــــادة ) 8,985( 2015حیــــــث  بلغــــــت اعــــــداد  الحــــــوادث المروریــــــة فــــــي االراضــــــي الفلســــــطینة خــــــالل العــــــام 

وعنـــــد تقــــــدیر عـــــدد الحــــــوادث لالعـــــوام القادمـــــة قــــــدر ان یصـــــل عــــــدد الحـــــوادث خــــــالل ، 2014عـــــن عــــــام % ) 18(بلغـــــت  

 2016بنـــــاء علـــــى معادلـــــة النمـــــو الطبیعـــــي فـــــي اعـــــداد الحـــــوادث قـــــدر ان یصـــــل عـــــدد الحـــــوادث خـــــالل العـــــام  2016العـــــام 

ــــــى  ــــــدر للعــــــام  9,532ال ــــــي حــــــین ق مــــــع اســــــتمرار ( حــــــادث  13,298حــــــوالي  عــــــدد الحــــــوادث ان یصــــــل 2022حــــــادث ، ف

  ). االوضاع على ما هي
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ـــــات فقـــــدر ان یرتفـــــع عـــــدد الحـــــوادث لیصـــــل الـــــى  ـــــب علـــــى المركب ـــــاع فـــــي الطل ـــــط الحـــــوادث باالرتف  9,493ومـــــن خـــــالل  رب

الطلـــــب بنـــــاء علـــــى تقـــــدیرات النمـــــو فـــــي حجـــــم (  2022حـــــادث خـــــالل العـــــام  15,448وحـــــوالي  2016حـــــادث خـــــالل العـــــام 

  ) . على المركبات

  

كمــــا تبــــین  ان حجــــم الطلــــب علــــى المركبــــات یتــــأثر باالضــــافة الــــى العوامــــل الســــابقة بعــــدد مــــن العوامــــل االقتصــــادیة الغیـــــر 

ـــــى القـــــدرة الشـــــرائیة للمـــــواطنین ومـــــن هـــــذه المؤشـــــرات  مباشـــــرة والمتعلقـــــة بـــــالنمو االقتصـــــادي للدولـــــة والتـــــي تـــــؤثر وتـــــنعكس عل

،   GNDIنصـــــیب الفـــــرد مـــــن الـــــدخل القـــــومي  المتـــــاح  الملین بـــــأجر فـــــي االراضـــــي الفلســـــطینیة، معـــــدل االجـــــر الیـــــومي للعـــــا

والتـــــي اثـــــرت بشـــــكل طــــــردي فـــــي الطلـــــب علـــــى المركبــــــات، نصـــــیب الفـــــرد مـــــن النــــــاتج المحلـــــي االجمـــــالي  باالضـــــافة الــــــى 

  .ضریبة الشراء على المركبات

النمـــــو االقتصـــــادي أو الرفاهیـــــة االقتصـــــادیة فزیـــــادة علـــــى مســـــتوى نصـــــیب الفـــــرد مـــــن الـــــدخل القـــــومي المتـــــاح  مؤشـــــر ویعبـــــر

نصـــــیب حیـــــث بلـــــغ صـــــحیح،  اعي والعكـــــسمتوســـــط نصـــــیب الفـــــرد مـــــن الـــــدخل یعنـــــي زیـــــادة مســـــتوى النمـــــو أو الرفـــــاه االجتمـــــ

  بمعــــــدل مرتفاعــــــُا  ،دوالر امریكــــــي ) 4,444.1( 2014باالســــــعار الجاریــــــة خــــــالل العــــــام الفــــــرد مــــــن الــــــدخل القــــــومي المتــــــاح 

ــــــنوي علــــــــى ) 0.77( تبــــــــین وجــــــــود عالقــــــــة طردیــــــــة قویــــــــة بنســــــــبة ، 2013عــــــــام عــــــــن )  4.6%(  بــــــــین حجــــــــم الطلــــــــب الســ

 المركبـــــات ونصــــــیب الفـــــرد مــــــن الــــــدخل القـــــومي االجمــــــالي، اي انــــــه كلمـــــا ارتفــــــع نصـــــیب الفــــــرد مــــــن الـــــدخل القــــــومي ارتفــــــع 

  . الطلب على المركبات

) بیــــةر الضــــفة الغ( بــــأجر فــــي فلســــطین الشــــهري للعــــاملین العمــــل علــــى ربــــط العالقــــة بــــین متوســــط االجــــر ومــــن خــــالل الــــربط 

ـــــات، كأحـــــد مؤشـــــرات القـــــدرة الشـــــرائیة للمـــــواطنین خاصـــــة  ـــــى المركب ـــــب عل ـــــأجرللوالطل ـــــین وجـــــود  عـــــاملین ب ـــــة طردیـــــة تب عالق

أجر فـــــي االراضـــــي الفلســـــطینیة، بـــــین حجـــــم الطلـــــب علـــــى المركبـــــات ومعـــــدل االجـــــر الشـــــهري للعـــــاملین بـــــ% 81قویـــــة بلغـــــت 

ـــــــى المركبـــــــات فـــــــي االراضـــــــي  %)66( االجـــــــر الیـــــــومي مـــــــا نســـــــبتهیفســـــــر معـــــــدل و  ـــــــب عل مـــــــن االرتفـــــــاع  فـــــــي حجـــــــم الطل

ارتفعــــــت معــــــدل االجــــــر الیــــــومي  كلمــــــا ارتفــــــع الطلــــــب علــــــى كلمــــــا اي انــــــه ، %)2( الفلســــــطینیة، بنســــــبة خطــــــأ معاینــــــة بلــــــغ 

  .)الضفة الغربیة ( في االراضي الفلسطینیة المركبات  

 22.5معـــــدل ایـــــام العمـــــل  یبلـــــغشــــیكل ، و ) 113.2(فــــي الضـــــفة الغربیـــــة للعـــــاملین بـــــأجر معـــــدل االجـــــر الیـــــومي حیــــث یبلـــــغ 

، 2013ع�����ن ع�����ام  %) 3( بنس�����بة  2014ارتفـــــع معـــــدل االجـــــر الشـــــهري خـــــالل العـــــام  و  2014یـــــوم عمـــــل خـــــالل العـــــام 

  بین حیث ت

امــــا حـــــول تـــــأثیر االرتفـــــاع فـــــي عــــدد رخـــــص الســـــیاقة الشخصـــــیة الصـــــادرة واثرهـــــا علــــى حجـــــم الطلـــــب علـــــى المركبـــــات تبـــــین 

جــــــم الطلــــــب علــــــى بــــــین االرتفــــــاع فــــــي حجــــــم الطلــــــب علــــــى المركبــــــات وح )%97( بنســــــبة طردیــــــة و ارتبــــــاط وجــــــود عالقــــــة 

لـــــب علــــى الـــــرخص الشخصـــــیة  برخصـــــة فـــــع حجـــــم الطارت اي انـــــه كلمــــا ، %)5(، بنســـــبة خطــــأ معاینـــــة بلـــــغ رخــــص الســـــیاقة

ــــدار  ــــب علــــى المركبــــات بمق ــــة لكــــل رخصــــة ســــیاقة) 0.57( واحــــدة ارتفــــع حجــــم الطل ــــى تقــــدیر مركب  ، ومــــن خــــالل العمــــل عل

ـــــادة الشخصـــــیة الصـــــادرة لالعـــــوام  ـــــى معـــــدل النمـــــو   2022-2016عـــــدد رخـــــص القی ـــــد قـــــدر بنـــــاء عل ـــــرخص فق الطبیعـــــي لل

یقــــــدر ان یصـــــــل خـــــــالل العـــــــام  ورخصـــــــة )  32,047(حـــــــوالي  2016ان  یصــــــل عـــــــدد الـــــــرخص الصـــــــادرة خــــــالل العـــــــام 

ومـــــــن خـــــــالل عملیـــــــة ربـــــــط العالقـــــــة بـــــــین الطلـــــــب علـــــــى المركبـــــــات ورخـــــــص رخصـــــــة )  42,769( الـــــــى حـــــــوالي   2022

ـــــــادة  ـــــــة االنحـــــــدار  مـــــــنالقی ـــــــدر) X0.57 =y(خـــــــالل معادل ـــــــد  ق ـــــــات یصـــــــل ان  فق ـــــــى المركب ـــــــب عل ) 18,267(حجـــــــم الطل

  . 2022خالل العام مركبة ) 24,378(، و 2016خالل العام مركبة 
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امــــا العالقـــــة مـــــا بــــین قیمـــــة واردات المركبـــــات واثرهــــا علـــــى قیمـــــة الــــواردات الســـــلعیة والعجـــــز فــــي المیـــــزان التجـــــاري الســـــلعي، 

ـــــد تـــــبن انـــــه  ـــــات  قیمـــــة فق ، اال ان قیمـــــة 2014لـــــواردات الســـــلعیة خـــــالل العـــــام مـــــن قیمـــــة ا% 3.5مـــــا نســـــبته واردات المركب

 خـــــالل العــــــام% 3.5لتصـــــل الـــــى  2009خـــــالل العــــــام %) 6.2( واردات المركبـــــات تراجعـــــت بشـــــكل كبیـــــر مــــــن مـــــا نســـــبته 

ـــــت قیمــــــــة 2014 ــــــث بلغـــ ملیــــــــون )  3,820.2(  2014الــــــــواردات الســــــــلعیة الــــــــى االراضــــــــي الفلســــــــطینیة خــــــــالل العــــــــام ، حیــ

    .ملیون دوالر)  - 2,533.1 (السلعي بلغت نسبة العجز في المیزان  في حین،  2014دوالر امریكي،

علـــــى المركبـــــات المانیـــــة المنشـــــأ بنســـــبة   2014تركـــــزت قیمـــــة  واردات المركبـــــات خـــــالل عـــــام امـــــامن حیـــــث بلـــــد المنشـــــأ فقـــــد 

، فـــــي الوقـــــت الـــــذي بلغـــــت فیـــــه قیمـــــة الـــــورادات الســـــلعیة %19، والمركبـــــات المحولـــــة مـــــن الجانـــــب االســـــرائیلي بنســـــبة % 37

ـــــات مـــــن اســـــرائیل مـــــا نســـــبته % 69.6ته حـــــوالي مـــــن اســـــرائیل مـــــا نســـــب ـــــواردات الســـــلعیة ، شـــــكلت ورادات المركب ـــــة ال مـــــن قی

ــــات مــــن  2014خــــالل العــــام فقــــط  % 1 ــــورادات الســــلعیة مــــن اســــرائیل، فــــي حــــین تراجعــــت قیمــــة واردات المركب مــــن قیمــــة ال

والمواصــــــالت النقـــــل  زارةو سیاســــــة ، وذلــــــك نتیجـــــة ل 2014عـــــام %  19الــــــى  2008عـــــام % 27.9الـــــورادات الســـــلعیة  مــــــن 

  .من اسرائیل تحویل المركباتلتقلیل 

ــــعیفة بــــــین قیمــــــة  وتبــــــین وجــــــود عالقــــــة ، حیــــــث بلــــــغ والعجــــــز فــــــي المیــــــزان التجــــــاري الســــــلعي ورادات المركبــــــات عكســــــیة ضــ

  .التجاري المیزان في العجز ارتفع المركبات واردات قیمة تتفعار  كلما انه اي% 10.5 االرتباط معامل

  

فقـــــد  علـــــى االرتفـــــاع فـــــي حجـــــم الطلـــــب علـــــى المركبـــــات،  التســـــهیالت االئتمانیـــــة الممنوحـــــة لشـــــراء المركبـــــات اثـــــر امـــــا حـــــول

ــــبتها  ــــــالرغم  2015-2014مــــــن قیمــــــة التســــــهالت الممنوحــــــة للقطــــــاعین العــــــام والخــــــاص خــــــالل عــــــامي % 3.4بلغــــــت نســ وب

ــــى كاهــــل المــــواطنین وتــــؤثر ســــ ــــئ مــــالي عل ــــدني هــــذه النســــبة اال انهــــا تشــــكل عب لبُا علــــى مــــدخرات المــــواطنین وشــــعور مــــن ت

ـــــات  ئتمانیـــــةالمـــــواطن باالســـــتقرار األقتصـــــادي، ومـــــن خـــــالل دراســـــة السلســـــلة الزمنیـــــة للتســـــهیالت اال الممنوحـــــة لشـــــراء المركب

ـــــة اخـــــذ باالرتفـــــاع تبـــــین انهـــــا سلســـــلة  ـــــه خـــــالل الســـــنوات الســـــابقة وتركـــــز االرتفـــــاع خـــــالل عـــــامي زمنی  2009وبنســـــب متفاوت

  . على التوالي % 27% 50بنسبة  2014و

ـــــان المركـــــز المـــــالي  ـــــة خاصـــــة مـــــع تشـــــدید بی ـــــة احـــــد انـــــواع حمایـــــة المـــــواطن مـــــن المخـــــاطر المالی وتعـــــد التســـــهیالت االئتمانی

للمـــواطن عنـــد القیــــام بشـــراء المركبــــة مـــن خــــالل البنـــوك ، اال انــــه اتشـــر نـــوع اخــــر مـــن المتــــاجرة بـــین المــــواطنین والتجـــار مــــن 

ـــیكات والتــــي تعــــ ــــد  والقــــانون وتشــــكل احــــد خــــالل البیــــع بالشـ ــــة مــــن قبــــل ســــلطة النق ــــة المالی د مــــن الطــــرق الخارجــــة عــــن الرقاب

  . اكبر المخاطر على المواطنین

ـــــه بلغـــــت ـــــذكر ان ـــــات المســـــجلة خـــــالل العـــــام  ومـــــن الجـــــدیر بال نســـــبة المركبـــــات المرهونـــــة للبنـــــوك مـــــن اجمـــــالي اعـــــداد المركب

لنســــــبة اعــــــداد المركبــــــات تشــــــیر السلســــــلة الزمنیــــــة و مركبــــــات اخــــــرى، % 10خصوصــــــیة و% 90منهــــــا % 37حــــــوالي  2015

ــــــات المســــــجلة خــــــالل االعــــــوام الســــــابقة  ــــــة مــــــن اجمــــــالي اعــــــداد المركب ــــــات انهــــــا ارتفعــــــت مــــــن  2015-2008المرهون المركب

  .  2014خالل العام % 43الى  تصلل 2008عام % 24

ــــــاع اعــــــداد ظهــــــورلكمــــــا كــــــان  ــــــات  وارتف ــــــدأت و (شــــــركات التــــــأجیر التمــــــویلي للمركب ــــــي ب سیاســــــة عامــــــة انتهجهــــــا وكــــــالء كالت

اثـــــــرًا فـــــــي االرتفـــــــاع  فـــــــي حجـــــــم الطلـــــــب علـــــــى المركبـــــــات خاصـــــــة ) مركبـــــــاتهملالمركبـــــــات الجدیـــــــدة كألیـــــــة جدیـــــــدة لتســـــــویق 

ـــــــة ( المركبـــــــات الجدیـــــــدة  اعـــــــداد شـــــــركات التـــــــأجیر التمـــــــویلي  حیـــــــث ارتفـــــــع  2015-2014خاصـــــــة خـــــــالل العـــــــام ، )الوكال

تـــــأجیر تمـــــویلي مـــــن ككبـــــات المســـــجلة مر عـــــدد الع ارتفـــــ بحیـــــث، 2015لعـــــام شـــــركة عاملـــــة خـــــالل ا 11العاملـــــة لتصـــــل الـــــى 

  . 2015مركبة خالل العام  1045لیصل الى  2006مركبة خالل العام  88
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التوســـــع فـــــي و االجـــــراءات : االســـــباب الرئیســـــیة لالرتفـــــاع فـــــي قیمـــــة القـــــروض الموجـــــه لشـــــراء المركبـــــات فیمـــــا یلـــــي  وتـــــتلخص

ـــطینیةالتســـــــهیالت االئتمانیـــــــة الممنوحـــــــة ل المنافســـــــة ، العـــــــروض و لمـــــــواطنین مـــــــن قبـــــــل البنـــــــوك العاملـــــــة فـــــــي االراضـــــــي الفلســــ

سیاســـــة المــــواطنین دفعهــــم الـــــى االقتــــراض،  دم تـــــوفر الســــیولة بــــین ایـــــدين البنـــــوك علــــى اســــتقطاب المـــــواطنین، عــــالقویــــة بــــی

مــــــن قیمــــــة % 100د تصــــــل الــــــى الشــــــركات وخاصــــــة وكــــــالء المركبــــــات بالتســــــهیالت الممنوحــــــة عبــــــر البنــــــوك وتســــــهیالت قــــــ

 الحاجـــــة الـــــى تـــــوفر مركبـــــة خاصـــــة فـــــي البیـــــوتنین فـــــي اقتنـــــاء المركبـــــات الحدیثـــــة، المباهـــــاة والتقلیـــــد  بـــــین المـــــواطالمركبـــــة، 

البنــــوك حیــــث الضــــمان عــــدم الحاجــــة الــــى تــــوفیر كفــــالء عنــــد شــــراء المركبــــات عــــن طریــــق تــــدفهعم الــــى االقتــــراض لتوفیرهــــا، 

  . برهن المركبة

ــــأجیر التمــــویلي للمركبــــات  مــــن  ــــد مــــن المــــواطنین لســــلوك طــــرق اخــــرى لشــــراء المركبــــات منهــــا الت باالضــــافة الــــى لجــــوء العدی

  . خالل شركات التأجیر التمویلي ومن خالل الشیكات بین المواطن والتاجر

قـــــدرة المـــــواطنین الحـــــد مـــــن  : المركبـــــات عـــــدد مـــــن االثـــــار منهـــــا  الموجـــــه لشـــــراء القـــــروض االرتفـــــاع فـــــي قیمـــــةعلـــــى  وترتـــــب

علــــــى  امكانیــــــة االســــــتثمار حیــــــث تصــــــبح مــــــدخرات المــــــواطنین رهنــــــًا للبنــــــوك، ارتفــــــاع حجــــــم االعبــــــاء والضــــــغوطات المادیــــــة 

علـــــى المــــــواطنین والتـــــي تــــــؤثر علـــــى حیاتــــــة االقتصـــــادیة واالجتماعیــــــة، ارتفـــــاع الضــــــغوطات التـــــي تمــــــارس علـــــى المقتــــــرض 

ـــــوفر ـــــدون حاجـــــة، عـــــدم ت ـــــوك نتیجـــــة اقتراضـــــه ب االمـــــان االقتصـــــادي لـــــدى المـــــواطن خاصـــــة مـــــع تزایـــــد االلتزامـــــات  مـــــن البن

المالیـــــــة علـــــــى المـــــــواطن، یعـــــــد توجیـــــــة القـــــــروض بهـــــــذا االتجـــــــاه عبـــــــئ علـــــــى االقتصـــــــاد الـــــــوطني وال یشـــــــكل دعمـــــــُا للتنمیـــــــة 

االقتصـــــــادیة، ارتفـــــــاع حـــــــدة  المخـــــــاطر االخـــــــرى التـــــــي تواجـــــــه المـــــــواطنین خاصـــــــة عنـــــــد التعامـــــــل بالشـــــــیكات، ارتـــــــافع حـــــــدة 

ــــــذي یعــــــد احــــــد طــــــرق تهــــــرب المــــــواطنین مــــــن  طر الناتجــــــة عــــــنالمخــــــا ــــــأجیر التمــــــویلي وال شــــــراء المركبــــــات مــــــن خــــــالل الت

  . التصریح واالستعالم االئتماني

 

االثــــــر االكبــــــر علــــــى حجــــــم الطلــــــب علــــــى المركبــــــات فــــــي االراضــــــي  فقــــــد كــــــان لهــــــا  امــــــا ضــــــریبة الشــــــراء علــــــى المركبــــــات 

ــــــى المركبــــــات فــــــي االراضــــــي الفلســــــطینیة ونســــــبة وتبــــــین ذلــــــك  عنــــــد  دراســــــة  العالالفلســــــطینیة،  قــــــة بــــــین حجــــــم الطلــــــب عل

ـــــاء علـــــى حجـــــم المـــــاتور اقـــــل مـــــن  ـــــب علـــــى المركبـــــات بن ـــــم تقســـــیم حجـــــم الطل  2000CCضـــــریبة الشـــــراء علـــــى المركبـــــات ت

ـــــات % 49، حیـــــث اتضـــــح ان هنـــــاك عالقـــــة عكســـــیة  ضـــــعیفة بنســـــبة 2000CCواكبـــــر مـــــن  ـــــى المركب بـــــن حجـــــم الطلـــــب عل

ــــین نســــبة ضــــریبة الشــــراء ، بنســــبة خطــــأ معاینــــة بلــــغ واك 2000CCمــــاتور  ــــر وب ــــاك عالقــــة % 1ب ، فــــي حــــین تبــــین ان هن

ونســـــــبة ضـــــــریبة الشـــــــراء  2000CCبـــــــین حجـــــــم الطلـــــــب علـــــــى المركبـــــــات مـــــــاتور اقـــــــل مـــــــن % 67عكســـــــیة معتدلـــــــة بنســـــــبة 

  %. 3المفروضة بنسبة خطأ معاینة بلغ 

  

ــــة االدراة  ــــات وزارة المالی ــــین مــــن خــــالل بیان ــــث تب ــــحی ــــون شــــیكل  748م جبایــــة مــــا قیمتــــه العامــــة للجمــــارك والمكــــوس انــــه ت ملی

ــــرادات الجمــــارك علــــى % 7.5شــــكلت مــــا نســــبته ،  2015علــــى المركبــــات خــــالل العــــام مــــن رســــوم الجمــــارك  مــــن اجمــــالي ای

رة ممـــــا یـــــتم جبایتـــــه مــــن الضـــــرائب غیـــــر المباشـــــ% 94نســــبته  وبلـــــغ مـــــا، )الضــــفة الغربیـــــة( ضـــــي الفلســـــطینیة راالســــلع فـــــي األ

  .السجائر والمحروقات والمركباتمن الجمارك المفروضة على على السلع بالدرجة االولى 

حیـــــث  ،حجـــــم المـــــاتورعلـــــى  تحدیـــــد ضـــــریبة الشـــــراء علـــــى المركبـــــات بنـــــاء الـــــى السیاســـــة العامـــــة فـــــي وزارة المالیـــــة  وتهـــــدف

ـــــرض ضـــــریبة شـــــراء بنســـــبة  ـــــات مـــــاتور % 75تف ـــــوق وضـــــریبة شـــــراء  2000CCعلـــــى المركب علـــــى المركبـــــات % 50فمـــــا ف

  .  2000CCماتور اقل من 
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ــــــات انهــــــا ارتفعــــــت مــــــن  ــــــرادات المتحصــــــلة مــــــن جمــــــارك المركب ــــــي قیمــــــة االی ــــــر الســــــنوي ف ــــــى نســــــبة التغی ومــــــن المالحــــــظ عل

ــــــى  2013خــــــالل العــــــام % 18.8 ، ویعــــــود هــــــذا  2015خــــــالل العــــــام % 48وبنســــــبة  2014خــــــالل العــــــام % 38لتصــــــل ال

ــــى عــــدة اســــباب منهــــاالتغیــــر بشــــك ــــى المركبــــات : ل اساســــي ال ــــب عل نتیجــــة لعــــدد مــــن االســــباب منهــــا االرتفــــاع فــــي حجــــم الطل

ـــــرارات وزارة النقـــــل حـــــول الـــــزام المســـــتوردین بالحـــــد االدنـــــى لالســـــتیراد  ـــــاع  فـــــي اعـــــداد مســـــتوردي المركبـــــات، ق  25-20واالرتف

ــــــى االجــــــراءات والسیاســــــات الجدیــــــدة الخ اصــــــة بتقلیــــــل االعتمــــــاد علــــــى التحویــــــل مــــــن اســــــرائیل مركبــــــة ســــــنویًا ، باالضــــــافة ال

  .والسماح بأدخال الدراجات الناریة

  

ـــــد ـــــت  امـــــا عن ـــــة، فقـــــد اثبت ـــــات كســـــلع مكمل ـــــب علـــــى المحروق ـــــات والطل ـــــب علـــــى المركب ـــــین الطل ـــــة مـــــا ب النظریـــــة دراســـــة العالق

عالقـــــة طردیـــــة بـــــین الطلـــــب علـــــى المركبـــــات واســـــعار الوقـــــود كســـــلع مكملـــــة وبالتـــــالي اي قـــــرار یتخـــــذ فیمـــــا االقتصـــــادیة وجـــــود 

یخــــــص رفــــــع وا تخفــــــیض ضــــــریبة الشــــــراء علــــــى المركبــــــات ســــــینعكس مباشــــــرة علــــــى حجــــــم الطلــــــب علــــــى  المركبــــــات وبــــــدوره 

ایـــــرادات الخزنیـــــة ســـــلبًا ســـــینعكس علـــــى و ســـــینعكس علـــــى حجـــــم الطلـــــب علـــــى الوقـــــود والمحروقـــــات فـــــي االراضـــــي الفلســـــطینیة 

  .او ایجاباً 

ــتمر باألرتفـــــاع بـــــالرغم  اال ان الواقــــع الفلســـــطیني اثبــــت عكـــــس النظریـــــة االقتصــــادیة حیـــــث تـــــبن ان الطلــــب علـــــى المركبـــــات اســ

ـــــى المركبـــــاتمـــــن االرتفـــــاع فـــــي اســـــعار المحروقـــــات، ومـــــن خـــــالل تحلیـــــل  تبـــــین تركـــــز االرتفـــــاع فـــــي حجـــــم  لواقـــــع الطلـــــب عل

ـــــب علـــــى المركبـــــات  ذات المـــــاتور االقـــــل ســـــعة  لتقلیـــــل االســـــتهالك فـــــي الوقـــــود مـــــن جهـــــة  والنخفـــــاض ضـــــریبة الشـــــراء الطل

  . واقل من جهة اخرى 2000CCعلى المركبات ماتور 

  

ـــــات  ـــــى مســـــتوى سیاســـــات اســـــتیراد المركب ـــــى عـــــدد مـــــن التوصـــــیات منهـــــا ، توصـــــیات عل ضـــــع ســـــقف كو وخلصـــــت الدراســـــة ال

ــــــات ا ــــــدخل الــــــى ســــــنوي لعــــــدد المركب ٕاعــــــادة توزیــــــع الحصــــــص الســــــوقیة للمســــــتوردین ووكــــــالء و  االراضــــــي الفلســــــطینیةلتــــــي ت

خاصــــــة بالمواصـــــــفات الفنیــــــة للمركبـــــــات ة وضــــــع سیاســـــــ، العمــــــل علـــــــى ایجــــــاد بـــــــدائل للتجــــــار والمســـــــتثمرینمـــــــع المركبــــــات 

   . EUR4-EUR5المستوردة مستعمل بحیث تتحدد ب 

رخــــص القیــــادة الشخصــــیة الصــــادرة البــــد  وعــــددى المركبــــات االرتفــــاع فــــي حجــــم الطلــــب علــــبــــین  عالقــــة قویــــة نظــــرًا لوجــــود و 

  .  عام20الى 17رفع اعمار الحصول على رخصة القیادة الشخصیة من  دراسة  من العمل على

وســـــائل النقـــــل العـــــام مـــــن  تشـــــجیع اســـــتخدام فالبـــــد مـــــن العمـــــل علـــــى علـــــى مســـــتوى سیاســـــات النقـــــل العـــــام داخـــــل المـــــدن امـــــا

ســــواء داخــــل المحافظــــات وفــــي  العــــام بحیــــث یــــتم تــــوفیر وســــائل نقــــل عــــام لكافــــة المنــــاطق اعــــادة توزیــــع وســــائل النقــــل: خــــالل

خــــدم الشــــریحة  االكبــــر مــــن المجتمــــع، تنظــــیم رحــــالت النقــــل العــــام وتكلفــــة الــــرحالت لالفــــراد واالســــر بشــــكل ی، نفــــس التجمــــع 

ــتثمارات فـــــي قطـــــاع ــــجیغع االســـ ـــــل العـــــام لتطـــــویر وتحـــــدیث االســـــطولا تشـ ات المروریـــــة داخـــــل المـــــدن معالجـــــة االزدحامـــــ، لنق

ـــــالي توجـــــه ـــــل العـــــام وبالت ـــــدیم خـــــدمات النق ـــــذروة لتســـــهیل تق ــطینیة خاصـــــة ســـــاعات ال ـــــل العـــــام،  الفلســـ المـــــواطنین لوســـــائل النق

ـــــة والشـــــاحتنظـــــیم د ـــــات التجاری ـــــى المـــــدخـــــول المركب ـــــذروة، نات ال ـــــات ن الفلســـــطینیة خاصـــــة ســـــاعات ال تـــــوفیر حـــــافالت ومركب

ــــــة لتشــــــجیع ــــــل عــــــام مریحــــــة وحدیث ــــــل العامــــــة ، ا نق ــــــات العســــــتخدام وســــــائل النق ــــــى المركب ــــــة عل ــــــة وتنظــــــیم تشــــــدید الرقاب مومی

 . الرحالت داخل المدن

  

ــــــتوى سیاســــــــــات ســــــــــلطة النقــــــــــد فــــــــــي حــــــــــین جــــــــــاءت التوصــــــــــیات علــــــــــى ــــــــــل : مســــ ــــــــــوانین واالجــــــــــراءات مــــــــــن قب تشــــــــــدید الق

ــــــــا یتعلــــــــــق بالشــــــــــیكات الراجعــــــــــةســــــــــلطة النقــــــــــد خ فــــــــــرض اجــــــــــراءات وقــــــــــوانین صــــــــــارمة حــــــــــول التســــــــــهیالت  ،اصــــــــــة فیمــ
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الممنوحـــــــــة لقـــــــــروض المركبـــــــــات، التعـــــــــاون مـــــــــع هیئـــــــــة ســـــــــوق رأس المـــــــــال حـــــــــول اجـــــــــراءات عقـــــــــود التـــــــــاجیر التمـــــــــویلي 

ـــــــــد حـــــــــول ا واالفـــــــــرادللمركبـــــــــات  ـــــــــة لســـــــــلطة النق ـــــــــأقرار ذمـــــــــة مالی ـــــــــزام المـــــــــواطن ب ـــــــــهوضـــــــــرورة ال ، او اعتمـــــــــاد الیـــــــــة لتزامات

ــــــــوك باالســــــــ ــــــــي البن ــــــــراد العمــــــــل المتبعــــــــة ف ــــــــب وخاصــــــــة لالف ــــــــدم الطل ــــــــل حــــــــول التزامــــــــات  مق ــــــــل ســــــــلطة النق تعالم مــــــــن قب

مـــــــــن الحمایـــــــــة للمـــــــــواطنین فـــــــــي حـــــــــال ارتفـــــــــاع التزامـــــــــاتهم المالیـــــــــة عـــــــــن المعمـــــــــول بـــــــــه فـــــــــي   ولـــــــــیس الشـــــــــركات ، كنـــــــــوع

 . القانون المقر

یع االستثمار في قطاع دعم وتشج فتم التأكید على السیاسات المالیة واالقتصادیة على مستوى ما على صعید التوصیاتا

وزارة النقل ووزارة المالیة العمل  فعلى وحفاظًا على المال العام همحفاظًا على حقوقاستیراد المركبات سواء وكالء او مستوردین 

من خالل اعتماد نماذج محددة  و من خالل معارض بیع المركبات ومستوردي المركبات  هاعلى تحدید بیع المركبات بكافة انواع

خاصة وان  مستوردي  االت التنازل ونقل الملكیة بین المواطنین تعتمد على ضرورة توفر اسم المعرض او شركة االستیرادفي ح

المشتریات ، وغیرها من  كالدخل ، القیمة المضافة ،( المركبات واصحاب المعارض یتحملون العدید من الضرائب 

 بیع المركبات بالتسجیل لدى شركة او معرض استیراد ، واخذ رخصة ارسة تجارةمملعمل على الزام من یرغب ب، ا)المصاریف

العمل ، )بفرض هامش ربح محدود( ارض فقط یكون التعامل من خالل الشركات والمعان و  مزاولة مهنة من قبل وزارة النقل

تشكل نسبة كبیرة من   الواردات من اسرائیلخاصة وان قیمة  ة بالحد من االستیراد من اسرائیلعلى تشجیع السیاسات الخاص

العمل على  فرض مع اسرائیل، تؤثر على العجز في المیزان التجاري الفلسطیني  وقیمة الورادات الى االراضي الفلسطینة 

المالیة ( وضع الیات محددة بین وزارات االختصاص ، EUR2-EUR3رسوم اضافیة على المركبات ذات المواصفات الفنیة 

 30-  25لتي تزید اعماراها عن عم سیاسة وزارة النقل بتحدیث اسطول المركبات خاصة المركبات الد) النقل  –االقتصاد  –

اعادة النظر في الرسوم المفروضة على المركبات بحیث یتم رفعها للحد من حجم الطلب السنوي على المركبات وتشجیع  ، عام

بناء على دراسات معمقة من قبل جهات االختصاص العمل على وضع خطط وسیاسات بدیلة ، استخدام وسائل النقل العام

تساعد على ایجاد بدائل لرفع ایرادات الدولة الفلسطینیة  بدال من استمرار االعتماد على ایرادات ضریبة الشراء على المركبات  

 . والمحروقات كمصدر ایراد ثابت

ــــــى  م الطــــــرق والهیاكــــــل التنظمیــــــة للمــــــدن اعــــــادة تنظــــــیواخیــــــر علــــــى مســــــتوى السیاســــــات الخاصــــــة بتنظــــــیم المــــــدن العمــــــل عل

، وتوســـــیع البنیـــــة والمحافظـــــات الفلســـــطینیة نظـــــرًا الرتفـــــاع عـــــدد المركبـــــات وازدیـــــاد حـــــدة االزدحامـــــات المروریـــــة داخـــــل المـــــدن

  . التحتیة من خالل جسور وانفاق ومترو

ــــى االقتصــــاد الف لســــطیني تــــم العمــــل علــــى وللوقــــوف علــــى اهــــم تــــأثیرات وســــوق المركبــــات فــــي االراضــــي الفلســــطینة واثــــره عل

  : اعداد هذه الدراسة ، حیث اشتملت الدراسة على احد عشر فصالً 

تركــــــز الفصــــــل االول علــــــى المقدمــــــة ومنهجیــــــة العمــــــل المتبعــــــة ، واالهــــــداف الرئیســــــیة والفرعیــــــة للدراســــــة ، فــــــي حــــــین تركــــــز 

القتصــــاد الفلســــطیني علــــى مــــدار واهــــم التطــــورات التــــي حــــدثت ل مــــوجزة عــــن االقتصــــاد الفلســــطینينبــــذة  الفصــــل الثــــاني علــــى

ــــــنوات الســــــــابقة وتوقعــــــــات االقتصــــــــاد الفلســــــــطین بنــــــــاء علــــــــى ســــــــیناریو ســــــــنة االســــــــاس والســــــــیناریو المتفائــــــــل والمتشــــــــائم  الســ

  . لالقتصاد الفلسطیني لالعوام القادمة 

  

بــات الجانــب االســرائیلي فــي حــین تركــز الفصــل الثالــث حــول الجوانــب القانونینــة لتجــارة المركبــات فــي االراضــي الفلســطینیة متطل

ات والفلسطیني الستیراد المركبات الجدیدة والمستعملة ، طما تطرق الفصـل للقیـود علـى المركبـات الجدیـدة والمسـتعملة ، وااللتزامـ

   .المالیة على مستودري المركبات
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ص اســتیراد المركبــات فــي االراضــي السیاســات العامــة والتــدابیر التــي اتخــذتها وزارة النقــل فیمــا یخــامــا الفصــل الرابــع فتركــز علــى 

الفلســــطینیة ولحمایــــة كــــل مــــن المــــواطن والمســــتورد، منهــــا التعلیمــــات واالجــــراءات الفنیــــة والخاصــــة باســــتیراد المركبــــات الجدیــــدة 

 الى السیاسات العامة التـي تتبعهـا ورازة النقـل والمواصـالت فیمـا یخـص التحویـل مـن الجانـب االسـرائیلي،باالضافة  والمستعملة، 

، باالضافة الى التدابیر التي اتخذتها وزارة النقل والمواصالت للشراء من اسرائیل المحدادات واالسباب المالیة والفنیة واالقتصادیة

 . لحمایة كال من المواطن والمستثمر الفلسطیني

لــــــى امــــــا الفصــــــل الخــــــامس فتطــــــرق الــــــى  مالمــــــح ســــــوق المركبــــــات فــــــي االراضــــــي الفلســــــطینیة مــــــن حیــــــث حجــــــم الطلــــــب ع

ــــــذ قــــــودم الســــــلطة الفلســــــطینیة عــــــام  ــــات من ــــــى عــــــام  1995المركبــ ــــــة لحجــــــم  2015حت ــــــم التریكــــــز علــــــى السلســــــلة الزمنی و ت

ــــــب علــــــى المركبــــــات  خــــــالل االعــــــوام  ــــــي حجــــــم الطلــــــب علــــــى 2005الطل ــــــاع ف واالســــــباب والعوامــــــل التــــــي ادت الــــــى االرتف

تقـــــدیر حجـــــم ركبـــــات بنـــــاء علـــــى نـــــوع االســـــتیراد، ، الطلـــــب علـــــى  الم)الضـــــفة الغربیـــــة( المركبـــــات فـــــي االراضـــــي الفلســـــطینیة 

، عـــــــرض المركبـــــــات الجدیـــــــدة والمســـــــتعملة فـــــــي االراضـــــــي الفلســـــــطینیة ، 2022-2016الطلـــــــب علـــــــى المركبـــــــات لالعـــــــوام 

ـــــدة  ـــــات الجدی ـــــة ( الحصـــــة الســـــوقیة للمركب ـــــر الســـــنوي فـــــي حجـــــم 2015والمســـــتعملة مـــــن حجـــــم الســـــوق للعـــــام ) الوكال ، التغی

ـــــات الج ـــــى المركب ـــــدة الطلـــــب عل ـــــة(دی ـــــات  2015-2010والمســـــتعملة خـــــالل االعـــــوام ) الوكال ـــــى المركب ، فـــــائض العـــــرض عل

ـــتعملة فــــــي الســـــــوق،   العوامـــــــل والمحــــــدادات التـــــــي اثـــــــرت علــــــى ســـــــوق المركبـــــــات الجدیــــــدة والمســـــــتعملة فـــــــي الجدیــــــدة والمســــ

ــــتع توزیـــــــع مســـــــتوردي المركبـــــــات المســـــــتعملة وحجـــــــم الطلـــــــب علـــــــى المركبـــــــاتاالراضـــــــي الفلســـــــطینیة،  لمة بنـــــــاءًا علـــــــى المســـ

  . المحافظة والمنطقة الجغرافیة، حصة شركات استیراد المركبات المستعملة من سوق المركبات المستعملة

ــــب  ــــات  والعوامــــل المــــؤثرة بحجــــم الطل ــــى المركب ــــب عل ــــدیر حجــــم الطل ــــى ســــیناریوهات تق فــــي حــــین تركــــز الفصــــل الســــادس عل

العالقـــــــة بـــــــین یر علـــــــى الشـــــــارع فـــــــي االراضـــــــي الفلســـــــطینیة، تقـــــــدیر عـــــــدد المركبـــــــات التـــــــي تســـــــ ، علـــــــى المركبـــــــات واثارهـــــــا

االرتفـــــــاع فــــــــي حجــــــــم الطلـــــــب علــــــــى المركبــــــــات واثرهــــــــا علـــــــى كثافــــــــة المركبــــــــات علــــــــى شـــــــبكة الطــــــــرق الخارجیــــــــة والكلیــــــــة 

ــــاع فــــي حجــــم الطلــــب علــــى المركبــــات واثرهــــا علــــى الحــــوادث المروریــــة ، واالزدحامــــات المروریــــة تقــــدیر ، العالقــــة بــــین االرتف

العالقــــــة بــــــین حجــــــم الطلــــــب علــــــى المركبــــــات  مــــــع ثبــــــات العوامــــــل االخــــــرى، 2022-2016دث خــــــالل االعــــــوام عــــــدد الحــــــوا

العالقـــــة بـــــین حجـــــم الطلـــــب علـــــى المركبـــــات وقـــــوة واســـــعار المحروقـــــات وكمیـــــة اســـــتهالك الوقـــــود فـــــي االراضـــــي الفلســـــطینیة، 

ــــى المركبــــات و  وحجــــم المــــاتور فــــي االراضــــي الفلســــطینیة،  الف����رد م����ن ال����دخل الق����ومي    نص����یبالعالقــــة بــــین حجــــم الطلــــب عل

ــــات ومتوســــط االجــــور فــــي االراضــــي  ،)ال����دخل الق����ومي المت����اح االجم����الي   (  GNDIال ــــى  المركب العالقــــة بــــین حجــــم الطلــــب عل

یاقة الفلســــــطینیة، العالقــــــة بــــــین حجــــــم الطلــــــب علــــــى المركبــــــات وعــــــدد رخــــــص الســــــیاقة الصــــــادرة، تقــــــدیر عــــــدد رخــــــص الســــــ

  .مع ثبات العوامل االخرى) 2022-2016( الصادرة  خالل االعوام

  

 مــــــن اجمــــــالي الــــــوارداتواردات المركبــــــات الــــــى االراضــــــي الفلســــــطینیة وقیمــــــة مســــــاهمتها فتطــــــرق الــــــى ع امــــــا الفصــــــل الســــــاب

ــطین، 2014-2008خـــــــالل الســـــــنوات  یة، قیمـــــــة مســـــــاهمة واردات المركبـــــــات مـــــــن الـــــــواردات الســـــــلعیة الـــــــى االراضـــــــي الفلســـــ

ـــــــات ـــــــي قیمـــــــة واردات المركب ـــــــذب ف ـــــــد المنشـــــــأ، التذب ـــــــاء علـــــــى بل ـــــــات مـــــــن ، قیمـــــــة واردات المركبـــــــات بن قیمـــــــة واردات المركب

ــــــة مــــــن الجانــــــب االســــــرائیلي الــــــى ، اســــــرائیل ونســــــبتها مــــــن اجمــــــالي قیمــــــة واردات المركبــــــات ــــــات المحول قیمــــــة واردات المركب

ـــــــات  المركبـــــــات المحولـــــــة مـــــــن الجانـــــــب  االســـــــرائیلي،، االراضـــــــي الفلســـــــطینیة مـــــــن اجمـــــــالي قیمـــــــة واردات المركبـــــــات المركب

العالقــــة  ،المســــوح تحویلهــــا مــــن الجانــــب االســــرائیلي  بنــــاء علــــى القــــوانین واالنظمــــة والتعلیمــــات الخاصــــة بــــاجراءات التحویــــل

  ، بین قیمة واردات المركبات والعجز في المیزان التجاري السلعي في االراضي الفلسطینیة
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علـــــى حجــــم الطلـــــب علــــى المركبـــــات   التمــــویلي تـــــأجیرفصــــل الثـــــامن اثــــر التســـــهیالت البنكیــــة وشــــركات الالفــــي حــــین ركـــــز  

ـــطینیة -2008قیمـــــــة التســـــــهیالت االئتمانیـــــــة الممنوحـــــــة  لشـــــــراء المركبـــــــات خـــــــالل الســـــــنوات الســـــــابقة ، فـــــــي االراضـــــــي الفلســــ

ــــــوك مــــــن  ونســــــبتها مــــــن قیمــــــة التســــــهیالت االئتمانیــــــة الممنوحــــــة للقطــــــاع العــــــام والخــــــاص، 2015 ــــــات  المرهونــــــة للبن المركب

ــــــب علــــــى المركبــــــات فــــــي االراضــــــي الفلســــــطینیة ــــــى مركبــــــات ، اجمــــــالي حجــــــم الطل شــــــركات التــــــأجیر التمــــــویلي، الطلــــــب عل

، التــــــأجیر التمــــــویلي خــــــالل الســــــنوات الســــــابقة، االســــــباب الرئیســــــیة لالرتفــــــاع فــــــي قیمــــــة القــــــروض الموجــــــة لشــــــراء المركبــــــات

  قروض على المركباتاالثار المترتبة على ازدیاد ال

  

ــــات وخاصــــة ضــــریبة الشــــراء امــــا الفصــــل التاســــع ــــى المركب ونســــبة مســــاهمتها مــــن  فقــــد ركــــز علــــى  الضــــرائب المفروضــــة عل

نســــبة ضــــریبة الشــــراء علــــى المركبــــات مــــن اجمــــالي ، اجمــــالي قیمــــة الرســــوم الجمركیــــة علــــى الســــلع فــــي االراضــــي الفلســــطینیة

بـــــین ضـــــریبة الشـــــراء علـــــى المركبـــــات وحجـــــم الطلـــــب علـــــى مركبـــــات مــــــاتور   العالقـــــة،  قیمـــــة ضـــــریبة الشـــــراء علـــــى الســـــلع

2000CC  2000واكبر وماتورCC  واقل .  

  

ـــــث خلصـــــت التوصـــــیات بعـــــدد مـــــن السیاســـــات  ـــــائج والتوصـــــیات النهائیـــــة للدراســـــة حی ـــــتم الفصـــــل العاشـــــر بالنت فـــــي حـــــین اخت

  . االقتصادیة والمالیة والنقدیة وسیاسات استیراد المركبات
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  ا�داف الدراسة ومن��ي��ا: الفصل �ول 

   : المقدمة: 1- 1

الجدیـــــدة  مركبـــــاتبمـــــا فیهـــــا الفـــــي الســـــنوات االخیـــــرة فـــــي الضـــــفة الغربیـــــة المعمـــــرة الطلـــــب  علـــــى الســـــلع االســـــتهالكیة و  تزایـــــد

ـــــة حاجـــــة الســـــوق الفلســـــطیني مـــــن الو  .المســـــتعملةو  ـــــادرت العدیـــــد مـــــن  الشـــــركات الفلســـــطینیة  مركبـــــاتلتلبی ـــــى اســـــتیراد و  ب ال

  . مركباتطلب وكاالت تجاریة من الشركات الصانعة  لهذه الو  مركباتتوزیع ال

ــــك لقیــــام وزارة النقــــل والمواصــــالت بتبنــــي عــــدد مــــن  حیــــث كــــان ــــدور االكبــــر  فــــي ذل لعامــــة الخاصــــة بأســــتیراد ا السیاســــات ال

ـــــى  المركبـــــات ـــــي ادت ال ـــــى تشـــــجیع  والت ـــــى وكـــــاالت مباشـــــرة مـــــن الشـــــركات االم  التوجـــــهالعمـــــل عل باالضـــــافة  للحصـــــول عل

الــــى تبنــــى سیاســــات الســــوق المفتــــوح فــــي اســــتیراد المركبــــات المســــتعملة حیــــث رفــــع عــــدد مســــتودري المركبــــات خــــالل االعــــوام 

ــــل حجــــم التحویــــل مــــن اســــرائیل  الســــابقة بشــــكل ملحــــوظ، ــــل فــــي تقلی واالعتمــــاد علــــى االســــتیراد كمــــا كــــان لسیاســــات وزارة النق

 ألســـــبابولعـــــدد مـــــن ، عامـــــة مـــــن الخـــــارج االثـــــر االكبـــــر فـــــي تلبیـــــة حاجـــــات المـــــواطن الفلســـــطیني وبمـــــا یحقـــــق السیاســـــات ال

الدولـــــة حیـــــث لزیـــــادة العوائـــــد الضـــــریبیة لخزینـــــة  باإلضـــــافةتبعیـــــة االقتصـــــاد الفلســـــطیني لالقتصـــــاد اإلســـــرائیلي،  تقلیـــــل:  منهـــــا

 ،  سیاســــة وزارة النقــــل فــــي العمــــل علــــى الدولــــة ایــــراداتن واردات المركبــــات احــــد اهــــم عائــــدات تعــــد الضــــرائب المتحصــــلة مــــ

مـــــن جهـــــة واالمـــــان علـــــى  الطـــــرق مـــــن جهـــــة و  ول المركبـــــات فـــــي االراضـــــي الفلســـــطینیة بمـــــا یحقـــــق الســـــالمةتحـــــدیث اســـــط

مـــــن حجـــــم االنبعاثـــــات التـــــي مـــــن االنبعاثـــــات الخاصـــــة بقطـــــاع النقـــــل اســـــوة بالتوجـــــه العـــــالمي الحـــــالي للتقلیـــــل  اخـــــرى یقلـــــل

البـــــري فــــــي النقـــــل  قطـــــاع تشـــــكل النســـــبة االكبــــــر مـــــن  والتـــــي المركبــــــات الخصوصـــــیة وخاصـــــة تصـــــدر عـــــن قطـــــاع النقـــــل 

 نجحـــــت بعـــــض فكـــــان البـــــد مـــــن العمـــــل مـــــن قبـــــل الحكومـــــة علـــــى تحـــــدیث هـــــذا االســـــطول،  حیـــــث   ،االراضـــــي الفلســـــطینیة 

  .خالل االعوام السابقة من الشركات االم فلسطینیة في الحصول على وكاالت مباشرةالشركات ال

ــــات الســــنويمــــن جهــــة اخــــرى  ــــادة عــــدد المركب ــــى المركبــــات وزی ــــب عل ــــار  ان حجــــم الطل ــــه عــــدد مــــن االث بشــــكل مطــــرد كــــان ل

توجیـــــه مـــــدخرات المـــــواطنین للســـــلع االســـــتهالكیة بـــــدال علـــــى االقتصـــــاد الفلســـــطیني، منهـــــا باالضـــــافة الـــــى االیجابیـــــة  لســـــلبیة ا

ـــتثمار وقتـــــي ال یحقـــــق عائـــــدات مســـــتقبلیةاالســـــتثمار فـــــ مـــــن االســـــتثمار ، ویشـــــكل عبـــــئ  ي قطـــــاع اســـــتیراد المركبـــــات یعـــــد اســ

، ســــة للحــــد مــــن حجــــم اســــتیراد المركبــــاتمــــالي اذا تــــم االعتمــــاد علیــــه كمصــــدر لالیــــرادات وخاصــــة فــــي  حــــال اتخــــاذ اي سیا

داخــــل المــــدن مــــن االزدحامــــات المرویــــة زیــــادة عــــدد المركبــــات مــــع بقــــاء اوضــــاع واطــــوال الطــــرق كمــــا هــــي ادى الــــى العدیــــد 

مــــن قبــــل وســــائل  ارتفــــاع حجــــم وكمیــــات اســــتهالك الوقــــود، وزیــــادة كثافــــة المركبــــات علــــى الطــــرق خاصــــة فــــي ســــاعات الــــذروة

  . النقل 

  : أھداف الدراسة :  1-2

ســـــوق المركبـــــات فـــــي االراضـــــي الفلســـــطینیة واثارهـــــا  تقیـــــیمتهـــــدف الدراســـــة بشـــــكل عـــــام الـــــى :  الهـــــدف الرئیســـــي للدراســـــة

 باالضــــــافة الــــــى دراســــــة . المركبــــــات فــــــي االراضــــــي الفلســــــطینیة   علــــــى االوضــــــاع االقتصــــــادیة ومحــــــدادات الطلــــــب علــــــى 

ـــــة،  االقتصـــــادیة  الجوانـــــب  ـــــ  وواالحتیـــــاج مـــــن مســـــتوردي مركبـــــات فـــــي المحافظـــــات المختلف ـــــار المباشـــــرة وغی ـــــاس االث ر قی

و العوامـــــل المــــــؤثرة فـــــي الطلــــــب ، حجـــــم الطلـــــب علــــــى المركبـــــات فـــــي االراضــــــي الفلســـــطینیةابیـــــة والســــــلبیة لالمباشـــــرة االیج

رات االخــــــرى علـــــى المركبــــــات وتبعیـــــات االرتفــــــاع فـــــي حجــــــم الطلــــــب علـــــى المركبــــــات علـــــى االقتصــــــاد الفلســـــطیني والمتغیــــــ

  . من جهة ثانیة

  : ونظرًا الهمیة الدراسة تم تقسیم اهداف الدراسة الى وعدد من االهداف الفرعیة الخاصة، كما یلي
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 : االهداف الفرعیة للدراسة : 4- 1

 . بناء على نوع االستیراد 2015-2010تحدید حجم الطلب على المركبات خالل السنوات السابقة  .1

 . ة دراسة محدادت الطلب على المركبات في االراضي الفلسطینی .2

 . تحدید العوامل التي ادت الى ارتفاع الطلب على المركبات في االراضي الفلسطینة  .3

 . تحدید العوامل التي ادت الى ارتفاع الطلب على المركبات .4

 . العمل الخاصة بأستیراد المركبات في االراضي الفلسطینیة جراءات تحید الیات وا .5

 . تحدید العالقة بین حجم الطلب على المركبات وحجم الطلب على رخص القیادة الشخصیة .6

 ). السوالر والبنزین( تحدید العالقة بین حجم الطلب على المركبات واسعار المحروقات  .7

 . تحدید العالقة بین حجم الطلب على المركبات و الدخل القومي المتاح  .8

 . المركبات ومتوسط اجر الفرد الیومي للعاملین بأجرتحدید العالقة بین حجم الطلب على  .9

 . تحدید االثار المترتبة على االرتفاع في عدد المركبات على عدد الحوادث المروریة .10

ـــــــــى الطـــــــــرق .11   تحدیـــــــــد االثـــــــــار المترتبـــــــــة علـــــــــى االرتفـــــــــاع فـــــــــي عـــــــــدد المركبـــــــــات علـــــــــى كثافـــــــــة المركبـــــــــات عل

 . ) واالزدحامات المروریة ( 

 . تحدید العالقة بین حجم الطلب على المركبات وقیمة ضریبة الشراء .12

ــــــب علــــــى  المركبــــــات والتســــــهیالت االئتمانیــــــة والخاصــــــة بموضــــــوع التــــــأجیر  .13 ــــــد العالقــــــة بــــــین حجــــــم الطل تحدی

 . والرهن التمویلي للسیارات 

 

 :منهجیة العمل: 1-5

 . ركبت المسجلة الول مرةجمع بیانات واحصاءات من سجالت وزارة النقل والمواصالت حول الم -1

  .جمع بیانات حول مستوردي المركبات المركبات في االراض الفلسطین المستعمل والجدید -2

ـــــــة للعمـــــــل حـــــــول قیمـــــــة ضـــــــر   جمـــــــع -3 ـــــــى بیانـــــــات مـــــــن االدارة العامـــــــة للجمـــــــارك فـــــــي وزارة المالی یبة الشـــــــراء عل

 .المركبات والضرائب االخرى

ـــــــــات ،  2015-2014الفلســـــــــطیني بیانـــــــــات واحصـــــــــاءات الجهـــــــــاز المركـــــــــزي لالحصـــــــــاء  -4 حـــــــــول واردات المركب

 .الناتج المحلي االجمالي،نصیب الفرد من الدخل القومي المتاح، االجور

 . للمركباتالممنوحة من البنوك حول التسهیالت االئتمانیة  –جمع بیانات من سلطة النقد الفلسطینیة  -5

ــــــادالت االنحــــــــدار البســــــــیط  -6 الطلــــــــب علــــــــى المركبــــــــات وعــــــــدد مــــــــن لتحدیــــــــد العالقــــــــة بــــــــین حجــــــــم اســــــــتخدام معــ

 .المتغیرات
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  :  مبررات الدراسة:  1-6

ـــتعملة  فـــــــي االراضـــــــي الفلســـــــطینیة مـــــــن  .1 ،   الـــــــى 2013مســـــــتورد عـــــــام  148زیـــــــادة عـــــــدد مســـــــتوردي المركبـــــــات  المســــ

ـــــغ عـــــدد مســـــتوردي المركبـــــات فـــــي االراضـــــي الفلســـــطینیة 2015مســـــتورد عـــــام  212 ـــــة ) المســـــجل( ، حیـــــث  بل مـــــع نهای

، وتـــــــم خـــــــالل العـــــــام ) مســـــــجلة( مســـــــتورد مركبـــــــات مســـــــتعملة) 212( مســـــــتورد مركبـــــــات جدیـــــــدة و) 23(  2015 عـــــــام

المحافظـــــات  مســـــتورد مـــــنهم عـــــن العمـــــل مؤقتـــــًا بقـــــرار مـــــن وزیـــــر النقـــــل، مـــــوزعین علـــــى كافـــــة 15ایقـــــاف عـــــدد  2015

 . الفلسطینیة

وزارة النقــــل والمواصــــالت انــــه بلــــغ عــــدد  مــــن خــــالل بیانــــات  ارتفــــاع متبــــاین فــــي حجــــم الطلــــب علــــى المركبــــات حیــــث تــــبن .2

مركبــــــات مســــــجلة  108الــــــف مركبــــــة بكافــــــة انواعهــــــا مــــــن اصــــــل ) 313(المركبــــــات المســــــجلة خــــــالل االعــــــوام الســــــابقة 

بلــــــــغ عــــــــدد   2015، وخــــــــالل العــــــــام %300، بنســــــــةب ارتفــــــــاع بلغــــــــت 1996عنــــــــد قــــــــدوم الســــــــلطة الفلســــــــطینیة عــــــــام 

ــــــات المســــــجلة الول مــــــرة  ـــــتعمل و 10,504منهــــــا  مركبــــــة) 19,602( المركب مركبــــــة وكالــــــة  5,979مركبــــــة اســــــتیراد مسـ

ــــــطینیة  ، حیـــــــث ارتفــــــــع حجـــــــم الطلـــــــب علــــــــى )اســـــــتیراد  شخصــــــــي وتحویـــــــل( مركبـــــــة شـــــــراء مــــــــن اســـــــرائیل  2591فلسـ

 2014بالمقارنة مع العام % 22بنسبة  2015المركبات خالل العام 

ــــــــــــــي المیــــــــــــــــزان التجــــــــــــــــاري الســـــــــــــــلعي الفلســــــــــــــــطیني للعــــــــــــــــام .3 ــــــاع نســــــــــــــــبة العجــــــــــــــــز فـ بقیمــــــــــــــــة ) % 4.4( 2014 ارتفـــــــــ

ــــــــــون دوالر امریكـــــــــــــي، حیـــــــــــــث  تشـــــــــــــكل  قیمـــــــــــــة ورادات المركبـــــــــــــات للعـــــــــــــام ) - 2,533.1( ــــــــــــبته  2014ملیـــ ــــــــــا نسـ مـــ

ــــــــــورادات الســـــــــــلعیة الفلســــــــــــطینیة للعـــــــــــام %)  3.5( ــــــــــع مــــــــــــا نســـــــــــبته  2014مـــــــــــن قیمـــــــــــة الــ مــــــــــــن ) 3.1(بالمقارنــــــــــــة مـ

 .2013قیمة الواردات خالل عام 

ـــــى المركبـــــات خـــــ .4 %) 7.5(ملیـــــون شـــــیكل  وتشـــــكل مـــــا نســـــبته  )735( 2015الل العـــــام بلغـــــت قیمـــــة ضـــــریبة الشـــــراء عل

 .من قیمة ضریبة الشراء على السلع 

ـــــة ارتفـــــاع فـــــي قیمـــــة القـــــروض الموجـــــه لشـــــراء المركبـــــات فـــــي االراضـــــي الفلســـــطینیة حیـــــث  .5 بلغـــــت قیمـــــة القـــــروض البنكی

عــــــن %) 22(ارتفــــــاع بلغــــــت ملیــــــون دوالر بنســــــبة )  200.7( حــــــوالي  2015خــــــالل العــــــام  التراكمیــــــة علــــــى المركبــــــات

ملیــــــــــون دوالر العــــــــــام الســــــــــابق ) 130.5( ملیــــــــــون دوالر امریكــــــــــي مقارنــــــــــة ب) 165.1( والتــــــــــي بلغــــــــــت  2014عــــــــــام 

ــهیالت االئتمانیـــــة الممنوحـــــة للقطـــــاع العــــــام %) 3.4(، اي انهـــــا تشـــــكل مـــــا نســــــبته 2013 مـــــن اجمـــــالي القـــــروض والتســــ

عـــــن % 21.3لمركبـــــات فـــــي االراضـــــي الفلســـــطینیة بنســـــبة حیـــــث ارتفعـــــت القـــــروض البنكیـــــة الموجـــــه لشـــــراء ا ، والخـــــاص

 .   2013 العام السابق 

ــــــة ــــــغ عــــــدد المركبــــــات ا المرهون ــــــة) 7,175(حیــــــث بل ــــــات المســــــجلة خــــــالل العــــــام  مركب ــــــة مــــــع  2015مــــــن المركب بالمقارن

) 83( %، منهــــــــا مــــــــا نســــــــبته  2014عــــــــن عــــــــام )  %3.2(  ، بنســــــــبة ارتفــــــــاع بلغــــــــت  2014خــــــــالل العــــــــام )6932(

یـــــــتم توجیـــــــه ادخـــــــارات المـــــــواطنین بأتجـــــــاه الســـــــلع مركبـــــــات خصوصـــــــیة وخصوصـــــــیة مزدوجـــــــة االســـــــتعمال ، وبالتـــــــالي 

  .ویترتب على ذلك عدد من االثار السلبیةاالستهالكیة 

ات مـــــن اجمـــــالي عـــــدد المركبـــــ%) 37( امــــا مـــــن حیـــــث عـــــدد المركبـــــات المســـــجلة فقـــــد بلغــــت نســـــبة المركبـــــات المرهونـــــة 

   . 2014من عدد المركبات المسجلة خالل العام %) 43(بالمقارنه مع ما نسبته  2015المسجلة خالل العام 
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( باعتبــــــار المركبــــــات المرخصــــــة فقــــــط حتــــــى نهایــــــة عــــــام( الطــــــرق المحلیــــــة والداخلیــــــة  كثافــــــة المركبــــــات علــــــى قــــــدرت   .6

اهـــــم اســـــباب االزدحامـــــات المروریـــــة داخـــــل المـــــدن خاصـــــة فـــــي ســـــاعات  ، وهـــــو احـــــدكـــــم / مركبـــــة) 26(ب ))  2016

  .الذروة، وفي مركاز المدن الكبیرة مثل رام هللا ، نابلس، الخلیل

ومــــع تزایــــد عــــدد المركبــــات وحجــــم الطلــــب علــــى  المركبــــات ومــــا ســــیترتب علیــــه مــــن ازمــــة مروریــــة خاننقــــة داخــــل المــــدن مــــع 

اء هــــــذه الدراســــــة للتوصــــــل الــــــى سیاســــــات خــــــاص باســــــتیراد المركبــــــات فــــــي اســــــتمرار الوضــــــع القــــــائم، كــــــان ال بــــــد مــــــن اجــــــر 

  . االراضي الفلسطینیة 
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  موجزة عن �قتصاد الفلسطي��نبذة : الفصل الثا�ي

  

  : 1 ونموھا السكانیة التركیبة: 2-1

  الغربیة الضفة في ملیون 2.9 منهم فرد ملیون 4.7 بحوالي الفلسطینیة األراضي في 2015 نهایة حتى السكان عدد یقدر

یمتاز المجتمع الفلسطیني في األراضي الفلسطینیة بأنه مجتمع فتي، و  .غزة قطاع في%) 38.0( فرد ملیون 1.8و ،%)62.0(

% 37( من مجمل السكان بواقع  %39.4بـ ، 2015عام  في منتصف  15حیث قدرت نسبة األفراد الذین تقل أعمارهم عن 

  . ) في قطاع غزةً% 42.8في الضفة الغربیة و

، في حین بلغ المعدل في الضفة الغربیة %2.9في األراضي الفلسطینیة  2015العام  ن نهایةبلغ معدل الزیاة الطبیعیة للسكا

  .ات الخمس القادمةومن المتوقع أن تبقى معدالت النمو كما هي خالل السنو %.  3.4وفي قطاع غزة % 2.6

 لعام المقدرة السكانیة الكثافة بلغت إذ خاص، بشكل غزة قطاع وفي عام بشكل مرتفعة الفلسطینیة لألراضي السكانیة الكثافة

 قطاع في 2كم/فرد 5,070 مقابل الغربیة الضفة في 2كم/فرد 513 بواقع الفلسطینیة، األراضي في 2كم/فرد 789 نحو 2015

  .غزة

  : الناتج المحلي االجمالي :2-2

ملیون  7,721.7باالسعار الثابته من   الجمالي الفلسطینيالثابتة إلى ارتفاع الناتج المحلي ا االولیة باالسعارشارت التقدیرات ا

بالمقارنة مع  2015خالل العام % 3.5، حیث سجل ارتفاع بنسبة  2014ملیون دوالر عام  7,463.4دوالر بالمقارنة مع 

، حیث سجل ارتفاعًا 2014بالمقارنة مع الربع الرابع من العام % 6.1بنسبة  2015الربع الرابع من عام  خالل ، 2014العام 

والذي أعقب العدوان  2014في قطاع غزة وذلك مقارنة مع الربع الرابع % 24.7وارتفاعًا بنسبة * في الضفة الغربیة% 1 بنسبة

الثابتة، علمًا أن  االسعارب 2015مقارنة مع الربع الثالث من العام * لفلسطین% 3.5وسجل ارتفاعًا بنسبة . على قطاع غزة

    . 2004االساس سنة 

  

  االجماليد من الناتج المحلي نصیب الفر  : 2-3

* في فلسطین االجمالي بلغ نصیب الفرد من الناتج المحلياالجمالي فقد نصیب الفرد من الناتج المحلي  اما من حیث 

بالمقارنة مع الربع الرابع من العام % 3.1ارتفاعًا بنسبة  الُ الربع الرابع من مسج خالل أمریكي  دوالر 444.8سعار الثابتة االب

 دوالر 565.7الثابتة باالسعار في الضفة الغربیة  2015عام  المحلي االجمالي  ، حیث بلغ نصیب الفرد من الناتج2014

   .2014مقارنة مع الربع الرابع من العام % 1.6، منخفض بنسبة 2015الربع الرابع من عام  خاللأمریكي 

ســـــیة ذات المســـــاهمة األعلـــــى نســـــبیًا فـــــي النـــــاتج المحلـــــي فـــــي األنشـــــطة االقتصـــــادیة الرئی 2015تركـــــز االرتفـــــاع خـــــالل عـــــام 

اإلجمـــــالي ومنهـــــا نشـــــاط الخـــــدمات والفـــــروع األخـــــرى والـــــذي یعتبـــــر المســـــاهم الرئیســـــي فـــــي النـــــاتج المحلـــــي االجمـــــالي مقارنـــــة 

ــــــى أن االرتفــــــاع األكبــــــر كــــــان فــــــي نشــــــاط  ــــــة إل مــــــع األنشــــــطة األخــــــرى، ونشــــــاط االنشــــــاءات، حیــــــث بّینــــــت التقــــــدیرات األولی

                                                           
1
 .فلسطین - رام هللا  – 2015كتاب فلسطین في ارقام  2016الجهاز المركزي إللحصاء الفلسطیني،  
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، تبعــــــــه نشــــــــاط %6.1، والــــــــذي ارتفــــــــع إجمــــــــالي عــــــــدد العــــــــاملین فیــــــــه بنســــــــبة %3.1ات والفــــــــروع األخــــــــرى بنســــــــبة الخــــــــدم

، وارتفـــــع 2014مقارنـــــة مــــع عـــــام % 2.1بنســـــبة  2015االنشــــاءات الـــــذي ارتفــــع اجمـــــالي القیمـــــة المضــــافة فیـــــه خـــــالل عــــام 

  %.9.7إجمالي عدد العاملین فیه بنسبة 

  

  : سوق العمل الفلسطیني: 2-4

التقــــــدیرات األولیــــــة إلــــــى وجـــــود ارتفــــــاع فــــــي إجمــــــالي عـــــدد العــــــاملین فــــــي ســــــوق العمـــــل المحلــــــي الفلســــــطیني بنســــــبة  أشـــــارت

، ویعـــــزى االرتفـــــاع الـــــى ارتفـــــاع عـــــدد العـــــاملین فـــــي نشـــــاطي الخـــــدمات 2014مقارنـــــة مـــــع عـــــام  2015خـــــالل عـــــام % 6.0

مـــــن إجمـــــالي % 11.1ینیین فـــــي اســـــرائیل إلـــــى كمـــــا أظهـــــرت التقـــــدیرات األولیـــــة ارتفـــــاع نســـــبة العـــــاملین الفلســـــط. واالنشـــــاءات

  .2014خالل العام % 10.7العاملین مقارنة ب 

ـــــت % 25.9لتصـــــل إلـــــى  2015انخفضـــــت نســـــبة البطالـــــة خـــــالل عـــــام  والـــــذي  ، 2014خـــــالل عـــــام % 26.9بعـــــد أن كان

   . ئیلنتج عن ارتفاع عدد العاملین في االنشطة االقتصادیة باإلضافة الى ارتفاع عدد العاملین في اسرا

وفـــــي قطـــــاع غـــــزة مـــــن  2015خـــــالل العـــــام % 17.3الـــــى  2014عـــــام % 17.7حیـــــث انخفـــــض فـــــي الضـــــفة الغربیـــــة مـــــن 

  2%. 41الى % 43.9

  

  : 2015الصادرات والواردات السلعیة والخدمیة خالل عام : 2-5

فقـــــد أشــــــارت أمـــــا علـــــى صــــــعید حركـــــة التجــــــارة الخارجیـــــة فــــــي فلســـــطین والتـــــي تتمثــــــل فـــــي إجمــــــالي الصـــــادرات والــــــواردات، 

ـــــاع قیمــــــة الصــــــادرات بنســــــبة  ــــــى ارتفـ ــــــة إل ــــــة مــــــع عــــــام % 8.4التقــــــدیرات األولی ــــــواردات 2014مقارن ـــــت قیمــــــة ال ، كمــــــا ارتفعـ

  .2014مقارنة مع عام % 6.7بنسبة 

  :األسعار: 6-2

ــــــدیرات اولیــــــة، مــــــن المتوقــــــع أن یرتفــــــع متوســــــط الــــــرقم القیاســــــي العــــــام ألســــــعار المســــــتهلك فــــــي فلســــــطین خــــــالل العــــــام  كتق

  .2014مقارنة مع العام % 1.5سبة بن 2015

  

  3: 2016تنبؤات وسیناریوهات وضع االقتصاد الفلسطیني للعام : 2-7

ــــى مســــتوى ومجموعــــة مــــن التنبــــؤات قــــام الجهــــاز المركــــزي لالحصــــاء الفلســــطیني بأعــــداد عــــدد مــــن  الســــیناریوهات المبنیــــة عل

الفجـــــــوة بینهمـــــــا، وذلـــــــك بالتشـــــــاور مـــــــع األكـــــــادیمیین فلســـــــطین والتـــــــي ال تفصـــــــل بـــــــین الضـــــــفة الغربیـــــــة وقطـــــــاع غـــــــزة رغـــــــم 

واالقتصـــــادیین المحلیـــــین، باإلضـــــافة الـــــى وزارة المالیــــــة وســـــلطة النقـــــد الفلســـــطینیة، حیـــــث تــــــم بنـــــاء كـــــل ســـــیناریو باالعتمــــــاد 

ــــــى تحدیــــــد بعــــــض مظــــــاهر ومالمــــــح الوضــــــع السیاســــــي واالقتصــــــادي للعــــــام  ، ومنهــــــا الحصــــــار المفــــــروض علــــــى 2016عل

دات الخارجیــــــة، اإلجــــــراءات اإلســــــرائیلیة فــــــي فلســــــطین وعــــــدد العــــــاملین الفلســــــطینیین داخــــــل إســــــرائیل، قطــــــاع غــــــزة، المســــــاع

 .إضافًة إلى مجموعة من المتغیرات االقتصادیة واالجتماعیة

  

 

                                                           
2
 فلسطین - رام هللا  – 2015كتاب فلسطین في ارقام  2016الجهاز المركزي إللحصاء الفلسطیني،  

3
 .فلسطین -  رام هللا 2015الربع الرابع )التقریر الصحفي للتقدیرات األولیة للحسابات القومیة الربعیة . 2016الجهاز المركزي إللحصاء الفلسطیني،  
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    :سیناریو األساس: اوالً 

ـــه خـــالل  ـــان علی ـــا ك ـــي فلســـطین كم ـــى اســـتمرار الوضـــع االقتصـــادي والسیاســـي ف ، 2015العـــام اســـتند هـــا الســـیناریو ال

تســــتمر الــــدول المانحــــة بتــــوفیر الــــدعم المــــالي لتمویــــل ،  واســــتمرار الوضــــع الــــراهن بــــین الجــــانبین الفلســــطیني واالســــرائیلي

ـــــة فلســـــطین  ـــــإیرادات المقاصـــــة مـــــن خـــــالل الجانـــــب )الحكومـــــة المركزیـــــة(موازنـــــة دول ، واســـــتمرار تحویـــــل األمـــــوال الخاصـــــة ب

ایــــة الضــــرائب، باالضــــافة الــــى زیــــادة التحــــویالت الحكومیــــة وارتفــــاع فــــي قیمــــة االســــرائیلي، إضــــافة إلــــى وجــــود تحســــن فــــي جب

مـــــع افتـــــراض ثبـــــات عـــــدد العـــــاملین فـــــي القطـــــاع الحكـــــومي، واســـــتمرار وجـــــود العراقیـــــل التـــــي تضـــــعها . التســـــهیالت االئتمانیـــــة

لیــــه خــــالل عــــام إســــرائیل علــــى حركــــة األشــــخاص والبضــــائع داخــــل فلســــطین أو بــــین فلســــطین والــــدول المجــــاورة كمــــا كانــــت ع

  .، باإلضافة للنمو الطبیعي في أعداد السكان داخل فلسطین2015

  :القطاع الحقیقي

ــــــالي ــــــي االجم ــــــاتج المحل ــــــي اإلجمــــــالي بنســــــبة  :الن ــــــع ارتفــــــاع قیمــــــة النــــــاتج المحل ، 2016خــــــالل عــــــام % 3.8مــــــن المتوق

ــــــرد منــــــه بنســــــبة  ــــــاع قیمــــــة إجمــــــالي االســــــتهالك %0.9وارتفــــــاع قیمــــــة نصــــــیب الف ، %3.3بنســــــبة ) خــــــاص والعــــــامال(، وارتف

  %.3.2وارتفاع قیمة إجمالي االستثمارات بنسبة 

  :قطاع المالیة العامة

نتیجـــــة التحســـــن فــــي جبایـــــة الضــــرائب، وزیـــــادة قیمـــــة % 4.6مــــن المتوقـــــع ارتفــــاع قیمـــــة إجمـــــالي اإلیــــرادات الحكومیـــــة بنســــبة 

  %.3.5بنسبة ) الحكومة المركزیة(العامة ، وبالتالي انخفاض قیمة عجز الموازنة %1.7النفقات الحكومیة بنسبة 

  :القطاع الخارجي

، وارتفـــــاع قیمـــــة عجـــــز المیـــــزان %0.6مـــــن المتوقـــــع انخفـــــاض قیمـــــة العجـــــز فـــــي صـــــافي الحســـــاب الجـــــاري لفلســـــطین بنســـــبة 

، وارتفـــــاع قیمـــــة الصـــــادرات %3.9، نتیجـــــة الزیـــــادة المتوقعـــــة فـــــي قیمـــــة الـــــواردات الفلســـــطینیة بنســـــبة %1.9التجـــــاري بنســـــبة 

ـــــدخل %7.7، وارتفـــــاع قیمـــــة صـــــافي الـــــدخل بنســـــبة %7.4لفلســـــطینیة بنســـــبة ا ، وارتفـــــاع قیمـــــة الـــــدخل القـــــومي االجمـــــالي وال

  .على التوالي% 3.9و% 4.2القومي المتاح االجمالي بنسبة 

  : السیناریو المتفائل: ثانیاً 

ــیكون أفضــــــل مــــــن  ــــــراض أن الوضــــــع السیاســــــي واالقتصــــــادي ســــ ــــــى افت ــــــق یســــــتند هــــــذا الســــــیناریو إل ــــــي تحقی خــــــالل التقــــــدم ف

المصـــــالحة بـــــین الضـــــفة الغربیـــــة وقطـــــاع غـــــزة وكـــــذلك تســـــریع إعـــــادة اعمـــــار قطـــــاع غـــــزة، حیـــــث ســـــترتفع قیمـــــة المســـــاعدات 

ــــــة فلســــــطین  ــــــل موازنــــــة دول ــــــدول المانحــــــة لتموی ــــــة بعــــــام % 6.0بنســــــبة ) الحكومــــــة المركزیــــــة(المقدمــــــة مــــــن ال ، 2015مقارن

المقاصـــــة، وتحســـــین فـــــي كفـــــاءة جبایـــــة الضـــــرائب، وزیـــــادة التحصـــــیل لضـــــریبة واســـــتمرار تحویـــــل األمـــــوال الخاصـــــة بـــــإیرادات 

ــــــــدخل، وزیــــــــادة التحصــــــــیل لضــــــــریبة القیمــــــــة المضــــــــافة المحلیــــــــة والمقاصــــــــة، بنســــــــبة  ــــــــى التــــــــوالي، % 13.0و % 6.0ال عل

، مـــــــــع افتـــــــــراض انخفـــــــــاض %5.0، وزیـــــــــادة التحـــــــــویالت الحكومیـــــــــة بنســـــــــبة %61.4وزیـــــــــادة النفقـــــــــات التطویریـــــــــة بنســـــــــبة 

ل التــــــي تضــــــعها إســــــرائیل علــــــى حركــــــة األشــــــخاص والبضــــــائع داخــــــل فلســــــطین أو بــــــین فلســــــطین والــــــدول المجــــــاورة، العراقیــــــ

  .وبافتراض النمو الطبیعي للسكان في فلسطین

  :القطاع الحقیقي

ــــــالي ــــــي االجم ــــــاتج المحل ــــــي اإلجمــــــالي بنســــــبة  :الن ــــــع ارتفــــــاع قیمــــــة النــــــاتج المحل ، 2016خــــــالل عــــــام % 7.0مــــــن المتوق

، %4.8بنســـــــبة ) الخـــــــاص والعـــــــام(، وارتفـــــــاع قیمـــــــة إجمـــــــالي االســـــــتهالك %4.0صـــــــیب الفـــــــرد منـــــــه بنســـــــبة وزیـــــــادة قیمـــــــة ن

  %.14.8وارتفاع قیمة إجمالي االستثمارات بنسبة 

  :قطاع المالیة العامة
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، %9.8، وزیـــــادة قیمـــــة النفقـــــات الحكومیـــــة بنســـــبة %13.4مـــــن المتوقـــــع ارتفـــــاع قیمـــــة إجمـــــالي اإلیـــــرادات الحكومیـــــة بنســـــبة 

  %.3.5بنسبة ) الحكومة المركزیة(فاع قیمة عجز الموازنة العامة وارت

  :القطاع الخارجي

، وزیـــــادة قیمـــــة العجـــــز فـــــي %17.2مـــــن المتوقـــــع انخفـــــاض قیمـــــة العجـــــز فـــــي صـــــافي الحســـــاب الجـــــاري لفلســـــطین بنســـــبة 

ع أن یرتفـــــع قیمــــــة كمــــــا یتوقـــــ%. 6.4نتیجــــــة الزیـــــادة المتوقعـــــة فــــــي قیمـــــة الـــــواردات بنســـــبة % 4.1المیـــــزان التجـــــاري بنســـــبة 

وهــــــو مــــــا ســــــینعكس بشــــــكل مباشــــــر علــــــى قیمــــــة صــــــافي العجــــــز للحســــــاب الجــــــاري وذلــــــك % 24.9صــــــافي الــــــدخل بنســــــبة 

بســــــبب ارتفــــــاع عــــــدد العــــــاملین فــــــي إســــــرائیل نتیجــــــة تقلیــــــل المعیقــــــات المفروضــــــة داخــــــل فلســــــطین، ویتوقــــــع أن یرتفــــــع قیمــــــة 

  %.9.7المتاح االجمالي بنسبة ، وقیمة الدخل القومي %8.6الدخل القومي االجمالي بنسبة 

  :السیناریو المتشائم: ثالثاً 

ــــــى انخفــــــاض  ــــــث ســــــیؤدي ذلــــــك ال ــــــراض أن الوضــــــع السیاســــــي واالقتصــــــادي ســــــیتدهور، حی یســــــتند هــــــذا الســــــیناریو إلــــــى افت

وزیـــــادة التهـــــرب الضـــــریبي، , )الحكومـــــة المركزیـــــة(المســـــاعدات المقدمـــــة مـــــن الـــــدول المانحـــــة لتمویـــــل موازنـــــة دولـــــة فلســـــطین 

ــــــذب فــــــي تحویــــــل األمــــــوال الخاصــــــة بــــــإیرادات المقاصــــــة وانخفــــــاض فــــــي تحصــــــیل ضــــــریبة القیمــــــة المضــــــافة المحلیــــــة وتذ ب

لكــــــل منهمــــــا، وانخفــــــاض فــــــي تحصــــــیل ضــــــریبة الــــــدخل بنســــــبة % 13.0وضــــــریبة القیمــــــة المضــــــافة مــــــن المقاصــــــة بنســــــبة 

التـــــي تضـــــعها إســـــرائیل علـــــى  ، كمـــــا ســـــتزداد العراقیـــــل%13.0، وانخفـــــاض فـــــي قیمـــــة التحـــــویالت الحكومیـــــة بنســـــبة 22.0%

حركـــــة األشـــــخاص والبضـــــائع داخـــــل فلســـــطین أو بـــــین فلســـــطین والـــــدول المجـــــاورة، وانخفـــــاض عـــــدد العـــــاملین فـــــي إســـــرائیل 

  .بسبب اإلغالق المتوقع

  :القطاع الحقیقي

ــــــي االجمــــــالي ــــــي اإلجمــــــالي بنســــــبة : النــــــاتج المحل ــــــاتج المحل ــــــاض قیمــــــة الن ــــــع انخف ، 2016خــــــالل عــــــام % 2.0مــــــن المتوق

ــــــه بنســــــبة  ، %2.0ومــــــن المتوقــــــع أن ترتفــــــع قیمــــــة إجمــــــالي االســــــتهالك بنســــــبة %. 4.8وانخفــــــاض قیمــــــة نصــــــیب الفــــــرد من

  %.13.5وأن تنخفض قیمة إجمالي االستثمارات بنسبة 

  :قطاع المالیة العامة

ــــــرادات الحكومیــــــة بنســــــبة  ــــــع انخفــــــاض قیمــــــة اإلی ــــــد الضــــــریبیة مــــــن ق% 6.4مــــــن المتوق ــــــد جــــــزء مــــــن العوائ بــــــل نتیجــــــة تجمی

  %.11.8اسرائیل باإلضافة إلى زیادة التهرب الضریبي، وكذلك انخفاض قیمة النفقات الحكومیة بنسبة 

  :القطاع الخارجي

، بســــبب ارتفــــاع قیمــــة العجــــز فــــي %32.0مــــن المتوقــــع ارتفــــاع قیمــــة العجــــز فــــي صــــافي الحســــاب الجــــاري لفلســــطین بنســــبة 

ـــــزان التجـــــاري بنســـــبة  ، وانخفـــــاض قیمـــــة الصـــــادرات %0.7ة فـــــي قیمـــــة الـــــواردات بنســـــبة نتیجـــــة الزیـــــادة المتوقعـــــ% 4.5المی

ـــنخفض قیمـــــة صـــــافي الـــــدخل بنســـــبة %. 6.5بنســـــبة  ، وذلـــــك بســـــبب انخفـــــاض عـــــدد العـــــاملین فـــــي %19.9كمـــــا یتوقـــــع أن تــ

ــــادة المعیقــــات المفروضــــة داخــــل فلســــطین ــــدخل القــــومي االجمــــالي بنســــبة . إســــرائیل نتیجــــة زی ــــع أن تــــنخفض قیمــــة ال كمــــا یتوق

  4%.5.0أن تنخفض قیمة الدخل القومي المتاح االجمالي بنسبة ، و 3.6%
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   ا��وانب القانونية لتجارة املركبات �� �را��� الفلسطي�ية : الفصل الثالث

  :متطلبات الجانب االسرائیلي: 3-1

ـــــــــــملت  ــــــــــب االســــــــــــرائیلي شــ ــــــــــــد توقیــــــــــــع اتفاقیــــــــــــة بـــــــــــــاریس االقتصــــــــــــادیة بــــــــــــین الســــــــــــلطة الوطنیـــــــــــــة الفلســــــــــــطینیة والجانــ عن

ــــــــــة بموضـــــــــــوع اســـــــــــتیراد ــــــــــود المتعلقـ ـــــــــــاتال االتفاقیـــــــــــة عـــــــــــدد مـــــــــــن البنـ ـــــــــــة لهـــــــــــذه  مركب  مـــــــــــن الخـــــــــــارج والمواصـــــــــــفات الفنی

  : حیث شملت االتفاقیة على بندین بهذا الخصوص السیارات 

ــــــــــــب  :البنــــــــــــــد االول  .1 ــــــــــــن قبــــــــــــــل الجانـــ ــیهم مــ ـــــــــــ یتعلــــــــــــــق بالســــــــــــــماح للمســــــــــــــتوردین الفلســـــــــــــــطینیین الموافــــــــــــــق علـ

  .عدى سنة االنتاجسنوات الثة االسرائیلي باستیراد مركبات بعمر ث

ـــــــــد الثـــــــــاني  .2 یتعلـــــــــق بضـــــــــرورة موافقـــــــــة الجانـــــــــب االســـــــــرائیلي والتنســـــــــیق معهـــــــــم بخصـــــــــوص المواصـــــــــفات  :البن

 . مركباتال الفنیة  لهذه

ـــــــث .3 ـــــــد الثال ـــــــى  :البن ـــــــوي عل ـــــــتم الســـــــماح فـــــــي كـــــــل ســـــــنة  لقائمـــــــة مـــــــن التجـــــــار الفلســـــــطینیین وتحت ـــــــاجر  100ی ت

ــــــتوردین الـــــــــى  ـــــــــم رفـــــــــع عـــــــــدد المســـ فلســـــــــطیني بعـــــــــد موافقـــــــــة الجانـــــــــب االســـــــــرائیلي علـــــــــى هـــــــــذه القائمـــــــــة وقـــــــــد ت

ــــــتورد  180والـــــــــى  2013مســـــــــتورد عـــــــــام  148، ومـــــــــن ثـــــــــم تـــــــــم رفـــــــــع العـــــــــدد الـــــــــى 2009فـــــــــي عـــــــــام  120 مســـ

   . شركة استیراد) 197وحالیا العاملین فعلیًا ( 2015 عام  مستورد 212والى  2014عام 

  ت الجدیدة عبر الوكالءمركباراد الیالمتطلبات  الفلسطینیة الست: 3-2

  : مباشرة من منتجها  مركباتمتطلبات للحصول على رخصة الستیراد ال

ـــــتیرادوضــــــعت وزارة النقــــــل والمواصــــــالت الفلســــــطینیة عــــــدد مــــــن الشــــــروط للحصــــــول علــــــى رخصــــــة  بشــــــكل   مركبــــــاتال السـ

   :وهي) وكاالت السیارات ( المنتجة مباشر من الشركة 

  . في فلسطین انه كیان قانوني مسجل .1

 . من منتجها  تمركباال ان یكون لدیه اتفاقیة لبیع .2

ان یبـــــرز كتـــــاب تعهـــــد مـــــن منـــــتج المركبـــــة المســـــتوردة بتزویـــــد منتجـــــات المـــــرور لهـــــذه المركبـــــة خـــــالل ســـــبع ســـــنوات  .3

 . على االقل من تاریخ بیعها للمستهلك

ان یقـــــــدم تعهـــــــدا بتزویـــــــد منتجـــــــات المـــــــرور لهـــــــذه المركبـــــــة خـــــــالل ســـــــبع ســـــــنوات علـــــــى االقـــــــل مـــــــن تـــــــاریخ بیعهـــــــا  .4

 . للمستهلك

باســـــم ( حســــب القـــــانون وان یكــــون مســـــجال باســــمه ویـــــدار مــــن قبلـــــه  مـــــرخص ون لدیـــــه كــــراج خدمـــــة مركــــزيان یكــــ .5

 ). الوكالة او الشركة

 دائـــــــرة هندســـــــة –ان یكـــــــون لدیـــــــه شـــــــبكة تســـــــویق وخـــــــدمات صـــــــیانة وفقـــــــا لمـــــــا حددتـــــــه وزارة النقـــــــل والمواصـــــــالت  .6

 . السیارات 

ــــــتوردة تفـــــــــي بمتطلبـــــــــات، اي تشـــــــــریع ســـــــــاري المفعـــــــــول انـــــــــذاك  .7 قـــــــــة للمواصـــــــــفات مطاب( ان تكـــــــــون المركبـــــــــة المســـ

 ). من قبل السلطة المعتمدة
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ان یقـــــدم لـــــوزارة االقتصـــــاد الـــــوطني كفالـــــة تضـــــمن حســـــب قناعتهـــــا التزامـــــه بتعهداتـــــه بموجـــــب القـــــانون والمواصـــــفات  .8

 . المعمول بها

ـــــیس  .9 ان یكـــــون طـــــراز المركبـــــة التـــــي یطلـــــب بصـــــددها الرخصـــــة قـــــد صـــــممت فـــــي االســـــاس علـــــى ایـــــدي منتجهـــــا ول

 . ق االنتاجعلى ایدي منتج اشترى حقو 

 ).عالمة تجاریة( ان تسجل الوكالة في وزارة االقتصاد الوطني  .10

 ). رقم استیرادي( شهادة التعامل بالتجارة الخارجیة من وزارة االقتصاد الوطني  .11

فـــــــي وزارة النقـــــــل والمواصـــــــالت بالمواصــــــفات والكتالوجـــــــات وكتـــــــب الصـــــــیانة واي  الســــــیارات  تزویــــــد دائـــــــرة هندســـــــة .12

 . ركبات المستوردةمتطلبات تختص بالم

 . حسن سیر وسلوك من وزارة الداخلیة .13

 .ان یتوفر معرض او معارض للمركبات الجدیدة .14

  ). ة الدخلبیوصر القیمة المضافة ( ان یكون مسجال لدى دائرة الضرائب  .15

  :  الجدیدة تمركباال القیود على استیراد ا

ـــــــــل . 1 ـــــــــى وزارة النق ـــــــــب ال ـــــــــل ان یقـــــــــوم بتقـــــــــدیم طل ـــــــــى كـــــــــل وكی ـــــــــي عل ـــــــــات الت والمواصـــــــــالت بالمواصـــــــــفات الفنیـــــــــة للمركب

ـــــــــتركة والممثلـــــــــــة مـــــــــــن  ـــــتیرادها مـــــــــــن شـــــــــــركة االنتـــــــــــاج، ویـــــــــــتم مناقشـــــــــــة هـــــــــــذه الشـــــــــــروط مـــــــــــع اللجنـــــــــــة المشــ ـــــــب باســــــ یرغــــ

ــــــــــنة انتــــــــــــاج  الســــــــــــیارات  الجــــــــــــانبین الفلســــــــــــطیني واإلســــــــــــرائیلي، ثــــــــــــم یــــــــــــتم منحــــــــــــه رخصــــــــــــة الســــــــــــتیراد هــــــــــــذه خــــــــــــالل ســ

  . المركبة

ــــــــنة انتاجهــــــــــا الســـــــــیارات  .2 ــــــطینیة  التــــــــــي ســ غیـــــــــر ســــــــــنة االســــــــــتیراد ال یســــــــــمح للوكیـــــــــل ادخالهــــــــــا الــــــــــى االراضــــــــــي الفلســــ

  .حتى نهایة السنة

  . على الوكیل ان یلتزم باألوامر الفنیة للمركبات التي سیتم ادخاله. 3

ــــــــــل االلتــــــــــزام بتــــــــــوفیر قطــــــــــع غیــــــــــار. 4 ــــــــــى الوكی ــــــــــوم بإدخالهــــــــــا لمــــــــــدة  الســــــــــیارات  عل ــــــــــي یق ــــــــــاریخ  7الت ســــــــــنوات مــــــــــن ت

  . االدخال

ــــــدة ثالثـــــــــة ســــــــنوات علـــــــــىعلــــــــى . 5 ولكــــــــل وكالـــــــــة ) الجیــــــــر، المحـــــــــرك ( تشـــــــــمل الســــــــیارات  الوكیـــــــــل االلتــــــــزام بكفالـــــــــة لمــ

  .شروط خاصة بها على الكفالة

  المستعملة  مركباتالمتطلبات  الفلسطینیة الستیراد ال   :3-3

   شروط الحصول على رخصة استیراد مركبات مستعملة

ــــــعت وزارة النقـــــــــــل والمواصـــــــــــالت الفلســـــــــــطینیة  ـــــتیراد وضـــــ ــــــــــول علـــــــــــى رخصـــــــــــة اســــــ عـــــــــــددا مـــــــــــن الشـــــــــــروط للتقـــــــــــدم للحصـ

ــــــتعملة مـــــــــــن الخـــــــــــارج، هـــــــــــذا باإلضـــــــــــافة الـــــــــــى االتفـــــــــــاق مـــــــــــع اتحـــــــــــاد مســـــــــــتوردي ـــــــات مســـــ المســـــــــــتعملة  الســـــــــــیارات  مركبــــ

ــــــتم تجدیــــــــد  ــــــــي یجــــــــب ان یتقیــــــــد بهــــــــا المســــــــتورد عنــــــــد االســــــــتیراد مــــــــن الخــــــــارج یــ ــــــــى عــــــــدد مــــــــن القیــــــــود والشــــــــروط الت عل

ــــــتوردي" قیـــــــــود ســـــــــنویا هـــــــــذه القیـــــــــود وٕاضـــــــــافة قیـــــــــود او ازالـــــــــة  بنـــــــــاء علـــــــــى تعلیمـــــــــات الـــــــــوزیر وباالتفـــــــــاق مـــــــــع اتحـــــــــاد مســـ

ــــــــــیارات  ــــــــــكل یخــــــــــــــدم مصــــــــــــــلحة المســــــــــــــتوردین والمــــــــــــــواطنین الســــ ـــــتعملة بشــــ ـــــــــــــرار وزارة النقــــــــــــــل  ابنــــــــــــــاءو . المســـــــــ علــــــــــــــى قـ

ـــــــــدم  ـــــــــدى مق ـــــــــات مســـــــــتعملة یجـــــــــب ان تتـــــــــوفر الشـــــــــروط التالیـــــــــة ل ــــــــالت للحصـــــــــول علـــــــــى رخصـــــــــة اســـــــــتیراد مركب والمواصـ

  : ة استیراد مركبات مستعملة طلب الحصول على رخص
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ـــــــطیني الجنســـــــــــیة وحاصـــــــــــال علـــــــــــى الهویـــــــــــة الفلســـــــــــطینیة او تكـــــــــــون هیئـــــــــــة حكمیـــــــــــة مســـــــــــجلة  -1 ان یكـــــــــــون فلســــ

  .في فلسطین

 . حسن سیر وسلوك من وزارة الداخلیة -2

ـــــــــــــه معرضـــــــــــــــا للمركبــــــــــــــــات مرخصـــــــــــــــًا حســـــــــــــــب االصــــــــــــــــول  -3 ــــــــــون لدیــ ـــــــــــــرخیص ( ان یكـــــ ـــــــــــــروط تـــ ــــــــب شــ حســـــــ

 ).المعرض

 ). شهادة تعامل بالتجارة الخارجیة( ان یكون مسجال لدى وزارة االقتصاد الوطني  -4

 . ة للمركباتمتنظیم عملیة الصیانة الالز ) كراج ( عقد اتفاقیة مع مراب  -5

 . االلتزام بتعلیمات وزارة النقل والمواصالت خالل وبعد الترخیص -6

  

ــــــــع جمیـــــــــع الطلبـــــــــات المقدمـــــــــة لـــــــــوزارة النقـــــــــل والموا ــــــــي یـــــــــتم اكتمـــــــــال ثـــــــــم یـــــــــتم رفـ صـــــــــالت ثـــــــــم یـــــــــتم رفـــــــــع االســـــــــماء التـ

  .   طلباتهم  الى لجنة مختصة من قبل الجانب الفلسطیني والجانب االسرائیلي للموافقة على الطلبات

  

 القیود على استیراد السیارات  المستعملة

  . ان یكون عمر السیارة المستوردة خصوصي او عمومي ثالثة سنوات عدى سنة االنتاج .1

ـــــــــزم  .2 ــــــتورد بإدخـــــــــال مـــــــــا الیفـــــــــل عـــــــــن ان یلت ـــــــــل واتحـــــــــاد ( مركبـــــــــة ســـــــــنویا 25كـــــــــل مســـ ـــــــــاق بـــــــــین وزارة النق اتف

ــــــتوردي ــــــــــزم یــــــــــتم شــــــــــطب اســــــــــمه مــــــــــن القائمــــــــــة فــــــــــي الســــــــــنة التــــــــــي ) المســــــــــتعملة  الســــــــــیارات  مســــ ومــــــــــن ال یلت

 . تلیها

ــــــتوردة وكیـــــــــل فلســــــــطیني بحیـــــــــث یقـــــــــوم كـــــــــل تــــــــاجر بإحضـــــــــار كتـــــــــاب مـــــــــن الوكیـــــــــل  .3 ان یكــــــــون للمركبـــــــــة المســـ

 . حول المواصفات الفنیة للمركبة

ـــــــــــق علیهــــــــــــا مــــــــــــع الجانــــــــــــب  .4 ــــابق مواصــــــــــــفات المركبــــــــــــة المســــــــــــتوردة مــــــــــــع المواصــــــــــــفات الفنیــــــــــــة المتفـ ان تتطــــــــ

ـــــث یــــــــتم ارســـــــــال المواصــــــــفات الفنیـــــــــة للمركبــــــــة قبـــــــــل احضــــــــارها للجنـــــــــ( االســــــــرائیلي ة المشــــــــكله مـــــــــن الجانـــــــــب حیــــ

 ).االسرائیلي والجانب الفلسطیني للمصادقة على المركبة

ــــــفاته الفنیــــــــــة 2یــــــــــورو  الســــــــــیارات  ممنــــــــــوع ادخــــــــــال .5 غیــــــــــر ( لعــــــــــدم تــــــــــوفر نظــــــــــام حمایــــــــــة البیئــــــــــة فــــــــــي مواصــــ

 ).صدیقة للبیئة

 

 االلتزامات المالیة على مستوردي السیارات  : 3-4
  

ــــــتورد بــــــــــدفع جمــــــــــارك المركبــــــــــة  .1   المســــــــــتوردة مســــــــــتعمل المقبولــــــــــة الســــــــــیارات  مرفــــــــــق ملــــــــــف بقــــــــــیم( یلتــــــــــزم المســــ

ــــــــــــدوالر االمریكــــــــــــي    ــــــــــــب الخــــــــــــاص بالجمــــــــــــارك )لغایــــــــــــات الجمــــــــــــارك بال ــــــــــــتم ســــــــــــنویا تحــــــــــــدیث الكتی ــــــــــــث ی وحی

ــــــــــام  ــــــــــي ق ــــــــــدفع جمــــــــــارك المركبــــــــــة  الت ــــــــــوم المســــــــــتورد ب ــــــــــى ان یق ــــــــــزام بــــــــــه عل ــــــتوردین االلت ــــــــــع المســــ ــــــــى جمی ــ وعل

  .االراضي الفلسطینیةیوم من تاریخ ادخالها الى  40خالل  باستیرادها

ــــــتوردة مــــــــــن اوروبــــــــــا یــــــــــتم الضــــــــــرب بنســــــــــبة  الســــــــــیارات  فــــــــــي حــــــــــال .2 فــــــــــي قیمــــــــــة الجمــــــــــرك المقــــــــــره % 72المســــ

علــــــــــى المركبــــــــــة ویــــــــــتم ضــــــــــرب المبلــــــــــغ بســــــــــعر الصــــــــــرف عنــــــــــد صــــــــــدور البیــــــــــان الجمركــــــــــي االســــــــــرائیلي فــــــــــي 

 . حینه
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ـــــــــاج شـــــــــمال اســـــــــیا  .3 ـــــــــي حـــــــــال الســـــــــیارات انت ــــــــت) الكـــــــــوري والیابـــــــــاني( ف م ضـــــــــرب قیمـــــــــة و االنتـــــــــاج االمریكـــــــــي یـ

  .  ویتم ضرب الناتج بسعر صرف الشیكل في حینه% 84الجمرك بنسبة 

ــــــــــغ اضــــــــــافي علــــــــــى الجمــــــــــارك المقــــــــــره مــــــــــن وزارة المالیــــــــــة .4 ــــــتورد  بــــــــــدفع مبل الجمــــــــــارك والمكــــــــــوس  -یلتــــــــــزم المســــ

شــــــــیكل وذلــــــــك عنــــــــد عــــــــدم وجــــــــود وســــــــائل الســــــــالمة واألمــــــــان علــــــــى الطــــــــرق  3400یصــــــــل كحــــــــد اعلــــــــى الــــــــى 

 . ام الحفاظ على البیئةفي السیارة وعدم وجود نظ

ــــــــیض مـــــــــا قیمتـــــــــه  .5 ــــتم تخفـ ـــــ ـــــــــة عنـــــــــد وجـــــــــود  3200ی شـــــــــیكل كحـــــــــد اعلـــــــــى مـــــــــن قیمـــــــــة الجمـــــــــارك علـــــــــى المركب

ـــــــالمة المروریـــــــــــــة ومنهـــــــــــــا ال ـــــــــــق بالســــــ ــ ــــــافات تتعل ــــــفاتها  Airbagاضـــــــ ـــــــــــي مواصـــــــ ــ ـــــــــــــة ف وأنظمـــــــــــــة حمایـــــــــــــة البیئ

 .الفنیة

ــــــتوردي .6 ــــــتورد بنـــــــــــــاء علـــــــــــــى االتفـــــــــــــاق مـــــــــــــع وزارة النقـــــــــــــل والمواصـــــــــــــالت واتحـــــــــــــاد مســـــــ ــــــــــیارات  علـــــــــــــى المســـــــ  الســـ

ـــــتیراد ــــــــزام باســـ ــــــــاب لكــــــــل ســــــــیارة مــــــــن  الســــــــیارات  االلت ــــــــتم احضــــــــار كت التــــــــي لهــــــــا وكیــــــــل فلســــــــطیني علــــــــى ان ی

  .الوكیل
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  السياسات العامة :الفصل الرا�ع

  والتداب�� ا��اص بأست��اد املركبات �� �را��� الفلسطي�ية

  

ولحمایة كل  فیما یخص استیراد المركبات في االراضي الفلسطینیةالنقل زارة ي اتخذتها و والتدابیر الت السیاسات العامة: 4-1

  : من المواطن والمستورد

ادخال العدید من التعدیالت الفنیة واالجراءات الخاصة بأستیراد المركبات  تم خالل السنوات الخمس االخیرة العمل على 

  : الجدیدة والمستعملة الى االراضي الفلسطینة منها 

كبات مر ل تعدیالت على التعلیمات الفنیة الستیراد المركبات الجدیدة والمستعملة حیث اصبح باالمكان استیراد الادخا -1

بناء على االمر الفني للسنة السابقة او الالحقة لسنة انتاج المركبة، حیث انعكس ذلك على السماح باسیراد عدد 

ستوى تشطیب المركبة، ممات ادى الى ارتفاع عدد اكبر من المركبات ، واستیراد مركبات بغض النظر على م

 . المركبات المستوردة بشكل كبیر وفتح المجال امام المواطنین لشراء المركبات والتنافس بین المستوردین

 

كبات المستوردة مستعمل كمركبات تأجیر بأسماء شركات التأجیر، وكمركبات عمومیة على مر السماح بتسجیل ال -2

ز استیراد المركبات وقلل من االعتماد على السوق االسرائیلي وفتح المجال امام المواطنین رخص تشغیل ، مما عز 

 .لتسجیل مركبات بجودة اعلى وسعر اقل تناسب مع قدراتهم الشرائیة

  

السماح بأدخال المركبات العمومیة الجدیدة لصالح الوكالء الفلسطینین على رخص تشغیل مؤقته صرفتها الوزارة  -3

العراقیل التي تواجه الوكالء ویضعها االحتالل حیث كان المواطن ینتظر اكثر من ثلثاة اشهر الستالم  للتغلب على

 . مركبته

  

السماح بأستیراد المعدات الهندسیة الجدیدة بأسماء الشكرات واالفراد لخدمة اعمالهم بحیث یتم االستغناء عن السوق  -4

 . سة الوزراة لتحدیث اسطول النقلاالسرائیلي ، وشراء معدات هندسیة حدیثة ضمن سیا

  

عدد اكبر من مستوردي المركبات، خاصة االشخاص الذین كانوا یمارسون استیراد المركبات بأسماء شركات اعتماد  -5

 . استیراد اخرى، وبالتالي منح الحق لهؤالء المستوردین وتنظیم العمل والمسؤولیة االدرایة والقانونیة لكل مستورد

  

اعادة تقییم شركات اسیتراد المركبات المستعملة من حیث سریان الترخیص، االلتزام بالحد االدنى لعدد المركبات  -6

مهلة لعدد من الشركات لتصویب اوضاعها وشرمات اخرى تم العمل على شطبها لفتح المجال المستوردة، واعطاء 

 . صول على فرصتهمامام التجار الراغبین بالحصول على رخصة استیراد مركبات للح

  

سنوات الى سنتان ، بما یخدم ویحقق مصلحة المواطن  3تقلیل اعمار المركبات العمومیة المشتراه من اسرائیل من  -7

  . سة تقلیل حجم الشراء من اسرائیل ، وبما یعزز السیاسة العامة للدولة والمعاملة بالمثلوضمن سیا

   : ل والمواصالتالسیاسات العامة التي تتبعها ورازة النق:  4-2
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دعمًا لقطاع مستوردي المركبات في  )المركبات العمومیة ( تقلیل حجم شراء المركبات المستخدمة من الجانب األسرائیلي   .1

  .فلسطین وتعزیزًا إلستقاللیة السوق الفلسطیني عن االسرائیلي

 

رفع سنوات انتاج المركبات المشتراه من اسرائیل بما یخدم تحدیث اسطول النقل وتوفیر وسائل نقل آمن وصدیق للبیئة  .2

 .حاجة السوق الفلسطیني ویخدم النشاط األقتصادي ویسد 

  : لالسباب التالیة 

 . حمایة للمستثمر الفلسطیني  - 1

 . المعاملة بالمثل مع الجانب االسرائیلي  - 2

 . عدم جعل فلسطین مكب للمركبات القدیمة  - 3

 

  .   االستمرار بتحویل الجرارات الزراعیة من الجانب االسرائیلي .3

  : لألسباب التالیة

 . دعم وتعزیز صمود المزارع الفلسطیني - 1

ــــــــــــكل خطــــــــــــــر علــــــــــــــى  - 2 ــــــــــــــى الشــــــــــــــارع وال تســــــــــــــتخدم لنقــــــــــــــل البضــــــــــــــائع وال تشــ ــــــــیر عل ـــــــــــــرارات الزراعیــــــــــــــة ال تســــــ الجـ

 .المواطنین

  .بتحویل المركبات الخصوصیة من الجانب االسرائیليعدم السماح  .4

  :المركبات الخصوصیة من الجانب االسرائیلي )  شراء ( محددات  وضوابط عدم تحویل 

  : محددات مالیة : اوالً 

بنــــــــــاء علـــــــــى الغــــــــــالف الجمركـــــــــي واتفاقیــــــــــة ) ازدواجیـــــــــة الجمـــــــــرك( عـــــــــبء مضـــــــــاعف علــــــــــى المـــــــــواطن والمســــــــــتهلك  .1

ـــــــــــاریس األقتصـــــــــــادیة حیـــــــــــث  ـــــــــــي اســـــــــــرائیل تـــــــــــدفع ضـــــــــــریبة شـــــــــــراء باالضـــــــــــافة الـــــــــــى المركب ـــــــــــات  الخصوصـــــــــــیة ف ب

ضـــــــــــریبة القیمـــــــــــة المضـــــــــــافة وتمثـــــــــــل فـــــــــــي اهمیتهـــــــــــا البنـــــــــــد الثالـــــــــــث مـــــــــــن مـــــــــــوارد الخزینیـــــــــــة وفـــــــــــي حـــــــــــال تحویـــــــــــل 

ـــــــــــات الـــــــــــــى االراضـــــــــــــي الفلســـــــــــــطینیة تـــــــــــــرفض اســـــــــــــرائیل تحویـــــــــــــل  ــ ــــــــــــى الخزینـــــــــــــة االمركب لضـــــــــــــرائب االســـــــــــــرائیلیة الـ

 . الفلسطینیة 

  .الخصوصیة  نتیجة لألزدواجیة الجمركارتفاع اسعار المركبات  .2

  : محددات اقتصادیة : ثانیاً 

ـــــتیراد، ویعیـــــــــــق قـــــــــــدرة  .1 ــــــــــؤثر بشـــــــــــكل ســـــــــــلبي علـــــــــــى االســـــــــــتثمار فـــــــــــي قطـــــــــــاع االســــــ التحویـــــــــــل مـــــــــــن اســـــــــــرائیل یـ

 .شركات االستیراد على االستمرار

 . یؤثر بشكل سلبي على األقتصاد الوطني .2

 .المعاملة بالمثل .3
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  : محددات فنیة : ثالثاً 

ـــــــیطرة علــــــــــى التحویــــــــــل مــــــــــن الجانــــــــــب االســــــــــرائیلي  مــــــــــن مــــــــــا یــــــــــؤدي الــــــــــى دخــــــــــولعــــــــــدم  .1  القــــــــــدرة علــــــــــى الســـ

  .مركبات مستهلكة وغیر صالحة فنیاً 

 .المركبات المحولة من الجانب االسرائیلي تعتبر مستهلكة وقدیمة .2

 ستكون االراضي الفلسطینیة مكب للمركبات القدیمة والمستهلكة من قبل الجانب االسرائیلي .3

  

ــــــماح .5 ـــق بتســـــــــــجیلها  الســـــ ــــــــ ـــــــــــى االراضـــــــــــي االفلســـــــــــطینیة ضـــــــــــمن ضـــــــــــوابط وشـــــــــــروط تتعل ـــــــــــدراجات الناریـــــــــــة ال ـــــتیراد ال باســــــ

ـــــــالمة العامـــــــــــة ـــــــــمان الســــ ـــــــــــق وضــ ـــــجیلها فـــــــــــي وزارة  وترخیصـــــــــــها لتحقی ـــــــــــزام بالضـــــــــــوابط الفنیـــــــــــة المتعلقـــــــــــة بتســــــ مـــــــــــع االلت

 .النقل والمواصالت

ـــتعملة مــــــــــــن اســـــــــــــرائیل . .6 ـــــــــماح بأســــــــــــتیراد الجــــــــــــرارات الزراعیـــــــــــــة والمعــــــــــــدات الهندســــــــــــیة المســــــــــ ـــــتمرار بالســــ ـــــــماح واالســـــــ الســـــ

ـــــــــــدائل ل ــــــــــطیني بمـــــــــــا یخـــــــــــدم النشـــــــــــاط االقتصـــــــــــادي فـــــــــــي ظـــــــــــل االمكانیـــــــــــات المتاحـــــــــــة والب ــــــــــوق الفلسـ ـــــــــــة حاجـــــــــــة السـ تلبی

 .المتوفرة

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 

  

  

  

  



   2016-�دارة العامة للتخطيط والدراسات  – لدراسات و�بحاثدائرة ا: اعداد  28

 

  

  �را��� الفلسطي�يةسوق املركبات ��  ل مالمح حو : الفصل ا��امس 

  

  : ضي الفلسطینیة افي االر  لمركباتالطلب على  امالمح حول حجم :  5-1

یعــــــــــد ســــــــــوق المركبــــــــــات فــــــــــي االراضــــــــــي الفلســــــــــطینیة جــــــــــزءًا مهمــــــــــًا مــــــــــن قطــــــــــاع تجــــــــــارة الجملــــــــــة والتجــــــــــزءة وخــــــــــدمات 

ـــــــــات الط ـــــــــث تلبـــــــــي شـــــــــركات االســـــــــتیراد ووكـــــــــالء المركب ـــــــــات فـــــــــي االراضـــــــــي الفلســـــــــطینیة، حی ـــــــــى تصـــــــــلیح المركب ـــــــــب عل ل

  .  المركبات والشاحنات وقطع الغیار في السوق المحلیة في الضفة الغربیة وقطاع غزة

ــــــنوات العشــــــــــــر الماضــــــــــــیة ــــــــــــي الســــــ ــــــــــــى عــــــــــــام  2005خــــــــــــالل االعــــــــــــوام  وف ــــــــــوق شــــــــــــهد   2015وحت ــــــــــــب علــــــــــــى ســ الطل

  .%19.3إذ نما تراكمیًا بمعدل سنوي قدره  االراضي الفلسطینیة نموًا نشطًا المركبات  في 

ـــــــــذ  ال مثیـــــــــل لـــــــــه بشـــــــــكل كبیـــــــــر 2016ارتفـــــــــع عـــــــــدد المركبـــــــــات المســـــــــجلة خـــــــــالل العـــــــــام اال انـــــــــه  لیصـــــــــل الول مـــــــــره من

ــــــــــى  ــــــــــى االراضــــــــــي الفلســــــــــطینیة ال ــــــــــر بلغــــــــــت   26,371قــــــــــدوم الســــــــــلطة ال ــــــــــة بنســــــــــبة تغی لیصــــــــــل معــــــــــدل % 25.6مركب

  . %19.8النمو التراكمي الى 

ــــــــــاع اجمــــــــــــالي مبیعــــــــــــات المركبــــــــــــات فــــــــــــي االســــــــــــواق المحلیــــــــــــة مــــــــــــن  الــــــــــــى  2005مركبــــــــــــة عــــــــــــام  )6,811(حیــــــــــــث ارتفــ

ــــــــــــة عــــــــــــــــام ) 19,606( حیــــــــــــــــث ارتفــــــــــــــــع عــــــــــــــــدد ب، 2016مركبــــــــــــــــة خــــــــــــــــالل العــــــــــــــــام )  26,3719(والــــــــــــــــى  2015مركبــــ

ــــــــــدوم الســــــــــلطة  مــــــــــن  ــــــــــذ ق ــــــــــل من ــــــــــوزارة النق ــــــــــة   5)108( المركبــــــــــات المســــــــــجلة فــــــــــي الحاســــــــــوب المركــــــــــزي ل ــــــــــف مركب ال

( منهــــــــــــا %  300بنســــــــــــبة زیــــــــــــادة بلغــــــــــــت  2015الــــــــــــف مركبــــــــــــة عــــــــــــام )  313(لیصــــــــــــل  الــــــــــــى  1994خــــــــــــالل عــــــــــــام 

  .2016مركبة مرخصة حتى نهایة شهر فبرایر) 185,529

-2005خــــــــــالل االعــــــــــوام   دراســــــــــة السلســــــــــلة الزمنیــــــــــة لحجــــــــــم الطلــــــــــب علــــــــــى المركبــــــــــاتانــــــــــه عنــــــــــد  ومــــــــــن المالحــــــــــظ 

ــــــتقرار 2015 خاصــــــــــة  وات الســــــــــابقةنخــــــــــالل الســــــــــالسلســــــــــلة الزمنیــــــــــة لحجــــــــــم الطلــــــــــب علــــــــــى المركبــــــــــات  فــــــــــي  عـــــــــدم اســــ

  :الجدول التالي  موضحة في ، 2010و  2006 خالل عامي 

  2015-2005حجم الطلب على المركبات خالل االعوام 

  ونسبة التغییر السنوي 

 السنوي** نسبة التغییر حجم الطلب الكلي* التسجیل سنة*

2005 6811 

2006 3509 -48.50% 

2007 7699 119.40% 

2008 10112 31.30% 

2009 15740 55.70% 

2010 20086 27.60% 

2011 17032 -15.20% 

2012 13672 -19.70% 

2013 12426 -9.10% 

2014 16071 29.30% 

                                                           
5
  1995 –كتاب االحصاء االسرائیلي  -احصاءات النقل لمنطقة یهودا والسامرة  
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2015 19602 22.00% 

2016 26,371 25.60%  

total 169131 %19.8  

  2015-االدارة العامة للتخطیط والدراسات  –دائرة المعلومات : المصدر*

   الباحث –تحلیل البیانات **

  

ویتـــــــــــــأثر حجـــــــــــــم الطلـــــــــــــب علـــــــــــــى المركبـــــــــــــات فـــــــــــــي االراضـــــــــــــي الفلســـــــــــــطینیة بعـــــــــــــدد مـــــــــــــن العوامـــــــــــــل منهـــــــــــــا السیاســـــــــــــیة 

  . واالقتصادیة باالضافة الى عدد اخر من االسباب 

-2005خـــــــالل االعـــــــوام  الزمنیـــــــة لحجـــــــم الطلـــــــب علـــــــى المركبـــــــات  ســـــــلةالسل یوضـــــــح الرســـــــم البیـــــــاني التـــــــالي و 

2015 :  

  
خـــــالل الفتـــــرة ذات اتجـــــاه عـــــام اخـــــذ بالزیـــــادة  الرســـــم البیـــــاني الســـــابق ان االتجـــــاه العـــــام للسلســـــة الزمنیـــــة  مـــــنمـــــن المالحـــــظ 

ال انهــــــا تتـــــاثر بشــــــكل مباشـــــر كغیرهـــــا مــــــن السالســـــل الزمنیــــــة بـــــاي حـــــدث عرضــــــي كمـــــا حــــــدث   2015-2005مـــــن عـــــام 

ــــب نتیجــــة لالحــــداث السیاســــیة واثــــرت بشــــكل ســــلبي 2006خــــالل عــــام  ــــى حجــــم الطلــــب علــــى  حیــــث انخفــــض حجــــم الطل عل

نتیجـــــة النخفـــــاض ضـــــریبة    2010حجـــــم الطلـــــب علـــــى المركبـــــات خـــــالل عـــــام  ارتفـــــاع كمـــــا ، خـــــالل تلـــــك الفتـــــرة المركبـــــات

نتیجـــــة الشـــــباع الســـــوق بالمركبـــــات مـــــن جهـــــة ومـــــن جهـــــة   2011خفـــــض خـــــالل العـــــام عـــــاد وان ، ثـــــمالشـــــراء علـــــى المركبـــــات

  .وجود عدد من الخالفات مع مستوردي المركبات في تلك الفترةاشباع السوق الفلسطیني بالمركبات ونظرا لاخرى 

ــــــــــى المركبــــــــــات  ــــــــــب عل خــــــــــالل % 22 بنســــــــــبة  2015-2014خــــــــــالل الســــــــــنوات  فــــــــــي حــــــــــین عــــــــــاد وارتفــــــــــع حجــــــــــم الطل

  .2013عن عام  2014عام  %29بنسبة و ،  2014عن عام  2015العام 

  -):الضفة الغربیة( سطینیة ضي الفلاسباب االرتفاع في حجم الطلب على المركبات في االرا: 5-2

  :  الى عدة عوامل منهاعلى المركبات  ویعود االرتفاع في حجم الطلب 

 . استمرار تخفیض ضریبة الشراء على المركبات .1

 .استقرار االوضاع االقتصادیة في االراضي الفلسطینیة الى حد ما .2

 . استمرار التسهیالت الممنوحة من قبل البنوك على المركبات الجدیدة والمستعملة  .3

 .  2015مستورد عام  212المركبات المستعملة الى ردي ارتفاع عدد مستو  .4

 . 2015خالل العام  مستورد 23الى  17ارتفاع في عدد وكالء المركبات من  .5

  .زیادة العروض على المركبات من قبل وكالء المركبات .6
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2015-2010السلسة الزمنیة لحجم الطلب على المركبات خالل االعوام 
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حیـــــــــث ارتفــــــــــع عـــــــــددها مــــــــــن شـــــــــركات التمویــــــــــل التـــــــــأجیري كبـــــــــات مـــــــــن خــــــــــالل ر اتجـــــــــاه المـــــــــواطنین لشــــــــــراء الم .7

 . 2014شركات عام خالل عام  10الى  2007شركات عام  3(

ــــــتوردي المركبــــــــات ســــــــواء فــــــــي الضــــــــفة او غــــــــزة والســــــــماح بأدخــــــــال مركبــــــــات الــــــــى  .8 فــــــــتح اســــــــواق غــــــــزة امــــــــام مســ

 . قطاع غزة 

ـــت بهـــــــــا عــــــــدد  .9 مـــــــــن الشــــــــركات خاصـــــــــة وكــــــــالء المركبـــــــــات بــــــــالبیع بالتقســـــــــیط للمـــــــــواطنین السیاســــــــات التـــــــــي قامـــــ

  . ، و بشكل مباشر

ــــــى حجــــــم  المــــــدن بوســــــائل النقــــــل العــــــام وتصــــــمیم الطــــــرق داخــــــل  عوامــــــل اخــــــرى متعلقــــــة  ــــــى التــــــأثیر عل ادت ال

   -:منها، الطلب على المركبات

 . سوء توزیع وسائل النقل العام -

 . عشوائیة رحالت النقل العام وتكلفة الرحالت لالفراد واالسر -

 . عدم تنظیم رحالت النقل العام بشكل یخدم الشریحة  االكبر من المجتمع -

 . عدم توفر وسائل نقل عام لكافة المناطق سواء داخل المحافظات وفي نفس التجمع -

 . النقل العام قائم على استثمارات فردیة  -

ـــــــــب لهـــــــــا خاصـــــــــة فـــــــــي  - ـــــــــوفر وســـــــــائل النقـــــــــل العـــــــــم عنـــــــــد الطل ـــــــــة داخـــــــــل المـــــــــدن تمنـــــــــع ت االزدحامـــــــــات المروری

 . ساعات الذروة

 . عدم تنظیم دخول الحافالت ولمركبات التجاریة داخل المدن یؤدي الى االزدحامات المروریة -

 . عدم توفر حافالت نقل مریحة وحدیثة ومنظمة بناء على مواعید محددة -

 :بناء على نوع االستیراد 2015-2010لى  المركبات خالل السنوات الطلب ع:  5-3

ــــطینیة انـــــــــه  تشــــــــیر المعلومـــــــــات  هنـــــــــاك لـــــــــدى وزارة النقــــــــل حـــــــــول حجـــــــــم الطلـــــــــب علــــــــى المركبـــــــــات فـــــــــي االراضــــــــي الفلســـــ

ـــــتیراد المركبــــــــــــات فــــــــــــي االراضــــــــــــي الفلســــــــــــطینیة  ــــــــــواع مــــــــــــن اســـــــ ــــــــــــات ، ةمســــــــــــتخدمتیراد اســــــــــــاربعــــــــــــة انــ ــــــاالت مركب ، ووكــــــ

ـــــتیراد  ـــــتیراد وحجــــــــــم موضــــــــــحة شخصــــــــــي مــــــــــن اســــــــــرائیل واخــــــــــرى، وشــــــــــراء مــــــــــن اســــــــــرائیل واســـــ ــــــــــى نــــــــــوع االســـــ ــــــــــاء عل بن

  : في الجدول التالي 2015-2010الطلب السنوي على كل نوع خالل السنوات 

  بناءًا على نوع االستیراد 2015-2010المسجلة الول مرة خالل االعوام ونسبتها عدد المركبات 

ع االستیرادنو  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 10504 6911 4991 6412 9652 10640 استیراد مستخدم
 %54 %43 %40 %47 %57 %53 المستخدم نسبة 

 587 509 451 684 1145 1736 تحویل شخصي من اسرائیل

 2004 1803 1798 1804 969 1339 تحویل من اسرائیل
 %13 %14 %18 %18 %12 %15 نسبة المحول من اسرائیل 

 2595 2312 2249 2488 2114 3075 اخرى 
 %3 %2 %2 %2 %3 %1 غیر ذلك نسبة 

 5979 6497 4982 4534 4805 6158 وكالة فلسطینیة
 %31 %40 %40 %33 %28 %31 الوكالة نسبة 

Grand Total 20086 17039 13672 12426 16071 19602 
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ــــات طــــــــوال الســــــــنوات الســــــــاب ــــ ــــــــى المركب ــــــــب عل  قة تركــــــــز حجــــــــم الطل

ــــــــــت اعالهــــــــــــا عــــــــــــام  تالهــــــــــــا % 57بنســــــــــــبة  2011بلغــ

ــــــــــت نســـــــــــــبتها خــــــــــــالل العـــــــــــــام   2013انخفضــ

ـــــــــدة ـــــــــات الجدی ـــــــــات، تالهـــــــــا المركب ـــــــــى المركب ـــــــــب عل ــــــــات  مـــــــــن حجـــــــــم الطل ـــــــــغ عـــــــــدد المركبـ ـــــث بل ــــ حی

ــــــب 2015  ، حیـــــــــــث ارتفـــــــــــع حجـــــــــــم الطلـــــ

ـــــــــــى % 40بنســـــــــــبة  ـــــــــــب عل مـــــــــــن حجـــــــــــم الطل

خــــــــــالل العـــــــــــام % 28مـــــــــــن حجــــــــــم الطلـــــــــــب، واقلهــــــــــا بنســـــــــــبة 

  

خــــــــــالل الســــــــــنوات القادمــــــــــة ،) الجدیــــــــــد والمســــــــــتعمل

مـــــــــن حجـــــــــم الطلـــــــــب علـــــــــى المركبـــــــــات تالهـــــــــا 

  . من حجم الطلب كما سیتم تفصیلة الحقًا 

تم العمل على تقدیر حجم الطلب على المركبات لالعوام القادمة 

  y = 1328.x + 3538 :معادلة الطلب على النحو التالي 

ـــــات لالعـــــوام  ـــــى المركب ـــــب عل ـــــم تقـــــدیر حجـــــم الطل ـــب ت ــ ـــــؤ بالطل ـــــة التنب موضـــــحة  2022-2016ومـــــن خـــــالل اســـــتخدام معادل

 والمقدرة

31%

13%

3% بناء على نوع االستیراد 
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ــــــــه  ــــــــات الســــــــابقة ان ــــات طــــــــوال الســــــــنوات الســــــــاب نالحــــــــظ مــــــــن خــــــــالل البیان ــــ ــــــــى المركب ــــــــب عل تركــــــــز حجــــــــم الطل

ـــــات المســــــــــــتخدمة  ــــــــــت اعالهــــــــــــا عــــــــــــام  متفاوتــــــــــــهبنســــــــــــب علــــــــــــى المركبـــــــ بلغــ

ــــــــــین   2010عـــــــــــــام % 53وبنســــــــــــبة   2015عـــــــــــــام  ــــــــــي حـــ ــــــــــت نســـــــــــــبتها خــــــــــــالل العـــــــــــــام فــ انخفضــ

ـــــــــدة ـــــــــات الجدی ـــــــــات، تالهـــــــــا المركب ـــــــــى المركب ـــــــــب عل مـــــــــن حجـــــــــم الطل

ـــــــــجلة   ــــــــدة المســ ـــــات المســـــــــــجلة خـــــــــــالل العـــــــــــام % 31الجدیـــ 2015مـــــــــــن عـــــــــــدد المركبــــــ

ـــــــــــر خـــــــــــالل العـــــــــــام  ـــــــــــات الجدیـــــــــــدة بشـــــــــــكل كبی بنســـــــــــبة  2013-2014المركب

مـــــــــــن حجــــــــــم الطلـــــــــــب، واقلهــــــــــا بنســـــــــــبة % 33بنســــــــــبة  2012تالههـــــــــــا خــــــــــالل العـــــــــــام 

  : ، موضحة في الرسم البیاني التالي 

  : موضحة في الرسم البیاني التالي

ــتیراد  ــــــــن انــــــــــواع االســــــــ ــتیراد علــــــــــى نــــــــــوعین مــ الجدیــــــــــد والمســــــــــتعمل( االســــــــ

ـــــات المســـــــــتوردة مســـــــــتعمل مـــــــــا نســـــــــبته  مـــــــــن حجـــــــــم الطلـــــــــب علـــــــــى المركبـــــــــات تالهـــــــــا % 45شــــــــكل الطلـــــــــب علـــــــــى المركبــــ

من حجم الطلب كما سیتم تفصیلة الحقًا % 31وشكل ) الوكالة ( الطلب على المركبات الجدیدة 

  : 2022-2016تقدیر حجم الطلب على المركبات لالعوام 

تم العمل على تقدیر حجم الطلب على المركبات لالعوام القادمة  2015- 2004من خالل تحلیل السالسل الزمنیة لالعوام 

معادلة الطلب على النحو التالي تقدیر االخرى، حیث تم مع ثبات العوامل 

ـــــات لالعـــــوام  ـــــى المركب ـــــب عل ـــــم تقـــــدیر حجـــــم الطل ـــب ت ــ ـــــؤ بالطل ـــــة التنب ومـــــن خـــــالل اســـــتخدام معادل

  : في الجدول والرسم البیاني التالي

والمقدرةالمركبات المسجلة  السنة

2010 20083 

2011 17032 

2012 13672 

2013 12426 

2014 16071 

2015 19602 

*2016 20802 

*2017 22130 

*2018 23458 

*2019 24786 

*2020 26114 

54%

بناء على نوع االستیراد  2015عدد المركبات المسجلة خالل العام 

المستخدم 

الوكالة 

المحول من اسرائیل 

غیر ذلك 

لدراسات و�بحاثدائرة ا: اعداد 

 

ــــــث ــ ــــــــه  حی ــــــــات الســــــــابقة ان نالحــــــــظ مــــــــن خــــــــالل البیان

ـــــات المســــــــــــتخدمة  2010-2015 علــــــــــــى المركبـــــــ

عـــــــــــــام % 54بنســــــــــــبة 

ـــــــــ ـــــــــدة% 40ى لتصـــــــــل ال ـــــــــات الجدی ـــــــــات، تالهـــــــــا المركب ـــــــــى المركب ـــــــــب عل مـــــــــن حجـــــــــم الطل

ـــــــــجلة   ــــــــدة المســ الجدیـــ

ـــــــــــى ـــــــــــر خـــــــــــالل العـــــــــــام  عل ـــــــــــات الجدیـــــــــــدة بشـــــــــــكل كبی المركب

ــــــــــات   تالههـــــــــــا خــــــــــالل العـــــــــــام المركب

، موضحة في الرسم البیاني التالي  2011

موضحة في الرسم البیاني التالي

  

ــــــــــث تركــــــــــز ــتیراد   حی ــــــــن انــــــــــواع االســــــــ ــتیراد علــــــــــى نــــــــــوعین مــ االســــــــ

ـــــات المســـــــــتوردة مســـــــــتعمل مـــــــــا نســـــــــبته  شــــــــكل الطلـــــــــب علـــــــــى المركبــــ

الطلب على المركبات الجدیدة 

تقدیر حجم الطلب على المركبات لالعوام : 5-4

من خالل تحلیل السالسل الزمنیة لالعوام 

مع ثبات العوامل  2022- 2016

ـــــات لالعـــــوام  ـــــى المركب ـــــب عل ـــــم تقـــــدیر حجـــــم الطل ـــب ت ــ ـــــؤ بالطل ـــــة التنب ومـــــن خـــــالل اســـــتخدام معادل

في الجدول والرسم البیاني التالي
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*2021 27442 

*2022 28770 
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  2022-2016حسابات الباحث *

  

  

  

ــــــــــى المركبــــــــــات تصــــــــــاعدي فــــــــــي حــــــــــال بقــــــــــاء ــــــــــب عل ــــــبق ان اتجــــــــــاه السلســــــــــلة الزمنیــــــــــة للطل العوامــــــــــل  یتضــــــــــح ممــــــــــا ســــ

ـــــــــــم یحـــــــــــدث  ـــــــــــه ول ـــــــــــرات االخـــــــــــرى ثابت ـــــــــــأثیرات اقتصـــــــــــادیة او سیاســـــــــــیة، او تغیی ـــــــــالل تحلیـــــــــــل  كمـــــــــــا یتضـــــــــــحت مـــــــــــن  خــ

ــــــــات یتــــــــأثر بمــــــــا نســــــــبته لالسلســــــــ ة الزمنیــــــــة للطــــــــب علــــــــى المركبــــــــات خــــــــالل الســــــــنوات الســــــــابقة ان الطلــــــــب علــــــــى المركب

ــــــــــا نســـــــــــــــبته وب % 48 ــــــــــــــیة ومـــــ ــــــــــــاع السیاسـ ــــــــــــعوا% 25االقتصـــــــــــــــادیة ، و بالعوامـــــــــــــــل% 27االوضـــ ـــــــــــــق مـــ ـــــــــــــرى تتعلــ ل اخــ

  .باشباع السوق والعروض على المركبات والمنافسة بین التجار وغیرها

  : عرض المركبات في االراضي الفلسطینیة :  5-5

  : وكالء المركبات الجدیدة :  اوالً 

ــــــــــــة حصــــــــــــریة مــــــــــــن الشــــــــــــركة االم  لالتجــــــــــــار  ــــــــــــتم مــــــــــــنحهم وكال ــــــــــــذین ی ــــــــــــات الجدیــــــــــــدة هــــــــــــم التجــــــــــــار ال وكــــــــــــالء المركب

ــــــــــــــل  بالمركبــــــــــــــات التابعــــــــــــــة ـــــــــــــركات، ویــــــــــــــنطم عملهــــــــــــــم مــــــــــــــن قب ـــــــــــات ووزارة النقــــــــــــــل لهــــــــــــــذه الشـ ـــ اتحــــــــــــــاد وكــــــــــــــالء المركب

ـــــــــاء علـــــــــى السیاســـــــــات  ـــــــــوانین التـــــــــي تصـــــــــدر عـــــــــن الـــــــــوزارة ، وب ــــاالت مـــــــــن خـــــــــالل التعلیمـــــــــات واالجـــــــــراءات والق والموصـــــ

  . المتبعة في الدولة

ــــــتوردي المركبــــــــــات الجدیــــــــــدة فــــــــــي تزایــــــــــد  الخمــــــــــس الماضــــــــــیة االراضــــــــــي الفلســــــــــطینیة علــــــــــى مــــــــــدار الســــــــــنوات عــــــــــدد مســــ

ــــــــــات 17مــــــــــــن  ــ ــــــــــــى  2010عــــــــــــام  وكیــــــــــــل مركب ــــــــــــل )  23( ال ــــــــــــ وكی ــــــــــــى نهای شــــــــــــركات ) 6(منهــــــــــــا ،  2015ة عــــــــــــام حت

ـــــتیراد  ــــــــیة ، اســــــ  2015والمســـــــــــجلة للـــــــــــوكالء حتـــــــــــى نهایـــــــــــة عـــــــــــام  المجمركـــــــــــة لـــــــــــغ عـــــــــــدد المركبـــــــــــاتوب، معـــــــــــدات هندســـ

 . مركبة كما تبین من خالل سجالت وزارة المالیة الفلسطینیة ) 6,859(
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  2015دیدة في االراضي الفلسطینیة مستوردي المركبات الجقائمة باسماء 

  بناءاُ على اسم الشركة والمنتج المسجل  

الر
 قم

 منتج المركبات المسجلة لھا الوكالة اسم الشركة

 سیات الشركة المتحدة لتجارة المركبات 1

 فولكس فاجن

 اودي

 سكودا

 مرسیدس بنز شركة غرغور التجاریة 2

 اوبل وكالة قرش الدولیة للسیارات 3

 جنرال موتورز

 ایسوزو

 بیجو شركة اوتوزون 4

 درجات بیجو

 كیا الشركة العربیة لتجارة المركبات 5

 سانغ یانغ

 ایفیكو شركة البرج للمعدات 6

 ,Chrysler,dodge الشركة الفلسطینیة للسیارات 7

ram,jeep,، 

 ,ھونداي 

 فیات

8.  میتسوبیشي الشركة الفلسطینیة للمحركات 

BMW 

9.  رینو شاحنات شركة الثریا للسیارات 

10.  رینو شركة االمضاء للسیارات 

11.  نیسان شركة مینا لالستثمار 

12.  فورد شركة الرامي موتورز 

 مازدا

13.  نیو ھولند مجموعة السالم االستثماریة 

14.  لیبھیر جمال عمر المصريشركة  

15.  I.M.I ھیدروماك 

16.  كوماتسو شركة الشرق االدنى للمعدات 

 ھام أ جي

17.  فولفو شركة االصبح للمعدات الثقیلة 

18.  كاتربلر شركة الجرارات و المعدات 

19.  ستروین شركة جروب بلس 

20.  للدراجات الناریة  SYM شركة الجوھري لالستیراد و التصدیر 

21.  جاكورا ، الندروفر ریتز موتورز ال تي دي 

22.  تي جي بي للدرجات الناریة اوتو دیبوت 
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 كي ار موتورز

23.  بیاجیو للدراجات الناریة الفلسطینیة للدراجات 

  .2015 -االدارة العامة الشؤون الفنیة –دائرة استیراد المركبات : المصدر

  

  

  

 

  :  2015من حجم السوق للعام ) الوكالة ( الحصة السوقیة للمركبات الجدیدة  -1

ــــــــد بلغــــــــ ــــــــدة فق ــــــــات الجدی مــــــــن حجــــــــم الســــــــوق خــــــــالل %)  31(ت  مــــــــا نســــــــبته امــــــــا مــــــــن حیــــــــث الحصــــــــة الســــــــوقیة للمركب

ـــــــــــغ 2015العـــــــــــام  ــــــــــث بل ــــــــات مـــــــــــن و  ة جدیـــــــــــدةبـــــــــــكمر ) 5979( عـــــــــــدد المركبـــــــــــات المســـــــــــجلة  حیـ ـــــــــــى المركبـــ تركـــــــــــزت عل

  :  الرسم البیاني التاليموضحة في ، )، سكودا ، كیا ، هیونداي ، نیسان ، بیجوفولكس فاجن(انتاج 

  

  
  

ــــــنوات  مــــــــن خــــــــالل الرســــــــم البیــــــــاني الســــــــابق تبــــــــین وجــــــــود تراجــــــــع فــــــــي الحصــــــــة الســــــــوقیة لــــــــوكالء المركبــــــــات خــــــــالل الســ

ـــــــــابقة مـــــــــــن  ،  ویعـــــــــــزي هـــــــــــذا التراجـــــــــــع الـــــــــــى عـــــــــــدة % )9( بنســـــــــــبة   2015عـــــــــــام % 31الـــــــــــى  2014عـــــــــــام % 40الســ

  : اسباب منها 

ـــــــــــات المســـــــــــتعملة  .1 ــــــــــوق المركب ـــــــــــي سـ ـــــــــــد ف ـــــــــــث زادالنمـــــــــــو المتزای ـــــــــــات المســـــــــــتعملة  ، حی ــــــتودري المركب عـــــــــــدد مســـــ

ــــــتورد الـــــــــــــى  180مـــــــــــــن  تـــــــــــــوفر العدیـــــــــــــد مـــــــــــــن البـــــــــــــدائل والخیـــــــــــــارات امـــــــــــــام  2015مســـــــــــــتورد عـــــــــــــام  212مســـــــ

 .   السعریة ارتفاع حدة  المنافسةوادى الى  المواطنین

 . اعتماد البنوك لمنح تسهیالت بنكیة اكبر للمركبات المستعملة  .2

 . تراجع في العروض على المركبات الجدیدة من قبل الوكالء .3

انحصـــــــــــار الطلـــــــــــب علـــــــــــى المركبـــــــــــات الجدیـــــــــــدة علــــــــــــى فئـــــــــــة وشـــــــــــریحة محـــــــــــددة مـــــــــــن ذوي الـــــــــــدخل العــــــــــــالي  .4

ــــــــــواطنین  ــــــــط مــــــــــــــــن المــــــ لتكنولوجیــــــــــــــــة و الــــــــــــــــراغبین باقتنــــــــــــــــاء مركبــــــــــــــــات جدیــــــــــــــــدة ذات الخصــــــــــــــــائص اوالمتوســــــــ

 . الحدیثة

 ارتفـــــــــــاع اســـــــــــعار المركبـــــــــــات الجدیـــــــــــدة وارتفـــــــــــاع الخســـــــــــائر المادیـــــــــــة عنـــــــــــد امـــــــــــتالك المركبـــــــــــة الجدیـــــــــــدة حیـــــــــــث  .5

ـــــــجیلها فــــــــــــي دوائـــــــــــــر % 15الــــــــــــى % 10مـــــــــــــا بــــــــــــین المركبــــــــــــة الجدیــــــــــــدة تخســــــــــــر ان  مــــــــــــن ثمنهـــــــــــــا عنــــــــــــد تســـــ

 .الترخیص

31% 28%
33%

40% 40%

31%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

ة 
وی

مئ
 ال

بة
س

لن
ا

السنة 

الحصة السوقیة لوكالء المركبات من حجم الطلب على المركبات  خالل االعوام 
2010-2015  
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ــــــــــواطنین  .6 ـــیكات ودون ان یتعـــــــــــرض المـ ــــــــــود سیاســـــــــــات الشـــــــــــراء المباشـــــــــــر مـــــــــــن خـــــــــــالل الشــــــــ ـــــــــــى مخـــــــــــاطر وجـ ال

 .المستعملة والمعارض والمواطنین التسهیالت األتمانیة  بین تجار المركبات

 .عدم وجود رقابة على استیراد المركبات المستعملة  .7

 . ارتفاع اعداد باعة المركبات المتجولون في المحافظات وعدم وجود رقابة على بیع المركبات .8

  .القروض للمواطنین استمرار التامینات البنكیة على المركبات ومنح .9

 

  : لالسباب التالیة 2013و 2014الحصة السوقیة للمركبات الوكالة خالل العام  تفي حین ارتفع

 . 2014قیام عدد من وكالء المركبات بعمل عروض على المركبات خاصة خالل نهایة العام  .1

ــــــــــدة خــــــــــالل العــــــــــام  .2 ــــــــــات الجدی ــــــــــى المركب ــــــــــب عل ــــــــــوكالء  2014ارتفــــــــــع الطل نتیجــــــــــة فــــــــــتح لعــــــــــدد كبیــــــــــر مــــــــــن ال

لشـــــــــركات تمویـــــــــل تــــــــــأجیري  ادى الـــــــــى  التســـــــــهیل فــــــــــي  حصـــــــــول المـــــــــواطنین علــــــــــى تســـــــــهیالت مباشـــــــــرة مــــــــــع 

 . الوكالء

ــــــــــة وخاصــــــــــة مــــــــــن خــــــــــالل  .3 ــــــــــات الجدیــــــــــدة الوكال ــــــــــى شــــــــــراء المركب ــــــــــة واالجنبیــــــــــة عل اعتمــــــــــاد المؤسســــــــــات االهلی

 .یل التأجیرالتمو 

السیاســــــــــــــات المتبعـــــــــــــــة فـــــــــــــــي وزارة النقــــــــــــــل والمواصـــــــــــــــالت بـــــــــــــــدعم اســــــــــــــتیراد المركبـــــــــــــــات الجدیـــــــــــــــدة وخاصـــــــــــــــة  .4

حیـــــــــث یعطـــــــــى مـــــــــن یحضـــــــــر مركبـــــــــة ( المركبـــــــــات  العمومیـــــــــة مـــــــــن خـــــــــالل قـــــــــرار تملیـــــــــك رخـــــــــص التشـــــــــغیل 

 ). وكالة جدیدة خصم من قیمة الرقم 

 . الى االراضي الفلسطینیة سیاسات وزارة النقل المستمرة بمنع تحویل المركبات الخصوصیة .5

ــــــــــوكالء لشــــــــــراء مركبــــــــــات .6 ــــــــــوح لل ــــــــــرخص الممن ــــــــــع عــــــــــدد ال ــــــــــى رف ــــــــــة بالعمــــــــــل عل ــــــــــة قیــــــــــام الشــــــــــؤون الفنی   عمومی

  ). تكسي(  

ـــــــدة  -2 ـــــــى المركبـــــــات الجدی ـــــــب عل ـــــــة(التغیـــــــر الســـــــنوي فـــــــي حجـــــــم الطل -2010خـــــــالل االعـــــــوام ) الوكال

2015 :  

ــــــــــدة قــــــــــد تــــــــــأثرت خــــــــــالل  ــــــــــات الجدی ــــــــــى المركب ــــــــــب عل ــــــــــر الســــــــــنوي فــــــــــي حجــــــــــم الطل ــــــــبة التغی ــــــــــى نســ مــــــــــن المالحــــــــــظ عل

ــــــنوات الســـــــــــــابقة  ـــــــــــــاع بنســـــــــــــبة  2014، خاصـــــــــــــة خـــــــــــــالل العـــــــــــــام )2015-2010(الســـــــ عـــــــــــــن العـــــــــــــام % 30حیـــــــــــــث ارتف

ــــــــبة التغیـــــــــــر الســـــــــــنوي بنســـــــــــبة  2013 ــــــت نســـ  2014عـــــــــــن عـــــــــــام  2015خـــــــــــالل العـــــــــــام % 15.8، فـــــــــــي حـــــــــــین انخفضـــــ

   :سم البیاني التالي، موضحة في الر 
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   : على المركبات الجدیدة في السوقفائض العرض  -3

مركبــــــــــة فــــــــــي ) 5979(  2015خــــــــــالل العــــــــــام ) حجــــــــــم الطلــــــــــب ( بلــــــــــغ عــــــــــدد المركبــــــــــات الجدیــــــــــدة المســــــــــجلة والمباعــــــــــة 

مركبــــــــــة ، وبتــــــــــالي ) 6859( حــــــــــین بلــــــــــغ عــــــــــدد المركبــــــــــات المجمركــــــــــة بــــــــــنءا علــــــــــى بیانــــــــــات وزارة المالیــــــــــة الفلســــــــــطینیة 

  مركبة) 880(  2015بلغ فائض العرض في المركبات خالل العام 

  :  لمركبات المستعملة مستوردي ا: ثانیاُ 

ـــــم مـــــنحهمم رخصـــــة اســـــتیراد مركبـــــات مســـــتعملة  مـــــن عمـــــر اقـــــل ذات مســـــتوردي المركبـــــات المســـــتعملة هـــــم التجـــــار الـــــذین ت

یـــــــنظم عمـــــــل هــــــؤالء المســـــــتوردین اتحـــــــاد مســـــــتوردي المركبـــــــات حیــــــث كـــــــان ســـــــابقًا   ســـــــنوات عـــــــدى  ســـــــنة االنتـــــــاج ثــــــالث 

ــــاءً  ــتعملة بن ــــاق اتحــــاد المســــتوردین  مــــع وزارة النقــــل والمواصــــالت فــــي تنظــــیم هــــذا القطــــاع وتنظــــیم العمــــل فیــــه  المســ ــــى اتف عل

  .لمعامالت المقدمة للوزارة امن حیث متابعة 

ــــل علــــى وضــــع و  ــــت وزارة النق عــــددا مــــن الشــــروط للتقــــدم للحصــــول علــــى حفاظــــًا علــــى مصــــلحة المــــواطنین والمســــتثمرین عمل

ــــتع ، )الـــــف دوالر امیكـــــي 300رفـــــع قیمـــــة رأس المـــــال المســـــتثمر الـــــى ( منهـــــا  ملة مـــــن الخـــــارجرخصـــــة اســـــتیراد مركبـــــات مسـ

القیــــــود والشــــــروط التــــــي یجــــــب ان یتقیــــــد بهــــــا المســــــتورد عنــــــد االســــــتیراد مــــــن باالضــــــاف الــــــى وضــــــع عــــــدد مــــــن التعلیمــــــات و 

بشــــكل یخـــــدم  ووباالتفــــاق  بنـــــاء علــــى تعلیمــــات الـــــوزیر" الخــــارج یــــتم تحدیــــد هـــــذه القیــــود واضــــافة قیـــــود او ازالــــة قیــــود ســــنویا

  . مصلحة المستوردین والمواطنین

ــــــنوات الســــــــــــابقة  )  212( الــــــــــــى   2015عــــــــــــدد مســــــــــــتوردي المركبــــــــــــات المســــــــــــتعملة خــــــــــــالل عــــــــــــام  تزایــــــــــــد وخــــــــــــالل الســــــ

ــــــتورد مـــــــــــــن ــــــــــــل االدارة 2010مســـــــــــــتورد مركبـــــــــــــات عـــــــــــــام )  148(  مســـــــ ـــــــــــــى تعلیمـــــــــــــات وقـــــــــــــرارت وزارة النقـ ـــــــــــــاءًا عل ، وبن

  .مستورد مركبات لم یلتزمو بالحد االدنى لعدد االستیراد السنوي 15العامة للشؤون الفنیة تم الغاء 

الحصــــــــة الســــــــوقیة لمســــــــتوردي المركبــــــــات المســــــــتعملة مــــــــن حجــــــــم الطلــــــــب الكلــــــــي  علــــــــى المركبــــــــات  -1

  :  2015-2010خالل االعوام 

ـــــــــــــى المركبـــــــــــــات المســـــــــــــتعملة فـــــــــــــي الضـــــــــــــفة الغربیـــــــــــــة  خـــــــــــــالل العـــــــــــــام  ــــــــــــم الطلـــــــــــــب عل )  10,504(  2015بلـــــــــــــغ حجـ

ن حجـــــــــــم الطلـــــــــــب مـــــــــــ% ) 54( مركبـــــــــــة مســـــــــــجلة ، و بلغـــــــــــت  الحصـــــــــــة الســـــــــــوقیة لمســـــــــــتوردي المركبـــــــــــات المســـــــــــتعملة 

ــــــــــوق المركبـــــــــــات خـــــــــــالل عـــــــــــام   ـــــــــــة، وبنســـــــــــبة ارتفـــــــــــاع بلغـــــــــــت   2015فـــــــــــي سـ عـــــــــــن عـــــــــــام % 11فـــــــــــي الضـــــــــــفة الغربی

  :  موضحة في الرسم البیاني التالي،  2014
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) الضــــــفة الغربیــــــة ( التغیـــــر الســــــنوي فــــــي حجــــــم الطلــــــب علــــــى المركبـــــات المســــــتعملة فــــــي االراضــــــي الفلســــــطینة  -2

  ) : ة الزمنیة لحجم الطلب على المركبات المستعملة السلس( 2015 -2010خالل االعوام 

ــــــــــوق  ـــــــابقًا یشـــــــــــكل حجـــــــــــم الطلـــــــــــب علـــــــــــى المركبـــــــــــات المســـــــــــتوردة مســـــــــــتعمل الحصـــــــــــة االكبـــــــــــر مـــــــــــن سـ كمـــــــــــا ذكـــــــــــر ســــ

ـــــــــذب بـــــــــین االرتفـــــــــاع واالنخفـــــــــاض علـــــــــى  ـــــــــات فـــــــــي االراضـــــــــي الفلســـــــــطینة خـــــــــالل الســـــــــنوات الســـــــــابقة اال انـــــــــه تذب المركب

ــــــابقة متـــــــــأثرًا بعــــــــــدد مـــــــــ ــــــنوات الســــ تبـــــــــین ان حجــــــــــم الطلـــــــــب علــــــــــى المركبـــــــــات المســــــــــتعملة ن العوامــــــــــل حیـــــــــث مـــــــــدار الســـ

  . 2015 ، 2014، 2011، 2010ارتفع بشكل ملحوظ خالل االعوام 

بشـــــــــكل مطـــــــــرد ثـــــــــم عـــــــــاد وانخفـــــــــض  2010خـــــــــالل العـــــــــام المســـــــــتعملة  حیـــــــــث ارتفـــــــــع حجـــــــــم الطلـــــــــب علـــــــــى المركبـــــــــات 

وانخفـــــــــــض الطـــــــــــل بعلـــــــــــى المركبـــــــــــات المســـــــــــتعملة بشـــــــــــكل كبیـــــــــــر ، 2011ام خـــــــــــالل العـــــــــــ% 9طفیفیـــــــــــة بلغـــــــــــت بنســـــــــــبة 

جـــــــــود تالعـــــــــب فـــــــــي بســـــــــبب نتیجـــــــــة لالجـــــــــراءات التـــــــــي تـــــــــم اتخاذهـــــــــا بحـــــــــق مســـــــــتوردي المركبـــــــــات  2013خـــــــــالل عـــــــــام 

ــــــــــوص  ــــــــــــتعملة بخصـــ ـــــــــــــات المسـ ــــــــــل بعـــــــــــــض شـــــــــــــركات اســـــــــــــتیراد المركب ـــ ـــــــائق المقدمـــــــــــــة مـــــــــــــن قب ــــــ ــــــــــوذج (بعـــــــــــــض الوث نمـــ

وادى مــــــــــن الشــــــــــركات عــــــــــن العمــــــــــل  عـــــــــددتوقیــــــــــف  تــــــــــم لي وبالتــــــــــا المتعلــــــــــق والــــــــــالزم لعملیــــــــــات ترخیصـــــــــها،) الجمـــــــــارك

ــــــــــى عــــــــــزوف  ــــــــــي المركبــــــــــات،  ذلــــــــــك ال ــــــــــر ف ــــــــــات بســــــــــبب التخــــــــــوف مــــــــــن قضــــــــــیة التزوی المــــــــــواطنین عــــــــــن شــــــــــراء المركب

ــــــــــى المركبــــــــــات المســــــــــتعملة  ــــــــــب عل  2013عــــــــــن عــــــــــام  2014خــــــــــالل العــــــــــام % 38عــــــــــاد وارتفــــــــــع بنســــــــــبة  ولكــــــــــن الطل

  . 2014عن عام  2015خالل العام % 52وبنسبة 

  :الرسم البیاني التالي موضح في

  

  
 

 : فائض العرض على المركبات المستوردة مستعمل -3
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ــــــات المســـــــــتعملة مـــــــــا عـــــــــدده   ــــــــت الـــــــــذي ســـــــــجل فیـــــــــة وجمـــــــــرك مســـــــــتوردي المركبـــ مركبـــــــــة بنــــــــــاءًا )  16,836( فـــــــــي الوقـ

ـــــــــط 2015االدراة العامــــــــــة للجمــــــــــارك والمكــــــــــوس خــــــــــالل العــــــــــام  ــــــجیل فقـ ــــــــــع وتســــ ، تــــــــــم بی

ـــــــــــــب  ــــــــــزة ، اي حجـــــــــــــم الطل ـــــــــــــى غـــ ـــــم تحویلهـــــــــــــا ال ــــــــ ـــــــــــــة ت مركب

ــــــــــغ   ــــــــــغ ) 14,773( بل ــــــــــة  وبالتــــــــــالي بل مركب

مركبـــــــــــة مجمركـــــــــــة وغیـــــــــــر مســـــــــــجلة، باالضـــــــــــافة 

  . موجودة لدى المستوردین في المعارض

ـــــتعملة مســـــــــتوردي ا تركـــــــــز لمركبـــــــــات المســــ

ــــــــم نـــــــــــابلس بنســـــــــــبة  ـــــــــة جنـــــــــــین، ثـــ ــــي محافظــ فـــــــ

  نسبة توزیع شركات استیراد المركبات بناءًا على المحافظة

نسبة الشركات في 
 المحافظات
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1% نسبة توزیع شركات استیراد المركبات بناءاً على المحافظة 

   2016-�دارة العامة للتخطيط والدراسات  – لدراسات و�بحاث

ــــــات المســـــــــتعملة مـــــــــا عـــــــــدده   ــــــــت الـــــــــذي ســـــــــجل فیـــــــــة وجمـــــــــرك مســـــــــتوردي المركبـــ فـــــــــي الوقـ

ــــــــــة  ــــــــــات وزارة المالی االدراة العامــــــــــة للجمــــــــــارك والمكــــــــــوس خــــــــــالل العــــــــــام  –علــــــــــى بیان

ـــــــــــــب ) 4,269( و 2015مركبـــــــــــــة خـــــــــــــالل العـــــــــــــام  ــــــــــزة ، اي حجـــــــــــــم الطل ـــــــــــــى غـــ ـــــم تحویلهـــــــــــــا ال ــــــــ ـــــــــــــة ت مركب

ـــــات المســــــــــتعملة  فــــــــــي الضــــــــــفة وغــــــــــزة خــــــــــالل العــــــــــام  ـــــ ــــــــــغ   2015علــــــــــى المركب بل

ــــــــــرض علـــــــــــى ال مركبـــــــــــة مجمركـــــــــــة وغیـــــــــــر مســـــــــــجلة، باالضـــــــــــافة ) 2,063( 2015مركبـــــــــــات  خـــــــــــالل العـــــــــــام فـــــــــــائض العـ

موجودة لدى المستوردین في المعارضوغیر مرصودة  الى وجود عدد من المركبات غیر المجمركة 

  : توزیع مستوردي المركبات المستعملة بناء على المنطقة الجغرافیة 

ـــــــــات حســـــــــب الم ـــــــــع مســـــــــتوردي المركب ــــــــاء علـــــــــى توزی ـــــــــد بنـ ـــــــــة الجغرافیـــــــــة فق تركـــــــــزنطق

ــــــــــرة ، تالهـــــــــــا وبنســـــــــــبة  ــــي محافظـــــــــــة رام هللا والبیـ ــــــــم نـــــــــــابلس بنســـــــــــبة % 19فـــــــ ـــــــــة جنـــــــــــین، ثـــ ــــي محافظــ فـــــــ

   :موضحة في الجدول التالي، 10%

نسبة توزیع شركات استیراد المركبات بناءًا على المحافظة

  
 المحافظة

  
 العدد

نسبة الشركات في 
المحافظات

 %33 70 رام اهللا
 %19 41 جنین
 %18 39 نابلس
 %10 22 الخلیل

 %8 18 بیت لحم
 %7 15 طولكرم
 %1 2 قلقیلیة
 %1 2 سلفیت
 %1 2 اریحا

 %0 1 العزیریة –القدس 
 %100 212 المجموع

االدارة العامة للشؤون الفنیة  –دائرة استیراد المركبات : المصدر 

  الباحث  –احتساب النسب 

  : موضحة في الرسم البیاني التالي
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لدراسات و�بحاثدائرة ا: اعداد 

 

  

ــــــات المســـــــــتعملة مـــــــــا عـــــــــدده   ــــــــت الـــــــــذي ســـــــــجل فیـــــــــة وجمـــــــــرك مســـــــــتوردي المركبـــ فـــــــــي الوقـ

ــــــــــة  ــــــــــات وزارة المالی علــــــــــى بیان

مركبـــــــــــــة خـــــــــــــالل العـــــــــــــام )  10,504( 

ـــــات المســــــــــتعملة  فــــــــــي الضــــــــــفة وغــــــــــزة خــــــــــالل العــــــــــام  ـــــ علــــــــــى المركب

ــــــــــرض علـــــــــــى ال فـــــــــــائض العـ

الى وجود عدد من المركبات غیر المجمركة 

  

 

توزیع مستوردي المركبات المستعملة بناء على المنطقة الجغرافیة  -4

ـــــــــات حســـــــــب الم ـــــــــع مســـــــــتوردي المركب ــــــــاء علـــــــــى توزی بنـ

ــــــــــرة ، تالهـــــــــــا وبنســـــــــــبة  % 33بنســـــــــــبة  ــــي محافظـــــــــــة رام هللا والبیـ فـــــــ

10والخلیل بنسبة % 18

موضحة في الرسم البیاني التالي

  

القدس 
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ــــــــتعملة% ) 46( انــــــــــه  الرســــــــــم البیــــــــــاني الســــــــــابق ومــــــــــن المالحــــــــــظ فــــــــــي  فــــــــــي  تركــــــــــز مــــــــــن مســــــــــتوردي المركبــــــــــات المســ

ـــــــــــــمالیة ــــــــــین مـــــــــــــــا نســـــــــــــــبته  ،المحافظـــــــــــــــات الشــ ـــــــــــــــي % ) 34(  فـــــــــــــــي حـــــ ــــــــــــتعملة ف ـــــــــــــات المســـ ــ مـــــــــــــــن مســـــــــــــــتوردي المركب

ــــــــــــة ـــــــــفة الغربی ــــــــــــي المحافظــــــــــــات  % )18( و،  المحافظــــــــــــات الوســــــــــــطى للضـــ ــــــــــــات المســــــــــــتعملة ف مــــــــــــن مســــــــــــتوردي المركب

  . الجنوبیة

  

  

  

  

 : حجم الطلب على المركبات بناءًا على المحافظة -5

ــــــــى المركبــــــــات المســــــــتعملة خــــــــالل االعــــــــوام الســــــــابقة ســــــــجل  فــــــــي % ) 36.2(   ــــــــن حجــــــــم الطلــــــــب عل م

  : مدیریة رام � 

ــــــــــوق  ــــــــــوق المركبـــــــــــات سـ ــــــتوردین وال یحتكـــــــــــر منافســـــــــــة تامـــــــــــة فـــــــــــي االراضـــــــــــي الفلســـــــــــطینیة یعـــــــــــد سـ تجـــــــــــار  بـــــــــــین المســـــ

ـــــــــــة محـــــــــــددة  ـــــــــــى محافظـــــــــــة او منطق ـــــــــــات عل ــــــــــات للبیـــــــــــعالمركب ـــــــــــة  ، فاالســـــــــــواق مفتوحـــــــــــة امـــــــــــام تجـــــــــــار المركبـ ـــــــــــي كاف ف

عنـــــــــد الحـــــــــدیث عـــــــــن تحدیـــــــــد  ، وبالتـــــــــاليتـــــــــم فـــــــــتح ســـــــــوق غـــــــــزة ایضـــــــــا للمســـــــــتوردین، 2015المحافظـــــــــات وخـــــــــالل عـــــــــام 

ــــــــــي  ـــــــــالول مــــــــــرة ف ــــــــــى المركبــــــــــات المســــــــــجلة لـ ــــــــــاءًا عل ــــــــــب بن ــــــــــى حجــــــــــم الطل ـــیتم االعتمــــــــــاد عل ــــــــــه ســـــــ ــــــــــب فان حجــــــــــم الطل

المــــــــــدیریات لتحدیــــــــــد حجــــــــــم الطلــــــــــب فــــــــــي المــــــــــدیرایت علــــــــــى اعتبــــــــــار ان المــــــــــواطن ســــــــــیقوم بشــــــــــراء المركبــــــــــة وتســــــــــجیلها 

ـــــــــار ان حجـــــــــم ال ـــــــــد مـــــــــن اخـــــــــذ بعـــــــــین االعتب ـــــــــالي ال ب ـــــــــة ســـــــــكنه، وبالت ــــیعفـــــــــي منطق ـــــــــب ســـــ ـــــــــى كـــــــــل محافظـــــــــة  تمدطل عل

ــــــــى مبــــــــدأ عــــــــدد المســــــــتوردین فــــــــي كــــــــل محافظــــــــة  علــــــــى حــــــــدى ، وبالتــــــــالي ســــــــیتم االعتمــــــــاد فــــــــي توزیــــــــع المســــــــتوردین عل

  : التالي في الجدول على النحوومدى تناسبة مع حجم الطلب في المحافظة  موضحًا 

  

  2015- 2011ءًا على المحافظة المسجلة الول مرة في مدیرایت الترخیص بناالمستوردة مستعمل و المركبات 

 2015 2014 2013 2012 2011 المدیریة 

 7407 5977 4817 4809 5529 مدیریة ترخیص رام هللا

 2652 2219 1699 2377 2631 دائرة ترخیص نابلس

 2725 2451 1872 2045 2471 دائرة ترخیص الخلیل

 2279 1637 1274 1389 1929 دائرة ترخیص جنین

 1531 1291 1052 1043 1560 بیت لحمدائرة ترخیص 

 982 799 589 644 913 دائرة ترخیص طولكرم

 579 619 356 415 793 دائرة ترخیص دورا

 549 327 275 382 533 دائرة ترخیص قلقیلیة

 264 337 212 182 225 دائرة ترخیص أریحا

 212 180 93 105 157 دائرة ترخیص سلفیت

 169 121 138 158 128 دائرة ترخیص طوباس

 83 61 49 123 170 دائرة ترخیص أبو دیس



40 

52 174 

16071 19602 

ــــــــــرة خـــــــــــالل االعـــــــــــوام الســـــــــــابقة  ـــــــــجلة الول مـ ـــــات المســ ــــــ ــط نســـــــــــبة المركب ـــــــــــد 2015-2011متوســـــــــ  ، فق

ـــــابلس والخلیـــــــــــــل بنســـــــــــــبة  ــــــن محافظـــــــــــــة نــــــــ ــــــــًال مـــــــ ـــــــا كـــــ   تالهــــــ

ـــــــــــــم بنســـــــــــــــبة  ومحافظـــــــــــــــة % ) 8.2( ومحافظـــــــــــــــة بیـــــــــــــــت لحــ

  

  :سوق المركبات المستعملة

ــــــــي المحافظــــــــــات انــــــــــه تركــــــــــزت الحصــــــــــة الســــــــــوقیة  فــ

ــــى محافظـــــــــــــة الخلیـــــــــــــل بنســـــــــــــبة  ـــــــــ ـــــــــــــة عل ــــــــــــتوردي المحافظـــــــــــــات الجنوبی بیـــــــــــــت لحـــــــــــــم ، % 24.1و% 45.6للتجـــــــــــــار ومسـ

 :  
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14.7% 14.7%

متوسط نسبة توزیع المركبات المسجلة خالل السنوات السابقة بناءاً على مدیریة التسجیل خالل 
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    دائرة ترخیص یطا

17039 13672 12426 

ــــــــــرة خـــــــــــالل االعـــــــــــوام الســـــــــــابقة  ـــــــــجلة الول مـ ـــــات المســ ــــــ ــط نســـــــــــبة المركب متوســـــــــ

ــــــــــرة بنســـــــــــــبة  ــــي محافظـــــــــــــة رام هللا والبیـــ ـــــابلس والخلیـــــــــــــل بنســـــــــــــبة ) 36.2( فـــــــــ ــــــن محافظـــــــــــــة نــــــــ ــــــــًال مـــــــ ـــــــا كـــــ تالهــــــ

ــــــــــین بنســـــــــــــــبة  ـــــ ـــــــــة جن ـــــــــــــم محافظــــــ ـــــــــــــم بنســـــــــــــــبة % ) 10.8( ثــ ومحافظـــــــــــــــة بیـــــــــــــــت لحــ

  

  

سوق المركبات المستعملةحصة شركات استیراد المركبات المستعملة من 

ــــــــات  ــیتراد المركبــ ــــالل تحلیــــــــــل حصــــــــــة شــــــــــركات اســــــــ ـــــین مــــــــــن خــــــ ــــــــي المحافظــــــــــات انــــــــــه تركــــــــــزت الحصــــــــــة الســــــــــوقیة تبـــــ فــ

ــــى محافظـــــــــــــة الخلیـــــــــــــل بنســـــــــــــبة  ـــــــــ ـــــــــــــة عل ــــــــــــتوردي المحافظـــــــــــــات الجنوبی للتجـــــــــــــار ومسـ

: وهكذا موضحة في الرسم البیاني التالي% 7.4ثم رام هللا % 12.3

14.7 10.8% 8.2% 5.0% 3.5% 2.6% 1.5% 0.9% 0.9% 0.6% %

متوسط نسبة توزیع المركبات المسجلة خالل السنوات السابقة بناءاً على مدیریة التسجیل خالل 
   2015-2011االعوام 

لدراسات و�بحاثدائرة ا: اعداد 

 

دائرة ترخیص یطا

Total 

  

ـــــــــــث  ــــــــن حی ـــــــا مـــ ــــــــــرة خـــــــــــالل االعـــــــــــوام الســـــــــــابقة امــــ ـــــــــجلة الول مـ ـــــات المســ ــــــ ــط نســـــــــــبة المركب متوســـــــــ

ــــــــــزت ــــــــــرة بنســـــــــــــبة  تركـــ ــــي محافظـــــــــــــة رام هللا والبیـــ فـــــــــ

ــــــــــین بنســـــــــــــــبة %) 14.7(  ـــــ ـــــــــة جن ـــــــــــــم محافظــــــ ثــ

  .)% 5(طولكرم 

  

  

  :الرسم البیاني التالي 

  

  

  

حصة شركات استیراد المركبات المستعملة من توزیع  -6

ــــــــات  ــیتراد المركبــ ــــالل تحلیــــــــــل حصــــــــــة شــــــــــركات اســــــــ ـــــین مــــــــــن خــــــ تبـــــ

ــــى محافظـــــــــــــة الخلیـــــــــــــل بنســـــــــــــبة  ـــــــــ ـــــــــــــة عل ــــــــــــتوردي المحافظـــــــــــــات الجنوبی للتجـــــــــــــار ومسـ

12.3تالها دورا بنسبة 

  

0.3%

متوسط نسبة توزیع المركبات المسجلة خالل السنوات السابقة بناءاً على مدیریة التسجیل خالل 
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ــــــتوردي المركبـــــــــــات فـــــــــــي المحافظـــــــــــات  % 31.2الشـــــــــــمالیة فقـــــــــــد تركـــــــــــزت بنســـــــــــبة امـــــــــــا الحصـــــــــــة الســـــــــــوقیة لتجـــــــــــار ومســـــ

ــــــــــــابلس و ــــــــــــــي محافظــــــــــــــة نـــ % 10.6طــــــــــــــولكرم ومحافظــــــــــــــة رام هللا بنســـــــــــــــبة % 11.5جنــــــــــــــین تالهــــــــــــــا بنســـــــــــــــبة % 26.7ف

   -:موضحة توزیع مبیعاتهم بناء على المدیریة في الرس البیاني التالي

  

  
  

ــــــــــات  ــــــتوردي المركب ــــــــــد تركــــــــــزت بنســــــــــبة  وســــــــــطى المحافظــــــــــات ال مــــــــــنامــــــــــا الحصــــــــــة الســــــــــوقیة لتجــــــــــار ومســــ % 47.5فق

ـــــــــــــي محافظــــــــــــــة  ــــــــــــابلس وبنســــــــــــــبة % 10.79الخلیـــــــــــــل ، وبنســــــــــــــبة % 15.09تالهــــــــــــــا وبنســــــــــــــبة و رام هللا ف % 8.18فــــــــــــــي نــ

  : البیاني التالي مالرس موضحة توزیع مبیعاتهم بناء على المدیریة في بیت لحم، 
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  : حجم استیراد المركبات المستعملة على العوامل المؤثرة  -7

ــــابقا تذبــــــذب حجــــــم اســــــتیراد مســــــتوردي المركبــــــات المســــــتعملة خــــــالل الســــــنوات الســــــابقة  بنــــــاء علــــــى عــــــدد مــــــن  كمـــــا ذكــــــر ســ

  :منهاالعوامل 

عوامـــــل سیاســـــیة نتیجـــــة النتفاضـــــة القـــــدس والتـــــي ادت الـــــى انخفـــــاض الطلـــــب علـــــى المركبـــــات المســـــتعملة خـــــالل  -1

 .فبسبب عدم وجود استقرار سیاسي وتزاید وتیرة العن 2015العام 

 2015مســــــتورد عـــــــام  2015الـــــــى  2013مســــــتورد عــــــام  180مـــــــن  ارتفــــــاع  فــــــي عـــــــدد مســــــتوردي المركبــــــات  -2

ـــــاع حـــــدة المنافســـــة بـــــین تجـــــار ومســـــتوردي ا ـــــات وخاصـــــة المنافســـــة الســـــعریة خاصـــــة خـــــالل ادى الـــــى ارتف لمركب

ــــككمــــا كــــان ذ  2015-2014عــــامي  احــــد اهــــم اســــباب انخفــــاض الحصــــة الســــوقیة لمســــتوردي المركبــــات مــــن  ل

ــــطینیة، وزیـــــادة حجــــــم  جهـــــة ومـــــن جهـــــة اخـــــرى ادى  الـــــى ازدیـــــاد حجــــــم عـــــرض المركبـــــات فـــــي االراضـــــي الفلسـ

 . الطلب على المركبات، باالضافة الى ارتفاع العروض على المركبات

ــــــى زیــــــادة حجــــــم  الممنوحــــــة مــــــن قبــــــل البنــــــوك علــــــىالئتمانیــــــة زیــــــادة التســــــهیالت ا -3 المركبــــــات المســــــتعملة، ادت ال

 .  المستعملة الطلب على المركبات

 .  2015خاصة خالل عام للمركبات المستعملة للمستوردینجدیدة غزة  كسوق  فتح سوق  -4

ـــــدتز  -5 ـــــات  ای ـــــي المركب ـــــذین یرغبـــــون ف ـــــات قلیلـــــة التكلفـــــة بســـــبب نمـــــو عـــــدد الســـــكان ال ـــــى شـــــریحة المركب ـــــب عل الطل

 .  خاصة المركبات المستعملةو  ذات التكلفة االقل

اصــــدار عــــدد مــــن القــــرارات والتعلیمــــات والتــــي تحــــد مــــن حجــــم التحویــــل مــــن اســــرائیل ادى الــــى فــــتح االفــــاق امــــام  -6

 . بات المستعملة وفتح سوق جدید لهممستوردي المرك

ـــــــرة  -7 ـــــــف فـــــــي الحصـــــــة الســـــــوقیة خـــــــالل فت ربـــــــط فیعـــــــود الـــــــى ) 2014-2013( االعـــــــوام امـــــــا االنخفـــــــاض الطفی

اذن اســـــتیراد مركبـــــات مســـــتعملة باحضـــــار كتـــــاب مـــــن وكیـــــل المركبـــــات بالمواصـــــفات  المســـــتوردین علـــــىحصـــــول 

 . الفنیة للمركبات المستوردة 

 . ارتفاع العروض على المركبات الجدیدة -8
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  ��م الطلب ع�� املركبات تقدير س�نار�و�ات : دسالساالفصل 

     والعوامل املؤثرة ب��م الطلب ع�� املركبات واثار�ا 

  

ــــات كمـــــــــا ذكـــــــــر ســـــــــابقًا بعـــــــــدد مـــــــــن العوامـــــــــل والمحـــــــــددات ، والتـــــــــي تـــــــــؤثر ســـــــــلبًا او  یتـــــــــأثر حجـــــــــم الطلـــــــــب علـــــــــى المركبـــــ

ـــطینیة ، ومــــــــن خــــــــالل هــــــــذا الفصــــــــل ســــــــیتم حصــــــــر ایجابیــــــــًا علــــــــى حجــــــــم الطلــــــــب علــــــــى المركبــــــــات فــــــــي االراضــــــــي الفلســـــ

ــــــتقبلير علـــــــــــى حجـــــــــــم الطلـــــــــــب للعـــــــــــدد مـــــــــــن العوامـــــــــــل التـــــــــــي تـــــــــــؤث علـــــــــــى  عمـــــــــــل علـــــــــــى تقـــــــــــدیر حجـــــــــــم الطلـــــــــــب المســـــ

  .المركبات

  

ـــــــى: 6-1 ـــــــة االول ـــــــدیر : الحال ـــــــات تق ـــــــى المركب ـــــــب عل ـــــــي  2022-2016خـــــــالل الســـــــنوات حجـــــــم الطل المســـــــجلة ف

ــــــهاالراضــــــي الفلســــــطینیة  ــــــع بقــــــاء العوامــــــل االخــــــرى ثابت ــــــه م ــــــى حال ــــــي حــــــال اســــــتمرار الوضــــــع عل ســــــیناریو (  ف

 : )ساسسنة اال

ــــــــــوام خـــــــــــالل تحلیـــــــــــل حجـــــــــــم الطلـــــــــــب علـــــــــــى المركبـــــــــــات المســـــــــــجلة الول مـــــــــــرة فـــــــــــي االراضـــــــــــي الفلســـــــــــمـــــــــــن  طینیة لالعـ

  % .19.3معدل النمو في حجم الطلب على المركبات السنوي متوسط تبین انه بلغ  2004-2015
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تـــــــــــــم مـــــــــــــع بقـــــــــــــاء العوامـــــــــــــل االخـــــــــــــرى ثابتـــــــــــــه   2022-2016لالعـــــــــــــوام ولتقـــــــــــــدیر حجـــــــــــــم الطلـــــــــــــب علـــــــــــــى المركبـــــــــــــات 

   : والتنبؤ بمعادلة الطلب التالیة 2015-2004على بیانات المركبات لالعوام االعتماد 

  

y = 1329.x + 3537  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2022-2016والمقدر لالعوام  2015-2004حجم الطلب على المركبات لالعوام 

 المسجلة المركبات السنة

2004 3296 

2005 6811 

2006 3509 

2007 7699 

2008 10112 

2009 15796 

2010 20083 

2011 17032 

2012 13672 

2013 12426 

2014 16071 

2015 19602 

**2016 20802 

**2017 22130 

**2018 23458 

**2019 24786 

**2020 26114 

**2021 27442 

**2022 28770 

  2016 –االدارة العامة للتخطیط والدراسات  –دائرة المعلومات : المصدر
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   بناءًا على المعادلة –تقدیرات الباحث ** 

  

  : تقدیر عدد المركبات التي تسیر على الشارع في االراضي الفلسطینیة:  6-2

 بیانـــــــــاتلتقـــــــــدیر عـــــــــدد المركبـــــــــات التـــــــــي تســـــــــیر علـــــــــى الشـــــــــارع فـــــــــي االراضـــــــــي الفلســـــــــطینیة تـــــــــم العمـــــــــل علـــــــــى معالجـــــــــة 

ـــــــــات المســـــــــجلة فـــــــــي الحاســـــــــوب المركـــــــــزي مر ال ـــــــــث وزارة النقـــــــــل والمواصـــــــــالتلـــــــــ كب بلـــــــــغ عـــــــــدد المركبـــــــــات المســـــــــجلة  حی

ــــــــــــي الفل ـــــــــــــي االراضـ ـــــــــــــة انواعهـــــــــــــا ف ـــــــــــــة(  ســـــــــــــطینیةبكاف ـــــــــــــة ، منهـــــــــــــا ) 313(  )الضـــــــــــــفة الغربی ـــــــــــــف مركب  ) 27,275( ال

نتیجـــــــــة الرتفـــــــــاع اعمارهـــــــــا وقـــــــــدم  مـــــــــن المركبـــــــــاتوتـــــــــم الغـــــــــاء عـــــــــدد كبیـــــــــر  ،  2011منتهیـــــــــة التـــــــــرخیص منـــــــــذ عـــــــــام 

ــــــــجیلهاواریخ تـــــــــ ـــــــــاك  تسـ ـــــــــغوهن ـــــــــه )15,989( عـــــــــدد اخـــــــــر بل ـــــــــل اصـــــــــحابها  منهـــــــــا مركب ــــــاءه مـــــــــن قب ـــــــــم  شـــــــــطبها والغـــ ، ت

) 222,604(حـــــــــــوالي  2015خـــــــــــالل عــــــــــام   وبالتــــــــــالي بلـــــــــــغ العــــــــــدد المقـــــــــــدر للمركبــــــــــات التـــــــــــي تســــــــــیر علـــــــــــى الشــــــــــارع

  : 2015حتي نهایة عام -1994مركبة، موضحة في الجدول التالي منذ عام 

  

  

  

  

  

  

  

  المركبات المقدر وجودها عل الشارع  باستثناء المركبات المنتهیة الترخیص 

  2008حتى عام  1995منذ عام 

 المركبات المقدرة على الشارع  **المركبات المسجلة  السنة 

*1995 108402  

**1996 12952 87411 

**1997 9096 92088 

**1998 5461 93358 

**1999 7844 96777 

**2000 6815 98404 

**2001 2221 95014 

**2002 1023 93504 

**2003 1569 93855 

**2004 3296 95143 

***2005 6811 99866 

***2006 3509 101487 

***2007 7699 107343 

***2008 10112 115506 

***2009 15796 129011 
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  2016 –االدارة العامة للتخطیط والدراسات  –دائرة المعلومات : المصدر **

ـــــــد النظـــــــر الـــــــى السلســـــــلة الزمنیـــــــة  ـــــــب علـــــــى المركبـــــــات وعن تـــــــأثیر  ومـــــــن خـــــــالل تحلیـــــــل  ،كمـــــــا ذكـــــــر ســـــــابقالحجـــــــم الطل

بلــــــــغ متوســــــــط نســــــــبة التغیــــــــر الناتجــــــــة عــــــــن تفــــــــاقم  علــــــــى حجــــــــم الطلــــــــب علــــــــى المركبــــــــات تبــــــــین انــــــــه السیاســــــــیة وامــــــــلالع

ــــــتقرار الوضــــــــــع السیاســــــــــي  االحــــــــــداث السیاســــــــــیة مــــــــــا بـــــــــــین  ات الفتــــــــــر خـــــــــــالل  فـــــــــــي االراضــــــــــي الفلســــــــــطینیة وعــــــــــدم اســـــ

ــــــــــوام% 56  بمتوســـــــــــــــــط انخفـــــــــــــــــاض بلـــــــــــــــــغ  2007-2006  و 2000-2004 ــــــــــوام عـــــــــــــــــن االعـــــــ  خـــــــــــــــــالل هـــــــــــــــــذه االعـــــــ

ــــــتقرار ــــــــــــث اقتصــــــــــــادي التــــــــــــي شــــــــــــهدت اســــــ ــــــــــــاض   2002-2001وصــــــــــــلت ذورتهــــــــــــا خــــــــــــالل العــــــــــــام  ، حی ـــــــــــبة انخف بنسـ

  . %48بنسبة انخفاض في حجم الطلب بلغت  2006على التوالي ، تالها عام % 54و% 67 بلغت

ــــــتقرار فـــــــــــي االوضـــــــــــاع السیاســـــــــــیة واالقتصـــــــــــادیة فـــــــــــي االراضـــــــــــي الفلســـــــــــطینیة ادى الـــــــــــى ارتفـــــــــــاع   ــــــــین ان االســـــ فـــــــــــي حـــ

% 117 ارتفـــــــــاع بلغـــــــــت  بنســـــــــبة 2007وصـــــــــل اعلـــــــــى حـــــــــد لـــــــــه خـــــــــالل العـــــــــام علـــــــــى المركبـــــــــات حیـــــــــث الطلـــــــــب حجـــــــــم 

ــــــــین ارتفــــــــــــــــع % 107بنســــــــــــــــبة  2005، وخــــــــــــــــالل العــــــــــــــــام % 110بنســــــــــــــــبة  2004تالهــــــــــــــــا خــــــــــــــــالل العــــــــــــــــام  فــــــــــــــــي حــــــــ

مــــــــــــن ضــــــــــــریبة الشــــــــــــراء علـــــــــــــى % 25نتیجــــــــــــة لقــــــــــــرار تخفـــــــــــــیض مــــــــــــا نســــــــــــبته (  2010خــــــــــــالل العــــــــــــام % 27بنســــــــــــبة

ــــــــــات ــــــ ــــــــع  بنســــــــــــــــبة ) المركب ـــــــــــــــلة الزمنیــــــــــــــــة موضحة،  2015و 2014خــــــــــــــــالل عــــــــــــــــامي % 22و% 29وارتفــــــــ فــــــــــــــــي  السـ

  : الرسم البیاني التالي

***2010 20083 145893 

2011***  17032 162574 

2012 13672 175787 

2013 12426 187786 

2014 16071 203361 

2015 19602 222604 
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ــــــین ا: 6-3 ــــــى المركبــــــات العالقــــــة ب ــــــب عل ــــــاع فــــــي حجــــــم الطل ــــــالرتف ــــــى ى واثرهــــــا عل ــــــات عل ــــــة المركب شــــــبكة كثاف

  : واالزدحامات المروریة الخارجیة والكلیة الطرق

  

 ): الضفة الغربیة( شبكة الطرق في االراضي الفلسطینیة  -

  2014خــــــــــالل العــــــــــام ) الضــــــــــفة الغربیــــــــــة وقطــــــــــاع غــــــــــزة( بلــــــــــغ اجمــــــــــالي اطــــــــــوال الطــــــــــرق فــــــــــي االراضــــــــــي الفلســــــــــطینة 

ــــــــــــة ، داخلیــــــــــــة ، طــــــــــــرق مســــــــــــتعمرات ، وطــــــــــــرق ) 22,858(   ــــــــر، مقســــــــــــمة طــــــــــــرق رئیســــــــــــیة واقلیمــــــــــــة ومحلی كیلــــــــــــو متــــ

، حیـــــــــــث تــــــــــــم االخـــــــــــذ باالعتبــــــــــــار ان الطـــــــــــرق االلتفافیــــــــــــة ) وراء الجـــــــــــدارالطـــــــــــرق المهجــــــــــــورة ( زراعیـــــــــــة وغیـــــــــــر ذلــــــــــــك 

  .اصبحت ضمن الطرق الرئیسیة واالقلیمیة

ــــــــــدة  ــــبكة الطــــــــــرق المعب ــــــــــغ طــــــــــول شــــــ ـــــــــفة الغربیــــــــــة، ك )2,345(منهــــــــــا كلــــــــــم ، ) 12,476(بل لــــــــــم  مســــــــــتعمرات فــــــــــي الضـ

كـــــــــــم  72ى كـــــــــــم  طـــــــــــرق معبـــــــــــدة غیـــــــــــر مســـــــــــتخدمة ، باالضـــــــــــافة الـــــــــــ 18كـــــــــــم طـــــــــــرق زراعیـــــــــــة معبـــــــــــدة ، و 78ومنهـــــــــــا 

  6.كم )6,951 (طرق اخرى معبدة، كما بلغ اطوال الطرق الزراعیة غیر المعبده 

ــــبكة الطـــــــــــرق الكلیــــــــــــة ــــــــــوال شــــــــ ــــــــبة الطــــــــــــرق كـــــــــــم ، ) 9,963( حــــــــــــوالي  المعبــــــــــــدة وبالتـــــــــــالي تبلــــــــــــغ اطــ ـــــــــغ نســــ ــــــث تبلـــ حیــــــ

ـــــــــة حـــــــــوالي  مـــــــــن اجمـــــــــالي الطـــــــــرق المرصـــــــــودة فـــــــــي % 50المعبـــــــــدة مـــــــــن اجمـــــــــالي اطـــــــــوال الطـــــــــرق فـــــــــي الضـــــــــفة الغربی

   . االراضي الفلسطینیة

 

ـــــــدرة( كثافـــــــة المركبـــــــات : اوًال   ـــــــة)/ المق والمقـــــــدرة لالعـــــــوام   2015كیلـــــــو متـــــــر علـــــــى الطـــــــرق الخارجیـــــــة الحالی

2016-2022 : 

ــــــــــوال الطــــــــــــرق فــــــــــــي االراضــــــــــــي الفلســــــــــــطینیة الحالیــــــــــــة بلغــــــــــــت  ــــــــــو) 3269.6( الرئیســــــــــــیة واالقلیمیــــــــــــة والمحلیــــــــــــة اطــ / كیلــ

ــــــــــز لمتــــــــــر  ــــــــــى تقریــــــــــر الجهــــــــــاز المركب ــــــــــاء عل ومــــــــــن خــــــــــالل  بیانــــــــــات وزارة االشــــــــــغال العامــــــــــة الحصــــــــــاء الفلســــــــــطینیة بن

   :موضحة في الجدول التالي،  2016واالسكان للعام 
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  ) الضفة الغربیة ( في االراضي الفلسطینیة   مجموع اطوال شبكة  الطرق الخارجیة المعبدة 

  2015- 2010لالعوام 

 مجموع اطوال الطرق السنة

2010 3209.1 

2011 3209.1 

2012 3209.1 

2013 3236.2 

2014 3248 

2015 3269.6 

  2016-االدارة العامة للطرق   -وزارة االشغال  العامة والسكان: المصدر 

ــــــــــــة المركبــــــــــــــات  وعنـــــــــــــد ـــــــاب كثافــ  بلــــــــــــــغ عــــــــــــــدد  2015-2010لالعــــــــــــــوام   الخارجیــــــــــــــة  علــــــــــــــى الطــــــــــــــرقالمقــــــــــــــدرة احتســـــــ

  : ،  موضحة في الجدول التالي2015مركبة خالل العام ) 68(المركبات لكل كیلو متر 

  

  

  2015- 2010خالل االعوام  الخارجیة على الطرقالمقدرة كثافة المركبات 

مجموع اطوال  السنة
 الطرق

عدد المركبات المقدر على 
 *الشارع

/ كثافة المركبات  
 *كیلو متر

نسبة التغیر 
  السنوي 

2010 3209.1 145893 45  

2011 3209.1 162574 51 11% 

2012 3209.1 175787 55 8% 

2013 3236.2 187786 58 6% 

2014 3248 203361 63 8% 

2015 3269.6 222604 68 9% 

  2016-االدارة العامة للطرق  –وزارة األشغال العامة : المصدر 

  حسابات الباحث*                       

  

  

ـــــین  ـــث تب ـــــات علـــــى الطـــــرق مـــــن حیــ ـــــة المركب ـــــي كثاف ـــــاع المســـــتمر ف ـــــو متـــــر /مركبـــــة  45مـــــن خـــــالل الجـــــدول الســـــابق االرتف كیل

  %). 8.4(بمتوسط نسبة ارتفاع سنویة بلغت  2015كیلو متر خالل العام / مركبة  68الى   2010خالل العام 

مــــــــــل االخــــــــــرى ثابتــــــــــه ، وبقــــــــــاء مــــــــــع بقــــــــــاء العوا)  2022-2016( ومــــــــــن  خــــــــــالل تقــــــــــدیر عــــــــــدد المركبــــــــــات لالعــــــــــوام القادمــــــــــة

الوضــــــــع الحــــــــالي علــــــــى اطــــــــوال الطــــــــرق فــــــــي االراضــــــــي الفلســــــــطینیة علــــــــى مــــــــا هــــــــو، فانــــــــه یقــــــــدر ان تبلــــــــغ كثافــــــــة المركبــــــــات 

ــــــــــر  ــــو مت ــــــ ــــــــــة  لكــــــــــل كیل ــــــــــى الطــــــــــرق الخارجی ــــــــــة ) 121(عل ــــــــــر خــــــــــالل العــــــــــام / مركب ــــــــــو مت ــــــــــة )  68( مــــــــــن  2022كیل / مركب

موضـــــــــح فـــــــــي الجـــــــــدول  ، كمـــــــــا هـــــــــو،%)8.5( یة بلغـــــــــت بمتوســـــــــط نســــــــبة تغیـــــــــر ســـــــــنو   2015لكیلــــــــو متـــــــــر خـــــــــالل العـــــــــام 

   :التالي
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   2022- 2016كثافة المركبات المقدر على الطرق الخارجیة لالعوام 
  مع بقاء الوضع الحالي للطرق وعدم احتساب المركبات المنتھیة الترخیص

عدد المركبات المقدر  مجموع اطوال الطرق السنة
 *على الشارع

الطرق كثافة المركبات على 
 كیلو متر/ الخارجیة

نسبة التغیر 
 السنوي

2016 3269.6 243406 74   

2017 3269.6 265536 81 9% 

2018 3269.6 288994 88 9% 

2019 3269.6 313780 96 9% 

2020 3269.6 339894 104 8% 

2021 3269.6 367336 112 8% 

2022 3269.6 396106 121 8% 

  تقدیرات وحسابات  الباحث

ــــــًا  ــــــدرة لالعــــــوام: ثانی ــــــة والمق ــــــة الحالی ــــــى الشــــــبكة الكلی ــــــر عل ــــــو مت ــــــل كیل ــــــدرة  لك ــــــات المق ــــــة المركب -2016( كثاف

2022  : (  

ــــبكة الطـــــــــرق الكلیـــــــــة وتشـــــــــمل الطـــــــــرق  )الضـــــــــفة الغربیـــــــــة(  فـــــــــي االراضـــــــــي الفلســـــــــطینة المعبـــــــــدة  امـــــــــا حـــــــــول اطـــــــــوال شـــــ

  . كم 7)9,882(فتبلغ  والخارجیة واالقلیمیة  والداخلیة محلیةال

ـــــــــم تقـــــــــــدیر كثافــــــــــة المركبـــــــــــات علــــــــــى الطـــــــــــرق للســــــــــنوات  ــــابق تـ ، 2015-2010الحالیـــــــــــة وباالعتمــــــــــاد علـــــــــــى الــــــــــرقم الســـــــ

  : موضحة في الجدول التالي

  2015-2010كثافة المركبات  المقدرة على  شبكة الطرق الكلیة  خالل العام 

عدد المركبات المقدر  *مجموع اطوال الطرق  السنة
 **على الشارع 

/ المركبات كثافة 
 **كیلو متر 

  **نسبة التغیر السنویة 

2010 9882 145893 15  
2011 9882 162574 16 11% 

2012 9882 175787 18 8% 

2013 9963 187786 19 6% 

2014 9963 203361 20 8% 

2015 9963 222604 22 9% 

  2016 –االدارة العامة لتخطیط الطرق والمواصالت : المصدر 

  تقدیرات وحسابات الباحث **

ـــــــــات علـــــــــى الطـــــــــرق الكلیـــــــــة  ـــــــــة المركب ـــــــــین مـــــــــن خـــــــــالل الجـــــــــدول الســـــــــابق ان كثاف ـــــــــر بلغـــــــــت عـــــــــام / تب ـــــــــو مت  2010كیل

ــــو متـــــــــر ، فـــــــــي حـــــــــین ارتفعـــــــــت لتصـــــــــل الـــــــــى /مركبـــــــــة  15 متوســـــــــط  وبلـــــــــغ،  2015كیلـــــــــو متـــــــــر عـــــــــام /مركبـــــــــة  23كیلـــــ

  %. 9نسبة التغیر السنوي 

ـــــــاب كثافـــــــــة المركبـــــــــات علـــــــــى  تبـــــــــین انـــــــــه بلغـــــــــت عـــــــــدد  2022-2016الكلیـــــــــة للســـــــــنوات القادمـــــــــة   الطـــــــــرقوعنـــــــــد احتســ

ــــــــو خــــــــــــالل العـــــــــــــام /مركبـــــــــــــة ) 40( و 2016مركبـــــــــــــة خــــــــــــالل العــــــــــــام ) 25( كیلــــــــــــو /المركبــــــــــــات المقــــــــــــدرة  ،  2022كیلــــ

  : ، موضحة في الجدول التالي%8بمتوسط نسبة تغیر سنویة 
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  )2022-2016( خالل العام المعبدةكثافة المركبات  المقدرة على  شبكة الطرق الكلیة 

كیلو متر / كثافة المركبات  **المركبات المقدرة   مجموع اطوال الطرق السنة
** 

نسبة التغیر 
**السنویة   

2016 9963 243406 24   

2017 9963 265536 27 9% 

2018 9963 288994 29 9% 

2019 9963 313780 31 9% 

2020 9963 339894 34 8% 

2021 9963 367336 37 8% 

2022 9963 396106 40 8% 

  2016 –االدارة العامة لتخطیط الطرق والمواصالت : المصدر 

  تقدیرات وحسابات الباحث**

  : تقدیر االزدحامات المروریة داخل المدن من خالل شبكة الطرق المحلیة والداخلیة : ثالثاً 

ـــــــاب كثافـــــــــــة المركبـــــــــــات المقـــــــــــدرة واالزدحامـــــــــــات المروریـــــــــــة علـــــــــــى شـــــــــــبكة الطـــــــــــرق المحلیـــــــــــة والداخلیـــــــــــة  داخـــــــــــل (الحتســــ

ـــــتباعد  شــــــــــبكة الطــــــــــرق )  المــــــــــدن والمحافظــــــــــات ــــبكة الطــــــــــرق المعبــــــــــدة الخارجیــــــــــة واالقلیمــــــــــة تــــــــــم  اســـــ مــــــــــن اجمــــــــــالي شــــــ

ـــــــــت ــــــــــوال  وبالتـــــــــــــالي بلغــــ ــــبكة الطـــــــــــــرق الداخلیـــــــــــــة والمحلیـــــــــــــة  اطـــ ـــــــاب كثافـــــــــــــة وعلیـــــــــــــه تـــــــــــــم اح كـــــــــــــم،) 8,576( شـــــــــ تســــــ

 :كوضحة في الجدول التالي ) 2022-2016(المركبات الحالیة والمقدرة لالعوام 

  ) 2016-2010(الحالیة لالعوام ) كثافة المركبات المقدرة على الطرق المحلیة والداخلیة

  )  2022-2061(والمقدرة لالعوام 

عدد المركبات المقدر على  مجموع اطوال الطرق السنة
 الشارع

كیلو / المركبات كثافة 
 متر

2010 8423 145893 17 

2011 8423 162574 19 

2012 8423 175787 21 

2013 8576 187786 22 

2014 8576 203361 24 

2015 8576 222604 26 

2016 8576 243406 28 

2017 8576 265536 31 

2018 8576 288994 34 

2019 8576 313780 37 

2020 8576 339894 40 

2021 8576 367336 43 

2022 8576 396106 46 

  حسابات الباحث: المصدر 
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ـــــــــــــات المقـــــــــــــدرة  ـــــــــــــة المركب ــــــت كثاف ــــابق بلغـــــــ ـــــــــــالل الجـــــــــــــدول الســـــــــ ـــــــــــــو متـــــــــــــر خـــــــــــــالل العـــــــــــــام /مـــــــــــــن خــ ) 17(  2010كیل

عــــــــــــن عــــــــــــام %) 53(بنســــــــــــبة ارتفــــــــــــاع بلغــــــــــــت  2015كــــــــــــم خــــــــــــالل العــــــــــــام /مركبــــــــــــة ) 26(لتصــــــــــــل الــــــــــــى مكــــــــــــ/مركبــــــــــــة

ـــــتمرت اطـــــــــوال الطــــــــــرق علـــــــــى وضـــــــــعها الحـــــــــالي  ،2010 كیلــــــــــو لكـــــــــل تصــــــــــل كثافـــــــــة المركبـــــــــات  انویقـــــــــدر اذا مـــــــــا اســــ

  .  2022متر خالل العام  كم/مركبة )  46( متر الى حوالي 

 : بات واثرها على الحوادث المروریةالعالقة بین االرتفاع في حجم الطلب على المرك: 6-4

ــــــابقة الــــــــى ان احـــــــــد اهــــــــم  العوامــــــــل التـــــــــي ادت الــــــــى ارتفـــــــــاع عــــــــدد حــــــــوادث الطـــــــــرق عالمیــــــــًا هـــــــــو تشــــــــیر الدراســــــــات الســـ

ــــــــــى ا ــــــــــي اعــــــــــداد المركبــــــــــات عل ــــــــــد ف ــــــــــاع المتزای ــــــــــاریر منظمــــــــــة الصــــــــــحة االرتف ــــــــــث تبــــــــــین مــــــــــن تق لمســــــــــتوى العــــــــــالمي حی

ــــبهم كــــــــــل عــــــــــام نتیجــــــــــة حــــــــــوادث المــــــــــرور، مــــــــــن المتوقــــــــــع أن  1.24یقضــــــــــي نحــــــــــو العالمیــــــــــة انــــــــــه  ملیــــــــــون نســــــــــمة نحــــــ

إذا لـــــــــم تُتخـــــــــذ أّیـــــــــة إجـــــــــراءات  2020ملیـــــــــون نســـــــــمة ســـــــــنویًا بحلـــــــــول عـــــــــام  1.9دي حـــــــــوادث المـــــــــرور بحیـــــــــاة نحـــــــــو ؤ تـــــــــ

  8.للحیلولة دون ذلك

ــــــــــط ـــطینیة فقـ حـــــــــــادث ) 8,985( 2015بلـــــــــــغ عـــــــــــدد الحـــــــــــوادث المروریـــــــــــة خـــــــــــالل العـــــــــــام  امـــــــــــا فـــــــــــي االراضـــــــــــي الفلســــــــ

ــــــنوي فـــــــــــي ) 7,694( 2014عـــــــــــن عـــــــــــام % ) 18(بنســـــــــــبة زیـــــــــــادة بلغـــــــــــت   ـــــــــــغ معـــــــــــدل النمـــــــــــو الســـــ حـــــــــــادث، حیـــــــــــث بل

  : موضحة في الجدول التالي، % 13)   2015-2008( عدد الحوادث خالل السنوات 

  ونسبة التغیر السنویة 2015- 2004عدد الحوادث في االراضي الفلسطینیة لالعوام 

نسبة التغیر السنوي  عدد الحوادث المسجلة السنة
 **في عدد الحوادث

2004 2,936  
2005 3,689 26% 
2006 2,180 -41% 
2007 2,934 35% 
2008 3,675 25% 
2009 4,671 27% 
2010 5,408 16% 
2011 7,406 37% 
2012 8,037 9% 
2013 7,824 -3% 

**2014 7,694 -2% 
**2015 8,985 17% 

  2013- 2004الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطیني بیانات : المصدر *

  وزارة الداخلیة الفلسطینیة –االدارة العامة للمرور  –2015احصاءات الحوادث  تقریر: المصدر**

  حسابات الباحث **

  

ــــم العمــــل فــــي  ــــب علــــى المركبــــات ت ــــي عــــدد الحــــوداث المروریــــة واالرتفــــاع فــــي الطل ــــاع ف ــــین االرتف ــــأثیر او العالقــــة ب ولدراســــة ت

  : لى المركبات البدایة على تحلیل العالقة بین الحوادث المروریة وحجم الطلب ع

  

 : العالقة بین عدد المركبات والحوادث المروریة  -1

مــــــــن  خـــــــــالل دراســـــــــة العالقـــــــــة بـــــــــین عــــــــدد الحـــــــــوادث فـــــــــي االراضـــــــــي الفلســـــــــطینة وعــــــــدد المركبـــــــــات التـــــــــي تســـــــــیر علـــــــــى 

ــــــــــود عالقــــــــــــة طردیــــــــــــة قویــــــــــــة  ــــــــــوادث المســــــــــــجلة )  96%( بنســــــــــــبة الشـــــــــــارع تبــــــــــــین وجــ بــــــــــــین االرتفــــــــــــاع فــــــــــــي عــــــــــــدد الحــ

                                                           
  . العالمیة الصحة منظمة – 2015 مایو /أیار 358 رقم وقائع صحیفة -إلصابات الناجمة عن حوادث المرور: المصدر 8



   2016-�دارة العامة للتخطيط والدراسات  – لدراسات و�بحاثدائرة ا: اعداد  52

 

مـــــــع بقـــــــاء العوامـــــــل االخـــــــرى ثابتـــــــه ، وهـــــــذا یـــــــدل علـــــــى انـــــــه كلمــــــــا زاد   ركبـــــــابعلـــــــى الم بواالرتفـــــــاع فـــــــي حجـــــــم الطلـــــــ

  . الطلب على المركبات زادت عدد الحوادث المروریة

ــــــى تقــــــدیر عــــــدد الحــــــوادث لالعــــــوام ال ــــــة باالعتمــــــاد  قادمــــــةوللعمــــــل عل ــــــدیر عــــــدد الحــــــوادث المروری ــــــم العمــــــل تق ت

  : على طریقتین 

 : ثبات العوامل االخرىمع  2022-2016تقدیر عدد الحوادث خالل االعوام  -2

للعمــــــــل علـــــــــى تقـــــــــدیر الحــــــــوادث المروریـــــــــة فـــــــــي االراضــــــــي الفلســـــــــطینیة تـــــــــم فــــــــي البدایـــــــــة العمـــــــــل علــــــــى تقـــــــــدیر معادلـــــــــة 

ــــــــــوادث فـــــــــــي االراضـــــــــــي الفلســـــــــــطینیة مـــــــــــع ثبـــــــــــات العوامـــــــــــل االخـــــــــــرى، مـــــــــــن خـــــــــــالل  النمـــــــــــو الطبیعـــــــــــي فـــــــــــي عـــــــــــدد الحـ

  :المعادلة التالي

y = 627.7x + 1372  

ــــــــــم تقــــــــــدیر عــــــــــدد الحــــــــــو  ) 2022-2016( ادث للســــــــــنوات القادمــــــــــة ومــــــــــن خــــــــــالل التعــــــــــویض فــــــــــي المعادلــــــــــة الســــــــــابقة ت

  : موضحة في الجدول التالي

 مع ثبات العوامل االخرى 2022-2016عدد الحوادث المروریة المقدر للسنوات القادمة 

 والمقدرة عدد الحوادث المسجلة السنة 

2010 5,408 
2011 7,406 
2012 8,037 
2013 7,824 
2014 7,694 
2015 8,985 
2016 9532 
2017 10160 
2018 10788 
2019 11415 
2020 12043 
2021 12671 
2022 13298 

  حسابات الباحث*

  :تأثیر االرتفاع في حجم الطلب على المركبات على الحوادث المروریة في االراضي الفلسطینیة  -3

  تقدیر عدد الحوادث باالعتماد على تقدیرات الطلب على المركبات التي تسیر على الشارع :  

ــــــــا بــــــــــین عـــــــــــدد  2022-2016للعمــــــــــل علــــــــــى تقــــــــــدیر عــــــــــدد الحــــــــــوادث لالعــــــــــوام القادمـــــــــــة  ، والعالقــــــــــة التــــــــــي تــــــــــربط مــ

حیـــــــــــث  علـــــــــــى عـــــــــــدد الحـــــــــــوادث، المركبـــــــــــات وعـــــــــــدد الحـــــــــــوادث واثـــــــــــر االرتفـــــــــــاع او االنخفـــــــــــاض فـــــــــــي عـــــــــــدد المركبـــــــــــات

ـــــــــدرة وعـــــــــدد الحـــــــــوادث، ت ـــــــــات المق ـــــــــین  عـــــــــدد المركب ـــــــــة كمـــــــــا اشـــــــــیر ســـــــــابقًا ب ـــــــــة طردیـــــــــة قوی ـــــــــین وجـــــــــود عالق وللعمـــــــــل ب

ــــــــى  علــــــــى تقــــــــدیر عــــــــدد الحــــــــوادث المروریــــــــة بنــــــــاءًا علــــــــى االرتفــــــــاع او االنخفــــــــاض فــــــــي عــــــــدد المركبــــــــات تــــــــم العمــــــــل عل

الخــــــــــــرى ثابتــــــــــــة مــــــــــــع بقــــــــــــاء كافــــــــــــة العوامــــــــــــل ا) الضــــــــــــفة الغربیــــــــــــة ( تقــــــــــــدیر معادلــــــــــــة التنبــــــــــــؤ فــــــــــــي عــــــــــــدد الحــــــــــــوادث 

ــــــنوات  ــــــــــوادث للســــــ ــــــــــــات الحــ ــــــــــــى بیان ــــــــــــم االعتمــــــــــــاد )  2015-2004( وباالعتمــــــــــــاد عل ــــــــــــث ت ـــــــــى تقــــــــــــدیر حی ـــ عــــــــــــدد  اتعل

ربـــــــــط العالقــــــــة مـــــــــا بـــــــــین   ومـــــــــن خــــــــاللالســـــــــابق ، فــــــــي االراضـــــــــي الفلســــــــطینیة التـــــــــي تســــــــیر علـــــــــى الشـــــــــارع المركبــــــــات 

كمتغیــــــــــر تــــــــــابع فــــــــــي عــــــــــدد الحــــــــــوادث فــــــــــي االراضــــــــــي الفلســــــــــطینة كمتغیــــــــــر مســــــــــتقل وعــــــــــدد الطلــــــــــب علــــــــــى المركبــــــــــات 

     : هي التالیة و  معادلة االرتباط

X0.038 y =  
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  : حیث تبین ما یلي

ــــاط بنســـــــــــبة -1 ـــــــــــاك ارتبـــــــ ــــــطینیة  )%96( هن ـــــــــــي عـــــــــــدد المركبـــــــــــات المســـــــــــجلة فـــــــــــي االراضـــــــــــي الفلســـــ بـــــــــــین االرتفـــــــــــاع ف

  %).1( واالرتفاع في عدد الحوادث الحاصلة بنسبة خطأ معاینة بلغ 

ــــــــه -2 ــــــــین ان ـــــابقة تب ــــــــة الســـ ــــــــة واحــــــــدة ترتفــــــــع  مــــــــن خــــــــالل المعادل ــــــــدار مركب ــــــــات المســــــــجلة بمق ــــــــع عــــــــدد المركب كلمــــــــا ارتف

ــــــــــوادث الطــــــــــــــرق فــــــــــــــي االراضــــــــــــــي الفلســــــــــــــطینیة  حــــــــــــــادث ، موضــــــــــــــحة  0.038بمقــــــــــــــدار ) الضــــــــــــــفة الغربیــــــــــــــة ( حــــ

  : في الجدول التالي)  2022-2016(التقدیرات لالعوام القادمة 
  العوامل االخرى مع ثبات ) 2022-2016 ( عدد الحوادث المروریة المقدر خالل االعوام

 *عدد الحوادث  **المركبات المقدر وجودھا عل الشارع   السنة

2010 145893 5,408 

2011 162574 7,406 

2012 175787 8,037 

2013 187786 7,824 

2014 203361 7,694 

2015 222604 8,985 

2016 243406 9492.834** 

2017 265536 10355.904** 

2018 288994 11270.766** 

2019 313780 12237.42** 

2020 339894 13255.866** 

2021 367336 14326.104** 

2022 396106 15448.134** 

   2013الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطیني  –احصاءات الحوادث : المصدر* *

  وزارة الداخلیة الفلسطینیة –االدارة العامة للمرور  –2015تقریر احصاءات الحوادث : المصدر

  حسابات الباحث تقدیرات و **

ــــــــات : 6-5 ــــــــى المركب ــــــــب عل ــــــــي العالقــــــــة بــــــــین حجــــــــم الطل ــــــــة اســــــــتهالك الوقــــــــود ف ــــــــات وكمی واســــــــعار المحروق

 : االراضي الفلسطینیة

  

 :  العالقة بین حجم لطلب على المركبات واسعار الوقود في االراضي الفلسطینیة:  اوًال 

ــــــــى  ــــــــاء عل ـــــــیة بن ــــــــة عكسـ ــــــــة لهــــــــا  هــــــــي عالق ــــــــى الســــــــلعة  وســــــــعر الســــــــلعة المكمل ــــــــب عل ــــــــربط بــــــــین الطل العالقــــــــة التــــــــي ت

ـــــــانون الطلـــــــــب  الطلـــــــــب علـــــــــى وبـــــــــین ســـــــــلع مكملـــــــــة للمركبـــــــــات كالمحروقـــــــــات ، وبالتـــــــــالي فـــــــــإن العالقـــــــــة بـــــــــین اســـــــــعار  قــ

الطلـــــــــب علـــــــــى فـــــــــي حــــــــال ارتفـــــــــاع ســـــــــعر الســـــــــوالر والبنـــــــــزین یـــــــــنخفض انـــــــــه  المركبــــــــات هـــــــــي عالقـــــــــة عكســـــــــیة بمعنـــــــــى 

ــــــــى المــــــــدى البعیــــــــد فــــــــي حــــــــال اســــــــتمر االرتفــــــــاع فــــــــي اســــــــعار  المركبــــــــات وقــــــــد یحــــــــدث ركــــــــود فــــــــي ســــــــوق المركبــــــــات عل

ففــــــــــي حـــــــــال انخفــــــــــض ســــــــــعر المحروقــــــــــات فـــــــــان الطلــــــــــب علــــــــــى المركبــــــــــات ســــــــــیرتفع  ، المحروقـــــــــات والعكــــــــــس صــــــــــحیح

  ). بناء على قانون الطلب ( 
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 :  2014-0200ة خالل االعوام تذبذب اسعار المحروقات في االراضي الفلسطینی .1

  

ـــــــــــات والمســـــــــــتخدمة الغـــــــــــراض النقـــــــــــل والمواصـــــــــــالت  ـــــــــــالي متوســـــــــــط اســـــــــــعار المســـــــــــتهلك للمحروق ویوضـــــــــــح الجـــــــــــدول الت

  :كما یليموضحة  ،  2014-2000في الضفة الغربیة للسنوات 

  

  

الغراض النقل والمواصالت في الضفة الغربیة متوسطات أسعار المستهلك السنویه لبعض السلع المختارة ضمن مجموعة المحروقات المستخدمة 

  2014 - 2000للسنوات 
  سوالر مستخدم كوقود للسیارات 98بنزین   95بنزین  السنة

2000 .. .. 1.93  

2001 .. .. 1.99  

2002 .. .. 2.41  

2003 .. 5.25 2.17  

2004 .. 5.07 2.39  

2005 5.03 5.26 3.07  

2006 5.66 5.96 3.97  

2007 5.7 5.97 4.28  

2008 6.07 6.36 5.48  

2009 5.49 5.86 4.62  

2010 6.15 6.62 5.45  

2011 6.89 7.52 6.42  

2012 7.38 8.00 6.73  

2013 6.91 7.91 6.17  

2014 7.06 7.82 6.42  

 .فلسطین -رام هللا .  2014 -  2000المستهلك، مسح الرقم القیاسي ألسعار .  2016الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطیني، : المصدر

  .1967بیانات الضفة الغربیة ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائیل عنوة بعید احتاللها للضفة الغربیة عام 

  

ـــــــــتتبـــــــــــین مـــــــــــن خـــــــــــالل الجـــــــــــدول الســـــــــــابق ان اســـــــــــعار المحروقـــــــــــات فـــــــــــي االراضـــــــــــي الفلســـــــــــطینة ارتحیـــــــــــث  بشـــــــــــكل  فعــ

ــــــــــوام الســــــــــــابقة مطــــــــــــرد خــــــــــــالل اال ـــــــــــیكل  5.25ر البنــــــــــــزین مــــــــــــن اســــــــــــععــــــــــــت ا، حیــــــــــــث ارتف 2014-2000عــ لتــــــــــــر /  شـ

ــــــــــى  2003خــــــــــالل عــــــــــام  ــــــــــر عــــــــــام /شــــــــــیكل  7.82ال ــــــــــاع بنســــــــــبة  2014لت ــــــــین ارتفعــــــــــت %)49( بلغــــــــــت ارتف ، فــــــــــي حــ

ــــــاع بلغـــــــــــت  2014شـــــــــــیكل عــــــــــام  6.42الــــــــــى  2000شــــــــــیكل خـــــــــــالل عــــــــــام  1.93اســــــــــعار الســــــــــوالر مـــــــــــن  ــــــــبة ارتفــــ بنســـ

233%.  

  : 2014-2004لالعوام  المركبات واسعار المحروقاتلعالقة بین الطلب على ا .2

تـــــــــم الـــــــــربط بـــــــــین حجـــــــــم الطلـــــــــب علـــــــــى المركبـــــــــات بنـــــــــاء علـــــــــى نـــــــــوع الوقـــــــــود المســـــــــتخدم واســـــــــعار المحروقـــــــــات خـــــــــالل 

ــــــــــوام  ــــــــــود ، لتحدیـــــــــــد العالقــــــــــــة التـــــــــــي تــــــــــــربط بـــــــــــین حجـــــــــــم الطلــــــــــــب علـــــــــــى المركبــــــــــــات واســـــــــــعار 2014-2004االعـ الوقــ

ــــــــ ــــــــأثیر هــــــــذه العالق ــــــــود المســــــــتخدم فــــــــي  ة  علــــــــى حجــــــــم الطلــــــــب علــــــــى المركبــــــــات ، وت ــــــــى نــــــــوع الوق موضــــــــحة بنــــــــاء عل

  :الجدولین التالیین
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  2014- 2004العالقة بین الطلب على مركبات السوالر واسعار السوالر لالعوام 

سوالر مستخدم كوقود  السنة
 للسیارات

 *سوالر مركبات 

2004 2.39 2598 
2005 3.07 4148 
2006 3.97 1993 
2007 4.28 4961 
2008 5.48 5381 
2009 4.62 7918 
2010 5.45 9040 
2011 6.42 7748 
2012 6.73 6923 
2013 6.17 6985 
2014 6.42 9377 

 .فلسطین -رام هللا .  2014 -  2000مسح الرقم القیاسي ألسعار المستهلك، .  2016الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطیني، : المصدر

  2016 –االدارة العامة للتخطیط والدراسات  –دائرة المعلومات :المصدر*

ــــــــث اتضــــــــح مــــــــن  ــــــــات الســــــــوالر واســــــــعار الســــــــوالر لالعــــــــوام خــــــــالل حی ــــــــب علــــــــى مركب ــــــــین حجــــــــم الطل ــــــــة ب تحلیــــــــل العالق

ــــــــــة 2004-2014 ــــــــــاك عالقــــــــــة طردی ــــــــــات الســــــــــوالر واســــــــــعار الســــــــــوالر  متوســــــــــطة  ، انــــــــــه هن ــــــــــب علــــــــــى مركب ــــــــــین الطل ب

ــــــــــــى  طردیــــــــــــة ضــــــــــــعیفة بــــــــــــین  وعالقــــــــــــة ، %77بنســــــــــــبة  ــــــــــــب عل ــــــــــعار البنــــــــــــزین  مركبــــــــــــات  الطل ــــــــبة  البنــــــــــــزین واســ بنســــ

  :  موضحة في الجدول التالي ،56%

  2014-2004العالقة بین الطلب على مركبات البنزین واسعار البنزین لالعوام 

 *مركبات بنزین 95بنزین  السنة

2004 5.07 645 

2005 5.03 2611 

2006 5.66 1486 

2007 5.7 2634 

2008 6.07 4600 

2009 5.49 7620 

2010 6.15 10840 

2011 6.89 9043 

2012 7.38 6495 

2013 6.91 5201 

2014 7.06 6330 
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التــــــــــي تفتــــــــــرض وجــــــــــود عالقــــــــــة عكســــــــــیة  ینــــــــــافي النظریــــــــــة االقتصــــــــــادیةالجــــــــــدولین الســــــــــابقین فــــــــــان هــــــــــذا  لومــــــــــن خــــــــــال

ــــــــین  ــــــــب علــــــــى ب ــــــــات  الســــــــلعة وســــــــعر الســــــــلعة المكملــــــــة الطل ــــــــزین(فالمحروق ــــــــاءًا علــــــــ هــــــــي ســــــــلع مكملــــــــة) الســــــــوالر والبن ى وبن

ـــــــــاع اســـــــــعار الســـــــــلع  ـــــــــرة االقتصـــــــــادیة فـــــــــان ارتف ـــــــــة یخفـــــــــض الطلـــــــــب علـــــــــى الســـــــــلعة النظی ولكـــــــــن  والعكـــــــــس صـــــــــحیح،  المكمل

ــــــــــــین  ــــــــــــى االقتالنظریــــــــــــة  انتب ـــــــــــادیة ال تنطبــــــــــــق عل ــــــــــــي االراضــــــــــــي الفلســــــــــــطینیة  صـ ــــــــــــى المركبــــــــــــات ف ولدراســــــــــــة  الطلــــــــــــب عل
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عوامـــــــــل اخـــــــــرى وبالتحدیـــــــــد ب تفصـــــــــیلیة اكثـــــــــر حـــــــــول توجهـــــــــات المـــــــــواطنین تـــــــــم العمـــــــــل علـــــــــى ربـــــــــط الطلـــــــــب علـــــــــى المركبـــــــــات

   . كما سیطرح الحقاً حجم وقوة الماتور 

  

  

 : ر في االراضي الفلسطینیةقوة وحجم الماتو و الطلب على المركبات العالقة بین حجم : 6-6

 

یتوجهون لشراء المركبات  ذات قوة الماتور االقل والتـي  من خالل تحلیل الطلب على المركبات بناءًا على حجم المحرك ان المواطنین تبین 

  :   في الجدول التاليموضحة  مع االرتفاع المستمر في اسعار السوالر والبنزین في االراضي الفلسطینیة،  تستهلك سوالر وبنزین اقل،

   

  2015-2004 خالل االعوام  بناء على حجم الماتور) الضفة الغربیة ( جدول توزیع عدد المركبات المسجلة الول مرة في االراضي الفلسطینیة 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 حجم الماتور

 5195 3371 2820 3094 3167 4115 2780 2058 1062 720 1377 200 1500اقل من 

1501-2000 952 2707 1581 3431 4827 8526 11193 10708 7955 7001 9756 10975 

2001-2500 991 1286 403 1269 1533 1947 1928 1178 803 835 994 1220 

2501-3000 517 792 444 1000 533 946 1211 868 710 610 608 702 

3001-3500 7 57 28 69 151 188 352 114 103 95 60 81 

3501-4000 42 47 22 70 52 83 153 114 73 78 98 114 

4001-4500 33 59 35 108 122 168 113 79 82 76 71 85 

4501-5000 12 21 22 35 223 74 97 63 56 53 54 34 

5001 489 413 224 552 483 826 718 500 542 618 695 715 

Total 3243 6759 3479 7596 9982 15538 19880 16791 13418 12186 15707 19121 

  2016وزارة النقل والمواصالت  –االدراة العامة للتخطیط والدراسات  –دائرة المعلومات : المصدر 

  

ــــــــین ان ـــ ـــــــــــب  مـــــــــــن خـــــــــــالل الجـــــــــــدول الســـــــــــابق تب ـــــــــــاتحجـــــــــــم الطل ـــــــــــى المركب ــــــــــوام  عل ـــــــــــاءًا  2015-2004خـــــــــــالل االعـ بن

ـــــــاتور  ـــــــــــى حجـــــــــــم المــــ ـــــــــــات ذات حجـــــــــــم المحـــــــــــرك   2015-2004خـــــــــــالل االعـــــــــــوام تركـــــــــــز عل ـــــــــــى المركب ـــــــــــة  عل مـــــــــــن فئ

2001-2500 cc  )10,975( ـــــــــــــة خــــــــــــــــــــالل ـــــــــــــــــم  2015العــــــــــــــــــــام  مركبـــــــ ـــــــــــــــات ذات حجـــ ـــــــاتور ، تالهـــــــــــــــــــــا المركبـــــ ـــــــــــ المـــ

ــــــــــث ســـــــــــــــجل ومـــــــــــــــا دون  1500 ـــــــــــــرك ) 5,195( حیـــــ  2500  -2001( مركبـــــــــــــــة ، ثـــــــــــــــم المركبـــــــــــــــات ذات حجـــــــــــــــم المحــ

cc(  ــــــــــــغ عــــــــــــددها ــــــــــــة  )1,220( وبل ــــــــــــدعم ( ،  مركب ــــــــــــى  توجــــــــــــه وهــــــــــــذا یعــــــــــــزز وی ــــــــــطیني بالعمــــــــــــل عل المــــــــــــواطن الفلســ

ــــــــــي اســــــــــــــعار الســــــــــــــوالر و  ـــــــــاع فــــ ـــــــتبدال االرتفـــــ ــــــــــاتاســـــــ ـــــــاتور وكمیــــ ــــــــــــتهالك البنــــــــــــــزین كســــــــــــــلع مكملــــــــــــــة بحجــــــــــــــم المـــــــ  اســ

ـــــــاتور خـــــــــالل ) محروقـــــــــاتال ـــــــــى حجـــــــــم المــ ـــــــــاء عل ـــــــــات بن ـــــــــى المركب ـــــــــب عل ـــــــــاني التـــــــــالي حجـــــــــم الطل ویوضـــــــــح الرســـــــــم البی

   :2015-2004االعوام 
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 : السابق نالحظ من خالل الرسم البیانيو 

ــــــــــوام ) دونومـــــــــــــا  1500( حجـــــــــــــم الطلـــــــــــــب علـــــــــــــى المركبـــــــــــــات ذات حجـــــــــــــم المـــــــــــــاتور  ارتفـــــــــــــاع   .1 خـــــــــــــالل االعـــ

 . 2015عام % 27الى  2004عام % 6بنسب متذبذبة من  2004-2015

ـــــــــــــــى المركبـــــــــــــــات ذات حجـــــــــــــــم المـــــــــــــــاتور  .2 ـــــــــــــــب عل ــــــــــــم الطل ـــــــــــاع حجـــ عـــــــــــــــام % 27مـــــــــــــــن  2000cc-1501ارتفــــ

ـــــــــــــــــــــــى  2004 ــــــــــــه ال ــــــــــــب متفاوتـــــــــــ ــــــــــوام % 56،% 55، % 48، % 45، % 40بنســـــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــالل االعــ -2004خـــ

ــــــــكل مطـــــــــــــــرد خـــــــــــــــالل العـــــــــــــــام  2010 ــــــاع بشـــــــ ،  2014عـــــــــــــــام % 62وبنســـــــــــــــبة % 64ة بنســـــــــــــــب 2011، وارتفـــــــــ

 .على التوالي  2015و  2013عامي % 57وبلغ ما نسبته 

ــــــــــــض حجــــــــــــــم الطلــــــــــــــب علــــــــــــــى المركبــــــــــــــات ذات حجــــــــــــــم المــــــــــــــاتور  .3 ــــــــــوام  cc 2500-2001انخفــ خــــــــــــــالل االعــــ

ـــــــــــــراء (  2015عـــــــــــــــام % 6الـــــــــــــــى  2004عـــــــــــــــام % 31مـــــــــــــــن  2004-2015 ـــــــــــــریبة الشــ نتیجـــــــــــــــة الرتفـــــــــــــــاع ضــ

واكثــــــــــر ، باالضــــــــــافة الــــــــــى االرتفــــــــــاع فــــــــــي اســــــــــعار الســــــــــوالر  2000ccعلــــــــــى المركبــــــــــات ذات حجــــــــــم المــــــــــاتور 

ــــــــــات ذات حجــــــــــم المــــــــــاتور االقــــــــــل لتقلیــــــــــل كمیــــــــــات اســــــــــتهالك  والبنــــــــــزین ممــــــــــا دفــــــــــع المــــــــــواطنین لشــــــــــراء المركب

  : موضحة في الجدول التالي ، الوقود

  2015-2004حجم الطلب على المركبات بناء على حجم الماتور لالعوام  یعنسبة توز 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 حجم الماتور 

 %27 %21 %23 %23 %19 %21 %18 %21 %14 %21 %20 %6 1500اقل من 

1501-2000 29% 40% 45% 45% 48% 55% 56% 64% 59% 57% 62% 57% 

2001-2500 31% 19% 12% 17% 15% 13% 10% 7% 6% 7% 6% 6% 

2501-3000 16% 12% 13% 13% 5% 6% 6% 5% 5% 5% 4% 4% 

3001-3500 0% 1% 1% 1% 2% 1% 2% 1% 1% 1% 0% 0% 

3501-4000 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

4001-4500 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 1% 0% 0% 

4501-5000 0% 0% 1% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 %4 %4 %5 %4 %3 %4 %5 %5 %7 %6 %6 %15 5001اكبر من 

  حسابات الباحث: المصدر 

  

  : استهالك الوقود من قبل قطاع النقل في االراضي الفلسطینیة: 6-7

والصــــــــــادر عــــــــــن الجهــــــــــاز المركــــــــــزي  2014مــــــــــن خــــــــــالل مســــــــــح اســــــــــتخدام الطاقــــــــــة فــــــــــي قطــــــــــاع النقــــــــــل للعــــــــــام  تبــــــــــین

لالحصـــــــــاء الفلســـــــــطیني ان معـــــــــدل اســـــــــتهالك الوقـــــــــود الســـــــــنوي بنـــــــــاءًا علـــــــــى نـــــــــوع الوقـــــــــود المســـــــــتخدم بلـــــــــغ فـــــــــي الضـــــــــفة 

ــــــــــــة ــــــــــــزین و) 162,743( الغربی ـــــــر بن ـــــ ــــــــــــف لت ــــــــــــر ســــــــــــوالر خــــــــــــالل العــــــــــــام ) 452,615(ال ــــــــــــف لت ــث بلــــــــــــغ  2014ال ــــــــــ حی

موضـــــــــــحة فـــــــــــي الجـــــــــــدول ،  مركبـــــــــــة) 160,863( 2014خـــــــــــالل عـــــــــــام  عـــــــــــدد المركبـــــــــــات المســـــــــــجلة بكافـــــــــــة انواعهـــــــــــا 

   -:التالي
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  2014اجمالي استهالك الوقود باأللف لتر حسب نوع الوقود ونوع المركبة والمنطقة، 

 نوع الوقود ونوع المركبة المنطقة

 سوالر بنزین

مركبات نقل  المجموع مركبات أخرى بضائعمركبات نقل    مركبات نقل ركاب

   ركاب

مركبات نقل 

 بضائع

 المجموع مركبات أخرى

 452,615 8,374 207,101 237,140 162,743 433 1,592 160,718 الضفة الغربیة 

  2014-الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطیني  –مسح الطاقة في قطاع النقل : المصدر 

  

ـــــــــتهالك الوقــــــــــود الشــــــــــهري للمركبــــــــــة بنــــــــــاء علــــــــــى نــــــــــوع الوقــــــــــود  بلــــــــــغ خــــــــــالل العــــــــــام  ـــــــا تبــــــــــین ان معــــــــــدل كمیــــــــــة اسـ كمـــ

  :  لتر لمركبات  السوالر ، موضحة في الجدول التالي) 487(لتر لمركبات البنزین ، و) 163( 2014

  

  2014قة، معدل كمیة استهالك الوقود الشهري باللتر حسب نوع المركبة والوقود المستخدم والمنط

  2014-الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطیني  –مسح الطاقة في قطاع النقل : المصدر 

  

  . سیتم تقدیر معدالت استهالك الوقود للسنوات القادمة في تقریر مفصل الحقاُ 

  

ــــــــة : 6-8 ــــــــل الخارجی ــــــــن العوام ــــــــات وعــــــــدد م ــــــــى المركب ــــــــب عل ــــــــین حجــــــــم الطل ــــــــة ب وخاصــــــــة المؤشــــــــرات العالق

  : االقتصادیة االخرى

وهنـــــــــا ســـــــــیتم  عوامـــــــــل االقتصـــــــــادیة منهـــــــــا والسیاســـــــــیةیتـــــــــأثر الطلـــــــــب علـــــــــى المركبـــــــــات كغیـــــــــرة مـــــــــن الســـــــــلع بعـــــــــدد مـــــــــن ال

ـــــــــي التطـــــــــرق للعوامـــــــــل االقتصـــــــــادیة  ـــــــــى والت ـــــــــب عل ـــــــــین حجـــــــــم الطل ـــــــــة بینهـــــــــا وب ـــــــــاس العالق تـــــــــم حصـــــــــر عـــــــــدد منهـــــــــا لقی

 : المركبات منها 

ـــــــي  GNDIال المت�������اح  الف�������رد م�������ن ال�������دخل الق�������ومي     نص�������یب ـــــــي االراضـــــــي الفلســـــــطینیة للعـــــــاملین ف ، متوســـــــط االجـــــــور ف

ــــــــبة ضـــــــــــریبة الشـــــــــــراء علـــــــــــى الوظـــــــــــائف الحكومیـــــــــــة والقطـــــــــــاع الخـــــــــــاص والعـــــــــــاملین فـــــــــــي المســـــــــــت عمرات االســـــــــــرائیلیة، نســـ

  . المركبات، عدد الرخص الشخصیة الصادرة، الرقم القیاسي السعار المستهلك

   

ال��������دخل (  GNDIال ال��������دخل الق�������ومي  الف�������رد م�������ن    نص��������یب و العالقـــــــة بـــــــین حجـــــــم الطلــــــــب علـــــــى المركبـــــــات: اوًال 

  ) : القومي المتاح االجمالي

الراضــــــــي الفلســــــــطینیة تــــــــم امــــــــن خــــــــالل البحــــــــث عــــــــن العوامــــــــل التــــــــي تــــــــؤثر علــــــــى حجــــــــم الطلــــــــب علــــــــى المركبــــــــات فــــــــي 

ــــــــ ــــــــاس العالق ــــــــى قی ــــــــات  ةالعمــــــــل عل ــــــــب علــــــــى المركب ــــــــین حجــــــــم الطل ــــــــربط مــــــــا ب ــــــــي ت ــــــــرد مــــــــن و الت متوســــــــط نصــــــــیب الف

ـــــــاح االجمــــــــــــــالي ــــــــــومي المتـــــــ ــــــــــــدخل القــــ علــــــــــــــى مســــــــــــــتوى النمــــــــــــــو االقتصــــــــــــــادي أو الرفاهیــــــــــــــة  اً مؤشــــــــــــــر یعــــــــــــــد حیــــــــــــــث  ،الــ

ـــــــــــاه االجتمـــــــــــ ـــــــــــادة مســـــــــــتوى النمـــــــــــو أو الرف ـــــــــــي زی ـــــــــــدخل یعن ـــــــــــرد مـــــــــــن ال ــــــــــیب الف ـــــــادة متوســـــــــــط نصـ ــــ اعي االقتصـــــــــــادیة فزی

  

 المنطقة

 نوع المركبة والوقود المستخدم

 سوالر بنزین

 المعدل العام المعدل العام

 487 163 الضفة الغربیة 
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باالســـــــــــعار الجاریـــــــــــة خـــــــــــالل العـــــــــــام نصـــــــــــیب الفـــــــــــرد مـــــــــــن الـــــــــــدخل القـــــــــــومي المتـــــــــــاح بلـــــــــــغ حیـــــــــــث  صـــــــــــحیح، والعكـــــــــــس

ـــــــــــــــــي  9)4,444.1( 2014 ـــــــــــــــــي و ، 2013عــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــام )  %4.6 (بمعــــــــــــــــــــدل مرتفاعــــــــــــــــــــُا  ،دوالر امریكـــ ـــــــــــــــــح فـــ موضـــ

  : الجدول التالي 

  

  

  

 
  2014- 2004 الدخل القومي المتاح االجمالي GNDIنصیب الفرد من ال
الدخل القومي  GNDIنصیب الفرد من ال السنة

 المتاح االجمالي

2004 1,559.9 

2005 1,665.0 

2006 1,814.6 

2007 2,119.1 

2008 2,658.1 

2009 2,696.3 

2010 3,154.0 

2011 3,676.6 

2012 3,908.5 

2013 4,248.5 

2014 4,444.1 

  فلسطین – 2014 –الحسابات القومیة باالسعار الجاریة والثابتھ  –الجھاز المركزي لالحصاء الفلسطیني : المصدر

ــــط تبــــــــین  ــــــنوي ) 0.77( وجــــــــود عالقــــــــة طردیــــــــة قویــــــــة بنســــــــبة ومــــــــن خــــــــالل تحدیــــــــد العالقــــــــة فقــــ بــــــــین حجــــــــم الطلــــــــب الســ

ــــــــه كلمــــــــا ارتفــــــــع نصــــــــیب الفــــــــرد مــــــــن الــــــــدخل  ــــــــومي االجمــــــــالي، اي ان ــــــــدخل الق ــــــــرد مــــــــن ال ــــــــات ونصــــــــیب الف ــــــــى المركب عل

  .الطلب على المركبات القومي ارتفع 

  

  : موضحة في الرسم البیاني التالي 
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  :  سط االجور في االراضي الفلسطینیةالمركبات ومتو العالقة بین حجم الطلب على  : ثانیاً 

ـــــین متوســـــــــط االجـــــــــر  ـــــــــى ربـــــــــط العالقـــــــــة بــــ ــــــــات تـــــــــم العمـــــــــل عل ـــــــــى المركبـ الشـــــــــهري للعـــــــــاملین لتقـــــــــدیر حجـــــــــم الطلـــــــــب عل

ـــــــــأجر فـــــــــي فلســـــــــطین  ـــــــــدرة الشـــــــــرائیة للمـــــــــواطنین ) بیـــــــــة ر الضـــــــــفة الغ( ب ـــــــــات، كأحـــــــــد مؤشـــــــــرات الق ـــــــــب علـــــــــى المركب والطل

ـــث تبــــــــــین خاصــــــــــة العــــــــــاملین بــــــــــأجر ـــــــــفة الغربیــــــــــة للعــــــــــاملین بــــــــــأجر انــــــــــه ب، حیـــــــ   لــــــــــغ معــــــــــدل االجــــــــــر الیــــــــــومي فــــــــــي الضـ

ــــــغ معــــــــــــدل ایــــــــــــام العمــــــــــــل ) 113.2( ــــــع معــــــــــــدل   2014یــــــــــــوم عمــــــــــــل خــــــــــــالل العــــــــــــام  22.5شــــــــــــیكل ، وبلــــــ حیــــــــــــث ارتفــــــ

   :موضح في الجدول التالي ، 2013عن عام  %) 3( بنسبة  2014هري خالل العام شاالجر ال

  )2014-2004 (للعاملین بأجر في الضفة الغربیة خالل السنواتمعدل االجر الیومي ومعدل ساعات العمل 

  
 السنة

معدل االجر الیومي 
 للعاملین بأجر

  
 معدل ایام العمل

2004 81.6 24.0 

2005 84.4 23.6 

2006 87.5 23.1 

2007 88.4 22.2 

2008 94.1 22.3 

2009 99.3 22.4 

2010 102 22.2 

2011 102.1 22.4 

2012 103.5 22.2 

2013 109.7 22.4 

2014 113.2 22.5 

  الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطیني – 2014مسح القوى العاملة الفلسطینیة : المصدر 

ــــــین معـــــــــدل االجـــــــــر الشـــــــــهري فـــــــــي االراضـــــــــي الفلســـــــــطینة  ـــ ـــــــــة ( مـــــــــن خـــــــــالل دراســـــــــة العالقـــــــــة ب وحجـــــــــم ) الضـــــــــفة الغربی

بـــــــــین حجـــــــــم الطلـــــــــب علـــــــــى المركبــــــــــات % 81طردیــــــــــة قویـــــــــة بلغـــــــــت الطلـــــــــب علـــــــــى المركبـــــــــات، تبـــــــــین وجـــــــــود عالقـــــــــة 

  :موضحة في الرسم البیاني التالي ،أجر في االراضي الفلسطینیةومعدل االجر الشهري للعاملین ب

   

  
ـــــــــــي االرضـــــــــــي  ـــــــــــأجر ف ـــــــــــومي للعـــــــــــاملین ب ـــــــــــات باالعتمـــــــــــاد علـــــــــــى معـــــــــــدل االجـــــــــــر الی ـــــــــــب علـــــــــــى المركب ـــــــــــدیر حجـــــــــــم الطل تق

  : الفلسطینیة

ـــى المركبـــات لالعـــوام  مـــع ثبـــات العوامـــل  مـــن خـــالل تقـــدیر  معـــدل االجـــر الیـــومي 2022-2016تقـــدیر حجـــم الطلـــب عل

   y = 3.113x + 78.20: موضحة في المعادلة التالیة االخرى
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  للعاملین بأجر في االراضي الفلسطینیة  یومي تقدیرات معدالت االجر ال

  2022- 2015لالعوام   

*المقدر  یومياالجر ال السنة   

2014 113.2 

2015 115.6 

2016 118.7 

2017 121.8 

2018 124.9 

2019 128.0 

2020 131.1 

2021 134.2 

2022 137.3 

  تقدیرات الباحث *

ـــــــــابعلـــــــــــى تحلیـــــــــــل العالقـــــــــــة  وللعمـــــــــــل ــــــــي معـــــــــــدل  قةالســ ــــــنوي فـــ ولتقـــــــــــدیر الطلـــــــــــب علـــــــــــى المركبـــــــــــات عنـــــــــــد التغیـــــــــــر الســـــ

ـــــــــهريا ــــــــــة التالیــــــــــة  االجــــــــــر الشـ ـــــــــم تقــــــــــدیر المعادل ـــــــــاب (تـ ـــــــــات متغیــــــــــر تـ ــــــــــى المركبـ ع ومعــــــــــدل باعتبــــــــــار حجــــــــــم الطلــــــــــب عل

  : ) االجر الشهري متغیر مستقل

Y=439X-31050  

  : حیث تبین ما یلي

الطلــــــــب علــــــــى المركبــــــــات فــــــــي فــــــــي حجــــــــم  االرتفــــــــاع  مــــــــن )%66( یفســــــــر معــــــــدل االجــــــــر الیــــــــومي مــــــــا نســــــــبته - 1

  %).2( بنسبة خطأ معاینة بلغ االراضي الفلسطینیة، 

ـــــابقة تبــــــــین انـــــــه كلمــــــــا  -2 ارتفعـــــــت معــــــــدل االجــــــــر الیـــــــومي  كلمــــــــا ارتفـــــــع الطلــــــــب علــــــــى مـــــــن خــــــــالل المعادلـــــــة الســـ

ــــــــــــات   ــــــــــــي االراضــــــــــــالمركب ــــــــــــة ( ي الفلســــــــــــطینیة ف ــــــــــوام القادمــــــــــــة  )الضــــــــــــفة الغربی ــــــــــــدیرات لالعــ ، موضــــــــــــحة التق

  : في الجدول التالي)  2016-2022(

 المركبات المسجلةعدد  )شیكل ( معدل االجر الیومي للعاملین بأجر السنة

2012 103.5 13672 

2013 109.7 12426 

2014 113.2 16071 

2015 **115.6 19606 

*2016 *118.7 *21046 

2017 *121.8 *22412 

2018 *124.9 *23779 

2019 *128.0 *25146 

2020 *131.1 *26512 

2021 *134.2 *27879 

2022 *137.3 *29245 

  تقدیرات الباحث**

ـــاع معــــــــــــدل االجــــــــــــر الیــــــــــــومي للمــــــــــــواطن الفلســــــــــــطیني  ــــــــــــى وبالتــــــــــــالي فــــــــــــأن ارتفـــــــــ ســــــــــــینعكس علــــــــــــى حجــــــــــــم الطلــــــــــــب عل

  . بشكل طردي) الضفة الغربیة( المركبات في االراضي الفلسطینیة 
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  : الصادرةبین حجم الطلب على المركبات وعدد رخص السیاقة  قةالعال: ثالثاً 

ـــــــیاق الصــــــــــــادرة خــــــــــــالل العــــــــــــام  ــــــــــــغ عــــــــــــدد رخــــــــــــص الســـــ ــــــاع بلغــــــــــــت ) 30,223(  2015بل ــــــ ــــــــبة ارتف   رخصــــــــــــة، بنســــ

ــــــــــث بلـــــــــــــغ عـــــــــــــدد الـــــــــــــرخص الصـــــــــــــادرة  2014عـــــــــــــن عـــــــــــــام %) 5.1( رخصـــــــــــــة، موضـــــــــــــحة عـــــــــــــدد  )28,753( حیـــ

   -:في الجدول التالي ) 2015- 2004( الرخص الصادرة خالل االعوام

  ونسبة التغیر السنویة 2015-2004عدد الرخص السیاقة الصادرة خالل االعوام 

خص الشخصیة عدد الر السنة 
 الصادرة

 نسبة التغیر السنوي

2004 12778  

2005 14984 17.3% 

2006 9946 -33.6% 

2007 17228 73.2% 

2008 18728 8.7% 

2009 26000 38.8% 

2010 29023 11.6% 

2011 26063 -10.2% 

2012 25846 -0.8% 

2013 25252 -2.3% 

2014 28753 13.9% 

2015 30223 5.1% 

  121.7% 

 %11.1 متوسط نسبة النمو السنوي  

  2016 –االدراة العامة للتخطیط والدراسات  –دائرة المعلومات : المصدر 

 :مع ثبات العوامل االخرى )2022-2016 (تقدیر عدد رخص السیاقة الصادرة  خالل االعوام -1

للعمــــل علــــى تقــــدیر عــــدد رخــــص الســــیاقة الصــــادرة تــــم العمــــل علــــى تقــــدیر معادلــــة النمــــو الطبیعــــي فــــي عــــدد رخــــص الســــیاقة 

  y = 1787.x + 10603: مع ثبات العوامل االخرى ، من خالل المعادلة التالیة

ــــــــــویض فــــــــــــــي المعادلــــــــــــــة الســــــــــــــابقة تــــــــــــــم تقــــــــــــــدیر عــــــــــــــدد ا ــــــنوات القادمــــــــــــــة لــــــــــــــرخص الســــــــــــــیاقةومــــــــــــــن خــــــــــــــالل التعــــ   للســــــــ

   :موضحة في الجدول التالي)  2016-2022(  

  2022-2016والمقدرة لالعوام  2015-2008عدد رخص السیاقة الصادرة خالل االعوام 

 عدد رخص القیادة  الصادرة والمقدرة السنة

2008 18728 

2009 26000 

2010 29023 

2011 26063 

2012 25846 

2013 25252 

2014 28753 

2015 30223 

2016* 32047 

2017* 33834 

2018* 35621 

2019* 37408 

2020* 39195 

2021* 40982 

2022* 42769 
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ــــــــــى المركبــــــــــات فــــــــــي االراضــــــــــي  مــــــــــن خــــــــــالل دراســــــــــة العالقــــــــــة بــــــــــین عــــــــــدد الــــــــــرخص الصــــــــــادرة وحجــــــــــم الطلــــــــــب عل

ــــــطینیة  ـــــــــفة الغربیـــــــــــــة ( الفلســـــــ ــــــــین الطلـــــــــــــب علـــــــــــــى % 97تبـــــــــــــین وجـــــــــــــود عالقـــــــــــــة طردیـــــــــــــة قویـــــــــــــة بنســـــــــــــبة ) الضــــ بـــــ

  . المركبات وعدد رخص القیادة الصادرة 

ــــــدیر حجــــــم الطلــــــب علــــــى المركبــــــات  -2 ــــــى تقــــــدیرات عــــــدد رخــــــص الســــــیاقة الصــــــادرة لالعــــــوامتق   بنــــــاء عل

 )2016-2022 (  : 

ـــــــى تقــــــــدیر عــــــــدد ـــــــا بــــــــین  مــــــــن خــــــــالل العالقــــــــة  2022-2016المركبــــــــات لالعــــــــوام القادمــــــــة  للعمــــــــل علـ التــــــــي تــــــــربط مـ

ــــــــیاقة عـــــــــدد المركبـــــــــات  بـــــــــین  حجـــــــــم %) 97(بنســـــــــبة حیـــــــــث تبـــــــــین وجـــــــــود عالقـــــــــة طردیـــــــــة قویـــــــــة  وعـــــــــدد رخـــــــــص السـ

ــــــــیاقة  ــــــــــى تقــــــــــدیرات عــــــــــدد رخــــــــــص الســ ــــــــــى المركبــــــــــات وعــــــــــدد رخــــــــــص الســــــــــیاقة الصــــــــــادرة ، وباالعتمــــــــــاد عل ــــــــــب عل الطل

فـــــــــي حـــــــــال ســـــــــیناریو ســـــــــنة االســـــــــاس مـــــــــع ثبـــــــــات العوامـــــــــل االخـــــــــرى واعتمـــــــــاد عـــــــــدد رخـــــــــص  ،2022-2016لالعـــــــــوام 

  : السیاقة كمتغیر مستقل وحجم الطلب على المركبات كمتغیر تابع تم تقدیر معادلة التنبؤ التالیة

        X0.57 = y   

  : حیث تبین ما یلي

ــــاط بنســــــــــبة .1 ــــــــــى المركبــــــــــات وحبــــــــــین االرتفــــــــــاع فــــــــــي  )%97( هنــــــــــاك ارتبــــــ جــــــــــم الطلــــــــــب حجــــــــــم الطلــــــــــب عل

 %). 5(على رخص السیاقة ، بنسبة خطأ معاینة بلغ 

ــــــــــه كلمــــــــــا ارتمــــــــــن خــــــــــالل المع .2 ــــــــــین ان ــــــــــة الســــــــــابقة تب ــــــــــرخص الشخصــــــــــیةادل ــــــــــب علــــــــــى ال ــــــــــع حجــــــــــم الطل   ف

مركبـــــــــــة لكــــــــــــل رخصــــــــــــة ) 0.57( ارتفـــــــــــع حجــــــــــــم الطلــــــــــــب علـــــــــــى المركبــــــــــــات بمقــــــــــــدار برخصـــــــــــة واحــــــــــــدة 

  : الجدول التاليفي )  2022-2016(موضحة التقدیرات لالعوام القادمة سیاقة 

  

  .2022- 2016تقدیر حجم الطلب على المركبات باالعتماد  على عدد رخص السیاقة الصادرة لالعوام 

عدد الرخص الشخصیة  السنة 
  المقدرة 

  حجم الطلب على المركبات المقدر 

2015 30223 17227 

2016 32047 18267 

2017 33834 19285 

2018 35621 20304 

2019 37408 21323 

2020 39195 22341 

2021 40982 23360 

2022 42769 24378 

  حسابات الباحث**
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  : سا�ع الفصل ال

  اتدر ا�را��� الفلسطي�ية وقيمة مسا�م��ا من اجما�� الو  ا��واردات املركبات 

   2014-2008خالل السنوات 

  

  : قیمة مساهمة واردات المركبات من الواردات السلعیة الى االراضي الفلسطینیة:  7-1

  

ــــــــــــلعیة ــــــــــواردات الســ ــــــــــــة الــــ ـــــت قیمــ ــــــــــون  10) 3,820.2(  2014الــــــــــــــى االراضــــــــــــــي الفلســــــــــــــطینیة خــــــــــــــالل العــــــــــــــام  بلغـــــــــ ملیــــ

ــــــت نســـــــــــــــبة العجـــــــــــــــز فـــــــــــــــي المیـــــــــــــــزان الســـــــــــــــلعي  2014دوالر امریكـــــــــــــــي، ــــــث بلغـــــــــ ــــــــــون دوالر )  - 2,533.1( ، حیـــــــــ ملیـــــ

ــــــــــاع بلــــــــــــغ 2014خــــــــــــالل العــــــــــــام  ــــــــــون دوالر )  -2,474( مــــــــــــن  2013عــــــــــــن عــــــــــــام %  4.4، بأرتفــ خــــــــــــالل العــــــــــــام  ملیــ

2013 .  

ــــــــــواردات الســـــــــــلعیة وتشـــــــــــكل مـــــــــــا نســـــــــــبته   ــــــــــورادات )%3.5( وتعـــــــــــد المركبـــــــــــات جـــــــــــزء مـــــــــــن الـ  مـــــــــــن اجمـــــــــــالي قیمـــــــــــة الـ

ــــــــطینیة  خــــــــــــالل العــــــــــــام  ـــــــلعیة الــــــــــــى االراضــــــــــــي الفلســــ ،  ومــــــــــــن خــــــــــــالل تحلیــــــــــــل السلســــــــــــة الزمنیــــــــــــة لقیمــــــــــــة  2014الســـــ

ــــــــات مــــــــــــن اجمــــــــــــالي قیمــــــــــــة الــــــــــــواردات الســــــــــــلعیة تبــــــــــــین وتراجــــــــــــع فــــــــــــي  قیمــــــــــــة واردات المركبــــــــــــا ت مــــــــــــن واردات المركبــــ

ــــــــــوام  ـــــــلعیة علــــــــــــى مــــــــــــدار الســــــــــــنوات الســــــــــــابقة خــــــــــــالل االعــ ــــــــــواردات  الســـــ خاصــــــــــــة   2014-2008اجمــــــــــــالي قیمــــــــــــة الــ

ــــــــــــن قیمـــــــــــــة % 4.3الـــــــــــــى % 6.2مـــــــــــــن  2010-2009خـــــــــــــالل عـــــــــــــامي  ــــــــــبة مســـــــــــــاهمتها مـ حیـــــــــــــث بلـــــــــــــغ متوســـــــــــــط  نســـ

    :موضحة في الجدول التالي ، % 4.15الورادات 

  

  2014جمالي قیمة الواردات السلعیة خالل عام قیمة واردات المركبات الى االراضي الفلسطینیة من ا
  القیمة بااللف دوالر امریكي

قیمة الورادات من  قیمة الورادات السلعیة  السنة
 المركبات 

قیمة واردات المركبات ن  من 
 اجمالي قیمة الورادات السلعیة 

2008 3,466,168 150299.8490 4.3% 

2009 3,600,785 222773.4812 6.2% 

2010 3,958,512 169029.1751 4.3% 

2011 4,373,647 184507.6867 4.2% 

2012 4,697,356 165947.8296 3.5% 

2013 5,163,897 161213.2460 3.1% 

2014 5,683,199 199755.5705 3.5% 

  ) .منشورةبیانت غیر (إحصاءات التجارة الخارجیة المرصودة . 2015الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني : المصدر 

  

  

  

  

                                                           
10
  .2015كتاب فلسطین االحصائي السنوي ، . 2015الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطیني ،: المصدر   
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ـــــــطینیة خــــــــــــالل االعــــــــــــوام ا بنســــــــــــب  2014-2008لســــــــــــابقة ضــــــــــــي الفلســـــ

ــــــــن عـــــــــــام % 48بنســـــــــــبة  ــــــــــرًا  2008عـــ نظـ

ــــــــات،  ــــــهیالت االئتمانیــــــــــة علــــــــــى قــــــــــروض المركبــ ـــتقرار السیاســــــــــي فــــــــــي المنطقــــــــــة باالضــــــــــافة الــــــــــى فــــــــــتح التســــ الــــــــــى لالســـــــ

ــــــــــواردات ،  ــــــــــذب فــــــــــي قیمــــــــــة ال ، واســــــــــتمر التذب

ـــــــــت قیمـــــــــــــة واردات   2013عـــــــــــــن عـــــــــــــام  ــــــث بلغــــ ـــــــ حی

  

2008-2014  

نسبة التغیر السنویة في قیمة 
 واردات المركبات

  ) .بیانت غیر منشورة(إحصاءات التجارة الخارجیة المرصودة 

ــــــات خـــــــــالل  قیمـــــــــة  تركـــــــــزت ـــ واردات المركب

ــــــــــرائیلي ــب االســ ــــات المحولــــــــــــة مـــــــــــن الجانــــــــــ  لمركبـــــــ

ـــــــــل مـــــــــــــن فرنســـــــــــــا والشـــــــــــــیك، وبنســـــــــــــبة  ـــــــــل مـــــــــــــن % 5لكــــ لكــــ

اسرائیل حیث یحول من اسرائیل الشاحانات والمعدات الثقیلة 

كما یتم وضع القیمة في وزارة المالیة بناءًا على تقدیرات االسكو لقیمة 

%
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2008 2009

   2014-2008نسبة التغیر السنویة في قیمة واردات المركبات خالل السنوات 

   2016-�دارة العامة للتخطيط والدراسات  – لدراسات و�بحاث

  :  2014-2008ركبات خالل االعوام التذبذب في قیمة واردات الم

ــــــــات  ـــــــطینیة خــــــــــــالل االعــــــــــــوام اااالر الــــــــــــى قیمــــــــــــة واردات المركبــــ ضــــــــــــي الفلســـــ

ــــــات خـــــــــــالل العـــــــــــام  ــــــــــت قیمـــــــــــة واردات المركبـــــ بنســـــــــــبة  2009حیـــــــــــث ارتفعـ

ــــــــات،  ــــــهیالت االئتمانیــــــــــة علــــــــــى قــــــــــروض المركبــ ـــتقرار السیاســــــــــي فــــــــــي المنطقــــــــــة باالضــــــــــافة الــــــــــى فــــــــــتح التســــ لالســـــــ

ـــــــــادة وانخفضــــــــــت بنســــــــــبة  ــــــــــواردات ، 2009عــــــــــن عــــــــــام  2010عــــــــــام % 24انهــــــــــا عـ ــــــــــذب فــــــــــي قیمــــــــــة ال ، واســــــــــتمر التذب

ــــت بنســـــــــــــبة  عـــــــــــــن عـــــــــــــام  2014خـــــــــــــالل العـــــــــــــام % 24دة وارتفعـــــــــ

  : موضحة في الرسم البیاني التالي، الف دوالر) 199,756

  

2008قیمة واردات المركبات ونسبة التغیر السنویة خالل االعوام 

  القیمة بااللف دوالر امریكي

نسبة التغیر السنویة في قیمة  المركباتقیمة الورادات من  السنة
واردات المركبات

2008 150299.8490   

2009 222773.4812 48% 

2010 169029.1751 -24% 

2011 184507.6867 9% 

2012 165947.8296 -10% 

2013 161213.2460 -3% 

2014 199755.5705 24% 

إحصاءات التجارة الخارجیة المرصودة . 2015الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني :  المصدر

  : قیمة واردات المركبات بناء على بلد المنشأ

ـــــــــد المنشـــــــــأ  فقـــــــــد  ـــــــــى بل ــــــــات بنـــــــــاءًا عل ــــــــن حیـــــــــث قیمـــــــــة واردات المركبـ ـــــــا مـ تركـــــــــزتامــ

ــــــــــة المنشـــــــــــأ  علــــــــــــى ــــــــــرائیلي، وا% 37بنســــــــــــبة المركبـــــــــــات المانیــ ــب االســ ــــات المحولــــــــــــة مـــــــــــن الجانــــــــــ لمركبـــــــ

ـــــــــل مـــــــــــــن فرنســـــــــــــا والشـــــــــــــیك، وبنســـــــــــــبة % 6، %10، تالهـــــــــــــا كوریـــــــــــــا الجنوبیـــــــــــــة  لكــــ

  : موضحة في الرسم البیاني التالي ،انیا والیابان، تالها باقي الدول

                                         
اسرائیل حیث یحول من اسرائیل الشاحانات والمعدات الثقیلة ترتفع قیمة واردات المركبات من اسرائیل نظرًا الرتفاع قیمة المركبات المحولة من 

كما یتم وضع القیمة في وزارة المالیة بناءًا على تقدیرات االسكو لقیمة  –الحافالت  ویعد هذا النوع من المركبات مرتفع القیمة 

48%

-24%

9%

-10%
-3%

2010 2011 2012 2013

نسبة التغیر السنویة في قیمة واردات المركبات خالل السنوات 

لدراسات و�بحاثدائرة ا: اعداد 

 

التذبذب في قیمة واردات الم:  7-2

ــــــــات  تذبــــــــــــذبت  قیمــــــــــــة واردات المركبــــ

ـــــــــــه،  ــــــات خـــــــــــالل العـــــــــــام متفاوت ــــــــــت قیمـــــــــــة واردات المركبـــــ حیـــــــــــث ارتفعـ

ــــــــات،  ــــــهیالت االئتمانیــــــــــة علــــــــــى قــــــــــروض المركبــ ـــتقرار السیاســــــــــي فــــــــــي المنطقــــــــــة باالضــــــــــافة الــــــــــى فــــــــــتح التســــ لالســـــــ

ـــــــــادة وانخفضــــــــــت بنســــــــــبة  انهــــــــــا عـ

ـــــــــــــى عـــــــــــــا ــــت بنســـــــــــــبة حت دة وارتفعـــــــــ

199,756( المركبات

  

المصدر

 

قیمة واردات المركبات بناء على بلد المنشأ:  7-3

ـــــــــد المنشـــــــــأ  فقـــــــــد  ـــــــــى بل ــــــــات بنـــــــــاءًا عل ــــــــن حیـــــــــث قیمـــــــــة واردات المركبـ ـــــــا مـ امــ

علــــــــــــى  2014عـــــــــــام 

، تالهـــــــــــــا كوریـــــــــــــا الجنوبیـــــــــــــة  11%19بنســـــــــــــبة 

انیا والیابان، تالها باقي الدولاسب

                                                          
11

ترتفع قیمة واردات المركبات من اسرائیل نظرًا الرتفاع قیمة المركبات المحولة من  

الحافالت  ویعد هذا النوع من المركبات مرتفع القیمة  –والمركبات العمومیة 

 . المركبة

24%

2014



66 

  
  : قیمة واردات المركبات من اسرائیل ونسبتها من اجمالي قیمة واردات المركبات

ــــــــات  ملیـــــــــــون دوالر امریكـــــــــــي بنـــــــــــاءا علـــــــــــى بیانـــ

ــــــــــث تشــــــــــــكل الــــــــــــواردات الســــــــــــل ــــــــــرائیل مــــــــــــا  عیةحیــ مــــــــــــن اســ

ـــــــطینیة خــــــــــالل عــــــــــام  ، بانخفــــــــــاض بلــــــــــغ  2014مــــــــــن قیمــــــــــة الــــــــــوارادات الســــــــــلعیة الــــــــــى االراضــــــــــي الفلســـ

ــــلعیة مـــــــــن اســـــــــرائیل خـــــــــالل  مـــــــــن قیمـــــــــة الـــــــــورادات الســـــ

ـــــــي ســــــــــجلت مــــــــــا نســــــــــبته  مــــــــــة مــــــــــن قی% ) 0.8( التـــ

  واردات المركبات من اسرائیل وقیمتها من اجمالي قیمة الورادات السلعیة الى االراضي الفلسطینیة خالل االعوام

نسبة قیمة ورادات المركبات من قیمة الورادات السعلیة 
 من اسرائیل

1.5% 

1.8% 

1.5% 

0.9% 

0.9% 

0.8% 

1.0% 

  )بیانت غیر منشورة(إحصاءات التجارة الخارجیة المرصودة 

ـــــــالي  ـــــــن اجم ـــــــى االراضـــــــي الفلســـــــطینیة م ال

ــــــــات  مــــــــــن اجمــــــــــالي قیمــــــــــة ورادات المركبــ

ـــــــق ان خفـــــــــاض ، حیـــــــــث مـــــــــن المالحـــــــــظ علـــــــــى الجـــــــــدول المرفــ

 2014خــــــــــالل عــــــــــام % 19الــــــــــى  2008
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بناءاً على بلد المنشأ 

   2016-�دارة العامة للتخطيط والدراسات  – لدراسات و�بحاث

قیمة واردات المركبات من اسرائیل ونسبتها من اجمالي قیمة واردات المركبات

ــــلعیة مـــــــــــن اســـــــــــرائیل  ـــــــــت قیمـــــــــــة الـــــــــــورادات الســـــــ ــــــــات )  3958259.282(بلغــ ملیـــــــــــون دوالر امریكـــــــــــي بنـــــــــــاءا علـــــــــــى بیانـــ

ــــــــــطیني للعــــــــــــام  ــــــــــزي لالحصــــــــــــا ءالفلســ ــــــــــث تشــــــــــــكل الــــــــــــواردات الســــــــــــل ،2014الجهــــــــــــاز المركــ حیــ

ـــــــطینیة خــــــــــالل عــــــــــام  مــــــــــن قیمــــــــــة الــــــــــوارادات الســــــــــلعیة الــــــــــى االراضــــــــــي الفلســـ

  % . 71.6حیث بلغت نسبة الورادات السلعیة من اسرائیل 

ـــات مـــــــــن اســـــــــرائیل فـــــــــال تتجـــــــــاوز نســـــــــبة  ــــلعیة مـــــــــن اســـــــــرائیل خـــــــــالل % 1امـــــــــا واردات المركبــــــ مـــــــــن قیمـــــــــة الـــــــــورادات الســـــ

ـــــــــن عــــــــــام % 0.2رتفــــــــــاع بلغــــــــــت بنســــــــــبة ا ـــــــي ســــــــــجلت مــــــــــا نســــــــــبته  2013عـ التـــ

   :موضح في الجدول التالي كما هو الورادات السلعیة من اسرائیل، 

واردات المركبات من اسرائیل وقیمتها من اجمالي قیمة الورادات السلعیة الى االراضي الفلسطینیة خالل االعوام

 2008 -2014  

الورادات السلعیة  من 
 اسرائیل

نسبة قیمة ورادات المركبات من قیمة الورادات السعلیة  قیمة واردات المركبات من اسرائیل

2796250.30441979.22884 

2651128.86746971.98131 

2873342.67844028.37867 

3091022.32328151.85474 

3350798.67130036.83173 

3694820.62530847.48781 

3958259.28237749.12997 

إحصاءات التجارة الخارجیة المرصودة . 2015الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني  :

  

ـــــــات  ـــــــب االســـــــرائیليقیمـــــــة واردات المركب ـــــــن الجان ـــــــة م ـــــــالي  المحول ـــــــن اجم ـــــــى االراضـــــــي الفلســـــــطینیة م ال

  : قیمة واردات المركبات 

ــــــــــة مــــــــــن اســــــــــرائیل مــــــــــا نســــــــــبته  ــــات المحول ـــــــــت قیمــــــــــة واردات المركبــــــ ــــــــات % 19بلغـ مــــــــــن اجمــــــــــالي قیمــــــــــة ورادات المركبــ

ـــــــطینیة خـــــــــالل عـــــــــام  ـــــــق ان2014المحولـــــــــة الـــــــــى االراضـــــــــي الفلســ ، حیـــــــــث مـــــــــن المالحـــــــــظ علـــــــــى الجـــــــــدول المرفــ

ــــــــــة مــــــــــن اســــــــــرائیل مــــــــــن  ــــات المحول 2008خــــــــــالل عــــــــــام % 27.9فــــــــــي قیمــــــــــة المركبــــــ

  .، وهذا یؤكد توجه السیاسة العامة في وزارة النقل لتقلیل التحویل من الجانب االخر

    :موضح في الجدول التالي 

10 6% 6% 5% 5% 3% 3% 2% 1% 1%

بناءاً على بلد المنشأ  2014قیمة واردات المركبات الى االراضي الفلسطینیة خالل عام 

لدراسات و�بحاثدائرة ا: اعداد 

 

قیمة واردات المركبات من اسرائیل ونسبتها من اجمالي قیمة واردات المركبات:  7-4

ــــلعیة مـــــــــــن اســـــــــــرائیل  ـــــــــت قیمـــــــــــة الـــــــــــورادات الســـــــ بلغــ

ــــــــــطیني للعــــــــــــام  ــــــــــزي لالحصــــــــــــا ءالفلســ الجهــــــــــــاز المركــ

ـــــــطینیة خــــــــــالل عــــــــــام % 69.6نســــــــــبته مــــــــــن قیمــــــــــة الــــــــــوارادات الســــــــــلعیة الــــــــــى االراضــــــــــي الفلســـ

حیث بلغت نسبة الورادات السلعیة من اسرائیل  2013عن عام % 2

ـــات مـــــــــن اســـــــــرائیل فـــــــــال تتجـــــــــاوز نســـــــــبة  امـــــــــا واردات المركبــــــ

بنســــــــــبة ا 2014عــــــــــام 

الورادات السلعیة من اسرائیل، 

  

واردات المركبات من اسرائیل وقیمتها من اجمالي قیمة الورادات السلعیة الى االراضي الفلسطینیة خالل االعوام

الورادات السلعیة  من قیمة  السنة

2008 2796250.304 

2009 2651128.867 

2010 2873342.678 

2011 3091022.323 

2012 3350798.671 

2013 3694820.625 

2014 3958259.282 

:المصدر

ـــــــات :  7-5 قیمـــــــة واردات المركب

قیمة واردات المركبات 

ــــــــــة مــــــــــن اســــــــــرائیل مــــــــــا نســــــــــبته  ــــات المحول ـــــــــت قیمــــــــــة واردات المركبــــــ بلغـ

ـــــــطینیة خـــــــــالل عـــــــــام  المحولـــــــــة الـــــــــى االراضـــــــــي الفلســ

ــــــــــة مــــــــــن اســــــــــرائیل مــــــــــن  ــــات المحول فــــــــــي قیمــــــــــة المركبــــــ

، وهذا یؤكد توجه السیاسة العامة في وزارة النقل لتقلیل التحویل من الجانب االخر

موضح في الجدول التالي  

  

1 1%
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قیمة واردات المركبات من  قیمة الورادات من المركبات السنة
 اسرائیل

نسبة قیمة ورادات المركبات من اسرائیل الى 
 واردات المركبات اجمالي قیمة 

2008 150299.8490 41979.22884 27.9% 
2009 222773.4812 46971.98131 21.1% 
2010 169029.1751 44028.37867 26.0% 
2011 184507.6867 28151.85474 15.3% 
2012 165947.8296 30036.83173 18.1% 
2013 161213.2460 30847.48781 19.1% 
2014 199755.5705 37749.12997 18.9% 

  : موضحة في الرسم البیاني التالي

  
  

  : لمركبات المحولة من الجانب  االسرائیلي ا : 7-6

ــــــطینیة  ــــــــات فــــــــي االراضــــــــي الفلســ ـــــــبق ذكــــــــره فــــــــان الشــــــــراء مــــــــن اســــــــرائیل هــــــــو احــــــــد مصــــــــادر المركب مــــــــن خــــــــالل مــــــــا سـ

ـــــــــى المركبـــــــــات بلـــــــــغ حیـــــــــث  - 2010خـــــــــالل االعـــــــــوام الســـــــــابقة  المحولـــــــــة مـــــــــن الجانـــــــــب االســـــــــرائیلي حجـــــــــم الطلـــــــــب عل

ــــــــــوالي  2015 ـــــــــــــرائیل و)   5,112( منهــــــــــــــــا  مركبـــــــــــــــة،) 14,829(حـــــ ) 9,717(مركبـــــــــــــــة تحویـــــــــــــــل شخصــــــــــــــــي مـــــــــــــــن اســـ

  .من خالل مستوردي المركبات مركبة تحویل من اسرائیل

ظ فـــــــــي نســـــــــبة حجـــــــــم الطـــــــــب علـــــــــى المركبـــــــــات خـــــــــالل ونالحـــــــــظ مـــــــــن خـــــــــالل الرســـــــــم البیـــــــــاني التـــــــــالي انخفـــــــــاض ملحـــــــــو 

ویعــــــــــود ذلــــــــــك الــــــــــى عـــــــــــدة اســــــــــباب منهــــــــــا علــــــــــى وجــــــــــه الخصــــــــــوص قـــــــــــرار %) 31(بنســــــــــبة   2011-2010العــــــــــامین 

ـــــــــات العمومیــــــــــــة مـــــــــــــن اســـــــــــــرائیل الــــــــــــى مركبـــــــــــــات خصوصـــــــــــــیة، باالضــــــــــــافة الـــــــــــــى االجـــــــــــــراءات  ــــــــــف تحویـــــــــــــل المركبــــ وقــ

ـــــــــــــي صـــــــــــــدرت عـــــــــــــن وزارة النقـــــــــــــل والخاصـــــــــــــة بسیاســـــــــــــة ــــــــــوق  والتعلیمـــــــــــــات الجدیـــــــــــــدة الت تقلیـــــــــــــل االعتمـــــــــــــاد علـــــــــــــى الســـ

ـــــــــــــات  ــــــــــــار  المركبـ ـــــــــع سیاســــــــــــــة وزارة النقــــــــــــــل لتحــــــــــــــدیث اســــــــــــــطول النقــــــــــــــل  وتخفــــــــــــــیض اعمــ ـــــــــیًا مـــــ ـــــــــــــرائیلي ، وتماشـــــ االسـ

ـــــــث تــــــــــم اصــــــــــدار  وخاصــــــــــة المعــــــــــدات الهندســــــــــیة والجــــــــــرارات الزراعیــــــــــة والشــــــــــاحنات و حــــــــــافالت ریــــــــــاض االطفــــــــــال، حیـــ

ـــــــــات الم ـــــــــع اعمـــــــــار المركب ـــــــــك عـــــــــدد مـــــــــن القـــــــــرارت والتعلیمـــــــــات الخاصـــــــــة برف ـــــــــة مـــــــــن الجانـــــــــب االســـــــــرائیلي ، ادى ذل حول

  . الى االنخفاض في عدد المركبات بشكل ملحوظ

ــــــــــى   2013، امــــــــــا خــــــــــالل %)18(بنســــــــــبة  2012اال انــــــــــه عــــــــــاد وارتفــــــــــع خــــــــــالل العــــــــــام   ــــــــــب عل ــــــــــانخفض حجــــــــــم الطل ف

ـــــــــب االســـــــــــــرائیلي بنســـــــــــــبة  خـــــــــــــاص بعـــــــــــــد صـــــــــــــدور عـــــــــــــدد مـــــــــــــن القـــــــــــــرارت % ) 10(المركبـــــــــــــات المحولـــــــــــــة مـــــــــــــن الجانــــ

ـــــــــــى رفـــــــــــع اعمـــــــــــار والتعلمیـــــــــــات الم ـــــــــــث تـــــــــــم العمـــــــــــل عل ـــــــــــة والمعـــــــــــدات الهندســـــــــــیة بحی ـــــــــــل رخـــــــــــص العمومی ـــــــــــة بتحوی تعلق
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2014-2008الفلسطینیة خالل االعوام 
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ـــــــــــة جـــــــــــدا  ــــــــب قلیل ـــــــــــب بنســـ ــــــــــارتفع الطل معـــــــــــدل نمـــــــــــو % 3فـ

نتیجــــــــــة العطــــــــــاء مســــــــــتوردي قطــــــــــاع غــــــــــزة حصــــــــــة مــــــــــن 

 
ـــــــــل مــــــــــن الجانــــــــــب  تســــــــــعى الــــــــــوزارة فــــــــــي سیاســــــــــتها الحالیــــــــــة للعمــــــــــل علــــــــــى تقلیــــــــــل االعتمــــــــــاد علــــــــــى التحویـ

 . كبات القدیمة وخاصة المركبات العمومیة

20132014 2015 Total 

451509 587 5112 

17981803 2004 9717 

22492312 2591 14829 

-10%3% 12%  

  2015وزارة النقل والمواصالت 
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2010-2015

   2016-�دارة العامة للتخطيط والدراسات  – لدراسات و�بحاث

ــــــــــا خـــــــــــالل العـــــــــــام  ـــــــــــة ، امـ ــــات المحول ـــــــــــة جـــــــــــدا  2015-2014المركبـــــــ ــــــــب قلیل ـــــــــــب بنســـ ــــــــــارتفع الطل فـ

نتیجــــــــــة العطــــــــــاء مســــــــــتوردي قطــــــــــاع غــــــــــزة حصــــــــــة مــــــــــن % 12فــــــــــارتفع الطلــــــــــب بنســــــــــبة  2015طبیعــــــــــي ، امــــــــــا عــــــــــام 

ـــــــــل مــــــــــن الجانــــــــــب  تســــــــــعى الــــــــــوزارة فــــــــــي سیاســــــــــتها الحالیــــــــــة للعمــــــــــل علــــــــــى تقلیــــــــــل االعتمــــــــــاد علــــــــــى التحویـ

  : االسرائیلي، لعدد من االسباب منها 

 . المعاملة بالمثل

 . تحدیث اسطول المركبات خاصة العمومیة 

 . لدعم قطاع مستوردي المركبات الجیددة والمستعملة 

كبات القدیمة وخاصة المركبات العمومیةعدم جعل االراضي الفلسطینیة مكب للمر 

 2013 2012 2011 2010نوع التسجیل

 451 684 1145 1736 تحویل شخصي من اسرائیل

1339 969 1804 1798 

3075 2114 2488 2249 

 %10 %18 %31-نسبة التغییر السنوي في الطلب على المركبات المحولة من 

وزارة النقل والمواصالت  –االدراة العامة للتخطیط والدراسات  –دائرة المعلومات : المصدر 

  

  

-31%

18%

-10%

3%

2011 2012 2013 2014 2015

نسبة التغییر السنوي في الطلب على المركبات المحولة من الجانب االسرائیلي 
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684
451 509 587

969

1804 1798 1803
2004

2010المركبات المحولة من اسرائیل االستیراد والشخصي خالل االعوام 

تحویل شخصي من اسرائیل

تحویل من اسرائیل

لدراسات و�بحاثدائرة ا: اعداد 

 

ــــــــــا خـــــــــــالل العـــــــــــام  ـــــــــــة ، امـ ــــات المحول المركبـــــــ

طبیعــــــــــي ، امــــــــــا عــــــــــام 

  . التحویل

 

ـــــــــل مــــــــــن الجانــــــــــب  فــــــــــي حــــــــــین تســــــــــعى الــــــــــوزارة فــــــــــي سیاســــــــــتها الحالیــــــــــة للعمــــــــــل علــــــــــى تقلیــــــــــل االعتمــــــــــاد علــــــــــى التحویـ

االسرائیلي، لعدد من االسباب منها 

المعاملة بالمثل .1

تحدیث اسطول المركبات خاصة العمومیة  .2

لدعم قطاع مستوردي المركبات الجیددة والمستعملة  .3

عدم جعل االراضي الفلسطینیة مكب للمر  .4

  

 نوع التسجیل

تحویل شخصي من اسرائیل

 تحویل من اسرائیل

 االجمالي 

نسبة التغییر السنوي في الطلب على المركبات المحولة من 
 الجانب االسرائیلي 

12%

2015

تحویل شخصي من اسرائیل

تحویل من اسرائیل
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بنـــــــاء علـــــــى القـــــــوانین واالنظمـــــــة والتعلیمـــــــات الخاصـــــــة  مـــــــن الجانـــــــب االســـــــرائیلي  المركبـــــــات المســـــــوح تحویلهـــــــا

  :  باجراءات التحویل

ــــــــات مــــــــــــن اســــــــــــرائیل بــــــــــــأنواع محــــــــــــددة تقیــــــــــــد تحو  ـــــمح بتحویــــــــــــل مركبــــــــــــات  یــــــــــــل المركبــــ مــــــــــــن المركبــــــــــــات حیــــــــــــث ال یســـــــ

ـــــــى التعلیمـــــــات   االنـــــــواععـــــــدد مـــــــن فقـــــــط علـــــــى خصوصـــــــیة مـــــــن الجانـــــــب االســـــــرائیلي واقتصـــــــر التحویـــــــل  بنـــــــاء عل

  : التالي والقوانین الصادرة عن وزرة النقل والموصالت على النحو 

ـــــــــــة بعــــــــــــدد مقاعــــــــــــد  ــــــــــــة والخاصـ ــــــــــافالت العمومی ــــــــــــد عمرهــــــــــــا عــــــــــــن ) 25-16(الحــ ــــــــــــى ان ال یزی ــــــنوات  10عل عــــــــــــدى ســــــ

ـــــــــــنة االنتــــــــــــاج، الحــــــــــــافالت العمومیــــــــــــة والخاصــــــــــــة  ســـــــــــــنة،  13مقعـــــــــــــد فمــــــــــــا فــــــــــــوق علــــــــــــى ان ال یزیــــــــــــد عمرهــــــــــــا  25سـ

مقعــــــــــــد فمــــــــــــا  25الســــــــــــیاحیة  ةســــــــــــنوات، الحافلــــــــــــ 8مقعــــــــــــد علــــــــــــى ان ال یزیــــــــــــد عــــــــــــن ) 24-16(الســــــــــــیاحیة  الحــــــــــــافالت

ــــــــــوق  ــــــــــــر انفـــ ســــــــــــــنة للمعــــــــــــــدات )  12(المعــــــــــــــدات الهندســــــــــــــیة  بعمــــــــــــــر  ،)ســـــــــــــنوات 10(عــــــــــــــن ال یزیــــــــــــــد عمرهــــــــــــــا  بعمــ

  . سنوات للمعدات العجل عدا سنة الموافقة على الشراء) 7(الجنزیر ، بعمر 

  

ـــــــــة وا:  7-7 ـــــــــین قیم ـــــــــة ب ـــــــــزان التجـــــــــاريالعالق ـــــــــي المی الســـــــــلعي فـــــــــي االراضـــــــــي  ردات المركبـــــــــات والعجـــــــــز ف

  :الفلسطینیة 

ـــــــــة بـــــــــین قیمـــــــــة واردات المركبـــــــــات واثرهـــــــــا علـــــــــى ال ـــــــــي المیـــــــــزان التجـــــــــاري تبـــــــــین ان مـــــــــن خـــــــــالل دراســـــــــة العالق عجـــــــــز ف

ــــــــــات واردات بـــــــــــین العالقـــــــــــة ــــــعیفة عالقـــــــــــة التجـــــــــــاري المیـــــــــــزان فـــــــــــي والعجـــــــــــز المركبـ ـــــــــث عكســـــــــــیة ضـــــ  معامـــــــــــل بلـــــــــــغ حیــ

ـــــــــــاط ــ ـــــــــــــات واردات قیمـــــــــــــة تتفعـــــــــــــار  كلمـــــــــــــا انـــــــــــــه اي% 10.5 االرتب ـــــــــــــي العجـــــــــــــز ارتفـــــــــــــع المركب ـــــــــــــزان ف ، التجـــــــــــــاري المی

  :موضحة العالقة في الرسم البیاني التالي

 
  : سبق یتضح ما یليومما 

بنســــــــب  2014-2008تذبــــــــذبت  قیمــــــــة واردات المركبــــــــات الــــــــى االراضــــــــي الفلســــــــطینیة خــــــــالل االعــــــــوام الســــــــابقة  .1

 . 2013عن عام  2014خالل العام % 24متفاوته، وارتفعت  بنسبة 

 .راضي الفلسطینیة مصدرها المانیاالمركبات الى االمن قیمة واردات % 37 .2

 

ــــــات ال تشــــــــــــكل .3 ــــــ ــــــــــــورادات ا واردات المركب ــــبتها نســــــــــــبة عالیــــــــــــة مــــــــــــن قیمــــــــــــة ال ـــــــــــاوز نســــــــ ــث ال تتجـ ــــــــــ   لســــــــــــلعیة حی

ـــــــى االراضـــــــي الفلســـــــطینیة% ) 3.5(  ، وال تشـــــــكل اثـــــــرا علـــــــى العجـــــــز فـــــــي المیـــــــزان مـــــــن قیمـــــــة واردات الســـــــلع ال

 . التجاري السلعي الفلسطیني

 .2014خالل العام  من اجمالي قیمة واردات المركبات% 19تشكل ورادات المركبات من اسرائیل  .4

وهـــــي نســـــبة  الســـــلعیة مـــــن اســـــرائیل وارداتمـــــن قیمـــــة الـــــ  % )1(تشـــــكل ورادات المركبـــــات مـــــن اســـــرائیل مـــــا نســـــبته  .5

 . ال تذكر وال تشكل اثرًا على قیمة  العجز في المیزان التجاري السلعي مع اسرائیل 
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ــــــى االراضــــــي الفلســــــطینیة تعــــــد ورادات المركبــــــات مــــــن اســــــرائیل  .6 نظــــــرًا ثــــــاني اكبــــــر قیمــــــة واردات مــــــن المركبــــــات ال

ــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــة والشـــــــــــــــــــاحنات  النهـــ ــــــــــــــى المعـــــــــــــــــــدات الهندســـــــــــــــــــیة الثقیل ـــــ ــــــــــــد عل ــــــــــعارها تعتمـــــــ ــــــــــــــــــع اســـــــــ ــــــــــــــي ترتفـ ـــــ   والت

 . قیمتها بالمقارنه مع قیمة المركبات الخصوصیة و

ـــــــزان فـــــــي والعجـــــــز المركبـــــــات واردات بـــــــین العالقـــــــة  .7 ـــــــة التجـــــــاري المی ــــــعیفة عالق ـــــــغ حیـــــــث عكســـــــیة ضـ  معامـــــــل بل

خاصـــــة مـــــع  التجـــــاري المیـــــزان فـــــي العجـــــز ارتفـــــع المركبـــــات واردات قیمـــــة ارتفعـــــت كلمـــــا انـــــه اي% 10.5 االرتبـــــاط

 . اسرائیل

ســـــرائیلي، لعـــــدد سیاســـــتها الحالیـــــة للعمـــــل علـــــى تقلیـــــل االعتمـــــاد علـــــى التحویـــــل مـــــن الجانـــــب االتســـــعى الـــــوزارة فـــــي  .8

لــــــدعم قطــــــاع مســــــتوردي ، تحــــــدیث اســــــطول المركبــــــات خاصــــــة العمومیــــــة ، المعاملــــــة بالمثــــــل:مـــــن االســــــباب منهــــــا 

ـــــات الجیـــــددة والمســـــتعملة  ركبـــــات عـــــدم جعـــــل االراضـــــي الفلســـــطینیة مكـــــب للمركبـــــات القدیمـــــة وخاصـــــة الم، المركب

 . العمومیة
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  التمو��� تأج��اثر ال�س�يالت البنكية وشر�ات ال :ثامنالفصل ال

  ع�� ��م الطلب ع�� املركبات �� �را��� الفلسطي�ية
  

البنــــــــــوك والمؤسســــــــــات المالیــــــــــة لبنــــــــــة أساســــــــــیة مهمــــــــــة فــــــــــي بنــــــــــاء االقتصــــــــــاد واألعمــــــــــال فـــــــــــي أي دولــــــــــة، إذ أن تشــــــــــكل 

ـــــــــــه فـــــــــــي عملیـــــــــــة التطـــــــــــورالقطـــــــــــاع  ـــــــــــه دور كبیـــــــــــر ال یمكـــــــــــن تجاهل ـــــــــــه  االقتصـــــــــــادي والنمـــــــــــو  المصـــــــــــرفي ل ، ذلــــــــــــك أن

  .ةیعتبر األداة التي من خاللها تطبق الدولة نظامها النقدي وسیاستها المالی

ونظـــــــــــرا للوضـــــــــــع االقتصـــــــــــادي والخـــــــــــاص فـــــــــــي دولـــــــــــة فلســـــــــــطین، تتعـــــــــــرض البنـــــــــــوك التجاریـــــــــــة فـــــــــــي ظـــــــــــل التغییـــــــــــرات 

اطر الناتجــــــــــــة عــــــــــــن األئتمــــــــــــان ومخــــــــــــاطر خــــــــــــالــــــــــــى العدیــــــــــــدد مــــــــــــن المخــــــــــــاطر وخاصــــــــــــة المالسیاســــــــــــیة واالقتصــــــــــــادیة 

ـــالء، كمــــــــــا ان سیاســــــــــات  ــــــیولة ممــــــــــا یــــــــــؤثر علــــــــــى اصــــــــــول البنــــــــــوك وبالتــــــــــالي علــــــــــى ســــــــــالمة امــــــــــوال وودائــــــــــع العمـــــــ الســــ

 نحــــــــــو شــــــــــراء الســــــــــلعفــــــــــتح بــــــــــاب التســــــــــهیالت البنكیــــــــــة  مــــــــــن خــــــــــاللم االقــــــــــراض دعــــــــــ ة تتوجــــــــــه نحــــــــــوالبنــــــــــوك الحالیــــــــــ

ــــــــــــىالنســــــــــــبة اال تشــــــــــــكل والتــــــــــــي االســــــــــــتهالكیة ــــــــــــة  عل ــــــــــواطنین فــــــــــــي االراضــــــــــــي مــــــــــــن التســــــــــــهیالت البنكی الممنوحــــــــــــة للمــ

ــــــــطنیة، ـــــأتي بعــــــــــــد و  الشخصــــــــــــیة القــــــــــــروض االســــــــــــتهالكیة انــــــــــــواع  احــــــــــــد وتعــــــــــــد القــــــــــــروض علــــــــــــى المركبــــــــــــات  الفلســــ تـــــــ

ـــتهالالقـــــــــروض العقاریـــــــــة ك كیة والشخصـــــــــیة والتـــــــــي تاخـــــــــذ باتجـــــــــاه البعـــــــــد عـــــــــن الســـــــــكنیة او غیرهـــــــــا مـــــــــن القـــــــــروض االســــــ

  .ر الحقیقي لمدخرات المواطنیناالستثما

ــــــــــــروضوال ت ــــــــــــل التنمــــــــــــوي  أخــــــــــــذ الق ــــــــــواطنین البعــــــــــــد التموی ــــــــــــروض تــــــــــــذهب  وعلــــــــــــى العكــــــــــــس فــــــــــــإن الممنوحــــــــــــة للمــ الق

ــــــــتهالكیة ال تســـــــــــاهم فـــــــــــي تحقیـــــــــــق التنمیـــــــــــة االقتصـــــــــــادیة وال تســـــــــــاهم فـــــــــــي دفـــــــــــع عجلـــــــــــة النمـــــــــــو  لتمویـــــــــــل اغـــــــــــراض اســـ

ــــــــحیح ــــــــــــكل الصـــــ ــــــــــــتثمار الحقیقـــــــــــــي، ال تســـــــــــــاعد فـــــــــــــي توجیـــــــــــــه كما انهـــــــــــــا االقتصـــــــــــــادي بالشـ مـــــــــــــدخرات المـــــــــــــواطنین لالسـ

ـــــــث یـــــــــتم إ وارتفـــــــــاع نظـــــــــرًا لطبیعـــــــــة الوضـــــــــع فـــــــــي االراضـــــــــي الفلســـــــــطینیة  ،تخـــــــــاذ سیاســـــــــات اقـــــــــراض قصـــــــــیرة المـــــــــدىحیــ

  .  المخاطر كما ان االقراض بهذه الطریقة ال یساهم في خلق فرص عمل او توسیع اعمال قائمة 

ونســــبتها مــــن  2015-2008المركبــــات خــــالل الســــنوات الســــابقة لشــــراء  التســــهیالت االئتمانیــــة الممنوحــــة  قیمــــة 8-1

  :للقطاع العام والخاص  التسهیالت االئتمانیة الممنوحة قیمة

ـــــــــــى نهایـــــــــــة عـــــــــــام ــــــهیالت األئتمانیـــــــــــة التراكمیـــــــــــة الممنوحـــــــــــة للقطاعـــــــــــات االقتصـــــــــــادیة المختلفـــــــــــة حت ـــــت قیمـــــــــــة التســـــ  بلغــــــ

ـــــــــــــو  2015 ــــــــــون دوالر امریكــــــــــــــي بالمقارنــــــــــــــة ب)  5,824.7(نحـ ــــ ــــــــــون دوالر امریكــــــــــــــي) 4,895.1(نحــــــــــــــو ملی ــــ خــــــــــــــالل  ملی

علـــــــــــى التراكمیـــــــــــة حیـــــــــــث شـــــــــــكلت القـــــــــــروض مـــــــــــا بـــــــــــین قـــــــــــروض القطـــــــــــاع العـــــــــــام والخـــــــــــاص،  وزعـــــــــــت  2014العـــــــــــام 

ــــــــات مـــــــــــا نســـــــــــبته  ـــ ـــــــــــروض القطـــــــــــاع% 3.4المركب ،  2015-2014خـــــــــــالل عـــــــــــامي  العـــــــــــام والخـــــــــــاص ینمـــــــــــن قیمـــــــــــة ق

ــهیالت األ ـــــــــــرغم مـــــــــــن ان متوســـــــــــط  التســـــــــ ـــــــــــة وعلـــــــــــى ال ـــــــــــات ئتمانی ــــــــــا نســـــــــــبته تشـــــــــــكل  الممنوحـــــــــــة للمركب ــــــــط مـ ـــ % 3.4فق

ــــــهیالت االئتمانیــــــــة الممنوحــــــــة  متدنیــــــــة جــــــــدًا وال تشــــــــكل جــــــــزء كبیــــــــر مــــــــن اجمــــــــالي  تعــــــــد هــــــــذه النســــــــبةمــــــــن اجمــــــــالي التســ

ــــــــــؤثر ســـــــــــلباُ ، الممنوحـــــــــــةهیالت التســـــــــــ علـــــــــــى مـــــــــــدخرات  اال انهـــــــــــا تشـــــــــــكل عبـــــــــــئ مـــــــــــالي علـــــــــــى كاهـــــــــــل المـــــــــــواطنین وتـ

ــــــــع ــــــــــواطنین وشـــ ـــــــــهیالت الممنوحــــــــــــة المـ ــــــتقرار األقتصـــــــــــادي، ویوضـــــــــــح الجـــــــــــدول التــــــــــــالي قیمـــــــــــة التســ ــــــــــواطن باالســــــ ور المـ

  : موضحة في الجدول التالي لشراء المركبات خالل السنوات السابقة 
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  2015-2008لشراء المركبات خالل السنوات السابقة  قیمة  والتسهیالت االئتمانیة الممنوحة 

  للقطاع العام والخاص  تمانیة الممنوحةالتسهیالت االئ ونسبتها من قیمة

  
قیمة التسھیالت البنكیة  السنة 

 للقطاعین العام والخاص
نسبتھا من  تسھیالت المركبات 

 االجمالي 

2008 1,829.90 39.7 2.2% 

2009 2,233.90 57 2.6% 

2010 2,885.80 85.7 3.0% 

2011 3,550.70 111.4 3.1% 

2012 4,199.30 113.8 2.7% 

2013 4,480.30 130.5 2.9% 

2014 4,895.10 165.1 3.4% 

2015 5,824.70 200.7 3.4% 

  فلسطین -رام هللا  -  2015الربع الرابع  –النشرة االحصائیة الربعیة  –سلطة النقد الفلسطینیة : المصدر

د زایـــــــــالمركبـــــــــات فـــــــــي تمـــــــــن المالحـــــــــظ علـــــــــى السلســـــــــلة الزمنیـــــــــة لحجـــــــــم وقیمـــــــــة القـــــــــروض التراكمیـــــــــة الممنوحـــــــــة لشـــــــــراء 

ـــــتمرا  ــــــنوات الســــــــــابقة، حیــــــــــث علــــــــــى مــــــــــدمســـــ شــــــــــهدت القــــــــــروض البنكیــــــــــة الممنوحــــــــــة لشــــــــــراء المركبــــــــــات ارتفاعــــــــــًا ار الســــ

ــــــنوات االخیـــــــــــرة منـــــــــــذ عـــــــــــام  ـــــتمرًا خـــــــــــالل الســـــ -2008االعـــــــــــوام وبنســـــــــــب متفاوتـــــــــــه خاصـــــــــــة خـــــــــــالل  2015-2008مســــــ

ــــــــــــت ،  2011 ــــــث بلغـ ــــــــــون ) 57( 2009قیمـــــــــــــة القـــــــــــــروض الممنوحـــــــــــــة  خـــــــــــــالل عـــــــــــــام  حیـــــــ ـــ ــــــــــــاع ملی ــــــــبة ارتفـ دوالر بنســـــ

ــــــــــــت  ــــــــــــــن عـــــــــــــــام % 44بلغـــ ــــــــت  قیمــــــــــــــــة ) 39.7(والتـــــــــــــــي بلغـــــــــــــــت قیمـــــــــــــــة القـــــــــــــــروض   2008عـ ــــــــــون دوالر، وبلغـــــــ ملیـــــ

ــــــــــــهیالت  الممنوحـــــــــــــة لشـــــــــــــراء مركبـــــــــــــات خـــــــــــــالل عـــــــــــــام  ـــــــــاع)  85.7(  2010التسـ ــــ ــــــــبة ارتف ـــــــــــــون دوالر بنســـــ ــــــــــــت  ملی بلغـ

) 111.4( 2011، فــــــــــــــي حــــــــــــــین بلغــــــــــــــت قیمــــــــــــــة التســــــــــــــهیالت الممنوحــــــــــــــة خــــــــــــــالل العــــــــــــــام  2009عــــــــــــــن عــــــــــــــام % 50

ــــــــــــاع  ــ ــــــــبة ارتف ــــــــــون دوالر بنســــــ ــــ ــــــــــــت ملی ـــــت قیمــــــــــــــة  2014امــــــــــــــا خــــــــــــــالل عــــــــــــــام ، 2010عــــــــــــــن عــــــــــــــام %) 30(بلغــ فبلغـــــــــ

ـــــهیالت الممنوحـــــــــــــة  ـــــــــــــاع بلغـــــــــــــت ) 165.1(التســــــــ ــــــــــون دوالر بنســـــــــــــبة ارتف ـــ ـــــــي حـــــــــــــین ،  2013عـــــــــــــن عـــــــــــــام % 27ملی ــــــ ف

ـــــــــهیالت الممنوحــــــــــــــة لشــــــــــــــر  ـــــت قیمــــــــــــــة التســـــ ــــــــــــب ) 200.7( 2015مركبــــــــــــــات خــــــــــــــالل عــــــــــــــام ال اءبلغـــــــــ ــــــــــون دوالر بنســ ملیــــ

  : موضحة في الرسم البیاني التالي  ،2014عن عام % 22غت ارتفاع بل

  
ـــــــم انتشـــــــار  ـــــــه ت ـــــــوع كمـــــــا ان ـــــــاجر والمشـــــــتري مـــــــن  اخـــــــر  ن ـــــــین الت ـــــــتم مـــــــا ب ـــــــي ت ـــــــات والت ـــــــاجرة فـــــــي المركب ـــــــواع المت مـــــــن ان

ـــــیكا ــــطینیة وخـــــــــــارج االطـــــــــــار القـــــــــــانوني وتـــــــــــتم مـــــــــــن خـــــــــــالل الشــــــ ت الشخصـــــــــــیة بـــــــــــین غیـــــــــــر علـــــــــــم ســـــــــــلطة النقـــــــــــد الفلســـــــ

ـــــــــرتعـــــــــد هـــــــــذه الطریقـــــــــة احـــــــــد االمشـــــــــتري والبـــــــــائع، حیـــــــــث  المخـــــــــاطر  علـــــــــى المـــــــــواطنین  وال یـــــــــتم الســـــــــیطرة علیهـــــــــا  كب

  . وتتصور في مشكالت الشیكات الراجعة بین المواطنین والتجاروخارج اطار الجهاز المصرفي ، 
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نسبة التغیر السنویة في قیمة القروض والتسھیالت المحولة لشراء المركبات في االراضي 
2015-2008الفلسطینیة خالل االعوام 
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ـــــــات فـــــــي اال  ـــــــب علـــــــى المركب   راضـــــــي الفلســـــــطینیةمـــــــن اجمـــــــالي حجـــــــم الطل

ـــــات المســـــــــــجلة  ــــــ مـــــــــــن % 37مـــــــــــن اجمـــــــــــالي عـــــــــــدد المركب

ـــــــــــــم  ــــــــــرى ، موضـــــــــــــــحة فـــــــــــــــي الرســ ــــــــات اخـــــ مركبـــــــ

  

مـــــــــن اجمـــــــــالي عـــــــــدد المركبـــــــــات % 37مـــــــــا نســـــــــبته 

ــــــــــ2014 ــــــي حـــــــــــین بلــ ــــــــات  غ، فــــــ عـــــــــــدد المركبــــ

ـــــات المســـــــــــجلة خـــــــــــالل العـــــــــــام  ــــــــــه مـــــــــــع  2015مـــــــــــن عـــــــــــدد المركبــــــ بالمقارنـ

  

رهونـــــــــة للبنـــــــــوك وغیرهـــــــــا بـــــــــدأت باالرتفـــــــــاع منـــــــــذ 

ـــــــــوك ،حیـــــــــث ارتفعـــــــــت مـــــــــن  ـــــــــل البن ـــات مـــــــــن قب ــــــهیالت االئتمانیـــــــــة لشـــــــــراء المركبــــــ ـــــــــذ بـــــــــدأ مـــــــــنح التســـ اي من

10.2%
نسبة المركبات المرھونة بناء على نوع المركبة في الضفة الغربیة خالل العام 
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نسبة المركبات المرھونة بكافة انواعھا والخصوصیة  من اجمالي الطلب على المركبات في االراضي الفلسطینة 

   2016-�دارة العامة للتخطيط والدراسات  – لدراسات و�بحاث

ـــــــات فـــــــي اال  للبنـــــــوك كبـــــــات  المرهونـــــــة ـــــــب علـــــــى المركب مـــــــن اجمـــــــالي حجـــــــم الطل

  :2015-2008لالعوام 

ـــــــــــة خـــــــــــالل العـــــــــــام  ـــــــــــات المرهون ــــــــــت نســـــــــــبة المركب ـــــات المســـــــــــجلة  2015بلغـ ــــــ مـــــــــــن اجمـــــــــــالي عـــــــــــدد المركب

ــــــــــــجلة منهـــــــــــــــا  ـــــات المســـ ـــــــــــــم % 10مركبـــــــــــــــات خصوصـــــــــــــــیة و% 90المركبــــــــــ ــــــــــرى ، موضـــــــــــــــحة فـــــــــــــــي الرســ ــــــــات اخـــــ مركبـــــــ

ـــــات المســـــــــجلة  مـــــــــا نســـــــــبته بلغـــــــــت نســـــــــبة المركبـــــــــات المرهونـــــــــة مـــــــــن عـــــــــدد المركبــــ

ــــــــــة مــــــــــــع  2015العــــــــــــام  2014خـــــــــــالل العـــــــــــام % 43بالمقارنـ

ــــــــــة مـــــــــــا نســـــــــــبتة  ـــــات المســـــــــــجلة خـــــــــــالل العـــــــــــام % 33الخصوصـــــــــــیة المرهونـ مـــــــــــن عـــــــــــدد المركبــــــ

  : ، موضحة في الرسم البیاني التالي2014

رهونـــــــــة للبنـــــــــوك وغیرهـــــــــا بـــــــــدأت باالرتفـــــــــاع منـــــــــذ ممـــــــــن المالحـــــــــظ علـــــــــى الرســـــــــم البیـــــــــاني الســـــــــابق ان عـــــــــدد المركبـــــــــات ال

ـــــــــوك ،حیـــــــــث ارتفعـــــــــت مـــــــــن  ـــــــــل البن ـــات مـــــــــن قب ــــــهیالت االئتمانیـــــــــة لشـــــــــراء المركبــــــ ـــــــــذ بـــــــــدأ مـــــــــنح التســـ اي من

89.8%

نسبة المركبات المرھونة بناء على نوع المركبة في الضفة الغربیة خالل العام 
2015  

نسبة المركبات الخصوصیة المرھونة 

نسبة  المركبات االخرى المرھونة 
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نسبة المركبات المرھونة بكافة انواعھا والخصوصیة  من اجمالي الطلب على المركبات في االراضي الفلسطینة 
2015- 2008خالل االعوام 

نسبة الخصوصیة المرھون 

نسبة المركبات المرھونة 
بكافة انواعھا من اجمالي 

لدراسات و�بحاثدائرة ا: اعداد 

 

 

كبـــــــات  المرهونـــــــةمر ال: 8-2

لالعوام ) بیةالضفة الغر (  

ـــــــــــة خـــــــــــالل العـــــــــــام   ـــــــــــات المرهون ــــــــــت نســـــــــــبة المركب بلغـ

ــــــــــــجلة منهـــــــــــــــا  ـــــات المســـ المركبــــــــــ

  : البیاني التالي

  

  

  

  

ـــــات المســـــــــجلة  بلغـــــــــت نســـــــــبة المركبـــــــــات المرهونـــــــــة مـــــــــن عـــــــــدد المركبــــ

ــــــــال العــــــــــــام  لالمســـــــــــجلة خـــ

ــــــــــة مـــــــــــا نســـــــــــبتة  الخصوصـــــــــــیة المرهونـ

2014خالل العام % 39

  

  

مـــــــــن المالحـــــــــظ علـــــــــى الرســـــــــم البیـــــــــاني الســـــــــابق ان عـــــــــدد المركبـــــــــات ال

ـــــــــوك ،حیـــــــــث ارتفعـــــــــت مـــــــــن  2008عـــــــــام  ـــــــــل البن ـــات مـــــــــن قب ــــــهیالت االئتمانیـــــــــة لشـــــــــراء المركبــــــ ـــــــــذ بـــــــــدأ مـــــــــنح التســـ اي من

نسبة المركبات الخصوصیة المرھونة 

نسبة  المركبات االخرى المرھونة 

نسبة المركبات المرھونة بكافة انواعھا والخصوصیة  من اجمالي الطلب على المركبات في االراضي الفلسطینة 

نسبة الخصوصیة المرھون 
من اجمالي الطلب على 

المركبات

نسبة المركبات المرھونة 
بكافة انواعھا من اجمالي 

الطلب 



74 

مـــــــــــــن % 43بنســـــــــــــبة  2014ذروتهـــــــــــــا عـــــــــــــام 

  

ــــــــالل بیانـــــــــــات المركبـــــــــــات المرهونــــــــــة انـــــــــــه بلــــــــــغ عـــــــــــدد المركبـــــــــــات المرهونــــــــــة خـــــــــــالل االعـــــــــــوام  ـــــین مـــــــــــن خــ -2008(تبـــــ

ـــــــیة مزدوجــــــــــــــــة  مركبــــــــــــــــة خصوصــــــــــــــــیة وخصوصـــــــــ

 االجمالي   2016 2015 2014 2013

5035 6932 7,175 5528 41559 

2857 4194 4747 3754 22271 

1252 1506 1240 1064 11027 

41095700 5987 4818 33298 

2.2%37.7% 3.2%  22 %  

  2015-االدارة العامة للتخطیط والدراسات 

  

ــــــات  ــــــى المركب ــــــب عل ــــــات مــــــن اجمــــــالي حجــــــم الطل ــــــى رهــــــن المركب ــــــب عل ــــــي الطل ــــــر النســــــوي ف نســــــبة التغی

ــــــــات فـــــــــي االراضـــــــــي الفلســـــــــطینة  ــط نســـــــــبة التغیـــــــــر الســـــــــنوي فـــــــــي الطلـــــــــب علـــــــــى رهـــــــــن المركبـ ، حیـــــــــث %22بلـــــــــغ متوســـــــ

ـــــــــــع بنســـــــــــــــبة  ــــــــال% 45وارتفــــ ـــــــــــــام خـــــــ ل العــ

   :  
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   2016-�دارة العامة للتخطيط والدراسات  – لدراسات و�بحاث

ـــــات المســـــــــــــجلة   ـــــــــــــى  2008عـــــــــــــام المركبــــــــ ذروتهـــــــــــــا عـــــــــــــام لتصـــــــــــــل ال

  . 2015عام % 37المركبات المسجلة ، ثم عادت وانخفضت الى 

  : من المركبات المرهونة مركبات خصوصیة وخصوصیة مزدوجة االستعمال 

ــــــــالل بیانـــــــــــات المركبـــــــــــات المرهونــــــــــة انـــــــــــه بلــــــــــغ عـــــــــــدد المركبـــــــــــات المرهونــــــــــة خـــــــــــالل االعـــــــــــوام  ـــــین مـــــــــــن خــ تبـــــ

ــــــــــارب ال  ـــــــــــــا یقــــــ ـــــــــــة منهــــــــــــــــا )  41,559( مـــ ـــــــیة مزدوجــــــــــــــــة )  33,298(مركبـــــ مركبــــــــــــــــة خصوصــــــــــــــــیة وخصوصـــــــــ

  : االستعمال، موضحة في الجدول التالي 

2008 2009 2010 2011 2012  

2464 3811 5543 5692 4925  

1024 1622 2363 2810 2654  

723 1349 2014 1614 1329  

1747 2971 4377 4424 3983 4109 

 54.7% 45.4% 2.7% -13.5% 2.2% 

االدارة العامة للتخطیط والدراسات  –دائرة المعلومات : المصدر 

ــــــات  ــــــى المركب ــــــب عل ــــــات مــــــن اجمــــــالي حجــــــم الطل ــــــى رهــــــن المركب ــــــب عل ــــــي الطل ــــــر النســــــوي ف نســــــبة التغی

  : في االراضي الفلسطینة 

ــــــــات فـــــــــي االراضـــــــــي الفلســـــــــطینة  ــط نســـــــــبة التغیـــــــــر الســـــــــنوي فـــــــــي الطلـــــــــب علـــــــــى رهـــــــــن المركبـ بلـــــــــغ متوســـــــ

ــــــــــالل ــــــــــــــكل ملحـــــــــــــــوظ خـــــ ـــــــــــــام  ارتفـــــــــــــــاع بشـ ـــــــــــع بنســـــــــــــــبة % 55بنســـــــــــــــبة  2009-2008العــ وارتفــــ

:   ، موضح في الرسم البیانیة التاالي 2014خالل العام % 38

2011 2012 2013 2014 2015 االجمالي 

اجمالي المركبات المرھونة

مجموع الخصوصي 

لدراسات و�بحاثدائرة ا: اعداد 

 

 عـــــــــــــدد مـــــــــــــن % 24

المركبات المسجلة ، ثم عادت وانخفضت الى 

  

من المركبات المرهونة مركبات خصوصیة وخصوصیة مزدوجة االستعمال % 80

ــــــــالل بیانـــــــــــات المركبـــــــــــات المرهونــــــــــة انـــــــــــه بلــــــــــغ عـــــــــــدد المركبـــــــــــات المرهونــــــــــة خـــــــــــالل االعـــــــــــوام  ـــــین مـــــــــــن خــ تبـــــ

ــــــــــارب ال ) 2015 ـــــــــــــا یقــــــ مـــ

االستعمال، موضحة في الجدول التالي 

 نوع المركبة

 اجمالي المركبات المرهونة

 مركبة خصوصیة مزدوجة االستعمال

 صالون خصوصي

 المرهونمجموع الخصوصي 

  نسبة التغیر السنوي في رهن المركبات 

  

  

ــــــات : 8-3 ــــــى المركب ــــــب عل ــــــات مــــــن اجمــــــالي حجــــــم الطل ــــــى رهــــــن المركب ــــــب عل ــــــي الطل ــــــر النســــــوي ف نســــــبة التغی

في االراضي الفلسطینة 

ــــــــات فـــــــــي االراضـــــــــي الفلســـــــــطینة  ــط نســـــــــبة التغیـــــــــر الســـــــــنوي فـــــــــي الطلـــــــــب علـــــــــى رهـــــــــن المركبـ بلـــــــــغ متوســـــــ

ــــــــــالل ــــــــــــــكل ملحـــــــــــــــوظ خـــــ ارتفـــــــــــــــاع بشـ

38، وارتفع بنسبة 2010

  

اجمالي المركبات المرھونة

مجموع الخصوصي 
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 2008مركبـــــــــــة خـــــــــــالل العـــــــــــام  2,464ارتفـــــــــــع  عـــــــــــدد  المركبـــــــــــات المرهونـــــــــــة علـــــــــــى مـــــــــــدار الســـــــــــنوات الســـــــــــابقة  مـــــــــــن 

  _ : ، موضحة في الرسم البیاني التالي2015مركبة خالل العام  7,157لیصل الى  

 
   

 :شركات التأجیر التمویلي : 8-4

ـــــــــیع شـــــــــــریحة االفـــــــــــراد للمـــــــــــن االجـــــــــــراءات التـــــــــــي اتخـــــــــــذتها الشـــــــــــركات وخاصـــــــــــة وكـــــــــــالء المركبـــــــــــات  ـــــــــــى توســ عمـــــــــــل عل

ــــــــات تأســـــــــیس شـــــــــركات التمویـــــــــل التـــــــــأجیري والتـــــــــي تمكـــــــــن االفـــــــــراد مـــــــــن مـــــــــن اقتنـــــــــاء  والشـــــــــركات القتنـــــــــاء وشـــــــــراء المركبـ

ـــــــي تتوافــــــــــق مركبــــــــــات ومركبــــــــــات خصوصــــــــــیة وتجاریــــــــــة وفــــــــــق دفعــــــــــات مریحــــــــــة وط ویلــــــــــة نســــــــــبیًا تنتهــــــــــي بالتملیــــــــــك، والتـــ

ـــــــالم ـــــــــز خدمـــــــــة االیمـــــــــع الشـــــــــریعة االســ جـــــــــارة المنتهیـــــــــة بالتملیـــــــــك التـــــــــي تقـــــــــدمها الشـــــــــركات یة ، حیـــــــــث ان اهـــــــــم مـــــــــا یمی

ــــــث تشــــــــــكل  نســـــــــب التغطیــــــــــة المرتفعـــــــــة والشــــــــــروط المیســـــــــرة وســــــــــرعة اتخــــــــــاذ القـــــــــرار فــــــــــي العدیـــــــــد مــــــــــن الشـــــــــركات ، حیــــ

ــــــــــا یســـــــــــــاع ـــــــیة ممـــ ــــــــــمانة االساســــــ ـــــــــــــا  المركبـــــــــــــة الضـــ ـــــتفادة مـــــــــــــن مزای ـــــــــــــاتهم واالســــــــ ـــــــــــــى تحـــــــــــــدیث مركب د المســـــــــــــتأجرین عل

المركبــــــــــات الحدیثــــــــــة والمتطــــــــــورة مــــــــــن حیــــــــــث الجــــــــــودة واالمــــــــــان والتقنیــــــــــات المتطــــــــــورة فــــــــــي تــــــــــوفیر الوقــــــــــود كمــــــــــا تــــــــــوفر 

  12. تكالیف الصیانة من خالل االقساط المریحة والمیسرة

ــــــــــأجیري انــــــــــــه التمویــــــــــــل المبنــــــــــــي علــــــــــــى االصــــــــــــ ــــــــــول الثابتــــــــــــه یعــــــــــــرف التمویــــــــــــل التــ ومنهــــــــــــا ل ویســــــــــــتخدم لشــــــــــــراء االصــ

 نالمركبـــــــــات ، وذلـــــــــك مـــــــــن خـــــــــالل قیـــــــــام شـــــــــركات التـــــــــأجیر التمـــــــــویلي بشـــــــــراء االصـــــــــول التـــــــــي یحتاجهـــــــــا المســـــــــتأجر مـــــــــ

ــــــــــوفیر هــــــــــذه االصــــــــــول التــــــــــي یختارهــــــــــا المســــــــــتاجر مــــــــــن المــــــــــوردین، ومــــــــــن ثــــــــــم تــــــــــوفیر هــــــــــذه  المــــــــــرودین ومــــــــــن ثــــــــــم ت

ــــــــتاجر لفتــــــــــرة زمنیــــــــــ ــــــــتخدام المســ ـــــــــتراه الســ ــــــــــل دفعــــــــــات االیجــــــــــار االصــــــــــول المشـ ، )الملكیــــــــــة االقتصــــــــــادیة( ة محــــــــــددة مقاب

 13. مع بقاء الملكیة القانونیة لالصل للمؤجر

                                                           
12
  2014 –وكالة معا  –قدیم خدمات التأجیر التمویلي تقریر صحفي بعنوان مینا واالجارة توقعان اتفاقیة ت 
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ــــــــــویلي ، حیــــــــــــث  2014لســــــــــــنة ) 6(المصــــــــــــادقة علــــــــــــى قــــــــــــرار رقــــــــــــم  2014وتــــــــــــم خــــــــــــالل العــــــــــــام  ــــــــــأجیر التمــ بشــــــــــــان التــ

ـــــــانوني الواضـــــــح والفعـــــــال الـــــــذي مـــــــن شـــــــانه تنظـــــــیم ال ـــــــرار فـــــــي ایجـــــــاد االطـــــــار الق ـــــــین اطـــــــرف سیســـــــاهم هـــــــذا الق عالقـــــــة ب

ــــــث یوضـــــــــح تعریفـــــــــًا واضـــــــــحًا للتـــــــــاجیر التمـــــــــویلي یمیـــــــــزه عـــــــــن غیـــــــــره مـــــــــن االدوات المالیـــــــــة  عقـــــــــد التـــــــــاجیر التمـــــــــویلي حیـــ

  .وعملیات االیجار االعتیادیة 

ــــــــــویلي  ــــــــــأجیر التمــ ــــــــــوق التــ ،  موضــــــــــــحة فــــــــــــي الجــــــــــــدول 2015شــــــــــــركات حتــــــــــــى نهایــــــــــــة عــــــــــــام )  11(وتعمــــــــــــل فــــــــــــي ســ

  : التالي

 شركات التاجیر التمویلي العاملة   الرقم 

 الشركة العربیة للتأجیر التمویلي  .1

 )بال لیس( الشركة الفلسطینیة للتأجیر والتاجیر التمویلي   .2

 جودلك للتاجیر المویلي  .3

 شركة ریتز  لیسینغ  لخدمات التاجیر والتاجیر التمویلي  .4

 شركة االجارة الفلسطینیة  .5

 للتاجیر والتاجیر التمویليشركة المراد   .6

 شركة ایزي كار للتاجیر التمویلي   .7

 شركة لیز فور یو للتاجیر التمویلي   .8

 شركة لیس اند جو   .9

 شركة مینا للتاجیر والتاجیر التمویلي  .10

  شركة وایت ستون للتأجیر التمویلي   .11

  2016بیانات  –هیئة سوق راس المال : المصدر

  

  :  تأجیر التمویلي للمركبات ال علىنسبة التغیر السنوي في الطلب 

ــــــــــأجیر التمــــــــــویلي مــــــــــن ــــــــــى مركبــــــــــات الت ــــــنوي عل ــــــــــب الســــ ــــــــــة خــــــــــالل العــــــــــام  88تذبــــــــــذب حجــــــــــم الطل لیصــــــــــل  2006مركب

ــــــاع بلغــــــــت 2016خــــــــالل العــــــــام  1462لترتفــــــــع الــــــــى  2015مركبــــــــة خــــــــالل العــــــــام  1045الــــــــى  حیــــــــث   بنســــــــبة ارتفــ

ــــــــــــب  ـــــــــــات التــــــــــــــتركــــــــــــــز الطلــ ــــــــــــــى مركبـــ ــــــــــــت  2015و 2013خــــــــــــــالل االعــــــــــــــوام أجیر التمــــــــــــــویلي عل ــــــــــر بلغـــ ــــــــــــبة تغیــــ بنســ

  :موضحة في الرسم البیاني التالي ،على التوالي% 136.4و% 239.7
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  : االسباب الرئیسیة لالرتفاع في قیمة القروض الموجة لشراء المركبات: 8-5

ــــــــــة فــــــــــي البنــــــــــو االجــــــــــراءات التوســــــــــع فــــــــــي التســــــــــهیالت االئتمانیــــــــــة الممنوحــــــــــة للمــــــــــواطنین مــــــــــن قبــــــــــل  .1 ك العامل

 .االراضي الفلسطینیة

  .المنافسة القویة بین البنوك على استقطاب المواطنین  .2

 . عدم توفر السیولة بین ایدي المواطنین بدفعهم الى االقتراض .3

ـــــــــــد  .4 ــــهیالت ق ــــــــــوك وتســـــــ ـــــــــــات بالتســـــــــــهیالت الممنوحـــــــــــة عبـــــــــــر البنـ سیاســـــــــــة الشـــــــــــركات وخاصـــــــــــة وكـــــــــــالء المركب

 . من قیمة المركبة% 100تصل الى 

 . المباهاة والتقلید  بین المواطنین في اقتناء المركبات الحدیثة .5

 . الحاجة الى توفر مركبة خاصة في البیوت تدفهعم الى االقتراض لتوفیرها  .6

ـــــــــرهن  .7 ـــــــــث الضـــــــــمان ب ـــــــــوك حی ـــــــــق البن ـــــــــات عـــــــــن طری ـــــــــد شـــــــــراء المركب ـــــــــالء عن ـــــــــوفیر كف ـــــــــى ت عـــــــــدم الحاجـــــــــة ال

 . المركبة

  ــــــــــواطنین مــــــــــــن مخــــــــــــاطر االقــــــــــــراض  وتو ــــــــــــة المــ ــــــــــــد ولحمای ــــــــــت ســــــــــــلطة النق ــ جیــــــــــــه مــــــــــــدخراتهم لالســــــــــــتثمار عمل

ــــــــل البنــــــــوك منهــــــــا العمــــــــل  ــــــــى التســــــــهیالت مــــــــن قب ــــــــى وضــــــــع عــــــــدد مــــــــن القــــــــوانین للحصــــــــول عل الفلســــــــطینیة عل

ـــهیالت بنســـــــــــــبة  ال تتجـــــــــــــاوز  ـــــــــــــى وضـــــــــــــع ســـــــــــــقف للتســــــــــ ــــــــــواطن %  45عل ـــــــا یعـــــــــــــرف ( مـــــــــــــن دخـــــــــــــل المـــ بمــــــ

ــــــــد الاللتزامــــــــات المالیــــــــة للمــــــــواطنین ـــتعالم مــــــــن ســــــــلطة النق ــــــــع ا)باالســـــ ــــــــد مــــــــن المــــــــواطنین للجــــــــوء ، ممــــــــا دف لعدی

 : الى طرق اخرى للشراء المركبات منها

ــــــــــى  التــــــــــأجیر التمــــــــــویلي .1 ــــــــــع عــــــــــددها ال ــــــــــأجیر التمــــــــــویلي والتــــــــــي ارتف ــــــــــات  مــــــــــن خــــــــــالل شــــــــــركات الت  14للمركب

ــــــــــه 2015شــــــــــركة خــــــــــالل العــــــــــام  ــــــــــدة خاصــــــــــة وان ــــــــــات الجدی ــــــــــوكالء المركب ــــــــــع هــــــــــذه الشــــــــــركات مملوكــــــــــة ل ، وجمی

ــــــــاتهم وتــــــــــتم فــــــــــي حالــــــــــة التــــــــــأجیر التمــــــــــویلي ال یطلــــــــــ ب مــــــــــن االفــــــــــراد اســــــــــتعالم مــــــــــن ســــــــــلطة النقــــــــــد حــــــــــول التزامــ

 . المعامالت مباشرة بین الشركة واالفراد او الشركات وبوساطة هیئة سوق رأس المال

ــــــتوردین بالتعامـــــــــــل   .2 ــــاع حــــــــــدة المنافســــــــــة بــــــــــین مســــــــــتوردي المركبــــــــــات وبالتــــــــــالي قیــــــــــام العدیــــــــــد مــــــــــن المســــ ارتفــــــ

وتقـــــــــدیم التســــــــــهیالت المباشــــــــــرة للمــــــــــواطنین مــــــــــن خــــــــــالل الشــــــــــیكات بــــــــــین المــــــــــواطن والتــــــــــاجر ،حیــــــــــث ال تخضــــــــــع 

  . هذه العملیة كما ذكر سابقا لرقابة سلطة النقد

  : القروض على المركبات  دیاداالثار المترتبة على از 

88 92 43 59 87 74 78

265

442

1045

0

200

400

600

800

1000

1200

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

  2015-2006عدد المركبات التي سجلت كتأجیر تمویلي خالل االعوام 



   2016-�دارة العامة للتخطيط والدراسات  – لدراسات و�بحاثدائرة ا: اعداد  78

 

ــــــــــواط .1 ــــــــــواطنینالحـــــــــــد مـــــــــــن  قـــــــــــدرة المـ ـــــــــــة االســـــــــــتثمار، حیـــــــــــث تصـــــــــــبح مـــــــــــدخرات المـ رهنـــــــــــًا  نین علـــــــــــى  امكانی

 . للبنوك

ـــــــــى حیاتــــــــــة االقتصــــــــــادیة  .2 ارتفــــــــــاع حجــــــــــم االعبــــــــــاء والضــــــــــغوطات المادیــــــــــة علــــــــــى المــــــــــواطنین والتــــــــــي تــــــــــؤثر علـ

 . واالجتماعیة

 . وك نتیجة اقتراضه بدون حاجةالضغوطات التي تمارس على المقترض من البنارتفاع  .3

 .اللتزامات المالیة على المواطنعدم توفر االمان االقتصادي لدى المواطن خاصة مع تزاید ا .4

ــــــــــــة القـــــــــــــروض بهـــــــــــــذا االتجـــــــــــــاه  .5 ــــــــــــكل دععبـــــــــــــئ یعـــــــــــــد توجیـ مـــــــــــــُا للتنمیـــــــــــــة علـــــــــــــى االقتصـــــــــــــاد الـــــــــــــوطني وال یشـ

 . االقتصادیة 

مــــــــــن المخــــــــــاطر االخــــــــــرى التــــــــــي تواجــــــــــه المــــــــــواطنین لجــــــــــوء المــــــــــواطنین للتعامــــــــــل مباشــــــــــرة مــــــــــع التجــــــــــار مــــــــــن  .6

ــیكات الشخصــــــــــیة للمــــــــــواطن، وهــــــــــذا یعــــــــــد احــــــــــد اهــــــــــم المخــــــــــاطر التــــــــــي تواجــــــــــه المــــــــــواطنین نظــــــــــرًا  خــــــــــالل الشــــــــ

 . لالرتفاع في مشاكل الشیكات الراجعة وعدم قدرة المواطنین على السداد احیاناً 

كــــــــــذلك مــــــــــن المخــــــــــاطر التــــــــــي تواجــــــــــه المــــــــــواطنین لجــــــــــوءهم لتملــــــــــك المركبــــــــــة مــــــــــن خــــــــــالل شــــــــــركات التــــــــــأجیر  .7

التمـــــــــویلي ، والتـــــــــي یلجـــــــــئ لهـــــــــا العدیـــــــــد مـــــــــن المـــــــــواطنین نتیجـــــــــة الرتفـــــــــااع التزامـــــــــاتهم المالیـــــــــة وعـــــــــدم قـــــــــدرتهم 

ــــــــه  ــــــــوك نظــــــــرا الرتفــــــــاع التزامــــــــاتهم عــــــــن مــــــــا قیمت ــــــــروض مــــــــن خــــــــالل البن ــــــــى ق ــــــــى الحصــــــــول عل مــــــــن % 45عل

ــــــــــدخل، ـــث تعــــــــــد وب ال ــــــــــة ، حیـــــــ ــــــــــل للمركب ــــــــــى تموی ــــــــــى موافقــــــــــة للحصــــــــــول عل ــتطیع الحصــــــــــول عل التــــــــــالي ال یســــــــ

 . احد طرق تهرب المواطنین من التصریح واالستعالم

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   2016-�دارة العامة للتخطيط والدراسات  – لدراسات و�بحاثدائرة ا: اعداد  79

 

  الضرائب املفروضة ع�� است��اد املركبات : تاسعالفصل ال

  : الفلسطي�يةاجما�� قيمة الرسوم ا��مركية ع�� السلع �� �را��� و�سبة مسا�م��ا من 

  

  : نسبة ضریبة الشراء على المركبات من اجمالي قیمة ضریبة الشراء على السلع : 9-1

ملیـــــــــون شـــــــــیكل  748جبایـــــــــة مـــــــــا یقـــــــــارب تـــــــــم انـــــــــه  2015تبـــــــــین مـــــــــن خـــــــــالل بیانـــــــــات وزارة المالیـــــــــة الفلســـــــــطینیة للعـــــــــام 

والتـــــــــي الجمـــــــــارك  قیمـــــــــة ایـــــــــرادات مـــــــــن اجمـــــــــالي  %7.5مـــــــــا نســـــــــبته  شـــــــــكلتمركبـــــــــات، مـــــــــن رســـــــــوم الجمـــــــــارك علـــــــــى ال

مــــــــن ة تــــــــیامــــــــن مــــــــا یــــــــتم جب% 94یصــــــــل مــــــــا نســــــــبته ، فــــــــي حــــــــین  2015ملیــــــــار شــــــــیكل خــــــــالل العــــــــام  9,900بلغــــــــت 

ــــــث تشــــــــــكل  تضـــــــــم المركبــــــــــات والســـــــــجائربالدرجـــــــــة االولـــــــــى  الضـــــــــرائب غیـــــــــر المباشـــــــــرة علـــــــــى الســــــــــلع ـــــات حیـــ والمحروقــــ

  .النسبة االكبر من حجم الضرائب

اي اتخــــــــاذ كســــــــلع مكملــــــــة، فــــــــان الطلــــــــب علــــــــى الوقــــــــود حجــــــــم المركبــــــــات و  عــــــــددعالقــــــــة طردیــــــــة بــــــــین وبمــــــــا انــــــــه یوجــــــــد 

علـــــــــــى حجـــــــــــم الطلـــــــــــب  ة ســـــــــــینعكس مباشـــــــــــر تتعلـــــــــــق برفـــــــــــع او تخفـــــــــــیض ضـــــــــــریبة الشـــــــــــراء علـــــــــــى المركبـــــــــــات  سیاســـــــــــة 

  . على الوقود والسوالر في االراضي الفلسطینیة

كبـــــــــات وبالتـــــــــالي لـــــــــى المر خفـــــــــض حجـــــــــم الطلـــــــــب ع الـــــــــىوبالتــــــــالي رفـــــــــع ضـــــــــریبة الشـــــــــراء علـــــــــى المركبـــــــــات قـــــــــد یـــــــــؤدي 

ان الهـــــــــدف الرئیســــــــــي لرفـــــــــع الضـــــــــرائب رفــــــــــع  وبمـــــــــا ،للســـــــــنوات القادمــــــــــة خفـــــــــض الطلـــــــــب  المقـــــــــدر علــــــــــى المحروقـــــــــات

ــــــــــرادات ــــــــــى تراجــــــــــع االی ــــــــــع ضــــــــــریبة الشــــــــــراء ســــــــــیؤدي ال ــــــــــان رف ــــــیؤ المتحصــــــــــلة مــــــــــن المركبــــــــــات اوًال و  االیــــــــــرادات ف ثر ســــ

ـــــــر مباشـــــــــــر بشــــــــــكل  ــــــنوات الضــــــــــریبة المتحصـــــــــــلة مـــــــــــن المحروقـــــــــــات خاصــــــــــة اذا تـــــــــــم االعلـــــــــــى غیــــ عتمـــــــــــاد علیهـــــــــــا للســـــ

  . القادمة كمصدر ایرادات متجدد

ــــــــــى المركبــــــــــات ةهدفــــــــــ  ــــــــــى تحدیــــــــــد ضــــــــــریبة الشــــــــــراء عل ــــــــــة محــــــــــددة  السیاســــــــــة العامــــــــــة لــــــــــوزارة المالیــــــــــة بالعمــــــــــل عل بالی

ــــث تفـــــــــرض ضـــــــــریبة شــــــــراء مرتفعـــــــــة علــــــــى المركبـــــــــات ذات حجــــــــم المحـــــــــرك االعلـــــــــى  علـــــــــى تعتمــــــــد  ـــــــاتور حیــــ حجــــــــم المــ

والتــــــــــي تســــــــــتخدم لــــــــــذوي الــــــــــدخل المرتفــــــــــع ، ویــــــــــتم معاملــــــــــة المركبــــــــــات ذات حجــــــــــم المــــــــــاتور الصــــــــــغیر والتــــــــــي تســــــــــتخدم 

  . بضریبة شراء اقللذوي الدخل المحدود 

ــــــــــــى المركبــــــــــــات  ـــــــابقًا حــــــــــــول الضــــــــــــرائب المفروضــــــــــــة عل ــــــــــر نشــــــــــــر ســـــ ــ القیمــــــــــــة  اشــــــــــــار التقریــــــــــــر انومــــــــــــن خــــــــــــالل تقری

ـــــــــة وتقـــــــــاس بنســـــــــبة  ـــــــــى المركبـــــــــات هـــــــــي ثابت ـــــــــة المفروضـــــــــة عل ــــــو قیمـــــــــة ضـــــــــریبة % 7الجمركی ـــــــــف هـــ ، ولكـــــــــن مـــــــــا یختل

ـــــــــــین  ـــــــــــد قیمـــــــــــة الضـــــــــــریبة حســـــــــــب حجـــــــــــم المحـــــــــــرك  مركبـــــــــــةب ـــــــتم تحدی ـــث یــــ ـــــــاتور" وأخـــــــــــرى ، حیــــــــ ـــثال تـــــــــــدفع " المــــ فمــــــــ

ـــــــــــاوز حجـــــــــــــم محركهـــــــــــــا  اتمركبـــــــــــــال ــــــــي یتجــ ــــــــــــافة %  75ضـــــــــــــریبة شـــــــــــــراء بقیمـــــــــــــة ) CC   2000(  "مـــــــــــــاتور"التـــــ ، اضـ

ــــــــــــافة  ــــــــــــة المضـــــ ــــــــــــى القیمـــــ ـــــ ـــــــــــــــــدفع ال  بینمـــــــــــــــــا% .  16ال ـــــــــــــــــاتت ــــــــــــــــا  مركب ــــــــــــــم محركهـ ـــــــــــــــــل حجـــ ـــــــــــــــــي یق ـــــــاتور" الت " المــــــــــ

ـــــــــــــراء بقیمـــــــــــــــة ) CC 2000(عـــــــــــــــن ـــــــــــــریبة شـــ االوروبیــــــــــــــــة  لمركبـــــــــــــــةغیــــــــــــــــر ان ا% .  16وقیمــــــــــــــــة مضـــــــــــــــافة %  50ضــ

  %.7ریبة الشراء وبالتالي یتم دفع فقط الرسوم الجمركیة الثابتة وقیمتها المنشأ یتم اعفاؤها من ض

ــــــات هـــــــــي ثابتـــــــــة ومحـــــــــددة بنســـــــــبة  ـــ ـــــــــف قیمتهـــــــــا مـــــــــن %  7اذا القیمـــــــــة الجمركیـــــــــة للمركب ، ولكـــــــــن ضـــــــــریبة الشـــــــــراء تختل

مركبـــــــــة صــــــــــغیرة او خاصــــــــــة، بینمـــــــــا المركبــــــــــات العمومیــــــــــة   الخــــــــــرى وحســـــــــب حجــــــــــم المحــــــــــرك، ســـــــــواء اكانــــــــــتمركبـــــــــة 

  .ى الباصات هي معفیة من ضریبة الشراء والشحن وحت

ــــاء بعــــــــــد تعــــــــــدیل وزاري فــــــــــي العــــــــــام   ــــث كانــــــــــت  2013یــــــــــذكر أن هــــــــــذا االرتفــــــــــاع فــــــــــي قیمــــــــــة ضــــــــــریبة الشــــــــــراء جــــــ حیــــــ

  .% 75لتصبح اآلن %  25الى  CC) 2000(النسبة تصل للمركبات التي یزید محركها عن 
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ــــــــت قیمــــــــة ضــــــــریبة الجمــــــــارك المفروضــــــــة   ــــــــي دائــــــــرة الجمــــــــارك بأنــــــــه قــــــــدیما كان وحســــــــب مــــــــا ذكــــــــر ذوو االختصــــــــاص ف

ـــــــات موحـــــــــدةعلـــــــــى ال للمركبـــــــــات التـــــــــي تســـــــــیر علـــــــــى البنـــــــــزین او الســـــــــوالر بغـــــــــض النظـــــــــر عـــــــــن حجـــــــــم المحـــــــــرك ،  مركبــ

ـــــــــى اال انـــــــــه تـــــــــم االعتمـــــــــاد الیـــــــــة جدیـــــــــدة فـــــــــي تحدیـــــــــد ضـــــــــریبة الشـــــــــراء تختلـــــــــف وبنســـــــــب متفاوتـــــــــه للمركبـــــــــات  بنـــــــــاء عل

ـــــــاتور كمــــــــا ذكــــــــر ســــــــابقا ، فــــــــي حیــــــــث  التــــــــي تعتمــــــــد علــــــــى البنــــــــزین ، او الكهربــــــــاء و   االلكترونیــــــــة مركبــــــــاتال حجــــــــم لمـ

ـــــــت تــــــــــدفع ضــــــــــریبة شــــــــــراء بقیمــــــــــة  ــــــین معــــــــــا، كانـــ ـــــــت تــــــــــدفع  مركبــــــــــات، بینمــــــــــا ال%  10، او االثنــــ ــــــــدیقة للبیئــــــــــة كانـــ الصــ

   %.30رسوم ما یقارب 

  : 2015-2010قیمة ایرادات جمارك المركبات خالل االعوام : 9-2

ــــــــــــرادات المتحصــــــــــــلة مــــــــــــن الضــــــــــــرائب علــــــــــــى المركبــــــــــــات خــــــــــــالل العــــــــــــام  ــــــــــوع قیمــــــــــــة االی ــــــــــوالي  2011بلغــــــــــــت مجمــ   حــ

ـــیكل منخفضــــــــــــــــة بنســــــــــــــــبة ) 392(  ـــــــــــ ــــــــــون شــ ـــــــــــــرائب  2010عــــــــــــــــن عــــــــــــــــام % 11.5ملیــــــ ـــــت قیمــــــــــــــــة الضـــ حیــــــــــــــــث ارتفعـــــــــــ

ـــــــــات خـــــــــالل عـــــــــام  ـــــــــات خاصـــــــــة بشـــــــــكل مطـــــــــر  2010المتحصـــــــــلة مـــــــــن المركب ـــــــــاع الطلـــــــــب علـــــــــى المركب د  نتیجـــــــــة الرتف

 2012-2011بعـــــــــــد قـــــــــــرار تخفـــــــــــیض ضـــــــــــریبة الشـــــــــــراء علـــــــــــى المركبـــــــــــات، ثـــــــــــم عـــــــــــادت وانخفضـــــــــــت خـــــــــــالل االعـــــــــــوام 

ـــــــــــات ذات المحـــــــــــرك  2012 ـــــــــــى المركب ـــــــــــع قیمـــــــــــة ضـــــــــــریبة الشـــــــــــراء عل ــــــــــول رف ـــــــــــة حـ ـــــــــــرار وزارة المالی ـــــــــبب ق  2000ccبســ

ـــــت قیمــــــــــــة جمــــــــــــارك المركبــــــــــــات خــــــــــــالل عــــــــــــامي ــــــث بلغــــــــــــت  2015-2014 واعلــــــــــــى،  كمــــــــــــا ارتفعـــــــ بشــــــــــــكل كبیــــــــــــر حیــــــ

ــــــنوي فـــــــــي االرتفـــــــــاع  ـــــباب منهـــــــــا االرتفــــــــــاع % 48و% 38نســـــــــبة التغیـــــــــر الســـ علـــــــــى التـــــــــوالي ، نتیجـــــــــة لعـــــــــدد مـــــــــن االســــ

ـــــــــي حجـــــــــم الطلـــــــــب علـــــــــى المركبـــــــــات واالرتفـــــــــاع  فـــــــــي اعـــــــــداد مســـــــــتوردي المركبـــــــــات ،باالضـــــــــافة الـــــــــى  قـــــــــرارات وزارة  ف

ــــــتوردین بالحــــــــــد االدنــــــــــى لالســــــــــت ــــــــــل حــــــــــول الــــــــــزام المســــ ــــــــــى االجــــــــــراءات  25-20یراد النق ــــــــــة ســــــــــنویًا ، باالضــــــــــافة ال مركب

ــــــــماح بأدخــــــــــــال الــــــــــــدراجات  والسیاســــــــــــات الجدیــــــــــــدة الخاصــــــــــــة بتقلیــــــــــــل االعتمــــــــــــاد علــــــــــــى التحویــــــــــــل مــــــــــــن اســــــــــــرائیل والســــ

جمـــــــــارك المركبـــــــــات لالعـــــــــوام الخمـــــــــس االیـــــــــرادات المتحصـــــــــلة مـــــــــن  التـــــــــالي قیمـــــــــة  الناریـــــــــة ، موضـــــــــحة فـــــــــي الجـــــــــدول 

  : النحو التاليموضحة على ، )2015-2010 (من االیرادات المتحصلة  السابقة 

  ونسبة التغیر السنوي 2015-2010لالعوام الجمارك على المركبات  االیرادات المتحصلة  من رسومقیمة 

 **نسبة التغیر السنوي  *قیمة ضریبة الشراء  السنة 

2010 443838635   

2011 392575930 -11.5% 

2012 307788277 -21.6% 

2013 365647540 18.8% 

2014 505446500 38.2% 

2015 749601576 48.3% 

  2016 –وزارة المالیة  –االدارة العامة للجمارك والمكوس : المصدر*

  حسابات الباحث** 
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نسبة التغییر السنوي في قیمة االیرادات المتحصلة من  الضرائب على  المركبات خالل االعوام 
2010-2015  
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  : تأثیر ضریبة الشراء  على حجم الطلب على المركبات في االراضي الفلسطینیة : 9-3

ـــــــــى حجـــــــــم المـــــــــاتور اخ ـــــــــات كمـــــــــا ذكـــــــــر ســـــــــابقا بنـــــــــاء عل ـــــــــى المركب خاصـــــــــة خـــــــــالل االعـــــــــوام تلفـــــــــت ضـــــــــریبة الشـــــــــراء عل

ــــــــبة ضـــــــــــریبة  2015-2012االخیـــــــــــرة  ، وبالتـــــــــــالي عنـــــــــــد دراســـــــــــة العالقـــــــــــة بـــــــــــین حجـــــــــــم الطلـــــــــــب علـــــــــــى المركبـــــــــــات ونســـ

ل مــــــــن مركبــــــــات مــــــــاتور اقــــــــ( تقســــــــیم المركبــــــــات بنــــــــاء علــــــــى حجــــــــم المــــــــاتور  مــــــــن دراء علــــــــى المركبــــــــات كــــــــان ال بــــــــالشــــــــ

2000  CC  ( 2000ومركبات ماتور اكبر من CC  موضحة في الجدول التالي :    

  

  

  حجم الطلب على المركبات بناء على حجم الماتور ونسبة ضریبة الشراء

 cc2000 totalاكبر من * **نسبة ضریبة الشراء  **نسبة ضریبة الشراء  cc2000اقل من * حجم الماتور

2004 1152 95% 95% 2091 3243 

2005 4084 95% 95% 2675 6759 

2007 4493 75% 75% 3103 7596 

2008 6885 75% 75% 3097 9982 

2009 11306 75% 75% 4232 15538 

2010 15308 50% 50% 4572 19880 

2011 13875 50% 75% 2916 16791 

2012 11049 50% 75% 2369 13418 

2013 9821 50% 75% 2365 12186 

2014 13127 50% 75% 2580 15707 

2015 16170 50% 75% 2951 19121 

   2016 -وزارة النقل والمواصالت  –ة العامة للتخطیط والدراساتار االد –دائرة المعلومات : المصدر *

  .2016 -وزارة المالیة الفلسطینیة  -االدارة العامة للجمارك والمكوس** 

  

  : واكبر  2000CC العالقة بین نسبة ضریبة الشراء على المركبات وحجم الطلب على مركبات ماتور  -1

ـــــى المركبـــــات مـــــاتور  واكبـــــر  مـــــع بقـــــاء العوامـــــل االخـــــرى ثابتـــــه تبـــــین ان  2000CCومـــــن خـــــالل تقـــــدیر معادلـــــة الطلـــــب عل

وبــــــین نســــــبة واكبــــــر  2000CC بــــــین حجــــــم الطلــــــب علــــــى المركبــــــات مــــــاتور% 49هنــــــاك عالقــــــة عكســــــیة ضــــــعیفة بنســــــبة 

ــــة  ، حیــــث تــــم تموضــــیح%1ضــــریبة الشــــراء المفروضــــة علــــى هــــذا النــــوع مــــن المركبــــات، مــــع نســــبة خطــــأ معاینــــة بلــــغ  العالق

  :  بالمعادلة التالیة 

6470-4550X  =  
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 2000CC تحلیـــــــل حساســـــــیة الطلـــــــب علـــــــى المركبـــــــات لنســـــــبة ضـــــــریبة الشـــــــراء المفروضـــــــة علـــــــى شـــــــراء المركبـــــــات مـــــــاتور 

  : موضحة في الجدول التالي واكبر 

 حجم الطلب المتوقع  نسبة ضریبة الشراء  قیمة ضریبة الشراء المقترحة 

 4195 %50 % 50فرض ضریبة شراء على المركبات بنسبة 

 3967 %55 % 55فرض ضریبة شراء على المركبات بنسبة 

 3740 %60 % 60فرض ضریبة شراء على المركبات بنسبة 

 3512 %65 % 65فرض ضریبة شراء على المركبات بنسبة 

 3285 %70 % 70فرض ضریبة شراء على المركبات بنسبة 

 3057 %75 % 75فرض ضریبة شراء على المركبات بنسبة 

 2830 %80 % 80فرض ضریبة شراء على المركبات بنسبة 

  تقدیرات الباحث

  :  2000CC اقل من  وحجم الطلب على مركبات ماتورالعالقة بین نسبة ضریبة الشراء على المركبات  -2

مــــــع بقــــــاء العوامــــــل االخــــــرى ثابتــــــه تبــــــین ان  2000CC اقــــــل  ومــــــن خــــــالل تقــــــدیر معادلــــــة الطلــــــب علــــــى المركبــــــات مــــــاتور

وبـــــین نســـــبة  2000CC بــــین حجـــــم الطلــــب علـــــى المركبـــــات مــــاتور اقـــــل مــــن % 67بنســـــبة  معتدلـــــة هنــــاك عالقـــــة عكســــیة 

ــــات، مــــع نســــبة خطــــأ معاینــــة بلــــغ  ضــــریبة الشــــراء المفروضــــة ــــى هــــذا النــــوع مــــن المركب ـــث تــــم توضــــیح العالقــــة %3عل ، حیـ

  :  بالمعادلة التالیة 

23781-21241X =  
  

علـــــــى شـــــــراء المركبـــــــات مـــــــاتور اقـــــــل مـــــــن  تحلیـــــــل حساســـــــیة الطلـــــــب علـــــــى المركبـــــــات لنســـــــبة ضـــــــریبة الشـــــــراء المفروضـــــــة 

2000CC  موضحة في الجدول التالي:  

 حجم الطلب المتوقع  نبة ضریبة الشراء  قیمة ضریبة الشراء المقترحة 

 17409 %30 % 30فرض ضریبة شراء على المركبات بنسبة 

 16347 %35 % 35فرض ضریبة شراء على المركبات بنسبة 

 15285 %40 % 40فرض ضریبة شراء على المركبات بنسبة 

 14223 %45 % 45فرض ضریبة شراء على المركبات بنسبة 

 12098 %55 % 55فرض ضریبة شراء على المركبات بنسبة 

 11036 %60 % 60فرض ضریبة شراء على المركبات بنسبة 

 9974 %65 % 65فرض ضریبة شراء على المركبات بنسبة 

 8912 %70 % 70فرض ضریبة شراء على المركبات بنسبة 

 7850 %75 % 75فرض ضریبة شراء على المركبات بنسبة 

 6788 %80 % 80فرض ضریبة شراء على المركبات بنسبة 

  تقدیرات الباحث

ــــب یتــــأثر بنســــبة التغیــــر نســــبة ضــــریبة ال شــــراء وممــــا ســــبق یتضــــح ان الطلــــب علــــى المركبــــات فــــي االراضــــي الفلســــطینیة طل

بعالقــــة عكســــیة حیــــث انــــه كلمــــا ارتفعــــت ضــــریبة الشـــــراء انخفــــض الطلــــب علــــى المركبــــات فــــي االراضــــي الفلســــطینة وكلمـــــا 

  . انخفضت ضریبة الشراء ارتفع الطلب على المركبات 
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  :التوصيات و النتائج : الفصل العاشر

  :النتائج الرئ�سية للدراسة: 1- 10
  ــــات فــــي االراضــــي ــــاع حجــــم شــــهد ســــوق المركب ــــرة حیــــث ارتف ــــُا نشــــطًا خــــالل الســــنوات العشــــر االخی الفلســــطینیة طلب

ــــب علــــى المركبــــات بمعــــدل ســــنوي قــــدره  ــــي االســــواق المحلیــــة %19.3الطل ــــات ف ــــب علــــى المركب ، حیــــث ارتفــــع الطل

ــــــى  2005مركبــــــة عــــــام ) 6,811(مــــــن  ــــــغ عــــــدد المركبــــــات المرخصــــــة فــــــي 2015مركبــــــة عــــــام ) 19,606(ال ، وبل

 .مركبة مرخصة)  185,529(     2016الضفة الغربیة حتى نهایة شهر فبرایر االراضي الفلسطینة

 

  ـــــى المركبـــــات فـــــي االراضـــــي الفلســـــطینیة االتجـــــاه العـــــام للسلســـــة الزمنیـــــة ذات اتجـــــاه عـــــام اخـــــذ بالزیـــــادة للطلـــــب عل

ال انهـــــا تتـــــاثر بشـــــكل مباشـــــر كغیرهـــــا مـــــن السالســـــل الزمنیـــــة بـــــاي حـــــدث   2015-2005خـــــالل الفتـــــرة مـــــن عـــــام 

حیـــــث انخفـــــض حجـــــم الطلـــــب نتیجـــــة لالحـــــداث السیاســـــیة واثـــــرت بشـــــكل  2006رضـــــي كمـــــا حـــــدث خـــــالل عـــــام ع

ــــات ــــى حجــــم الطلــــب علــــى المركب ــــاع  حجــــم الطلــــب علــــى المركبــــات خــــالل  ســــلبي عل ــــرة، كمــــا ارتف ــــك الفت خــــالل تل

ة نتیجـــــ  2011نتیجــــة النخفـــــاض ضــــریبة الشـــــراء علــــى المركبـــــات، ثــــم عـــــاد وانخفــــض خـــــالل العــــام    2010عــــام 

الشــــباع الســــوق بالمركبــــات مــــن جهــــة ومــــن جهــــة اخــــرى اشــــباع الســــوق الفلســــطیني بالمركبــــات ونظــــرا لوجــــود عــــدد 

 .من الخالفات مع مستوردي المركبات في تلك الفترة

 

 ــــــى المركبــــــات فــــــي االراضــــــي الفلســــــطینیة ــــــى ارتفــــــاع الطلــــــب عل ـــــتمرار تخفــــــیض ضــــــریبة  العوامــــــل التــــــي ادت ال اسـ

ار االوضـــــاع االقتصـــــادیة اســـــتمرار التســـــهیالت الممنوحـــــة مـــــن قبـــــل البنـــــوك علـــــى الشـــــراء علـــــى المركبـــــات، اســـــتقر 

 2010مســــــتورد عــــــام  148المركبــــــات الجدیــــــدة والمســــــتعملة ، ارتفــــــاع عــــــدد مســــــتوردي المركبــــــات المســــــتعملة مــــــن 

مســــــتورد خـــــالل العــــــام  23الـــــى  17، ارتفـــــاع فـــــي عــــــدد وكـــــالء المركبــــــات مـــــن  2015مســـــتورد عــــــام  212الـــــى  

ة العــــــروض علــــــى المركبــــــات مــــــن قبــــــل وكــــــالء المركبــــــات، اتجــــــاه المــــــواطنین لشــــــراء المركبــــــات مــــــن ، زیــــــاد 2015

ــــــث ارتفــــــع عــــــددها مــــــن  شــــــركات عــــــام  10الــــــى  2007شــــــركات عــــــام  3(خــــــالل شــــــركات التمویــــــل التــــــأجیري حی

، فــــتح اســــواق غــــزة امــــام مســــتوردي المركبــــات ســــواء فــــي )2015شــــركة خــــالل العــــام  14الــــى  2014خــــالل عــــام 

ـــت بهـــــا عـــــدد مـــــن الشـــــركات الضـــــفة ا و غـــــزة والســـــماح بأدخـــــال مركبـــــات الـــــى قطـــــاع غـــــزة ، السیاســـــات التـــــي قامــ

 . بشكل مباشرت بالبیع بالتقسیط للمواطنین ، و خاصة وكالء المركبا

 

 54 % ،2015-2010االعــــــــوام خــــــــالل  مــــــــن الطلــــــــب المركبــــــــات تركــــــــز علــــــــى المركبــــــــات المســــــــتوردة مســــــــتعمل ،

، %)12(ثـــــــم المركبـــــــات المحــــــــول مـــــــن اســـــــرائیل بنســــــــبة %) 31(بنســـــــبة ) الــــــــة الوك( تالهـــــــا المركبـــــــات الجدیـــــــدة 

 ).%3(وغیر ذلك شكلت 

  

  عــــــام % 31الــــــى  2014عــــــام % 40تراجــــــع الحصــــــة الســــــوقیة مــــــن حجــــــم الطلــــــب علــــــى المركبــــــات الجدیــــــدة مــــــن

زیــــادة عــــدد مســــتودري المركبــــات المســــتعملة مــــن : ، حیــــث یرجــــع هــــذا التراجــــع الــــى عــــدد مــــن العوامــــل منهــــا 2015

ادى الـــــى تـــــوفر العدیـــــد مـــــن البـــــدائل والخیـــــارات امـــــام المـــــواطنین،  2015مســـــتورد عـــــام    212مســـــتورد الـــــى  180
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ـــــــات  ـــــــى المركب ـــــــي العـــــــروض عل ـــــــات المســـــــتعملة ، تراجـــــــع ف اعتمـــــــاد البنـــــــوك لمـــــــنح تســـــــهیالت بنكیـــــــة اكبـــــــر للمركب

ـــــوكالء،  ـــــة الالجدیـــــدة مـــــن قبـــــل ال ـــــة محدودی ـــــدة ذات الخصـــــائص التكنولوجی ـــــراغبین باقتنـــــاء مركبـــــات جدی مـــــواطنین ال

ـــــدة ارتفـــــاع اســـــعار المركبـــــات الجدیـــــدة، الحدیثـــــة،  وارتفـــــاع الخســـــارة الناتجـــــة عـــــن امتالكهـــــا حیـــــث ان المركبـــــة الجدی

  . من ثمنها عند تسجیلها في دوائر الترخیص %15 - %10ما ما بین  تخسر 

  منهــــا: الفلســــطینیةت التــــي اثــــرت علــــى ســــوق المركبــــات الجدیــــدة فــــي االراضــــي العوامــــل والمحــــداداهنــــاك عــــدد مــــن 

ـــــى المركبـــــات ومـــــنح القـــــروض للمـــــواطنین، قیـــــام عـــــدد مـــــن وكـــــالء المركبـــــات بعمـــــل  اســـــتمرار التامینـــــات البنكیـــــة عل

ــــأجیر 2014عــــروض علــــى المركبــــات خاصــــة خــــالل نهایــــة العــــام  ــــوكالء بفــــتح شــــركات ت ، قیــــام عــــدد كبیــــر مــــن ال

ـــــوكالء، اعتمـــــاد المؤسســـــات تمـــــویلي اد ــــهیالت مباشـــــرة مـــــع ال ـــــى تسـ ـــــى  التســـــهیل فـــــي  حصـــــول المـــــواطنین عل ى ال

االهلیــــــة واالجنبیــــــة علـــــــى شــــــراء المركبـــــــات الجدیــــــدة الوكالـــــــة وخاصــــــة مـــــــن خــــــالل التمویـــــــل التــــــأجیر، السیاســـــــات 

مومیــــة مــــن خـــــالل المتبعــــة فــــي وزارة النقــــل والمواصــــالت بــــدعم اســــتیراد المركبــــات الجدیــــدة وخاصــــة المركبــــات  الع

مـــــن %) 25(حیـــــث یعطـــــى مـــــن یحضـــــر مركبـــــة وكالـــــة جدیـــــدة خصـــــم یصـــــل الـــــى ( قـــــرار تملیـــــك رخـــــص التشـــــغیل 

قیمـــــــة رخصـــــــة التشـــــــغیل، سیاســـــــات وزارة النقـــــــل المســـــــتمرة بمنـــــــع تحویـــــــل المركبـــــــات الخصوصـــــــیة الـــــــى االراضـــــــي 

 . الفلسطینیة

  

  ــــــــــــد  عــــــــــــدد مســــــــــــتوردي المركبــــــــــــات المســــــــــــتعملة ـــــــــــابقة تزای ــــــنوات السـ ـــــــــــالل الســــــ ــــــــــــى  2015خــــــــــــالل عــــــــــــام خـ   ال

ــــــتورد مـــــــن )  212(   ـــــــل 2010مســـــــتورد مركبـــــــات عـــــــام )  148( مسـ ـــــــى تعلیمـــــــات وقـــــــرارت وزارة النق ، وبنـــــــاءًا عل

ـــــة تـــــم الغـــــاء  ـــــات لـــــم یلتزمـــــو بالحـــــد االدنـــــى لعـــــدد االســـــتیراد الســـــنوي 15االدارة العامـــــة للشـــــؤون الفنی  مســـــتورد مركب

  .مستوردي المركبات بناء على المنطقة الجغراقیة فقد تركز   ع، اما من حیث توزی2014خالل العام 

  ــــــد تركــــــز مســــــتوردي المركبــــــات المســــــتعملة بنــــــاء علــــــى توزیــــــع مســــــتوردي المركبــــــات حســــــب المنطقــــــة الجغرافیــــــة فق

% 18فـــــي محافظـــــة جنـــــین، ثـــــم نـــــابلس بنســـــبة % 19فـــــي محافظـــــة رام هللا والبیـــــرة ، تالهـــــا وبنســـــبة %  33بنســـــبة 

  . %10والخلیل بنسبة 

  ـــــب علـــــى المركبـــــات  مـــــن ـــــات المســـــتعملة مـــــن حجـــــم الطل  2014عـــــام % ) 43(ارتفعـــــت حصـــــة مســـــتوردي المركب

 .، ویعود السبب في االرتفاع  2015عام %) 54(الى 

  ــــــتوردین وال یحتكــــــــر تجــــــــار یعــــــــد ســــــــوق المركبــــــــات ســــــــوق منافســــــــة تامــــــــة فــــــــي االراضــــــــي الفلســــــــطینیة  بــــــــین المســ

فاالســــــــواق مفتوحــــــــة امــــــــام تجــــــــار المركبــــــــات للبیــــــــع فــــــــي كافــــــــة  المركبــــــــات علــــــــى محافظــــــــة او منطقــــــــة محــــــــددة ،

 تم فتح سوق غزة ایضا للمستوردین 2015المحافظات وخالل عام 

   )36.2 ( %ــــــى المركبــــــات المســــــتعملة خــــــالل االعــــــوام ــــــب عل   ،الســــــابقة ســــــجل  فــــــي مدیریــــــة رام � مــــــن حجــــــم الطل

ــــــم م%) 14.7( تالهــــــا كــــــًال مــــــن محافظــــــة نــــــابلس والخلیــــــل بنســــــبة      ــــــین بنســــــبةث   ومحافظــــــة% ) 10.8( حافظــــــة جن

 %) .5(ومحافظة طولكرم % ) 8.2( بیت لحم بنسبة    

  

 

  ـــــى محافظـــــة الخلیـــــل بنســـــبة و بیـــــت % 45.6تركـــــزت الحصـــــة الســـــوقیة للتجـــــار ومســـــتوردي المحافظـــــات الجنوبیـــــة عل

ـــــــم بنســــــــــبة  ــــــــــم رام هللا % 12.3، تالهــــــــــا دورا بنســــــــــبة %24.1لحـــ ین تركــــــــــزت الحصــــــــــة الســــــــــوقیة ، فــــــــــي حــــــــــ% 7.4ث

ــــــتوردي  ـــــــات مـــــــن المحافظـــــــات الشـــــــمالیة و بنســـــــبة لمسـ ـــــــابلس و% 31.2المركب ـــــــي محافظـــــــة ن ـــــــین تالهـــــــا % 26.7ف جن

ـــــــات فـــــــي المحافظـــــــات الوســـــــطى % 10.6طـــــــولكرم ومحافظـــــــة رام هللا بنســـــــبة % 11.5بنســـــــبة  ، امـــــــا مســـــــتودري المركب
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فـــــــــي % 10.79الخلیـــــــــل ، وبنســـــــــبة % 15.09 فـــــــــي محافظـــــــــة رام هللا وتالهـــــــــا وبنســـــــــبة% 47.5فقــــــــد تركـــــــــزت بنســـــــــبة 

 .بیت لحم% 8.18نابلس وبنسبة 

 

  ــــــات المســــــتوردة مســــــتعمل ــــــائض العــــــرض علــــــى المركب ــــــغ ف ــــــي المعــــــارض ) 2,063( بل مركبــــــة مجمركــــــة وموجــــــودة ف

 . باالضافة الى عدد من المركبات الغیر مسجلة او مجمرك وال یوجد رقم حولها 

  

  عوامـــــل سیاســــــیة نتیجــــــة النتفاضـــــة القــــــدس والتــــــي منهــــــا  المركبـــــات المســــــتعملةالعوامـــــل المــــــؤثرة علـــــى حجــــــم اســــــتیراد

بســــــبب عــــــدم وجــــــود اســــــتقرار سیاســــــي  2015ادت الــــــى انخفــــــاض الطلــــــب علــــــى المركبــــــات المســــــتعملة خــــــالل العــــــام 

وتزایـــــد وتیـــــرة العنــــــف، ارتفـــــاع حــــــدة المنافســـــة بــــــین تجـــــار ومســـــتوردي المركبــــــات وخاصـــــة المنافســــــة الســـــعریة ، كمــــــا 

ــــى كــــان ذاك  احــــد اهــــم اســــباب انخفــــاض الحصــــة الســــوقیة لمســــتوردي المركبــــات مــــن جهــــة ومــــن جهــــة اخــــرى ادى  ال

ـــــات، باالضـــــافة الـــــى  ـــــب علـــــى المركب ـــــات فـــــي االراضـــــي الفلســـــطینیة، وزیـــــادة حجـــــم الطل ـــــاد حجـــــم عـــــرض المركب ازدی

ـــــــاع العـــــــروض علـــــــى المركبـــــــات ــهیالت االارتف ـــــــة، زیـــــــادة التســـــ لمركبـــــــات الممنوحـــــــة مـــــــن قبـــــــل البنـــــــوك علـــــــى ا ئتمانی

ـــــــب علـــــــى شـــــــریحة  المســـــــتعملة، فـــــــتح ســـــــوق  غـــــــزة  كســـــــوق جدیـــــــدة للمركبـــــــات المســـــــتعملة للمســـــــتوردین، تزایـــــــد الطل

المركبـــــــات قلیلـــــــة التكلفـــــــة بســـــــبب نمـــــــو عـــــــدد الســـــــكان الـــــــذین یرغبـــــــون فـــــــي المركبـــــــات ذات التكلفـــــــة االقـــــــل وخاصـــــــة 

ـــتعملة، اصــــدار عــــدد مــــن القــــرارات والتعلیمــــات والتــــي تحــــد مــــن ح ــــى المركبــــات المسـ جــــم التحویــــل مــــن اســــرائیل ادى ال

 .فتح االفاق امام مستوردي المركبات المستعملة وفتح سوق جدید لهم

  ــــــطینیة ـــــــــــــات المســـــــــــــــجلة بكافـــــــــــــــة انواعهـــــــــــــــا فـــــــــــــــي االراضـــــــــــــــي الفلســـــــــ ــ ــــــــــــدد المركب ـــــــــفة الغربیـــــــــــــــة( بلـــــــــــــــغ عـــ   ) الضــــــ

ـــــــة ، منهـــــــا  ) 313(  ـــــــف مركب ـــــــذ عـــــــام  )27,275(ال ـــــــرخیص من ـــــــة الت  ،  وتـــــــم الغـــــــاء عـــــــدد كبیـــــــر مـــــــن2011منتهی

مركبـــــــه منهـــــــا تـــــــم  ) 15,989( المركبــــــات نتیجـــــــة الرتفـــــــاع اعمارهــــــا وقـــــــدم تـــــــواریخ تســـــــجیلها وهنــــــاك عـــــــدد اخـــــــر بلــــــغ

ـــــل اصـــــحاب المركبـــــات ،  ــــطبها والغـــــاءه مـــــن قب ـــــدر للمركبـــــات التـــــي تســـــیر علـــــى الشـــــارع  شـ وبالتـــــالي بلـــــغ العـــــدد المق

 .مركبة) 222,604(حوالي  2015خالل عام 

 

  ـــــب علـــــى ـــــى الطل ـــــات العوامـــــل االخـــــرى  وباالعتمـــــاد عل ـــــى المركبـــــات مـــــع ثب ـــــب عل ـــــة تقـــــدیر الطل ـــــى معادل ـــــاء عل بن

ــــــات لالعــــــوام  2015-2004المركبــــــات لالعــــــوام  ــــــى المركب ــــــب عل باالعتمــــــاد  2022-2016تــــــم تقــــــدیر حجــــــم الطل

 . y = 1329.x + 3537على معادلة التنبؤ 

  

 ـــــــــت ــــبكة الطــــــــــــــــرق  بلغـــــــ ــــــــــوال شــــــــــــ   خــــــــــــــــالل العــــــــــــــــام ) الضــــــــــــــــفة الغربیــــــــــــــــة( الفلســــــــــــــــطینة راضــــــــــــــــي فــــــــــــــــي االاطــــــ

ــــو متــــــر، مقســـــمة طــــــرق رئیســــــیة واقلیمـــــة ومحلیــــــة ، داخلیــــــة ، طـــــرق مســــــتعمرات ، وطــــــرق ) 22,858(  2014 كیلـ

) 9,963( حـــــوالي بلـــــغ طـــــول شـــــبكة الطـــــرق المعبـــــدة حیـــــث ) الطـــــرق المهجـــــورة وراء الجـــــدار( زراعیـــــة وغیـــــر ذلـــــك 

 .  المرصودة في االراضي الفلسطینیةطرق من اجمالي شبكة ال% 50كم  اي ما نسبته 

 

  بنــــــاء علــــــى تقریــــــر وزارة االشــــــغال  كــــــم مربــــــع)3269.6( بلغـــــت كثافــــــة المركبــــــات المقــــــدرة علــــــى الطــــــرق الخارجیـــــة

 2022كـــــم ، وقـــــدرت لتصـــــل خـــــالل االعـــــوام القادمـــــة حتـــــى بلـــــوغ ســـــنة /مركبـــــة) 68(حـــــوالي  2015العامـــــة للعـــــام 

 . ث اي توسیع للطرق الخارجیة على مر السنوات القادمةكم اذا لم یحد/مركبة )  121( حوالي 

  



   2016-�دارة العامة للتخطيط والدراسات  – لدراسات و�بحاثدائرة ا: اعداد  86

 

  15(  2010عـــــــام  ك�������م )9882(بلغـــــــت كثافـــــــة المركبـــــــات المقـــــــدرة علـــــــى الطـــــــرق الكلیـــــــة المعبـــــــدة والتـــــــي بلغـــــــت 

ال����ى ان كثاف����ة  2015ك����م خ����الل الع����ام  ) 9963( كــــم ، وبــــالرغم مــــن ازدیــــاد اطــــوال الطــــرق لتصــــل الــــى /مركبــــة )

، حیــــث بلــــغ متوســــط نســــبة  2015كــــم عــــام /مركبــــة  23ارتفعــــت لتصــــل الــــى  رق المركب����ات المق����درة عل����ى الط����  

ــــات لتصــــل خــــالل االعــــوام القادمــــة  %9التغیــــر الســــنوي  ــــاء علــــى  2022-2016، فــــي حــــین قــــدرة كثافــــة المركب بن

ــــاء العوامــــل االخــــرى ثابتــــه ان  ــــات مــــع بق ( و 2016كــــم خــــالل العــــام /مركبــــة) 25( الــــى  تصــــلتقــــدیر عــــدد المركب

 %. 8، بمتوسط نسبة تغیر سنویة  2022كم خالل العام / مركبة) 40

  

  ـــــة المركبـــــات المقـــــدرة ـــــر/بلغـــــت كثاف ـــــو مت ـــــة والمحلیـــــة والتـــــي بلغـــــت  كیل ـــــى الطـــــرق الداخلی خـــــالل  كـــــم )  8423(عل

%) 53(بنســـــبة ارتفـــــاع بلغـــــت  2015كـــــم خـــــالل العـــــام /مركبـــــة ) 26(كـــــم لتصـــــل الـــــى/مركبـــــة) 17(  2010العـــــام 

، ویقــــدر اذا )8576(لتصــــل الــــى  2015علــــى الــــرغم مــــن ارتفــــاع اطــــوال الطــــرق خــــالل العــــام  2010 عــــن عــــام 

ـــــتمرت اطـــــــوال الطـــــــرق علـــــــى وضـــــــعها الحـــــــالي ان تصـــــــل كثافـــــــة المركبـــــــات  كـــــــم علـــــــى الطـــــــرق الداخلیـــــــة /مـــــــا اســ

 .  2022كم متر خالل العام /مركبة )  46( الى حوالي  والمحلیة

  

 العوامــــــل التــــــي ادت الــــــى ارتفــــــاع عــــــدد حــــــوادث الطــــــرق عالمیــــــًا هــــــو  تشــــــیر الدراســــــات الســــــابقة الــــــى ان احــــــد اهــــــم

 الحـــــــوادث المروریـــــــة ، فـــــــي حـــــــین  بلـــــــغ عـــــــدد االرتفـــــــاع المتزایـــــــد فـــــــي اعـــــــداد المركبـــــــات علـــــــى المســـــــتوى العـــــــالمي

ـــــادة بلغـــــت  ) 8,985( 2015خـــــالل العـــــام  المســـــجلة فـــــي الضـــــفة الغربیـــــة  عـــــن عـــــام % ) 18(حـــــادث بنســـــبة زی

ـــــغ متوســـــــط نســــــبة التغیـــــــر الســــــنوي فـــــــي عـــــــدد الحــــــوادث خـــــــالل االعـــــــوام ث، فـــــــي حــــــاد) 7,694( 2014 حــــــین بلــ

 .سنویاً % 13الى حوالي  2015-2008السابقة 

  

 بــــــین االرتفــــــاع فــــــي عــــــدد الحــــــوادث المســــــجلة واالرتفــــــاع فــــــي حجــــــم )  96( %بنســــــبة عالقــــــة طردیــــــة قویــــــة  توجــــــد

ـــــى المب الطلـــــ ـــــى المركبـــــات وبالتـــــالي كلمـــــا زاد  ، مـــــع بقـــــاء العوامـــــل االخـــــرى ثابتـــــه   ركبـــــاتعل زادت ( الطلـــــب عل

 .عدد الحوادث المروریة وزاد) عدد المركبات المسجلة

  

  حـــــــــادث ، وقـــــــــدر لیصـــــــــل الـــــــــى) 9,532(الـــــــــى  2016عـــــــــام قـــــــــدر ان یصـــــــــل عـــــــــدد الحـــــــــوادث المروریـــــــــة خـــــــــالل  

  ).y = 627.7x+ 1372(االنحدار ، من خالل التنبؤ بمعادلة 2022حادث خالل العام ) 13,298( 

 

  ـــــات  2022-2016تقـــــدیر عـــــدد الحـــــوادث المروریـــــة لالعـــــوام تبـــــین مـــــن خـــــالل باالعتمـــــاد علـــــى تقـــــدیرات عـــــدد المركب

انـــــــــه كلمـــــــــا ارتفـــــــــع عـــــــــدد المركبـــــــــات   =X0.038 yوباالعتمـــــــــاد علـــــــــى معادلـــــــــة االرتبـــــــــاط  2022-2016لألعـــــــــوام 

 .حادث 0.038بمقدار مركبة واحدة یرتفع عدد الحوادث بمقدار 
 

  وعالقـــــــة %77هنـــــــاك عالقـــــــة  طردیـــــــة متوســـــــطة بـــــــین الطلـــــــب علـــــــى مركبـــــــات الســـــــوالر واســـــــعار الســـــــوالر بنســـــــبة ،

ــــزین بنســــبة   ــــات  البنــــزین واســــعار البن ــــة ضــــعیفة بــــین  الطلــــب علــــى مركب ــــافي قــــانون الطلــــب %56طردی ، ، وهــــذا ین

ـــــب  ـــــة االقتصـــــادیة التـــــي تفتـــــرض وجـــــود عالقـــــة عكســـــیة بـــــین الطل ـــــى الســـــلع وینـــــافي النظری علـــــى  الســـــلعة وســـــعر عل
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ـــــــي األراضـــــــي  ـــــــات ف ـــــــى المركب ـــــــب عل ـــــــى  الطل ـــــــة االقتصـــــــادیة ال تنطبـــــــق عل ـــــــان النظری ـــــــالي ف ـــــــة وبالت الســـــــلعة المكمل

 . الفلسطینیة 

  

  ـــــــي االراضـــــــي الفلســـــــطینیة خـــــــالل االعـــــــوام ـــــــات ف ـــت بشـــــــكل  2014-2000تذبذبـــــــة اســـــــعار المحروق ـــــــث ارتفعــــ حی

لتـــــــر عـــــــام /شـــــــیكل  7.82الـــــــى  2003ل عـــــــام لتـــــــر خـــــــال/  شـــــــیكل  5.25اســـــــعار البنـــــــزین مـــــــن فرتفعـــــــت مطـــــــرد 

ــــــاع بلغـــــــت  2014 الـــــــى  2000شــــــیكل خـــــــالل عــــــام  1.93و ارتفعــــــت اســــــعار الســـــــوالر مــــــن %) 49( بنســــــبة ارتف

 .%233بنسبة ارتفاع بلغت  2014شیكل عام  6.42

  

 

 یتوجهـــــــون لشـــــــراء المركبـــــــات  ذات قـــــــوة المـــــــاتور االقـــــــل والتـــــــي تســـــــتهلك   لســـــــطینیةالمـــــــواطنین  فـــــــي األراضـــــــي الف

ـــــزین اقـــــل، مـــــع االرتفـــــاع ال ـــــع ســـــوالر وبن ـــــزین، حیـــــث ارتف ـــــب علـــــى   مســـــتمر فـــــي اســـــعار الســـــوالر والبن حجـــــم الطل

% 6بنســــــــب متذبذبــــــــة مــــــــن  2015-2004خــــــــالل االعــــــــوام ) ومــــــــا دون 1500( المركبــــــــات ذات حجــــــــم المــــــــاتور 

-1501المركبــــــات ذات حجــــــم المــــــاتور  علــــــى حجــــــم الطلــــــبرتفــــــع ا،  كمــــــا  2015عــــــام % 27الــــــى  2004عـــــام 

2000cc  نظــــــرا لرفــــــع ضـــــــریبة  2015خــــــالل عــــــام % 57الـــــــى لیصــــــل بنســــــب متفاوتــــــه  2004عــــــام % 27مــــــن

 . فما فوق 2000الشراء على المركبات ماتور 

  

  2500-2001انخفـــــــض حجـــــــم الطلـــــــب علـــــــى المركبـــــــات ذات حجـــــــم المـــــــاتور cc  2015-2004خـــــــالل االعـــــــوام 

نتیجـــــــة الرتفـــــــاع ضـــــــریبة الشـــــــراء علـــــــى المركبـــــــات ذات حجـــــــم (  2015عـــــــام % 6الـــــــى  2004عـــــــام % 31مـــــــن 

لســــــوالر والبنــــــزین ممــــــا دفــــــع المــــــواطنین لشــــــراء باالضــــــافة الــــــى االرتفــــــاع فــــــي اســــــعار واكثــــــر ،  2000ccالمــــــاتور 

ـــــــات اســـــــتهالك الوقـــــــود للتعـــــــویض عـــــــن االرتفـــــــاع فـــــــي اســـــــعار  المركبـــــــات ذات حجـــــــم المـــــــاتور األقـــــــل لتقلیـــــــل كمی

 .المحروقات

  

  ـــــــغ ـــــــود المســـــــتخدم  بل ـــــــى نـــــــوع الوق ـــــــاءًا عل ـــــــات معـــــــدل اســـــــتهالك الوقـــــــود الســـــــنوي بن ـــــــة للمركب ـــــــي الضـــــــفة الغربی   ف

ــــــــزین و) 162,743(  ـــــــر بن ــــــــف لتـ ــــــــر ســــــــوالر خــــــــالل العــــــــام ) 452,615(ال ــــــــف لت لتــــــــر ) 163( ، منهــــــــا2014ال

 . لتر شهریًا لمركبات السوالر) 487(شهریًا لمركبات البنزین ، و

  

  بـــــین حجــــــم الطلـــــب الســـــنوي علــــــى المركبـــــات ونصــــــیب الفـــــرد مــــــن ) % 77( بنســــــبة  طردیــــــة قویـــــة هنـــــاك عالقـــــة

علــــــى مســــــتوى النمــــــو االقتصــــــادي أو الرفاهیــــــة االقتصــــــادیة  اً مؤشــــــر والــــــذي یعــــــد  GDPIالمتــــــاح الالــــــدخل القــــــومي 

ــــــي یعنــــــي زیــــــادة مســــــتوى النمــــــو أو الرفــــــاه االجتمــــــ  اعي والعكــــــسفزیــــــادة متوســــــط نصــــــیب الفــــــرد مــــــن الــــــدخل المحل

 المتـــاح  انـــه كلمـــا ارتفـــع نصـــیب الفـــرد مـــن الـــدخل القـــومي، ونظـــرًا لوجـــود عالقـــة طردیـــة فهـــذا مؤشـــر الـــى )صـــحیح

 . ارتفع  الطلب على المركبات

 

  ـــــــین  معـــــــدل االجـــــــر الشـــــــهري%)  81( هنـــــــاك عالقـــــــة طردیـــــــة قویـــــــة بنســـــــبة ـــــــ ب أجر فـــــــي األراضـــــــي للعـــــــاملین ب

 .وحجم الطلب على المركبات الفلسطینیة 
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  ــــــأجر مــــــع نهایــــــة عــــــام مقــــــدر ان مــــــن خــــــالل معادلــــــة االنحــــــدار  2022یصــــــل معــــــدل االجــــــر الیــــــومي للعــــــاملین ب

)y=3.113x + 78.20  (شیكل 137.3 الى . 

  

 مــــــــن االرتفــــــــاع  فــــــــي حجــــــــم الطلــــــــب علــــــــى المركبــــــــات فــــــــي  )%66( یفســــــــر معــــــــدل االجــــــــر الیــــــــومي مــــــــا نســــــــبته

  %).2( االراضي الفلسطینیة، بنسبة خطأ معاینة بلغ 

  

 

  ـــــــیاق الصــــــــــادرة خــــــــــالل العــــــــــام ـــــــــغ عــــــــــدد رخــــــــــص الســـ ــــــاع بلغــــــــــت ) 30,223(  2015بلـ ــــ ــــــــبة ارتف   رخصــــــــــة، بنســ

 .رخصة )28,753( حیث بلغ عدد الرخص الصادرة  2014عن عام %) 5.1(

  

  ـــــــــاك وعـــــــــدد رخـــــــــص القیـــــــــادة  وحجـــــــــم الطلـــــــــب علـــــــــى المركبـــــــــاتبـــــــــین % 97عالقـــــــــة طردیـــــــــة قویـــــــــة بنســـــــــبة هن

  . الصادرة 

  ــــــع ثبـــــــــات العوامـــــــــل االخـــــــــرى مـــــــــن خـــــــــالل تقـــــــــدیر معادلـــــــــة التنبـــــــــؤ بعـــــــــدد رخـــــــــص الســـــــــیاقة لالعـــــــــوام القادمـــــــــة مـــ

ـــــــابع تــــــــم تقــــــــدیر  ـــــات كمتغیــــــــر تـ ــــــــى المركبـــ واعتمــــــــاد عــــــــدد رخــــــــص الســــــــیاقة كمتغیــــــــر مســــــــتقل وحجــــــــم الطلــــــــب عل

ــــــــــؤ  ــــــــــة التنب ــــــــــین y=0.57Xمعادل ــــــــــه كلمــــــــــا ارت ، حیــــــــــث تب ــــــــیة  ان ــــــــــرخص الشخصــ ــــــــــع حجــــــــــم الطلــــــــــب علــــــــــى ال ف

ــــــــــدار برخصــــــــــة واحــــــــــدة ا ــــــــــى المركبــــــــــات بمق ــــــــیاقة ) 0.57( رتفــــــــــع حجــــــــــم الطلــــــــــب عل مركبــــــــــة لكــــــــــل رخصــــــــــة ســ

ـــــــــــدر ان یصـــــــــــل عـــــــــــدد رخـــــــــــص القیـــــــــــادة الصـــــــــــادرة خـــــــــــالل العـــــــــــام  ــــث یق ـــــــــــى  2016حیـــــــ رخصـــــــــــة  32,047ال

ـــــــین یقـــــــــدر  18,267قیــــــــادة وقــــــــدر ان یصــــــــل عـــــــــدد المركبــــــــات المســــــــجلة لـــــــــنفس العــــــــام الــــــــى  مركبـــــــــة ، فــــــــي حـ

رخصــــــــــة قیادةـــــــــــ، ویقــــــــــدر  ) 42,769(الــــــــــى  2022ام ان یصــــــــــل عــــــــــدد رخــــــــــص القیــــــــــادة الصــــــــــادرة خــــــــــالل العــــــــــ

مركبـــــــــــة باالعتمـــــــــــاد علـــــــــــى التغیـــــــــــر فـــــــــــي عـــــــــــدد ) 24,378(ان یصـــــــــــل عـــــــــــدد المركبـــــــــــات لـــــــــــنفس العـــــــــــام الـــــــــــى

ــــــــات وعــــــــدد  ــــــــب علــــــــى المركب ــــــــین حجــــــــم الطل ــــــــربط ب ــــــــي ت رخــــــــص  الســــــــیاقة الصــــــــادرة ومــــــــن خــــــــالل العالقــــــــة الت

  . الرخص الصادرة

  ــــــــات مــــــــــا نســـــــــــبته ـــــــلعیة الـــــــــــى االراضـــــــــــي  جمــــــــــالي قیمـــــــــــة الـــــــــــوراداتمـــــــــــن ا )%3.5( تشــــــــــكل واردات المركبـــ الســـ

ــــــــات مــــــــــن  ،2014الفلســــــــــطینیة  خــــــــــالل العــــــــــام  ــ ومــــــــــن خــــــــــالل تحلیــــــــــل السلســــــــــة الزمنیــــــــــة لقیمــــــــــة واردات المركب

ــــــــات مــــــــــــن إجمــــــــــــالي قیمــــــــــــة  ــــــــــواردات الســــــــــــلعیة تبــــــــــــین تراجــــــــــــع فــــــــــــي  قیمــــــــــــة واردات المركبــــ اجمــــــــــــالي قیمــــــــــــة الــ

ــــــــــــى مــــــــــــدار الســــــــــــنوات الســــــــــــابقة خــــــــــــالل األعــــــــــــ ـــــــلعیة عل ــــــــــواردات  الســـــ ــ خاصــــــــــــة خــــــــــــالل   2014-2008وام ال

ــــــــــبة مســـــــــــــاهمتها مـــــــــــــن قیمـــــــــــــة % 4.3إلـــــــــــــى % 6.2مـــــــــــــن  2010-2009عـــــــــــــامي  ـــــغ متوســـــــــــــط  نســـ حیـــــــــــــث بلــــــــ

 %.4.15الورادات 

 

  ـــــــــــات المانیـــــــــــة المنشـــــــــــأ بنســـــــــــبة   2014تركـــــــــــزت قیمـــــــــــة  واردات المركبـــــــــــات خـــــــــــالل عـــــــــــام ـــــــــــى المركب % 37عل

ــــــــــا كوریــــــــــــــا الجنوبیــــــــــــــة  14%19، والمركبــــــــــــــات المحولــــــــــــــة مــــــــــــــن الجانــــــــــــــب االســــــــــــــرائیلي بنســــــــــــــبة  ، %10، تالهــــ

 .لكل من اسبانیا والیابان، تالها باقي الدول% 5لكل من فرنسا والشیك، وبنسبة % 6
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 ــــــــــلعیة مــــــــــــن اســــــــــــرائیل مــــــــــــا نســــــــــــبته ــــــــــواردات الســ ــ ــــــــكل ال ــــــــــــى % 69.6 تشــــ ـــــــلعیة ال ــــــــــوارادات الســـــ ــ مــــــــــــن قیمــــــــــــة ال

ـــــطینیة خـــــــــــــالل عـــــــــــــام  ــــــث بلغـــــــــــــت  2013عـــــــــــــن عـــــــــــــام % 2، بانخفـــــــــــــاض بلـــــــــــــغ  2014االراضـــــــــــــي الفلســــــــ حیـــــــ

 %.71.6نسبة الورادات السلعیة من اسرائیل 

  

  ــــــــات مـــــــــــــن اســـــــــــــرائیل نســـــــــــــبة ال تجـــــــــــــاوز ــــــــــت واردات المركبـــــ ــــــــــلعیة مـــــــــــــن % 1بلغـــ ــــــــــواردات الســـ مـــــــــــــن قیمـــــــــــــة الـــ

ــــــجلت مـــــــــا نســـــــــبته  2013عـــــــــن عـــــــــام % 0.2بنســـــــــبة ارتفـــــــــاع بلغـــــــــت  2014اســـــــــرائیل خـــــــــالل عـــــــــام  التـــــــــي ســـ

 .من قیمة الورادات السلعیة من اسرائیل% ) 0.8( 

  

 ـــــت قیمـــــــــــــة الم ـــــــــــــى  2008خـــــــــــــالل عـــــــــــــام % 27.9ركبـــــــــــــات المحولـــــــــــــة مـــــــــــــن إســـــــــــــرائیل مـــــــــــــن انخفضــــــــ % 19إل

ــــــــل لتقلیــــــــل التحویــــــــل مــــــــن الجانــــــــب  2014خــــــــالل عــــــــام  ، وهــــــــذا یؤكــــــــد توجــــــــه السیاســــــــة العامــــــــة فــــــــي وزارة النق

 .األخر

  

  ـــــــــب االســـــــــرائیلي خـــــــــالل االعـــــــــوام الســـــــــابقة ـــــــــة مـــــــــن الجان ـــــــــات  المحول ـــــــــب علـــــــــى المركب ـــــــــغ حجـــــــــم الطل  2010بل

ــــــــــوالي  2015- ـــــــــــــرائیل )   5,112( كبــــــــــــــــة، منهــــــــــــــــا مر ) 14,829(حــــــ ــــــــــــي مــــــــــــــــن اســـ مركبــــــــــــــــة تحویــــــــــــــــل شخصــــ

 .مركبة تحویل من اسرائیل من خالل مستوردي المركبات) 9,717(و

  

 ــــــــــات خــــــــــالل العــــــــــامین  تانخفضــــــــــ مــــــــــن اســــــــــرائیل بنســــــــــبة   2011-2010نســــــــــبة حجــــــــــم الطــــــــــب علــــــــــى المركب

ـــــــــــك %) 31( ــــــــــود ذل ـــــــــــات  لعـــــــــــدة ویعـ ــــــــــف تحویـــــــــــل المركب ـــــــــــرار وقـ ـــــــــــى وجـــــــــــه الخصـــــــــــوص ق اســـــــــــباب منهـــــــــــا عل

ـــــــــــدة ا لعمومیـــــــــــة مـــــــــــن اســـــــــــرائیل الـــــــــــى مركبـــــــــــات خصوصـــــــــــیة، باالضـــــــــــافة الـــــــــــى االجـــــــــــراءات والتعلیمـــــــــــات الجدی

ــــــــــوق االســـــــــــــرائیلي ،  التـــــــــــــي صـــــــــــــدرت عـــــــــــــن وزارة النقـــــــــــــل والخاصـــــــــــــة بسیاســـــــــــــة تقلیـــــــــــــل االعتمـــــــــــــاد علـــــــــــــى الســـ

ـــــع سیاســـــــــــة وزارة النقـــــــــــل لتحـــــــــــدیث اســـــــــــطول النقـــــــــــل  وتخفـــــــــــیض اعمـــــــــــار  المركبـــــــــــات العمومیـــــــــــة  ـــــــــیًا مــــــ وتماشــ

هندســـــــــــیة والجـــــــــــرارات الزراعیـــــــــــة والشـــــــــــاحنات و حـــــــــــافالت ریـــــــــــاض االطفـــــــــــال، ادى ذلـــــــــــك وخاصـــــــــــة المعـــــــــــدات ال

 . الى االنخفاض في عدد المركبات المشتراه بشكل ملحوظ

  

  في االراضي الفلسطینیة العوامل التي ساعدت على ارتفاع الطلب  على المركبات الخاصة  : 

  

 . سوء توزیع وسائل النقل العام .1

 . عشوائیة رحالت النقل العام وتكلفة الرحالت لالفراد واالسر .2

 . عدم تنظیم رحالت النقل العام بشكل یخدم الشریحة  االكبر من المجتمع .3

 . عدم توفر وسائل نقل عام لكافة المناطق سواء داخل المحافظات وفي نفس التجمع .4

 . النقل العام قائم على استثمارات فردیة  .5

یــــــــة داخــــــــل المــــــــدن تمنــــــــع تــــــــوفر وســــــــائل النقــــــــل العــــــــم عنــــــــد الطلــــــــب لهــــــــا خاصــــــــة فــــــــي االزدحامــــــــات المرور  .6

 . ساعات الذروة
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ــــــــــؤدي الـــــــــــــى االزدحامـــــــــــــات  .7 ــــــــــول الحـــــــــــــافالت ولمركبـــــــــــــات التجاریـــــــــــــة داخـــــــــــــل المـــــــــــــدن یـــ عـــــــــــــدم تنظـــــــــــــیم دخـــ

 . المروریة

 . عدم توفر حافالت نقل مریحة وحدیثة ومنظمة بناء على مواعید محددة .8

  . من قبل البنوكالتسهیالت االئتمانیة الممنوحة  .9

  

  نحو  2015قیمة التسهیالت األئتمانیة التراكمیة الممنوحة للقطاعات االقتصادیة المختلفة حتى نهایة عام بلغت

بنسبة ارتفاع  2014ملیون دوالر امریكي خالل العام ) 4,895.1(ملیون دوالر امریكي بالمقارنة بنحو )  5,824.7(

 .2014عن عام % 16بلغت 

  قیمة التسهیالت البنكیة الممنوحة من % 3.4قیمة التسهیالت الممنوحة لشراء المركبات ما نسبته في حین بلغت

حجم ارتفاع من قبل البنوك، وكان لهذه التسهیالت االثر االكبر على  2015للقطاعین العام والخاص خالل العالم 

 . الطلب على المركبات

  عبئ مالي على كاهل المواطنین وتؤثر سلبُا على مدخرات كبات التسهیالت االئتمانیة الممنوحة لشراء المر تشكل

 . المواطنین وشعور المواطن باالستقرار األقتصادي

  ،السلسلة الزمنیة لحجم وقیمة القروض التراكمیة الممنوحة لشراء المركبات في تزاید مستمرا على مدار السنوات السابقة

على % 30و% 50بنسبة   2011و 2010، ارتفعت بشكل ملحوظ خالل عامي 2015-2008خالل االعوام 

 . التوالي

 ــیكاتالـــــــــى العدیـــــــــد مـــــــــن المخـــــــــاطر نتیجـــــــــة ل والتجـــــــــار یتعـــــــــرض المـــــــــواطنین ــــات بیـــــــــع  لتعامـــــــــل بالشـــــــ فـــــــــي عملیـــــ

ــــــــتم التعامـــــــــل بهـــــــــذه الطریقـــــــــة بـــــــــین  ــــــكل مباشـــــــــر، ومـــــــــن غیـــــــــر  وشـــــــــراء المركبـــــــــات، ویـ التجـــــــــار والمـــــــــواطنین بشـــ

ــــتم بهــــــــذه الطریقـــــــة العمــــــــل علـــــــى االســــــــتعالم عـــــــن المــــــــواطنین مـــــــن قبــــــــل ســـــــلطة النقــــــــد علـــــــم ســـــــلطة النقــــــــد  وال یـــ

 . درة على االلتزاممما یؤدي الى ارتفاع في مشكالت الشیكات الراجعة لعدم الق

  ــــــــبة المركبــــــــــات المرهونــــــــــة خــــــــــالل العــــــــــام ــــت نســ % 37مــــــــــن اجمــــــــــالي عــــــــــدد المركبــــــــــات المســــــــــجلة  2015بلغــــــ

 .مركبات اخرى% 10صوصیة ومركبات خ% 90من المركبات المسجلة منها 

  ــــــــــطینة ــــــــبة التغیـــــــــــر الســـــــــــنوي فـــــــــــي الطلـــــــــــب علـــــــــــى رهـــــــــــن المركبـــــــــــات فـــــــــــي االراضـــــــــــي الفلسـ ـــــــط نســـ ـــــغ متوســــ بلــــــ

ــــــــــــاع 22% ــ ــــــــــــــث ارتف ــــــــــــــى % 45و  %55بنســــــــــــــبة  2010و 2009ملحــــــــــــــوظ خــــــــــــــالل عــــــــــــــامي بشــــــــــــــكل ، حی عل

  . 2014خالل العام % 38التوال ، كما ارتفع بنسبة 

 ویعزي االرتفاع في الطلب على  رهن المركبات  لعدد من االسباب یعزي منها  : 

ــــــهیالت االئتمانیــــــــــــة الممنوحــــــــــــة للمــــــــــــواطنین مــــــــــــن قبــــــــــــل البنــــــــــــوك العاملــــــــــــة فــــــــــــي االراضــــــــــــي  - التوســــــــــــع فــــــــــــي التســــــ

ــــــــــوء عـــــــــــدد مـــــــــــن الشـــــــــــركات  الفلســـــــــــطینیة ، المنافســـــــــــة القویـــــــــــة بـــــــــــین البنـــــــــــوك علـــــــــــى اســـــــــــتقطاب المـــــــــــواطنین ، لجـ

ــــــــات الجـــــــــــراء عقـــــــــــود البیـــــــــــع مـــــــــــن خـــــــــــالل  البنـــــــــــوك، التنـــــــــــافس الشـــــــــــدید بـــــــــــین وكـــــــــــالء  وخاصـــــــــــة وكـــــــــــالء المركبـــ

 . والعروض على المركبات خاصة من خالل االتفاق مع البنوك العاملة  المركبات

ـــــــــــــد  - ــــــــــت ســـــــــــــلطة النق ـــ ـــــــــــــراض  وتوجیـــــــــــــه مـــــــــــــدخراتهم لالســـــــــــــتثمار عمل ــــــــــواطنین مـــــــــــــن مخـــــــــــــاطر االق ـــــــــــــة المـــ ولحمای

الفلســـــــــطینیة علـــــــــى وضـــــــــع عـــــــــدد مـــــــــن القـــــــــوانین للحصـــــــــول علـــــــــى التســـــــــهیالت مـــــــــن قبـــــــــل البنـــــــــوك منهـــــــــا العمـــــــــل 

ـــهیالت بنســــــــــــــبة  ال ت ـــــــــــــقف للتســـــــــــ ـــــــــــــع سـ ــــــــــــــى وضـ ــــــــــواطن %  45تجــــــــــــــاوز عل ـــــــــــــرف ( مــــــــــــــن دخــــــــــــــل المــــ ـــــــا یعـ بمـــــــ
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ـــــــــد  ـــتعالم مـــــــــن ســـــــــلطة النق ـــــــــد مـــــــــن المـــــــــواطنین للجـــــــــوء )المالیـــــــــة للمـــــــــواطنین بااللتزامـــــــــاتباالســــــ ـــــــــع العدی ، ممـــــــــا دف

 : الى طرق اخرى للشراء المركبات منها

شـــــــــركة  14الـــــــــرهن التمـــــــــویلي للمركبـــــــــات  مـــــــــن خـــــــــالل شـــــــــركات التـــــــــأجیر التمـــــــــویلي والتـــــــــي ارتفـــــــــع عـــــــــددها الـــــــــى  -

، وجمیـــــــــع هــــــــذه الشـــــــــركات مملوكـــــــــة لــــــــوكالء المركبـــــــــات الجدیـــــــــدة خاصــــــــة وانـــــــــه فـــــــــي حالـــــــــة 2015لعـــــــــام خــــــــالل ا

ــــــــامالت  ــــــــاتهم وتــــــــــتم المعــ ـــــــب مــــــــــن االفــــــــــراد اســــــــــتعالم مــــــــــن ســــــــــلطة النقــــــــــد حــــــــــول التزامــ التــــــــــأجیر التمــــــــــویلي ال یطلـــ

 . مباشرة بین الشركة واالفراد او الشركات وبوساطة هیئة سوق رأس المال

ــــــــی  - ـــ ـــــــــــاع حـــــــــــدة المنافســـــــــــة ب ــــــتوردین بالتعامـــــــــــل ارتف ـــــــــــام العدیـــــــــــد مـــــــــــن المســـــ ـــــــــــالي قی ن مســـــــــــتوردي المركبـــــــــــات وبالت

وتقـــــــــدیم التســــــــــهیالت المباشــــــــــرة للمــــــــــواطنین مــــــــــن خــــــــــالل الشــــــــــیكات بــــــــــین المــــــــــواطن والتــــــــــاجر ،حیــــــــــث ال تخضــــــــــع 

 . هذه العملیة كما ذكر سابقا لرقابة سلطة النقد

  االثار المترتبة على ازدیاد القروض على المركبات :  

ــــــــــواطالحـــــــــــد مـــــــــــن   -1 ــــــــــواطنینقـــــــــــدرة المـ ـــــــــــة االســـــــــــتثمار، حیـــــــــــث تصـــــــــــبح مـــــــــــدخرات المـ رهنـــــــــــًا  نین علـــــــــــى  امكانی

 . للبنوك

ـــــــــى حیاتــــــــــة االقتصــــــــــادیة  -2 ارتفــــــــــاع حجــــــــــم االعبــــــــــاء والضــــــــــغوطات المادیــــــــــة علــــــــــى المــــــــــواطنین والتــــــــــي تــــــــــؤثر علـ

 . واالجتماعیة

 . ارتفاع الضغوطات التي تمارس على المقترض من البنوك نتیجة اقتراضه بدون حاجة -3

 .توفر االمان االقتصادي لدى المواطن خاصة مع تزاید االلتزامات المالیة على المواطنعدم  -4

ــــــــــــى االقتصــــــــــــاد الــــــــــــوطني وال یشــــــــــــكل دعمــــــــــــُا للتنمیــــــــــــة  -5 ــــــــــــة القــــــــــــروض بهــــــــــــذا االتجــــــــــــاه عبــــــــــــئ عل یعــــــــــــد توجی

 . االقتصادیة 

مـــــــــن المخـــــــــاطر االخـــــــــرى التـــــــــي تواجـــــــــه المـــــــــواطنین لجـــــــــوء المـــــــــواطنین للتعامـــــــــل مباشـــــــــرة مـــــــــع التجـــــــــار مـــــــــن  -6

ــیكات الشخصـــــــــیة للمـــــــــواطن، وهـــــــــذا یعـــــــــد احـــــــــد اهـــــــــم المخـــــــــاطر التـــــــــي تواجـــــــــه المـــــــــواطنین نظـــــــــرًا خـــــــــال ل الشـــــــ

 . لالرتفاع في مشاكل الشیكات الراجعة وعدم قدرة المواطنین على السداد احیاناً 

  مـــــــــن المخـــــــــاطر التـــــــــي تواجـــــــــه المـــــــــواطنین لجـــــــــوءهم لتملـــــــــك المركبـــــــــة مـــــــــن خـــــــــالل شـــــــــركات التـــــــــأجیر التمـــــــــویلي

ــــــــــي یلجــــــــــئ لهــــــــــا ا ــــــــــد مــــــــــن المــــــــــواطنین نتیجــــــــــة ، والت ــــــــــاعلعدی ــــــــــدرتهم علــــــــــى  الرتف ــــــــــة وعــــــــــدم ق التزامــــــــــاتهم المالی

مـــــــــــن % 45اتهم عـــــــــــن مـــــــــــا قیمتـــــــــــه الحصـــــــــــول علـــــــــــى قـــــــــــروض مـــــــــــن خـــــــــــالل البنـــــــــــوك نظـــــــــــرا الرتفـــــــــــاع التزامـــــــــــ

ـــث تعــــــــــد  الــــــــــدخل،  وبالتــــــــــالي ــتطیع الحصــــــــــول علــــــــــى موافقــــــــــة للحصــــــــــول علــــــــــى تمویــــــــــل للمركبــــــــــة ، حیـــــــ ال یســــــــ

 . احد طرق تهرب المواطنین من التصریح واالستعالم

  

  السلســـــــــلة الزمنیــــــــــة للطلـــــــــب علــــــــــى التـــــــــأجیر التمــــــــــویلي باتجـــــــــاه متزایــــــــــد حیـــــــــث ارتفــــــــــع الطلـــــــــب علــــــــــى التــــــــــأجیر

ــــــــــــــر بلغــــــــــــــت  ــــــــكل مطــــــــــــــرد و بنســــــــــــــبة تغی ـــــــات بشــــــ ـــــــ ــــــــــویلي للمركب ــــــــــوام % 136.4و% 239.7التمــــ خــــــــــــــالل االعــــ

 .على التوالي 2014و 2013

  ـــــــــه للعـــــــــام ـــــــــم جبایت ــــــــغ قیمـــــــــة مـــــــــا ت ـــــــــى  748مـــــــــا یقـــــــــارب   2015بلـ ـــــــــون شـــــــــیكل مـــــــــن رســـــــــوم الجمـــــــــارك عل ملی

ـــــــــــث المركبـــــــــــات،  ــــــكلت مـــــــــــا نســـــــــــبته حی ـــــــــــي بلغـــــــــــت  مـــــــــــن اجمـــــــــــالي%  7.5شـــــ ـــــــــــرادات الجمـــــــــــارك والت قیمـــــــــــة ای

ـــــــــار شـــــــــیكل خـــــــــالل العـــــــــام  9,900 ـــــــــث   2015ملی ـــــــــة مـــــــــن % 94یصـــــــــل مـــــــــا نســـــــــبته حی مـــــــــن مـــــــــا یـــــــــتم جبایت



   2016-�دارة العامة للتخطيط والدراسات  – لدراسات و�بحاثدائرة ا: اعداد  92

 

ـــــــــــى الســـــــــــلع وتضـــــــــــم  ـــــــــــر المباشـــــــــــرة عل ـــــــــــات  الضـــــــــــرائب غی ـــــــــــات والســـــــــــجائر والمحروق ـــــــــــى المركب بالدرجـــــــــــة االول

  .شكل النسبة االكبر من حجم الضرائبوت

  ـــــت قیمـــــــــة الضـــــــــرائب المتحصـــــــــلة مـــــــــن المركبـــــــــات خـــــــــالل عـــــــــام ــــــــكل مطـــــــــرد  نتیجـــــــــة الرتفـــــــــاع  2010ارتفعــــ بشـ

ـــــــــات خاصـــــــــ ـــــــــب علـــــــــى المركب ـــــــــرار تخفـــــــــیض ضـــــــــریبة الشـــــــــراء علـــــــــى المركبـــــــــات،  كمـــــــــا ارتفعـــــــــت الطل ة بعـــــــــد ق

ــــــــــــات خــــــــــــالل عــــــــــــامي  ــــــــت نســــــــــــبة التغیــــــــــــر  2015-2014قیمــــــــــــة جمــــــــــــارك المركب ــث بلغــــ ــــــــــ بشــــــــــــكل كبیــــــــــــر حی

ــــــنوي   ـــــــــب % 48و% 38الســـ ـــــــــاع فـــــــــي حجـــــــــم الطل ـــــــــى التـــــــــوالي ، نتیجـــــــــة لعـــــــــدد مـــــــــن االســـــــــباب منهـــــــــا االرتف عل

ـــــــــى  قـــــــــرارات وزارة النقـــــــــل حـــــــــول  علـــــــــى المركبـــــــــات واالرتفـــــــــاع  فـــــــــي اعـــــــــداد مســـــــــتوردي المركبـــــــــات باالضـــــــــافة ال

ــــــتوردین بالحـــــــــد االدنـــــــــى لالســـــــــتیراد  ـــــــــزام المســـ مركبـــــــــة ســـــــــنویًا، كمـــــــــا كـــــــــان هنـــــــــاك اثـــــــــر لالجـــــــــراءات  25-20ال

ــــــــماح بأدخـــــــــــــال  والسیاســـــــــــــات الجدیـــــــــــــدة الخاصـــــــــــــة بتقلیـــــــــــــل االعتمـــــــــــــاد علـــــــــــــى التحویـــــــــــــل مـــــــــــــن اســـــــــــــرائیل والســـــ

 .الدراجات الناریة

  ــــــــبة ضـــــــــریبة الشـــــــــراء علـــــــــى ـــــــاتور  العالقـــــــــة بـــــــــین نسـ ــــــــات مــ  2000CCالمركبـــــــــات وحجـــــــــم الطلـــــــــب علـــــــــى مركبـ

 .%1مع نسبة خطأ معاینة بلغ  49واكبر هناك عالقة عكسیة ضعیفة بنسبة 

   ـــــــــل مـــــــــن ـــــــاتور اق ــــــــات مــ ـــــــــى مركبـ ـــــــــب عل ـــــــــات وحجـــــــــم الطل ــــــــبة ضـــــــــریبة الشـــــــــراء علـــــــــى المركب ـــــــــین نسـ العالقـــــــــة ب

2000CC  3مع نسبة خطأ معاینة بلغ % 67عالقة عكسیة معتدلة  بنسبة .%  

  عكســـــــــــیة  عالقـــــــــــة ضـــــــــــریبة الشـــــــــــراءو الطلـــــــــــب علـــــــــــى المركبـــــــــــات فـــــــــــي االراضـــــــــــي الفلســـــــــــطینیة العالقـــــــــــة بـــــــــــین

ـــــــــي االراضـــــــــي الفلســـــــــطینة  ـــــــــات ف ـــــــــب علـــــــــى المركب ـــــــــض الطل ـــــــــه كلمـــــــــا ارتفعـــــــــت ضـــــــــریبة الشـــــــــراء انخف حیـــــــــث ان

 .وكلما انخفضت ضریبة الشراء ارتفع الطلب على المركبات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   2016-�دارة العامة للتخطيط والدراسات  – لدراسات و�بحاثدائرة ا: اعداد  93

 

  

  :التوصيات : ثانیًا 
 

 
ً
 : ع�� مستوى  سياسات اسي��اد املركبات: اوال

ــــــــــى االراضــــــــــي الفلســــــــــطینیة  -1 ــــــنوي لعــــــــــدد المركبــــــــــات التــــــــــي تــــــــــدخل ال ـــــــث یــــــــــتم العمــــــــــل ( وضــــــــــع ســــــــــقف ســــ ـــ بحی

مــــــــــع العمــــــــــل علــــــــــى ایجـــــــــــاد ) علــــــــــى  إعــــــــــادة توزیــــــــــع الحصــــــــــص الســــــــــوقیة للمســـــــــــتوردین ووكــــــــــالء المركبــــــــــات 

  .بدائل للتجار والمستثمرین

خاصــــــــــة ة علــــــــــى التوجــــــــــه العــــــــــالمي نحــــــــــو البیئــــــــــة ، علــــــــــى وزارة النقــــــــــل العمــــــــــل علــــــــــى وضــــــــــع سیاســــــــــ ظــــــــــاً احف -2

 .  EUR4-EUR5بالمواصفات الفنیة للمركبات المستوردة مستعمل بحیث تتحدد ب 

 
ً
  :  ع�� مستوى سياسات النقل العام داخل املدن: ثانيا

  : ل النقل العام من خالل استخدام وسائتشجیع 

ـــــــع وســـــــائل اعـــــــادة  .1 ـــــــاطق ســـــــواء داخـــــــل  النقـــــــل العـــــــامتوزی ـــــــة المن ـــــــل عـــــــام لكاف ـــــــوفیر وســـــــائل نق ـــــــتم ت ـــــــث ی بحی

 .، من خالل مشروع اوریوالمحافظات وفي نفس التجمع

ــــــــرحالت لالفــــــــراد واالســــــــر بشــــــــكل تنظــــــــیم رحــــــــالت النقــــــــل العــــــــا .2 ــــــــة ال ــــــــر مــــــــن م وتكلف یخــــــــدم الشــــــــریحة  االكب

 . المجتمع

 .  االسطول العام لتطویر وتحدیث قطاع النقلتشجیع االستثمارات في  .3

ـــهیل تقــــــــــدیم  معالجــــــــــة االزدحامــــــــــات المروریــــــــــة داخــــــــــل المــــــــــدن الفلســــــــــطینیة خاصــــــــــة ســــــــــاعات الــــــــــذروة لتســـــــ

  . خدمات النقل العام وبالتالي توجه المواطنین لوسائل النقل العام 

 خـــــــــــول المركبـــــــــــات التجاریـــــــــــة والشـــــــــــاجنات الـــــــــــى المـــــــــــدن الفلســـــــــــطینیة خاصـــــــــــة ســـــــــــاعات الـــــــــــذروةتنظـــــــــــیم د .4

  . وتحدیدها بساعات المساء

 . توفیر حافالت ومركبات نقل عام مریحة وحدیثة لتشجیع استخدام وسائل النقل العامة  .5

  . تشدید الرقابة على المركبات العمومیة وتنظیم الرحالت داخل المدن  .6

 
ً
  :  سياسات سلطة النقد ع�� مستوى :   ثالثا

 .بالشیكات الراجعة تشدید القوانین واالجراءات من قبل سلطة النقد خاصة فیما یتعلق  - 1

 . فرض اجراءات وقوانین صارمة حول التسهیالت الممنوحة لقروض المركبات - 2

ــــــــــویلي للمركبـــــــــــات لالفـــــــــــراد   - 3 ـــــــــــود التـــــــــــاجیر التمـ ــــــــــوق رأس المـــــــــــال حـــــــــــول اجـــــــــــراءات عق ــــــع هیئـــــــــــة سـ التعـــــــــــاون مـــــ

وضــــــــــرورة الــــــــــزام المــــــــــواطن بــــــــــأقرار ذمــــــــــة مالیــــــــــة لســــــــــلطة النقــــــــــد حــــــــــول التزاماتــــــــــه ، او اعتمــــــــــاد الیــــــــــة العمــــــــــل 

لالفــــــــراد  متبعــــــــة فــــــــي البنــــــــوك باالســــــــتعالم مــــــــن قبــــــــل ســــــــلطة النقــــــــل حــــــــول التزامــــــــات  مقــــــــدم الطلــــــــب وخاصــــــــةال



   2016-�دارة العامة للتخطيط والدراسات  – لدراسات و�بحاثدائرة ا: اعداد  94

 

ـــــــــة للمـــــــــواطنین فـــــــــي ولـــــــــیس الشـــــــــركات  حـــــــــال ارتفـــــــــاع التزامـــــــــاتهم المالیـــــــــة عـــــــــن المعمـــــــــول ، كنـــــــــوع مـــــــــن الحمای

 . القانون المقر به في 

 
ً
 : ع�� مستوى السياسات املالية و�قتصادية :  را�عا

ــــــــــ -1 ــــــــــى حق ــــــــــى المــــــــــال العــــــــــام، حفاظــــــــــًا عل ــــــــــات والمســــــــــتوردین ودعمــــــــــًا للمســــــــــتثمیر  وحفاظــــــــــًا عل وق تجــــــــــار المركب

مـــــــــن خـــــــــالل معـــــــــارض  هـــــــــاعلــــــــى وزارة النقـــــــــل ووزارة المالیـــــــــة العمـــــــــل علـــــــــى تحدیـــــــــد بیـــــــــع المركبـــــــــات بكافـــــــــة انواع

ــــــاالت التنــــــــــازل ونقــــــــــل  ــــــتوردي المركبــــــــــات مــــــــــن خــــــــــالل اعتمــــــــــاد نمــــــــــاذج محــــــــــددة  فــــــــــي حــــ بیــــــــــع المركبــــــــــات ومســــ

ـــــتیراد ، خاصــــــــــة وان   الملكیــــــــــة بــــــــــین المــــــــــواطنین تعتمــــــــــد علــــــــــى ضــــــــــرورة تــــــــــوفر اســــــــــم المعــــــــــرض او شــــــــــركة االســـــ

ــــــــــحاب المعــــــــــــــارض یتحملــــــــــــــون العدیــــــــــــــد مــــــــــــــن الضــــــــــــــرائب  ـــــــــــات واصــــ ــــــتوردي المركبـــ كالــــــــــــــدخل ، القیمــــــــــــــة ( مســــــــ

 )  .المضافة ، المشتریات ، وغیرها من المصاریف 

ارســـــــــــة تجـــــــــــارة بیـــــــــــع المركبـــــــــــات بالتســـــــــــجیل لـــــــــــدى شـــــــــــركة او معـــــــــــرض ممالعمـــــــــــل علـــــــــــى الـــــــــــزام مـــــــــــن یرغـــــــــــب ب -2

ـــــتیراد ، واخــــــــــذ رخصــــــــــة مزاولــــــــــة مهنــــــــــة مــــــــــن قبــــــــــل وزارة النقــــــــــل ، ویكــــــــــون التعامــــــــــل مــــــــــن خــــــــــالل الشــــــــــركات  اســـــ

 ). بفرض هامش ربح محدود( والمعارض فقط 

ـــــــــــى تشـــــــــــ -3 جیع السیاســـــــــــات الخاصـــــــــــة بالحـــــــــــد مـــــــــــن االســـــــــــتیراد مـــــــــــن اســـــــــــرائیل ،خاصـــــــــــة وان قیمـــــــــــة العمـــــــــــل عل

تــــــــــؤثر  وتشــــــــــكل نســــــــــبة كبیــــــــــرة مــــــــــن قیمــــــــــة الــــــــــورادات الــــــــــى االراضــــــــــي الفلســــــــــطینة  الــــــــــواردات مــــــــــن اســــــــــرائیل 

 .مع اسرائیل  على العجز في المیزان التجاري الفلسطیني 

  . EUR2-EUR3لفنیة العمل على  فرض رسوم اضافیة على المركبات ذات المواصفات ا -4

ــــــــات محـــــــــــــددة بـــــــــــــین وزارات االختصـــــــــــــاص  -5 لـــــــــــــدعم سیاســـــــــــــة ) نقـــــــــــــل ال –االقتصـــــــــــــاد  –المالیـــــــــــــة ( وضـــــــــــــع الیـــــ

 عام  30- 25ة النقل بتحدیث اسطول المركبات خاصة المركبات التي تزید اعماراها عن وزار 

ـــــــــتم رفعهـــــــــا للحـــــــــد مـــــــــن حجـــــــــم الطلـــــــــب   -6 ـــــــــث ی ـــــــــي الرســـــــــوم المفروضـــــــــة علـــــــــى المركبـــــــــات بحی اعـــــــــادة النظـــــــــر ف

 .السنوي على المركبات وتشجیع استخدام وسائل النقل العام

العمــــــــل علــــــــى وضــــــــع خطــــــــط وسیاســــــــات بدیلــــــــة بنــــــــاء علــــــــى دراســــــــات معمقــــــــة مــــــــن قبــــــــل جهــــــــات االختصــــــــاص  -7

ـــــتمرار االعتمــــــــــاد علـــــــــــى تســــــــــاعد علــــــــــى ایجـــــــــــاد بــــــــــدائل لرفــــــــــع ایـــــــــــرادات الدولــــــــــة الفلســـــــــــطی نیة  بــــــــــدال مــــــــــن اســــــ

 .ایرادات ضریبة الشراء على المركبات  والمحروقات كمصدر ایراد ثابت 

ــــــــــط -8 ــــــــات مالیــــــــــــة خاصـــــــــــة بضـــــــــــریبة الشــــــــــــراء علـــــــــــى المركبــــــــــــات لتحـــــــــــدیث اســ ــــــع سیاســـ ول العمـــــــــــل علـــــــــــى وضــــــ

ــــــــــى دراســــــــــ كبــــــــــات فــــــــــي االراضــــــــــي الفلســــــــــطینیة، والــــــــــتخلص مــــــــــن المركبــــــــــات القدیمــــــــــةالمر  ـــــــــتركة ة بنــــــــــاء عل مشـ

  . وزارة المالیة مع 

ـــــــــــى -9 ـــــــاطق تخـــــــــــزین  انشـــــــــــاء  العمـــــــــــل عل ــــ ـــــــــــاتمن ـــــــــــدد( للمركب ـــــــــــات وزارة  ،)بون ـــــــــــث اتضـــــــــــح مـــــــــــن خـــــــــــالل بیان حی

ــــــطینیة  ـــــــــم جمركـــــــــة مـــــــــا عـــــــــدده المالیـــــــــة الفلســـ مركبـــــــــة، منهـــــــــا مـــــــــا )  16,836( االدارة العامـــــــــة للجمـــــــــارك انـــــــــه ت

ـــــــــى قطـــــــــاع غـــــــــزة بعـــــــــدد % 25نســـــــــبته  ـــــــــة مركبـــــــــة، فـــــــــي حـــــــــین ســـــــــجل فـــــــــي الضـــــــــفة ) 4,269( حـــــــــول ال الغربی



   2016-�دارة العامة للتخطيط والدراسات  – لدراسات و�بحاثدائرة ا: اعداد  95

 

ــــــــــا نســــــــــــبته  ــــــــــود فــــــــــــي ( فــــــــــــائض عــــــــــــرض% 13مــــــــــــن المركبــــــــــــات المجمركــــــــــــة، وبقــــــــــــي % 62مـ مجمــــــــــــرك وموجــ

ـــــــــت عبـــــــــر المعـــــــــابر االســـــــــرائیلیة كبـــــــــات باالضـــــــــافة الـــــــــى وجـــــــــود عـــــــــدد اخـــــــــر مـــــــــن المر ،  )المعـــــــــارض فـــــــــي دخل

( ، ویوجــــــــــد عــــــــــدد اخــــــــــر علــــــــــى المعــــــــــابر االســــــــــرائیلیة معــــــــــارض المركبــــــــــات غیــــــــــر مرصــــــــــودة وغیــــــــــر مجمركــــــــــة

  . شركات خسائر مادیة بسبب سوء التخزین، وارتفاع تكلفة االرضیاتحیث یتكبد اصحاب ال

 : السیاسات الخاصة بتنظیم المدن على مستوى: خامساً 

اعــــــــــادة تنظــــــــــیم الطــــــــــرق والهیاكــــــــــل التنظمیــــــــــة للمــــــــــدن والمحافظــــــــــات الفلســــــــــطینیة نظــــــــــرًا الرتفــــــــــاع العمــــــــــل علــــــــــى  -

 .االزدحامات المروریة داخل المدنعدد المركبات وازدیاد حدة 

ـــــــــادة تأهیـــــــــــل البنیـــــــــــة التحتیـــــــــــة للطـــــــــــرق بمـــــــــــا یـــــــــــتالئم مـــــــــــع االرتفـــــــــــاع المتزایـــــــــــد فـــــــــــي حجـــــــــــم الطلـــــــــــب علـــــــــــى  - اعــ

 . المركبات
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