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الربع الثاين 2019 يف سطور:

ــاين  ــع الث ــاميل يف الرب ــي اإلج ــج املح ــهد النات ــاميل: ش ــيل اإلج ــج املح النات  •
2019 باألســعار الثابتــة منــواً مبعــدل 2.5% مقارنــة مــع الربــع املناظــر 2018 
وتراجعــا مبعــدل 2% مقارنــة مــع الربــع الســابق، ووصــل إىل نحــو 3.4 مليــار 
ــو %1.6  ــة بنح ــة الغربي ــامش يف الضف ــة انك ــع نتيج ــق الرتاج دوالر. وتحق
وبنحــو 3.5% يف قطــاع غــزة، وهــو مــا انعكــس يف تراجــع حّصــة الفــرد مــن 
الناتــج املحــي اإلجــاميل بنســبة 2.2% يف الضفــة الغربيــة )إىل 1,025 دوالر(، 

ــني الربعــني املتالحقــني.  وبنســبة 4.2% يف قطــاع غــزة )إىل 343 دوالر( ب
التشــغيل والبطالــة: انخفــض معــدل البطالــة يف فلســطني بنحــو 0.8 نقطــة   •
مئويــة بــني الربعــني الثــاين واألول 2019 ووصــل إىل 26% )15.0% يف الضفــة 
و46.7% يف القطــاع(. وبلــغ متوســط األجــر اليومــي يف فلســطني 127.4 
شــيكل، موزعــاً بــني 116.6 للعاملــني يف الضفــة، و62.5 للعاملــني يف القطــاع 
و254.0 للعاملــني يف ارسائيــل واملســتعمرات. كــام وصلت نســبة املســتخدمني 
بأجــر يقــل عــن الحــد األدىن لألجــور يف القطــاع الخــاص إىل 27% )29% بــني 

اإلنــاث، و27% بــني الذكــور(.
املاليــة العامــة: انخفــض صــايف اإليــرادات العامــة واملنــح بنحــو 57% يف الربع   •
الثــاين 2019 مقارنــة بالربــع الســابق لتبلــغ 1.2 مليــار شــيكل نتيجــة توقــف 
إيــرادات املقاصــة، كــام انخفضــت إيــرادات الجبايــة املحليــة بنســبة %42، 
ــالل  ــف، خ ــدار الضع ــة مبق ــاعدات الخارجي ــح واملس ــت املن ــل ارتفع باملقاب
نفــس الفــرتة. مــن جهــة أخــرى، شــهدت النفقــات العامــة انخفاضــا بنســبة 
12% لتبلــغ حــوايل 2.3 مليــار شــيكل )أســاس نقــدي(. ووصلــت املتأخــرات 
املرتتبــة عــى الحكومــة خــالل هــذا الربــع إىل 1.4 مليــار شــيكل، كــام ارتفــع 
الديــن العــام الحكومــي بنحــو 12% مقارنــة بالربــع الســابق ليبلــغ نحــو 9.4 

مليــار شــيكل. 
القطــاع املــرصيف: ارتفعــت التســهيالت االئتامنيــة يف الربــع الثــاين 2019   •
بنحــو 4.3% مقارنــة بالربــع الســابق لتصــل إىل نحــو 8.9 مليــار دوالر. كــام 
بلغــت أربــاح املصــارف يف هــذا الربــع 36.9 مليــون دوالر، وهــذا أقــل بنحــو 
ــع املناظــر.  ــة بالرب ــع الســابق، ونحــو 13% مقارن ــاح يف الرب ــن األرب 23% م
ــة يف  ــركات املدرج ــهم ال ــوقية ألس ــة الس ــت القيم ــطني: بلغ ــة فلس بورص  •
ــاين 2019 منخفضــًة مبــا  ــع الث ــة الرب ــار دوالر نهاي بورصــة فلســطني 3.7 ملي
نســبته 1% مقارنــة مــع الربــع الســابق. وأغلــق مــؤرش القــدس عنــد حاجــز 

ــابق. ــع الس ــع الرب ــة م ــدره 2% مقارن ــاض ق ــة بانخف 519.8 نقط
التضخــم واألســعار: شــهد االقتصــاد الفلســطيني يف الربــع الثــاين 2019   •
تضخــامً موجبــاً )ارتفــاع يف األســعار( مبعــدل 1.54% مقارنــة بالربــع الســابق. 
وبالتــايل فــإّن القــوة الرائيــة انخفضــت بنفــس املعــدل بــني الربعــني ملــن 
يتلقــون ويرصفــون دخلهــم بالشــيكل. أّمــا الذيــن يتلقــون دخلهــم بالــدوالر 
ــة  ــم الرائي ــإّن قوته ــيكل، ف ــم بالش ــل مرصوفاته ــون كام ــار وينفق والدين
ــدل رصف  ــاض مع ــم وانخف ــة التضخ ــو 2.94% نتيج ــاً بنح ــت أيض انخفض

ــيكل.  ــل الش ــدوالر مقاب ال
ميــزان املدفوعــات: وصــل العجــز الجــاري يف الربــع الثــاين 2019 إىل 403.1   •
ــز  ــك نتيجــة عج ــج املحــي اإلجــاميل(، وذل ــن النات ــون دوالر )10.8% م ملي
ــل  ــزان الدخ ــض يف مي ــل فائ ــار دوالر(، مقاب ــاري )1.5 ملي ــميزان التج يف الـ

والتحويــالت الجاريــة )1,087 مليــون دوالر(.

مالحظة: غالباً ما نقوم بتقريب النسب يف املراقب إىل أقرب عدد صحيح، باستثناء 
معدل منو الناتج املحيل اإلجاميل والتضخم ومعّدالت الفائدة.
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المراقب االقتصادي، عدد 58 / 2019
2

1- الناتج املحيل اإلجاميل1 

ــة أنــواع البضائــع  شــهد الناتــج املحــي اإلجــاميل، أو القيمــة النقديــة لكافّ
والخدمــات التــي يتــم إنتاجهــا يف االقتصــاد الفلســطيني، انخفاضــاً للربــع 
الثــاين عــى التــوايل، إذ انخفــض بنحــو 2% خــالل الربــع الثــاين 2019 مقارنة 
ــعار  ــاً باألس ــون دوالر )مقاس ــل إىل 3,434.7 ملي ــابق ليص ــع الس ــع الرب م
الثابتــة لعــام 2015(. وتــوزّع هــذا االنخفــاض بــني 1.6% يف الضفــة الغربيــة 
و3.5% يف قطــاع غــزة )انظــر الشــكل 1-1(. أمــا باملقارنــة مــع الربــع 
املناظــر مــن العــام الســابق فلقــد شــهد الناتــج املحــي منــواً بنحــو %2.5. 

أّدى االنخفــاض يف الناتــج املحــي بــني الربعــني املتالحقــني، إىل جانــب 
الزيــادة يف الســكان، إىل انخفــاض حّصــة الفــرد مــن الناتــج املحــي بنحــو 
2.6% )انخفــاض بنحــو 2.2% يف الضفــة وانخفــاض بنحــو 4.2% يف القطاع(. 
أمــا بــني الربعــني املتناظريــن فلقــد ظلــت حّصــة الفــرد عــى حالهــا تقريبــاً 

)أنظــر الجــدول 1-1(. 

جدول 1-1: نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل 
)أسعار ثابتة، سنة األساس 2015( )دوالر(

الربع الثاين 2019الربع األول 2019الربع الثاين 2018

735.8755.4735.5فلسطني

1,018.11,048.21,024.9- الضفة الغربية

350.8358.2343.2- قطاع غزة

)*( البيانات باستثناء الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إرسائيل عام 1967.

الفجوة بني الناتج املحيل يف الضفة والقطاع

يوضــح الشــكل 1-1 اتســاع الفجــوة بــني مســاهمة الضفــة الغربيــة 
ومســاهمة قطــاع غــزة يف الناتــج املحــي اإلجــاميل لفلســطني خــالل العقــد 
املــايض. وتبلــغ حصــة قطــاع غــزة اآلن نحــو ُخمــس الناتــج املحــي اإلجــاميل 
ــج  ــن النات ــة قطــاع غــزة م ــن الشــكل 1-2 أّن حّص لفلســطني. ويالحــظ م
ــاين  ــع الث ــف يف الرب ــكل طفي ــت بش ــطني انخفض ــاميل لفلس ــي اإلج املح
2019 مقارنــة مــع الربــع الســابق. ولكــن الفجــوة بــني حّصــة الفــرد مــن 
 الناتــج املحــي اإلجــاميل يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة تقلصــت قليــالً بني 

مصــدر األرقــام يف هــذا القســم: الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، 2019. إحصــاءات   -1
ــه، فلســطني. ــة، 2000 - 2019. رام الل ــة الربعي الحســابات القومي

شكل 1-1: الناتج املحيل اإلجاميل يف فلسطني يف أرباع متناظرة*
)مليون دوالر بأسعار 2015 الثابتة( 

شكل 1-2: توّزع الناتج املحيل اإلجاميل بني الضفة الغربية* وقطاع غزة )بأسعار 2015 الثابتة( )نسبة مئوية(

)*( البيانات باستثناء الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إرسائيل عام 1967.

الربعــني، مبقــدار 8 دوالر، ووصلــت إىل 682 دوالر. وبهــذا فــإن حّصــة الفــرد 
ــة  ــث حص ــوايل ثُل ــت ح ــاميل بات ــي اإلج ــج املح ــن النات ــزة م ــاع غ يف قط

الفــرد يف الضفــة الغربيــة، نحــو %33.5.

بنية الناتج املحيل اإلجاميل

ارتفعــت حّصــة األنشــطة اإلنتاجيــة يف الناتــج املحــي اإلجــاميل لفلســطني 
بنحــو 0.6 نقطــة مئويــة بــني الربــع الثــاين 2019 والربــع األول 2019 
ــة ونشــاط  ــن والصناعــة التحويلي نتيجــة ارتفــاع مســاهمة أنشــطة التعدي
اإلنشــاءات، كــام ارتفعــت حصــة نشــاط الخدمــات بنحــو 0.4 نقطــة 
مئويــة، بينــام انخفضــت حصــة أنشــطة التجــارة والنقــل واملعلومــات 
ــة. كــام انخفضــت حصــة اإلدارة العامــة  ــة مبقــدار 0.7 نقطــة مئوي واملالي

ــكل 3-1(.  ــر الش ــف )أنظ ــو طفي ــاع بنح والدف
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شكل 1-3: التوزيع املئوي ملساهامت األنشطة يف الناتج املحيل اإلجاميل 
)أسعار ثابتة، سنة األساس 2015(

اإلنفاق عىل الناتج املحيل

ــني  ــني الربع ــاميل ب ــي اإلج ــج املح ــة النات ــة يف قيم ــادة املطلق ــت الزي بلغ
الثــاين 2018 والثــاين 2019 نحــو 83.4 مليــون دوالر. وتحقــق هــذا نتيجــة 
ارتفــاع اإلنفــاق االســتهاليك الخــاص بنحــو 134.3 مليــون دوالر، واالســتثامر 
ــام  ــون دوالر، بين ــو 10.4 ملي ــادرات بنح ــون دوالر، والص ــو 33.1 ملي بنح
انخفــض اإلنفــاق االســتهاليك العــام بنحــو 25.2 مليــون دوالر. وتــم موازنــة 
نحــو 55% مــن الزيــادة الصافيــة يف الطلــب الــكي مــن ارتفــاع الــواردات، 
ــدول 1-2. أي  ــح الج ــام يوض ــون دوالر ك ــدار 84.2 ملي ــي ازدادت مبق الت
ــادة  ــن زي ــباعه م ــم إش ــكي ت ــب ال ــادة يف الطل ــن الزي ــراً م ــزءاً كب أّن ج
االســتراد )راجــع تعريــف مكونــات الحســابات القوميــة يف عــدد املراقــب 

رقــم 52(.

جدول 1-2: توزع الزيادة يف اإلنفاق عىل الناتج املحيل اإلجاميل
بني الربع الثاين 2018 والربع الثاين 2019 )مليون دوالر(

مالحظة: األرقام والنسب بني األقواس هي قيم سالبة.

املساهمة يف منو الناتج املحيل%القيمةاالستخدام النهايئ

134.34.0الزيادة يف االستهالك الخاص

33.11.0الزيادة يف االستثامر

)0.7()25.2(االنخفاض يف االستهالك العام

10.40.3الزيادة يف الصادرات

)2.5()84.2(الزيادة يف الواردات )-(

15.00.4التغر يف صايف السهو والخطأ

83.42.5الناتج املحي اإلجاميل

بــني  النمــو  يف  اإلجــاميل  املحــي  الناتــج  مكونــات  مســاهمة  جــاءت 
الربعــني املتناظريــن عــى النحــو اآليت: ســاهم اإلنفــاق االســتهاليك الخــاص 
واالســتثامر والتصديــر يف منــو الناتــج املحــي بنحــو 5.3%، بينــام أدى 
ــج املحــي اإلجــاميل  ــواردات اىل تراجــع النات اإلنفــاق االســتهاليك العــام وال
بنحــو 3.2% ليبلــغ املجمــوع الصــايف نحــو 2.5% وهــو مــا ميثــل النمــو بــني 

ــدول 1-2(. ــر الج ــابقاً )أنظ ــا س ــام ذكرن ــن ك ــني املتناظري الربع

 

ــا زعــامء دول الــرق األوســط  دعــى مكتــب البنــك الــدويل ملنطقــة املين
ــق يف  ــة للتحقي ــا إىل وضــع أهــداف طموحــة، ولكــن قابل وشــامل إفريقي
ــا  ــه إذا مــا متكنــت دول املين مجــال االقتصــاد الرقمــي. وذكــر املكتــب أنّ
مــن تحقيــق هــذه األهــداف فإنهــا ســتتخطى الكثــر مــن الــدول املتقدمــة 
مــن حيــث نطــاق التغطيــة وجــودة خدمــات الهواتــف املحمولــة وشــبكة 
النطــاق العريــض. كــام ســوف تســجل تطــوراً ملحوظــاً يف خدمــات 
ــاً  ــالً نظري ــب تحلي ــد للمكت ــر الجدي ــر التقري ــة. ووف ــات الرقمي املدفوع
متامســكاً ومفصــالً ألهميــة االنطالقــة )أو الثــورة( الرقميــة يف دول املينــا. 
وبــنّي أّن تقليــص حساســية تأثــر اقتصاديــات املنطقــة تجــاه الهــزات 
ــاح يف  ــى النج ــق ع ــكل وثي ــد بش ــة، يعتم ــة والخارجي ــة، الداخلي الطارئ
خلــق اقتصــاد رقمــي متطــور، إىل جانــب غــره مــن اإلصالحــات الهيكليــة. 
ــرض  ــية التع ــص حساس ــني تقلي ــل ب ــة الوص ــل إىل أّن صل ــل التحلي ووص
للهــزات االقتصاديــة واالنطالقــة الرقميــة هــي يف التطــور الــذي ميكــن أن 

ــة.1 ــة العمــل الكلي ــة عــى إنتاجي ــورة الرقمي ــه الث تجلب

ــدويل ملنطقــة الــرق  ــك ال ــب البن ــر مكت ــة أخــرى وضــع تقري مــن ناحي
األوســط وشــامل إفريقيــا توقعــات ملعــدالت النمــو يف دول املنطقــة خــالل 

1 World Bank )2019(: Reforms and External Imbalances: The Labor-Productivity 
Connection in the Middle East and North Africa.

 https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/31445/211408AR.
pdf?sequence=12&isAllowed=y

صندوق 1: توقعات النمو يف دول “املينا”: االنطالقة الرقمية رضورية لرفع إنتاجية العمل

ــج املحــي اإلجــاميل  ــو النات ــدل من ــر أّن مع الســنوات 2019 - 2021. وذك
ــن  ــل م ــو أق ــى 1.5%، وه ــد ع ــن يزي ــة يف 2019 ل ــي يف املنطق الحقيق
ــو  ــدل النم ــام 2018. ومع ــق يف الع ــذي تحق ــع 1.6% ال ــدل املتواض املع
املتوقــع هــذا ســوف يتحقــق أساســاً مــن النمــو املرتفــع يف بعــض الــدول 
املســتوردة للنفــط يف املنطقــة، مثــل مــرص، التــي تبلــغ حصتهــا مــن 

ــة نحــو %8. ــج املحــي للمنطق إجــاميل النات

يــوزع تقريــر البنــك الــدويل دول مجموعــه “املينــا” إىل ثــالث مجموعــات 
للنفــط )6 دول(،  الخليجــي املصــدرة  التعــاون  فرعيــة: دول مجلــس 
والــدول الناميــة املصــدرة للنفــط )5 دول تضــم الجزائــر وإيــران والعــراق 
ــا  ــط )7 دول مب ــتوردة للنف ــة املس ــدول النامي ــراً ال ــن(، واخ ــا واليم وليبي

ــة وقطــاع غــزة(.  ــا الضفــة الغربي فيه

دول مجلس التعاون

ارتفــع متوســط ســعر برميــل النفــط )برنــت( مبقــدار 31% يف العــام 2018 
عــن الســنة الســابقة، ووصــل إىل 71 دوالر. ولكــن الســعر عــاد وانخفــض 
ــع آذار.  ــن يف مطل ــه تحس ــع 2019 إىل 53 دوالر، ولكن ــاد مطل ــكل ح بش
ويتوقــع التقريــر أّن يبلــغ متوســط الســعر يف العــام 2019 نحــو 65 دوالر. 
ــام 2019  ــغ 2.1% يف الع ــو يبل ــدل من ــط مع ــع متوس ــذا م ــيرتافق ه وس
يف دول مجلــس التعــاون، مقارنــة مــع تراجــع مبعــدل 0.2% يف العــام 
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2017. وعــودة النمــو االيجــايب، وإّن كان بشــكل متواضــع، يعــود أساســاً 
عــى الجهــود التــي بذلتهــا هــذه الــدول لزيــادة إيراداتهــا غــر النفطيــة 
ــة القيمــة املضافــة يف كافــة دول املجلــس، وتطبيــق  ــل تطبيــق رضيب )مث
رضيبــة عــى العاملــني األجانــب يف الســعودية واإلمــارات، وتقليــص دعــم 
املحروقــات يف الســعودية وعــامن(. كــام ســوف يســاهم يف تحقيــق النمــو 
التوســع الكبــر يف نشــاطات التشــييد يف كل مــن اإلمــارات )بالعالقــة مــع 
ــة مــع إقامــة كأس العــامل لكــرة القــدم  اكســبو 2020( ويف قطــر )بالعالق

يف 2022(. 

دول النفط النامية 

ــغ 0.9% )و%2.4  ــط يبل ــالب باملتوس ــو س ــن من ــدول م ــذه ال ــتعاين ه س
يف دخــل الفــرد( يف العــام 2019. وهنــاك تبايــن كبــر يف معــدالت النمــو 
ــران  ــدول املنفــردة يف هــذه املجموعــة. إذ يف حــني يتوقــع أّن تعــاين إي لل
مــن تراجــع كبــر )منــو ســالب مبعــدل 3.8%(، يتوقــع أّن يشــهد العــراق 
منــواً مرتفعــاً نســبياً يبلــغ 2.8%. كــام يتوقــع أّن تشــهد اليمــن وليبيــا منــواً 
ملحوظــاً يف حــال تــم التوصــل إىل تســويات بــني األطــراف املتحاربــة فيهام. 

دول املينا املستوردة للنفط 

يرتبــط النمــو يف دول هــذه املجموعــة جزئياً بالنمــو يف دول املينــا النفطية، 
بســبب تدفــق االســتثامرات املبــارشة وتحويــالت العــامل. ومــن املتوقــع أّن 
ــذا  ــام 2019، وه ــدل 4% يف الع ــى مع ــط ع ــدول باملتوس ــذه ال ــو ه تنم
معــدل أعــى بقليــل عــن املعــدل يف الســنة الســابقة )3.8%(. ولقــد أدى 
ــام 2018 إىل  ــس يف الع ــرص وتون ــن م ــياح إىل كل م ــر للس ــق الكب التدف
تحســن معــدل النمــو فيهــام وإىل تقليــص عجــز ميــزان املدفوعــات )مــن 
6.1% يف العــام 2017 إىل عجــز متوقــع يبلــغ 2.5% يف 2019 يف مــرص 
مثــالً(. ويتوقــع أن يكــون أداء االقتصــاد املــرصي األفضــل بــني دول هــذه 
املجموعــة يف 2019 )منــو مبعــدل 5.5%(، نتيجــة التوســع يف إنتــاج الغــاز 
الطبيعــي وتوســع الســياحة وزيــادة اإلنفــاق االســتثامري بشــكل عــام. كــام 
أن ارتفــاع اإليــراد مــن رضيبــة القيمــة املضافــة ورضائــب الدخــل ســيكون 
أكــر مــن زيــادة اإلنفــاق. وهــذا، إىل جانــب تقليــص فاتــورة دعــم الغــذاء 

جدول 1: توقعات البنك الدويل للنمو وللميزان الخارجي واملوازنة يف دول املينا

أرقام 2018 متوقعة ويقيه األرقام تنبوئية. وسوريا مستثناة من الجدول بسبب نقص املعلومات.

واملحروقــات، ســوف ينعكــس يف تقليــص عجــز املوازنــة يف مــرص مــن نحــو 
11% مــن الناتــج املحــي اإلجــاميل يف 2017 إىل 8.6% يف 2019. باملقابــل 
ســيواجه لبنــان تحديــات كبــرة بســبب عــبء الديــن املرتفــع )151% مــن 
الناتــج املحــي اإلجــاميل( وعجــز موازنــة يصــل إىل 12.4% مــن الناتــج يف 
2019. ويذكــر أن نحــو الثلــث مــن اإلنفــاق العــام يذهــب لخدمــة الديــن 
ــس %2.7  ــدار 2.9% وتون ــواً مبق ــرب من ــع أّن يشــهد املغ ــان. ويتوق يف لبن

وجيبــويت %7. 

النمو يف دخل الفرد

بطبيعــة الحــال فــإن منــو دخــل الفــرد يف دول املينــا ســيكون أدىن بشــكل 
ــادة الحــادة  ــك عــى الزي ــود ذل ــام، ويع ــو الع ــن معــدل النم ملحــوظ م
يف عــدد الســكان يف كافــة الــدول، مبــا فيهــا دول مجلــس التعــاون. علــامً 
ــني كل مناطــق العــامل.  ــا هــو األعــى ب ــأّن منــو الســكان يف منطقــة املين ب
ومــن املتوقــع أال يزيــد منــو دخــل الفــرد خــالل 2019 عــى 0.3% يف دول 
مجلــس التعــاون، ولكنــه ســرتفع إىل 1.2-1.5% يف الســنتني التاليتــني. أمــا 
ــى  ــواً ع ــهد من ــرد سيش ــل الف ــإن دخ ــط ف ــتوردة للنف ــا املس يف دول املين
معــدل 2.6% يف 2019، وعــى معــدالت أعــى تزيــد عــى 3% يف الســنتني 
الالحقتــني. وتبــدو الصــورة ســوداوية بالنســبة لتوقعــات منــو دخــل الفــرد 
يف دول املينــا الناميــة املصــدرة للنفــط، إذ يتوقــع أّن ينحــدر الدخــل 
ــران  ــه يف إي ــن انخفاض ــبب م ــاً بس ــام 2019 )أساس ــدل 2.4% يف الع مبع

عــى معــدل 4.8%( وســوف يعــاين مــن ركــود يف الســنوات الالحقــة.  

ــاة مــن عجــز  ــا ســوف تســتمر يف املعان ويوضــح الجــدول 1 أّن دول املين
كبــر يف موازيــن املدفوعــات، يصــل إىل 4% مــن الناتــج املحــي للمنطقة يف 
2019 )عــى الرغــم مــن الفائــض بنســبة 2.6% يف دول مجلــس التعــاون(. 
كــام أّن مجموعــات الــدول الفرعيــة الثــالث يف منطقــة املينــا ســتعاين مــن 
عجــوز حــادة يف املوازنــات الحكوميــة تصــل إىل 6-7% يف 2019 يف كل مــن 
ــل نحــو نصــف هــذا  ــة املســتوردة واملصــدرة للنفــط، مقاب ــدول النامي ال

املســتوى يف دول مجلــس التعــاون. 

منو الناتج املحيل اإلجاميل 

الحقيقي للفرد %
املوازنة )% من ن.م.ا.(امليزان الجاري )% من ن.م.ا.(

201820192020202120182019202020212018201920202021

-5.0-5.2-6.3-4.3-3.0-3.2-4.0-2.11.32.1-0.6-0.4متوسط دول املينا

-1.6-2.1-3.2-0.00.31.51.27.16.25.95.43.1- مجلس التعاون 

-4.4-4.7-6.0-2.5-1.9-2.1-3.3-1.60.10.2-2.4-1.8- دول نامية مصدرة للنفط 

-5.9-6.2-6.9-7.5-4.7-5.0-5.3-2.22.63.13.45.7- دول نامية مستوردة للنفط 

-6.5-6.5-6.5-5.2-8.4-9.1-10.3-12.2-1.0-1.6-2.2-2.7  * الضفة والقطاع
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2- سوق العمل1 

ــة، حســب تعريــف الجهــاز املركــزي لإلحصــاء، هــي  القــوة البري
عــدد الســكان الذيــن تزيــد أعامرهــم عــى 15 ســنة. بلغــت القــوة 
ــاين 2019.  ــع الث ــف شــخص يف الرب ــة يف فلســطني 3,053 أل البري
أّمــا القــوى العاملــة، وهــي عــدد األشــخاص العاملــني والذيــن 
يبحثــون عــن عمــل، فلقــد بلــغ 1,350 ألــف شــخص. وتتــوزع 
القــوى العاملــة بــني العاملــني والعاطلــني عــن العمــل. وعــى ذلــك 
ــني يقيــس أعــداد  ــة وعــدد العامل ــني القــوى العامل ــإّن الفــارق ب ف
العاطلــني. ويوّضــح الشــكل 2-1 العالقــة بــني هــذه املتغــرات مــع 

ــاين 2019.  ــع الث ــكي، يف الرب ــدد الســكان ال ع
 

الربع الثاين 2019

ــل  ــوق العم ــاركة يف س ــبة املش ــكل )2-1( أّن نس ــن الش ــظ م يالح
الفلســطيني )أي نســبة القــوة العاملــة إىل القــوة البريــة( بلغــت 
ــاين 2019. وهــي مشــابهة للمعــدل العــام  ــع الث نحــو 44% يف الرب
يف منطقــة الــرق األوســط، إذ بلغــت النســبة يف تركيــا مثــالً %48. 
ولكنهــا منخفضــة مقارنــة باملســتويات العامليــة. فقــد بلغــت هــذه 
النســبة يف دول امريــكا الالتينيــة 63%، و61% يف كوريــا الجنوبيــة. 
وهــذا يعــود باألســاس إىل إنخفــاض مشــاركة اإلنــاث يف ســوق 
العمــل يف فلســطني )راجــع الصنــدوق عــن نســبة مشــاركة اإلنــاث 

يف ســوق العمــل يف املراقــب االقتصــادي الربعــي عــدد 51(.

توزيع العاملة

ــع االول  ارتفــع عــدد العاملــني يف فلســطني مبقــدار 1.2% بــني الرب
ــوزّع هــؤالء  ــف. وت ــاين 2019، ووصــل إىل 998 أل ــع الث 2019 والرب
حســب مــكان العمــل بــني 62% يف الضفــة و25% يف القطــاع و%13 
)أو نحــو 131 ألــف( عامــل يف إرسائيــل واملســتعمرات. أّمــا بالنســبة 
لتوزيــع العاملــني حســب القطــاع يف الربــع الثــاين 2019، فــإّن نحــو 
ــون يف القطــاع العــام، وترتفــع هــذه  ــوا يعمل ــني كان ُخمــس العامل

النســبة إىل 37% يف قطــاع غــزة )أنظــر الشــكل 2-2(.  

يعــرض الشــكل 2-3 التوزيــع القطاعــي للعاملــني )مبــا فيهــم 
ــة  ــة الغربي ــن الضف ــتعمرات( يف كل م ــل واملس ــني يف إرسائي العامل
وقطــاع غــزة يف الربــع الثــاين 2019. بلغــت نســبة العاملــني يف 
قطاعــات الخدمــات يف فلســطني يف الربــع الثــاين 2019 نحــو %36 
)29% يف الضفــة الغربيــة و55% يف قطــاع غــزة(. كــام بلغــت حّصــة 
ــني  ــاميل العامل ــن اج ــييد 17% م ــاء والتش ــاع البن ــني يف قط العامل
يف فلســطني )21% مــن العاملــني يف الضفــة و4% يف قطــاع غــزة(. 
ــم  ــارة واملطاع ــني يف التج ــغيل العامل ــبة تش ــت نس ــني تقارب يف ح
ــة وقطــاع غــزة، حــوايل %23،  ــادق يف كل مــن الضفــة الغربي والفن
و21% عــى التــوايل. أّمــا نســبة العاملــني يف الزراعــة فلقــد بلغــت 
ــني يف  ــبة العامل ــت نس ــام تباين ــاع. بين ــة والقط 6% و4% يف الضف
قطاعــي املحاجــر والصناعــة التحويليــة بــني الضفــة الغربيــة وقطــاع 
غــزة، إذ بلغــت النســبة 15% يف الضفــة مقابــل 7% يف القطــاع 

ــكل 3-2(. ــر الش )أنظ

ــح  ــطيني 2019، مس ــاء الفلس ــزي لإلحص ــاز املرك ــم: الجه ــذا القس ــام يف ه ــدر األرق مص  -1
القــوى العاملــة، رام الله-فلســطني.

شكل 2-1: عدد السكان والقوة البرشية وعدد العاملني 
يف فلسطني )الربع الثاين 2019(، ألف شخص

شكل 2-2: التوزيع النسبي للعاملني حسب مكان العمل 
وحسب القطاع الربع الثاين 2019 )نسبة مئوية(

البطالة

بلــغ عــدد العاطلــني عــن العمــل يف فلســطني 352 ألــف شــخص يف 
الربــع الثــاين 2019. أمــا معــّدل البطالــة )أي نســبة العاطلــني عــن 
العمــل إىل عــدد األفــراد يف القــوى العاملــة( فلقــد وصــل إىل %26.0 
يف الربــع الثــاين 2019، وهــو أدىن بنحــو 1.4 نقــاط مئويــة عــام كان 
ــع املناظــر مــن العــام 2018، وأدىن بنحــو 0.8 نقطــة  ــه يف الرب علي
ــة  ــدل البطال ــاض يف مع ــاء االنخف ــابق. ج ــع الس ــن الرب ــة ع مئوي
ــة يف  ــن نتيجــة انخفــاض البطال ــني الربعــني املتناظري يف فلســطني ب
ــا يف قطــاع  ــل ارتفاعه ــاث. مقاب ــور واإلن ــني الذك ــة ب ــة الغربي الضف

غــزة، عنــد الذكــور واإلنــاث أيضــاً )أنظــر الجــدول 1-2(.

عدد السكان 
4,961.3

القوة 
البشریة 
3,053.2

القوى العاملة
1,349.6

عدد العاملین
998.1

%20.5قطاع عام، 

%61.8الضفة الغربیة، 

%62.8قطاع خاص، 

%25.1قطاع غزة، 

%16.7غیرها، 
إسرائیل والمستعمرات، 

13.1%
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ــاين  ــع الث ــطني يف الرب ــة يف فلس ــات البطال ــرز مواصف ــني أب ــن ب م
2019 التــايل: 

أنّهــا مرتفعــة يف أوســاط الشــباب: بلــغ معــدل البطالــة بــني   )1
الشــباب الذيــن تــرتاوح أعامرهــم بــني 15-24 ســنة 40% )موزعــة 
ــؤرّش عــى أّن نســبة  ــور(. وهــذا ي ــاث، 34% للذك ــني 70% لإلن ب
كبــرة مــن العاطلــني عــن العمــل هــم مــن الداخلــني الجــدد إىل 
ســوق العمــل )أنظــر الشــكل 2-4 وراجــع الصنــدوق عــن “مســح 
ــدد 47  ــل” يف الع ــوق العم ــم اىل س ــن التعلي ــباب م ــال الش انتق
مــن املراقــب مــن أجــل معلومــات أكــر عــن بطالــة الشــباب(.

أّن البطالــة تتضائــل مــع زيــادة التعليــم بالنســبة للذكــور،   )2
ولكــن األمــر معكــوس عنــد اإلنــاث )انظــر الشــكل 2-5(: بلــغ 
معــّدل البطالــة يف الربــع الثــاين 2019 نحــو 24% عنــد الذكــور 
ــد  ــغ 18% عن ــام بل ــوي، بين ــم أقــل مــن ثان ــني عــى تعلي الحاصل

جدول 2-1: معدل البطالة بني األفراد املشاركني يف القوى العاملة 
يف فلسطني حسب املنطقة والجنس )نسبة مئوية %(

الربع الثاين 
2018

الربع األول 
2019

الربع الثاين 
2019

الضفة 
الغربية

15.814.112.4ذكور

30.425.926.4إناث

18.516.415.0املجموع

قطاع غزة

38.141.039.7ذكور

67.162.868.3إناث

44.346.346.7املجموع

فلسطني

23.323.121.5ذكور

44.140.843.6إناث

27.426.826.0املجموع
ــاز  ــه الجه ــذي وضع ــة ال ــد للبطال ــف الجدي ــى التعري ــة ع ــدول مؤسس ــام الج ــة: أرق مالحظ
املركــزي لإلحصــاء بالتعــاون مــع منظمــة العمــل الدوليــة. وينــص التعريــف الضيــق الجديــد 
عــى أّن البطالــة تشــمل فقــط األشــخاص الذيــن مل يعملــوا خــالل فــرتة اإلســناد وبحثــوا بشــكل 
ــن  ــني م ــتثناء املحبط ــم اس ــذا ت ــا له ــل. وتبع ــى العم ــن ع ــتعدين وقادري ــوا مس ــدي وكان ج
البحــث عــن عمــل )الذيــن مل يســعوا للعمــل خــالل فــرتة اإلســناد( مــن حســاب البطالــة. وأدى 
اعتــامد مقيــاس البطالــة املنقــح إىل تغيــر بســيط يف معــدل البطالــة يف الضفــة الغربيــة، عــى 
عكــس األمــر يف قطــاع غــزة حيــث كاّن التغيــر أكــر نظــراً إلنتشــار اإلحبــاط مــن ايجــاد عمــل 
بشــكل أوســع هنــاك )انخفــاض معــدل البطالــة يف القطــاع مــن 52.0% اىل 43.2% يف 2018(. 
قــارن بــني معــدالت املشــاركة والبطالــة حســب املنهــج القديــم والجديــد يف امللحــق اإلحصــايئ 

يف نهايــة املراقــب اإلقتصــادي الحــايل مــع امللحــق اإلحصــايئ يف العــدد 56 مــن املراقــب.

شكل 2-3: التوزيع النسبي للعاملني يف فلسطني حسب النشاط االقتصادي، الربع الثاين 2019 )نسبة مئوية %(

شكل 2-5: نسب العاملني والعاطلني عن العمل يف فلسطني 
حسب املستوى التعليمي وحسب الجنس 

)نسبة مئوية %()الربع الثاين 2019(

شكل 2-4: أعداد العاملني والعاطلني عن العمل يف فلسطني 
حسب الفئة العمرية )ألف شخص( )الربع الثاين2019(

ذوي التعليــم الجامعــي. أّمــا بالنســبة لإلنــاث فــإّن معــدل   
بطالــة ذوات التعليــم الجامعــي بلغــت 50% مقابــل %20 
فقــط بــني اللــوايت حصلــن عــى تعليــم أقــل مــن ثانــوي )أنظــر 
الشــكل 2-5 وراجــع الصنــدوق رقــم 1 يف العــدد 53 مــن 
ــل(. ــن التفصي ــد م ــوع مبزي ــذا املوض ــاول ه ــذي يتن ــب وال املراق
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األجور 

بلــغ متوســط األجــر اليومــي للعاملــني مــن فلســطني 127.4 شــيكل 
يف الربــع الثــاين 2019. ارتفــع متوســط األجــر اليومــي لكافــة 
العاملــني مبقــدار 2.5 شــيكل بــني الربــع الثــاين 2019 والربــع األول 
ــة  ــني يف الضف ــر العامل ــط أج ــاع متوس ــة ارتف ــك نتيج 2019، وذل
الغربيــة )مبقــدار 2.9 شــيكل(، ويف إرسائيــل واملســتعمرات مبقــدار 

ــيكل(.  ــزة )0.7 ش ــاع غ ــه يف قط ــل انخفاض ــيكل(، مقاب )6.9 ش

ــن  ــيكل/يوم( التباي ــطني )127.4 ش ــر يف فلس ــط األج ــي متوس يخف
ــر بــني: الكب

1( متوســط أجــر العاملــني يف الضفــة والقطــاع مــن جهــة، ومتوســط 
ــن  ــتعمرات م ــل واملس ــني يف إرسائي ــة العامل ــامل الضف ــر ع أج

جهــة ثانيــة.
2( متوسط األجر يف الضفة الغربية واألجر يف قطاع غزة.

تُشــر أرقــام الجــدول 2-2 إىل أّن متوســط أجــر العاملــني يف إرسائيــل 
ــني يف الضفــة،  ــغ نحــو ضعــف متوســط أجــر العامل واملســتعمرات بل
ونحــو أربعــة أضعــاف أجــر العاملــني يف قطــاع غــزة، وإىل أّن متوســط 
ــل  ــة. ال ب ــتواه يف الضف ــن مس ــط م ــغ 54% فق ــاع بل ــر يف القط األج
إّن الهّوتــني تتســعان أكــر عنــد أخــذ األجــر الوســيط باإلعتبــار عوضــاً 
عــن املتوســط. واألجــر الوســيط لــه داللــة أعــى وأفضــل مــن األجــر 
ــني  ــذي يحصــل نصــف العامل ــن املســتوى ال ــر ع ــه يع املتوســط، ألنّ
عــى أجــر أعــى منــه، والنصــف اآلخــر عــى أجــر أدىن منــه، يف حــني 
يخفــي األجــر املتوســط التبايــن الكبــر بــني العــامل ذوي األجــر املرتفع 
واألجــر املنخفــض )أنظــر الشــكل 2-6(. ويف حــني بلــغ متوســط األجــر 
يف القطــاع 54% مــن مســتواه يف الضفــة، إال أّن وســيط األجــر يف 

القطــاع هــو أدىن مــن نصــف وســيط األجــر يف الضفــة الغربيــة.

جدول 2-2: متوسط ووسيط األجر اليومي بالشيكل للمستخدمني 
معلومي األجر يف فلسطني )الربع الثاين 2019( )شيكل(

األجر الوسيط اليوميمتوسط األجر اليوميمكان العمل

116.6100.0الضفة الغربية

62.540.0قطاع غزة

254.0250.0إرسائيل واملستعمرات

127.4103.8املجموع

شكل 2-6: متوسط ووسيط األجر اليومي بالشيكل 
للمستخدمني معلومي األجر يف فلسطني )شيكل( 

الحد األدىن لألجور

بلغــت نســبة الذيــن يتقاضــون أجــراً شــهرياً أقــل مــن 1,450 
شــيكل )وهــو مبلــغ الحــد األدىن لألجــور الشــهري يف فلســطني( مــن 
ــع  ــالل الرب ــطني خ ــاص يف فلس ــاع الخ ــر يف القط ــتخدمني بأج املس
ــور(.   ــني الذك ــاث، و27% ب ــني اإلن ــاين 2019 نحــو 27% )29% ب الث
مــع العلــم أن النســبة كانــت 37% بــني اإلنــاث يف الربــع الســابق. 
بلــغ متوســط األجــر الشــهري الــذي يتقاضــاه هــؤالء العاملــني 
والعامــالت 800 شيكل/شــهرياً أّمــا عنــد املقارنــة بــني الضفــة 
ــن املســتخدمني بأجــر يف القطــاع الخــاص يف  ــإّن 9% م والقطــاع ف
الضفــة الغربيــة يتقاضــون أجــراً أقــل مــن الحــد األدىن مقابــل %74 

ــدول 3-2(. ــر الج ــزة )أنظ ــاع غ يف قط

عاملة األطفال

ارتفــع معــدل عاملــة األطفــال )نســبة العاملــني مــن إجــاميل 
األطفــال الذيــن تــرتاوح أعامرهــم بــني 10-17 ســنة( يف الربــع الثــاين 
2019 يف فلســطني إىل 3% مقارنــة مــع 2.4% يف الربــع الســابق. 
ــل 1.1% يف  ــة مقاب ــة الغربي ــني 4.5% يف الضف ــبة ب ــت النس وتوزع
قطــاع غــزة )أنظــر الصنــدوق 3 يف العــدد 53 مــن املراقــب ملزيــد 

ــال يف فلســطني(. ــة األطف ــل حــول عامل ــن التحلي م

جدول 2-3: عدد ومتوسط أجر العاملني بأجر يف القطاع الخاص والذين يتقاضون أجراً شهرياً أقل 
من الحد األدىن لألجور )ال تشمل العاملني يف إرسائيل واملستعمرات( الربع الثاين 2019

عدد املستخدمني بأجر يف القطاع الخاص 

)ألف شخص(

معدل األجر الشهري للذين يتقاضون 

أقل من الحد األدىن )شيكل(

عدد املستخدمني بأجر الذين يتقاضون 

أقل من الحد األدىن )ألف شخص(

كال الجنسنيإناثذكوركال الجنسنيإناثذكوركال الجنسنيإناثذكور

223542771,1001,0001,100111324الضفة الغربية

921811070060070073881قطاع غزة

315723877009008008421105فلسطني
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ــة  ــامل الضف ــل إىل ع ــص العم ــح رخ ــاً ملن ــاً إداري ــل نظام ــق إرسائي تطب
والقطــاع الراغبــني بالعمــل يف إرسائيــل. هــذا طبعــاً بالتــوازي مــع النظــام 
األمنــي الصــارم الــذي يحــدد عــدد العــامل ومواصفاتهــم العمريــة 
ــأّن يقــوم رب العمــل  ــم اإلداري ب ــة.1  ويتلخــص التنظي ــة الدقيق واألمني
اإلرسائيــي بتقديــم طلــب إىل الجهــات املختصــة الســتجالب عــدد معــني 
ــم  ــه يت ــى طلب ــة ع ــال املوافق ــاع. وح ــة والقط ــن الضف ــامل م ــن الع م
تســمية هــؤالء العــامل ومنحهــم تصاريــح عمــل وتصاريــح لدخــول 
ــأّن يعمــل هــؤالء العــامل  ــدة ب ــح تكــون مقيّ ــل. وهــذه التصاري إرسائي
ــب  ــدى صاح ــم، أي ل ــب إحضاره ــذي طل ــل ال ــدى رب العم ــاً ل حرصي

ــد العمــل.  عق

عــى أّن األجــر الــذي يحصــل عليــه العــامل لــدى رب العمــل املجريــن 
عــى العمــل عنــده ميكــن أّن يكــون أدىن مــن األجــر الذيــن يســتطيعون 
ــل. وهــذا  ــد رب عمــل آخــر يف إرسائي ــوا عن ــه إذا مــا عمل الحصــول علي
ــل  ــذي يعم ــاع ال ــور يف القط ــتوى األج ــبب أّن مس ــون بس ــا يك ــاً م غالب
بــه صاحــب عقــد العمــل أدىن مــن مســتوى األجــور يف القطاعــات 
األخــرى،  ولهــذا الســبب فــإّن بعــض العــامل يقومــون “بــراء حريتهــم” 
مــن صاحــب عقــد العمــل. ويتــم هــذا بــأّن يقــوم العامــل بدفــع مبلــغ 
ــدى رب  ــة العمــل ل ــى مينحــه حري مقطــوع لصاحــب عقــد العمــل حت
عمــل آخــر. ويطلــق عــى هــذه العمليــة اســم “ التجــارة غــر املروعــة 

ــح العمــل”. بتصاري

ــاق  ــل، ووف ــك إرسائي ــاث يف بن ــرة األبح ــن دائ ــس م ــاي ايتك ــام حاج ق
ــي، بإجــراء دراســة عــن التجــارة  ــو ظب ــان مــن جامعــة نيويورك/أب عدن
ــة  ــح العمــل.2  ارتكــزت الدراســة عــى مســح عين ــة بتصاري غــر الرعي
يبلــغ قوامهــا نحــو 1,200 عامــل فلســطيني حاصلــني عــى عقــود عمــل 
ــو  ــت إىل أّن نح ــران 2018. وتوصل ــل يف حزي ــول إرسائي ــح لدخ وتصاري
ــل  ــل يف إرسائي ــح العم ــة تصاري ــن حمل ــطيني م ــل فلس ــف عام 20 أل
قامــوا “بــراء حريتهــم” مــن أربــاب العمــل املســجلني للعمــل عندهــم. 
ويبلــغ هــذا الرقــم نحــو 30% مــن إجــاميل عــدد العــامل الفلســطينيني 

ــخ. ــك التاري ــل يف ذل ــني عــى أذون عمــل يف إرسائي الحاصل

راجــع الصنــدوق عــن الــروط األمنيــة ملنــح تراخيــص العمــل إىل عــامل الضفــة والقطــاع   -1
للحصــول عــى تصاريــح عمــل يف إرسائيــل يف العــدد رقــم 52 مــن املراقــب االقتصــادي.
2 Haggay E. & W. Adnan: Illegal Trade in Work Permits for Palestinian Work-

ers in Israel: The Existing Situation and Planned Reform.  https://www.boi.
org.il/en/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/25-9-2019.aspx

صندوق 2: الربح من التجارة بتصاريح العمل يف إرسائيل تذهب اىل جيوب أرباب العمل

توصلــت الدراســة أيضــاً إىل أّن مثــن “ رشاء الحريــة” مــن صاحــب عقــد 
العمــل يبلــغ باملتوســط 2,000 شــيكل شــهرياً )أي املبلــغ الــذي يدفعــه 
العامــل إىل صاحــب عقــد العمــل يكّ يســمح لــه بالعمــل عنــد رب عمــل 
ــل  ــل العم ــق للعام ــوين، إذ ال يح ــر قان ــر غ ــذا أم ــأّن ه ــامً ب ــر( عل آخ
لــدى رب عمــل آخــر. ووجــدت الدراســة أّن متوســط أجــر العامــل الــذي 
ــغ 10,100 شــيكل  ــد رب عمــل آخــر، يبل ــه” ويعمــل عن “يشــرتي حريت
ــدى صاحــب  ــل ل ــذي يســتمر بالعم ــة بأجــر متوســط لل ــهرياً، مقارن ش

العقــد يبلــغ 7,800 شــيكل شــهرياً.

ــن  ــق م ــذي يتحق ــع( ال ــح )الري ــن الرب ــر م ــزء األك ــي أّن الج ــذا يعن ه
التجــارة بتصاريــح العمــل يســتقطعه أصحــاب عقــود عمــل. وان العامــل 
ــاً  ــباً مادي ــق مكس ــيكل ال يحق ــغ 2,000 ش ــه” مببل ــرتي حريت ــذي “يش ال
ــد  ــد، يزي ــب العق ــر صاح ــر غ ــل آخ ــدى رب عم ــل ل ــد العم ــاً، عن صافي
ــهرياً )300= 2,000 – 7,800- 10,100(.3  ــط ش ــيكل باملتوس ــى 300 ش ع
وكــام يوضــح الجــدول 1 قــدرت الدراســة اإليــراد اإلجــاميل للتجــارة بعقــود 
ــذي  ــنوي ال ــح الس ــنة، وأّن الرب ــيكل بالس ــون ش ــو 481 ملي ــل بنح العم
يحققــه أصحــاب عقــود العمــل مــن هــذه التجــارة غــر املروعــة يبلــغ 

ــنة. ــون شيكل/بالس 122 ملي

قــررت الحكومــة اإلرسائيليــة يف شــهر كانــون أول 2018 اســتبدال النظــام 
ــة والقطــاع  ــح العمــل لعــامل الضف ــح تصاري ــر ملن اإلداري الســابق الذك
ــح  ــدار تصاري ــى إص ــد ع ــام الجدي ــد النظ ــد. ويعتم ــام إداري جدي بنظ
عمــل مربوطــة بالقطاعــات االقتصاديــة عوضــاً عــن ربطهــا بأربــاب عمــل 
معينــني. ويهــدف النظــام الجديــد إىل توفــر مرونــة أكــر بتوجيــه عــامل 
ــة.  ــد عامل ــاً إىل ي ــاج فعلي ــي تحت ــات الت ــو القطاع ــة والقطــاع نح الضف
ــر  ــارة غ ــرة التج ــى ظاه ــاء ع ــذا إىل القض ــؤدي ه ــول أّن ي ــن املأم وم
الرعيــة بتصاريــح العمــل. ومــن املتوقــع أّن يبــدأ تطبيــق النظــام 

ــام الحــايل 2019.  ــة الع ــد يف نهاي الجدي

ــس ال  ــطات. إذ لي ــرد متوس ــا مج ــن أنه ــم م ــى الرغ ــة، ع ــام مقنع ــذه األرق ــدو ه ال تب  -3
ــر  ــكل غ ــل بش ــرة العم ــم مبخاط ــرتون حريته ــن يش ــامل الذي ــازف الع ــل  أن يج يحتم
قانــوين مقابــل مكســب إضــايف ال يزيــد عــى 300 شــيكل يف الشــهر، خصوصــا وأّن العــامل 
املتحرريــن مــن العمــل لــدى صاحــب عقودهــم يعملــون نصــف يــوم بالشــهر أكــر مــن 

ــد. ــد صاحــب العق ــن يســتمرون بالعمــل عن الذي

جدول 1: سوق تصاريح العمل لعامل الضفة الذين يعملون يف إرسائيل والذين ترتاوح أعامرهم بني 59-25

املجموعقطاعات أخرىقطاع التشييد

115,0545,11220,116.عدد العامل الذين يدفعون للتحرر من العمل عند صاحب العقد

22,1021,6491,987. متوسط مثن التحرر من العمل عند صاحب العقد )شيكل/شهر(

3. التكاليف التي يتحملها صاحب العقد لقاء الحصول عى تصاريح 
)شيكل/عقد عمل/شهر(

1,5141,3891,482

4. ربح صاحب عقود العمل من تحرير العامل من العمل عنده )شيكل/ 
عقد عمل/شهر( 

)3(-)2( =
588260505

5. اإليراد اإلجاميل للتجارة بالعقود )مليون شيكل/سنة(
 = )2(*)1(*)12 شهر(

380101481

6. الربح السنوي الصايف من التجارة بالعقود )مليون شيكل/سنة( 
= )4( *)1( *)12 شهر(

10616122
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3- املالية العامة1

اإليرادات العامة 

ــايف  ــاً يف ص ــاً ملحوظ ــام 2019 انخفاض ــن الع ــاين م ــع الث ــهد الرب ش
اإليــرادات العامــة واملنــح بنحــو 57% مقارنــة بالربــع الســابق، 
وبنحــو 66% مقارنــة بالربــع املناظــر مــن العــام الســابق، لتبلــغ مــا 
ــح يف  ــرادات واملن ــار شــيكل.2  أي أن صــايف اإلي ــارب مــن 1.2 ملي يق
ــع  ــه يف الرب ــا كان علي ــف م ــن نص ــل م ــغ أق ــاين 2019 بل ــع الث الرب
ــع الســنة املناظــر 2018.  ــه يف رب ــا كان علي ــث م الســابق، ونحــو ثل
ويعــود هــذا االنخفــاض بشــكل رئيــس إىل اســتمرار أزمــة املقاصــة 
مــع الجانــب اإلرسائيــي ورفــض الحكومــة الفلســطينية اســتالم أمــوال 
املقاصــة منقوصــة، والتــي تقــدر للفــرتة )شــباط – حزيــران( بحــوايل 
3 مليــارات شــيكل )أنظــر الصنــدوق يف العــدد الســابق مــن املراقــب 
االقتصــادي مــن أجــل معلومــات أوىف عــن أزمــة إيــرادات املقاصــة(.

كذلــك تراجعــت إيــرادات الجبايــة املحليــة بشــكل ملحــوظ بنحــو 
42% و30% مقارنــة بالربــع الســابق واملناظــر عــى الرتتيــب، لتبلــغ 
حــوايل 0.8 مليــار شــيكل. ويعــزى هــذا الرتاجــع بشــكل أســايس إىل 
املوســمية التــي ميتــاز بهــا الربــع األول والتــي عــادة مــا يرتفــع فيهــا 
التحصيــل الرضيبــي نتيجــة للخصومــات التشــجيعية التــي تقدمهــا 
الحكومــة للمكلفــني ودافعــي الرضائــب. فقــد تراجعــت اإليــرادات 
الرضيبيــة بنحــو 36% و12% خــالل الفــرتة، عــى الرتتيــب، لتبلغ 0.5 
مليــار شــيكل، فيــام تراجعــت اإليــرادات غــر الرضيبيــة بنحــو%45 

و53% لتصــل إىل 0.2 مليــار شــيكل )أنظــر الشــكل 1-3(. 

ــة  ــة املقدم ــاعدات الخارجي ــح واملس ــق املن ــذب تدف ــتمر تذب واس
ــع األول  ــة بالرب ــاين مقارن ــع الث ــالل الرب ــت خ ــة، إذ ارتفع للموازن
ــاءت  ــام ج ــيكل، في ــار ش ــوايل 0.5 ملي ــغ ح ــف، لتبل ــدار الضع مبق
ــع املناظــر مــن العــام الســابق  ــة بالرب مرتاجعــًة بنحــو 19% مقارن

ــدول 1-3(. ــر الج )أنظ

مصــدر البيانــات يف هــذا الجــزء هــو: وزارة املاليــة، التقاريــر املاليــة الشــهرية للعــام 2019:   -1
العمليــات املاليــة – اإليــرادات والنفقــات ومصــادر التمويــل )أيلــول، 2019(.

ــون شــيكل  ــاين 2019 نحــو 61.9 ملي ــع الث ــة خــالل الرب ــات الرضيبي ــغ حجــم اإلرجاع بل  -2
ــابق. ــع الس ــيكل يف الرب ــون ش ــو 128.4 ملي ــة بنح مقارن

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

* تــم خــالل الربــع األول )2019( إعــادة مبلــغ بحــوايل 448.1 مليــون شــيكل إىل القنصليــة األمريكيــة مــن أجــل إغــالق حســاب 
منحــة أمريكيــة ســابقة، وهــو مــا انعكــس يف قيمــة املنــح لدعــم املشــاريع التطويريــة التــي ظهــرت وكأنهــا تراجعــت بنحــو 
354.4 مليــون شــيكل. )أنظــر الصنــدوق رقــم 6 يف العــدد 56 مــن املراقــب ملعلومــات أوســع عــن توقــف املســاعدات األمركيــة 

للفلســطينيني ورد فعــل الحكومــة الفلســطينية(.
**األرقام بني األقواس سالبة

جدول 3-1: املنح واملساعدات الخارجية املقدمة للحكومة الفلسطينية 
)مليون شيكل(

البيان 
20182019

الربع الثاينالربع األولالربع الرابعالربع الثالثالربع الثاينالربع األول

157482.1522679.4598.4368.1لدعم املوازنة

140.1236.3303.7410396.394منح عربية

16.5245.8218.3269.4202.1274.1من الدول األخرى 

93.3)354.4(*143.787.2184.1156.1التمويل التطويري

300.7569.3706.1835.5244.0461.4إجاميل املنح واملساعدات

شــكلت اإليــرادات العامــة واملنــح )صــايف( نحــو 54% مــن اإلنفــاق 
العــام الفعــي )النقــدي( خــالل الربــع الثــاين 2019 مقارنــة بنحــو 
110% يف الربــع الســابق. وتنخفــض هــذه النســبة إىل نحــو 31%من 
ــزام( عــى الحكومــة خــالل  اإلنفــاق العــام املســتحق )أســاس اإللت

الربــع الثــاين، مقارنــة بنحــو 74% يف الربــع الســابق. 

النفقات العامة 

شــهد اإلنفــاق العــام انخفاضــاً ملحوظــاً خــالل الربــع الثــاين 2019 
بنســبة 12% و32%، مقارنــة بالربــع الســابق واملناظــر عــى التــوايل، 
ليبلــغ حــوايل 2.3 مليــار شــيكل. وجــاء هــذا الرتاجــع بشــكل أســايس 
نتيجــة االنخفــاض يف نفقــات االجــور والرواتــب الفعليــة بنحو %23 
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ــك  ــار شــيكل. كذل ــغ حــوايل امللي و28%، خــالل نفــس الفــرتة، لتبل
تراجــع بنــد صــايف اإلقــراض نتيجــة قيــام الحكومــة بإجــراءات 
لخفــض مديونيــة الهيئــات املحليــة ورشكــة الكهربــاء تجــاه الركات 
اإلرسائيليــة. وعــى العكــس مــن ذلــك، ارتفعــت النفقــات الفعليــة 
ــابق. إال  ــع الس ــة بالرب ــو 10%، مقارن ــور بنح ــر األج ــد غ ــى بن ع
ــع املناظــر، إذ جــاءت أقــل  أنهــا كانــت أدىن مــن مســتواها يف الرب
بنســبة 21%، لتصــل حــوايل 1.2 مليــار شــيكل. كــام ارتفــع اإلنفــاق 
التطويــري بنحــو 4% مقارنــة بالربــع الســابق، فيــام انخفــض بنســبة 
24%، مقارنــة بالربــع املناظــر، ليبلــغ حــوايل 159.1 مليــون شــيكل 

)أنظــر الشــكل 2-3(.

املتأخرات الحكومية

ارتفعــت قيمــة املتأخــرات املرتتبــة عــى الحكومــة الفلســطينية 
ــاع  ــة باألرب ــوظ مقارن ــكل ملح ــاين 2019 بش ــني األول والث يف الربع
الســابقة. فلقــد ازدادت قيمــة املتأخــرات يف الربــع الثــاين 2019 بنحو 
34% مقارنــة بالربــع الســابق، فيــام ارتفعــت بنحــو ثالثــة أضعــاف 
ــار شــيكل.  مــا كانــت عليــه يف الربــع املناظــر، لتبلــغ نحــو 1.4 ملي
وهــذا يعــادل 114% مــن صــايف اإليــرادات العامــة واملنــح يف الربــع 
الثــاين 2019. وتوزعــت املتأخــرات خــالل هــذا الربــع بــني متأخــرات 
األجــور والرواتــب )593.6 مليــون شــيكل(، ومتأخــرات غــر األجــور 
ــة )130.4  ــات التطويري ــرات النفق ــيكل(، ومتأخ ــون ش )626.5 ملي
ــون شــيكل( )أنظــر الجــدول 3-2(. ووصــل إجــاميل املتأخــرات  ملي
املرتاكمــة املرتتبــة عــى الحكومــة يف نهايــة الربــع الثــاين 2019 حــوايل 

14.7 مليــار شــيكل )أو مــا يعــادل نحــو 4 مليــار دوالر(.

الفائض/العجز املايل

أدت التطــورات عــى جانبــي اإليــرادات والنفقــات العامــة الفعليــة 
خــالل الربــع الثــاين 2019، إىل عجــز يف الرصيــد الــكي قبــل املنــح 
واملســاعدات بحــوايل 1.5 مليــار شــيكل )أو مــا نســبته %11.2 
مــن الناتــج املحــي اإلجــاميل(. وســاهمت املنــح واملســاعدات 
الخارجيــة يف تخفيــض هــذا العجــز إىل حــوايل املليــار شــيكل )عــى 
األســاس النقــدي(، وهــو مــا يعــادل نحــو 7.8% مــن الناتــج املحــي 
اإلجــاميل )أنظــر الشــكل 3-3(. أمــا عــى أســاس اإللتــزام فلقــد بلــغ 
ــار شــيكل.  ــح واملســاعدات 1.1 ملي ــل املن ــكي قب ــد ال عجــز الرصي
ــو  ــز إىل نح ــذا العج ــض ه ــح واملســاعدات يف تخفي ــاهمت املن وس

ــاين 2019.  ــع الث ــار شــيكل يف الرب 0.6 ملي

شكل 3-2: هيكل النفقات العامة )مليون شيكل( 

جدول 3-2: املتأخرات املرتتبة عىل الحكومة الفلسطينية )مليون شيكل(

البيان 
20182019

الربع الثاينالربع األولالربع الرابعالربع الثالثالربع الثاينالربع األول

12.327.651.119.137.417.6إرجاعات رضيبية

128.6134.3119.994.1359.9593.6األجور والرواتب

170.9159287.7468.9414.3626.5نفقات غر األجور

10.910.935.5237.6102.1130.4النفقات التطويرية

126.830.5)15.4(28)8.7(104.3مدفوعات مخصصة

427323.1522.2804.31,040.51,398.6إجاميل املتأخرات

* األرقام بني أقواس هي أرقام سالبة.

يجــدر اإلنتبــاه إىل أّن عجــز املوازنــة عــى أســاس اإللتــزام أدىن مــن 
العجــز عــى األســاس النقــدي يف هــذا الربــع، وهــذا عــى العكــس 
ــة الفلســطينية. ويعــود الســبب  ــه الحــال عــادة يف املوازن مــام علي
يف ذلــك إىل أّن إيــرادات املقاصــة التــي مل يتــم اســتالمها خــالل هــذا 
ــة عــى األســاس النقــدي، هــي  ــع، مل تدخــل يف حســاب املوازن الرب

مكــون مــن مكونــات الحســاب عــى أســاس اإللتــزام.  

شكل 3-3: الرصيد املايل الحكومي )أساس نقدي( نسبة إلجاميل 
الناتج املحيل االسمي )%(
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الدين العام الحكومي

ارتفــع الديــن العــام الحكومــي )مقومــاً بالشــيكل( نهايــة الربــع الثاين 
2019 بنحــو 12% و9% مقارنــة بنهايــة الربــع الســابق واملناظــر عــى 
الرتتيــب، ليبلــغ حــوايل 9.4 مليــار شــيكل. وميثــل هــذا 17.7% مــن 
الناتــج املحــي اإلجــاميل االســمي.3  وتــوزع الديــن العــام الحكومــي 
ــت  ــي )40%(. وبلغ ــن خارج ــل دي ــي )60%( مقاب ــن مح ــني دي ب

ــة  ــت نهاي ــي ارتفع ــدوالر األمري ــًة بال ــة مقوم ــة الحكوم ــارة اىل أن مديوني ــدر اإلش تج  -3
الربــع الثــاين 2019 بنحــو 13.9% مقارنــة بالربــع الســابق، وبنحــو 11.4% مقارنــة بالربــع 
املناظــر، لتبلــغ حــوايل 2637.1 مليــون دوالر. ويعــود التبايــن يف النســب إىل تغــرات ســعر 

ــل الشــيكل. ــدوالر األمريــي مقاب رصف ال

جدول 3-3: الدين العام الحكومي )مليون شيكل(

البيان 
20182019

الربع الثاينالربع األولالربع الرابعالربع الثالثالربع الثاينالربع األول

4,913.94,860.04,785.55,0344,668.05,628.8الدين الحكومي املحيل

4,863.14,809.24,734.84,983.34,617.35,578.2     املصارف 

50.850.850.750.750.750.6     مؤسسات عامة 

3,674.23,777.73,772.13,882.13,744.33,783.7الدين الحكومي الخارجي

8,588.08,637.68,557.78,916.18,412.29,412.5الدين العام الحكومي

48.58266.948.928.156.0الفوائد املدفوعة

نسبة الدين العام إىل 
الناتج املحيل االسمي

%16.6%16.5%16.1%16.2%15.5%17.7

* تجدر اإلشارة أن هذه النسب تختلف بشكل بسيط عند احتساب األرقام بالدوالر األمريي، نتيجة أثر سعر الرصف.

فوائــد الديــن املدفوعــة خــالل هــذا الربــع حــوايل 56 مليــون شــيكل، 
منهــا نحــو 46 مليــون شــيكل فوائــد مدفوعــة عــى الديــن املحــي، 

والباقــي عــى الديــن الخارجــي )أنظــر الجــدول 3-3(. 

ــة  ــات واجب ــة التزام ــى الحكوم ــة ع ــرات املرتاكم ــار املتأخ وباعتب
الســداد، فــإن نســبة الديــن العــام الحكومي مضافــاً إليهــا املتأخرات 
ترتفــع لتصــل أكــر مــن 44% مــن الناتــج املحــي االجــاميل نهايــة 
الربــع الثــاين 2019. وهــذه النســبة أعــى مــن الســقف الــذي ينــص 
عليــه قانــون الديــن العــام الفلســطيني والــذي يبلــغ 40% فقــط. 

املوظفــون الحكوميــون هــم مــن جزئــني، جــزء يف الخدمــة املدنيــة وجــزء 
يف القطــاع العســكري واألمنــي. بلــغ عــدد موظفــي الحكومــة يف فلســطني 
156,093 موظــف يف العــام 2016، وتــوزع هــؤالء بــني 58% يف الخدمــة 

املدنيــة، و42% يف األمــن.1

ترصيــح الســيد فريــد غنــام، مديــر عــام املوازنــة يف وزارة املاليــة الفلســطينية، يف املؤمتــر   -1
الــذي نظمتــه وزارة املاليــة يف رام اللــه، ملناقشــة موازنــة العــام 2017 مــع ممثــي القطــاع 

الخــاص، ومؤسســات املجتمــع املــدين، واملؤسســات األهليــة.  

صندوق 3: مفارقة التشغيل الحكومي يف فلسطني وخصائص موظفي الخدمة املدنية

شكل 1: حصة فاتورة الرواتب واألجور للموظفني الحكوميني يف فلسطني إىل الناتج املحيل 
اإلجاميل وإنفاق املوازنة العامة )متوسط 2016-2005(

IMF )2017(: Public wage bills in the Middle East and Central Asia.

تعكــس األرقــام املتعلقــة بالتوظيــف الحكومــي يف فلســطني مفارقــة ملفتــة 
للنظــر. إذ يف حــني أّن نســبة املوظفــني الحكوميــني )املدنيــني واألمنيــني( إىل 
ــدول  ــع ال ــة م ــطني مقارن ــح يف فلس ــكل واض ــة بش ــكان منخفض ــدد الس ع
ــى  ــد ع ــط يزي ــع متوس ــة م ــاً يف 2017 مقارن ــو 3.5% تقريب ــرى، نح األخ
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4% يف 75 دولــة مــن الــدول الناميــة. إال أّن قيمــة فاتــورة الرواتــب إىل 
ــام  ــطني ه ــة يف فلس ــاق املوازن ــاميل إنف ــاميل وإىل إج ــي اإلج ــج املح النات
مــن بــني األعــى يف العــامل. يوضــح الشــكل 1 )عــى الصفحــة الســابقة( أّن 
رواتــب وأجــور املوظفــني الحكوميــني بلغــت نحــو 17% مــن الناتــج املحــى 
ــني 2005 و2016. ــام باملتوســط ب ــاق الع ــن اإلنف اإلجــاميل، ونحــو 44% م

يحيــل البنــك الــدويل، يف دراســة أجراهــا يف العــام 2016، األســباب وراء 
هــذه املفارقــة إىل عاملــني أساســيني.2 أولهــام، أّن رواتــب الــكادر األمنــي 
مــن بــني املوظفــني العامــني مرتفعــة وتصــل إىل نحــو 8% مــن الناتــج 
املحــي اإلجــاميل، وهــذه تبعــاً لدراســة البنــك الــدويل نســبة عاليــة للغايــة 
ــة مــع املتوســط العاملــي واملتوســط يف دول الــرق األوســط. وهــذا  مقارن
بــدوره يعــود عــى عاملــني، ارتفــاع عــدد املنتســبني إىل الجهــاز األمنــي يف 
فلســطني مقارنــة باملتوســط العاملــي )ولكــن ليــس مقارنــة مبــا هــو ســائد 
يف املنطقــة(. إذ يوجــد هنــاك حــوايل 23 موظــف أمنــي )باســتثناء الرطــة 
ــكل  ــن ل ــل أم ــطني )أي رج ــمة يف فلس ــف نس ــكل أل ــجون( ل ــراس الس وح
ــي الفلســطيني، إذ أّن  ــاز األمن ــة الجه ــاين هــو بني 43 مواطــن(. العامــل الث
نحــو ثلــث املنتســبني إليــه هــم مــن الضبــاط، وهــذه نســبة عاليــة للغايــة 
مقارنــة بالبنــى العســكرية يف الــدول األخــرى األكــر تســطحاً، والتــي تعكــس 

ــة أوســع. تشــكيالت ذات قاعــدة هرمي

ثانيهــام، دور العــالوات يف رفــع رواتــب موظفــي الخدمــة املدنيــة ويف توســيع 
ــا. هنــاك 20 درجــة يف الســلم الوظيفــي  ــا والدني الفجــوة بــني الرواتــب العلي
للخدمــة املدنيــة يف الحكومــة الفلســطينية. ويبلــغ الراتــب األســايس ألعالهــا 
وأدناهــا 4,020 و1,250 شــيكل شــهرياً عــى التــوايل. أي أّن الراتــب األســايس 
ــألدىن. وهــذا الفــرق متواضــع  لألعــى يعــادل 3.2 ضعــف الراتــب األســايس ل
ــد  ــارق الفعــي عن ــدول املتطــورة. عــى أّن الف ــع مســتواه يف ال ومتســاوق م
إضافــة العــالوات هــو أكــر مــن تلــك النســبة بكثــر. يقــدر البنــك الــدويل أّن 
الراتــب األســايس للموظف/املوظفــة ال يشــكل ســوى 61% مــن الراتــب الفعي 
ــأيت عــى شــكل  ــاً، وأّن 39% مــن الراتــب الفعــي ي الــذي يتــم اســتالمه فعلي
عــالوات. ويوضــح الشــكل 2 التوزيــع املتوســط لقيمــة العــالوات ونســبتها إىل 
ــا مازالــت  ــام قدميــة نســبياً وتعــود للعــام 2013 إال أنّه راتــب األســاس )األرق
عــى األرجــح تعكــس الصــورة العامــة التقريبيــة لبنيــة الرواتــب يف فلســطني(. 

مــن ناحيــة أخــرى، هنــاك فــروق كبــرة يف توزيــع العــالوات تبعــاً لطبيعــة 
العمــل والدرجــة يف الســلم الوظيفــي. بنــاًء عــى طبيعــة العمــل واملؤهــالت 
تبلــغ عــالوة األســتاذ الجامعــي مثــال 250% مــن راتبــه األســايس، واملستشــار 
القانــوين 150%. وتبلــغ عــالوة الطبيــب املتخصــص 150% مــن راتــب 
األســاس، مقابــل عــالوة 20% فقــط للممرضــة. أمــا بنــاء عــى الدرجــات، 
فتــرتاوح عــالوة املــدراء يف الفئــة العليــا بــني 60-90% مــن راتــب األســاس، 
بينــام تــرتاوح عــالوة املــدراء يف الفئــة األوىل 50%، يف حــني تبلــغ العــالوة 
نســبة 25% ملوظفــي الفئــة الثانيــة )الوظائــف التخصصيــة(. وعنــد إضافــة 
العــالوات إىل الرواتــب األساســية يصبــح الفــارق بــني الراتــب األعــى واألدىن 
للموظفــني املدنيــني أكــر مــن 9 أضعــاف: أي أّن أعــى املوظفــني املدنيــني 

يتلقــى راتبــاً يعــادل أكــر مــن 9 أضعــاف راتــب املوظــف األدىن.

موظفو الخدمة املدنية

بلــغ العــدد اإلجــاميل للموظفــني املدنيــني يف العــام 2017 نحــو 89,440 موظــف. 
وتبلــغ نســبة هــؤالء إىل عــدد الســكان يف فلســطني 1.9%، وهــي نســبة منخفضة 
ــبة 3.3% يف  ــذه النس ــت ه ــال، بلغ ــبيل املث ــى س ــرى. ع ــدان أخ ــة ببل مقارن
األردن، و4.0% يف الســعودية، و6.5% يف مــرص يف العــام 3.2015  يعــرض الشــكل 
3 توزيــع موظفــي الخدمــة املدنيــة يف فلســطني عــى فئــات الســلم الوظيفــي، 
ويوضــح الشــكل أّن نحــو 80% منهــم يقعــون يف الفئــة الثانيــة والثالثــة، مقابــل 
2 World Bank. )2016(: West Bank and Gaza - Palestinian territories public 

expenditure review 2013- 2014. .http://documents.worldbank.org/curated/
en/320891473688227759/Public-Expenditure-Review-Palestinian-territories

املصــدر: ديــوان املوظفــني العــام، )2017(. الخطــة االســرتاتيجية الوطنيــة للخدمــة املدنيــة   -3
ــوام 2022-2017. لألع

شكل 2: البنية العامة املتوسطة لرواتب موظفي القطاع العام 
يف فلسطني )باملائة يف 2013(

World Bank. )2016(: West Bank and Gaza - Palestinian Territories 
Public Expenditure Review 2013- 2014.

شكل 3: توزيع موظفي الخدمة املدنية حسب الفئة الوظيفية للعام 2017

ــات  ــر الســنوي: 2016-2017، وبيان ــوان املوظفــني العــام، )2017(. التقري املصــدر: دي
ــة )2017( وزارة املالي

شكل 4: أعداد موظفي الخدمة املدنية حسب املؤهل
 العلمي والجنس، 2017

  املصدر: ديوان املوظفني العام، )2017(. التقرير السنوي: 2017-2016.
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4- القطاع املايل املرصيف1 

يعمــل يف فلســطني أربعــة عــر مرصفــاً، منهــا ســبعة محليــة. 
ــاً،  ــاً ومكتب ــن خــالل 360 فرع ــا م ــدم هــذه املصــارف خدماته وتق
ارتفعــت  غــزة.  قطــاع  يف  و59  الغربيــة  الضفــة  يف   301  منهــا 

    

مصــدر البيانــات يف هــذا القســم: ســلطة النقــد الفلســطينية، تريــن أول 2019، امليزانيــة   -1
املجمعــة للمصــارف، قامئــة األربــاح والخســائر، وقاعــدة بيانــات ســلطة النقــد.

ــو  ــاث نح ــام بلغــت نســبة اإلن ــة الخاصــة. ك ــا والفئ ــة العلي ــط يف الفئ 2% فق
43% مــن مجمــوع موظفــي الخدمــة املدنيــة يف العــام 2017.

ــي  ــل العلم ــب املؤه ــة حس ــة املدني ــي الخدم ــع موظف ــكل 4 توزي ــح الش يوض
ــن  ــوس )57% م ــل بكالوري ــني مؤه ــني املدني ــة املوظف ــل غالبي ــس. يحم والجن
املجمــوع(، وتزيــد نســبة اإلنــاث مــن حملــة البكالوريــوس عــى الذكــور )%63 
مقابــل 58%(. ويــأيت يف املرتبــة الثانيــة حملــة الدبلــوم املتوســط بنســبة %13.
ــن  ــا الذي ــبة 76%. أم ــنة، بنس ــة 30-50 س ــة العمري ــون يف الفئ ــز املوظف ويرتك
تقــل أعامرهــم عــن 30 ســنة فــال تزيــد نســبتهم عــن 7% مــن إجــاميل موظفــي 

ــة.4 ــة املدني الخدم
           

شــهد العــدد اإلجــاميل ملوظفــي الخدمــة املدنيــة انخفاضــاً طفيفــاً، بنســبة 
1% تقريبــاً يف الفــرتة 2013-2017، و2% بــني 2015 و5.2017  يعــرض 
ــم يف الســنوات  ــة وتوزعه ــة املدني الشــكل 5 تطــور عــدد موظفــي الخدم
2013-2017. ويبــني الشــكل أّن الغالبيــة العظمــى مــن املوظفــني يعملــون 
يف وزاريت الرتبيــة والتعليــم ووزارة الصحــة، بنســب تبلــغ 54% و15% عــى 
التــوايل يف 2017. وتــأيت وزارة األوقــاف يف املرتبــة الثالثــة بحصــة تبلغ %3.4. 

ديوان املوظفني العام، )2017(. التقرير السنوي: 2017-2016.  -4
5-  شــهد عــدد املوظفــني الحكوميــني انخفاضــا يف الســنتني األخرتــني، اذ تــم إحالــة نحــو 26 
ــي  ــت يف أوســاط موظف ــر كان ــر، الحصــة األك ــد املبك ــي إىل التقاع ــف موظــف حكوم أل
ــزة  ــاع غ ــف يف قط ــر 22 أل ــد املبك ــوا للتقاع ــن أحيل ــني الذي ــدد املوظف ــغ ع ــن. وبل األم
مقابــل 4 أالف موظــف يف الضفــة الغربيــة. وهــو مــا انعكــس يف انخفــاض فاتــورة الرواتــب 

ــة مــع العــام 2017. أنظــر:  بنســبة 16% يف العــام 2018 مقارن
 World Bank: Economic Monitoring Report to the AD HOC Liaison
Committee, September 27, 2018

ويتــوزع الباقــون عــى نحــو 80 مرفــق حكومــي آخــر. ولقــد انخفــض عــدد 
املوظفــني يف وزارة الرتبيــة والتعليــم بنســبة 6% خــالل 2013-2017، مقابــل 

ارتفــاع يف عــدد املوظفــني يف وزارة الصحــة بنســبة %1.4. 

شكل 5: توزيع موظفي الخدمة املدنية حسب املرفق الحكومي

 

املصدر: ديوان املوظفني العام، )2017(. التقرير السنوي: 2017-2016.

إسالم ربيع، ماس

جدول 4-1: امليزانية املجمعة للمصارف املرخصة يف فلسطني )مليون دوالر(

البيان 
20182019

الربع الثاينالربع األولالربع الرابعالربع الثالثالربع الثاين

15,763.016,179.416,125.016,503.216,690.1إجاميل األصول

8,260.08,293.68,432.38,569.58,941.6التسهيالت االئتامنية املبارشة

3,937.23,875.23,763.73,712.93,534.5األرصدة لدى سلطة النقد واملصارف

1,324.31,325.41,385.51,362.21,382.1محفظة األوراق املالية واالستثامرات

1,255.91,642.61,582.61,711.41,620.8النقدية واملعادن الثمينة

985.51,042.4960.91,147.21,211.1املوجودات األخرى

15,763.016,179.416,125.016,503.216,690.1إجاميل الخصوم

11,992.612,194.212,227.312,394.412,591.4ودائع الجمهور )ودائع غر مرصفية( **

1,819.71,863.91,912.01,931.41,956.0حقوق امللكية

1006.91,178.01,033.61.116.81,041.7أرصدة سلطة النقد واملصارف )ودائع مرصفية(

293.8263.5269.5361.3363.5املطلوبات األخرى

650.1680.1682.5699.3737.5املخصصات واإلهتالك
• البنود يف الجدول هي باإلجاميل )تشمل املخصصات(.

** الودائع غر املرصفية تشمل ودائع القطاع الخاص وودائع القطاع العام. 

موجــودات القطــاع املــرصيف نهايــة الربــع الثــاين 2019 بنحــو %1.1 
مقارنــة بالربــع الســابق، وبنحــو 5.9% مقارنــة بالربــع املناظــر مــن 
العــام 2018، لتبلــغ حــوايل 16.7 مليــار دوالر )أنظــر الجــدول 1-4(.  
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التسهيالت االئتامنية

اســتحوذت املحفظــة االئتامنيــة نهايــة الربــع الثــاين من العــام 2019 
عــى نحــو 54% مــن إجــاميل موجــودات الجهــاز املــرصيف مقارنــة 
مــع 52% يف نهايــة الربــع الســابق لتصــل إىل 8,941.6 مليــون دوالر. 
ــع  ــاميل ودائ ــن إج ــو 71% م ــة نح ــهيالت االئتامني ــكلت التس وش
الجمهــور خــالل الربــع. وحصــل القطــاع الخــاص عــى حّصــة األســد 
مــن التســهيالت االئتامنيــة )نحــو 83% مــن إجــاميل التســهيالت(، 

مقابــل 17% حصــة القطــاع العــام. 

كذلــك اســتحوذت الضفــة الغربيــة عــى معظــم هــذه التســهيالت 
ــة  ــدم، مقارن ــامن املق ــن إجــاميل االئت بحصــة بلغــت نحــو 90% م
بنحــو 10% حصــة قطــاع غــزة. أمــا مــن حيــث نــوع االئتــامن فقــد 
ســيطرت القــروض عــى هيكليــة املحفظــة االئتامنيــة لتبلــغ حصتهــا 
نحــو 82% مــن إجــاميل التســهيالت االئتامنيــة، مقارنــة بنحــو %17 
حصــة تســهيالت الجــاري مديــن. وعــى صعيــد العملــة، حافظــت 
املحفظــة االئتامنيــة عــى هيكلهــا باســتحواذ الــدوالر عــى الحصــة 
ــو  ــيكل ونح ــة الش ــو 39% حص ــة بنح ــبة 44%، مقارن ــر بنس األك
ــالت  ــي العم ــة باق ــت حص ــام بقي ــار األردين، في ــة الدين 15% حص

األخــرى مســتقرة تقريبــاً عنــد 2% )أنظــر الشــكل 1-4(.
 

تركــز االرتفــاع املتحقــق يف التســهيالت االئتامنيــة خــالل الربــع 
بشــكل رئيــس، يف ارتفــاع التســهيالت املمنوحــة للقطــاع العــام 
بنســبة 23% )مــا يعــادل 295.7 مليــون دوالر( نتيجــة لألزمــة املالية 
بســبب انقطــاع إيــرادات املقاصــة. كــام ارتفعــت لقطــاع الصناعــة 
والتعديــن بنســبة 7% )مــا يعــادل 29.5 مليــون دوالر(. ولــكل مــن 
قطــاع التجــارة، ومتويــل رشاء الســيارات بنســبة 2% )30.9 مليــون 

ــب( أنظــر الشــكل 2-4. ــون دوالر عــى الرتتي و6.5 ملي

القروض املتعرثة 

شــهد الربــع الثــاين مــن العــام 2019 ارتفاعــاً يف قيمــة القــروض 
املتعــرة لــدى القطــاع املــرصيف مبقــدار 43.3 مليــون دوالر مقارنــة مــع 
الربــع الســابق ونحــو 82.4 مليــون دوالر مقارنــة مــع الربــع املناظــر. 
ووصــل الرصيــد اإلجــاميل للقــروض املتعــرة نحــو 321.2 مليــون دوالر 
وهــو مــا يعــادل 3.6% مــن إجــاميل القــروض مقارنــة مــع نحــو %3 
يف الربــع الســابق والربــع املناظــر. ويعــزى هــذا االرتفــاع إىل األزمــة 
املاليــة التــي تعــاين منهــا الحكومــة وانعكاســها عــى باقــي مكونــات 
االقتصــاد. كــام ســاهم تطبيــق املعيــار الــدويل إلعــداد التقاريــر املاليــة 
ــر  ــبة )أنظ ــذه النس ــادة ه ــام 2018 يف زي ــف الع ــذ منتص ــم 9 من رق
الشــكل 4-3 وراجــع الصنــدوق عــن “ تطبيــق املعيــار املحاســبي 
الــدويل رقــم 9 يف فلســطني” يف العــدد 54 مــن املراقــب االقتصــادي(.

توزعــت القــروض املتعــرة بــني 28% يف قطــاع التجــارة )مــا يعــادل 
ــا  ــاءات )م ــارات واإلنش ــاع العق ــون دوالر(، و21% يف قط 91.2 ملي
يعــادل 68.7 مليــون دوالر( و17% قطــاع متويــل الســلع االســتهالكية 

)مــا يعــادل 54.6 مليــون دوالر(.

ــدى  ــرة ل ــروض املتع ــف الق ــن نص ــر م ــات إىل أّن أك ــر البيان تش
ــائر  ــة كخس ــاين 2019 مصنف ــع الث ــرصيف )58%( يف الرب ــاع امل القط
)فــات عــى موعــد ســدادها أكــر مــن 361 يــوم(. يف حــني شــكلت 
القــروض املشــكوك يف تحصيلهــا نحــو 18%. أمــا القــروض دون 
النموذجيــة فقــد شــكلت نحــو 23% مــن إجــاميل القــروض املتعــرة.

شكل 4-1: إجاميل التسهيالت االئتامنية املبارشة )مليون دوالر(

شكل 4-2: توزيع التسهيالت االئتامنية بحسب القطاع )%(

شكل 4-3: الرصيد اإلجاميل للقروض املتعرثة )مليون دوالر(

األرصدة لدى سلطة النقد واملصارف

اســتمر الرتاجــع يف األرصــدة لــدى ســلطة النقــد واملصــارف خــالل 
الربــع الثــاين 2019 بنحــو 5% مقارنــة بالربــع الســابق، لتبلــغ 
3,534.5 مليــون دوالر، ولتشــكل نحــو أقــل مــن ربــع إجــاميل 
موجــودات املصــارف )21%(. وجــاء هــذا نتيجــة لرتاجــع األرصــدة 
لــدى كل مــن ســلطة النقــد بنســبة 5% ولــدى املصــارف يف الخــارج 
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بنســبة 8%، مقابــل منــو األرصــدة بــني املصــارف يف فلســطني بنســبة 
ــع املناظــر  ــًة بالرب ــا مقارن ــع الســنة الســابق.  أم ــة برب 11% مقارن
2018 فتشــر البيانــات أيضــاً إىل تراجــع األرصــدة لــدى املصــارف يف 
الخــارج بنســبة 19%، وتراجــع األرصــدة لــدى ســلطة النقــد بنســبة 
ــبة  ــطني بنس ــارف يف فلس ــني املص ــدة ب ــو األرص ــل من 8%، يف مقاب

ــكل 4-4(. ــر الش 38% )أنظ
 

الودائع

شــهد الربــع الثــاين 2019 ارتفــاع إجــاميل الودائــع بنســبة %1 
مقارنــة بالربــع الســابق ليصــل إىل 13,633.2 مليــون دوالر، وارتفــاع 
بنســبة 5% مقارنــة بالربــع املناظــر. واســتحوذت ودائــع الجمهــور 
ــع.  ــاميل الودائ ــن إج ــو 92% م ــى نح ــة( ع ــر املرصفي ــع غ )الودائ
وتظهــر البيانــات اســتمرار تركــز ودائــع الجمهــور يف الضفــة الغربيــة 
ــاص  ــاع الخ ــزة. والقط ــاع غ ــة قط ــل 10% حص ــو 90%(، مقاب )نح
ســاهم بنحــو 96% مــن هــذه الودائــع، مقابــل 4% حصــة القطــاع 

العــام )أنظــر الشــكل 5-4(. 
 

ــام 2019،  ــن الع ــاين م ــع الث ــور خــالل الرب ــع الجمه وتوزعــت ودائ
بــني ودائــع جاريــة بنســبة 36%، وودائــع توفــر بنســبة %33، 
وودائــع آجلــة بنســبة 31%. أمــا هيــكل ودائــع الجمهــور مــن حيــث 
عملــة اإليــداع فقــد اســتمرت ســيطرة الــدوالر عــى الحصــة األكــر 
منهــا بنســبة 39%، مقابــل نحــو 35% حصــة الشــيكل، ونحــو %23 
حصــة الدينــار األردين، فيــام بلغــت حصــة باقــي العمــالت نحــو %3.

أرباح املصارف 

ســجل صــايف دخــل املصــارف نهايــة الربــع الثــاين 2019 تراجعــاً حــاداً 
بنســبة 23% مقارنــة بالربــع الســابق ليبلــغ 36.9 مليــون دوالر. ويعزى 
ســبب الرتاجــع إىل زيــادة النفقــات بنســبة 8%، مقابــل منــو اإليــرادات 
بنســبة 2%. كــام ســجل صــايف الدخــل تراجعــاً ملحوظــاً بنســبة %13.4 

مقارنــة بالربــع املناظــر مــن العــام 2018 )أنظــر الجــدول 2-4(.

جدول 4-2: مصادر اإليرادات واإلنفاق للمصارف املرخصة 
)مليون دوالر(

البيان
20182019

الربع الثاينالربع األولالربع الثاين

218.6230.9234.6اإليرادات

156.4163.1166.0الفائدة املقبوضة

32.430.632.3إيرادات العموالت

29.837.236.3إيرادات أخرى

176.0183.2197.7النفقات

31.733.036.7الفوائد املدفوعة

2.83.03.0مصاريف العموالت

15.523.931.5نفقات أخرى*

109.0110.6109.6النفقات التشغيلية

17.012.719.9الرضائب

42.647.736.9صايف الدخل
ــرادات والنفقــات مــن أوراق الديــن املاليــة واالســتثامرات،  * بنــد أخــرى يشــمل اإلي
وعمليــات تبديــل وتقييــم العمــالت األجنبيــة، وعمليــات بنــود خــارج امليزانيــة، 

ــات. ــة للمخصص ــرى، إضاف ــغيلية األخ ــول التش ــات والدخ والنفق

شكل 4-4: هيكل أرصدة سلطة النقد واملصارف )%(

شكل 4-5: توزيع ودائع الجمهور )مليون دوالر(

متوسط أسعار الفائدة عىل اإليداع واإلقراض 

شــهد متوســط أســعار الفائــدة عــى اإليــداع هبوطــاً بجميــع 
ــع  ــة بالرب ــاين 2019 مقارن ــع الث ــالل الرب ــطني خ ــالت يف فلس العم
ــار  ــداع بالدين ــو 3.27%، و2.74% و2.38% لإلي ــغ نح ــابق ليبل الس
والــدوالر والشــيكل عــى التــوايل. عــى الجانــب اآلخــر، ســجل 
متوســط أســعار الفائــدة عــى اإلقــراض ميــالً للصعــود عــى عملتــي 
ــار  ــراض عــى الدين ــدة اإلق ــغ متوســط فائ ــدوالر، إذ بل ــار وال الدين
ــغ  ــدوالر لتبل ــراض عــى ال ــدة اإلق ــام ارتفعــت فائ نحــو 6.86%. ك
نحــو 6.1%. باملقابــل انخفضــت فائــدة اإلقــراض عــى الشــيكل إىل 

ــو %7.03. نح

أدت هــذه التغــرات إىل زيــادة الهامــش بــني أســعار الفائــدة 
عــى التســهيالت والودائــع عــى الدينــار والــدوالر مقارنــة بالربــع 
ــار مــن 3.30 نقطــة  ــة الدين ــث ارتفــع الهامــش بعمل الســابق، حي
ــة  ــدوالر مــن 3.03 نقطــة مئوي ــة، وال ــة إىل 3.59 نقطــة مئوي مئوي
إىل 3.36 نقطــة مئويــة، بينــام انخفــض الهامــش عــى الشــيكل مــن 
ــرتة  ــس الف ــالل نف ــة خ ــة مئوي ــة إىل 4.65 نقط ــة مئوي 4.79 نقط

ــكل 6-4(. ــر الش )أنظ
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شكل 4-6: متوسط الفوائد الدائنة واملدينة بالعمالت املختلفة )%( حركة تقاص الشيكات   

ارتفعــت قيمــة الشــيكات املقدمــة للتقاص بنســبة طفيفيــة )%0.1( 
ــغ 3,076  ــابق، لتبل ــع الس ــة بالرب ــاين 2019 مقارن ــع الث ــة الرب نهاي
مليــون دوالر، 93% منهــا يف الضفــة الغربيــة والباقــي يف قطــاع غــزة 
)تراجــع بنســبة 7%(. باملقابــل تراجعــت قيمــة الشــيكات املقدمــة 

للتقــاص بنســبة 2% مقارنــة بالربــع املناظــر 2018. 

الشيكات املعادة

شــهدت قيمــة الشــيكات املعــادة ارتفاعــاً بنحــو 11% مقارنــة 
بالربــع الســابق، وبنحــو 18% مقارنــة بالربــع املناظــر 2018، 
لتســجل 319.0 مليــون دوالر. ارتفعــت الشــيكات املعــادة يف الضفــة 
ــون دوالر(، كــام ارتفعــت يف  ــة بنســبة 11% )إىل 303.3 ملي الغربي
قطــاع غــزة بنســبة 15% )إىل 15.7 مليــون دوالر(. كذلــك، ارتفعــت 
ــيكات  ــة الش ــاميل قيم ــن إج ــبة م ــادة كنس ــيكات املع ــة الش قيم
املقدمــة للتقــاص خــالل الربــع الثــاين 2019 لتصــل إىل 10% مقارنــة 
بنحــو 9% يف الربــع الســابق واملناظــر )أنظــر الشــكل 4-7 وراجــع 
الصنــدوق “الشــيكات املعــادة: 1 مــن كل 9 شــيكات” يف العــدد 53 

مــن املراقــب اإلقتصــادي(.
 

رشكات اإلقراض املتخصصة2  

بلــغ عــدد رشكات االقــراض املتخصصــة واملرخصــة مــن قبــل ســلطة 
النقــد 7 رشكات يف نهايــة الربــع الثــاين مــن العــام 2019، وقــد شــهد 
إجــاميل موجــودات رشكات اإلقــراض املتخصصــة تراجعــاً مبعــدل 
0.6% يف نهايــة الربــع الثــاين مقارنــة بالربــع الســابق، بينــام ســجل 
منــواً بنحــو 8% مقارنــة بالربــع املناظــر مــن العــام الســابق، لتبلــغ 
251.8 مليــون دوالر. وجــاء هــذا االنخفــاض نتيجــة لرتاجــع كل مــن 
ــبة  ــالمية بنس ــروض اإلس ــة الق ــايف محفظ ــبة 10%، وص ــد بنس النق
ــرتة  ــالل الف ــبة 5% خ ــة بنس ــول الثابت ــع األص ــة لرتاج 15%، إضاف
نفســها.  وتوزعــت أصــول هــذه الــركات بني قــروض تجارية بنســبة 
70% وقــروض إســالمية بنســبة 6%، وودائــع بنســبة 11%، وتوزعــت 
واملوجــودات  الثابتــة  املوجــودات  بــني   )%13( الباقيــة  النســبة 
األخــرى إضافــة للنقــد. ووفــر قطــاع االقــراض املتخصــص نحــو 843 

ــة النصــف األول مــن العــام 2019. فرصــة عمــل يف نهاي

ــة املقدمــة مــن  ــوال تراجعــت املحفظــة االئتامني وعــى نفــس املن
خــالل رشكات االقــراض املتخصصــة بشــكل طفيــف )0.4%( مقارنــة 
بالربــع الســابق لكنهــا جــاءت أعــى )بنفــس النســبة تقريبــاً( 
ــوايل 216.3  ــجل ح ــام 2018 لتس ــن الع ــر م ــع املناظ ــة بالرب مقارن
مليــون دوالر يف ختــام الربــع الثــاين 2019، واســتحوذت الضفــة 
ــاع  ــة قط ــو 23% حص ــل نح ــا، مقاب ــو 77% منه ــى نح ــة ع الغربي

ــدول 3-4(. ــر الج ــزة )أنظ غ

أمــا مــن حيــث توزيــع محفظــة القــروض حســب القطاعــات 
االقتصاديــة، فقــد ســيطرت القــروض التجاريــة عــى الحصــة االكــر 
مــن هــذا االئتــامن مبقــدار الثلــث تقريبــاً )مــا نســبته 29%(، ثــم 
القطــاع العقــاري بنحــو 28%، تــاله كل مــن القطــاع الزراعــي 
ــأيت  ــام ت ــاع، في ــكل قط ــوايل 12% ل ــة بح ــات العام ــاع الخدم وقط

ــبة %10. ــة بنس ــة الرابع ــتهاليك يف املرتب ــاع االس ــروض القط ق

البيانات الواردة يف هذا الجزء بيانات أولية وقابلة للتعديل  -2

شكل 4-7: نسبة الشيكات املعادة إىل الشيكات املقدمة للتقاص )%(

جدول 4-3: بيانات مؤسسات االقراض املتخصصة
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األول

الربع 
الثاين

اجاميل محفظة القروض 
)مليون دوالر(

215.4212.5205.7217.2216.3

153.1154.4151.7163.7166.5   - الضفة الغربية

62.358.154.053.549.8   - قطاع غزة

70,92268,94265,45880,31478,186عدد املقرتضني النشطني
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المراقب االقتصادي, عدد 58 / 2019

بلغــت قيمــة التحويــالت مــن الخــارج )Remittances( التــي تحققــت لالقتصــاد 
ــغ  ــع هــذا املبل ــد ارتف ــام 2013. ولق ــار دوالر يف الع الفلســطيني نحــو 2.3 ملي
إىل 3.4 مليــار يف 2015 )منهــا 1.2 مليــار تحويــالت أجــور العاملــني يف إرسائيــل 
واملســتعمرات(. وميثــل هــذا نحــو 26% مــن الناتــج املحــي اإلجــاميل لفلســطني، 
ــة يف  ــالت الخارجي ــاً للتحوي ــدول تلقي ــى ال ــني أع ــن ب ــطني م ــل فلس ــام يجع م
العــامل. ومــن املعلــوم أّن التحويــالت الخارجيــة، ســواء لقــاء العمــل يف الخــارج 
أو التحويــالت بــدون مقابــل لألهــل، باتــت بديــالً أكــر أهميــة مــن املســاعدات 

الخارجيــة يف دول العــامل الفقــرة.

يقــوم البنــك الــدويل بشــكل دوري، بتقديــر تكاليــف عمــوالت تحويــل املبالــغ 
بــني الــدول، وخصوصــاً بــني الــدول املســتقبلة للعاملــة األجنبيــة والــدول املصدرة 
ــي  ــط العامل ــأن أّن املتوس ــذا الش ــر به ــر األخ ــن التقري ــتفاد م ــة.1  ويس للعامل
ــاين مــن العــام 2019 نحــو  ــع الث ــل بلغــت يف الرب لعمــوالت )تكاليــف( التحوي
6.84% مــن املبلــغ املحــول. ولقــد هبطــت هــذه التكاليــف مــن معــدل %8.14 
الــذي كانــت عليــه يف الربــع الثــاين مــن العــام 2014. ويذكــر تقريــر البنــك أّن 
األمــم املتحــدة وضعــت هدفــا يف إطــار مبــادرة “أهــداف التنميــة املســتدامة” 
يرمــي اىل تخفيــض املتوســط العاملــي لعمــوالت تحويــل األمــوال بــني الــدول مــن 

مســتواه الحــايل )6.84%( اىل 3% فقــط مــع حلــول العــام 2030.

يعــرض الشــكل 1 متوســط تكاليــف عمــوالت التحويــل عــر الطــرق املختلفــة. 
ــة  ــف النقال ــر الهوات ــل هــي ع ــن الشــكل أّن أرخــص طــرق التحوي ويتضــح م

ــر املصــارف )%10.49(. ــل ع ــة هــو التحوي )3.28%( يف حــني أّن أعالهــا كلف

1 World Bank )2019(: Remittances Prices Worldwide.
 https://remittanceprices.worldbank.org/sites/default/files/rpw_report_june_2019.pdf

صندوق 4: 80 مليون دوالر خسارة فلسطني من ارتفاع عموالت تحويل األموال

5- القطاع املايل غري املرصيف

قطاع األوراق املالية

بلغــت القيمــة الســوقية ألســهم الــركات املدرجــة يف بورصــة فلســطني 
نهايــة الربــع الثــاين 2019 نحــو 3.7 مليــار دوالر، وهــو مــا يعــادل %25 
مــن الناتــج املحــي اإلجــاميل باألســعار الجاريــة.1  وانخفضــت هــذه 
القيمــة الســوقية بنســبة 1% مقارنــة مــع الربــع األول 2019، و2% مقارنة 
مــع الربــع املناظــر مــن العــام الســابق. كــام أغلــق مــؤرش القــدس نهايــة 
الربــع الثــاين 2019 عنــد حاجــز 519.8 نقطــة، منخفضــاً بنســبة 2% و%4 
مقارنــًة مــع الربــع الســابق واملناظــر عــى التــوايل )انظــر الجــدول 1-5(.

شــهد عــدد وقيمــة األســهم املتداولــة يف الربــع الثــاين 2019 انخفاضــاً 
ملموســاً بنســبة 53% و54% عــى التــوايل مقارنــًة مــع الربــع األول 2019. 
ــا  ــل، أبرزه ــن العوام ــة م ــوظ إىل مجموع ــاض امللح ــذا االنخف ــزى ه ويع
ــروف  ــاً للظ ــك انعكاس ــات، وذل ــم القطاع ــداول ملعظ ــطة الت ــع أنش تراج
ــام  ــام 2019. ك ــة الع ــذ بداي ــت من ــتها فلســطني ومازال ــي عاش ــة الت العام
طــرأ انخفــاض عــى أســعار أســهم العديــد مــن الــركات املدرجــة وعــى 
رأســها ســهم بنــك القــدس. كــام انخفــض عــدد وقيمــة األســهم املتداولــة

تــم اســتخدام الناتــج املحــي اإلجــاميل باألســعار الجاريــة للعــام 2018، وذلــك بســبب أن   -1
ــة. ــة هــي قيمــة تراكمي القيمــة الســوقية لألســهم املتداول

شكل 1: تكاليف عموالت التحويل بالوسائط املختلفة )نسبة مئوية(
 

.World Bank )2019(: Remittances Prices Worldwide :املصدر

قــّدر البنــك الــدويل أّن متوســط تكاليــف تحويــل مبلــغ 200 دوالر أمريــي مــن 
الخــارج إىل فلســطني يبلــغ 24 دوالر تقريبــا، أي نحــو 12% مــن قيمــة التحويــل 
ــن  ــات م ــى معلوم ــاءاً ع ــر بن ــذا التقدي ــل إىل ه ــم التوص ــام 2015. وت يف الع
أكــر رشكتــني لتحويــل األمــوال )ويســرتن يونيــون، ومــوين جــرام( ومــن 4 دول 
هــي الســعودية والواليــات املتحــدة وبريطانيــا واألردن. ويزيــد متوســط عمولــة 
ــة عــى متوســط تكاليــف  ــل األمــوال إىل فلســطني مبقــدار 4 نقــاط مئوي تحوي
التحويــل يف العــامل. وبافــرتاض أّن تكاليــف التحويــل إىل فلســطني تتطابــق مــع 
املتوســط العاملــي، فــإن مبلــغ التحويــالت الخارجيــة إىل فلســطني كان ميكــن أّن 

يكــون 80 مليــون دوالر أعــى مــام كان عليــه يف العــام 2.2015

2 World Bank )2017(: Economic Monitoring Report to the Ad Hoc Liaison Com-
mittee, May 4.  http://documents.worldbank.org/curated/en/509131493126715531/
pdf/114551-REVISED-may-8-vol-1-May-2017-AHLC-World-Bank-Report-May8.pdf

الربع الثاين البيان
2018

الربع األول 
2019

الربع الثاين 
2019

35.259.027.8عدد األسهم املتداولة )مليون سهم(

72.7103.347.3قيمة األسهم املتداولة )مليون دوالر(

3,784.43,757.83,710.1القيمة السوقية )مليون دوالر(

8,7638,6987,653عدد الصفقات

71,34170,66070,540إجاميل عدد املتعاملني )متعامل(

68,02267,35567,170  -  فلسطيني 

3,3193,3053,370  -  مواطن أجنبي 

جدول 5-1: بعض املؤرشات عىل نشاط التداول يف بورصة فلسطني

يف الربــع الثــاين 2019 بنســبة 21% و35% عــى التــوايل مقارنــة مــع الربــع 
املناظــر 2018.
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يوضــح الشــكل 5-1، صفــة املتعاملــني يف البورصــة تبعــاً لحصصهــم 
ــكل أن  ــن الش ــح م ــالت. ويتض ــوقية للتعام ــة الس ــن القيم ــبية م النس
ــون دوالر( يف حــني  ــركات بلغــت 40% )بقيمــة 1,495.2 ملي حصــة ال

بلغــت حصــة األفــراد 26% )بقيمــة 971.1 مليــون دوالر(.

قطاع التأمني

ــون دوالر  ــو 71.2 ملي ــة نح ــني املكتتب ــاط التأم ــاميل أقس ــغ إج بل
نهايــة الربــع الثــاين 2019، منخفضــا بنســبة 13% مقارنــًة مــع 
نهايــة الربــع الســابق، بينــام ارتفــع بنســبة 2% مقارنــًة مــع نهايــة 
الربــع املناظــر 2018. ويعــزى ذلــك إىل التذبــذب الطبيعــي إلجــاميل 

ــاع. ــني األرب ــة مــا ب أقســاط التأمــني املكتتب

ارتفــع صــايف التعويضــات املتكبــدة لقطاع التأمــني يف الربع الثــاين 2019 
ــاميل  ــغ إج ــام بل ــر. ك ــابق واملناظ ــع الس ــع الرب ــة م ــبة 7% مقارن بنس
اســتثامرات رشكات التأمــني نحــو 250 مليــون دوالر نهايــة الربــع الثــاين 
ــاع  ــل ارتف ــابق، مقاب ــع الس ــة بالرب ــبة 1% مقارن ــا بنس 2019، منخفض

بنســبة 2% مقارنــة بالربــع املناظــر 2018 )أنظــر الجــدول 2-5(.

جدول 5-2: بعض املؤرشات املالية لقطاع التأمني
 يف فلسطني )مليون دوالر(

الربع الثاين البيان
2018

الربع األول 
2019

الربع الثاين 
2019

70.181.971.2إجاميل أقساط التأمني املكتتبة

245.8251.6250.0إجاميل استثامرات رشكات التأمني

صايف التعويضات املتكبدة يف 
)43.7()40.7()41.0(قطاع التأمني

صايف األقساط املكتسبة/ اجاميل 
88.3%79.5%85.9%أقساط التأمني املكتتبة

صايف التعويضات املتكبدة/ صايف 
69.5%62.5%68.0%األقساط املكتسبة

يســجل الجــدول 5-3 أبــرز املــؤرشات التأمينيــة التــي تعكــس األهميــة 
النســبية لقطــاع التأمــني يف االقتصــاد الوطنــي يف فلســطني وبعــض 
الــدول العربيــة: نســبة االخــرتاق التأمينيــة )إجــاميل املحفظــة التأمينيــة 
منســوبة إىل إجــاميل الناتــج املحــي اإلجــاميل باألســعار الجاريــة(، 
ــن إجــاميل املحفظــة  ــرد م ــس حصــة الف ــي تقي ــة الت ــة التأميني والكثاف
التأمينيــة )إجــاميل املحفظــة التأمينيــة منســوبة إىل إجــاميل عــدد 
ــة  ــطني نهاي ــرتاق يف فلس ــبة االخ ــام أّن نس ــن األرق ــح م ــكان(. يتض الس
العــام 2018 بلغــت 1.9%، وهــي أعــى مــن النســبة يف كل مــن الكويــت 
ومــرص والجزائــر والســعودية، ولكــن أدىن مــن مســتواها يف األردن 
ــت يف  ــي بلغ ــة والت ــة التأميني ــا الكثاف ــرب. أم ــان واملغ ــارات ولبن واالم
فلســطني نهايــة العــام 2018 )58 دوالر( فهــي أدىن بكثــر مــن مســتواها 

ــاً. ــت واألردن أيض ــارات والكوي ــعودية واالم يف الس

يوضــح الشــكل 5-2، أّن محفظــة التأمــني يف فلســطني مــا زالــت تشــهد 
تركــزاً كبــراً لصالــح تأمــني املركبــات بنســبة 61% مــن إجــاميل املحفظــة 
التأمينيــة يف نهايــة الربــع الثــاين مــن العــام 2019، يليهــا التأمــني الصحــي 
بنســبة 14%. كــام يالحــظ مــن الشــكل 5-3 أن هنــاك تركــزاً واضحــاً يف 
الحصــص الســوقية بــني رشكات التأمــني، حيــث تســتحوذ ثالثــة مــن أصــل 
عــر رشكات عاملــة يف القطــاع عــى نحــو 59% مــن إجــاميل األقســاط 

املكتتبــة يف قطــاع التأمــني الفلســطيني نهايــة الربــع الثــاين 2019.

شكل 5-2: توزيع مكونات محفظة التأمني حسب منتجات 
قطاع التأمني كام هو يف نهاية الربع الثاين 2019*

 * توزيــع املحفظــة التأمينيــة حســب منتجــات قطــاع التأمــني ال تشــمل بيانــات رشكــة 
ــة  ــام 2019 للرك ــاين للع ــع الث ــات الرب ــك لعــدم صــدور بيان ــني. وذل فلســطني للتأم

حتــى تاريــخ اعــداد هــذا التقريــر.

شكل 5-3: توزيع محفظة التأمني وفقاً للرشكات العاملة يف 
فلسطني كام هو يف نهاية الربع الثاين 2019

ــني،  ــطني للتأم ــة فلس ــمل رشك ــركات ال تش ــب ال ــة حس ــة التأميني ــع املحفظ * توزي
نظــرا لعــدم صــدور بيانــات الربــع الثــاين  2019 للركــة عنــد إعــداد هــذا التقريــر.

نشركة المشرق للتأمی
10.8%

نالمجموعة االهلیة للتامی
7.4%

یةشركة التأمین الوطن
19.1%

مینشركة تمكین للتأ
7.1%

أمینشركة التكافل للت
15.0%

أمینشركة ترست العالمیة للت
24.1%

أمینالشركة العالمیة المتحدة للت
16.2%

وشركة مت الیف الیك
0.2%

عقاريشركة فلسطین لتأمین الرهن ال
0.1%

شكل 5-1: توزيع القيمة السوقية ألسهم البورصة وفقاً لصفة 
املتعامل كام هي يف نهاية الربع الثاين 2019 )مليون دوالر(

   *أشخاص لهم عالقة مبارشة أو غر مبارشة بالركة بحكم املنصب أو العالقة.

* أطراف ذوي عالقة 
398.4

11%

أفراد  
971.1

26%

جهات حكومیة   
380.5

10%

شركات  
1,495.2

40%

صنادیق استثمار  
168.6

5%

بنوك   
224.9

6%

شركات تأمین   
71.4

2%

  المركبات 
61.4%

 العمال 
9.5%

 الصحي 
13.9%

تأمین  
المسؤولیة 
المدنیة 

ى التأمینات العامة األخر  
1.8%

 الحریق 
6.5%

 بحري 
0.7%

هندسي
2.3% الحیاة

2.3%
أخرى
8.7%
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قطاع التأجري التموييل

ــة  ــل هيئ ــن قب ــة م ــي املرخص ــر التموي ــدد رشكات التأج ــغ ع بل
ســوق رأس املــال 9 رشكات. كــام بلــغ عــدد العقــود 506 عقــد 
ــع  ــون دوالر نهايــة الرب ــغ 22.2 ملي بقيمــة اســتثامر إجــاميل تبل

جدول 5-3: انتشار الخدمات واملنتجات التأمينية للدول العربية 
للسنوات 2015 و2018*

* املصــدر: مجلــة ســيجام والصــادرة عــن Swiss RE institute، باســتثناء دولــة فلســطني حيــث 
تــم رفــد النســب اســتناداً اىل البيانــات املاليــة واإلداريــة لهيئــة ســوق رأس املــال الفلســطينية.  

http://www.sigma-explorer.com

الدولة
الكثافة التأمينية )دوالر أمريي(نسبة االخرتاق )%(

2015201820152018

3.13.989127املغرب

2.82.91,0991,305اإلمارات

3.12.9261269لبنان

2.02.18591األردن

1.41.93758فلسطني

1.51.2308283السعودية

2.31.8546520البحرين

0.71.0207315الكويت

0.80.73228الجزائر

0.70.62316مرص

أصبــح التأمــني يف العــرص الحــارض مــن املعامــالت الســائدة يف جميــع مجــاالت 
ــوالً  ــادي دخ ــاط االقتص ــوه النش ــم وج ــل معظ ــد دخ ــانية، فق ــاة اإلنس الحي
ــاً، فالتأمــني يُعــد وســيلة لِمواجهــة املخاطــر التــي يتعــرض  ــاً أو إجباري اختياري
ــني  ــاون ب ــني أساســا عــى التع ــوم التأم ــه. ويق ــه أو أموال ــا اإلنســان يف كيان له
األشــخاص املُعرضــني لِــذات الخطــر يف ُمواجهــة االرضار التــي قــد تحــدث 
لِبعضهــم، وذلــك بدفــع كل منهــم الشــرتاك أو لقســط، بحيــث يتــم تعويــض من 
يتعرضــون للحــوادث منهــم مــن املبالــغ املُتحصلــة. وهــو مــن أفضــل الوســائل 
ــن اإلنســان مــن التخفيــف مــن آثــار الحــوادث، ســواء وقعــت هــذه  التــي مُتكِّ
ــه، أم ِبفعــل غــره. ــُه أم بإهامل الحــوادث بفعــل الشــخص نفســه، بتقصــرٍ من

وتفــرض الــدول التأمــني االجبــاري عــى مواطنيهــا لعــدة اعتبــارات، منهــا عدم 
قــدرة األفــراد عــى تقديــر املخاطــر، أو عــدم ثقتهــم بنظــام التأمــني، أو عــدم 
رغبتهــم بتحمــل تكاليــف التأمــني. ويتــم التأمــني اإللزامــي لحاميــة األطــراف 
املتــرضرة التــي ليــس لهــا عالقــة، أو حاميــة لالقتصــاد كــام يف حــال فقــدان 
ــذ  ــزالزل. وتأخ ــات او ال ــق أو الفياض ــة الحرائ ــل نتيج ــرص العم ــع وف املصان
الحكومــات، عنــد تحديدهــا لألخطــار التــي تســتوجب تغطيــة تأمينيــة بقــوة 

القانــون ومعاقبــة غــر امللتزمــني، العوامــل التاليــة بعــني االعتبــار:

حجم الخطر، ونوعه، ومعدل تكراره، ونتائجه.  •
مقــدار وعــي املواطــن وثقافتــه التأمينيــة يف التعامــل مــع هــذا الخطــر حــال   •

ــه.  وقوعــه وقدرتــه عــى تحمل
واجــب الدولــة تجــاه مواطنيهــا واملتمثــل بالحفــاظ عــى حقوقهــم بالحصــول   •
ــم نتيجــة  ــي تلحــق به ــة الت ــن االرضار الجســدية أو املادي ــض ع ــى تعوي ع
ألخطــار هــم غــر مســؤولني عــن وقوعهــا وليــس مبقدورهــم تحمــل نتائجهــا 

عــى انفــراد. 
ــره عــى  ــد تنشــأ نتيجــة وقــوع الخطــر، وتأث ــي ق ــة الت الخســارة االقتصادي  •

ــي. ــلم األه ــع والس املجتم

صندوق 5: التأمينات اإللزامية ودور هيئة سوق رأس املال يف رفع الوعي التأميني

جدول 5-4: إجاميل قيمة وعدد عقود التأجري التموييل

قيمة عقود التأجري التموييل الربع
)مليون دوالر(

عدد عقود التأجري 
التموييل

18.8382الربع الثاين، 2018

20.1407الربع األول، 2019

22.2506الربع الثاين، 2019

الثــاين 2019. وميثــل هــذا ارتفاعــاً بنســبة 10% و24% قيمــًة وعــدداً 
ــع  ــًة مــع الرب ــع الســابق، وبنســبة 18% و32% مقارن ــة بالرب مقارن
ــام بعــض الــركات بتكثيــف  املناظــر 2018. ويعــزى النمــو إىل قي
ــا  ــول مبزاي ــي والقب ــادة الوع ــة إىل زي ــويقية، إضاف ــالت التس الحم

ــدول 4-5(. ــر الج ــي )أنظ ــر التموي التأج

ميًــز املــًرع الفلســطيني بــني التأمــني االختيــاري والتأمــني اإللزامــي، حيــث قام 
بعمليــات موازنــة اجتامعيــة واقتصاديــة بقصــد تحقيــق تضامــن اجتامعــي بــني 
املؤمــن واملؤمــن لــه بالقــدر الــذي يجعــل كال الطرفــني يســتفيد مــن التأمــني، 
ــة  ــاءا مادي ــة أعب ــن كاهــل الدول ــف ع ــة إىل التخفي ــة النهائي ــؤدي باملحصل وي
طائلــة. ومــن بــني األخطــار التــي تتطلــب رشاء تغطيــات تأمينيــة الزاميــة نذكــر 
تأمــني أخطــار املركبــات الجســدية واملاديــة للغــر، وتأمــني العــامل، ومتطلبــات 

الحاميــة والســالمة الطبيــة والصحيــة )التــي صــدر بشــأنها قــرار بقانــون(.

ألــزم قانــون التأمــني الفلســطيني رقم 20 لســنة 2005 ســائق املركبــة، او من اذن 
لــه باســتخدامها، الحصــول عــى وثيقــة تأمــني املركبــات اآلليــة تجــاه اإلصابــات 
ــل  ــني داخ ــض املصاب ــرض تعوي ــث بغ ــق الثال ــة للفري ــدية واألرضار املادي الجس
املركبــة املؤمــن عليهــا واإلصابــات التــي تســببها املركبــة للمشــاة عــى الطــرق 
وذلــك بــرصف النظــر عــن وجــود خطــأ مــن قبــل الســائق أو عدمــه. ومســؤولية 
رشكــة التأمــني عــن اإلصابــات الجســدية وفقــاً للقانــون مطلقــة. وميكــن تقســيم 

التغطيــات يف وثيقــة تأمــني املركبــة )الوثيقــة املوحــدة( اىل التــايل: 

أوال، تغطية تكاليف االصابات الجسدية بالعالقة مع ما يي؛
توفــر العــالج الطبــي للمصــاب إىل أّن يتــم شــفاءه شــفاًء كامــالً أو تســتقر   •

حالتــه املرضيــة.
ــي تكبدهــا نتيجــة  ــة الت ــات املالي ــع االلتزام ــض املصــاب عــن جمي تعوي  •

الحــادث.
تعويــض املصــاب عــن فقــدان الدخــل املؤقــت والدائــم الــذي قــد يلحــق   •

بــه نتيجــة اإلصابــة.
تعويض املصاب عن األرضار النفسية التي لحقت به نتيجة اإلصابة.  •

ثانيــا، تغطيــة تكاليــف أخطــار املســؤولية املاديــة تجــاه الغــر، او مــا يعــرف 
بالطــرف الثالــث )الــذي ال يوجــد بينــه وبــني رشكــة التأمــني عقــد(. 

مــازال هنــاك تركــز عــاٍل يف عــدد عقــود التأجــر التمويــي يف املــدن: 
36% منهــا يف رام اللــه، ونحــو 15% يف نابلــس، ونحــو 14% يف 
ــن  ــر م ــة األك ــكل الحص ــت تش ــا زال ــات م ــام أّن املركب ــل. ك الخلي
محفظــة التأجــر التمويــي بنســبة 81% مــن إجــاميل قيمــة العقــود 
ــز يف  ــتمرار الرتك ــبب يف اس ــود الس ــاين 2019. ويع ــع الث ــة الرب نهاي
ــر  ــر الس ــات يف دوائ ــة املركب ــجيل ملكي ــهولة تس ــات إىل س املركب
وتــدين مخاطرهــا مــن حيــث وجــود ســوق ثانــوي لهــا. واســتقطعت 
ــن محفظــة التأجــر  ــة نســبة 11% م ــات الثقيل الشــاحنات واملركب
التمويــي، يف حــني ذهبــت النســبة املتبقيــة، 8%، إىل املــال املنقــول 

ــاج وغرهــا(.   )املعــدات وخطــوط اإلنت
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6- مؤرشات االستثامر1 

رخص البناء

يعــرض الشــكل 6-1 التطــّور يف عــدد رخــص البنــاء املســّجلة 
ومســاحات األبنيــة املرّخصــة يف أربــاع مختــارة. وصــل عــدد رخــص 
الثــاين 2019 إىل 2,241  الربــع  املســجلة يف فلســطني يف  البنــاء 
ترخيــص، منخفضــاً بنســبة 14% عــن الربــع الســابق، وبنســبة %2 
عــن الربــع املناظــر مــن العــام 2018. كــام بلغــت حصــة املبــاين غــر 
الســكنية مــن العــدد الــكّي حــوايل 8% مــن ناحيــة ثانيــة، بلغــت 
املســاحات املرخصــة يف الربــع الثــاين 2019 نحــو 960.3 ألــف مــرت 
مربــع، ولقــد شــهدت املســاحات املرخصــة انخفاضــاً حــاداً بنســبة 
22% مقارنــة مــع الربــع الســابق، كــام انخفضــت بنســبة 7% عــن 

ــع املناظــر مــن العــام 2018. الرب

أعداد السيارات

ــى  ــد ع ــؤرش معتم ــو م ــرة األوىل ه ــدد الســيارات املســّجلة للم ع
ــعار  ــاع أس ــراً الرتف ــكان. إذ نظ ــات الس ــة وتوقّع ــة االقتصادي الحال
ــرصيف،  ــرتاض امل ــر االق ــم ع ــا يت ــاً م ــا غالب ــيارات، وألّن رشاءه الس
فــإّن هــذا املــؤرش يعــّر عــن توقعــات املســتقبل واملنــاخ االقتصــادي 
واملســتعملة  الجديــدة  الســيارات  عــدد  شــهد  عــام.  بشــكل 
ــن  ــاين م ــع الث ــة يف الرب ــة الغربي ــرة األوىل( يف الضف ــّجلة للم )املس
ــام  ــابق، بين ــع الس ــة بالرب ــبة 6% مقارن ــاً بنس ــام 2019 ارتفاع الع
ــر، إذ  ــع املناظ ــة بالرب ــبة 13% مقارن ــاداً بنس ــاً ح ــجل انخفاض س
وصــل إىل 6,097 ســيارة، وهــذا أعــى مبقــدار 333 ســيارة عــن 
عددهــا يف الربــع الســابق، يف حــني أنـّـه أقــل عــن عددهــا يف الربــع 
املناظــر مبقــدار 881 ســيارة. وبلغــت نســبة الســيارات املســتعملة 
76% مــن اإلجــاميل، جــاء نحــو 8% منهــا مــن الســوق اإلرسائيليــة 

ــدول 1-6(. ــر الج )أنظ

مصــدر األرقــام يف هــذا القســم: الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني 2019، إحصــاءات   -1
ــات غــر منشــورة. ــرة الجــامرك واملكــوس، بيان ــة 2019، دائ ــة. ووزارة املالي رخــص األبني

ــض  ــة يف تعوي ــتعمل املركب ــن يس ــة مل ــة واملطلق ــؤولية الكامل ــراً للمس ونظ
املصــاب، إىل جانــب تكلفــة العــالج الصحــي الباهظــة يف فلســطني، وتكلفــة 
التصليــح مــن ِقطــع غيــار وأجــور، فــإّن ســائق املركبــة غالبــاً مــا يعجــز عــن 
ــات  ــبة لتأمين ــا بالنس ــني. أم ــاب التأم ــال غي ــة يف ح ــؤوليته كامل ــل مس تحم
ــون العمــل الفلســطيني ويتوجــب عــى  ــا ملزمــة مبوجــب قان العــامل، فإنه
رشكــة التأمــني دفــع التعويــض للموظفــني والعــامل. وذلــك للمحافظــة عــى 
ــا  ــا. أم ــد يتعرضــون له ــي ق ــن الحــوادث الت ــم ع ــوق العــامل وتعويضه حق
ــة  ــب فرص ــح للطبي ــو يتي ــة فه ــة والصحي ــالمة الطبي ــة والس ــون الحامي قان
العمــل يف بيئــة آمنــة ويلــزم املؤسســة الطبيــة توفــر تغطيــة تأمينيــة 
مناســبة إضافــة لتحقيــق الكفالــة للمريــض مــن خــالل جــر الــرضر والعــالج 

ــة. ــاء الطبي ــن األخط ــض ع والتعوي
يرتبــط موضــوع التأمينــات االلزاميــة بشــكل مبــارش بالوعــي والثقافــة 
التأمينيــة. وتبنــت هيئــة ســوق رأس املــال الفلســطينية سياســات ترمــي إىل 
تحســني الوعــي التأمينــي لــدى املواطنــني عــر أســاليب مبتكــرة، منهــا التأمــني 

ــذاب رشيحــة  ــان للتأمــني التكافــي( بهــدف اجت ــاك اآلن رشكت التكافــي )هن
مــن املجتمــع تشــكك يف مروعيــة بعــض أنــواع التأمــني. كــام تشــجع الهيئــة 
ــة الصغــر بهــدف  ــة متناهي رشكات التأمــني عــى اســتحداث منتجــات تأميني
الوصــول إىل فئــات املجتمــع مــن محــدودي الدخــل. وأطلقــت الهيئــة مؤخــراً 
حملــة توعويــة شــاملة خاصــة بقطــاع التأمــني تحــت شــعار “التأمــني حاميــة 
وأمــان”، وهــي الحملــة الثانيــة التــي تقــوم بهــا الهيئــة بعــد الحملــة األوىل 
ــأّن  التــي كان عنوانهــا “احســبها صــح وطــور حياتــك”. وال يتمثــل الهــدف ب
يكــون املواطــن مجــراً مبوجــب القوانــني والتريعــات االلزاميــة، بــل يتمثــل 
يف جعلــه واعيــاً ومــدركاً للمخاطــر واملســؤوليات املرتتبــة عليــه. أي أّن يكــون 
ــي  ــه والت ــع احتياجات ــب م ــي تتناس ــة الت ــات التأميني ــراء التغطي ــباقاً ل س

تكفــل لــه الحاميــة واألمــان واســتمرار األعــامل.

لويس خمشتا     
هيئة سوق رأس املال الفلسطينية     

شكل 6-1: مجموع رخص األبنية الصادرة ومجموع املساحات 
املرخصة يف فلسطني*

ــالل  ــه االحت ــذي ضم ــدس وال ــة الق ــن محافظ ــزء م ــك الج ــمل ذل ــات ال تش *البيان
اإلرسائيــي عقــب العــام 1967.

** ال تشمل رخص األسوار.

جدول 6-1: أعداد السيارات الجديدة واملستعملة املسجلة
ألول مرة يف الضفة الغربية
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هنــاك نقــاش قديــم ومســتمر يف األدبيــات االقتصاديــة حــول املزايــا التــي ميكــن 
ــاءات  ــل اإلعف ــتثامر )مث ــن بعــض إجــراءات تشــجيع االس ــا م ــة أّن تجنيه للدول
الرضيبيــة والجمركيــة وهبــات األرايض وتخفيــض أســعار امليــاه والكهربــاء(، 
مقارنــة بالفوائــد التــي تتحقــق مــن تلــك اإلجــراءات، عــى شــكل زيــادة 
ــات  ــة هيئ ــدى فعالي ــاش حــول م ــو. ويتمحــور النق االســتثامر والتشــغيل والنم
ــدم  ــي تق ــا الت ــغيلية( وقوانينه ــة، والتش ــا االداري ــتثامر )أي كلفته ــجيع االس تش
حوافــز وتســهيالت رضيبيــة وجمركيــة، باملقارنــة مــع العوائــد التــي تجنيهــا لقــاء 
التضحيــة بجــزء مــن رضائــب ومــوارد الدولــة. ومــن بــني األســئلة التــي تناولتهــا 
ــب  ــة بجل ــز الرضيبي ــراءات الحواف ــاهمت إج ــدى س ــي: إىل أي م ــات ه الدراس
اســتثامرات خارجيــة؟ أو هــل جــاءت هــذه االســتثامرات فعــالً بســبب الحوافــز 
أم أنهــا كانــت ســوف تتحقــق بدونهــا؟ وهــل اقتــرص دور الحوافــز عــى زيــادة 
أربــاح الــركات وتــرب األمــوال إىل الخــارج أم أنهــا تركــت أثــراً ملموســا عــى 
التشــغيل والنمــو عــر تشــجيع إعــادة اســتثامر األربــاح؟ ومــن املهــم التأكيــد أّن 
النقــاش ال يشــكك بــرضورة االســتثامر لتحقيــق النمــو االقتصــادي، كــام ال يشــكك 
ــل ســيادة  ــة مالمئــة ومشــجعة عــى االســتثامر، مث ــق بيئ ــة إجــراءات خل بأهمي

ــة تحتيــة مالمئــة وغرهــا. القانــون والشــفافية وتوفــر بني

مــن الصعــب التوصــل إىل تقديــر دقيــق لقيمــة تــآكل الوعــاء الرضيبــي يف الــدول 
ــن  ــتثامر. ولك ــة لتشــجيع االس ــاءات رضيبي ــز وإعف ــدم حواف ــي تق ــة الت املختلف
مؤمتــر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة )األونكتــاد( يقــدر نســبة تــآكل الوعــاء 
الرضيبــي بســبب اإلعفــاءات املمنوحــة لالســتثامرات االجنبيــة بحــوايل 10% مــن 
االيــرادات الرضيبيــة.1  والنســبة أكــر ارتفاعــاً يف البلــدان الناميــة. ونتيجــة تــآكل 
 ،)Reinvested Earning( الوعــاء الرضيبــي وعــدم تدويــر األربــاح االســتثامرية
وعــدم التأكــد بــأّن االســتثامرات الدوليــة حساســة فعــالً تجــاه اإلعفــاءات، ظهرت 
دعــوات بوجــوب تجنــب االعفــاءات الرضيبيــة لجــذب االســتثامرات، خاصــة أّن 
ــون  ــا تك ــاً م ــي غالب ــة الت ــرادات الدول ــن إي ــزءا م ــكل ج ــاءات تش ــذه االعف ه
ــة املســتدامة.  ــة التــي تدعــم التنمي أحــوج لهــا عــى ضــوء االلتزامــات التمويلي
ــاء  ــى رضورة إرس ــد ع ــري التأكي ــاءات يج ــة ولإلعف ــا التفضيلي ــل للمزاي وكبدي
معايــر وأســس مشــجعة لالســتثامر عــن طريــق إيجــاد بيئــة مؤاتيــه ومشــجعة 
تتمثــل يف االســتقرار االقتصــادي، وعــر توطــني البيئــة القانونيــة والتريعيــة التــي 

تعطــي ضامنــات أكــر لالســتثامر.

البيئة القانونية والترشيعية وأثرها يف جذب االستثامرات 

ــود  ــر جه ــدى أث ــة م ــة ملعرف ــراء دراس ــام 2007 بإج ــدويل يف الع ــك ال ــام البن ق
هيئــات تشــجيع االســتثامر عــى جــذب االســتثامرات األجنبيــة املبــارشة يف 
الــدول الناميــة.2  وتوصلــت الدراســة إىل أّن جهــود ومامرســات هيئــات تشــجيع 
االســتثامر تعمــل عــى زيــادة االســتثامر األجنبــي املبــارش، كــام توصلــت الدراســة 
إىل أّن وجــود بيئــة قانونيــة وتريعيــة جاذبــة لالســتثامرات تزيــد مــن فعاليــة 
ــت  ــل توصل ــة. باملقاب ــتثامرات خارجي ــذب اس ــتثامر يف ج ــجيع االس ــات تش هيئ
ــة  ــطني إىل نتيج ــي يف فلس ــتثامر االجنب ــول االس ــة ح ــات اقتصادي ــة سياس ورق
مفادهــا أّن القيمــة املضافــة لالســتثامر االجنبــي يف فلســطني ال تتجــاوز 5% مــن 
الناتــج املحــي اإلجــاميل، وأّن االســتثامرات االجنبيــة تركــزت يف قطــاع الخدمــات 
وتحديــداً خدمــات الوســاطة املاليــة والنقــل واالتصــاالت. ولــي يســهم االســتثامر 
األجنبــي املبــارش بشــكل أكــر فعاليــة يف االقتصــاد، يتوجــب جــذب اســتثامرات 
خارجيــة بأرصــدة أعــى، وتوجيههــا نحــو القطاعــات اإلنتاجيــة. لــذا مــن الرضوري 
ــني  ــن قوان ــطني وس ــتثامر يف فلس ــة بتشــجيع االس ــات الخاص ــتكامل التريع اس

خاصــة بتحفيــز االســتثامر األجنبــي املبــارش تحديــداً.

إجراءات وبرامج تشجيع االستثامر يف فلسطني 

تشــر بيانــات هيئــة تشــجيع االســتثامر الفلســطينية إىل أّن أكــر مــن 763 

1 UNCTAD )2015(: World Investment Report,2015: https://unctad.org/en/Publica-
tionsLibrary/wir2015_en.pdf

2  The World Bank )2007(: Developing Economies and International Investor: Do In-
vestment Promotion Agencies Bring Them Together? http://documents.worldbank.
org/curated/en/524001468313754635/pdf/wps4339.pdf

صندوق 6: هل يؤدي السامح الرضيبي واإلعفاءات الجمركية إىل زيادة االستثامر؟

منشــأة حصلــت عــى امتيــازات اســتثامرية منــذ العــام 1998 وحتــى نهايــة عــام   
2014، وبلغــت قيمــة االســتثامرات يف هــذه املشــاريع حــوايل 562 مليــون دوالر 
أمريــي. أمــا عــدد املشــاريع التــي حصلــت عــى حوافــز اســتثامرية خــالل الفــرتة 
ــون  ــغ 122.8 ملي ــغ 105 مــروع، بقيمــة رأســاملية تبل ــد بل 2015 - 2018 فلق
دوالر أمريــي. أي أّن العــدد اإلجــاميل للمشــاريع التــي اســتفادت مــن الحوافــز 
االســتثامرية واالمتيــازات الرضيبيــة التــي وفرتهــا الحكومــة الفلســطينية بلــغ 868 
منشــأة خــالل الفــرتة 1998-2018، بقيمــة رأســامل إجامليــة تعــادل 685 مليــون 
دوالر.3  وهــذا املبلــغ ضئيــل جــدا وال يتجــاوز 1% مــن إجــاميل قيمــة اإلســتثامر 

الــذي تحقــق يف االقتصــاد الفلســطيني خــالل الفــرتة ذاتهــا. 

يعــاين االقتصــاد الفلســطيني مــن مشــكلة مزمنــة تتمثــل يف أّن منــو االســتثامرات 
بشــكل عــام ال يواكــب النمــو يف الناتــج املحــي اإلجــاميل، وأّن نســبة مســاهمة 
ــج املحــي اإلجــاميل  ــت( يف النات ــن الرأســاميل الثاب ــة )التكوي االســتثامرات الكلي
)باألســعار الجاريــة( انخفضــت بشــكل ملفــت خــالل العقديــن األخريــن. 
ويوضــح الشــكل 1 أّن حصــة االســتثامر بشــكل عــام مــن الناتــج املحــي اإلجــاميل 
يف فلســطني تراجعــت خــالل الفــرتة 1998-2018 مبعــدل 1.4% ســنوياً. ويف حــني 
ــام 1998  ــث يف الع ــج املحــي مــن نحــو الثل ــن النات بلغــت حصــة االســتثامر م
إال أنهــا انحــدرت اىل أقــل مــن الربــع يف العــام 2018. والصــورة أكــر ســوداوية 
ــام  ــن أرق ــاء م ــتثامر يف البن ــرح اإلس ــد ط ــي )أي بع ــتثامر اإلنتاج ــبة لإلس بالنس
اإلســتثامر الــكي(. إذ تراجعــت حصــة االســتثامر اإلنتاجــي مــن الناتــج املحــي 
اإلجــاميل خــالل الفــرتة ذاتهــا مبعــدل ســنوي بلــغ 2.4%، بحيــث بلغــت حصتــه 
ــدار  ــع حصــة مبق ــة م ــج املحــي اإلجــاميل يف 2018 مقارن ــن النات نحــو 4.5% م
ــاض يف  ــم خــالل الفــرتة انخف ــام ت ــن. ك ــل عقدي ــه قب ــت علي الضعــف عــام كان
ــة  ــو 34% يف بداي ــن نح ــتثامر، م ــاميل اإلس ــن إج ــي م ــتثامر اإلنتاج ــة االس حص

ــام 2018. ــو 19% يف الع ــة إىل نح األلفي

شكل 1: حصة االستثامر يف الناتج املحيل اإلجاميل خالل األعوام 2018-1998

 

املصدر: بيانات الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2019. إحصاءات الحسابات القومية، 2019-1994.

يشــر هــذا التحليــل العــام إىل أّن السياســات االســتثامرية يف فلســطني والحوافــز 
ــا نجحــت  ــدو أنه ــني تشــجيع اإلســتثامر ال يب ــا قوان ــي جــاءت به ــة الت التفضيلي
ــوره  ــن تده ــد م ــاً يف الح ــن أيض ــب، ولك ــه فحس ــتثامر وزيادت ــجيع اإلس يف تش
ــة  ــاءات الرضيبي ــة واإلعف ــز املالي ــة الحواف ــا، أّن فعالي ــة هن ــه. والخالص وتراجع
ــاً أو فــوق مجــال االنتقــاد والشــك.  يف زيــادة االســتثامرات ليســت أمــراً مضمون
كــام أّن تكاليــف الســامح الرضيبــي عــى الدولــة املضيفــة قــد يكــون أكــر مــن 
ــى  ــتجدة. ويبق ــتثامرات املس ــن االس ــة م ــا الدول ــي تجنيه ــا الت ــب واملزاي املكاس
دامئــا أّن تحســني البيئــة االســتثامرية ومنــاخ بيئــة االعــامل يؤثــر بشــكل أكــر مــن 

ــة. ــة والخارجي ــز االســتثامرية عــى جــذب االســتثامرات الداخلي الحواف

مسيف مسيف وإسالم ربيع، ماس

بيانات هيئة تشجيع االستثامر، 2019.  -3
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7- األسعار والتضخم1 

الرقــم القيــايس ألســعار املســتهلك هــو متوســط أســعار مجموعــة 
مختــارة مــن الســلع والخدمــات األساســية التــي تعكــس منــط اســتهالك 
العائلــة املتوســطة يف بلــد مــا. ويطلــق عــى مجموعــة الســلع والخدمات 
املختــارة هــذه اســم “ســلّة االســتهالك”. ومعــّدل التضخــم هــو معــّدل 
االرتفــاع يف هــذا الرقــم القيــايس بــني تاريخــني محدديــن. ويعــر معــّدل 
ــات  ــرتاض ثب ــل. إذ باف ــة للدخ ــّوة الرائي ــر يف الق ــن التغ ــم ع التضخ
األجــور والرواتــب األســمية، فــإّن تضخــم األســعار مبقــدار 10% يف الســنة 

ــة للدخــول انخفضــت بنفــس النســبة. ــّوة الرائي ــي أّن الق يعن

الرقم القيايس لألسعار

يبــني الشــكل 7-1 منحيــني، يصــور األول تطــور الرقــم القيايس ألســعار 
املســتهلك )عــى املحــور األميــن( بــني الربــع األول 2010 والربــع 
الثــاين 2019. املنحنــى الثــاين يقيــس )عــى املحــور األيــر( التبــدل 
املئــوي يف الرقــم القيــايس ألســعار املســتهلك يف كل ربــع ســنة مقارنــة 

مــع الربــع الســابق عليــه، أي معــّدل التضخــم يف كل ربــع ســنة.

وصــل الرقــم القيــايس ألســعار املســتهلك يف الربــع الثــاين 2019 إىل 
ــدل  ــع األول 2019. أي أّن مع ــع 111.12 يف الرب ــة م 112.83 مقارن
التضخــم بــني الربعــني األول والثــاين للعــام 2019 كان موجبــاً، 
ــة  ــاع نتيج ــذا االرتف ــاء ه ــبة 1.54%. وج ــعار بنس ــاع يف األس ارتف
ارتفــاع أســعار مجموعــة املــواد الغذائيــة واملروبــات املرطبــة 
بنســبة 2.09%، وأســعار مجموعــة النقــل واملواصــالت بنســبة 
ــبة  ــة بنس ــس واألحذي ــة واملالب ــة األقمش ــعار مجموع 0.91%، وأس
0.67%، مقابــل انخفــاض أســعار مجموعــة االتصــاالت مبقــدار 
ــدار %0.78.  ــة املســكن ومســتلزماته مبق 1.60%، وأســعار مجموع
ــاين  ــع الث ــتهلك يف الرب ــعار املس ــايس ألس ــم القي ــع الرق ــك ارتف كذل

2019 مقارنــة بالربــع املناظــر 2018 بنســبة %2.05. 

أسعار الجملة وأسعار املنتج

ــار  ــع إىل تج ــعر البي ــة )س ــعار الجمل ــايس ألس ــم القي ــض الرق انخف
التجزئــة( مبقــدار 1.58% بــني الربــع الثــاين 2019 والربــع األول 
ــة  ــة للســلع املحلي ــاض أســعار الجمل ــن انخف ــج هــذا ع 2019. ونت
مبقــدار 2.80%، وانخفــاض أســعار الجملــة للســلع املســتوردة مبقدار 
ــعار  ــج )األس ــعار املنت ــايس ألس ــم القي ــض الرق ــك انخف 0.20%. كذل
ــني،  ــني الربع ــدار 0.92% ب ــون( مبق ــون املحلّي ــا املنتج ــي يتلّقاه الت
ونتــج هــذا االنخفــاض عــن انخفــاض أســعار املنتــج للســلع املنتجــة 
ــلع  ــج للس ــعار املنت ــدار 1.21%، وأس ــارج مبق ــدرة للخ ــاً ومص محلي
ــدار 0.89%، )أنظــر الشــكل 2-7(. ــاً مبق املنتجــة واملســتهلكة محلي

األسعار والقوة الرشائية2 

ــة للشــيكل: معــّدل تضخــم األســعار يف االقتصــاد هــو يف  القــوة الرائي
ــن  ــراد الذي ــة األف ــة لكافّ ــوة الرائي ــّور الق ــاس لتط ــه مقي ــت ذات الوق

مصــدر األرقــام يف هــذا القســم: الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، 2019.  مســوح   -1
ــاب  ــطينية الحتس ــد الفلس ــلطة النق ــع س ــاون م ــية، 2010 - 2019. بالتع ــام القياس األرق

ــة. ــّوة الرائي الق
ــا  ــا القــدرة عــى رشاء الســلع والخدمــات باســتخدام م ــة عــى أنّه تعــرّف القــوة الرائي  -2
ميلكــه الفــرد مــن دخــل وثــروة. وتعتمــد عــى دخــل املســتهلك وعــى التغــر يف معــدل 
األســعار ويف ســعر رصف العملــة، وهــو مــا يعنــي أّن التغــر يف القــوة الرائيــة بافــرتاض 
ــل الشــيكل - معــدل التضخــم.  ــة مقاب ــات الدخــل = معــدل التغــر يف ســعر رصف العمل ثب

شكل 7-1: تطّور الرقم القيايس ألسعار املستهلك 
ومعّدل التضخم )سنة األساس 2010(

شكل 7-2: تطّور الرقم القيايس ألسعار الجملة وأسعار املنتج 
)سنة األساس 2007(

شكل 7-3: تطور القوة الرشائية للدوالر والدينار )نسبة مئوية(

املصدر: تم حساب األرقام بناًء عى بيانات سلطة النقد الفلسطينية والجهاز املركزي 
لإلحصاء الفلسطيني.
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يتلقــون رواتبهــم بالشــيكل وينفقــون كامــل دخلهــم بهــذه العملــة. أي 
أّن تطــور القــوة الرائيــة لهــذه العملــة يعــادل ويعاكــس معــدل التغــر 
يف األســعار خــالل نفــس الفــرتة. وتشــر بيانــات الجهــاز املركــزي لإلحصــاء 
ــتهلك  ــعار املس ــؤرش أس ــاع م ــاله، إىل ارتف ــا أع ــام ذكرن ــطيني، ك الفلس
خــالل الربــع الثــاين 2019 بنســبة 1.54% مقارنــة بالربــع الســابق 
)وبنحــو 2.05% مقارنــة بالربــع املناظــر(، وهــو مــا يعنــي تراجــع القــوة 

ــني الربعــني )أنظــر الشــكل 3-7(.  ــة بنفــس املقــدار ب الرائي

ــاً  ــاين 2019 تراجع ــع الث ــهد الرب ــار: ش ــدوالر والدين ــة لل ــّوة الرائي الق
ــع  ــة بالرب ــو 1.4% مقارن ــيكل بنح ــل الش ــدوالر مقاب ــعر رصف ال يف س

ــراد  ــة لألف ــوة الرائي ــإن الق ــدل التضخــم ف ــاع مع ــع ارتف الســابق. وم
مرصوفاتهــم  كامــل  وينفقــون  بالــدوالر  رواتبهــم  يتلقــون  الذيــن 
بالشــيكل، انخفضــت خــالل الربــع الثــاين مقارنــة بالربــع الســابق بنحــو 
ــع املناظــر 2018  ــع الرب ــة م ــاين مقارن ــع الث ــا بالنســبة للرب 2.94%. أم
فقــد بلــغ معــدل التضخــم 2.05%، وارتفــع ســعر رصف الــدوالر مقابــل 
الشــيكل بنحــو 0.53%، مــام يعنــي أّن القــوة الرائية للــدوالر انخفضت 
مبــا يقــارب 1.52%. ونظــراً الرتبــاط الدينــار األردين مــع الــدوالر بســعر 
ــار نفــس التطــورات  ــة للدين ــوة الرائي ــد شــهدت الق ــت فق رصف ثاب

ــاً )أنظــر الشــكل 3-7(.  ــدوالر تقريب التــي طــرأت عــى ال

8- التجارة الخارجية1 

امليزان التجاري

ــاين  ــع الث ــودة”2  يف الرب ــلعية “املرص ــواردات الس ــة ال ــت قيم بلغ
2019 نحــو 1,438.4 مليــون دوالر، وهــو مــا ميثــل ارتفاعــاً بنســبة 
1% مقارنــة بالربــع الســابق. أّمــا باملقارنــة مــع الربــع املناظــر 2018 
ــل  ــبة 2%. باملقاب ــادة بنس ــلعية زي ــواردات الس ــجلت ال ــد س فلق
بلغــت قيمــة الصــادرات الســلعية املرصــودة يف الربــع الثــاين 258.7 
ــة  ــل انخفاضــاً بنســبة 1% و4% مقارن ــا ميث ــو م ــون دوالر، وه ملي
ــإن نســبة  ــك، ف ــى ذل ــوايل. وع ــى الت ــر ع ــع الســابق واملناظ بالرب
الصــادرات املنظــورة اىل الــواردات بلغــت 18% يف الربــع الثــاين 
ــواردات العجــز  ــني الصــادرات وال ــارق ب ــل الف )الشــكل 8-1(. وميث
ــون دوالر.  ــغ 1,179.7 ملي ــذي بل ــلعي وال ــاري الس ــزان التج يف املي
ولقــد تــّم تحســن هــذا العجــز بشــكل طفيــف نتيجــة الفائــض يف 
ميــزان تبــادل الخدمــات مــع إرسائيــل الــذي بلــغ 4.9 مليــون دوالر 

)انظــر الشــكل 2-8(.

ميزان املدفوعات

الحســاب الجــاري يف ميــزان املدفوعــات هــو صــايف الرتاكــم يف ثالثــة 
موازيــن فرعيــة هــي:

ــن  ــواردات م ــادرات وال ــة الص ــايف قيم ــاري، أي ص ــزان التج املي  •
الســلع والخدمــات.

ميــزان الدخــل، أي صــايف تحويــالت دخــل عوامــل اإلنتــاج )مثــل   •
ــل  ــني يف إرسائي ــة والقطــاع العامل ــالت أجــور عــامل الضف تحوي

والخــارج(.
ميــزان التحويــالت الجاريــة، مثــل املســاعدات الدوليــة للحكومــة   •

والتحويــالت الخاّصــة.

مصــدر األرقــام يف هــذا القســم: الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني2019، إحصــاءات   -1
ــد  ــلطة النق ــطيني وس ــاء الفلس ــزي لإلحص ــاز املرك ــودة. والجه ــة املرص ــارة الخارجي التج
ــاين 2019. ــع الث ــطيني الرب ــات الفلس ــزان املدفوع ــة ملي ــج األولي ــطينية 2019، النتائ الفلس

التجــارة الســلعية املرصــودة هــي أرقــام التجــارة املســّجلة يف فواتــر املقاصــة )للتجــارة مــع   -2
إرسائيــل( والبيانــات الجمركيــة )التجــارة املبــارشة مــع العــامل الخارجــي(. يُضــاف إىل ذلــك 
ــام التجــارة  ــي تقــوم وزارة الزراعــة بتســجيلها(. أرق ــة )الت ــام التجــارة باملــواد الزراعي أرق
املرصــودة هــي أدىن بشــكل ملحــوظ مــن األرقــام الكليــة للتجــارة الخارجيــة الفلســطينية. 

تقديــرات األرقــام الكليــة يتــم تقديرهــا وتســجيلها يف ميــزان املدفوعــات الفلســطيني.

شكل 8-1: صادرات وواردات السلع املرصودة )مليون دوالر(

شكل 8-2: صادرات وواردات الخدمات املرصودة مع إرسائيل 
)مليون دوالر(
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ــع  ــطيني يف الرب ــات الفلس ــزان املدفوع ــة ملي ــج األولي ــر النتائ تش
الثــاين مــن عــام 2019 إىل ارتفــاع حــاد يف عجــز الحســاب الجــاري 
)وهــو مــا يطلــق عليــه أيضــاً اســم عجــز ميــزان املدفوعــات( بنســبة 
ــة مــع الربــع الســابق، ليصــل إىل 403.1 مليــون دوالر.  32% مقارن
كــام ارتفــع العجــز بنســبة 8%، مقارنــة مــع الربــع املناظــر 2018. 
ــميزان التجــاري )الســلعي  ــز يف الـ وجــاء هــذا العجــز نتيجــة عجـ
والخدمــي( بقيمــة 1,490.2 مليــون دوالر، مقابــل فائــض يف ميــزان 
ــد أساســاً مــن تعويضــات  الدخــل بقيمــة 630.8 مليــون دوالر، تولّ
العاملــني يف إرسائيــل، وفائــض يف ميــزان التحويــالت الجاريــة بقيمــة 

ــون دوالر )أنظــر الجــدول 1-8(. 456.3 ملي

جــرى متويــل عجــز امليــزان الجــاري هــذا مــن الحســاب الرأســاميل 
ــرضوري  ــن ال ــون دوالر. وم ــغ 257.0 ملي ــر مبل ــذي وفّ ــايل، ال وامل
ــد )الحســاب الرأســاميل والحســاب املــايل(  ــه إىل أّن هــذا البن التنوي
مُيثــل دينــاً عــى االقتصــاد الوطنــي، طاملــا كانــت قيمتــه موجبــة. من 
املفــرتض نظريــاً أّن يحــدث تــوازن تــام بــني عجــز الحســاب الجــاري 
مــن جهــة وفائــض الحســاب الرأســاميل واملــايل مــن جهــة أخــرى. أي 
أّن القيمــة الصافيــة لهــام يجــب أن تســاوي صفــر. ولكــن غالبــاً مــا 
ــب،  ــات أو التهري ــارق بينهــام، بســبب نقــص البيان ــاك ف يكــون هن

وهــو مــا يتــم تســجيله تحــت بنــد “حســاب الســهو والخطــأ”.3

االستثامرات الدولية

بلغــت قيمــة األصــول الخارجيــة لالقتصــاد الفلســطيني نهايــة الربــع 
ــي  ــتثامر األجنب ــكل االس ــون دوالر، ش ــو 7,255 ملي ــاين 2019 نح الث
املبــارش منهــا نســبة 4%، واســتثامرات الحافظــة 19%. باملقابــل بلــغ 
إجــاميل أرصــدة الخصــوم عــى االقتصــاد حــوايل 5,334 مليــون دوالر، 

شــكل االســتثامر املبــارش 53% منهــا، واســتثامرات الحافظــة %15.

يعــر الفــارق بــني األصــول والخصــوم عــى أّن املقيمــني يف فلســطني 
“يســتثمرون” 1,921 مليــون دوالر يف الخــارج أكــر مــام “يســتثمر” 
غــر املقيمــني يف فلســطني. ولكــن يتوجــب االنتبــاه إىل أّن جــزءاً كبــراً 
ــاً مــن  ــة )غالب ــارة عــن إيداعــات نقدي مــن األصــول )60%( هــو عب
املصــارف املحليــة( يف البنــوك الخارجيــة أو عملة متداولــة يف االقتصاد 
الفلســطيني، وهــذه اإليداعــات أو العمــالت ليســت اســتثامرات 
ــه لالســتثامر. وإذا مــا  ــى املتعــارف علي فلســطينية يف الخــارج باملعن
أخذنــا االســتثامرات املبــارشة فقــط بعــني االعتبــار فــإّن األرقــام تشــر 
إىل أّن اســتثامرات األجانــب )غــر املقيمــني( املنفذة يف فلســطني تزيد 
عــى االســتثامرات املبــارشة الخارجيــة للمقيمــني يف الضفــة والقطــاع 

مبقــدار 2,505 مليــون دوالر )أنظــر الشــكل 3-8(.

ــاب  ــاري والحس ــاب الج ــني الحس ــرق ب ــادل الف ــدول ال يع ــأ يف الج ــهو والخط ــايف الس ص  -3
الرأســاميل واملــايل، ويعــود الســبب إىل أّن جهــاز اإلحصــاء قــام بإضافــة التمويــل االســتثنايئ 

إىل بنــد صــايف الســهو والخطــأ.

شكل 8-3: رصيد االستثامرات الدولية )نهاية الربع الثاين 2019( 
)مليون دوالر(

جدول 8-1: ميزان املدفوعات الفلسطيني*)مليون دوالر(

* البيانــات باســتثناء الجــزء مــن محافظــة القــدس الــذي ضمــه االحتــالل اإلرسائيــي 
ــام 1967. يف الع

ــني  ــام ب ــل االســتثنايئ يف صــايف الســهو والخطــأ، واألرق ــم احتســاب قيمــة التموي ** ت
األقــواس أرقــام ســالبة.

الربع الثاين 
2018

الربع األول 
2019

الربع الثاين 
2019

)1,490.2()1,462.6()1,427.2(1. امليزان التجاري للسلع والخدمات**

)1,230.2()1,207.8()1,178.9(- صايف السلع

)260.0()254.8()248.3(- صايف الخدمات

2603.7639.8630.8. ميزان الدخل

3450.2516.8456.3. ميزان التحويالت الجارية

)403.1()306()373.3(4 الحساب الجاري )1+2+3(

5288.3166.7257.0. صايف الحساب الرأساميل واملايل

685.0139.3146.1. صايف السهو والخطأ**

326، استثمار مباشر

، استثمار مباشر
1,396، استثمار حافظة2,831

، استثمار حافظة
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مفاهيم وتعاريف اقتصادية
The Cluster Approach to Development إسرتاتيجية التنمية بالعناقيد

ــم  ــوي القائ ــج التنم ــدة املنه ــطينية الجدي ــة الفلس ــت الحكوم تبن
ــن  ــوزراء ع ــس ال ــدث رئي ــد. وتح ــيس العناقي ــجيع تأس ــى تش ع
تأســيس ثالثــة عناقيــد يف قطــاع غــزة، عنقــود البحــر وعنقــود 
ــس  ــن نابل ــني يف كل م ــن صناعي ــي. وعنقودي ــر صناع ــي وآخ زراع
والخليــل، وعنقــود ســياحي يف بيــت لحــم. وعنقــود للــامل واإلدارة 
العامــة يف رام اللــه. وتــم اختيــار العناقيــد واملواقــع اعتــامدا عــى 
ــات  ــن املحافظ ــة م ــكل محافظ ــة ب ــة الخاص ــزات االقتصادي املمي

الفلســطينية.

)Competitive Advantages( املزايا التنافسية

ــزات املرتافقــة مــع تركــز صناعــات متشــابهة يف  تعــود فكــرة املمي
مناطــق جغرافيــة معينــة إىل االقتصــادي الريطــاين ألفــرد مارشــال يف 
كتابــه التأســييس يف العــام 1890. ولكــن املفهــوم املعــارص للعناقيــد 
يعــود إىل االقتصــادي األمريــي مايــكل بورتــر، الــذي طــور الفكــرة 
ــام 1990.  ــذي صــدر يف الع ــم” ال ــا التنافســية لألم ــه “املزاي يف كتاب
ــا  ــن املزاي ــدي ع ــادي التقلي ــر االقتص ــى التعب ــب ع ــذي يتالع )وال
املقارنــة Comparative Advantages(. متثلت املســاهمة الرئيســية 
لبورتــر يف التأكيــد عــى أهميــة التنافــس يف خلــق املزايــا االقتصاديــة 
ويف تحفــر التطــور والنمــو بالتــايل. والعناقيــد، أو التعايــش التنافيس 
ــاورة  ــلعا متشــابهة واملتج ــج س ــي تنت ــركات الت ــني ال ــاوين ب والتع
ــا والتفــوق. وحــدد  ــر املزاي ــا، تفســح املجــال األمثــل لتطوي جغرافي
ــا التنافســية لألمــم. وهــي  ــور املزاي ــر أربعــة عوامــل وراء ظه بورت
ــة وغرهــا(، رشوط  ــد عامل ــة وي ــواد أولي ــاج )م ــل اإلنت ــرة عوام وف
الطلــب )طبيعــة الطلــب عــى املنتجــات ومســتواه ونوعيتــه(، 
توفــر الصناعــات والنشــاطات املكملــة، وأخــراً اســرتاتيجيات اإلنتــاج 

والتســويق التــي تطبقهــا الــركات.1 

ما هي العناقيد؟

مناطــق  يف  متجانســة  منشــآت  تركــز  بأنهــا  العناقيــد  تعــرًف 
جغرافيــة معينــة، تقــوم بإنتــاج ســلع متشــابهة/أو توفــر خدمــات 
ــرى  ــة رشكات أخ ــق الجغرافي ــذه املناط ــش يف ه ــة. ويتعاي متطابق
ــآت األوىل، أي  ــع املنش ــة م ــة وخلفي ــد أمامي ــاج وتوري ــط إنت برواب
ــع الوســيطة الالزمــة ومقدمــي الخدمــات الداعمــة  مــوردي البضائ
ــد  ــد هــي مــن نوعــني، إمــا عناقي ــة. والعناقي واملؤسســات الرضوري
بتوفــر  اإلنســان  يقــوم  عناقيــد  أو  وتلقائيــاً،  تتشــكل طبيعيــاً 
الظــروف لتشــكيلها وازدهارهــا. وتهــدف العناقيــد إىل تحفيــز 
ــآت،  ــني املنش ــاون ب ــجيع التنافس/التع ــر تش ــادي ع ــو االقتص النم
ومــن خــالل توفــر إطــار للراكــة بــني الحكومــة والقطــاع الخــاص 

ــي.  ــاع األه والقط

1 Porter, M. )1990( The Competitive Advantage of Nations. The Free Press. NY.

ــام  ــاخ ع ــر من ــد توف ــه عن ــد يف أن ــرة العناقي ــر فك ــدى جوه يتب
يســمح ويدعــم بنــاء املهــارات، وعندمــا تكــون الــركات مضطــرة 
ألن تتنافــس وتســتثمر وتبــدع، فــإن املزايــا التنافســية تتكــون 
وتظهــر. أي أّن التطــور ليــس مرهونــاً باملزايــا التقليديــة التــي تجــود 
بهــا الطبيعــة، والرخــاء الوطنــي ليــس قــدراً يتــم توريثــه ووراثتــه، 

ــة.  ــه بالسياســات الواعي ــه ظــرف ميكــن خلق ولكن

شــهدت فكــرة تأســيس العناقيــد رواجــاً كبــراً يف الســنوات املاضيــة 
ــل  ــن قب ــا م ــيا، ولتبنيه ــوب رشق آس ــا يف دول جن ــراً لنجاحاته نظ
الوكالــة األوربيــة التــي تســعى بشــكل حثيــث إىل تأســيس عناقيــد 
صناعيــة عابــرة للحــدود الجغرافيــة بــني دول اإلتحــاد األورويب. 
ــة العناقيــد األورويب”، الــذي تأســس يف العــام  ويوفــر “مرصــد رقاب
ــة  ــد يف 32 دول ــادرات العناقي 2007، معلومــات عــن سياســات ومب

ــة. 2 أوربي

تقريــر  التــي وردت يف  الثاقبــة  املالحظــة  االلتفــات إىل  يجــدر 
ــد  ــذي يعتم ــر ال ــج التطوي ــه إىل أن منه ــي تنب ــدويل والت ــك ال للبن
ــز  ــات يف تحفي ــا للحكوم ــامً ورؤي ــرتض دوراً مه ــد يف ــى العناقي ع
املنشــآت واالســتثامرات وتوجيههــا بشــكل غــر مبــارش، ولكــن 
ــدرات القطــاع  ــارة. ولكــن ق فعــال، عــى ضــوء اإلســرتاتيجية املخت
العــام وموظفيــه غالبــاً مــا تكــون ضعيفــة يف الــدول الناميــة وأدىن 
ــذا  ــدور الطليعــي. به مبراحــل مــن القــدرات الالزمــة ألداء هــذا ال
املعنــى فــإن تأهيــل الــكادر الحكومــي يبــدو عــى أنــه رشط رضوري 
لنجــاح اســرتاتيجيات العناقيــد التــي تفــرتض أدواراً مهمــة للحكومــة 

ــة.3  ــة التنموي يف العملي

2  http://www.clusterobservatory.eu/index.html
3  World Bank )1997(: The State in Changing World, World Development Report 

1997.Oxford UP, NY.
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20142015201620172018املؤرش
1 20181 2019

الربع الثاينالربع األولالربع الرابعالربع الثالثالربع الثاين

السكان )ألف نسمة(
4,429.14,530.44,632.04,733.44,915.34,838.94,869.34,900.04,930.74,961.3فلسطني

2,696.72,750.02,803.42,856.72,953.92,913.12,929.32,945.72,962.12,978.5الضفة الغربية
1,732.41,780.41,828.61,876.71,961.41,925.81,940.01,954.31,968.51,982.8قطاع غزة

سوق العمل )حسب التعريف الجديد املعتمد من جهاز اإلحصاء للقوى العاملة(2
917.0928.9939.6948.7956.3921.7960.71,005.3986.4998.1عدد العاملني )ألف شخص(

45.844.043.844.043.542.743.944.144.344.3نسبة املشاركة )%(
26.923.023.925.726.227.426.924.226.826.0معّدل البطالة )%(
17.716.617.518.417.318.517.015.816.415.0-   الضفة الغربية

43.934.835.438.343.144.345.940.946.346.7-   قطاع غزة

الحسابات القومية )مليون دوالر(
12,715.612,673.013,425.714,498.114,615.93,559.53,659.83,706.73,703.93,739.1الناتج املحي اإلجاميل

11,840.411,805.112,337.712,844.713,110.33,258.53,316.93,352.03,408.53,451.2-    اإلنفاق االستهاليك الخاص
3,478.23,429.53,530.33,809.83,828.1904.3957.7988.6858.0893.1-    اإلنفاق االستهاليك الحكومي
2,415.02,677.42,827.03,305.63,536.0837.3916.1905.9841.6881.2-    التكوين الرأساميل اإلجاميل

2,172.32,338.12,381.02,692.72,903.5714.3707.0769.2718.6716.8-    الصادرات
7,208.97,537.67,626.78,066.78,730.92,141.52,227.72,289.42,181.32,207.0-    الواردات )-(

الناتج املحيل للفرد )دوالر(
3,051.72,973.13,080.13,254.63,198.4781.5798.3803.2798.4800.6باألسعار الجارية

2,940.72,973.13,044.43,072.43,021.4735.8760.5778.9755.4735.5باألسعار الثابتة )أسعار 2015(
ميزان املدفوعات )مليون دوالر(

)1,490.2()1,462.6()1,520.3()1,520.6()1,427.2()5,827.5()5,374.2()5,246.2()5,199.6()5,036.7(امليزان التجاري
1,482.41,712.21,896.01,992.02,393.9603.7608.8612.4639.8630.8ميزان الدخل

1,405.31,421.41,408.61,818.61,774.4450.2467.1508.8516.8456.3ميزان التحويالت الجارية
)403.1()306()399.1()444.7()373.3()1,659.2()1,563.6()1,941.6()2,066.0()2,149.0(ميزان الحساب الجاري

أسعار الرصف والتضخم
3.5773.8843.8403.6033.5933.5733.6353.7043.6433.592سعر رصف الدوالر مقابل الشيكل
5.0465.4835.4185.0835.0675.0375.1275.2245.1395.066سعر رصف الدينار مقابل الشيكل

0.260.490.010.001.54)0.19(0.21)0.22(1.731.43معّدل التضخم )%(3

املالية العامة )عىل األساس النقدي، مليون دوالر(
2,784.82,890.23,551.03,656.53,469.1861.8940.2676.1708.4213.7صايف اإليرادات املحلية )مبا فيها املقاصة(

3,435.03,424.33,659.33,791.43,660.4878.6910.3940.8668.3587.8النفقات الجارية
164.1176.7216.5255.3277.259.063.9108.842.244.1النفقات التطويرية

)418.2()2.0()373.4()33.9()75.8()468.6()390.2()324.7()710.9()814.3(فائض/عجز املوازنة الكي )قبل املنح(
1,232.0799.0766.9719.8666.5159.1194.4225.969.3127.8إجاميل املنح واملساعدات

)290.4(67.3)147.6(417.688.1442.3329.5197.983.2160.5فائض/ عجز املوازنة الكي )بعد املنح(
2,216.82,537.22,483.82,543.22,369.62,367.62,352.32,369.62,315.22,637.1الدين العام الحكومي

القطاع املرصيف )مليون دوالر(
11,815.412,602.314,196.415,850.216,125.015,763.016,179.416,125.016,503.216,690.1موجودات/ مطلوبات املصارف

1,464.01,461.71,682.41,892.71,912.01,819.71,863.91,912.01,931.41,956.0حقوق امللكية
8,934.59,654.610,604.611,982.512,227.311,992.612,194.212,227.312,394.412,591.4ودائع الجمهور

4,895.15,824.76,871.98,026.08,432.38,260.08,293.68,432.38,569.58,941.6التسهيالت االئتامنية

املؤرشات االقتصادية الرئيسية يف فلسطني 2014 - 2019

تغطي البيانات األرايض الفلسطينية باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إرسائيل عام 1967 )باستثناء بيانات البطالة والسكان(.
1 بيانات األرباع لألعوام 2019-2018 هي بيانات أولية وهي عرضة للتنقيح والتعديل.

2 اعتمد الجهاز املركزي لإلحصاء، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، تعريفا منقحا للبطالة ينص عى أّن البطالة تشمل فقط األشخاص الذين مل يعملوا خالل فرتة اإلسناد وبحثوا بشكل 
جدي وكانوا مستعدين وقادرين عى العمل. وتبعا لهذا تم استثناء املحبطني من البحث عن عمل )الذين مل يسعوا للعمل خالل فرتة اإلسناد( من حساب البطالة. ونسجل هنا أرقام سوق 

العمل الفلسطيني حسب التعريف القديم والجديد. 
3 معّدل التضخم محسوب عى أساس مقارنة متوسط األرقام القياسية ألسعار املستهلك يف كل سنة )كل ربع( مع متوسطها يف السنة )الربع( السابقة.

* البيانات يف الجدول حسب آخر تحديث متوفر للبيانات من الجهاز املركزي لإلحصاء وسلطة النقد وهيئة سوق رأس املال.
* *  األرقام بني األقواس هي أرقام سالبة.
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