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الناتــج املحــي اإلجــايل :ارتفــع الناتــج املحــي اإلجــايل بنحــو  %4خــال الربــع
الثالــث  2018مقارنــة مــع الربــع الســابق باألســعار الثابتــة لعــام  ،2015نتيجــة
منــو بنســبة  %4.4يف الضفــة الغربيــة ومنــو مبقــدار  %2.5يف قطــاع غــزة .وانعكــس
حصــة الفــرد مــن الناتــج املحــي بنحــو  %3.8يف الضفــة و %1.8يف
هــذا يف ارتفــاع ّ
حصــة الفــرد مــن الناتــج املحــي يف الربــع الثالــث  2018تراجعــت
القطــاع .ولكــن ّ
مبقــدار  %1.1يف الضفــة و %9.3يف القطــاع مقارنــة بالربــع املناظــر .2017
التشــغيل والبطالــة :انخفــض مع ـدّل البطالــة يف فلســطني يف الربــع الثالــث 2018
عــا كان عليــه يف الربــع الســابق ،ووصــل إىل %31.7
بنحــو  0.7نقطــة مئويــة ّ
( %17.3يف الضفــة و %54.9يف القطــاع) .كــا وصلــت نســبة املســتخدمني بأجــر
يف القطــاع الخــاص الذيــن يتقاضــون أجـرا ً شــهرياً أقــل مــن الحــد األدىن لألجــور يف
فلســطني إىل  ،%31وهــي أدىن بشــكل ملحــوظ مــن مســتواها يف الربــع املناظــر
 2017حــن بلغــت .%38
املاليــة العامــة :بلــغ اإلنفــاق العــام خــال الربــع الثالــث مــن العــام  2018نحــو
 3.3مليــار شــيكل .كــا بلــغ التمويــل الخارجــي لدعــم املوازنــة نحــو  522مليــون
شــيكل ( %58منهــا مــن الــدول العربيــة) ،يف حــن بلــغ التمويــل الخارجــي لدعــم
اإلنفــاق التطويــري  171.3مليــون شــيكل .باملقابــل ،بلغــت املتأخـرات املرتتبــة عــى
الحكومــة خــال هــذا الربــع  724.7مليــون شــيكل .وتراجــع الديــن العــام بنحــو
 %0.5مقارنــة بالربــع الســابق ليبلــغ نحــو  2.4مليــار دوالر.
املصــارف :ارتفعــت التســهيالت االئتامنيــة يف الربــع الثالــث  2018بنحــو %0.4
مقارنــة مــع الربــع الثــاين مــن العــام نفســه لتصــل إىل نحــو  8.3مليــار دوالر%14 ،
منهــا للقطــاع العــام .باملقابــل اســتقرت الودائــع غــر املرصفيــة عنــد نحــو 12.2
مليــار دوالر خــال نفــس الفــرة.
بورصــة فلســطني :بلغــت القيمــة الســوقية ألســهم الــركات املدرجــة يف بورصــة
فلســطني  3.7مليــار دوالر نهايــة الربــع الثالــث  ،2018منخفض ـ ًة مبــا نســبته %3
مقارنــة مــع نهايــة الربــع الثالــث يف العــام املــايض .وأُغلــق مــؤرش القــدس عنــد
حاجــز  528.8نقطــة بانخفــاض قــدره  %7مقارن ـ ًة مــع نهايــة الربــع الثالــث مــن
العــام املــايض.
الســيارات :وصــل عــدد الســيارات الجديــدة واملســتعملة (املس ـ ّجلة للمــرة األوىل)
يف الضفــة الغربيــة  8,361ســيارة يف الربــع الثالــث  %79 ،2018منهــا ســيارات
مســتعملة مــن الســوق الخارجــي ومــن إرسائيــل.
التضخــم واألســعار :بلــغ معــدّل التضخــم يف فلســطني  %0.49يف الربــع الثالــث
ويعــر هــذا عــن االنخفــاض يف القــ ّوة الرشائيــة ملــن
مقارنــة بالربــع الســابق.
ّ
يتلقــون ويرصفــون دخلهــم بعملــة الشــيكل .أ ّمــا الذيــن يتلقــون دخلهــم بالــدوالر
والدينــار وينفقــون كامــل مرصوفاتهــم بالشــيكل ،فــإ ّن قوتهــم الرشائيــة ارتفعــت
بنحــو  %1.25و %1.56مقارنــة بالربــع الســابق واملناظــر عــى التــوايل.
ميــزان املدفوعــات :وصــل عجــز ميــزان املدفوعــات يف الربــع الثالــث  2018إىل
 444.7مليــون دوالر نتيجــة عجــز يف الـــميزان التجــاري ( 1.5مليــار دوالر) ،مقابــل
فائــض يف ميــزان الدخــل ( 608.8مليــون دوالر) ،وفائــض يف ميــزان التحويــات
الجاريــة ( 467.1مليــون دوالر).

مالحظة :نلجأ يف املراقب اىل تقريب النسب إىل أقرب عدد صحيح ما عدا معدالت
منو الناتج املحيل اإلجاميل واألسعار والتضخم ،ومعدّالت الفائدة.
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أ ّدى االرتفــاع يف الناتــج املحــي يف الربــع الثالــث ،مصحوبــاً مــع
حصــة الفــرد مــن الناتــج
الزيــادة يف عــدد الســكان ،إىل ارتفــاع ّ
املحــي بنحــو  %3.4مقارنــة مــع الربــع الســابق .أمــا عنــد املقارنــة
بــن الربعــن املتناظريــن فــإن حصــة الفــرد انخفضــت بنســبة %2.9
(انظــر الجــدول .)1-1
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شــهد الناتــج املحــي اإلجــايل ،أي القيمــة النقديــة لكافّــة أنــواع
البضائــع والخدمــات التــي يتــم إنتاجهــا يف االقتصــاد الفلســطيني،
ارتفاع ـاً بنحــو  %4خــال الربــع الثالــث  2018مقارنــة مــع الربــع
الســابق ليصــل إىل  3,486.5مليــون دوالر (مقاســا باألســعار الثابتــة
لعــام  .)2015وتــوزع الناتــج املحــي بــن  %80يف الضفــة الغربيــة
والباقــي يف قطــاع غــزة .كــا تــوزع النمــو بــن  %4.4يف الضفــة
الغربيــة مقابــل منــو مبقــدار  %2.5يف قطــاع غــزة .أ ّمــا بالنســبة
للتغــر خــال العــام بــن الربعــن املتناظريــن (ر 2018 3مــع ر3
 )2017فلقــد تراجــع الناتــج املحــي بنســبة  %0.5يف فلســطني ،بواقــع
منــو  %1.2يف الضفــة وتراجــع  %6.5يف القطــاع (انظــر الشــكل )1-1

شكل  :1-1الناتج املحيل اإلجاميل يف فلسطني* حسب املنطقة يف
أرباع متناظرة (أسعار  2015الثابتة) (مليون دوالر)
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اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐرﺒﯿﺔ*

(*) البيانات باستثناء الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إرسائيل عام .1967
 تــم تعديــل نســب التوزيــع الجغــرايف ألربــاع األعــوام  ،2018-2017وعليــه هنــاكاختــاف عــن البيانــات الــواردة يف املراقــب الســابق.

شكل  :2-1توزّع الناتج املحيل اإلجاميل بني الضفة الغربية* وقطاع غزة (بأسعار  2015الثابتة) ()%
اﻟرﺒﻊ اﻟﺜﺎﻟث 2017

اﻟرﺒﻊ اﻟﺜﺎﻟث 2018

% 19.9

% 21.2

% 78.8

% 80.1

ﻗطﺎع ﻏزة

اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐرﺒﯿﺔ*

(*) البيانات باستثناء الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إرسائيل عام .1967
 -تم تعديل نسب التوزيع الجغرايف ألرباع األعوام  ،2018-2017وعليه هناك اختالف عن البيانات الواردة يف املراقب السابق

جدول  :1-1نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل*
(أسعار ثابتة ،سنة األساس ( )2015دوالر)
فلسطني
 الضفة الغربية -قطاع غزة

الربع الثالث
2017
783.6
1,068.0
393.5

الربع الثاين
2018
735.8
1,018.1
350.8

الربع الثالث
2018
760.5
1,056.5
357.1

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

الفجوة بني الناتج املحيل يف الضفة والقطاع
اتّســعت الفجــوة بــن مســاهمة الضفــة الغربيــة ومســاهمة القطــاع
حصــة
يف الناتــج املحــي لفلســطني (انظــر الشــكل  ،)2-1إذ تابعــت ّ
 -1مصــدر األرقــام يف هــذا القســم :الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني .2018 ،إحصــاءات
الحســابات القوميــة الربعيــة .2018-2008 ،رام اللــه ،فلســطني.

قطــاع غــزة يف الناتــج املحــي اإلجــايل لفلســطني يف اإلنخفــاض
(مبقــدار  0.3نقطــة مئويــة) يف الربــع الثالــث  2018مقارنــة مــع
حصــة قطــاع غــزة اآلن نحــو  %20مقارنــة
الربــع الثــاين  .2018وتبلــغ ّ
مــع  %25يف الربــع الثالــث  .2008كــا ازدادت الفجــوة بنســبة أكــر
حصــة الفــرد مــن الناتــج املحــي يف الضفــة الغربيــة وقطــاع
بــن ّ
ً
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حصــة الفــرد يف
يف قطــاع غــزة مــن الناتــج املحــي اآلن عــن ثلــث ّ
الضفــة الغربيــة.
بنية الناتج املحيل اإلجاميل
حصــة القطاعــات اإلنتاجيــة يف الناتــج املحــي اإلجــايل
ارتفعــت ّ
لفلســطني بنحــو  0.3نقطــة مئويــة بــن الربــع الثالــث  2018والربــع
الثــاين  2018نتيجــة ارتفــاع مســاهمة قطــاع الصناعــة واالنشــاءات.
كــا ارتفعــت حصــة قطــاع الخدمــات مبقــدار  0.4نقطــة مئويــة،
حصــة قطــاع االدارة واألمــن (انظــر الشــكل .)3-1
مقابــل انخفــاض يف ّ
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شكل  :3-1التوزيع املئوي ملساهامت األنشطة يف الناتج املحيل
اإلجاميل (أسعار ثابتة ،سنة األساس )2015
ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌوﯿﺔ )(%
100
اﻹدارة اﻟﻌﺎﻤﺔ واﻟدﻓﺎع وﻏﯿرﻫﺎ

25.7

26.8

28.3

اﻟﺨدﻤﺎت

20.8

20.4

19.8

اﻟﺘﺠﺎ ةر واﻟﻨﻘل واﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت

30.3

29.9

29.5

23.2

22.9

22.4

ر18 ، 3

ر18 ، 2

ر17 ، 3

واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ

80

60

40

20
اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻹﻨﺘﺎﺠﯿﺔ

 -2سوق العمل

1

القــوة البرشيــة ،حســب تعريــف الجهــاز املركــزي لإلحصــاء ،هــي عــدد
الســكان الذيــن تزيــد أعامرهــم عــى  15ســنة .بلغــت القــوة البرشيــة
يف فلســطني نحــو  2,996ألــف شــخص يف الربــع الثالــث  .2018أ ّمــا
القــوى العاملــة ،وهــي عــدد األشــخاص العاملــن والذيــن يبحثــون عــن
عمــل ،فلقــد بلغــت  1,407ألــف .وتتــوزع القــوى العاملــة بــن العاملني
والعاطلــن عــن العمــل .وعــى ذلــك فــإ ّن الفــارق بــن القــوى العاملــة
وعــدد العاملــن يقيــس أعــداد العاطلــن .ويوضّ ــح الشــكل  1-2العالقــة
بــن هــذه املتغـرات مــع عــدد الســكان الــكيل يف الربــع الثالــث .2018
شكل  :1-2عدد السكان والقوة البرشية وعدد العاملني يف فلسطني
(الربع الثالث  ،)2018ألف شخص

0

ﻋدد اﻟﺴﻛﺎن
4,869.3

اإلنفاق عىل الناتج املحيل

اﻟﻘوة اﻟﺒﺸرﯿﺔ

بلــغ الرتاجــع املطلــق يف قيمــة الناتــج املحــي اإلجــايل بــن الربــع
الثالــث  2018والربــع الثالــث  2017نحــو  15.8مليــون دوالر (وهــو
مــا ميثــل تراجعــاً مبقــدار  %0.5كــا جــاء اعــاه) .وتحقــق هــذا
نتيجــة ارتفــاع كل مــن اإلنفــاق االســتهاليك (الحكومــي والخــاص)
مبقــدار  44.4مليــون دوالر ،واالســتثامر بنحــو  39.3مليــون دوالر.
ولكــن هــذه الزيــادة متــت موازنتهــا بارتفــاع أكــر يف قيمــة الــواردات
(مطروحــا منهــا قيمــة الصــادرات) بلــغ  100.4مليــون دوالر .أي أن
الزيــادة يف اإلســتهالك واإلســتثامر تــم متويلهــا عمليــا بارتفــاع أكــر يف
صــايف اإلســترياد (انظــر الشــكل  4-1الــذي يصــور بنــود اإلنفــاق عــى
الناتــج املحــي بالنســب املئويــة).
شكل  :4-1نسب اإلنفاق عىل الناتج املحيل اإلجاميل يف فلسطني*
(أسعار ثابتة ،سنة األساس )2015
اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر

24.5

23.2

20.0

25.7

23.5

25.6

19.7

ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌوﯿﺔ )(%
150
16.6

27.3

32.2

99.3

94.7

100

اﻻﺴﺘﻬﻼك اﻟﺤﻛوﻤﻲ
88.8

89.1

93.2

اﻻﺴﺘﻬﻼك اﻟﺨﺎص

50

0
-38.6

-35.6

-38.3

-45.6

ر16 ، 3

ر15 ، 3

ﺼﺎﻓﻲ اﻟﺼﺎدرات

-41.0
-50

ر18 ، 3

ر17 ، 3

ر14 ، 3

(*) البيانات باستثناء الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إرسائيل عام .1967
مجموع النسب ال يساوي  %100وذلك يعود إىل بند صايف السهو والخطأ.

2,996.3

اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ
1,406.5

ﻋدد اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن
960.7

الربع الثالث 2018

الربع الثالث 2018
يالحــظ مــن الشــكل ( )1-2أ ّن نســبة املشــاركة يف ســوق العمــل
الفلســطيني (أي نســبة القــوى العاملــة إىل القــوة البرشيــة) تبلــغ نحــو
وتعــر هــذه النســبة عــن مــدى انخــراط الســكان
 %47يف فلســطنيّ .
فــوق عمــر  15ســنة يف ســوق العمــل .ونســبة املشــاركة يف ســوق العمــل
يف فلســطني قريبــة مــن املعــدل العــام يف منطقــة الــرق األوســط ،حيــث
بلغــت هــذه النســبة يف تركيــا مثـاً  .%48ولك ّنهــا منخفضــة مقارنــة مــع
املســتويات العامليــة ،فقــد بلغــت هــذه النســبة يف دول أمريــكا الالتينيــة
 ،%63و %61يف كوريــا الجنوبيــة 2 .وهــذا باألســاس يعــود اىل انخفــاض
مشــاركة النســاء يف ســوق العمــل يف فلســطني (كــا تــم نقاشــه بالتفصيل
يف الصنــدوق رقــم  2يف املراقــب االقتصــادي الربعــي عــدد .)51

توزيع العاملة
ارتفــع عــدد العاملــن يف فلســطني مبقــدار  %4.2بــن الربــع الثــاين 2018
والربــع الثالــث ( 2018ارتفــاع بنســبة  %6يف الضفــة مقابــل انخفــاض
بنحــو  %1القطــاع) .ووصــل عــدد العاملــن إىل  960.7ألــف توزعــوا
حســب مــكان العمــل ،بــن  %61يف الضفــة الغربيــة و %25يف القطــاع
و( %14نحــو  132ألــف عامــل) عامــل يف إرسائيــل واملســتعمرات .أ ّمــا
بالنســبة لتوزيــع العاملــن حســب قطــاع العمــل يف الربــع الثالــث
 ،2018فــإن نحــو خُمــس العاملــن يعملــون يف القطــاع العــام ،وترتفــع
هــذه النســبة إىل  %35يف قطــاع غــزة (انظــر الشــكل .)2-2

 -1مصــدر األرقــام يف هــذا القســم :الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني  ،2018مســح
القــوى العاملــة ،رام اللــه -فلســطني.
 -2قاعدة بيانات البنك الدويل.
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يعــرض الشــكل  3-2التــوزع القطاعــي للعاملــن (مبــا فيهــم العاملــن يف
ارسائيــل واملســتعمرات) يف الربــع الثالــث  .2018بلغــت نســبة العاملــن
يف قطاعــات الخدمــات نحــو  %34مــن اإلجــايل ولكنهــا ترتفــع اىل %53
يف قطــاع غــزة .كــا بلغــت نســبة العاملــن يف قطــاع البنــاء والتشــييد
 %24مــن اجــايل العاملــن يف الضفــة الغربيــة ولكــن أقــل مــن %4
يف قطــاع غــزة ،يف حــن تقاربــت نســبة تشــغيل العاملــن يف التجــارة
واملطاعــم والفنــادق يف كل مــن الضفــة والقطــاع( ،حــوايل .)%22

شكل  :2-2التوزيع النسبي للعاملني حسب مكان العمل وحسب
القطاع للربع الثالث 2018
ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌوﯿﺔ )(%
100

إﺴراﺌﯿل واﻟﻤﺴﺘﻌﻤرات

ﻏﯿرﻫﺎ
80

ﻗطﺎع ﻏزة

60
ﻗطﺎع ﺨﺎص

البطالة
بلــغ عــدد العاطلــن عــن العمــل يف فلســطني  445.8ألــف شــخص يف
الربــع الثالــث  .2018أمــا مع ـ ّدل البطالــة (أي نســبة العاطلــن عــن
العمــل إىل عــدد األف ـراد يف القــوى العاملــة) فلقــد وصــل إىل ،%32
وهــو مــا ميثــل ارتفاعــا مبقــدار نقطتــن مئويتــن عــا كان عليــه يف
الربــع املناظــر  2017ولكنــه أقــل بنحــو  0.7نقطــة مئويــة عــن الربــع
الســابق .وجــاء اإلرتفــاع يف معــدل البطالــة يف فلســطني بــن الربعــن
املتناظريــن نتيجــة ارتفاعهــا يف قطــاع غــزة .اذ أن البطالــة ارتفعــت
هنــاك يف أواســط الذكــور واإلنــاث بــن الربعــن مبقــدار  8نقــاط
مئويــة ،يف حــن انخفضــت بــن الذكــور واإلنــاث يف الضفــة الغربيــة
مبقــدار  1.6نقــاط (انظــر الجــدول .)1-2

40
اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐرﺒﯿﺔ
20
ﻗطﺎع ﻋﺎم
0
ﺤﺴب اﻟﻤﻨطﻘﺔ

شكل  :3-2التوزيع النسبي للعاملني من فلسطني حسب النشاط
االقتصادي الربع الثالث ( 2018نسبة مئوية )%
اﻟزراﻋﺔ واﻟﺼﯿد
واﻟﺤراﺠﺔ

جدول  :1-2معدل البطالة بني األفراد املشاركني يف القوى العاملة
يف فلسطني حسب املنطقة والجنس ()%
الضفة
الغربية
قطاع
غزة
فلسطني

ذكور
إناث
املجموع
ذكور
إناث
املجموع
ذكور
إناث
املجموع

ر2017 ،3
15.4
34.2
18.9
39.4
71.1
46.9
24.2
50.4
29.6

ر2018 ،2
16.0
31.8
19.1
44.5
78.3
53.7
26.4
53.7
32.4

ر2018 ،3
14.0
32.1
17.3
46.3
78.0
54.9
25.5
54.0
31.7

من بني أبرز مواصفات البطالة يف فلسطني بشكل عام التايل:
 )1أ ّن البطالــة مرتفعــة يف أوســاط الشــباب مقارنــة مبســتواها
العــام :بلــغ معــدل البطالــة بــن الشــباب الذيــن تــراوح
أعامرهــم بــن  24-15ســنة  %80( ،%48عنــد اإلنــاث و%41
ـؤش عــى أ ّن نســبة كبــرة مــن العاطلــن
عنــد الذكــور) .وهــذا يـ ّ
عــن العمــل هــم مــن الداخلــن الجــدد إىل ســوق العمــل (انظــر
الشــكل  4-2وراجــع الصنــدوق عــن “مســح انتقــال الشــباب
مــن التعليــم اىل ســوق العمــل” يف العــدد  47مــن املراقــب مــن
أجــل معلومــات أكــر عــن بطالــة الشــباب).
 )2أ ّن البطالــة تــزداد مــع نقــص التعليــم بالنســبة للذكــور ،ولكــن
األمــر معكــوس عنــد اإلنــاث (انظــر الشــكل  :)5-2بلــغ مع ـ ّدل
البطالــة يف الربــع الثالــث  2018نحــو  %27عنــد الذكــور
الحاصلــن عــى تعليــم أقــل مــن ثانــوي ،بينــا بلــغ  %22عنــد
ذوي التعليــم الجامعــي .أ ّمــا بالنســبة لإلنــاث فــإ ّن معــدل بطالــة
ذوات التعليــم الجامعــي بلغــت  %57مقابــل  %40فقــط بــن
اللــوايت حصلــن عــى تعليــم أقــل مــن ثانــوي (انظــر الشــكل 5-2

ﺤﺴب اﻟﻘطﺎع

ﻤﺤﺎﺠر وﺼﻨﺎﻋﺔ

ﺨدﻤﺎت وﻏﯿرﻫﺎ

ﺘﺤوﯿﻠﯿﺔ

اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﯿﯿد
اﻟﻨﻘل واﻟﺘﺨزﯿن

اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﻤطﺎﻋم

واﻻﺘﺼﺎﻻت

واﻟﻔﻨﺎدق

شكل  :4-2أعداد العاملني والعاطلني عن العمل يف فلسطني
حسب الفئة العمرية (ألف شخص) (الربع الثالث )2018
600
500
400

183

56

162

33
11
80

156

+ 55

54- 45

200

312

236

300

177

100
0

44- 35
ﻋﺎطﻠون ﻋن اﻟﻌﻤل

34- 25

24- 15

ﻋﺎﻤﻠون

وراجــع الصنــدوق رقــم  1يف العــدد ( )53الــذي يوضــح أن ارتفــاع
بطالــة اإلنــاث املتعلــات يعــود إىل االرتفــاع الكبــر يف نســبة
مشــاركة املتعلــات يف ســوق العمــل).
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األجور
بلــغ متوســط األجــر اليومــي للعاملــن مــن فلســطني  125.3شــيكل
يف الربــع الثالــث  .2018ولك ـ ّن هــذا الرقــم املتوســط يخفــي تباين ـاً
كبـرا ً ،أوالً بــن متوســط أجــر العاملــن يف الضفــة والقطــاع مــن جهــة،
ومتوســط أجــر عــال الضفــة العاملــن يف إرسائيــل واملســتعمرات
مــن جهــة ثانيــة .وثانيــاً ،بــن متوســط األجــر يف الضفــة الغربيــة
واألجــر يف قطــاع غــزة (انظــر الجــدول .)2-2
تُشــر األرقــام إىل أ ّن متوســط أجــر العاملــن يف إرسائيل واملســتعمرات
بلــغ نحــو أربعــة أضعــاف أجــر العاملــن يف قطــاع غــزة .ال بــل إ ّن
اله ـ ّوة تتســع أكــر عنــد أخــذ األجــر الوســيط .واألجــر الوســيط لــه
داللــة أفضــل مــن األجــر املتوســط ،ألنّــه يعــر عــن املســتوى الــذي
يحصــل نصــف العاملــن عــى أجــر أعــى منــه ،والنصــف اآلخــر عــى
أجــر أدىن منــه ،يف حــن يخفــي األجــر املتوســط التبايــن الكبــر بــن
العــال ذوي األجــر املرتفــع واألجــر املنخفــض .يالحــظ أن متوســط
األجــر يف قطــاع غــزة يعــادل نحــو نصــف متوســط األجــر يف الضفــة،
ولكــن وســيط األجــر يف قطــاع غــزة يبلــغ نحــو  %40فقــط مــن
وســيط األجــر يف الضفــة الغربيــة (انظــر الجــدول .)2-2
ارتفــع متوســط األجــر اليومــي لكافّــة العاملــن مبقــدار  1.3شــيكل
بــن الربــع الثــاين  2018والربــع الثالــث  ،2018نتيجــة ارتفــاع
متوســط أجــر العاملــن يف الضفــة الغربيــة (مبقــدار  2.5شــيكل)
بينــا انخفــض يف إرسائيــل واملســتعمرات ( 4.2شــيكل) وانخفــض
يف قطــاع غــزة ( 2.4شــيكل) .ومل يختلــف األجــر الوســيط اليومــي
للعاملــن مــن فلســطني بــن الربــع الثــاين  2018والربــع الثالــث 2018
يف الضفــة الغربيــة بينــا ارتفــع للعاملــن يف إرسائيــل واملســتعمرات
(مبقــدار  0.5شــيكل) وانخفــض يف قطــاع غــزة (مبقــدار  2.9شــيكل).

الحد األدىن لألجور
بلغــت نســبة الذيــن يتقاضــون أجـرا شــهريا أقــل مــن  1,450شــيكل
(وهــو مبلــغ الحــد األدىن لألجــور يف فلســطني) مــن املســتخدمني بأجر
يف القطــاع الخــاص يف فلســطني خــال الربــع الثالــث  2018نحــو
 %35( %31بــن اإلنــاث ،و %31بــن الذكــور) .كــا بلــغ متوســط
األجــر الشــهري الــذي يتقاضــاه هــؤالء  782شــيكل .أ ّمــا عنــد املقارنــة
بــن الضفــة والقطــاع فــإ ّن  %11مــن املســتخدمني بأجــر يف القطــاع
الخــاص يف الضفــة الغربيــة يتقاضــون أجــرا أقــل مــن الحــد األدىن
مقابــل  %84يف قطــاع غــزة (انظــر الجــدول  .)3-2أمــا عنــد املقارنــة

شكل  :5-2نسب العاملني والعاطلني عن العمل يف فلسطني
حسب املستوى التعليمي والجنس (( )%الربع الثالث )2018
إﻨﺎث
57%

ذﻛور
43%

38%

62%

40%

60%

ﻋﺎطﻠون ﻋن اﻟﻌﻤل

22%

78%

ﺠﺎﻤﻌﻲ

24%

76%

ﺜﺎﻨوي

27%

ﻋﺎﻤﻠون

ﻋﺎطﻠون ﻋن اﻟﻌﻤل

أﻗل ﻤن ﺜﺎﻨوي

73%

ﻋﺎﻤﻠون

جدول  :2-2متوسط ووسيط األجر اليومي بالشيكل للمستخدمني
معلومي األجر يف فلسطني (الربع الثالث ( )2018شيكل)
مكان العمل
الضفة الغربية
قطاع غزة
إرسائيل واملستعمرات
املجموع

متوسط األجر
اليومي
110.4
60.2
243.7
125.3

األجر الوسيط
اليومي
100.0
39.4
250.5
100.0

مــع الربــع املناظــر  2017فــإن نســبة الذيــن يتقاضــون أج ـرا أقــل
مــن الحــد األدىن يف الربــع الثالــث  2018شــهدت انخفاضــا مبقــدار 7
نقــاط مئويــة ،ولكــن متوســط األجــر الشــهري لهــؤالء انخفــض أيضــا
مــن  839شــيكل اىل  782شــيكل.

عاملة األطفال
ارتفعــت نســبة عاملــة األطفــال يف الربــع الثالــث  2018يف فلســطني
مقارنــة مــع الربــع الثــاين بشــكل طفيــف ووصلــت إىل ( %3.1مــن
إجــايل عــدد األطفــال الذيــن تــرواح أعامرهــم بــن  17-10ســنة)
مقارنــة مــع  %2.5يف الربــع الســابق .وتوزعــت النســبة بــن  %4.3يف
الضفــة الغربيــة مقابــل  %1.3فقــط يف قطــاع غــزة.

جدول  :3-2عدد ومتوسط أجر العاملني بأجر يف القطاع الخاص وعدد ومتوسط أجر الذين يتقاضون أقل من
الحد األدىن لألجر (ال تشمل العاملني يف إرسائيل واملستوطنات) الربع الثالث 2018
عدد املستخدمني بأجر يف القطاع الخاص عدد املستخدمني بأجر الذين يتقاضون اقل معدل األجر الشهري للذين يتقاضون أقل
من ( 1,450شيكل)
من ( 1,450ألف شخص)
(ألف شخص)
كال الجنسني
إناث
ذكور
كال الجنسني
إناث
ذكور
كال الجنسني
إناث
ذكور
1,101
1,007
1,181
24
11
13
226
35
191
الضفة الغربية
679
498
689
74
4
70
89
7
81
قطاع غزة
782
873
766
98
15
83
314
42
272
فلسطني
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صندوق  :1رأس املال البرشي يف فلسطني :نصف ما ميكن أن يكون عليه!
يلعــب رأس املــال البــري ،أي الطاقــات الفيزيائيــة والذهنيــة للســكان يف
بلــد مــا ،دورا ً أساســياً يف النمــو اإلقتصــادي طويــل األمــد .ولكــن اإلســتثامر
يف رأس املــال هــذا ال يحظــى دامئــا باألولويــة لــدى املســؤولني ،نظــرا ً أل ّن
عوائــد اإلســتثامر يف تنميــة الطاقــات البرشيــة ال تظهــر عــى املــدى القصــر
وال تنعكــس بشــكل مبــارش يف زيــادة شــعبية السياســيني وحصــد املزيــد مــن
األصــوات يف اإلنتخابــات .ولتجــاوز هــذا القصــور ،وتأكيــدا ً ألهميــة اإلســتثامر
يف اإلنســان ،عمــل البنــك الــدويل عــى تطويــر مــؤرش مركــب جديــد أطلــق
عليــه اســم “مــؤرش رأس املــال البــري” ( .)HCIوهــذا املــؤرش قريب الشــبه
مــن املــؤرش اآلخــر الــذي طــوره البنــك“ ،مــؤرش التنميــة البرشيــة” (،)HDI
1
والــذي بــات مــؤرشا ً معتمــدا يف املحافــل الدوليــة ويف دراســات التنميــة.

مؤرش رأس املال البرشي

2

يقيــس هــذا املــؤرش رأس املــال البــري الــذي يتوقــع أن ميتلكــه طفــل يولــد
اليــوم حــن يبلــغ  18ســنة مــن العمــر بظــل الــروط الصحيــة والتعليميــة
الســائدة حاليــا يف الدولــة التــي يعيــش فيهــا .والهــدف مــن صياغــة املــؤرش
تكميــم وتوضيــح كيــف تؤثــر اإلســتثامرات يف الصحــة والتعليــم عــى
إنتاجيــة العاملــن يف املســتقبل .واملــؤرش مركــب مــن ثالثــة مــؤرشات فرعية:
• معــدل البقــاء ( :)Survivalنســبة األطفــال الذيــن يســتمرون عــى قيــد
الحيــاة بعــد ســن الخامســة مــن العمــر ،أو معــدل وفيــات األطفــال
تحــت ســن الخامســة.
• التعليــم .عــدد ســنوات التعليــم التــي يحصــل الطفــل عليهــا باملتوســط
بــن ســن  4و 18ســنة .متوســط ســنوات التعليــم هــذا يتــم ترجيحــه عــى
ضــوء نتائــج اختبــارات كفــاءة تعلــم التالميــذ الدوليــة (مثــل الربنامــج
الــذي يعــرف باســم “بيــزا” ( )PISAوالــذي ترعــاه منظمــة التعــاون
والتطويــر اإلقتصــادي) 3.مقيــاس التعليــم عــى ذلــك يدمــج بــن “كميــة”
ونوعيــة التعليــم ،ويأخــذ يف اإلعتبــار نســبة اإللتحــاق باملــدارس يف كل
مرحلــة تعليميــة عــى حــدة ،بــدءا ً مــن الصفــوف التمهيديــة (لــذوي
األعــار  5-4ســنوات) وانتهــاءا ً بالصفــوف الثانويــة العليــا ( 18-15ســنة).
• الصحــة :يتكــون مــؤرش الصحــة مــن مقياســن فرعيــن .األول هــو معــدل
البقــاء للبالغــن ،أي نســبة األشــخاص الذيــن يبلــغ عمرهــم  15ســنة
والذيــن يتوقــع لهــم أ ّن يصلــوا إىل  60ســنة مــن العمــر .وهــذا مقيــاس
تقريبــي لألم ـراض غــر املميتــة التــي ســيعاين منهــا األطفــال املولــودون
اليــوم عندمــا يكــرون بظــل الــروط الصحيــة الســائدة .املقيــاس الثــاين
هــو معــدل التقــ ُزم ( ،)Stunting Rateأي نســبة األطفــال تحــت ســن
الخامســة الذيــن تقــل أطوالهــم بالنســبة إىل أعامرهــم عــن انحرافــن مــن
وســيط طــول األطفــال الطبيعيــن .وهــذا املــؤرش هــو تقريــب للبيئــة
الصحيــة التــي مــر بهــا الجنــن والرضيــع ،وهــو يلخــص املخاطــر الصحيــة
التــي يتوقــع أ ّن يعــاين منهــا األف ـراد يف ســنواتهم األوىل ،والتــي ميكــن أن
يكــون لهــا نتائــج وخيمــة عــى حياتهــم ورفاههــم بعــد البلــوغ.

تكميم وتجميع املؤرشات الفرعية يف مؤرش واحد
بعــد اختيــار املتغـرات املناســبة التــي تؤثــر يف القــدرة البرشيــة عــى العمــل،
أي عــى إنتاجيتــه العمــل ،فــإن تشــييد املــؤرش الجمعــي يتطلــب خطوتــن
أساســيتني .الخطــوة األوىل هــي تكميــم أثــر كل مــؤرش فرعــي عــى اإلنتاجيــة،

 -1أنظــر مراجعــة مكونــات “مــؤرش التنميــة البرشيــة” وتطبيقاتــه يف فلســطني واألردن يف
العــدد  44مــن املراقــب.
2 Methodology for a World Bank Human Capital Index. Policy Research
Working Paper No 8593. Sep 2018.
http://documents.worldbank.org/curated/en/300071537907028892/pdf/
WPS8593.pdf
 -3أنظــر مراجعــة تقريــر “بيــزا” عــن كفــاءة التعليــم يف العــامل العــريب ويف دول املينــا يف
العــدد  26والعــدد  34مــن املراقــب.

أي قيــاس كيــف ينعكــس التحســن الصحــي للفــرد مثـاً عــى قيمــة مــا يقــوم
بانتاجــه .تــم هنــا اإلســتفادة مــن الدراســات التجريبيــة العديــدة “لرتجمــة”
املــؤرشات النوعيــة للتعليــم والصحــة إىل نســب وأرقــام تتعلــق بانتاجيــة
العمــل يف الــدول املختلفــة .عــى ســبيل املثــال ،وجــدت الدراســات التجريبيــة
أ ّن كل ســنة تعليــم اضافيــة تــؤدي إىل زيــاة اإلحــراز (زيــادة اإلنتاجيــة)
مبقــدار  .%8أ ّمــا بالنســبة للصحــة فــإ ّن املعلومــات التجريبيــة تؤســس لعالقــة
بــن الصحــة واإلحــراز .وهــي تربــط بشــكل خــاص بــن اطــوال األفــراد،
التــي تعكــس تراكــم اله ـزات الصحيــة التــي مــروا بهــا خــال فــرة الطفولــة
واملراهقــة ،وبــن اإلح ـراز أو اإلنتاجيــة .أخ ـرا ً ،بالنســبة ملــؤرش “البقــاء” فــإ ّن
إنتاجيــة العمــل املتوقعــة يتــم تخفيضهــا بكــر يعــادل معــدل البقــاء.
الخطــوة الثانيــة هــي يف إيجــاد طريقــة لجمــع تأثــر املــؤرشات الفرعيــة
الثالثــة عــى انتاجيــة العمــل معــا بهــدف التوصــل اىل مــؤرش جمعــي واحــد
يســمح باملقارنــة عــر الزمــن وبــن الــدول .تــم لهــذا الغــرض أخــذ مســاهمة
كل مــؤرش يف انتاجيــة العمــل بشــكل نســبي مقارنــة مــع الوضــع األمثــل.
عــى ســبيل املثــال ،الوضــع األمثــل للتعليــم هــو أن متــر كل طفلــة بـــ 14
ســنة تعليــم (نوعــي) حــن تبلــغ  18ســنة مــن العمــر .اآلن ،إذا كان عــدد
ســنوات التعليــم الفعليــة للطفلــة  9فقــط يتوقــع النتاجيتهــا أن تكــون عنــد
البلــوغ أقــل مبقــدار  %40مــن اإلنتاجيــة املثــى 4.اعتــادا ً عــى هــذا املنهــج
يصبــح باإلمــكان وضــع مــؤرش جمعــي لــرأس املــال البــري يقيــس نســبة
الخســارة يف إنتاجيــة العمــل املســتقبيل نتيجــة عــدم كفايــة رشوط التعليــم
والصحــة مقارنــة بالوضــع األمثــل ،والوضــع األمثــل هــو حــن يقــي كافــة
األطفــال  14ســنة دراســة نوعيــة قبــل بلوغهــم  18ســنة ،وحيــث يســود
معــدل بقــاء البالغــن بنســبة  ،%100وحيــث يبلــغ معــدل التقــزم صفــر
باملائــة .وتـراوح قيمــة هــذا املــؤرش ،الــذي تــم تقديــره لنحــو  157دولــة بــن
 %90يف أفضــل الــدول و %30يف أدناهــا.

رأس املال البرشي يف فلسطني
يســجل الجــدول  1ملخص ـاً ألرقــام رأس املــال البــري يف فلســطني كــا
توصلــت لهــا دراســة البنــك الــدويل .بلــغ املــؤرش يف فلســطني  ،%55وهــو
مــا يعنــي أ ّن الطفــل والطفلــة الذيــن يولــدون يف فلســطني اليوم ســتكون
إنتاجيتهــم عندمــا يبلغــون  18ســنة مــن العمــر  %55فقــط مــن مســتوى
اإلنتاجيــة املمكــن يف حــال متتعــوا بتعليــم تــام وبصحــة كاملــة .الحــظ
أوالً أ ّن املــؤرش أفضــل بالنســبة لإلنــاث ،إذ يبلــغ  %58مقارنــة مــع %53
للذكــور .وهــذا ناتــج عــن أدائهــن األفضــل يف كافــة املــؤرشات الفرعيــة،
وبشــكل خــاص يف معــدل البقــاء حتــى  60ســنة ويف التقييــم التعليمــي.
وتفــوق اإلنــاث يف مــؤرش رأس املــال البــري يف فلســطني متســاوق مــع
5
ماهــو الحــال عليــه يف كافــة الــدول تقريبــا.
املالحظــة الثانيــة أ ّن مــؤرش رأس املــال البــري يف فلســطني أدىن مــن
متوســط قيمــة املــؤرش يف دول املينــا ،ولكنــه أعــى مــن املتوســط يف
دول الرشيحــة الدنيــا مــن الدخــل املتوســط التــي تنتمــي لهــا فلســطني
كــا يوضــح الجــدول .وهــذا يعنــي أ ّن أداء فلســطني أفضــل هنــا مــا
ميكــن توقعــه مــن متوســط مســتوى الدخــل فيهــا .مــن ناحيــة ثانيــة
فــإ ّن املــؤرش يف فلســطني قريــب مــن مســتواه يف األردن ( )%56ولبنــان
( ،)%54ولكنــه أعــى بنســبة ملحوظــة مــن مســتواه يف تونــس ()%51
واملغــرب ( .)%50ويعــود أهــم أســباب ذلــك إىل ارتفــاع متوســط ســنوات
 -4الطفلــة يف هــذا املثــال تعــاين مــن فقــدان  5ســنوات تعليــم ،وبافـراض أن كل ســنة تعليــم
تزيــد اإلنتاجيــة مبقــدار  ،%8اذن انتاجيــة هــذه الطفلــة ســتكون  %40أقــل مــن اإلنتاجيــة
املثــى عنــد بلوغهــا  18ســنة.
 -5يالحــظ التقريــر أنــه كلــا كانــت الدولــة أكــر فقـرا كلــا كانــت الفجــوة يف قيمــة مــؤرش
رأس املــال البــري بــن اإلنــاث والذكــور أضيــق.
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الدراســة النوعيــة يف فلســطني باملقارنــة مــع تونــس واملغــرب (وارتفــاع
معــدل التقــزم أيض ـاً يف حالــة املغــرب) .أخ ـرا ً ،عــى الرغــم مــن ارتفــاع
متوســط عــدد الســنوات التــي يقضيهــا األطفــال الفلســطينيون بالضفــة
والقطــاع يف املــدارس ( 11.4ســنة) إال أ ّن هــذا العــدد ينحــدر إىل 7.5
ســنة فقــط عنــد ترجيــح عــدد ســنوات اإللتحــاق باملدرســة بنوعيــة

وكفــاءة التعليــم 6.وهــذا بحــد ذاتــه يــؤرش إىل املجــال الــذي يتوجــب
أ ّن تنصــب عليــه جهــود التطويــر بهــدف رفــع الكفــاءة البرشيــة لقــوة
العمــل الفلســطينية يف املســتقبل.
 -6يتــم حســاب عــدد الســنوات املرجحــة بنوعيــة التعليــم عــر رضب عــدد ســنوات التعليــم
( )11.5مــع عالمــة تالميــذ فلســطني بإختبــارات التعلــم بالنســبة اىل العالمــة القصــوى
التــي حققهــا تالميــذ أفضــل بلــد (.)0.659 =412/625

الجدول  :1مكونات ومعدل رأس املال البرشي يف فلسطني ويف دول املينا
والرشيحة الدنيا من دول الدخل املتوسط

املكون  :1البقاء
احتامل البقاء حتى سن الخامسة ()2017
املكون  :2التعليم
عدد سنوات التعليم املتوقعة ()2016
عالمة التقييم التعليمي* ()2011
املكون  :3الصحة
معدل البقاء ( 15اىل  60سنة) ()2017
أطفال تحت  5سنة دون تق ّزم ()2014
مؤرش رأس املال البرشي

ذكور

فلسطني
متوسط دول الرشيحة الدنيا
اناث ذكور وإناث دول املينا للدخل املتوسط

0.977

0.981

0.979

0.984

0.961

11.2
399

11.6
424

11.4
412

11.5
408

10.4
391

0.867
0.919
0.53

0.908
0.934
0.58

0.888
0.926
0.55

0.906
0.847
0.57

0.807
0.730
0.48

مالحظة :السنوات تعود فقط عىل األرقام والنسب الخاصة بفلسطني.
*العالمة الدنيا هي  300والقصوى .625
http://databank.worldbank.org/data/download/hci/HCI_2pager_PSE.pdf
http://www.worldbank.org/en/publication/human-capital

 -3املالية العامة

1

االيرادات العامة
شــهد الربــع الثالــث مــن العــام  2018ارتفــاع صــايف اإليـرادات العامة
واملنــح بنحــو  %12.8مقارنــة بالربــع الســابق ونحــو  %35مقارنــة
بالربــع املناظــر  ،2017لتبلــغ مــا يقــارب  4.1مليــار شــيكل . 2ويعــود
هــذا االرتفــاع بشــكل رئيــي إىل زيــادة إيــرادات املقاصــة بنحــو
 %23و ،%47عــى الرتتيــب ،لتبلــغ مــا يقــارب  2.4مليــار شــيكل،
باإلضافــة إىل ارتفــاع املنــح واملســاعدات الخارجيــة املقدمــة خــال
هــذا الربــع بنحــو  %24و ،%55مقارنــة بالربــع الســابق واملناظــر
عــى التــوايل ،لتبلــغ حــوايل  693مليــون شــيكل (أنظــر الجــدول .)1-3
وعــى العكــس مــن ذلــك فقــد انخفضــت إيـرادات الجبايــة املحليــة
بنحــو  %5.5مقارنــة بالربــع الســابق ،ولكنهــا جــاءت أعــى بنحــو
 %14مقارنــة بالربــع املناظــر ،لتبلــغ حــوايل  1.1مليــار شــيكل .وجــاء
هــذا الرتاجــع نتيجــة انخفــاض اإليــرادات غــر الرضيبيــة بنســبة
كبــرة ( )%35مقارنــة بالربــع الســابق ،علــاً بأنهــا كانــت أعــى
بنحــو  %4.6مقارنــة بالربــع املناظــر .أمــا االي ـرادات الرضيبيــة فقــد
ارتفعــت بنحــو  %18و %19مقارنــة بالربــع الســابق واملناظــر ،عــى
الرتتيــب ،لتبلــغ نحــو  737مليــون شــيكل (أنظــر الشــكل .)1-3
 -1مصــدر البيانــات يف هــذا الجــزء مــن ااملراقــب هــو :وزارة املاليــة ،التقاريــر املالية الشــهرية
للعــام  :2018العمليــات املاليــة – اإليـرادات والنفقــات ومصــادر التمويــل (أيلــول.)2018 ،
 -2تجــدر اإلشــارة اىل أن اإلرجاعــات الرضيبيــة يف الربــع الثالــث  2018بلغــت نحــو 123
مليــون شــيكل مقارنــة بنحــو  78مليــون يف الربــع الســابق..

شكل  :1-3هيكل اإليرادات العامة (مليون شيكل)
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
ﻤﺘﺤﺼﻼت ﻤﺨﺼﺼﺔ

ﻏﯿر ﻀرﯿﺒﯿﺔ
ر2018 ، 3

ﻀرﯿﺒﯿﺔ
ر2018 ، 2

اﻟﻤﻘﺎﺼﺔ
ر2017 ، 3

شــكلت االيـرادات العامــة واملنــح (صــايف) نحــو  %117.4مــن اإلنفــاق
العــام الفعــي خــال هــذا الربــع مقارنــة بنحــو  %107.7خــال الربــع
الســابق .ولكــن النســبة تنخفــض اىل نحــو  %96مــن اإلنفــاق العــام
املســتحق عــى الحكومــة خــال الربــع الثالــث (أي مــن اإلنفــاق عــى
أســاس االلتـزام) ،مقارنــة بنحــو  %91يف الربــع الســابق.
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النفقات العامة

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

ارتفــع اإلنفــاق العــام الفعــي خــال الربــع الثالــث  2018بنحــو %3.1
و %15.3مقارنــة بالربــع الســابق واملناظــر عــى التــوايل ،ليبلــغ حــوايل
 3.3مليــار شــيكل نتيجــة ارتفــاع معظــم بنــود االنفــاق .إذ ازداد االنفــاق
الفعــي عــى األجــور والرواتــب بنحــو  %4و ،%2مقارنــة بالربــع الســابق
واملناظــر عــى الرتتيــب ،ليبلــغ حــوايل  1.4مليــار شــيكل .كــا ارتفــع
اإلنفــاق عــى بنــد غــر األجــور بنحــو  %4و ،%35خــال نفــس الفــرة،
ليصــل إىل  1.5مليــار شــيكل .أيض ـاً ،ارتفــع صــايف اإلق ـراض بنســبة %7
و ،%19عــى الرتتيــب ،ليبلــغ  286.2مليــون شــيكل .أخـرا ً إزداد اإلنفــاق
التطويــري بنحــو  %10و %23بــن الربعــن املتالحقــن واملتناظريــن عــى
التــوايل ليصــل اىل  232.4مليــون شــيكل (أنظــر الشــكل .)2-3
شــكل اإلنفــاق العــام الفعــي نحــو  %26مــن الناتــج املحــي اإلجــايل يف
الربــع الثالــث  2018مقارنــة مــع  %27يف الربــع الســابق .كذلــك شــكل
اإلنفــاق العــام الفعــي نحــو  %81مــن اإلنفــاق العــام املســتحق (عــى
أســاس االلتـزام) خــال هــذا الربــع ،مقارنــة بنحــو  %84يف الربع الســابق.

املتأخرات الحكومية
بلغــت املتأخـرات املرتتبــة عــى الحكومــة خــال الربع الثالــث 2018
حــوايل  724.7مليــون شــيكل ،مقارنــة بنحــو  578.6مليــون شــيكل يف
الربــع الســابق ونحــو  975مليــون يف الربــع املناظــر  .2017وشــكلت
هــذه املتأخــرات حــوايل  %18مــن إجــايل اإليــرادات العامــة
واملنــح خــال هــذا الربــع .وتوزعــت املتأخــرات بــن متأخــرات
األجــور والرواتــب ( 129.2مليــون شــيكل) ،ومتأخـرات غــر األجــور
( 478.2مليــون) ،ومتأخ ـرات النفقــات التطويريــة ( 161.7مليــون)،
ومتأخـرات املدفوعــات املخصصــة ( 28مليــون شــيكل) .ولقــد قامت
الحكومــة خــال هــذا الربــع بســداد حــوايل  72.4مليــون شــيكل مــن
متأخ ـرات االرجاعــات الرضيبيــة (أنظــر الجــدول .)2-3
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ﻤدﻓوﻋﺎت ﻤﺨﺼﺼﺔ
ر2018 ، 3

ﺼﺎﻓﻲ اﻻﻗراض

ﻏﯿر اﻻﺠور

ر2018 ، 2

اﻻﺠور واﻟرواﺘب

ر2017 ، 3

الفائض/العجز املايل
أدت التطــورات عــى جانبــي اإليـرادات والنفقــات العامــة الفعليــة خــال
الربــع الثالــث  ،2018إىل عجــز يف الرصيــد الــكيل قبــل املنــح واملســاعدات
بحــوايل  85.5مليــون شــيكل .وســاهمت املنــح واملســاعدات الخارجيــة
يف تحويــل هــذا العجــز إىل فائــض بقيمــة  607.8مليــون شــيكل (عــى
األســاس النقــدي) وهــو مــا يعــادل نحــو  %4.6مــن الناتــج املحــي
اإلجــايل .أمــا عجــز الرصيــد الــكيل قبــل املنــح واملســاعدات عــى أســاس
االلتـزام فبلــغ  1,266.0مليــون شــيكل ،وقــد ســاهمت املنــح واملســاعدات
يف تخفيــض هــذا العجــز إىل نحــو  572.7مليــون شــيكل خــال نفــس
الفــرة (أنظــر الشــكل .)3-3
الدين العام الحكومي
اســتقر الديــن العــام الحكومــي نهايــة الربــع الثالــث  2018عنــد
نفــس مســتواه يف الربــع الســابق تقريبــا ليبلــغ  8.6مليــار شــيكل،

جدول  :1-3املنح واملساعدات الخارجية املقدمة للحكومة الفلسطينية (مليون شيكل)
البيان
دعم للموازنة
منح عربية
الدول املانحة
التمويل التطويري
اجاميل املنح واملساعدات

2018
2017
الربع األول الربع الثاين الربع الثالث الربع الرابع الربع األول الربع الثاين الربع الثالث
522
482.1
157.6
712.9
329.5
283.8
640
303.7
236.3
140.1
205.5
111.5
94.9
113
218.3
245.8
16.5
507.4
218
188.9
527
171.3
77.8
119.9
178
118
118
217.5
693.3
559.9
276.5
890.9
447.5
401.8
857.5

جدول  :2-3املتأخرات املرتتبة عىل الحكومة الفلسطينية (مليون شيكل)
البيان
إرجاعات رضيبية
األجور والرواتب
نفقات غري األجور
النفقات التطويرية
مدفوعات مخصصة
إجاميل املتأخرات

الربع األول
84.1
111.5
292.1
59.3
115.5
662.5

1,600

2018
2017
الربع الثاين الربع الثالث الربع الرابع الربع األول الربع الثاين الربع الثالث
()72.4
()50.3
()82.3
()23.3
9.3
()0.4
129.2
126.1
132.3
116.8
457.9
()118.1
478.2
389.1
262.8
560.3
388.6
390.1
161.7
122.4
82.4
155.4
119.4
66.2
28
()8.7
104.3
0.6
()0.2
()0.9
724.7
578.6
499.5
809.8
975.0
336.9
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جدول  :3-3الدين العام الحكومي (مليون شيكل)
البيان
الدين الحكومي املحيل
املصارف
مؤسسات عامة
الدين الحكومي الخارجي
الدين العام الحكومي
الفوائد املدفوعة
الدين العام/الناتج املحيل االسمي

الربع األول
5,291
5,238.7
52.3
3,818.1
9,109.1
93.7
%18.6

2018
2017
الربع الثاين الربع الثالث الربع الرابع الربع األول الربع الثاين الربع الثالث
4,785.5
4,860
4,913.9
5,224
5,283.7
5,155.1
4,734.8
4,809.2
4,863.1
5,171.7
5,231.4
5,102.8
50.7
50.8
50.8
52.3
52.3
52.3
3,784.3
3,777.7
3,674.2
3,625.7
3,668.6
3,578.3
8,569.8
8,637.6
8,588
8,849.7
8,952.3
8,733.5
65.7
81.9
43.1
57.2
46.2
80.3
%16.1
%16.5
%16.6
%17.5
%17.9
%17.4

* تختلف هذه النسب بشكل بسيط عند احتساب االرقام بالدوالر االمرييك ،نتيجة تأيرث سعر الرصف.

وهــذا يعــادل  %16مــن الناتــج املحــي اإلجــايل 3.وتــوزع الديــن
العــام الحكومــي بــن ديــن محــي بنحــو  ،%56مقابــل ديــن
خارجــي بنحــو  .%44وبلغــت فوائــد الديــن املدفوعــة خــال هــذا
الربــع حــوايل  65.7مليــون شــيكل ،وهــي فوائــد مدفوعــة عــى
الديــن املحــي فقــط (راجــع الجــدول .)3-3

شكل  :3-3الرصيد املايل الحكومي (أساس نقدي) نسبة
اىل الناتج املحيل اإلجاميل االسمي ()%
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اﻟرﺼﯿد اﻟﻛﻠﻲ ﺒﻌد اﻟﻤﻨﺢ واﻟﻤﺴﺎﻋدات

 -3انخفضــت مديونيــة الحكومــة مقوم ـ ًة بالــدوالر نهايــة الربــع الثالــث  2018بنحــو %0.5
مقارنــة بنهايــة الربــع الســابق ،لتبلــغ حــوايل  2,355.7مليــون دوالر..

اﻟرﺼﯿد اﻟﻛﻠﻲ ﻗﺒل اﻟﻤﻨﺢ واﻟﻤﺴﺎﻋدات

ر2018 ، 3

ر2018 ، 2

اﻟرﺼﯿد اﻟﺠﺎري
ر2017 ، 3

صندوق  :2سكان فلسطني  :2050املطلوب  2مليون وظيفة جديدة!
قــام صنــدوق الســكان التابــع لألمــم املتحــدة ( ،)UNFPAبالتعــاون مــع مكتــب
رئيــس الــوزراء ،بإصــدار دراســة بعنــوان “فلســطني  :2030التغــر الســكاين فــرص
للتنميــة” .وتوفــر الدراســة توقعــات لتطــور عــدد الســكان ولســوق العمــل يف
1
فلســطني حتــى العــام  ،2050وهــو مــا ســنقدم عرضــا لــه يف هــذا الصنــدوق.

 1976-1981إىل  6.23طفــل يف  .1996وتــوزع هــذا األخــر بــن  7.4يف القطــاع
و 5.6يف الضفــة .وهبــط املعــدل مزيــدا ً إىل  4.06يف العــام  ،2013موزع ـاً بــن
 4.5يف القطــاع و 3.7يف الضفــة .ويرتبــط معــدل خصوبــة املــرأة بشــكل وثيــق
مبســتوى تعليمهــا ،كــا هــو واضــح يف الجــدول .1

يعتمــد تطــور عــدد الســكان يف بلــد مــا عــى ثالثــة عوامــل :معــدل الخصوبــة
الــكيل ،وتوقــع عــدد ســنوات الحيــاة لألفــراد عنــد الــوالدة ،وأخــرا ً صــايف
الهجــرة الدوليــة (أي الفــرق بــن املهاجريــن مــن وإىل الدولــة املعنيــة).

جدول  :1متوسط معدل الخصوبة الكيل للمرأة يف فلسطني
بالعالقة مع مستوى التعليم ،طفل/سنة ()1996

الخصوبة يف فلسطني
يقيــس معــدل الخصوبــة الــكيل ( )TFRمتوســط عــدد األطفــال الذيــن
تنجبهــم املــرأة خــال حياتهــا 2.انحــدر معــدل الخصوبــة الــكيل يف فلســطني
بشــكل حــاد خــال العقــود املاضيــة ،مــن  7.91طفــل باملتوســط خــال الفــرة
1 Palestine 2030, Demographic Change: Opportunities for Development.
https://palestine.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Palestine%20
2030%20Full%20Report%20English.pdf

 -2هــذا التعريــف يشــرط أوال ،أن املــرأة هــذه تظــل عــى قيــد الحيــاة منــذ والدتهــا وحتــى
انتهــاء حياتهــا اإلنجابيــة .وثانيــا ،أنهــا متــر بكافــة املراحــل العمريــة التــي ترتافــق مــع
متوســطات مع ُرفــة لإلنجــاب .الحــظ أن  2.1طفل/بالســنة هــو معــدل الخصوبــة الــكيل
الــذي يطلــق عليــه اســم “معــدل خصوبــة التعويــض” ،أي املعــدل الــذي يضمــن بقــاء
عــدد الســكان ثابــت عــى حالــه (بظــل ثبــات العوامــل األخــرى).

تعليم أقل من الثانوي
6.62

تعليم ثانوي
5.57

تعليم أعىل من الثانوي
4.72

سيناريوهات تقدير منو السكان
تضــع الدراســة ثالثــة ســيناريوهات لتطــور عــدد ســكان فلســطني حتــى
العــام .2050
• الســيناريو األول :يفــرض هــذا الســيناريو اســتمرار معــدل الخصوبــة بنفــس
مســتواه الحــاىل ( )4.06يف املســتقبل أيض ـاً .وهــذا بطبيعــة الحــال اف ـراض
مســتبعد الحــدوث ،والهــدف مــن الســيناريو يقتــر عــى توفــر أرقــام
للمقارنــة.
• الســيناريو الثــاين (املتوســط) يفــرض حــدوث انخفــاض تدريجــي يف
الخصوبــة مــن  4.06إىل  2.17يف  2050وهــذا معــدل أعــى بقليــل جــدا ً

10

المراقب االقتصادي ،عدد 2018 / 55

فقــط مــن “معــدل خصوبــة التعويــض” .هــذا اإلنخفــاض امللحــوظ يف
الخصوبــة ينتــج عــن عاملــن .أولهــا ،انخفــاض ســنوي يف خصوبــة النســاء
ذوات التعليــم األدىن مــن الثانــوي (مبقــدار  ،)%1.3والتعليــم الثانــوي
( ،)%1.9والتعليــم األعــى ( .)%2.5ثانيهــا ،ارتفــاع يف نســبة النســاء
ذوات التعليــم األعــى مــن الثانــوي عــى حســاب النســاء ذوات التعليــم
األقــل مــن الثانــوي.
• يفــرض الســيناريو الثالــث أ ّن الخصوبــة ســتنخفض مــن  4.06اىل  3.44وذلك
بتأثــر العامــل الثــاين فقــط مــن العاملــن املذكوريــن يف الســيناريو الســابق.
وهــذا يعنــي أ ّن خصوبــة النســاء تظــل ثابتــة خــال الفــرة عــى املســتويات
التاليــة :عنــد ذوات التعليــم األدىن مــن الثانــوي ( ،)4.54والتعليــم الثانــوي
( ،)3.95واألعــى مــن الثانــوي (.)3.30
مــن جهــة أخــرى تفــرض الدراســة أ ّن عــدد ســنوات الحيــاة املتوقعــة لألفراد يف
فلســطني ســوف يرتفــع عنــد الذكــور (مــن  71.8ســنة إىل  )74.9وعنــد اإلنــاث
(مــن  74.7ســنة إىل  )80.9يف الســيناريوهات الثالثــة بــن  2014و .2050أخـرا ً،
تفــرض الدراســة أ ّن صــايف الهجــرة الدوليــة إىل الضفــة والقطــاع ســيبلغ الصفــر
خــال الفــرة يف الســيناريوهات الثالثــة أيضـاً .يُلخــص الجــدول رقــم  2أعــداد
ســكان فلســطني املتوقعــة تبعـاً لفرضيــات الســيناريوهات الثالثة.
ميكن استخالص مالحظتني من أرقام الجدول :2
• أ ّن عــدد ســكان فلســطني ســوف يتضاعــف (تبعــاً للســيناريو الثــاين)
ويصــل اىل نحــو  9.5مليــون نســمة خــال فــرة ال تزيــد عــى  35ســنة
(بــن  2015و ،)2050عــى الرغــم مــن إنحــدار معــدل الخصوبــة مبقــدار
النصــف .ويعــود الســبب يف اســتمرار زيــادة الســكان بنســبة مرتفعــة
عــى الرغــم مــن هبــوط الخصوبــة إىل مــا يعــرف بإســم “الزخــم
الســكاين” ( ،)Population Momentumطبيعــة هيــكل األعــار يف
بدايــة الفــرة ،حيــث هنــاك نســبة كبــرة مــن صغــار الســن ( %40مــن
الســكان اعامرهــم أقــل مــن  15ســنة) ،وهــو مــا يعنــي أ ّن عــدد اللــوايت
ســوف يبلغــن ســن اإلنجــاب ســيكون مرتفعــاً يف الســنوات الالحقــة.
• أ ّن عــدد الســكان املتوقــع يف  2050قريــب يف الســيناريوهني الثــاين
والثالــث ،إذ ال يتجــاوز الفــرق بينهــا  ،%12وهــذا عــى الرغــم مــن أ ّن
الســيناريو الثالــث ال يفــرض انخفــاض معــدالت الخصوبــه ولكــن فقــط
ارتفــاع يف نســبة املتعلــات .وهــذا بالطبــع مــؤرش اضــايف عــى أهميــة
تعليــم اإلنــاث وأثــر ذلــك عــى زيــادة الســكان.

ســوف ترتفــع مــن نحــو  %60اىل أكــر مــن  %75بــن العامــن 2050-2015
(مــن  2.9مليــون شــخص اىل  7.2مليــون) .وهــذا خــر طيــب بالطبــع لإلقتصــاد
الفلســطيني ،نظـرا أل ّن ارتفــاع النســبة يتيــح امكانيــة تخفيــض معــدل اإلعالــة،
ويرفــع مــن عــدد ونســبة القادريــن عــى العمــل واإلنتــاج يف اإلقتصــاد.

القوى العاملة  3.8 :2050مليون عامل
القــوى العاملــة هــي ذلــك الجــزء مــن القــوة البرشيــة التــي ترغــب بالعمــل
(ســواء كانــت تعمــل فعليـاً أم تبحــث عــن عمــل) .ونســبة القــوى العاملــة إىل
القــوة اليرشيــة هــي مــا يعــرف بإســم نســبة املشــاركة .افرتضــت الدراســة أ ّن
نســبة مشــاركة الذكــور يف ســوق العمــل يف فلســطني ،املرتفعــة أصــاً (نحــو
 ،)%72ســوف تســتمر يف املســتقبل أيضــاً .ولكــن نسســبة مشــاركة اإلنــاث،
املتدنيــة حاليــا (نحــو  )%20ســوف ترتفــع تدريجيــاً إىل  %28يف  2030وإىل
 %32يف  .2050كــا تــم األخــذ بعــن اإلعتبــار زيــادة نســبة األفــراد الذيــن
ســيواصلون دراســتهم الثانويــة والجامعيــة وهــو مــا يــؤدي إىل تأخــر دخولهــم
إىل ســوق العمــل .تســتنتج الدراســة ،عــى أرضيــة هــذه الفرضيــات ،أن القــوى
العاملــة يف فلســطني ســوف تــزداد مــن نحــو  1.3مليــون يف  2015إىل قرابــة 3.8
مليــون يف  .2050وعــى ذلــك فــإ ّن فــرص العمــل التــي يتوجــب خلقهــا ســنوياً،
إلمتصــاص هــذه الزيــادة ،ســتبلغ  58ألــف (بــن  )2030-2015وترتفــع اىل 72
ألــف (بــن  )2035-2030لتســتقر عــى  76ألــف بعــد ذلــك .بكلــات أخــرى،
ســوف يحتــاج اإلقتصــاد الفلســطيني إىل خلــق أكــر مــن  2مليــون وظيفــة
جديــدة إلمتصــاص الداخلــن الجــدد اىل ســوق العمــل بــن  .2050-2015وهــذا
الرقــم ال يأخــذ بالحســاب فــرص العمــل الالزمــة لتشــغيل العاطلــن عــن العمــل
اآلن! إ ّن زيــادة القــوة العاملــة مبــا يقــارب الضعفــن ميثــل تحديـاً قويـاً ،ويعــر
يف الوقــت ذاتــه عــن فرصــة تاريخيــة لكــر حلقــة الركــود والتخلــف ،ذلــك ألن
القــوة العاملــة الكفــؤة هــي يف النهايــة العامــل األكــر أهميــة للنمــو والتطــور.
وتدلــل تقديـرات صنــدوق النقــد الــدويل عــى أ ّن تشــغيل كل الداخلــن الجــدد
إىل ســوق العمــل ميكــن أ ّن يــؤدي إىل زيــادة الناتــج املحــي اإلجــايل يف فلســطني
3
مبقــدار  %50مــع  2030ومضاعفتــه مبقــدار ثــاث م ـرات تقريبــا مــع .2050
شكل  :1توزع عدد السكان يف الفئات العمرية املختلفة للذكور
واإلناث يف  2015واألعوام  2035و( 2050سيناريو )2
ذكور

إناث

القوة البرشية  7 :2050مليون شخص
ســيطرأ تغــر جوهــري عــى بنيــة أعــار ســكان فلســطني يف املســتقبل بســبب
انخفــاض معــدل الخصوبــة .ويوضــح الشــكل  1هــرم األعــار للســكان حاليــا
( )2015ويف  2035و .2050ويالحــظ مبــارشة مــن الشــكل أ ّن الهــرم يف 2015
حــاد الــرأس مــع قاعــدة عريضــة نســبياً ،وهــو مايعكــس أ ّن نحــو  %40مــن
الســكان اعامرهــم أقــل مــن  15ســنة ،وأ ّن كبــار الســن عددهــم محــدود.
ولكــن ،ومــع مــرور الزمــن سيتوســع وســط الهــرم عــى حســاب قاعدتــه ،كــا
ســوف تصبــح ذروتــه أقــل حــدة .ويعــود الســبب يف هــذا التغــر الهيــكيل إىل
أ ّن القــوة البرشيــة يف فلســطني (أي الســكان الذيــن تزيــد أعامرهــم عــى 15
ســنة) ســوف تــزداد عــى مع ـ ّدل يفــوق معــدل الزيــادة يف عــدد الســكان،
وعــى تحســن عــدد ســنوات الحيــاة املتوقعــة .وتشــر األرقــام اىل أن نســبة
األفــراد الذيــن تزيــد أعامرهــم عــى  15ســنة مــن إجــايل عــدد الســكان
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مالحظــة :النقــاط • متثــل تراجعــا يف عــدد األشــخاص يف الفئــة العمريــة  9-0ســنة يف العــام 2050
مقارنــة مــع .2035

جدول  :2عدد سكان فلسطني تبعا لفرضيات السيناريوهات الثالثة بني ( 2015-2050ألف نسمة)
السيناريو ( 1خصوبة ثابتة)
السيناريو ( 2انحدار حاد بالخصوبة)
السيناريو ( 3انحدار متهاود)

2015
4,752
4,752
4,752

2020
4,572
5,448
5,460

2025
6,294
6,175
6,236

2030
7,196
6,900
7,051

2035
8,184
7,610
7,901

2040
9,279
8,298
8,798

2050 2045
11,893 10,509
9,519 8,944
10,707 9,753

3 Cited in IMF: West Bank and Gaza- Report to the AD HOC Liaison
Committee, August 31, 2017. P. 12
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1

يعمــل يف فلســطني أربعــة عــر مرصف ـاً مرخص ـاً مــن قبــل ســلطة
النقــد الفلســطينية نهايــة الربــع الثالــث مــن العــام  ،2018منهــا
ســبعة مصــارف محليــة ،وســبعة مصــارف وافــدة 2.تقــدم هــذه
املصــارف خدماتهــا املرصفيــة مــن خــال  345فرع ـاً ومكتب ـاً ،منهــا
 286يف الضفــة الغربيــة و 59يف قطــاع غــزة.
اختتــم القطــاع املــريف الربــع الثالــث مــن العــام  2018بارتفــاع
قيمــة إجــايل أصول/خصــوم املصــارف املرخصــة يف فلســطني بنســبة
 %2.6مقارنــة بالربــع الثــاين مــن العــام ،لتصــل إىل  16.2مليــار دوالر.
كــا ســجلت منــوا ً بنســبة  %4.6مقارنــة بالربــع املناظــر (انظــر
الجــدول .)1-4

شكل  :1-4إجاميل التسهيالت االئتامنية املبارشة (مليون دوالر)
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0
ﻋﻤﻼت أﺨرى دﯿﻨﺎر أردﻨﻲ
اﻟﻌﻤﻠﺔ

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

2017

ﺸﯿﻛل

دوﻻر

ﺘﻤوﯿل ﺘﺄﺠﯿري ﺠﺎري ﻤدﯿن

ﻗروض

ﻗطﺎع ﻋﺎم ﻗطﺎع ﺨﺎص

اﻟﻨوع
ر2018 ، 2

ر2018 ، 3

اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﯿدة

ر2017 ، 3

2018

كذلــك ســيطرت الضفــة الغربيــة عــى معظــم هــذه التســهيالت
الربع
الربع
الربع
بحصــة بلغــت نحــو  %86مــن إجــايل االئتــان املقــدم ،مقارنــة
ّ
الثالث
الثاين
الثالث
حصــة قطــاع غــزة .كــا شــهد الربــع الثالــث مــن العــام
مــع ّ %14
 2018 16,179.4 15,763.0 15,461.0تزايــدا ً يف ســيطرة القــروض عــى هيكليــة املحفظــة االئتامنيــة
حصــة الجــاري
 8,293.6 8,260.0 7,761.9لتســتحوذ عــى نحــو  %84منهــا ،مقارنــة بنحــو ّ %15
 3,875.2 3,937.2 3,863.1مديــن .وعــى صعيــد العملــة ،اســتحوذ الــدوالر األمريــي عــى نحــو
 %47 1,325.4 1,324.3 1,275.7مــن إجــايل املحفظــة االئتامنيــة خــال الربــع الثالــث ،2018
حصــة الشــيكل االرسائيــي ،ونحــو  %15للدينــار
 1,642.6 1,255.9 1,518.6مقارنــة بنحــو ّ %36
حصــة العمــات األخــرى مســتقرة عنــد نحــو %2
 1,042.4 985.5 1,041.7األردين ،فيــا ظلــت ّ
( 16,179.4 15,763.0 15,461.0انظــر شــكل .)1-4

إجاميل األصول
التسهيالت االئتامنية املبارشة
األرصدة لدى سلطة النقد واملصارف
محفظة االوراق املالية واالستثامرات
النقدية واملعادن الثمينة
املوجودات األخرى
إجاميل الخصوم
ودائع الجمهور (ودائع غري مرصفية)** 12,194.2 11,992.6 11,526.8
1,863.9 1,819.7 1,804.6
حقوق امللكية
أرصدة سلطة النقد واملصارف (ودائع مرصفية) 1,178.0 1006.9 1,279.6
263.5
293.8
291.7
املطلوبات األخرى
680.1
650.1
558.3
املخصصات واالهتالك

* البنود يف الجدول هي باإلجاميل (تشمل املخصصات).
** الودائع غري املرصفية تشمل ودائع القطاع الخاص وودائع القطاع العام.

تركّــز االرتفــاع املتحقــق يف التســهيالت االئتامنيــة بشــكل رئيــس،
نتيجــة للنمــو يف قيمــة التســهيالت املمنوحــة لقطــاع التجــارة بنســبة
( %5مــا يعــادل  68.5مليــون دوالر) ،وقطــاع الخدمــات بنســبة %5
(مــا يعــادل  39.2مليــون دوالر) ،إضافــة لنمــو التســهيالت املمنوحــة
لقطــاع العقــارات واإلنشــاءات بنســبة ( %2مــا يعــادل  32.2مليــون
دوالر) .كــا ارتفــع قطــاع متويــل رشاء الســيارات بنســبة  %7.5ومبــا
يعــادل  21.6مليــون دوالر (انظــر شــكل .)2-4

التسهيالت االئتامنية

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

اســتحوذت املحفظــة االئتامنيــة خــال الربــع الثالــث مــن العــام
 2018عــى نحــو  %51مــن إجــايل موجــودات الجهــاز املــريف
مقارنــة مــع  %52.4يف نهايــة الربــع الثــاين مــن العــام نفســه لتصــل
إىل  8,293.6مليــون دوالر .وشــكّلت التســهيالت االئتامنيــة نحــو
 %68مــن إجــايل ودائــع الجمهــور خــال الربــع .وحصــل القطــاع
حصــة األســد مــن التســهيالت االئتامنيــة ،إذ بلغــت
الخــاص عــى ّ
محفظتــه االئتامنيــة نحــو  7,134.1مليــون دوالر (نحــو  %86مــن
اجــايل التســهيالت) مقابــل  1,159.5مليــون دوالر (نحــو )%14
حصــة القطــاع العــام.
ّ

أﺨرى
ﺘﻤوﯿل ﺸراء اﻟﺴﯿﺎرات
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﻌدﯿن
اﻟﺨدﻤﺎت
اﻟﺘﺠﺎرة اﻟداﺨﻠﯿﺔ واﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ
اﻟﻌﻘﺎرات واﻻﻨﺸﺎءات
ﺘﻤوﯿل اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺴﺘﻬﻼﻛﯿﺔ
اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم
20

 -1مصــدر البيانــات يف هــذا القســم :ســلطة النقــد الفلســطينية ،ترشيــن الثــاين ،2018
امليزانيــة املجمعــة للمصــارف ،قامئــة االربــاح والخســائر ،وقاعــدة بيانــات ســلطة النقــد.
 -2متــت عمليــة اســتحواذ لبنــك القــدس عــى البنــك األردين الكويتــي يف شــهر آب ،2018
وبالتــايل انخفــض عــدد املصــارف إىل .14
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األرصدة لدى سلطة النقد واملصارف

شكل  :3-4هيكل أرصدة سلطة النقد واملصارف ()%

تراجعــت قيمــة األرصــدة لــدى ســلطة النقــد واملصــارف نهايــة الربــع
الثالــث مــن العــام  2018بنحــو  %1.6لتبلــغ  3,875.2مليــون دوالر
لتشـكّل نحــو أقــل مــن ربــع إجــايل أصــول املصــارف ( .)%24جــاء هذا
الرتاجــع نتيجــة لرتاجــع األرصــدة لــدى ســلطة النقــد بنســبة  ،%2.6كــا
تراجعــت األرصــدة لــدى املصــارف يف الخــارج بنســبة  .%6أ ّمــا مقارنــة
بالربــع املناظــر مــن العــام  2017فتشــر البيانــات إىل منــو بنســبة %0.3
نتيجــة الرتفــاع األرصــدة لــدى ســلطة النقــد بنســبة  ،%10.4واألرصــدة
بــن املصــارف يف فلســطني بنســبة ( %3.8انظــر شــكل .)3-4
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أرباح املصارف
تشــر البيانــات املتعلقــة بقامئــة الدخــل للجهــاز املــريف إىل تحســن
إي ـرادات املصــارف يف الربــع الثالــث مــن العــام  2018بنســبة %3
مقارنــة بالربــع الثــاين مــن العــام لتبلــغ نحــو  176.3مليــون دوالر،
مقابــل ارتفــاع النفقــات بنســبة  %2لتبلــغ حــوايل  130.5مليــون
دوالر .وهــو مــا انعكــس يف تحســن صــايف الدخــل (أربــاح) املصــارف
خــال الربــع الثالــث  2018إىل نحــو  45.8مليــون دوالر ،مســجالً منــوا ً
بنســبة  %8مقارنــة بالربــع الســابق ،كــا تحســن بنحــو  %11مقارنــة
بالربــع املناظــر مــن العــام ( 2017انظــر جــدول .)2-4

معدّالت الفائدة
شــهد الربــع الثالــث ارتفاعــا ًيف متوســط أســعار الفائــدة عــى
الودائــع بالدينــار مقارنــة بالربــع الســابق لتصــل إىل  .%2.75وعــى
الودائــع بالــدوالر لتصــل إىل  ،%2.55مقابــل ارتفــاع متوســط أســعار
الفائــدة عــى اإلق ـراض بالعملتــن إىل  %6.90و %5.98عــى التــوايل.
أ ّمــا بالنســبة إىل الشــيكل ،فقــد انخفضــت الفائــدة عــى الودائــع إىل
 ،%1.98يف حــن ارتفــع متوســط الفوائــد عــى االئتــان اىل .%7.11
وقــد أدت هــذه التغــرات بــن الربعــن املتالحقــن إىل التبــدل يف
الهامــش بــن متوســط أســعار الفائــدة عــى اإليــداع واإلقـراض ،حيث
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أرﺼدة ﺒﯿن اﻟﻤﺼﺎرف ﻓﻲ ﻓﻠﺴطﯿن

شــهد الربــع الثالــث مــن العــام  2018ارتفــاع إجــايل الودائــع لــدى
الجهــاز املــريف (املرصفيــة وغــر املرصفيــة) بنســبة  %3مقارنــة
بالربــع الســابق لتصــل إىل  13,372.2مليــون دوالر ،كــا جــاءت
أعــى بنحــو  %4مقارنــة بالربــع املناظــر مــن العــام  .2017وقــد
اســتحوذت ودائــع الجمهــور (الودائــع غــر املرصفيــة) عــى نحــو
 %91مــن إجــايل الودائــع خــال هــذا الربــع ،مقارنــة بنحــو %9
حصــة الودائــع املرصفيــة .وتظهــر البيانــات اســتمرار تركــز ودائــع
ّ
الحصــة األكــر
ـى
ـ
ع
ـتحوذت
ـ
اس
ـي
ـ
الت
ـة
ـ
الغربي
ـة
ـ
الضف
يف
ـور
ـ
الجمه
ّ
حصــة قطــاع
مــن هــذه الودائــع (نحــو  ،)%90مقابــل نحــو ّ %10
غــزة .جديــر بالذكــر أ ّن القطــاع الخــاص ســاهم بنحــو  %95مــن
حصــة القطــاع العــام (انظــر شــكل .)4-4
هــذه الودائــع ،مقابــل ّ %5
وتوزّعــت ودائــع الجمهــور خــال الربــع الثالــث مــن العــام ،2018
بــن ودائــع جاريــة بنســبة  ،%38وودائــع آجلــة بنســبة  ،%29وودائع
توفــر بنســبة  .%34أ ّمــا هيــكل ودائــع الجمهــور مــن حيــث عملــة
الحصــة األكــر منهــا
اإليــداع فقــد اســتمرت ســيطرة الــدوالر عــى ّ
%23حصــة
حصــة الشــيكل ،ونحــو
ّ
بنســبة  ،%39مقابــل نحــو ّ %35
الدينــار األردين ،فيــا بلغــت نحــو  %3لباقــي العمــات.

100

أرﺼدة ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج

أرﺼدة ﻟدى ﺴﻠطﺔ اﻟﻨﻘد

شكل  :4-4توزيع ودائع الجمهور (مليون دوالر)
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
ﻋﻤﻼت
أﺨرى

دﯿﻨﺎر

أردﻨﻲ

ﺸﯿﻛل

دوﻻر
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ﻷﺠل

اﻟﻌﻤﻠﺔ
ر2018 ، 3

وداﺌﻊ
ﺘوﻓﯿر

وداﺌﻊ ﻗطﺎع ﻋﺎم ﻗطﺎع

ﺨﺎص

ﺠﺎرﯿﺔ

ﻨوع اﻟودﯿﻌﺔ
ر2018 ، 2

اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤودﻋﺔ
ر2017 ، 3

جدول  :2-4مصادر اإليرادات واإلنفاق للمصارف املرخصة
(مليون دوالر)
اإليرادات
صايف الفوائد
العموالت
أخرى
النفقات
النفقات التشغيلية
واملخصصات
الرضيبة
صايف الدخل*

2018
2017
الربع الثالث الربع الثاين الربع الثالث
176.3
170.7
163.3
131.7
124.7
122.7
29.1
29.6
30.2
15.5
16.4
10.4
130.5
128.1
121.9

* صايف الدخل= اإليرادات – النفقات

107.1

111.1

120.5

14.8
41.4

17.0
42.6

10.0
45.8

ارتفــع الهامــش عــى الدينــار األردين مــن  %3.68إىل  ،%4.15وعــى
الشــيكل مــن  %4.83إىل  ،%5.13بينــا انخفــض الهامــش عــى الــدوالر
مــن  %3.59إىل  .%3.43ويعكــس ارتفــاع الهامــش تراجعــاً ،وإن كان
ضئيـاً ،يف كفــاءة الوســاطة املاليــة يف الجهــاز املــريف( .انظــر شــكل .)5-4
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حركة املقاصة

شكل  :5-4متوسط الفوائد الدائنة واملدينة بالعمالت املختلفة ()%

شــهد الربــع الثالــث مــن العــام  2018منــوا ً يف قيمــة الشــيكات املقدمــة
للتقــاص بنحــو  %4مقارنــة بالربــع الســابق ،لتبلــغ  3,245.9مليــون
دوالر .وجــاء هــذا االرتفــاع نتيج ـ ًة لزيــادة قيمــة الشــيكات املقدمــة
للتقــاص يف الضفــة الغربيــة بنســبة  %5لتبلــغ  3,034مليــون دوالر
مقابــل تراجعهــا يف قطــاع غــزة بشــكل حــاد (بنســبة  )%15لتصــل
قيمتهــا إىل  211.9مليــون دوالر .أ ّمــا مقارنــة بالربــع املناظــر مــن العــام
 2017فتشــر البيانــات إىل تراجــع حــاد يف قيمــة الشــيكات املقدمــة
للتقــاص بنحــو  %19نتيجــة انخفاضهــا يف الضفــة الغربيــة بنســبة %19
ويف قطــاع غــزة بنســبة  .%24وقــد شــهد الربــع الثالــث  ،2018ارتفاعـاً
يف قيمــة الشــيكات املعــادة بنســبة  %2مقارنــة بالربــع الســابق لتبلــغ
 275.4مليــون دوالر ،نتيجــة ارتفاعهــا يف الضفــة الغربيــة بنســبة %2
لتصــل إىل  254.6مليــون دوالر ،وتراجعهــا بنســبة  %3يف قطــاع غــزة
لتبلــغ  20.8مليــون دوالر .وعنــد املقارنــة مــع الربــع املناظــر مــن العــام
الســابق يالحــظ انخفاضهــا بنســبة ( %9منــو بنســبة  %7يف الضفــة
الغربيــة وتراجــع بنســبة  %31يف قطــاع غــزة) (انظــر شــكل .)6-4
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إﯿداع ﺸﯿﻘل

إﯿداع دوﻻر

إﯿداع دﯿﻨﺎر

إﻗراض ﺸﯿﻛل

إﻗراض دوﻻر

إﻗراض دﯿﻨﺎر

شكل  :6-4قيمة الشيكات املقدمة للتقاص واملعادة
بحسب التوزيع الجغرايف (مليون دوالر)

جديــر بالذكــر أن حــوايل  %79مــن قيمــة الشــيكات املقدمــة للتقاص
هــي بعملــة الشــيكل ،يليهــا الــدوالر االمريــي بنحــو  .%15ويف نفــس
الســياق ،تراجعــت بشــكل طفيــف قيمــة الشــيكات املعــادة كنســبة
مــن إجــايل قيمــة الشــيكات املقدمــة للتقــاص خــال الربــع الثالــث
مــن العــام  2018لتصــل إىل  %8.5مقارنــة بنحــو  %8.6يف الربــع
الســابق ،ونحــو  %7.6يف ذات الفــرة مــن العــام ( 2017انظــر شــكل
 7-4وراجــع صنــدوق  4يف العــدد  53مــن املراقــب).
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رشكات اإلقراض املتخصصة

جدول  :3-4بيانات مؤسسات اإلقراض املتخصصة

ﻤﻌﺎد

ﻗطﺎع ﻏزة

شــهد إجــايل موجــودات رشكات اإلقـراض املتخصصــة تراجعـاً خــال
الربــع الثالــث مــن العــام  2018بنحــو  %3مقارنــة بالربــع الســابق
لتبلــغ  227.6مليــون دوالر .وجــاء هــذا االنخفــاض نتيجــة لرتاجــع كل
مــن الودائــع الجاريــة لهــذه املؤسســات بنحــو  ،%24والنقــد بنســبة
 ،%31وصــايف محفظــة القــروض االســامية بنســبة  %11خــال نفــس
الفــرة ،ووفــرت هــذه الــركات  680فرصــة عمــل.
وقــد بلغــت املحفظــة االئتامنيــة املقدمــة مــن خــال رشكات اإلقراض
املتخصصــة واملرخصــة مــن ســلطة النقــد ( 6رشكات مرخصــة) حــوايل
 212.5مليــون دوالر يف ختــام الربــع الثالــث مــن العــام ،اســتحوذت
حصــة
الضفــة الغربيــة عــى نحــو  %73منهــا ،مقابــل نحــو ّ %27
قطــاع غــزة (انظــر جــدول .)3-4
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ر2018 ، 3

ر2017 ، 3

ر2018 ، 2

شكل  :7-4نسبة الشيكات املعادة إىل املقدمة للتقاص ()%
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2016
ﻗطﺎع ﻏزة

ر1

2015
اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐرﺒﯿﺔ

الحصــة األكــر مــن هــذا
كــا ســيطرت القــروض العقاريــة عــى ّ
االئتــان مبقــدار الثلــث تقريبــاً (مــا نســبته  ،)%30ثــم القطــاع
التجــاري بنحــو  ،%28تــاه القطــاع الزراعــي بحــوايل  ،%12فيــا
تــأيت قــروض القطــاع االســتهاليك وقطــاع الخدمــات العامــة يف
املرتبــة الرابعــة بنســبة  %10لــكل قطــاع ،واخ ـرا ً قطاعــي الصناعــة
والســياحة بواقــع  %6و %4عــى التــوايل.
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صندوق  :3فائض الشيكل :األسباب والحلول
اإلطار الترشيعي :أحكام وبروتوكول باريس
ينــص اتفــاق باريــس االقتصــادي املوقــع بــن الجانــب اإلرسائيــي ومنظمــة
التحريــر الفلســطينية ،عــى إنشــاء ســلطة نقديــة تعمــل عــى تنظيــم العمــل
املــريف واالحتفــاظ باالحتياطــي ،والرقابــة عــى املصــارف ،باإلضافــة إىل دورهــا
كمستشــار مــايل واقتصــادي للســلطة الفلســطينية ،وغريهــا مــن املهــام املتعلقــة
بعمــل الســلطة النقديــة .ونصــت االتفاقيــة عــى أ ّن يكــون الشــيكل االرسائيــي
عملــة رســمية متداولــة محلي ـاً ،وذلــك وفق ـاً للبنــد ( - 10أ) ،والــذي نــص عــى
التــايل“ :ســيكون الشــيكل اإلرسائيــي الجديــد واحــدا ً مــن العمــات املتداولــة يف
املناطــق وسيســتخدم هنــاك بشــكل قانــوين كوســيلة للدفــع لــكل األغ ـراض مبــا
فيهــا الصفقــات الرســمية.”...
ويف تنظيــم القضايــا املرصفيــة والنقديــة بــن الجانبــن وفقــاً التفــاق باريــس
االقتصــادي يرتتــب التزامــات ماليــة ونقديــة عــى الجانبــن االرسائيــي
والفلســطيني ،أهمهــا الت ـزام إرسائيــل بعمليــة تحويــل فائــض الشــيكل وتبــادل
النقــد بــن املصــارف العاملــة يف فلســطني واملصــارف اإلرسائيليــة ،والتنســيق
املشــرك بــن ســلطة النقــد وبنــك إرسائيــل وفق ـاً ملــا ورد يف نصــوص االتفــاق
املذكــور .وتحــدد الفقــرة ( 18بنــد أ) أ ّن ـ”تبــادل العملــة األجنبية مقابل الشــيكل
وبالعكــس مــن قبــل الســلطة النقديــة الفلســطينية ســيتم مــن خــال غرفــة
التعامــل يف بنــك إرسائيــل وفــق معــدالت الــرف يف الســوق” .ونصــت الفقــرة
“ :15ســيكون للســلطة النقديــة الفلســطينية حــق تحويــل فائــض الشــيكل مــن
البنــوك العاملــة يف املناطــق الفلســطينية إىل بنــك إرسائيــل الســتبدالها بعملــة
أجنبيــة يقبــل بنــك ارسائيــل تداولهــا .”...

مصارف املراسلة اإلرسائيلية :هبوعليم وديسكونت

1

تــم االتفــاق عــى أن تقــوم البنــوك الفلســطينية بتحويــل فائــض الشــيكل لديهــا
إىل الجانــب اإلرسائيــي مــن خــال بنــوك “املراســلة” االرسائيليــة (هبوعليــم
وديســكونت) ،وأن يتــم ترحيــل الفائــض املرتاكــم بعملــة الشــيكل مــن خــال
قناتــن هــا:
• قنــاة بنــك فلســطني :يتــم ترحيــل الفائــض مــن فــروع املصــارف يف املناطــق
الفلســطينية مــن خــال تجميــع الفوائــض مــن مختلــف فــروع املصــارف
املحليــة التــي لديهــا فائــض باالســتعانة بالرشكــة الفلســطينية لنقــل
األمــوال واملقتنيــات الثمينــة والخدمــات املاليــة “أمــان” 2.وتقــوم رشكــة
أمــان بدورهــا بنقــل الفائــض مــن عملــة الشــيكل إىل املصــارف االرسائيليــة
مــن خــال رشكــة برنكــس ( )The Brink’s Companyاألمريكيــة العامليــة
لنقــل األمــوال .أمــا ترحيــل الفائــض املرتاكــم مــن مختلــف فــروع املصــارف
العاملــة يف قطــاع غــزة فيتــم حرصيــاً مــن خــال بنــك فلســطني ووفقــاً
للتفاهــات بــن ســلطة النقــد واملصــارف ،حيــث يتــم ترحيلــه إىل اإلدارات
الرئيســية للمصــارف يف الضفــة الغربيــة مــن خــال رشكــة “برنكــس” ثــم إىل
ارسائيــل.
• قنــاة املصــارف األردنيــة :تقــوم املصــارف األردنيــة برتحيــل الفوائــض النقدية
مــن عملــة الشــيكل مبــارشة اىل بنــوك املراســلة اإلرسائيليــة ،أيضـاً مــن خــال
رشكــة “برنكــس”.

عــى الحــواالت فقــط .وبعــد هــذا الرفــض أصبــح الــكاش يرحــل مــن خــال
مراكــز ايــداع النقــد يف ارسائيــل ،حيــث يتــم نقلــه الحقـاً اىل البنــوك االرسائيليــة
املراســلة .أوقــف البنــكان يف العقديــن املاضيــن أكــر مــن مــرة التعامــل مــع
املصــارف الفلســطينية بحجــة التخــوف مــن مالحقتهــا عــى الســاحة الدوليــة
يف قضايــا تتعلــق “بدعــم اإلرهــاب” وغســل األمــوال .وقامــت الحكومــة
االرسائيليــة مبنــح هذيــن البنكــن ،قبــل نحــو عامــن ،حصانــة ضــد أي دعــاوى
قــد تقــدم ضدهــا مبــا يتعلــق بتمويــل اإلرهــاب بســبب تعاملهــا مــع البنــوك
الفلســطينية ،والتزمــت بتعويضهــا عــن أيــة خســائر قــد تنجــم عــن ذلــك.

تكاليف آلية الرتحيل وتراكم فوائض الشيكل
نتــج عــن آليــة الرتحيــل هــذه مجموعــة مــن التكاليــف عــى النشــاط املــريف
الفلســطيني ،تتمثــل يف تكلفــة تخزيــن وتأمــن فائــض الشــيكل ،إضافــة الرتفــاع
تكلفــة املقاصــة بــن املصــارف الفلســطينية وتلــك االرسائيليــة ،وتكلفــة االجراءات
التــي تتحملهــا املصــارف الفلســطينية للوفــاء بااللتزامــات املرتتبــة عليهــا لصالــح
املصــارف االرسائيليــة وذلــك لعــدم قدرتهــا عــى شــحن كميــات الشــيكل الالزمــة
لتغذيــة حســاباتها .وهنــاك أيضــاً تكاليــف مرتبطــة بشــحن وحراســة فائــض
الشــيكل ،حيــث تتغــر هــذه التكاليــف متأثــرة بطبيعــة التعامــل الــذي تفرضــه
الســلطات االرسائيليــة مــع الجانــب الفلســطيني بشــكل عــام ،ويف أوقــات األزمات
بشــكل خــاص .كــا أن هنــاك تكاليــف غــر مبــارشة تتمثــل يف تكلفــة الفرصــة
البديلــة لفائــض الشــيكل ،أي االيـراد (الفائــدة) الضائــع الــذي ميكــن تحصيلــه يف
حــال تــم ايــداع فوائــض الشــيكل يف البنــوك االرسائيليــة .يضــاف إىل ذلــك رفــض
املصــارف االرسائيليــة التعامــل مــع الفــروع العاملــة لجميــع املصــارف يف قطــاع
غــزة ،إىل جانــب منــع أو تقييــد حركــة األمــوال بــن الضفــة الغربيــة وقطــاع
غــزة مــا يعقــد عمليــة شــحن وترحيــل فائــض الشــيكل .وقــد نجــم عــن هــذه
التعقيــدات والقيــود مــا بــات يعــرف مبشــكلة “فائــض الشــيكل” لــدى املصــارف
العاملــة يف فلســطني.
اإلشــكالية األساســية وراء أزمــة “فائــض الشــيكل” تتمثــل يف تحديــد مصــارف
املراســلة اإلرسائيليــة لســقف شــهري عــى كميــات الشــيكل التــي ميكــن أ ّن
تحولهــا البنــوك الفلســطينية إىل البنــوك االرسائيليــة .ولقــد بذلــت ســلطة النقــد
جهــدا كب ـرا لتوضيــح أســباب الزيــادة يف عملــة الشــيكل املرتاكمــة يف البنــوك
الفلســطينية ،واســتخدمت عالقاتهــا مــع االتحــاد االورويب وصنــدوق النقــد الدويل
والبنــك الــدويل للضغــط عــى بنــك ارسائيــل الســتيعاب الكميــات الفائضــة مــن
الشــيكل .وقــام بنــك ارسائيــل ،نتيجــة هــذه الضغــوط ،برفــع الســقف مــن 80
مليــون شــيكل شــهرياً ،إىل  120ثــم إىل  300مليــون أكــر ثــم إىل مليــار شــيكل
شــهرياً ،عــى أن يتــم رفعــه يف مراحــل الحقــة.

تقديرات مصادر الشيكل يف فلسطني
قامــت ســلطة النقــد الفلســطينية ،بالتعــاون مــع جهــات دوليــة ،بتقديــر ملصــادر
الشــيكل املرتاكــم لــدى املصــارف الفلســطينية لقطــع الطريــق عــى الدعــاوى
اإلرسائيليــة بــأن مصــادره غــر معروفــة وأن كمياتــه أعــى مــا ميكــن تربيــره
عــر القنــوات الرشعيــة .وحــددت ســلطة النقــد هــذه املصــادر ،مرتبــة حســب
اهميتهــا ،بالتــايل:

تغــرت الرتتيبــات الفنيــة عــى آليــة الرتحيــل يف الفــرة الالحقــة نتيجــة لرفــض
بنــك هبوعليــم أوالً ،يف العــام  ،2009وتــاه بنــك ديســكونت يف بدايــة العــام
 ،2017الســتقبال النقــد (الــكاش) مــن املصــارف الفلســطينية بحجــة عــدم املعرفة
الكاملــة ملصــدر هــذه األمــوال .واقتــر التعامــل مــع هــذه البنــوك االرسائيليــة

.1
.2
.3
.4

 -1راجع الصندوق عن “بنوك املراسلة” يف العدد  45من املراقب االقتصادي..
 -2رشكــة مســاهمه خصوصيــه تأسســت عــام  2008يف مدينــة رام اللــه ،تقــدم خدماتهــا لــك ٍل مــن
القطــاع املــريف واملؤسســات ورشكات القطــاع الخــاص ،مثــل خدمــات نقــل وشــحن األمــوال
واملقتنيــات الثمينــة ،وخدمــة تغذيــة الرصافــات اآلليــة.

.5

العاملة الفلسطينية يف ارسائيل.
مشرتيات فلسطينيو الداخل من املناطق الفلسطينية.
مدفوعات طلبة الجامعات الفلسطينية واملعتمرين من فلسطينيي الداخل.
الشــمول املــايل والتوســع املــريف الــذي يســهم يف زيــادة ايــداع الشــيكل لــدى
املصــارف الفلســطينية ،اضافــة اىل تبديــل العمــات القدميــة بعمــات جديــدة.
اختــاف القوانــن فيــا بــن املناطــق الفلســطينية واالرسائيليــة .عــى ســبيل املثــال
مــا يتعلــق بالذهــب .إذ أن إرسائيــل تعامــل الذهــب معاملــة الســلع االخــرى
وتفــرض عليــه رضيبــة ،فيــا يعامــل الذهــب يف مناطــق الســلطة الفلســطينية عىل
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انــه نقــد وهــو معفــي مــن الرضائــب ،وهــذا مــا يدفــع باتجــاه رشاء الذهــب مــن
املناطــق الفلســطينية وبالتــايل زيــادة كميــة الشــيكل.
ســوف نتنــاول باملعالجــة فيــا يــي املصدريــن األولــن فقــط .تشــر التقدي ـرات
اىل أن الدخــل الســنوي إلجــايل عــال الضفــة والقطــاع يف ارسائيــل واملســتعمرات
الــذي يتدفــق اىل األرايض الفلســطينية يبلــغ نحــو  7.6مليــار شــيكل بالســنة .وهــذا
عــى أســاس أن عــدد العاملــن الفلســطينيني يف ارسائيــل واملســتعمرات بلــغ نحــو
 131.2ألــف عامــل نهايــة الربــع الثالــث  ،2018ومتوســط أجــر يومــي يعــادل
 243.7شــيكل ،و 19.7يــوم عمــل يف الشــهر .ولقــد طــرأ ارتفــاع ملحــوظ عــى
أعــداد العاملــن يف ارسائيــل واملســتعمرات منــذ العــام  2012وهــو أيضــا تاريــخ
البدايــة الفعليــة ألزمــة تراكــم فائــض الشــيكل يف املصــارف (أنظــر الشــكل .)1

شكل  :1تدفق الشيكل اىل املناطق الفلسطينية الناتجة
عن العاملة يف ارسائيل2018-2011 ،
8,000
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أ ّمــا املصــدر الثــاين األســايس لرتاكــم فائــض الشــيكل يف الضفــة الغربية فهــو إنفاق
فلســطينيي الداخــل والقــدس .ويعــود هــذا إىل التــدين النســبي لألســعار وهــو
عامــل الجــذب الرئيــي للتســوق يف الضفــة الغربيــة .ويتــم هــذا التدفــق عــر
عــدة قنــوات ،أهمهــا املشــريات وأقســاط الطلبــة الجامعيــن مــن فلســطينيي
الداخــل الذيــن يدرســون يف جامعــات الضفــة الغربيــة .وتشــر تقديـرات دراســة
تــم اعدادهــا لصالــح ســلطة النقــد إىل دخــول نحــو  3مليــار شــيكل ســنوياً إىل
املناطــق الفلســطينية مــن خــال هــذه القنــوات .ومــن املهــم التنويــه بــأن
اســتخدام بطاقــات االعتــاد االرسائيليــة غــر وارد يف فلســطني ،وعــى ذلــك فــإن
الدفــع النقــدي هــو أســلوب رشاء فلســطينيي الداخــل .يضــاف اىل ذلــك تبديــل
العمــات الــذي يقــوم بــه فلســطينيو الداخــل وإيــداع ســكان القــدس وضواحيهــا
يف املصــارف الفلســطينية.

الشــيكل ،فإنهــا تعمــل عــى معالجــة بعــض أســبابه مــن خــال تعزيــز وســائل
الدفــع االلكرتونيــة وزيــادة اســتخدام البطاقــات املرصفيــة مــن قبــل فلســطيني
الداخــل .كــا تــم مؤخ ـرا االتفــاق عــى آليــة جديــدة لرتحيــل فائــض الشــيكل،
ويتضمــن االتفــاق تأســيس هيئــة حكوميــة إرسائيليــة تكــون بديلــة عــن بنــي
املراســلة اإلرسائيليــن ،وإنشــاء رشكــة خدمــات ماليــة فلســطينية عــى غــرار
الهيئــة االرسائيليــة لتحــل محــل البنــوك الفلســطينية التــي تقــوم بعمليــة تحويــل
فائــض الشــيكل يف املــدن الفلســطينية إىل إرسائيــل.

2011

عبري أبو زيتون ووسيم صايف ،سلطة النقد الفلسطينية

ويف ســعي ســلطة النقــد الفلســطينية للمســاهمة يف حــل مشــكلة تراكــم فائــض

 -5القطاع املايل غري املرصيف

1

قطاع األوراق املالية
بلغــت القيمــة الســوقية ألســهم الــركات املدرجــة يف بورصــة
فلســطني نهايــة الربــع الثالــث  2018نحــو  3.7مليــار دوالر ،وهــو
2
مــا يعــادل  %26مــن الناتــج املحــي اإلجــايل باألســعار الجاريــة.
وأُغلــق مــؤرش القــدس مــع نهايــة الربــع الثالــث مــن العــام 2018
عنــد حاجــز  528.8نقطــة بانخفــاض قــدره  11.9نقطــة ،وبنســبة
 %2مقارنــ ًة مــع نهايــة الربــع الســابق و %7مقارنــ ًة مــع نهايــة
الربــع املناظــر مــن العــام الســابق.
عــى الرغــم مــن اإلرتفــاع يف عــدد األســهم املتداولــة بــن الربعــن
الثالــث والثــاين  2018بنســبة  ،%16اال أن قيمــة األســهم املتداولــة
انخفضــت بنســبة  %4خــال نفــس الفــرة .وشــهد عــدد وقيمــة
األســهم املتداولــة يف الربــع الثالــث انخفاضــا حــادا ً ،باملقارنــة مــع
الربــع املناظــر  ،2017بلــغ نحــو ( %58أنظــر الجــدول  .)1-5ويُعزى
الضعــف والرتاجــع يف االســتثامر يف األســهم املدرجــة إىل حالــة
الرتقــب العــام الــذي يســود أوســاط املســتثمرين .ولقــد تحقــق
الرتاجــع عــى الرغــم مــن أ ّن إجــايل أربــاح الــركات املدرجــة
شــهدت ارتفاعــا بنســبة  %3بــن الربعــن املتناظريــن .إذ بلغــت
 . -1مصدر األرقام يف هذا القسم :هيئة سوق رأس املال الفلسطينية2018 ،
 -2تــم اســتخدام الناتــج املحــي اإلجــايل باألســعار الجاريــة للعــام  2017نظ ـرا ألن القيمــة
الســوقية لألســهم املتداولــة هــي قيمــة تراكميــة.

جدول  :1-5بعض املؤرشات عىل نشاط التداول يف بورصة فلسطني
البيان
عدد األسهم املتداولة (مليون
سهم)
قيمة األسهم املتداولة (مليون
دوالر)
القيمة السوقية (مليون دوالر)
عدد الصفقات
إجاميل عدد املتعاملني (متعامل)
 فلسطيني -أجنبي (غري مقيم)

الربع الثالث الربع الثاين الربع الثالث
2018
2018
2017
98.48

35.17

40.92

167.29

72.74

69.55

3,815.59
17,868
71,981
68,603
3,378

3,784.40
8,763
71,341
68,022
3,319

3,718.69
9,073
71,128
67,761
3,367

حصيلــة األربــاح بعــد الرضيبــة  241.4مليــون دوالر نهايــة الربــع
الثالــث  ،2018وهــو مــا يعــادل  %8مــن إجــايل حقــوق امللكيــة.
كــا بلــغ عــدد الــركات التــي حققــت أرباح ـاً يف هــذا الربــع 39
3
رشكــة مــن أصــل  45رشكــة قامــت باإلفصــاح عــن بياناتهــا املاليــة.
 -3بورصة فلسطني ،ترصيح صحفي بتاريخ .11/11/2018
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يوضّ ــح الشــكل  ،1-5صفــة املتعاملــن يف البورصــة تبعـاً لحصصهــم
النســبية مــن القيمــة الســوقية للتعامــات .ويتضــح مــن الشــكل أ ّن
حصــة الــركات بلغــت  %40مقابــل حصــة  %27لألفـراد.

شكل  :1-5توزيع القيمة السوقية ألسهم البورصة وفقاً لصفة
املتعامل يف نهاية الربع الثالث ( 2018مليون دوالر)
ﻤوظﻔو وﺴطﺎء اﻟﺴوق

ﺸرﻛﺎت ﺘﺄﻤﯿن

% 0.4

% 1.9

13.4

قطاع التأمني

أطراف ذوي ﻋﻼﻗﺔ*

بلغــت إجــايل أقســاط التأمــن املكتتبــة  68.6مليــون دوالر نهايــة
الربــع الثالــث مــن العــام  ،2018منخفضــة بنســبة  %2مقارنــ ًة
مــع نهايــة الربــع الســابق وارتفــاع نســبته  %7مقارنــة مــع نهايــة
الربــع املناظــر مــن العــام الســابق .وتعكــس الزيــادة بــن الربعــن
املتناظريــن تأثــر عــدد مــن العوامــل مــن بينهــا دخــول رشكــة تأمني
جديــدة إىل قطــاع التأمــن الفلســطيني (رشكــة متكــن الفلســطينية
للتأمــن) بدايــة العــام .2018
باملقابــل ارتفعــت صــايف التعويضــات التــي دفعتهــا رشكات التأمــن
مبعــدل  %6مــع نهايــة الربــع الثالــث للعــام  2018عــا كانــت عليه
نهايــة الربــع الســابق .يف حــن بلغــت إجــايل اســتثامرات رشكات
التأمــن  246.2مليــون دوالر نهايــة الربــع الثالــث للعــام 2018
محققــة ارتفاعــاً بنســبة  %12مقارنــ ًة مــع نهايــة الربــع املناظــر
(انظــر الجــدول .)2-5

71.4

367.5
% 9.9

ﺒﻨوك

220.9
 % 5.9ﺼﻨﺎدﯿق اﺴﺘﺜﻤﺎر
200.8
% 5.4

أﻓراد

985.0

% 26.5
ﺸرﻛﺎت

1,491.3

ﺠﻬﺎت ﺤﻛوﻤﯿﺔ

% 40.1

368.4

% 9.9

* هم أشخاص لهم عالقة مبارشة أو غري مبارشة بالرشكة بحكم املنصب أو العالقة.

شكل  :2-5توزيع مكونات محفظة التأمني حسب منتجات قطاع
التأمني كام هو يف نهاية الربع الثالث )%( 2018

جدول  :2-5بعض املؤرشات املالية لقطاع التأمني يف فلسطني
(مليون دوالر)
الربع الثالث الربع الثاين الربع الثالث
البيان
2018
2018
2017
68.62
70.12
64.03
إجاميل أقساط التأمني املكتتبة
246.18
245.85
219.06
إجاميل استثامرات رشكات التأمني
صايف التعويضات املتكبدة يف
()43.38
()40.98
()37.91
قطاع التأمني
صايف األقساط املكتسبة /إجاميل
%90.49
%85.93
%88.72
أقساط التأمني املكتتبة
صايف التعويضات املتكبدة /صايف
%69.82
%68.02
%66.73
األقساط املكتسبة

يوضّ ــح الشــكل  6-5أ ّن محفظــة التأمــن مــا زالــت تشــهد تركــزا ً
كبــرا ً لصالــح تأمــن املركبــات والــذي بلغــت نســبته  %65مــن
إجــايل املحفظــة التأمينيــة ،يليهــا التأمــن الصحــي بنســبة .%13
كــا يُالحــظ مــن الشــكل  3-5أ ّن هنــاك تركـزا ً واضحـاً يف الحصــص
الســوقية بــن رشكات التأمــن ،حيــث تســتحوذ ثــاث مــن أصل عرش
رشكات عاملــة عــى نحــو  %58مــن اجــايل األقســاط املكتتبــة يف
قطــاع التأمــن الفلســطيني نهايــة الربــع الثالــث مــن العــام .2018

اﻟﺼﺤﻲ

%13.2

ﻫﻨدﺴﻲ

اﻟﺤﯿﺎة

% 5.3
ﺒﺤري

% 1.6

اﻟﻤرﻛﺒﺎت

اﻟﺘﺄﻤﯿﻨﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ اﻷﺨرى

% 64.6

% 1.7

شكل  :3-5توزيع محفظة التأمني وفقاً للرشكات العاملة
يف فلسطني كام هو يف نهاية الربع الثالث )%( 2018

ﺸرﻛﺔ ﺘﻤﻛﯿن ﻟﻠﺘ ﺄﻤﯿن
% 2.1

ﺸرﻛﺔ ﻓﻠﺴطﯿن ﻟﻠﺘﺄﻤﯿن ﺸرﻛﺔ اﻟﺘﺄﻤﯿن اﻟوطﻨﯿﺔ
% 18.6
% 6.9
اﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻻﻫﻠﯿﺔ ﻟﻠﺘﺎﻤﯿن

ﺸرﻛﺔ اﻟﺘﻛﺎﻓل ﻟﻠﺘﺄﻤﯿن
% 14.8

% 9.7

ﺸرﻛﺔ اﻟﻤﺸرق ﻟﻠﺘ ﺄﻤﯿن

قطاع التأجري التموييل
بلــغ عــدد رشكات التأجــر التمويــي املرخصــة مــن قبــل هيئــة
ســوق رأس املــال  14رشكــة .وبلغــت قيمــة إجــايل اســتثامر العقــود
املســجلة لــدى الهيئــة  22.3مليــون دوالر بواقــع  384عقــد نهايــة
الربــع الثالــث  ،2018وهــذا ميثــل ارتفاعـاً بنســبة  %19قيمــة و%1
عــددا مقارنــة مــع نهايــة الربــع الثــاين وبنســبة  %27قيمــة و%37
عــددا مقارنـ ًة مــع نهايــة الربــع املناظــر مــن العــام الســابق (انظــر

أﺨرى

%8.2

%0.6
ﺘﺄﻤﯿن اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟﻤدﻨﯿﺔ

%8.7

اﻟﺤرﯿق

%2.2

%2.1

اﻟﻌﻤﺎل

% 8.7

ﺸرﻛﺔ ﺘرﺴت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﺄﻤﯿن
% 21.5

اﻟﺸرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤدة ﻟﻠﺘﺄﻤﯿن
% 17.5

ﺸرﻛﺔ ﻓﻠﺴطﯿن ﻟﺘﺄﻤﯿن اﻟرﻫن اﻟﻌﻘﺎري
% 0.1

ﺸرﻛﺔ ﻤت ﻻﯿف اﻟﯿﻛو
% 0.2
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الجــدول  .)3-5ويُعــزى االرتفــاع بقيــم وعــدد العقــود إىل تكثيــف
الحمــات التســويقية لبعــض الــركات ،إضافــة إىل دخــول رشكات
حديثــة الرتخيــص مجــال التأجــر التمويــي.
جدول  :3-5إجاميل قيمة عقود التأجري التموييل وعدد
عقود التأجري التموييل

قيمة عقود التأجري التموييل
(مليون دوالر)
عدد عقود التأجري التموييل

الربع الثالث الربع الثاين الربع الثالث
2018
2018
2017
17.54

18.81

22.31

280

382

384

يالحــظ مــن الشــكل  4-5أ َّن هنــاك تركّــزا ً عاليــاً يف عــدد عقــود
التأجــر التمويــي يف مدينــة رام اللــه بنســبة  ،%38ثــم يف مدينــة
نابلــس بنســبة  %17تليهــا الخليــل بنســبة  ،%13وتســتحوذ بقيــة
املحافظــات مجتمعــة عــى  %33مــن إجــايل عــدد العقــود.

45%
40%

38.2%

35%
30%
25%
20%

16.5%

15%

12.5%
9.0%

10%

7.4%

5%

5.1%

2.4%

2.7%

طوﻟﻛرم

ﻗﻠﻘﯿﻠﯿﻪ

4.0%

1.7%

0%
رام اﷲ

ﻨﺎﺒﻠس

اﻟﺨﻠﯿل

ﺠﻨﯿن

ﺒﯿت ﻟﺤم

اﻟﻘدس

أرﯿﺤﺎ

ﺴﻠﻔﯿت

0.5%

0.1%

طوﺒﺎس

ﻗطﺎع ﻏزة

شكل  :5-5توزيع مكونات محفظة التأجري التموييل حسب طبيعة
املأجور كام هي يف نهاية الربع الثالث )%( 2018
78.2%

كــا أ ّن املركبــات مــا زالــت تشــكل الحصــة األكــر مــن محفظــة
التأجــر التمويــي ( %78مــن اجــايل قيمــة العقــود) .ولقــد طــرأت
زيــادة يف متويــل األمــوال املنقولــة مقارنــة باألربــاع الســابقة نظ ـرا ً
لبــدء الــركات حديثــة الرتخيــص بتمويل معــدات الطاقــة املتجددة
بقيمــة اجامليــة مرتفعــة .ولكــن حصــة التمويــل هــذه ماتــزال
متدنيــة بســبب ارتفــاع املخاطــرة املتعلقــة بهــا مقارنــة باملركبــات.

شكل  :4-5التوزيع الجغرايف لعقود التأجري التموييل املسجلة
حسب العدد كام هي يف نهاية الربع الثالث )%( 2018

10.9%

11.0%

ﺴ ﯿ ﺎ را ت

ﺸ ﺎ ﺤ ﻨ ﺎت وﻤ رﻛ ﺒ ﺎ ت ﺜ ﻘ ﯿ ﻠ ﺔ

ﻤ ﺎ ل ﻤ ﻨ ﻘ ول

صندوق  :4الشمول املايل يف فلسطني
يحظــي الشــمول املــايل باهتــام املنظــات الوطنيــة والدوليــة التــي
تُعنــى بالتنميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة .والشــمول املــايل يعنــي ،وفق ـاً
لالســراتيجية الوطنيــة للشــمول املــايل يف فلســطني“ ،تعزيــز وصــول
واســتخدام كافــة فئــات املجتمــع للخدمــات واملنتجــات املاليــة مــن
القنــوات الرســمية ،التــي تتناســب مــع احتياجاتهــا بالتكلفــة والوقــت
املعقولــن ،وحاميــة حقوقهــا وتعزيــز معرفتهــا املاليــة مبــا ميكنهــا مــن
اتخــاذ الق ـرار املــايل املناســب” .ويســتند هــذا بــدوره عــى أ ّن اســتخدام
األدوات املاليــة التــي توفرهــا املصــارف واملؤسســات هــو أداة مهمــة
لتطويــر الظــروف االقتصاديــة لكافــة األف ـراد يف املجتمــع .ولقــد عملــت
املنظــات الدوليــة عــى وضــع السياســات ذات العالقــة بتعزيــز الشــمول
املــايل ،وعــى حــث الحكومــات يف الــدول الناميــة عــى تبنــي أهــداف
وسياســات واضحــة تهــدف لتحقيــق منظومــة ماليــة شــاملة وعادلــة
لجميــع فئــات املجتمــع ،مبــا فيهــا الفئــات األقــل حظــاً .وتــم الحقــاً
تحديــد الشــمول املــايل كأولويــة يف أجنــدات التنميــة اعتــادا ً عــى تأثــره
يف الحــد مــن الفقــر والبطالــة ودوره يف تعزيــز النمــو االقتصــادي والرفــاه
االجتامعــي.

بينــت دراســة للشــمول املــايل أ ّن نســب اإلقصــاء املــايل يف فلســطني ال
تـزال مرتفعــة ،عــى الرغــم مــن جهــود القطــاع املــايل والجهــات الرقابيــة
لتوعيــة املواطنــن وزيــادة نســب وصولهــم واســتخدامهم للخدمــات
املاليــة .إذ تبــن أ ّن هنــاك نحــو  1.6مليــون مواطــن يعانــون مــن اإلقصــاء
املــايل ،أي مــا نســبته  %64مــن الســكان البالغــن تقريبــاً .كــا بينــت
الدراســة أ ّن هنــاك ،إىل جانــب انخفــاض مســتويات الوصــول واالســتخدام
للخدمــات املاليــة بشــكل عــام ،فــوارق كبــرة يف االســتخدام عــى أســاس
الجنــس لصالــح الذكــور .هــذا إضافــة إىل وجــود تــدنٍ حــاد يف الثقافــة
املاليــة بشــكل عــام ،ولــدى اإلنــاث بشــكل خــاص.
قامــت هيئــة ســوق رأس املــال وســلطة النقــد منــذ العــام  2014بجهــود
لتطويــر وبنــاء اســراتيجية وطنيــة للشــمول املــايل يف فلســطني ،مبــا
يتــاىش مــع أفضــل املامرســات الدوليــة التــي أكــدت عليهــا مؤسســة
التحالــف العاملــي للشــمول املــايل ( )AFIووفق ـاً للمبــادئ الدوليــة التــي
حددتهــا مجموعــة العرشيــن ( .)G20وتــم التأكيــد عــى أ ّن الشــمول
املــايل هــو عمليــة تكامليــة ،بــدءا ً مــن التوعيــة والتثقيــف املــايل حــول
رضورة وأهميــة املنتجــات والخدمــات املاليــة وكيفيــة اســتخدامها ،مــرورا ً
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بــرورة تكافــؤ الفــرص يف الحصــول عــى املنتجــات والخدمــات مــن
حيــث املعرفــة بوجودهــا وســهولة الوصــول إليهــا ،وانتهــا ًء بحاميــة حقــوق
املســتخدمني للمنتجــات والخدمــات املاليــة ومعرفــة حقوقهــم وواجباتهــم
عنــد اســتخدامها.
ولتعزيــز الشــمول املــايل انعكاســات إيجابيــة عــى عمــل وأداء قطاعــات
ســوق رأس املــال أيضـاً ،نظـرا ً ألن تعزيــز البنيــة التحتيــة الخاصــة باإلطــار
القانــوين والتنظيمــي للقطــاع املــايل غــر املــريف ،وتســهيل الوصــول إىل
الخدمــات املاليــة للمواطنــن مــن قبــل مــزودي الخدمــة ،وحاميــة حقــوق
املســتهلكني يطــور بيئــة االســتثامر ويجعلهــا جذابــة .كــا أ ّن تكثيــف
جهــود التوعيــة والتثقيــف املــايل ينتــج عنــه زيــادة إقبــال املواطنــن عــى
اســتخدام الخدمــات املاليــة .فعــى ســبيل املثــال ،يــؤدي تعزيــز ثقــة
املواطنــن يف قطــاع التأمــن إىل زيــادة نســب االنتشــار والتغطيــة التأمينيــة
األمــر الــذي يســهم يف زيــادة الحاميــة االجتامعيــة واالقتصاديــة لهــم،
حيــث أن توفــر إمكانيــة التعويــض يســاعد األفـراد واملشــاريع االقتصاديــة
عــى االســتمرار يف مزاولــة األعــال ويحــد مــن األخطــار االقتصاديــة
واالجتامعيــة الناجمــة عــن الخســائر والحــوادث.

ويف هــذا الســياق قــام مجلــس الــوزراء الفلســطيني يف كانــون األول مــن
العــام  2017بتشــكيل اللجنــة الوطنيــة للشــمول املــايل ،برئاســة مشــركة
مــا بــن هيئــة ســوق رأس املــال وســلطة النقــد .وأُنيــط بهــذه اللجنــة ،التي
تضــم يف عضويتهــا عــددا ً مــن الــوزارات املعنيــة باإلضافــة إىل إتحــاد الغرف
التجاريــة الصناعيــة ،واالتحــاد الفلســطيني لــركات التأمــن وجمعيــة
البنــوك والشــبكة الفلســطينية لإلق ـراض ،مهمــة إعــداد السياســات ذات
العالقــة بتطبيــق االسـراتيجية الوطنيــة للشــمول املــايل وضــان تنفيذهــا.
ويســتند إدراك أهميــة تطبيــق االس ـراتيجية الوطنيــة للشــمول املــايل يف
فلســطني إىل عاملــن رئيســيني :انخفــاض نســب الوصــول واالســتخدام
للمنتجــات والخدمــات املاليــة مــن قبــل غالبيــة أفـراد املجتمــع واملنشــآت
عــى حــد ســواء ،وإدراك الــدور الهــام الــذي ميكــن أ ّن يلعبــه الشــمول
املــايل يف معالجــة بعــض املشــاكل امللحــة مثــل ارتفــاع مســتويات الفقــر
والبطالــة وانخفــاض معــدالت النمــو االقتصــادي والفروقــات االقتصاديــة
واالجتامعيــة بــن األف ـراد.
رباب صباح ،هيئة سوق رأس املال الفلسطينية
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الســيارات املســتعملة  %79مــن اإلجــايل ،جــاء نحــو  %7منهــا
فقــط مــن الســوق اإلرسائيليــة (انظــر الجــدول .)1-6
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يعــرض الشــكل  1-6التطــ ّور يف عــدد تراخيــص البنــاء املســ ّجلة
ومســاحات األبنيــة املرخّصــة يف أربــاع مختــارة .وصــل عــدد رخــص
البنــاء املســجلة يف فلســطني يف الربــع الثالــث  2018إىل 2,534
ترخيــص ،بانخفــاض بنســبة  %11عــن الربــع الســابق .وبلغــت
ـكل حــوايل .%10
حصــة املبــاين غــر الســكنية مــن عــدد الرخــص الـ ّ
ّ
مــن ناحيــة ثانيــة ،بلغــت املســاحات املرخصــة يف الربــع الثالــث
 2018نحــو  1.2مليــون مــر مربــع ،وهــذا أعــى بنســبة  %17عــن
املســاحات املرخّصــة يف الربــع الســابق (انظــر شــكل .)1-6

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

ﻤﺠﻤوع اﻟﻤﺴﺎﺤﺎت اﻟﻤرﺨﺼﺔ

ﻋدد اﻟرﺨص اﻟﺼﺎدرة **

0

* البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إرسائيل عام .1967
** ال تشمل رخص األسوار

جدول  :1-6أعداد السيارات الجديدة واملستعملة املسجلة ألول
مرة يف الضفة الغربية (الربع الثالث )2018
سيارات من
سيارات من
سيارات من
الشهر السوق الخارجي السوق الخارجي السوق اإلرسائييل املجموع
(مستعمل)
(مستعمل)
(جديد)
3,551
163
2,653
735
متوز
1,946
136
1,341
469
آب
2,864
155
2,159
550
أيلول
8,361
454
6,153
1,754
املجموع
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صندوق  :5املدن الصناعية يف فلسطني
املــدن الصناعيــة ( )Industrial Zonesهــي عبــارة عــن مواقــع جغرافيــة
يتــم تقســيمها إىل وحــدات لعمــل املنشــآت الصناعيــة وتتوفــر فيهــا
خدمــات البنيــة التحتيــة (ميــاه ،وكهربــاء ،ورصف صحــي ،وطــرق،
واتِّصــاالت) ويتــم تطويرهــا وفق ـاً لخطــة تنمويــة شــاملة ،تغطــي الــدور
االقتصــادي واالجتامعــي والجوانــب البيئيــة والحرضيــة لهــذه املــدن.
وتلعــب املــدن الصناعيــة دورا ً أساســياً يف التنميــة يف الــدول املختلفــة
بســبب إمكانيــة مســاهمتها يف تحقيــق أهــداف اإلنتــاج والتشــغيل
والتصديــر .وتشــكل املــدن الصناعيــة رافعــ ًة اقتصاديــة يف العديــد مــن
الــدول ،مثــل تركيــا التــي ارتفــع عــدد املــدن الصناعيــة مــن  12عــام
 1980اىل  120عــام  2009بطاقــة تشــغيلية تصــل إىل أكــر مــن  880ألــف
عامــل ،ويف تايالنــد حيــث وصــل العــدد إىل  27منطقــة صناعيــة كبــرة
بقيمــة اســتثامرية تصــل إىل  21مليــار دوالر ،ويف فيتنــام يوجــد  71منطقــة
صناعيــة تشــغل  %22مــن القــوى العاملــة.
هنــاك ثالثــة دوافــع رئيســية إلنشــاء املــدن الصناعيــة :األول“ ،تطويــري”
بهــدف تطويــر وتحســن مســتوى الصناعــة يف منطقــة معينــة .والثــاين
“ترويجــي” لتشــجيع إنشــاء صناعــات جديــدة وتطويــر الصناعــات القامئــة
وخلــق عالقــة بــن الصناعــات عــر تعزيــز الروابــط الخلفيــة للصناعــات
القامئــة بالصناعــات املســتحدثة .والثالــث يتمثــل بتجميــع املنشــآت
الصناعيــة قــرب بعضهــا لفســح املجــال أمــام تكــون “العناقيــد الصناعيــة”
وتوفــر حلــول مثــى للمســائل البيئيــة واملروريــة وغريهــا.
يتضمــن الدليــل اإلرشــادي الصــادر عــن املنظمة الدوليــة للتنميــة الصناعية
(أونيــدو) عــى أنــواع الحوافــز التــي ميكــن أن تتوفــر يف املــدن الصناعيــة
بهــدف تشــجيع تأســيس املشــاريع الصناعيــة فيهــا ،ومــن بــن هــذه:
•
•
•
•

أسعار مخفضة لألرايض وإليجارات األبنية الصناعية.
أسعار تفضيلية للمياه والكهرباء واالتصاالت.
تسهيل لإلجراءات وحرصها يف نافذة واحدة.
إعفاءات أو تخفيض عىل رسوم االسترياد والتصدير وعىل رضائب الدخل.

توزع املدن الصناعية يف فلسطني
أبــدت الســلطة الفلســطينية اهتاممــاً بتأســيس املــدن الصناعيــة منــذ
تأسيســها عــام  .1994وقامــت يف العــام  1996بإنشــاء دائــرة مختصــة
مبتابعــة برنامــج املــدن الصناعيــة يف وزارة الصناعــة الفلســطينية .وتــم
تحويــل الدائــرة يف العــام  1998إىل مؤسســة مســتقلة باســم “الهيئــة
العامــة للمــدن الصناعيــة واملناطــق الصناعيــة الحــرة” .وأصــدرت الســلطة
قانــون رقــم ( )10لســنة  1998بشــأن الحوافــز املقدمــة للمنشــآت العاملــة
يف املــدن الصناعيــة .وشــملت هــذه الحوافــز إعفــاءات مــن الرســوم
الجمركيــة ،ومــن الرســوم والرضائــب عــى املنتجــات املصــدرة مــن املــدن
الصناعيــة واملــوردة اليهــا مــن داخــل البــاد .كــا صــدر قــرار مجلــس
الــوزراء رقــم  8لعــام  2017الــذي تضمــن حزمــة حوافــز للمشــاريع يف
املــدن الصناعيــة ،تشــمل التخفيــض الرضيبــي ملــدة  3ســنوات إضافيــة إىل
الســنوات الخمــس التــي نــص عليهــا قانــون تشــجيع اإلســتثامر .كــا نــص
ـرة التــي متنحهــا مؤسســات
الق ـرار عــى أ ّن تتــم معاملــة القــروض امليـ َّ
التمويــل والبنــوك لتمويــل املشــاريع ضمــن املــدن املعتمــدة ،معاملــة
القــروض املمنوحــة للمشــاريع الصغــرة واملتوســطة ،وفقـاً ألحــكام قانــون
رضيبــة الدخــل.
تــم إنشــاء عــدد مــن املــدن الصناعيــة يف األرايض الفلســطينية بالتعــاون
مــع الــدول واملؤسســات الدوليــة املانحــة .ويبلــغ عــدد هــذه املــدن اآلن
 4مــدن :مدينــة غــزة الصناعيــة ،ومدينــة اريحــا الزراعيــة الصناعيــة،

ومدينــة جنــن الصناعيــة ،ومدينــة بيــت لحــم الصناعيــة .يضــاف لهــا
مدينــة ترقوميــا الصناعيــة التــي مازالــت يف طــور التحضــر .وســنعرض
فيــا يــي نبــذة عــن املــدن الصناعيــة القامئــة فقــط (وليــس التــي يف طــور
التأســيس) .ويعــرض الجــدول  1أهــم املــؤرشات لهــذه املــدن الصناعيــة.
• مدينة غزة الصناعية ()Gaza Industrial Estate -GIE
تــم انشــاؤها يف العــام  1997وتشــغيلها بعــد عامــن .وهــي تتميــز
مبوقعهــا االسـراتيجي عــى بعــد 3كــم مــن مدينــة غــزة بالقــرب مــن
املطــار واملينــاء واملعابــر الرئيســية .وتشــتمل التســهيالت يف املنطقــة
عــى الخدمــات البنكيــة والربيديــة والجــارك والشــحن والتخليــص،
كــا تشــمل محطــة توليــد كهربــاء خاصــة بهــا إِضافــة إىل الشــبكة
الوطنيــة .وتغطــي منطقــة غــزة الصناعيــة مــا يقــارب  50هكتــار (500
ألــف م %66 )2منهــا مخصصــة للمنشــآت الصناعيــة و %30للطــرق
واملســاحات الخــراء .وترتكــز فيهــا صناعــات األَغذيــة والصناعــات
البالســتيكية واملعدنيــة واملالبــس واألَقمشــة وغريهــا مــن األَنشــطة.
وبلــغ عــدد املصانــع العاملــة فيهــا نهايــة العــام  2017حــوايل 26
منشــأة ،يعمــل فيهــا نحــو 700عامــل .علـاً بــأ ّن طاقــة التشــغيل ،يف
حــال التشــغيل الكامــل للمنطقــة الصناعيــة ،تبلــغ نحــو  1500عامــل.
وتشــر البيانــات املتوفــرة مــن الهيئــة العامــة للمــدن الصناعيــة
الفلســطينية إىل أ ّن قيمــة االســتثامرات الكليــة يف املنطقــة بلغــت
حــوايل  168مليــون دوالر مبــا فيهــا املعونــات واملنــح املقدمــة.
• مدينة جنني الصناعية ()Jenin Industrial Estate –JIE
تقــع منطقــة جنــن الصناعيــة إىل الشــال مــن مدينــة جنــن،
حــوايل  1.6كــم إىل الغــرب عــى الطريــق رقــم  ،60وعــى املــدن
الحدوديــة بــن شــال الضفــة الغربيــة وأرايض العــام  .1948وتبلــغ
مســاحة هــذه املنطقــة حــوايل  95هكتــار ( 950دونــم) ،منهــا 68.6
هكتــار للمواقــع الصناعيــة والتجاريــة ،والباقــي مخصــص للطــرق
والكراجــات واملخــازن ،إِضافــة إىل املــدن الخ ـراء .انطلقــت فكــرة
املــروع ملنطقــة جنــن الصناعيــة عــام  1996وذلــك بهــدف خلــق
فــرص عمــل جديــدة واســتيعاب جــزء مــن العاملــة يف محافظــات
شــال الضفــة الغربيــة لتقليــص االعتــاد الفلســطيني عــى ســوق
العمــل ا ِإلرسائيليــة .وقــد حظيــت منطقــة جنــن الصناعيــة باهتــام
كبــر مــن قبــل الحكومــة األملانيــة التــي أخــذت عــى عاتقهــا توفــر
خدمــات البنيــة التحتيــة الخارجيــة للمنطقــة .كــا قامــت تركيــا
بتوفــر حــوايل  12مليــون دوالر الســتمالك األرايض لتصبــح جاهــزة
للتأجــر .وتــم تأســيس الرشكــة الرتكيــة “تــوب بيــس” ()TOBB- BIS
إلدارة وتشــغيل املنطقــة الصناعيــة وتوفــر وتطويــر البنيــة التحتيــة
الداخليــة .ويتوقــع أ ّن يبلــغ االســتثامر يف هــذه املنطقــة الصناعيــة،
شــامالً البنيــة التحتيــة الداخليــة والخارجيــة ،حــوايل  74مليــون دوالر.
وعــى الرغــم مــن مــرور عقديــن عــى فكــرة إنشــاء هــذه املنطقــة،
إال أ ّن بــدء تشــغيلها فعليــاً يتوقــع أ ّن يكــون يف العــام .2020
• مدينة أريحا الزراعية الصناعية (Jericho Argo- Industrial
)Park- JAIP
جــاءت مدينــة أريحــا الزراعيــة الصناعيــة كأحــد مشــاريع مبــادرة
الســام التــي طرحهــا رئيــس الــوزراء اليابــاين األســبق عــام 2006
ضمــن مــروع “ممــر الســام واالزدهــار” ،وانســجاماً مــع الرؤيــة
الفلســطينية يف تطويــر منطقــة أريحــا واألغــوار .ويف العــام 2012
وقعــت الحكومــة الفلســطينية ،ممثلــة بالهيئــة العامــة للمــدن
الصناعيــة واملناطــق الصناعيــة الحــرة  ،عقــد االمتيــاز مــع رشكــة أريحا
لتطويــر املنطقــة الزراعيــة الصناعيــة للبــدء بإنشــاء البنيــة التحتيــة
الداخليــة للمدينــة الصناعيــة .وتــم تطويــر البنيــة التحتيــة الخارجيــة
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والداخليــة بالتعــاون بــن الوكالــة اليابانيــة للتنميــة ( )JICAوهيئــة
املــدن الصناعيــة ورشكــة أريحــا لتطويــر املنطقــة الصناعيــة .وبــدأت
مرحلــة تشــغيل املنطقــة يف  .2014تقــع مدينــة أريحــا الصناعيــة
الزراعيــة عــى الجهــة الشــالية الرشقيــة ملدينــة أريحــا ،وتبعــد حــوايل
 4كــم عــن وســط املدينــة ،وحــوايل  800مــر عــن شــارع رقــم 90
الــذي يربــط شــال فلســطني بجنوبهــا .وتبلــغ املســاحة ا ِإلجامليــة
للمدينــة  615دونــم .واســتهدفت مدينــة أريحــا الصناعيــة يف مرحلتهــا
االوىل ( 140دونــم) الصناعــات الزراعيــة والنشــاطات املرتبطــة بهــا.
وجــرى فتــح بــاب االســتثامر لجميــع األنشــطة الصناعيــة يف املرحلــة
الثانيــة مــن املــروع والبالغــة  485دونــم .بلــغ عــدد املصانــع
والــركات العاملــة يف املنطقــة الصناعيــة يف نهايــة الربــع الثــاين مــن
العــام  2018حــوايل  15مصنعــاً ،ومــن املتوقــع ان يصــل عددهــا
حســب املخطــط إىل  50منشــأة مــع نهايــة  .2018ولقــد تربعــت
الحكومــة اليابانيــة بتنفيــذ مــروع بنــاء مركــز تدريــب صناعــي يف
مدينــة أريحــا الصناعيــة بقيمــة  4مليــون دوالر ،إِضافــة إىل تشــييد
نظــام طاقــة شمســية عــى أســطح املســتودعات واملبــاين الصناعيــة
يف هــذه املرحلــة بتمويــل مشــرك بــن الجانــب اليابــاين والرشكــة
املطــورة بتكلفــة تقريبيــة تبلــغ حــوايل  5مليــون دوالر.

• مدينة بيت لحم الصناعية ()Bethlehem Industrial Estate -BIE
تقــع منطقــة بيــت لحــم الصناعيــة يف منطقــة هنــدازة – بريضعــة
وعــى بعــد حــوايل  10كــم مــن وســط مدينــة بيــت لحــم .وحظيــت
هــذه املنطقــة باهتــام الجانــب الفرنــي إثــر توقيــع بروتوكــول
املنحــة الفرنســية مــع الجانــب الفلســطيني يف  .2008وتبلــغ مســاحة
هــذه املنطقــة حــوايل  195دونــم وهــي تســتهدف الصناعــات
الصغــرة واملتوســطة .وقــد بــدء العمــل عــى تطويرهــا وإنشــائها
العــام  ،2013حيــث أًوكلــت هيئــة املــدن الصناعيــة مســؤولية
تطويــر البنيــة التحتيــة للمنطقــة إىل رشكــة فلســطينية فرنســية .وتــم
التخطيــط لتنفيــذ املنطقــة الصناعيــة عــى مرحلتــن ،األوىل وتبلــغ
مســاحتها حــوايل  53دونــم ،والثانيــة وتبلــغ حــوايل  40دونــم مــع
املبــاين الصناعيــة التــي تبلــغ مســاحتها حــوايل  16دونــم .بلــغ عــدد
املصانــع العاملــة فيهــا  10مصانــع مــن أصــل 23مصنــع متوقــع أن
تعمــل يف املرحلــة االوىل ويعمــل فيهــا نحــو  400-350عامــل .ومــن
املتوقــع أن تخلــق هــذه املنطقــة حــوايل  1500فرصــة عمــل مبــارشة
عنــد اكتاملهــا .كــا يتوقــع أن يبلــغ العــدد اإلجــايل للمصانــع فيهــا
 60مصنع ـاً .وبلــغ إجــايل االســتثامرات فيهــا نحــو  50مليــون دوالر
حاليــاً ،شــاملة الدعــم واملنــح املقدمــة مــن الحكومــة الفرنســية
وعمليــات تأهيــل البنيــة التحتيــة الخارجيــة والداخليــة.

جدول  :1أهم املؤرشات الخاصة باملدن الصناعية الفلسطينية
قيمة االستثامرات الحالية
املدينة الصناعية
(مليون دوالر)
80
أريحا
168
غزة
بيت لحم

50

جنني

40

نوع الصناعات
زراعية صناعية
صناعية
أغذية ومنتجات زراعية
ذات تكنولوجيا عالية
صناعات مختلفة

املصدر :هيئة املدن الصناعية والرشكات املطورة.2018 ،
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 -7األسعار والتضخم

1

الرقــم القيــايس ألســعار املســتهلك هــو مــؤرش ألســعار مجموعــة
مختــارة مــن الســلع والخدمــات األساســية التــي تعكــس منــط
االســتهالك الوســطي للعائلــة املتوســطة يف بلــد مــا .ويطلــق عــى
مجموعــة هــذه الســلع والخدمات اســم “سـلّة االســتهالك” .ومع ّدل
التضخــم هــو معـ ّدل االرتفــاع يف هــذا الرقــم القيــايس بــن تاريخــن
محدديــن .ويعــر مع ـ ّدل التضخــم عــن التغــر يف الق ـ ّوة الرشائيــة
للدخــل .إذ بافـراض ثبــات األجــور والرواتــب االســمية ،فــإ ّن تضخــم
األســعار مبقــدار  %10يف الســنة يعنــي أ ّن القـ ّوة الرشائيــة للدخــول
انخفضــت بنفــس النســبة .يبــن الشــكل  1-7منحيــن ،يصــور األول
تطــور الرقــم القيــايس ألســعار املســتهلك (عــى املحــور األميــن) بــن
الربــع الثالــث  2010والربــع الثالــث  ،2018املنحنــى الثــاين يقيــس
(عــى املحــور األيــر) التبــدل املئــوي يف الرقــم القيــايس ألســعار
املســتهلك يف كل ربــع ســنة مقارنــة مــع الربــع الســابق عليــه ،أي
مع ـ ّدل التضخــم يف كل ربــع ســنة.
 -1مصــدر األرقــام يف هــذا القســم :الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني .2018 ،مســوح
األرقــام القياســية .2018 - 2010 ،بالتعــاون مــع ســلطة النقــد الفلســطينية الحتســاب
الق ـ ّوة الرشائيــة.

وصــل الرقــم القيــايس ألســعار املســتهلك يف الربــع الثالــث  2018إىل
 111.10مقارن ـ ًة مــع  110.56يف الربــع الثــاين  .2018أي أ ّن مع ـ ّدل
التضخــم بــن الربعــن الثالــث والثــاين للعــام  2018كان موجبــاً
(ارتفــاع يف األســعار) بنســبة  .%0.49وجــاء هــذا االرتفــاع نتيجــة
ارتفــاع أســعار مجموعــة خدمــات التعليــم بنســبة  ،%1.55وأســعار
مجموعــة النقــل واالتصــاالت بنســبة  ،%1.40وأســعار مجموعــة
املرشوبــات الكحوليــة والتبــغ بنســبة  ،%1.21وأســعار مجموعــة
املســكن ومســتلزماته بنســبة  ،%0.94وأســعار مجموعــة املــواد
الغذائيــة واملرشوبــات املرطبــة بنســبة  ،%0.65مقابــل انخفــاض
أســعار مجموعــة األقمشــة واملالبــس واألحذيــة مبقــدار .%2.11
وشــهد الربــع الثالــث  2018تضخــاً موجبــاً مقــداره %0.58
باملقارنــة مــع الربــع املناظــر .2017
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أسعار الجملة وأسعار املنتج
ارتفــع الرقــم القيــايس ألســعار الجملــة (ســعر البيــع إىل تجــار
التجزئــة) بنســبة  %0.45بــن الربــع الثالــث والثــاين للعــام .2018
ونتــج هــذا عــن ارتفــاع أســعار الجملــة للســلع املســتوردة بنســبة
 ،%0.58مقابــل انخفــاض أســعار الجملــة للســلع املحليــة مبقــدار
 .%0.62يف حــن ارتفــع الرقــم القيــايس ألســعار املنتــج (األســعار
التــي يتلقّاهــا املنتجــون املحلّيــون) بنســبة  %1.26بــن الربعــن،
ونتــج هــذا االرتفــاع عــن ارتفــاع أســعار املنتــج للســلع املنتجــة
واملســتهلكة محليـاً بنســبة  ،%1.37وأســعار املنتــج للســلع املنتجــة
محليــاً ومصــدرة للخــارج بنســبة ( %0.20انظــر الشــكل .)2-7

القــوة الرشائيــة للشــيكل :معـ ّدل تضخــم األســعار يف االقتصــاد هــو
يف الوقــت ذاتــه مقيــاس لتطــ ّور القــوة الرشائيــة لكافّــة األفــراد
الذيــن يتلقــون رواتبهــم بالشــيكل وينفقــون كامــل دخلهــم بهــذه
العملــة ،أي أن تطــور القــوة الرشائيــة للعملــة يعــادل ويعاكــس
معــدل التغــر يف األســعار خــال نفــس الفــرة .تشــر بيانــات الجهاز
املركــزي لالحصــاء الفلســطيني إىل ارتفــاع مــؤرش أســعار املســتهلك
خــال الربــع الثالــث  2018بنحــو  ،%0.49و %0.58مقارنــة بالربــع
الســابق واملناظــر عــى التــوايل ،وهــو مــا يعنــي تراجــع القــوة
الرشائيــة لعملــة الشــيكل بنفــس النســب.

اﻟرﻗم اﻟﻘﯿﺎﺴﻲ ﻷﺴﻌﺎر اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك
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القــ ّوة الرشائيــة للــدوالر والدينــار :شــهد الربــع الثالــث 2018
ارتفــاع قيمــة رصف الــدوالر مقابــل الشــيكل بنحــو ،%1.47
و %2.14مقارنــة بالربــع الســابق واملناظــر عــى الرتتيــب ،وبنــا ًء
عــى ذلــك ،فــإن القــوة الرشائيــة لألف ـراد الذيــن يتلقــون رواتبهــم
بالــدوالر وينفقــون كامــل مرصوفاتهــم بالشــيكل تكــون قــد ارتفعت
خــال هــذا الربــع بنســبة  ،%1.25و ،%1.56مقارنــة بالربع الســابق
واملناظــر ،نتيجــة ارتفــاع متوســط ســعر رصف الــدوالر مقابــل
الشــيكل .ونظـرا ً الرتبــاط الدينــار االردين مــع الــدوالر بســعر رصف
ثابــت فقــد شــهدت القــوة الرشائيــة للدينــار ذات التطــورات التــي
شــهدها الــدوالر تقريب ـاً ،كــا يصــور الشــكل .3-7
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شكل  :1-7تط ّور الرقم القيايس ألسعار املستهلك
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شكل  :3-7تطور القوة الرشائية بالعمالت املختلفة خالل الربع
الثالث ( 2018نسبة مئوية)
1.30
1.57

2.00

1.25

1.56

0.00
-0.49 -0.58
-2.00
اﻟدﯿﻨﺎر

اﻟدوﻻر
ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻟرﺒﻊ اﻟﻤﻨﺎظر

 -2تعــ ّرف القــوة الرشائيــة عــى أنهــا “القــدرة عــى رشاء الســلع والخدمــات باســتخدام
مــا ميلكــه الفــرد مــن دخــل وثــروة .والتبــدل يف هــذه القــدرة يعــادل ،بافتــاض ثبــات
الدخــل ،عكــس التغــر يف معــدل األســعار (التضخــم) .أمــا التبــدل يف القــوة الرشائيــة
للذيــن دخلهــم يتحقــق بعملــة غــر عملــة ال ـراء والبيــع فهــو يعــادل التبــدل يف ســعر
الــرف بــن العملتــن مطروحــا منــه معــدل التضخــم (هــذا أيضــا بافـراض ثبــات مســتوى
الدخــل).

اﻟﺸﯿﻛل
ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻟرﺒﻊ اﻟﺴﺎﺒق

املصــدر :تــم حســاب األرقــام بنــا ًء عــى بيانــات ســلطة النقــد الفلســطينية والجهــاز
املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني.
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صندوق  :6مسح عدد املنشآت والعاملني واإلنتاجية واألرباح يف فلسطني
ينــر الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني ســنوياً سلســلة املســوح
مفصلــة عــن املنشــآت
االقتصاديــة ،وهــي سلســلة تتضمــن بيانــات ّ
العاملــة يف القطــاع الخــاص واألهــي يف االقتصــاد الفلســطيني .وتكمــن
أهميــة هــذه املســوح يف أنهــا تشــكل األســاس الــذي يقــوم عليــه احتســاب
الحســابات القوميــة .وتغّطــي هــذه املســوح املنشــآت يف القطاعــات
االقتصاديــة كاف ـ ًة (باســتثناء الزراعــة ،واملاليــة والتأمــن) .وتوفّــر بيانــات
تتعلــق بعــدد املنشــآت العاملــة يف كل قطــاع ،وأعــداد العاملــن،
وتعويضاتهــم ،والقيمــة املضافــة ،والتكويــن الرأســايل الثابــت ،إضافــة إىل
مســتلزمات اإلنتــاج والنشــاط التجــاري ،وذلــك يف كل مــن الضفــة الغربيــة
(باســتثناء  J1مــن القــدس) وقطــاع غــزة.

تط ّور أعداد املنشآت والعاملني
يســتفاد مــن النســخة األخــرة مــن املســوح اإلقتصاديــة الصــادرة يف
ترشيــن أول املــايض أن عــدد املنشــآت يف فلســطني ازداد خــال الســنوات
العــر ( )2017-2007بنحــو  %50تقريبـاً ووصــل إىل  135ألــف مؤسســة،
وأ ّن أعــداد العاملــن فيهــا ارتفــع بوتــرة أرسع (بنحــو  ،)%85ليصــل إىل
نحــو  443ألــف عامــل .ويوضــح الشــكل  1أن توزيــع أعــداد املنشــآت
عــى القطاعــات املختلفــة حافــظ عــى التسلســل ذاتــه خــال العقــد ،إذ ال
يـزال قطــاع التجــارة يتصـ ّدر القامئــة ،يليــه قطــاع الخدمــات ،ثــم الصناعــة.
وتسلســل الرتتيــب هــذا ينطبــق أيض ـاً عــى تــوزع أعــداد املشــتغلني.

الشكل  :1توزيع املنشآت عىل األنشطة االقتصادية حسب أعدادها بني  2007و2017
اﻟﻨﻘل واﻟﺘﺨزﯿن

اﻟﻨﻘل واﻟﺘﺨزﯿن
واﻻﺘﺼﺎﻻت

اﻻﻨﺸﺎءات
566

% 0.6

واﻻﺘﺼﺎﻻت

1,041

اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

% 1.1

14,508

اﻻﻨﺸﺎءات

اﻟﺨدﻤﺎت

% 15.7

640

21,797

% 0.5

% 23.5

1,772

اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

19,118

اﻟﺨدﻤﺎت

% 14.1

% 1.3

38,728
% 28.5

اﻟﺘﺠﺎرة اﻟداﺨﻠﯿﺔ

اﻟﺘﺠﺎرة اﻟداﺨﻠﯿﺔ

% 59.1

% 55.7

75,630

54,677

2017

2007
املصدر :الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ( .)2018سلسلة املسوح االقتصادية .2017

اإلنتاجية
تُظهــر بيانــات العــام  2017أ ّن أعــى مســتوى لإلنتاجيــة (=إجــايل القيمــة
املضافــة /عــدد العاملــن الــكيل) تحقــق يف القطــاع األصغــر مــن حيــث
عــدد املنشــآت وعــدد العاملــن ،وهــو قطــاع االتصــاالت واملعلومــات.
وصلــت إنتاجيــة العامــل يف هــذا القطــاع اىل  61,922دوالر للعامــل الواحد
يف  .2017ومتثــل إنتاجيــة العامــل يف هــذا القطــاع أكــر مــن ســتة أضعــاف
إنتاجيــة العامــل يف قطــاع الخدمــات ومــن ثالثــة أضعــاف إنتاجيتــه يف
قطــاع التجــارة الداخليــة .وحلــت إنتاجيــة العامــل يف قطــاع اإلنشــاءات يف
املرتبــة الثانيــة ( 32,168دوالر) ،يليهــا اإلنتاجيــة يف قطــاع الصناعــة (أنظــر
الشــكل  2والجــدول  .)1ومــن املالحــظ أ ّن اإلنتاجيــة املرتفعــة تحققــت يف
القطاعــات التــي ترتفــع فيهــا نســبة العاملــن بأجــر إىل إجــايل العاملــن.
وينطبــق ذلــك بشــكل واضــح عــى املنشــآت العاملــة يف قطــاع اإلتصــاالت
واملعلومــات واإلنشــاءات ،كــا يوضــح الجــدول .1
مــن املتوقــع عــاد ًة أ ّن يكــون هنــاك ترافــق بــن إنتاجيــة العمــل وكثافــة
رأس املــال املتوســطة (نســبة رأس املال/عــدد العــال) يف القطاعــات
املختلفــة .تؤكــد األرقــام يف الجــدول  1وجــود هــذه العالقــة بالنســبة
إىل قطــاع اإلتصــاالت واملعلومــات ،ولكــن الصــورة تصبــح مشوشــة مــع
القطاعــات األخــرى ،إذ عــى الرغــم مــن أن نســبة التكويــن الرأســايل
بالعامــل يف قطــاع الخدمــات تزيــد بثالثــة أضعــاف عــى نســبتها يف قطــاع
التشــييد ،إال أ ّن انتاجيــة العامــل يف اإلنشــاءات تزيــد بثالثــة أضعــاف عــى
إنتاجيــة العامــل بالخدمــات.

الشكل  :2متوسط إنتاجية العامل بحسب النشاط االقتصادي( 2017 ،دوالر)
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اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
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املصدر :الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ( .)2018سلسلة املسوح االقتصادية .2017
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جدول  :1بعض املؤرشات حول املنشآت االقتصادية يف فلسطني2017 ،

القطاع
االتصاالت
واملعلومات
اإلنشاءات
الصناعة
النقل والتخزين
التجارة الداخلية
الخدمات

عدد العاملني بأجر /إجاميل
العاملني (نسبة مئوية)

التكوين الرأساميل الثابت /عدد
العاملني* (نسبة مئوية)

اإلنتاجية بالعامل متوسط عدد العاملني
يف املنشأة (عامل)
(دوالر)
61,922

12

92.6

11,587

32,168
20,658
16,396
18,594
10,060

17
5
6
2
4

94.1
76.3
85.4
48.0
68.6

217
552
725
297
673

ااملصدر :الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ( .)2018سلسلة املسوح االقتصادية .2017
* تم اعتامد التكوين الراساميل الثابت كممثل لرأس املال.

الهامش التجاري
الهامــش التجــاري هــو اإليـراد الصــايف الناتــج عــن النشــاط التجــاري ،وهــو  32ضعــف متوســط الربحيــة يف قطــاع الخدمــات ،و 20ضعــف يف قطــاع
يعــادل الربــح اإلجــايل املتولــد مــن املتاجــرة ،ويتــم احتســابه بطــرح كافة اإلتصــاالت ،و 17ضعــف يف الصناعــة .مــن جانــب آخــر ،فــإ ّن متوســط
أنــواع التكاليــف مــن ايـراد املبيعــات (مــع أخــذ التغــر يف املخــزون بعــن ربحيــة املنشــآت بشــكل عــام يف الضفــة الغربيــة يبلــغ أضعــاف ربحيــة
اإلعتبــار) .تُظهــر بيانــات املســوح االقتصاديــة  2017التفــاوت الشاســع يف نظريتهــا العاملــة يف قطــاع غــزة .اذ بلــغ متوســط ربحيــة رشكات الضفــة يف
متوســط الهامــش التجــاري للمنشــأة (الهامــش الكيل/عــدد املنشــآت) يف قطاعــي النقــل والتخزيــن ويف الصناعــة ،عــى ســبيل املثــال ،نحــو  10و8
القطاعــات املختلفــة يف االقتصــاد الفلســطيني .ويتضــح مــن األرقــام التــي أضعــاف متوســط أربــاح املنشــآت املناظــرة يف قطــاع غــزة.
توصــل لهــا املســح أ ّن املنشــآت العاملــة يف قطــاع التجــارة الداخليــة هــي
					
األكــر ربحيــة عــى اإلطــاق مقارنــة باملنشــآت يف القطاعــات األخــرى،
إذ أ ّن متوســط ربحيــة املنشــأة يف قطــاع التجــارة الداخليــة يعــادل نحــو
سالم صالح“ ،ماس”
					

 -8التجارة الخارجية

1

امليزان التجاري
بلغــت قيمــة الــواردات الســلعية “املرصــودة” 2يف الربــع الثالــث
 2018نحــو  1,443مليــون دوالر ،وهــو مــا ميثــل ارتفاعـاً بنســبة %2
عــن الربــع الســابق .أمــا باملقارنــة مــع الربــع املناظــر  2017فلقــد
ســجلت الــواردات الســلعية زيــادة بنســبة  .%5باملقابــل بلغــت
قيمــة الصــادرات الســلعية املرصــودة يف الربــع الثالــث 262.1
مليــون دوالر ،وهــو مــا ميثــل تراجعـاً بنســبة  %2مقارنــة مــع الربــع
الســابق وزيــادة بنســبة  %3مقارنــة مــع الربــع املناظــر .وعــى
ذلــك تكــون قيمــة الصــادرات قــد شــكلت مــا يقــارب  %18فقــط
مــن قيمــة الــواردات يف الربــع الثالــث .والفــارق بــن الصــادرات
والــواردات ميثــل العجــز يف املي ـزان التجــاري الســلعي والــذي بلــغ
 1,180.4مليــون دوالر .وطــرأّ تحســن طفيــف عــى هــذا العجــز
نتيجــة الفائــض يف مي ـزان تبــادل الخدمــات مــع إرسائيــل ،والــذي
بلــغ  5.2مليــون دوالر (انظــر الشــكلني  1-8و.)2-8
 -1مصــدر األرقــام يف هــذا القســم :الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني  ،2018إحصــاءات
التجــارة الخارجيــة املرصــودة .والجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني وســلطة النقــد
الفلســطينية  ،2018النتائــج األوليــة مليــزان املدفوعــات الفلســطيني الربــع الثالــث .2018
 -2التجــارة الســلعية املرصــودة هــي أرقــام التجــارة املس ـ ّجلة يف فواتــر املقاصــة (للتجــارة
مــع إرسائيــل) والبيانــات الجمركيــة (التجــارة املبــارشة مــع العــامل الخارجــي) .يُضــاف
إىل ذلــك أرقــام التجــارة باملــواد الزراعيــة (التــي تقــوم وزارة الزراعــة بتســجيلها) .أرقــام
التجــارة املرصــودة هــي أدىن بشــكل ملحــوظ مــن األرقــام الفعليــة للتجــارة الخارجيــة
الفلســطينية .تقديــرات األرقــام الفعليــة يتــم وضعهــا يف ميــزان املدفوعــات الفلســطيني.

شكل  :1-8صادرات وواردات السلع املرصودة (مليون دوالر)
262.1
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ميزان املدفوعات
الحســاب الجــاري يف مي ـزان املدفوعــات هــو صــايف الرتاكــم يف ثالثــة
موازيــن فرعيــة هــي  )1املي ـزان التجــاري ،أو صــايف قيمــة الصــادرات
والــواردات مــن الســلع والخدمــات )2 .ميــزان الدخــل ،أو صــايف
تحويــات دخــل عوامــل اإلنتــاج ،مثــل تحويــات دخــل عــال الضفــة
والقطــاع العاملــن يف إرسائيــل والخــارج )3 .ميـزان التحويــات الجارية،
الخاصــة.
مثــل املســاعدات الدوليــة للحكومــة والتحويــات ّ
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تشــر النتائــج األوليــة مليــزان املدفوعــات الفلســطيني يف الربــع
الثالــث مــن عــام  2018إىل ارتفــاع العجــز يف الحســاب الجــاري
(وهــو أيضــاً مــا يطلــق عليــه اســم عجــز ميــزان املدفوعــات)
بنســبة  %19مقارنــة مــع الربــع الســابق واســتقراره مقارنــة مــغ
الربــع املناظــر  .2017وبلغــت قيمــة العجــز  444.7مليــون دوالر.
ويُعــزى هــذا العجــز إىل العجـــز يف الـــميزان التجــاري الســـلعي
( 1,254.7مليــون دوالر) ،إضافــة إىل عجــز ميـزان الخدمــات (265.9
مليــون دوالر) ،مقابــل فائــض يف مي ـزان الدخــل تولّــد أساس ـاً مــن
تعويضــات العاملــن يف إرسائيــل ( 608.8مليــون دوالر) ،وفائــض يف
مي ـزان التحويــات الجاريــة ( 467.1مليــون دوالر) .وجــرى متويــل
عجــز امليـزان الجــاري هــذا مــن الحســاب الرأســايل واملــايل ،الــذي
وفّــر مبلــغ  574.0مليــون دوالر .ومــن الــروري اإلنتبــاه إىل أ ّن
هــذا البنــد (الحســاب الرأســايل والحســاب املــايل) ميثّــل دينـاً عــى
االقتصــاد الوطنــي طاملــا كانــت قيمتــه موجبــة (انظــر جــدول .)1-8
جدول  :1-8ميزان املدفوعات الفلسطيني*
 .1امليزان التجاري للسلع
والخدمات**
 صايف السلع صايف الخدمات .2ميزان الدخل
 .3ميزان التحويالت الجارية
 4الحساب الجاري ()1+2+3
 .5صايف الحساب الرأساميل
واملايل
 .6صايف السهو والخطأ**

الربع الثالث الربع الثاين الربع الثالث
2018
2018
2017
()1,419.3

()1,427.2

()1,520.6

()1,171.4
()247.9
558.6
417.0
()443.7

()1,178.9
()248.3
603.7
450.2
()373.3

()1,254.7
()265.9
608.8
467.1
()444.7

278.6

288.3

574.0

165.1

85.0

()129.3

* البيانــات باســتثناء الجــزء مــن محافظــة القــدس الــذي ضمــه االحتــال اإلرسائيــي
عــام .1967
** تــم احتســاب قيمــة التمويــل االســتثنايئ يف صــايف الســهو والخطــأ ،واألرقــام بــن
األقــواس أرقــام ســالبة.

شكل  :2-8صادرات وواردات الخدمات املرصودة مع إرسائيل
(مليون دوالر)
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شكل  :3-8رصيد االستثامرات الدولية (نهاية الربع الثالث )2018
(مليون دوالر)
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االستثامرات الدولية
بلغــت قيمــة األصــول الخارجيــة لالقتصــاد الفلســطيني نهايــة الربــع
الثالــث  2018نحــو  6,489مليــون دوالر ،شــكل االســتثامر األجنبــي
املبــارش منهــا نســبة  ،%5واســتثامرات الحافظــة  .%21.5باملقابــل
بلــغ إجــايل أرصــدة الخصــوم عــى االقتصــاد حــوايل  5,056مليــون
دوالر ،شــكل االســتثامر املبــارش  %54منهــا.
يعــر الفــارق ذو اإلشــارة الســالبة بــن األصــول والخصــوم عــى
أ ّن املقيمــن يف فلســطني “يســتثمرون”  1,433مليــون دوالر يف
الخــارج أكــر مــا “يســتثمر” غــر املقيمــن يف فلســطني .ولكــن

يتوجــب االنتبــاه إىل أ ّن جــزءا ً كبـرا ً مــن األصــول ( )%62هــو عبــارة
عــن إيداعــات نقديــة (غالبــاً مــن املصــارف املحليــة) يف البنــوك
الخارجيــة ،وهــذه اإليداعــات ليســت اســتثامرات فلســطينية
يف الخــارج باملعنــى املتعــارف عليــه لالســتثامر .وإذا مــا أخذنــا
االســتثامرات املبــارشة فقــط بعــن االعتبــار فــإ ّن األرقــام تشــر إىل
أ ّن اســتثامرات األجانــب (غــر املقيمــن) املنفــذة يف فلســطني تزيــد
عــى االســتثامرات املبــارشة الخارجيــة للمقيمــن يف الضفــة والقطــاع
مبقــدار  2,377مليــون دوالر (انظــر الشــكل .)3-8
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صندوق  :7اآلفاق االقتصادية لدول “املينا”
صــدر نهايــة العــام  2018التقريــر الــدوري لصنــدوق النقــد الــدويل الــذي
يتنــاول اآلفــاق االقتصاديــة لــدول الــرق األوســط وشــال إفريقيــا (21
دولــة ،مبــا فيهــا أفغانســتان وباكســتان ،ولكــن باســتثناء فلســطني التــي
مل يتــم تضمينهــا يف التحليــل) 1.ويســتنتج التقريــر بشــكل عــام أ ّن األفــق
االقتصــادي للمنطقــة مــا زال هش ـاً ومحاط ـاً مبخاطــر متعــددة .وأ ّن هنــاك
حاجــة لسياســات ماليــة ونقديــة متشــددة لضــان تحقــق النمــو .وا ّن هــذه
السياســات يجــب أ ّن ترتافــق مــع تعديــل هيــكيل واســتثامرات مــن القطــاع
الخــاص حتــى يكــون النمــو تشــاريك ويشــمل جميــع أف ـراد املجتمــع.

دول املينا النفطية
يبلــغ عــدد هــذه الــدول  11دولــة مــن الــدول ال  21التــي يعالجهــا التحليل.
ويتوقــع التقريــر أ ّن يطــرأ تحســن ملحــوظ عــى املوازيــن الخارجيــة
وموازنــات هــذه الــدول خــال  2019-2018بســبب ارتفــاع أســعار النفــط
وتوســع النشــاطات غــر النفطيــة فيهــا .وكــا يتضــح مــن الجــدول  1فــإ ّن
معــدل النمــو يف هــذه الــدول يتوقــع أن يبلــغ  %2يف  .2019ولكــن ،وعــى
الرغــم مــن االرتفــاع الراهــن يف أســعار النفــط ،يتوقــع التقريــر أ ّن تنخفــض
أســعاره تدريجيـاً إىل نحــو  60دوالر للربميــل يف العــام  .2023وســيؤدي هــذا
إىل انخفــاض معــدل النمــو ،ليصــل إىل  %2.3ســنوياً بــن  ،2023-2020وهــو
معــدل أدىن مــن النزعــه التاريخيــة املاضيــة.
متكنــت الــدول املصــدرة للنفــط مــن تحســن موازينهــا الخارجيــة نتيجــة ارتفــاع
أســعار النفــط .ويتوقــع أ ّن يصــل فائــض موازيــن املدفوعــات فيهــا إىل %4.8
مــن ناتجهــا املحــي اإلجــايل يف  ،2019وهــذا أعــى مــن معــدل  %1.6الــذي
تحقــق يف العــام  .2017أيضـاً يتوقــع التقريــر انخفــاض عجــز املوازنــات يف هــذه
الــدول ،إىل  %1.6و %0.1مــن ناتجهــا املحــي اإلجــايل يف  2018و 2019عــى
التــوايل .وكانــت نســبة العجــز قــد وصلــت إىل  %5.1يف العــام .2017
عــى أ ّن املخاطــر مــا ت ـزال ماثلــة .إذ أ ّن التشــدد املــايل العاملــي (توقــف
سياســات التســهيل الكمــي)  2ومخاطــر الحــروب التجاريــة بــن الــدول
الكبــرة ميكــن أن تنعكــس ســلباً عــى النمــو العاملــي وعــى أســعار النفــط.
يضــاف إىل ذلــك انعكاســات النزاعــات داخــل املنطقــة عــى تلــك الــدول،
وتأخــر تنفيــذ اإلصالحــات املاليــة والتعديــات الهيكليــة بســبب انتهــاء
الحاجــة املاســة لهــا حــال ارتفــاع أســعار النفــط.

دول املينا غري املصدرة للنفط
يتوقــع أ ّن يســتمر النمــو يف هــذه الــدول بســبب اإلصالحــات االقتصاديــة
والطلــب الخارجــي ،ولكــن بشــكل متواضــع وغــر مســتقر .ويوضــح
الجــدول أ ّن النمــو املتوســط لهــذه الــدول يتوقــع أ ّن يصــل إىل  %4.1يف
العــام  ،2019مقارنــة مــع متوســط بلــغ  %5بالســنة خــال .2014-2000
ومعــدل النمــو املتوقــع يف  2019هــذا غــر مــوزع بشــكل متســاو بــن دول
املجموعــة .إذ أ ّن بعــض الــدول ،مثــل مــر ،ستشــهد منــوا ً مرتفعـاً مقارنــة
بــدول أخــرى يف املنطقــة تعــاين مــن مديونيــة عاليــة وضعــف هيــكيل
ورصاعــات داميــة .ويف حــن يشــكل ارتفــاع أســعار النفــط مكاســب للــدول
النفطيــة فإنــه ينعكــس ســلباً عــى املوازيــن الخارجيــة واملوازيــن املاليــة
للــدول املســتوردة للنفــط يف املنطقــة .ولكــن النمــو املرتفــع لصــادرات
تلــك الــدول (التــي تضاعفــت يف  2018مقارنــة مــع العــام الــذي ســبقه
ووصلــت إىل  15.4مــن الناتــج املحــي اإلجــايل) ســوف ميتــص بعــض األثــر
الســلبي الرتفــاع أســعار النفــط .ويتوقــع أن يطــرأ تحســن طفيــف عــى
عجــز موازيــن مدفوعــات الــدول غــر النفطيــة ،مــن  %8.5مــن ناتجهــا
املحــي اإلجــايل يف  2017إىل  %6.8يف  .2019وكذلــك العجــز املــايل الــذي
يتوقــع أ ّن ينخفــض مــن  %6.8إىل  %6.2مــن الناتــج املحــي اإلجــايل بــن
 2019-2017بســبب تحســن الجبايــة وتقليــص النفقــات.

االنضباط املايل ما زال مهامً
يؤكــد تقريــر صنــدوق النقــد الــدويل أن دول “املينــا” بشــكل عــام تحتــاج
إىل مزيــد مــن االنضبــاط املــايل للحيلولــة دون تراكــم الديــن الرسيــع
ولتحقيــق االســتدامة املاليــة .ولكــن حتــى يف حــال تحقيــق اإلنضبــاط فــإن
املديونيــة تبقــى عاليــة يف عــدد مــن الــدول (مثــل البحريــن ومــر واألردن
ولبنــان واملغــرب وتونــس) حيــث تتجــاوز نســبة  %60مــن الناتــج املحــي
اإلجــايل .ولتحقيــق النمــو املتعــادل فــإن التقريــر يــويص بتوجيــه اإلنفــاق
نحــو مــا يعــزز النمــو واالســتثامر الرأســايل ،ويف الوقــت نفســه تصحيــح
وعقلنــة وتوجيــه اإلنفــاق االجتامعــي ملصلحــة الطبقــات الفقــرة ،والتحــول
بإتجــاه رضائــب الدخــل التصاعديــة وتنويــع مصــادر الدخــل .ذلــك ألن
القاعــدة الرضيبيــة متدنيــة يف كافــة دول املينــا ،وبشــكل خــاص يف الــدول
النفطيــة ،حيــث أنهــا أقــل مــن  %10مــن الناتــج املحــي اإلجــايل مقارنــة
بنســبة تزيــد عــى  %20يف الــدول الصاعــدة ويف املناطــق األخــرى مــن

جدول  :1املؤرشات االقتصادية لدول املينا ( %من الناتج املحيل اإلجاميل) 2014-2000
*الدول النفطية
 منو الناتج املحيل اإلجاميل الحقيقي (سنويا )% موازين املدفوعات املوازنات الحكوميةالتضخم (متوسط سنوي )%*الدول املستوردة للنفط
 منو الناتج املحيل اإلجاميل الحقيقي (سنويا )% موازين املدفوعات املوازنات الحكومية -التضخم (متوسط سنوي )%

متوسط 2014 - 2000

2017

2018

2019

5.0
12.6
6.7
7.1

1.2
1.6
5.13.6

1.4
4.7
1.69.8

2.0
4.8
0.19.9

4.2
3.36.54.8

3.5
- 8.5
6.820.6

3.8
7.36.914.2

4.1
6.86.212.0

1 IMF: Regional Economic Outlook, Middle Eact, North Africa,
Afghanistan and Pakistan. November 2018.
https://www.imf.org/en/Publications/REO/MECA/Issues/2018/10/02/mreo1018

 -2راجع “املراقب اإلقتصادي الربعي” رقم  45من أجل تعريف ورشح لسياسة “التسهيل
الكمي”.

26

المراقب االقتصادي ،عدد 2018 / 55

العــامل .ويؤكــد التقريــر أن الشــفافية يف اإلنفــاق العــام تســاهم بشــكل الهيكليــة يف االقتصــاد الــكيل ورشوط التمويــل املتشــددة عامليــاً .إ ّن
كبــر يف تقليــص التذمــر العــام الــذي يرتافــق مــع زيــادة العــبء الرضيبــي .االســتثامر الخــاص رضوري للقطــاع الخــاص الديناميــي حتــى يتمكــن مــن
وأن هــذه السياســات مجزيــة عــى املــدى الطويــل ،عــى الرغــم مــن أنهــا خلــق وظائــف مســتجدة ومــن تبنــي التقنيــات الحديثــة لتحقيــق ارتفــاع
يف اإلنتاجيــة .وهــذا رضوري بشــكل خــاص للــدول املســتوردة للنفــط
صعبــة املخــاض ومؤملــة عــى املــدى القصــر.
التــي تعــاين مــن بطالــة مرتفعــه تزيــد عــى  %10باملتوســط .هــذا إىل
جانــب رضورة زيــادة االســتثامرات يف التعليــم ويف البنيــة التحتيــة وتحســن
االستثامر الخاص رضوري للنمو التشاريك
الفعاليــة الحكوميــة والحوكمــة .وتحفيــز اإلســتثامرات الخاصــة يتطلــب،
بلغــت نســبة االســتثامر الخــاص الســنوية يف الــدول التــي يتناولهــا التقريــر تبعـاً للتقريــر ،تقليــص دور الحكومــة يف االقتصــاد ،نظـرا ً ألن توســع القطــاع
 %15.6مــن الناتــج املحــي اإلجــايل باملتوســط منــذ العــام  2000وحتــى العــام يطــرد اإلســتثامر الخــاص وينافســه عــى املــوارد املحــدودة.
اآلن .وهــذه ثــاين أدىن نســبة يف كل مناطــق العــامل .ويذكــر التقريــر أ ّن							
تاريتا ميمومن“ ،ماس”
		
انخفــاض هــذه النســبة يف الســابق كان يعــود عــى ظــروف األزمــة املاليــة
العامليــة ،أمــا اآلن فــإ ّن التفســر يُعــزى إىل تــردد السياســات ،واالختــاالت

مفاهيم وتعاريف اقتصادية
املرض الهولندي The Dutch Disease
تــم يف العــام  1959اكتشــاف واحــد مــن أكرب حقــول الغــاز الطبيعي
يف العــامل يف شــال رشق هولنــدا .وبعــد فــرة مــن اإلزدهــار
اإلقتصــادي التــي ترافقــت مــع اســتغالل هــذا الحقــل ،بــدأت بــوادر
الركــود والبطالــة تظهــر عــى االقتصــاد الهولنــدي يف عقد الســتينات.
والح أ ّن هنــاك ترافقـاً بــن إزدهــار تصدير املــوارد الطبيعيــة والركود
الالحــق الــذي يصيــب القطاعــات اإلنتاجيــة يف االقتصــاد .وعــى
ضــوء هــذا أطلقــت مجلــة “االيكونومســت” يف العــام  ،1977اســم
“املــرض الهولنــدي” عــى تلــك املفارقــة .وانتــر االســم وشــاع حتــى
قبــل أ ّن يكــون وراءه تحليــل اقتصــادي متامســك يفــر ويثبــت
وجــود عالقــة ارتبــاط بــن تصديــر الخامــات الطبيعيــة مــن بلــد مــا
وانكــاش القطاعــات اإلنتاجيــة فيــه.

املــورد الطبيعــي ،والطلــب الخارجــي عليــه ،ال يتأث ـران بالتبــدل يف
ســعر رصف العملــة املحليــة.

البضائع التبادلية وغري التبادلية

جــرى يف العــام  1982وضــع إطــار نظــري أكــر متاســكاً لفكــرة
“املــرض الهولنــدي”. 1ويقــوم هــذا اإلطــار عــى أرضيــة التمييــز بــن
نوعــن مــن البضائــع والخدمــات التــي يتــم إنتاجهــا يف االقتصــاد،
بضائــع قابلــة للتبــادل التجــاري عــر الحــدود (،)Tradable Goods
وبضائــع غــر قابلــة للتبــادل عــر الحــدود ( .)Non-Tradableوهــو
مــا ســنطلق عليــه اســم بضائــع “تبادليــة” وبضائــع “غــر تبادليــة”.
البضائــع غــر التبادليــة هــي الســلع والخدمــات التــي يتــم إنتاجهــا
واســتهالكها محليـاً والتــي ليــس لهــا بدائــل مــن االســترياد .وأوضــح
املرض الهولندي :العوارض واملسببات
مثــال عليهــا املبــاين واملســاكن والخدمــات الشــخصية ،وكل مــا
يقــرح التفســر املبســط واملبــارش للمــرض الهولنــدي أ ّن ازدهــار ال ميكــن اســترياده مــن الخــارج ،ســواءا ً بســبب الصعوبــات
تصديــر الخامــات الطبيعيــة (النفــط والغــاز بشــكل خــاص) مــن اللوجســتية /الطبيعيــة أو القيــود السياســاتية .يتمثــل الفــرق
دولــة مــا يــؤدي إىل تدفــق كبــر للعملــة األجنبيــة إىل البلــد ،أي الجوهــري بــن الســلع التبادليــة وغــر التبادليــة يف أ ّن أســعار األوىل
إىل ارتفــاع الطلــب عــى العملــة املحليــة .وهــذا يــؤدي بالتــايل إىل تتحــدد يف الســوق الدوليــة ،يف حــن تتحــدد أســعار الثانيــة بــروط
ارتفــاع قيمــة العملــة املحليــة بالنســبة للعمــات األجنبيــة .وهــو العــرض والطلــب الداخليــة يف كل بلــد عــى حــدة .الســلع غــر
مــا يتســبب يف جعــل أســعار الــواردات مــن الخــارج أكــر رخص ـاً التبادليــة ،عــى عكــس التبادليــة ،ال تواجــه منافســة خارجيــة ،وعــى
وأكــر تنافســية ،يف حــن يجعــل أســعار الصــادرات (بالعمــات ذلــك فــإن تطــور إنتاجيــة العمــل فيهــا غالب ـاً مــا يكــون أدىن مــن
األجنبيــة) أعــى أي أقــل تنافســية يف الســوق الدوليــة .وكل هــذا تطــور إنتاجيــة العمــل الدوليــة يف إنتــاج الســلع التجاريــة .ونظ ـرا ً
ينعكــس ســلباً عــى القطاعــات اإلنتاجيــة (الزراعــة والصناعــة) يف ألن زيــادة األجــور غالبــا مــا تكــون موحــدة يف االقتصــاد فــإن أســعار
االقتصــاد .ونظـرا ً ألن قطــاع تصديــر الخامــات يوظــف عــادة عــددا ً البضائــع غــر التبادليــة تــزداد بشــكل أرسع مــن أســعار البضائــع
محــدودا ً مــن العــال ،فــإ ّن اســتمرار إزدهــار هــذا القطــاع يعجــز التبادليــة .هــذا العــرض الرسيــع يتيــح أمامنــا الفرصــة لتقديــم
عــن امتصــاص البطالــة التــي تتولــد يف القطاعــات اإلنتاجيــة ،وهــو تعريــف مســتجد للعوملــة :إنهــا املســار الــذي يتــم فيــه انتقــال
مــا يــؤدي إىل انتشــار البطالــة .باختصــار إذن ،املــرض الهولنــدي هــو عــدد متزايــد مــن البضائــع والخدمــات مــن خانــة غــر التبادليــة إىل
انكــاش القطاعــات اإلنتاجيــة يف االقتصــاد نتيجــة ارتفــاع ســعر خانــة البضائــع والخدمــات التبادليــة.
رصف العملــة املحليــة بســبب انتعــاش تصديــر املــوارد الطبيعيــة
يقــرح التفســر النظــري للمــرض الهولنــدي أن تأثــر انتعــاش
وتدفــق العمــات األجنبيــة إىل البــاد.
تصديــر الخــام عــى ركــود القطاعــات اإلنتاجيــة وارتفــاع ســعر
هــذا التحليــل يســتند عــى افرتاضــن أساســيني :اوالً ،أ ّن الدولــة الــرف الحقيقــي يتــم عــر قناتــن.
املعنيــة تتبنــى نظــام ســعر الــرف العائــم لعملتهــا بحيــث تتحكــم
1 M. Corden& P. Neary (1982): Booming Sector and De-Industrialisation in
قــوى العــرض والطلــب الحــرة بســعر رصف العملــة .ثانيـاً ،أ ّن عــرض
a Small Open Economy. The Economic Journal, Vol. 92, pp. 825-848
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• قنــاة تحويــل املــوارد :يــؤدي ازدهــار قطــاع تصديــر الخــام
إىل جــذب مــوارد العمــل ورأس املــال إليــه مــن القطاعــات
اإلنتاجيــة األخــرى يف االقتصــاد ،وهــو مــا ينعكــس يف ركودهــا.
ولكــن هــذا األثــر ضعيــف إذا مــا كان القطــاع االســتخراجي ال
يســتخدم مــوارد محليــة كبــرة.
• قنــاة اإلنفــاق :ينتــج عــن زيــادة الدخــل ،التــي تتولــد مــن
انتعــاش تصديــر الخــام ،ارتفــاع الطلــب الــكيل يف االقتصــاد عــى
كل مــن الســلع والبضائــع التبادليــة وغــر التبادليــة ،وهــو مــا
يــؤدي إىل ارتفــاع أجــور العــال .ويف حــن يســتطيع املنتجــون
للســلع غــر التبادليــة تعويــض ارتفــاع األجــور بزيــادة أســعار
منتجاتهــم ،إال أ ّن هــذا غــر متــاح أمــام منتجــي الســلع التبادلية
ألنهــم يواجهــون منافســة مــن البضائــع املســتوردة .وعــى ذلــك
فــإن ارتفــاع األجــور يــؤدي إىل انخفــاض أربــاح عمليــات انتــاج
الســلع التبادليــة ،وهــو مــا يقــود إىل ركــود القطاعــات اإلنتاجية
واىل ارتفــاع ســعر رصف العملــة الحقيقــي.

 3.2017يقيــس املنحنــى اإلســمي تطــور ســعر رصف الشــيكل تجــاه
ســلة عمــات البلــدان التــي تســتقبل الصــادرات الفلســطينية .يف
حــن يأخــذ املنحنــى الحقيقــي تطــور ســعر الــرف الفعال اإلســمي
مضافـاً إليــه التبايــن يف تطــور األســعار بــن فلســطني والبلــدان التــي
تســتقبل الصــادرات الفلســطينية .الحــظ اوالً أن االرتفــاع يف ســعر
الــرف يعنــي تراجــع تنافســية البضائــع الفلســطينية يف أســواق
التصديــر .ثانيــاً ،أن هــذه املنحنيــات خاصــة بالشــيكل بالعالقــة
مــع االقتصــاد الفلســطيني وهــي تختلــف عــن أســعار الــرف
الخاصــة باالقتصــاد اإلرسائيــي (نظ ـرا ً ألن البلــدان التــي تســتقبل
الصــادرات اإلرسائيليــة تختلــف عــن تلــك التــي تســتقبل الصــادرات
الفلســطينية ،ونظ ـرا ً لالختــاف يف معــدالت التضخــم املحــي بــن
4
إرسائيــل وفلســطني).
الشكل  :1تطور سعر الرصف الفعال اإلسمي والحقيقي للشيكل
بالنسبة لفلسطني (رقم قيايس ،سنة األساس )100=1996

املرض الهولندي يف فلسطني
يــؤرش العــرض النظــري الســابق إىل أ ّن عــوارض املــرض الهولنــدي
ميكــن مبدئيــاً أن تظهــر يف أي اقتصــاد يشــهد تدفــق مقاديــر
كبــرة نســبياً مــن العمــات األجنبيــة ،بغــض النظــر عــن مســببات
هــذا التدفــق .ولقــد تــم توجيــه االهتــام بشــكل خــاص إىل اآلثــار
املشــابهة للمــرض الهولنــدي التــي ميكــن ان يرتكهــا تدفــق تحويــات
املغرتبــن عــى اقتصــاد بعــض دول أمريــكا الالتينيــة 2 .ويف هــذا
املجــال تحديــدا ً يصبــح موضــوع املــرض الهولنــدي مه ـاً بالنســبة
لالقتصــاد الفلســطيني ،الــذي بلغــت نســبة املســاعدات الخارجيــة
والتحويــات الخاصــة وتحويــات العــال مــن الخــارج فيــه نحــو
 %25مــن الناتــج املحــي اإلجــايل يف العــام .2015
إ ّن تبايــن أســباب تدفــق الدخــل مــن الخــارج إىل فلســطني عــن
الحالــة التقليديــة للمــرض الهولنــدي تعنــي أ ّن قنــوات التأثــر عــى
االقتصــاد تعمــل هنــا بشــكل مختلــف بعــض الــيء:

IMF (2017): West Bank and Gaza, Report to Ad Hoc Liaison
Committee, August 31.

يوثــق الشــكل  ،1الرتاجــع املســتمر يف تنافســية البضائع الفلســطينية
يف أســواق التصديــر .ويعكــس املنحنــى اإلســمي الرتاجــع بســبب
• قنــاة تحويــل املــوارد :ال يتــم اســتنزاف العمــل املاهــر ورأس ارتفــاع قيمــة الشــيكل بالنســبة للعمــات األخــرى (يف الــدول التــي
املــال يف حالــة فلســطني بانتقالــه مــن القطاعــات اإلنتاجيــة إىل تســتقبل الصــادرات الفلســطينية) ،يف حــن تعكــس حركــة املنحنــى
قطــاع تصديــر الخــام ،ولكنــه يحــدث بانتقالــه مــن القطاعــات الحقيقــي أثــر التبــدل يف ســعر الــرف اإلســمي للشــيكل باإلضافــة
اإلنتاجيــة الفلســطينية إىل االقتصــاد اإلرسائيــي .وبالتــوازي إىل ارتفــاع األســعار يف فلســطني بــأرسع مــن ارتفاعهــا يف الــدول
مــع األثــر الســلبي لهــذا عــى اإلنتــاج ،يــؤدي انتقــال العمــل املتلقيــة للصــادرات الفلســطينية .وجــزء مهــم مــن هــذا االرتفــاع
اىل ارسائيــل إىل تدفــق املزيــد مــن املــوارد الخارجيــة (أجــور يعــود ،عــى األرجــح ،إىل تدفــق الدخــل مــن الخــارج وإىل أع ـراض
املــرض الهولنــدي .اذ علينــا هنــا أيضــا أ ّن ال نهمــل أثــر القيــود
العــال) اىل اإلقتصــاد الفلســطيني املحــي.
• قنــاة اإلنفــاق :يــؤدي تدفــق أكــر مــن  3مليــار دوالر ســنوياً اإلرسائيليــة عــى ارتفــاع األســعار يف فلســطني .تدفــق الدخــل مــن
مــن الخــارج اىل فلســطني إىل ارتفــاع الطلــب الــكيل وإىل ارتفــاع الخــارج هــو إذن ســيف ذو حديــن ،فهــو مــن جهــة يرفــع مســتوى
أســعار الســلع غــر التبادليــة بشــكل غــر متناســب مــع الطاقــة الحيــاة يف البــاد ،ولكنــه مــن جهــة ثانيــة يــرك انعكاســات ســلبية
اإلنتاجيــة لالقتصــاد املحــي .واألثــر الســلبي لهذا عــى القطاعات عــى قطاعــات إنتــاج الســلع التبادليــة يف االقتصــاد وعــى التصديــر.
اإلنتاجيــة (الزراعــة والصناعــة) يــزداد باملنافســة الشــديدة التــي
تواجههــا الســلع التبادليــة مــن املنتجــات اإلرسائيليــة.

يعــرض الشــكل  1تطــور ســعر الــرف الفعــال ،االســمي ()NEER
والحقيقــي ( ،)REERللشــيكل يف فلســطني خــال الفــرة 1996-
2 P. Acosta et.al. (2007): Remittances and the Dutch Disease. Federal Reserve
Bank of Atlanta. Working paper series 2007-8.https://www.frbatlanta.org/-/
media/documents/filelegacydocs/wp0708.pdf

3 The Nominal and Real Effective Exchange Rates.
 -4يف الواقــع شــهد ســعر الــرف الفعــال للشــيكل بالنســبة إلرسائيــل هبوطــا ملحوظــا)
وهــو مــا يعكــس تحســنا يف التنافســية) خــال  .2006-2001وعــى الرغــم مــن التذبــذب
صعــودا وهبوطــا ،كان مســتوى ســعر الــرف الفعــال والحقيقــي قــي العــام  2017قريبــا
مــن مســتواه يف العــام  .1999انظــر الرابــط:
http://www.boi.org.il/en/DataAndStatistics/Pages/seriesgraph.aspx?Seri=esCode=RER_LEVEL_CHAINED.M_E&DateStart
01/07/1999&DateEnd=31/12/2017&Level=4&Sid=51
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املؤرشات االقتصادية الرئيسية يف فلسطني 2018 - 2013
املؤرش

2013

2014

2015

2016

2017

السكان (ألف نسمة)

*

2018
2017
الربع الثالث الربع الرابع الربع األول الربع الثاين الربع الثالث

فلسطني
الضفة الغربية
قطاع غزة

4,327.8
2,643.5
1,684.3

4,429.1
2,696.7
1,732.4

4,530.4
2,750.0
1,780.4

4,632.0
2,803.4
1,828.6

عدد العاملني (ألف شخص)
نسبة املشاركة ()%
معدّل البطالة ()%
 الضفة الغربية -قطاع غزة

885.0
43.6
23.4
18.6
32.6

917.0
45.8
26.9
17.7
43.9

963.0
45.8
25.9
17.3
41.0

980.5
45.8
26.9
18.2
41.7

الناتج املحيل اإلجاميل
 اإلنفاق االستهاليك الخاص اإلنفاق االستهاليك الحكومي التكوين الرأساميل اإلجاميل الصادرات -الواردات ()-

12,476.0
11,062.6
3,381.7
2,707.3
2,071.8
6,804.0

12,715.6
11,840.4
3,478.2
2,415.0
2,172.3
7,208.9

3,728.3 14,498.1 13,425.7 12,673.0
3,386.6 12,844.7 12,337.7 11,805.1
892.7 3,809.8 3,530.3 3,429.5
879.6 3,305.6 2,827.0 2,677.4
671.3 2,692.7 2,381.0 2,338.1
2,090.5 8,066.7 7,626.7 7,537.6

باألسعار الجارية
باألسعار الثابتة (أسعار )2015

3,064.8
3,015.5

3,051.7
2,940.7

834.2
783.6

امليزان التجاري
ميزان الدخل
ميزان التحويالت الجارية
ميزان الحساب الجاري

()4,732.2
1,160.3
1,188.5
()2,383.4

()5,036.7
1,482.4
1,405.3
()2,149.0

3.611
5.093
1.72

سعر رصف الدوالر مقابل الشيكل
سعر رصف الدينار مقابل الشيكل
معدّل التضخم (1)%

سوق العمل

4,733.4
2,856.7
1,876.7

4,748.4
2,864.8
1,883.6

4,778.6
2,880.9
1,897.7

4,808.8
2,897.0
1,911.8

4,838.9
2,913.1
1,925.8

4,869.3
2,929.3
1,940.0

948.7
45.3
27.7
17.9
43.9

949.8
46.3
29.6
18.9
46.9

966.4
43.9
24.8
13.6
43.0

935.4
45.4
30.2
18.3
49.1

921.7
45.9
32.4
19.1
53.7

960.7
46.9
31.7
17.3
54.9

3,728.8
3,173.8
1,068.6
894.9
717.9
2,104.5

3,689.9
3,182.9
977.5
876.7
713
2,072.3

3,559.5
3,258.5
904.3
837.3
714.3
2,141.5

3,659.8
3,316.9
957.7
916.1
707.0
2,227.7

828.6
772.4

815.4
746.2

781.5
735.8

798.3
760.5

الحسابات القومية (مليون دوالر)

الناتج املحيل للفرد (دوالر)

3,254.6 3,080.1 2,973.1
3,072.4 3,044.4 2,973.1
ميزان املدفوعات (مليون دوالر)
()1427.2( )1,359.3( )1,386.6( )1,419.3( )5,374.2( )5,246.2( )5,199.6
603.7
568.9
544.3
558.6 1,991.9 1,896.0 1,712.2
450.2
348.3
538.7
417.0 1,818.6 1,408.6 1,421.4
()373.3( )442.1( )303.6( )443.7( )1,563.7( )1,941.6( )2,066.0

أسعار الرصف والتضخم

()1,520.6
608.8
467.1
()444.7

3.577
5.046
1.73

3.884
5.483
1.43

3.840
5.418
()0.22

3.603
5.083
0.21

3.559
5.019
()0.49

3.512
4.953
0.43

3.461
4.881
()0.60

3.573
5.037
0.26

3.635
5.127
0.49

صايف اإليرادات املحلية (مبا فيها املقاصة) 2,791.2 2,319.9
3,445.9 3,250.7
النفقات الجارية
160.9
168.4
النفقات التطويرية
()815.6( )1,099.2
فائض/عجز املوازنة الكيل (قبل املنح)
1,230.4 1,358.0
إجاميل املنح واملساعدات
414.8
258.7
فائض /عجز املوازنة الكيل (بعد املنح)
2,216.8 2,376.2
الدين العام الحكومي

2,891.4
3,424.9
176.4
()709.9
796.8
86.9
2,537.2

3,552.0
3,661.6
216.5
()326.2
766.3
440.1
2,483.8

3,651.3
3,794.8
257.9
()401.4
720.4
319.0
2,523.2

722.3
782.6
53.0
()113.3
125.9
12.5
2,526.0

976.9
1,059.7
113.4
()196.2
254.2
58.0
2,523.2

988.6
933.2
46.6
8.8
80.3
89
2,448.8

861.3
886.1
59.4
()84.2
157.1
72.2
2,367.6

936.0
895.6
63.9
()23.5
190.6
167.1
2,355.7

15,763.0 15,916.7 15,850.2 15,461.0 15,850.2 14,196.4 12,602.3
1,819.7 1,926.8 1,892.7 1,804.6 1,892.7 1,682.4 1,461.7
11,992.6 12,002.3 11,982.5 11,526.8 11,982.5 10,604.6 9,654.6
8,260.0 8,175.4 8,026.0 7,761.9 8,026.0 6,871.9 5,824.7

16,179.4
1,863.9
12,194.2
8,293.6

موجودات /مطلوبات املصارف
حقوق امللكية
ودائع الجمهور
التسهيالت االئتامنية

11,190.7
1,360.0
8,303.7
4,480.1

املالية العامة (عىل األساس النقدي ،مليون دوالر)

11,815.4
1,464.0
8,934.5
4,895.1

القطاع املرصيف (مليون دوالر)

تغطي البيانات األرايض الفلسطينية باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إرسائيل عام ( 1967باستثناء بيانات البطالة والسكان).
 1معدّل التضخم محسوب عىل أساس مقارنة متوسط األرقام القياسية ألسعار املستهلك يف كل سنة (كل ربع) مع متوسطها يف السنة (الربع) السابقة.
 2أرقام  2018هي بيانات أولية عرضة للتنقيح والتعديل.
األرقام بني األقواس هي أرقام سالبة.
مالحظة  :1بيانات السكان منتصف العام  2017-2013تعتمد عىل التقديرات الخاصة بالتعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت 2017
مالحظة  :2تم تحديث بيانات منتصف العام  2017املقدّرة استنادا ً إىل النتائج النهائية للتعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت .2017
مالحظة  :3أعداد العاملني لألعوام ما قبل  2017تعتمد عىل التقديرات الخاصة بالتعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت  2007وسيتم تحديثها وفقاً للنتائج النهائية للتعداد العام .2017

