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املؤرشات االقتصادية الرئيسية يف فلسطني 

18             2016 - 2010

أرشنــا يف تقديــم العــدد الســابق )44( إىل اهتاممنــا بتطويــر »املراقــب« مــن حيث 

املحتــوى التحليــي مبــا يخــدم احتياجــات املهتمــني مــن صنــاع القــرار والباحثــني 

ــني  ــة ب ــة القامئ ــال الرشاك ــيع مج ــا بتوس ــى رغبتن ــا ع ــام أكدن ــل، ك ــكل أفض بش

ــتلزمات  ــر مس ــر وتوف ــم والتطوي ــمل التقيي ــا ليش ــالث وتطويره ــاتنا الث مؤسس

االســتدامة لهــذه النــرشة االقتصاديــة الهامــة. وبالفعــل، عقــدت اجتامعــات بــني 

ــرشة،  ــر الن ــة تطوي ــق يف كيفي ــث معم ــرى بح ــالث وج ــات الث ــي املؤسس ممث

حرضهــا أيضــاً ممثــل عــن هيئــة ســوق رأس املــال  الفلســطينية التــي كانــت قــد 

أعربــت منــذ فــرة عــن اهتاممهــا باالنضــامم إىل الرشاكــة القامئــة وتــم مؤخــرا 

ــي  ــات الت ــاش املالحظ ــم نق ــة 2017. وت ــن بداي ــاراً م ــك اعتب ــى ذل ــة ع املوافق

أمكــن تجميعهــا مــن القــراء، كــام عــرض املحــرر عــدة مقرحــات لتطويــر النــرشة 

ــرض  ــة الع ــر طريق ــة بتغي ــل إىل توصي ــم التوص ــة ت ــاً، وبالنتيج ــكالً ومضمون ش

والتنســيق لتكــون أكــر جاذبيــة للقــارئ، وتوخــي االختصــار بإيصــال املعلومــات 

ــة والركيــز عــى الجــداول واألشــكال البيانيــة. كذلــك،  ــل الكتاب مــن خــالل تقلي

أُتفــق عــى تعديــل اســم النــرشة ليصبــح »املراقــب االقتصــادي« بــدل »املراقــب 

االقتصــادي واالجتامعــي«، عــى اعتبــار أن هــذا هــو مجــال الركيــز يف األســاس، 

علــامً بــأن ذلــك ال مينــع التطــرق إىل املــؤرشات االجتامعيــة مــن حــني إىل آخــر، 

ــع أن  ــة وال يتوق ــؤرشات االقتصادي ــن امل ــل م ــة أق ــر برسع ــا تتغ ــي بطبيعته فه

تحصــل تغــرات ملموســة فيهــا عــى املســتوى الربــع الســنوي. 

أمــا التغيــر األهــم الــذي أتفــق عليــه تجاوبــاً مــع توجهــات املؤسســات الرشيكــة، 

فهــو توســيع املحتــوى التحليــي للنــرشة، عــى أن يتــم هــذا بالتدريــج. وستســاهم 

املؤسســات الثــالث، مــاس وســلطة النقــد وهيئــة ســوق رأس املــال، بإنتــاج 

التحاليــل مــن خــالل دوائــر األبحــاث فيهــا، بينــام يركــز جهــاز اإلحصــاء املركــزي 

عــى توفــر البيانــات دون تحليلهــا، فالحيــاد العلمــي يتطلــب أن ال تقــوم الجهــة 

التــي تصــدر البيانــات واإلحصــاءات بتحليلهــا بنفســها.

ــة  ــب بأي ــانه، ونرح ــي استحس ــا يالق ــدد م ــذا الع ــارئ يف ه ــد الق ــو أن يج نرج

مالحظــات تهــدف إىل تطويــر »املراقــب« وجعلــه – ضمــن نطــاق أهدافــه، 

بالطبــع - أكــر فائــدة للمســتخدمني. وال يفوتنــا يف هــذه املناســبة أن نقــدم 

الشــكر إىل جميــع الجهــات التــي تدعــم هــذا اإلصــدار بالتمويــل مبــا ميكننــا مــن 

ــتمراريته. ــى اس ــاظ ع ــره والحف تطوي

املحتويــــــــات: تقديـــــــــــــــــــم

 معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني )ماس( 

الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني 

سلطة النقد الفلسطينية
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1- الناتج املحيل اإلجاميل:

البضائع  أنواع  لكافة  النقدية  القيمة  هو  اإلجاميل  املحي  الناتج 
والخدمات التي يتم انتاجها يف اقتصاد معني خالل فرة زمنية محددة. 
ويأخذ هذا املتغر قيمة البضائع النهائية يف االعتبار لتجنب ازدواجية 
اإلنتاج  قيمة  يسّجل  ألنّه  »باملحي«  املتغر  هذا  ويُدعى  الحساب. 
قام  من  كان  إذا  عاّم  النظر  وبغض  معينة،  جغرافية  منطقة  داخل 
باإلنتاج مواطن أو غر مواطن )متغر الناتج »القومي« يأخذ إنتاج 

املواطنني لدولة معينة، سواء كانوا يعيشون داخل البلد أو خارجه(.

وليس  للتدفق  مقياس  هو  اإلجاميل  املحي  الناتج  متغر  أّن  الحظ 
يتم  ما(.  دولة  املراكمة يف  املال  رأس  لقيمة  )أي  للمخزون  مقياس 
ما  )قيمة  اإلنتاج  جانب  جانبني:  من  اإلجاميل  املحي  الناتج  قياس 
ينتجه كل قطاع من القطاعات االقتصادية، مثل الزراعة والصناعة( 
ومن جانب االستخدام )قيمة وتوزّع االستخدامات املختلفة للبضائع 
التي تم انتاجها، مثل االستهالك املحي، واالستثامر(. الحظ هنا أيضاً 
أنّه طاملا أّن جزءاً من االستهالك املحي يأيت من االستراد، وأّن قسامً 
من اإلنتاج املحي يذهب للتصدير، فإّن حساب قيمة الناتج املحي 
اإلجاميل من جهة االستخدام تتطلب إضافة التصدير وطرح االستراد.

شهد الناتج املحي اإلجاميل الفلسطيني )باألسعار الثابتة 2004( منواً 
العام  8.0% خالل  األول 2016، ومبقدار  الربع  0.6% خالل  مبقدار 
الذي يفصل بني الربع األول 2015 والربع األول 2016. وجاء معظم 
االقتصادي يف قطاع غزة،  التوّسع  املتناظرين من  الربعني  النمو بني 
مقارنة  يقل عن %5  معّدل  منا عى  الضفة  املحي يف  الناتج  أّن  إذ 
بنمو يزيد عى 20% يف القطاع. وال يخفى أّن النمو الحاد يف القطاع 
الحصار  بسبب  أصالً،  متدهورة  نقطة  من  اإلنتاج  زيادة  يعكس 

اإلرسائيي وآثار الحرب األخرة.

الفجوة بني الناتج املحيل يف الضفة والقطاع

بني  الفجوة  تقليص طفيف يف  إىل  النمو األرسع يف قطاع غزة  أّدى 
مساهمة جزيّئ الوطن يف الناتج املحي، إذ ارتفعت حّصة القطاع من 
22% يف الربع األول 2015 إىل 25% يف الربع األول 2016. أّما بالنسبة 
إىل متوسط حّصة الفرد من الناتج املحي فقد بلغت يف القطاع 274 
دوالر يف األشهر الثالثة األوىل من 2016، وهذا أقل من نصف مثيلها 

يف الضفة.

جدول 1-1: الناتج املحيل اإلجاميل يف األرايض الفلسطينية*
)أسعار ثابتة، سنة األساس 2004(

ر1، 2016ر1، 2015النشاط االقتصادي

1,852.02,000.5الناتج املحيل اإلجاميل )مليون دوالر(

1,431.61,491.6- الضفة الغربية*

420.4508.9- قطاع غزة

423.4444.3ن.م.ج للفرد )دوالر أمرييك(

555.6564.0- الضفة الغربية*

233.9273.9- قطاع غزة

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

شكل 1-1: الناتج املحيل اإلجاميل يف فلسطني* 
حسب املنطقة )أسعار ثابتة، سنة األساس 2004(

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

شكل 1-2: الناتج املحيل اإلجاميل يف الضفة الغربية* 
وقطاع غزة )أسعار ثابتة، سنة األساس 2004( )مليون دوالر(

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

شكل 1-3: نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل يف األرايض 
الفلسطينية* )أسعار ثابتة، سنة األساس 2004(

)دوالر(

 )*( البيانات باستثناء الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إرسائيل عام 1967.
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املراقب االقتصادي، عدد 45/ 2016

بنية الناتج املحيل اإلجاميل

مل يطرأ تغر ملحوظ عى بنية الناتج املحي بني الربعني املتالحقني 
الربعني  بني  وكذلك   ،)2016 األول  والربع   2015 الرابع  )الربع 
اإلنشاءات  قطاع  حّصة  ارتفاع  هو  الوحيد  االستثناء  املتناظرين. 
حّصة  يف  طفيف  بانخفاض  ذلك  وتعويض  مئويتني  نقطتني  مبقدار 
باملالحظة  الجدير  ومن  املركبات.  وإصالح  والتجزئة  الجملة  تجارة 
أّن حّصة القطاعات اإلنتاجية )زراعة وصناعة وتعدين وكهرباء وماء 

وإنشاءات( بلغت نحو 25% فقط.

اإلنفاق عىل الناتج املحيل

بلغت الزيادة املطلقة يف قيمة الناتج املحي اإلجاميل بني الربع األول 
2015 والربع األول 2016 نحو 148 مليون دوالر )وهو ما ميثل منواً 
عى  اإلنفاق  توزّع  كيفية  إىل  النظر  وعند  ذكرنا(.  كام   %8 مبقدار 
ازداد  والحكومي  األهي  االستهاليك  اإلنفاق  أّن  نجد  الزيادة  هذه 
مبقدار 117 مليون دوالر خالل الفرة، وهو ما امتص نحو 80% من 
الزيادة الكلية. وذهب نحو 90 مليون إىل التكوين الرأساميل )تقريباً 
كله عبارة عن استثامر يف املباين(. مجموع هذين البندين يبلغ 207 
هذه  املحي.  الناتج  يف  الكلية  الزيادة  من  أكر  وهو  دوالر،  مليون 
سّدها  تم  االقتصاد  االنتاج يف  وزيادة  االستخدام  زيادة  بني  الفجوة 
الصادرات مطروحاً  أي  الصادرات،  الخارج )من صايف  باالستراد من 
مليون دوالر،  الصادرات مبقدار 40  ارتفع صايف  إذ  الواردات(.  منها 
وانخفاض  مليون،   20 مبقدار  الواردات  ارتفاع  نتيجة  هذا  وجاء 

الصادرات بقيمة مشابهة أيضاً.

جدول 1-2: اإلنفاق عىل الناتج املحيل اإلجاميل يف األرايض 
الفلسطينية* )أسعار ثابتة، سنة األساس 2004(

 

الربع األول 2016الربع األول 2015

1,703.01,814.9االستهالك الخاص

339.5429.7االستثامر )التكوين الرأساميل(

473.7474.4االستهالك الحكومي

398.6379.6 الصادرات

1,096.31,116.5 الواردات )-(

شكل 1-4: متوسط الدخل الفردي يف قطاع غزة مقارنة مع الضفة 
الغربية* )أسعار ثابتة، سنة األساس 2004( )%(

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

شكل 1-5: التوزيع املئوي ملساهامت األنشطة 
يف الناتج املحيل اإلجاميل يف األرايض الفلسطينية* 

)أسعار ثابتة، سنة األساس 2004( )%(

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

شكل 1-6: نسب اإلنفاق عىل الناتج املحيل اإلجاميل يف األرايض 
الفلسطينية* )أسعار ثابتة، سنة األساس 2004( )%(

)*( البيانات باستثناء الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إرسائيل عام 1967.
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صندوق 1: سكان القدس الرشقية والغربية

يســتفاد مــن كتــاب اإلحصــاء الســنوي ملدينــة القــدس )2016(1  الــذي تصــدره 
ــني  ــدد املقيم ــة، أّن ع ــات اإلرسائيلي ــدس للدراس ــد الق ــدس ومعه ــة الق بلدي
ــام 2014،  ــف شــخص يف الع ــغ نحــو 850 أل ــة بل ــة والغربي ــدس الرشقي يف الق
وبلغــت نســبة الفلســطينيني مــن هــذا املجمــوع 37%. ومــن امللفــت للنظــر، 
كــام يتضــح مــن الجــدول املرفــق، أّن معــّدل زيــادة الســكان الطبيعيــة ومعــّدل 
ــة أعــى يف أوســاط املقيمــني اليهــود منهــا عنــد الفلســطينيني.  الخصوبــة الكليّ
ــة القــدس. ويجــدر  ــني اليهــود يف مدين ــاع نســبة املتدين ويعــود هــذا إىل ارتف
التنويــه هنــا أّن مســاحة بلديــة القــدس، حســب التعريــف اإلرسائيــي، وصلــت 
ــف يف 1952 و108  ــع 33 أل ــة م ــم )مقارن ــف دون ــام 2008 إىل 125 أل يف الع
ــن  ــة م ــاورة والقريب ــتعمرات املج ــم املس ــم معظ ــي تض ــف يف 1967( وه أل

ــة. القــدس الرشقي

جدول 1: األرقام الدميغرافية للمقيمني يف القدس 
الرشقية والغربية )2014(

املجموعاليهود وغرهمالعرب

315,900533,900849,800عدد املقيمني*

34%32%38%نسبة األطفال )14-0(

9%12%4%نسبة املسنني )أكرب من 65(

23.7 سنة25.8 سنة20.7 سنةوسيط األعامر

3.9 شخص3.3 شخص5.3 شخصمتوسط أفراد العائلة

23.6 باأللف23.7 باأللف23.4 باأللفزيادة السكان الطبيعية

3.91 باأللف4.30 باأللف3.33 باأللفمعدل الخصوبة الكلية
 املرجع: كتاب اإلحصاء السنوي ملدينة القدس )2016(.

*: يستخدم الكتاب السنوي تعبر »املقيمني«

ــة  ــدس الرشقي ــني يف الق ــداد املقيم ــة يف أع ــادة الصافي ــكل أّن الزي ــح الش يوض
ــن أّن  ــم م ــى الرغ ــذا ع ــخص، ه ــت 19,920 ش ــام 2014 بلغ ــة يف الع والغربي
الزيــادة الطبيعيــة للســكان بلغــت 23,020 شــخص. ويعــود الســبب إىل أّن 
ــاً لهــا الهجــرة مــن  ــة مضاف ــادة الطبيعي ــة للســكان تعــادل الزي ــادة الصافي الزي
الــدول األخــرى )3,600 شــخص( مضافــاً لهــا صــايف الهجــرة الداخليــة. ولقــد كان 
صــايف الهجــرة الداخليــة للقــدس ســالباً، مبقــدار 6,700 شــخص يف العــامل 2014.

شكل1: تطور أعداد املقيمني 
يف القدس الرشقية والغربية )2014(

املرجع: كتاب اإلحصاء السنوي ملدينة القدس )2016(

1  http://www.jiis.org/?cmd=statistic.544#.V5iYVvmrikp

2- سوق العمل:

ــوة  ــني الق ــكان وب ــدد الس ــني ع ــل ب ــوق العم ــاءات س ــز إحص ُتيّ
البرشيــة. األخــرة، حســب تعريــف الجهــاز املركــزي لإلحصــاء، تضــم 
ــام  ــد أعامرهــم عــى 15 ســنة. ك ــن تزي ــدد الســكان الذي ــط ع فق
ــة، واألخــرة  ــة والقــوى العامل ــز اإلحصــاءات بــني القــوة البرشي تي
تشــمل فقــط األشــخاص املؤهلــني واملســتعدين للعمــل. أخــراً 
هنــاك عــدد العاملــني فعليــاً، والفــارق بــني القــوى العاملــة وعــدد 

ــة. ــّدل البطال ــس مع ــاً يقي ــني فعلي العامل

نسبة املشاركة

ــة يف  ــة إىل القــوة البرشي ــام إىل أّن نســبة القــوى العامل تشــر األرق
فلســطني )وهــو مــا يُعــرف بنســبة املشــاركة( تراوحــت حــول %45 
يف الســنوات األخــرة. وهــذه النســبة قريبــة من النســبة الســائدة يف 
دول املنطقــة )42% يف األردن مثــال يف العــام 2014 حســب بيانــات 
ــدويل(، ولكّنهــا تختلــف بشــكل ملحــوظ عــن نظرهــا يف  البنــك ال
ــث تصــل نســبة املشــاركة إىل 60% أو أعــى  ــدول املتطــورة، حي ال

كــام يف أملانيــا والرنويــج عــى ســبيل املثــال.

هنــاك فــارق كبــر بــني نســبة املشــاركة يف أوســاط الذكــور وأوســاط 
اإلنــاث يف فلســطني، إذ ترتفــع النســبة إىل 70% بــني الذكــور، 
وتنخفــض إىل 20% فقــط بــني اإلنــاث. وليــس هنــاك فــارق يف 
هــذا التبايــن بــني الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. ومــن الواضــح أّن 
انخفــاض نســبة املشــاركة بــني اإلنــاث يف فلســطني هــو الســبب وراء 

ــة. انخفــاض نســبة املشــاركة الكلي

شكل 2-1: األفراد 15 سنة فأكرث والعاملون منهم يف فلسطني

توزيع العاملة

ارتفــع عــدد العاملــني يف فلســطني مبقــدار %1.1 بــني الربــع الرابــع 
2015 واألول 2016، ووصــل إىل 974 ألــف. وتــوزّع العاملــون يف 
فلســطني يف الربــع األول 2016 بــني 58% يف الضفة و30% يف القطاع 
و%12 )أو نحــو 115 ألــف( عامــل يف إرسائيــل واملســتعمرات. أّمــا 
بالنســبة للعاملــني يف األرايض الفلســطينية، فــإّن أكــر مــن ربعهــم 
يعمــل يف القطــاع العــام، وترتفــع هــذه النســبة إىل أكــر مــن %37 

يف قطــاع غــزة، والباقــي يعملــون يف القطــاع الخــاص.

ــة  ــامل الضف ــدد ع ــة ع ــمية اإلرسائيلي ــر الرس ــادر غ ــّدرت املص ق
ــام 2016  ــط الع ــرض يف أواس ــط األخ ــل الخ ــون داخ ــن يعمل الذي
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شكل 2-2: التوزيع النسبي للعاملني حسب
 مكان العمل وحسب القطاع للربع األول 2016 )%(

الزراعة والصید 
والحراجة

محاجر وصناعة 
تحویلیة

البناء والتشیید

التجارة والمطاعم 
والفنادق

النقل والتخزین 
واالتصاالت

الخدمات والفروع 
االخرى

ــل رســمية،  ــح عم ــون دون تصاري ــم يعمل ــف، نصفه بنحــو 100 أل
ــف. ــو 25 أل ــم بنح ــّدر عدده ــتعمرات فيق ــون يف املس ــا العامل أّم

بلغــت نســبة العاملــني يف قطاعــات الخدمــات يف فلســطني يف الربــع 
ــاع  ــبة إىل 55% يف قط ــذه النس ــع ه ــو 37%. وترتف األول 2016 نح
غــزة. وحلــت التجــارة يف املركــز الثــاين، بنســبة 21% مــن العاملــني. 
ــني يف  ــن العامل ــّغل 20% م ــييد كان يُش ــاء والتش ــظ أّن البن وياُلح

الضفــة ولكــن أقــل مــن 7% يف قطــاع غــزة.

البطالة

ــوى  ــاركني يف الق ــني إىل املش ــبة العاطل ــة )نس ــّدل البطال ــع مع ارتف
العاملــة( إىل 26.6% يف الربــع األول 2016، وهــذا أعــى مبقــدار 
نقطــة مئويــة عــن مســتواها يف الربــع الســابق، ويف الربــع املناظــر 
مــن العــام 2015. وجــاء االرتفــاع بــني الربعــني املتناظريــن نتيجــة 
نقطتــني  )مبقــدار  الغربيــة  الضفــة  البطالــة يف  معــدل  ارتفــاع 
ــتواه  ــى مس ــزة ع ــاع غ ــدل يف قط ــتقر املع ــني اس ــني( يف ح مئويت
ــه أعــى  ــة أنّ ــد املصــادر املختلف ــذي تُفي الســابق، وهــو املعــّدل ال

ــامل. ــة يف الع ــدالت البطال مع

جدول 2-1: معدل البطالة بني األفراد املشاركني يف القوى العاملة 
يف فلسطني حسب املنطقة والجنس للربع األول 2016 )%( 

كليإناثذكور
15.528.418.0الضفة الغربية

34.562.641.2قطاع غزة
22.342.826.6فلسطين

من بني أبرز مواصفات البطالة يف األرايض الفلسطينية التايل: 
ــني  ــة ب ــدل البطال ــغ مع ــباب: بل ــاط الش ــة يف أوس ــا مرتفع أنّه  )1
ــنة %41.7،  ــني 15-24 س ــم ب ــراوح أعامره ــن ت ــباب الذي الش
)61.3% لإلنــاث، 37.2% للذكــور(. وهــذا يــؤرّش عــى أّن نســبة 
كبــرة مــن العاطلــني عــن العمــل هــم مــن الداخلــني الجــدد إىل 

ســوق العمــل.

أّن البطالــة تــزداد مــع نقــص التعليــم بالنســبة للذكــور، ولكــن   )2
األمــر معكــوس عنــد اإلنــاث )انظــر الشــكل 2-5(: بلــغ معــّدل 
ــد  ــو 28.8% عن ــام 2016 نح ــن الع ــع األول م ــة يف الرب البطال
ــام كان %18.8  ــم، بين ــوا عــى أي تعلي ــن مل يحصل الذكــور الذي

عنــد ذوي تعليــم 13 ســنة فأكــر. أّمــا عنــد اإلنــاث فــإّن بطالــة 
ذوات تعليــم 13 ســنة فأكــر 48.1% بينــام هــي 11.7% فقــط 

بــني اللــوايت مل يحصلــن عــى أي تعليــم.
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شكل 2-4: أعداد العاملني والعاطلني عن العمل
يف فلسطني حسب الفئة العمرية )الربع األول 2016(
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شكل 2-5: أعداد العاملني والعاطلني عن العمل يف فلسطني 
حسب املستوى التعليمي وحسب الجنس )الربع األول 2016(

شكل 2-3: التوزيع النسبي للعاملني يف فلسطني حسب النشاط 
االقتصادي الربع األول 2016 )%(
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منو اإلنتاج وتغري البطالة

اإلنتــاج  الشــكل 2-6 منحنيــان، أحدهــام ملعــّدل منــو  يعــرض 
ــع  ــة يف كل رب ــّدالت البطال ــّور مع ــر يص ــة( واآلخ ــعار الثابت )باألس
ســنة بــني الربــع األول 2012 والربــع األول 2016. لعــّل أّول مــا 
ــى  ــذب الحــاد يف منحن ــاين هــو التذب يلفــت النظــر يف الشــكل البي
ــن هــذا  ــج املحــي اإلجــاميل. ال شــك أّن جــزءاً م ــو النات ــّدل من مع
ــي، إذ  ــج املح ــمية للنات ــة املوس ــره بالطبيع ــن تفس ــاموج ميك الت
أّن النشــاط االقتصــادي يخمــد قليــالً يف الشــتاء والخريــف مقارنــة 
ــي  ــود الت ــر العوامــل السياســية والقي ــّن أث بالفصــول األخــرى. ولك
يفرضهــا االحتــالل عــى النشــاط االقتصــادي لهــا دور أكــر أهميــة 
يف تفســر التــاموج الحــاد والــدوري يف النمــو االقتصــادي. املالحظــة 
ــني  ــح ب ــق واض ــود تراف ــي يف وج ــاين ه ــكل البي ــى الش ــة ع الثاني
ــام ارتفــع معــّدل منــو االنتــاج ترافــق هــذا  حركــة املنحنيــني. إذ كلّ

ــس. ــس بالعك ــة، والعك ــّدل البطال ــوط مع ــع هب م

ــد  ــن نج ــني املتغري ــط ب ــيط للرب ــن بس ــراء تري ــا بإج ــا قمن وإذا م
ــاض  ــع انخف ــدار 1% ترافقــت م ــو مبق ــّدل النم ــادة يف مع أّن كل زي
ــذه  ــة. ه ــرة املدروس ــالل الف ــدار 0.26% خ ــة مبق ــّدل البطال يف مع
ــدار  ــن مق ــة ع ــرة رسيع ــي فك ــة تُعط ــطة والتقريبي ــة املبّس العالق
التســارع الــالزم يف معــّدل النمــو، والفــرة الزمنيــة الطويلــة الرضورية، 
مــن أجــل تحقيــق تخفيــض ملمــوس يف معــّدالت البطالــة العاليــة يف 

فلســطني بشــكل عــام ويف قطــاع غــزة بشــكل خــاص.

ساعات وأيام العمل

ــني  ــل للعامل ــام العم ــاعات وأي ــدول 2-2 س ــكل 2-7 والج ــني الش يب
الفلســطينيني. ويالحــظ أّن هنــاك تقاربــاً يف متوســط عــدد أيــام العمل 
الشــهرية يف الضفــة والقطــاع، ولكــّن متوســط عــدد ســاعات العمــل 
اليوميــة يف الضفــة الغربيــة تزيــد مبقــدار 15% عــن مثيلهــا يف قطــاع 
ــل يف القطــاع  ــرص العم ــص ف ــود إىل نق ــى أّن هــذا يع ــزة. وال يخف غ
وليــس لــه عالقــة بارتفــاع اإلنتاجيــة وتفضيــل الراحــة، وهــي العوامــل 
التــي يتــم بهــا تفســر انخفــاض ســاعات العمــل يف الــدول املتقّدمــة.

جدول 2-2: ساعات العمل األسبوعية وأيام العمل الشهرية 
حسب املنطقة )الربع األول 2016(

متوسط الساعات مكان العمل

األسبوعية

متوسط أيام العمل 

الشهرية

43.922.5الضفة الغربية

38.122.3قطاع غزة

40.319.8إرسائيل واملستوطنات

41.622.0املجموع

األجور

أّمــا بالنســبة لألجــر اليومــي للمســتخدمني معلومــي األجــر يف 
فلســطني، تُشــر األرقــام إىل أّن متوســط أجــر العاملــني يف إرسائيــل 
واملســتعمرات يزيــد عــى ثالثــة أضعــاف متوســط أجــر العاملــني يف 
قطــاع غــزة. ال بــل إّن الهــّوة تتســع أكــر عنــد أخــذ األجــر اليومــي 
ــر  ــن األج ــل م ــى وأفض ــة أع ــه دالل ــيط ل ــر الوس ــيط. واألج الوس
املتوســط، ألنـّـه يعــرب عــن املســتوى الــذي يحصــل نصــف العاملــني 

ــه. ــه، والنصــف اآلخــر عــى أجــر أدىن من عــى أجــر أعــى من

معّدل النمو في الناتج 
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شكل 2-6: معّدل النمو يف الناتج املحيل اإلجاميل ومعّدل 
البطالة يف فلسطني )الربع األول 2012- الربع األول 2016(

شكل 2-7: ساعات العمل األسبوعية وأيام العمل الشهرية يف 
فلسطني )الربع األول 2012- الربع األول 2016(

شكل 2-8: متوسط ووسيط األجر اليومي بالشيكل للمستخدمني 
معلومي األجر يف فلسطني )الربع األول 2012- الربع األول 2016(

 بلــغ األجــر اليومــي الوســيط يف األرايض الفلســطينية 92.3 شــيكل 
يف الربــع األول 2016، أّي أّن نصــف إجــاميل العاملــني معلومــي 
األجــر حصلــوا عــى أجــر يومــي أعــى مــن 92.3 شــيكل، والنصــف 
ــه. ولقــد بلــغ وســيط أجــر العاملــني يف  اآلخــر عــى أجــر أقــل من
إرسائيــل واملســتعمرات أكــر مــن أربعــة أضعــاف أجــر العاملــني يف 

قطــاع غــزة )انظــر الجــدول 3-2(
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جدول 2-3: متوسط ووسيط األجر اليومي بالشيكل للمستخدمني 
معلومي األجر يف فلسطني )الربع األول 2016( )شيكل(

األجر الوسيط اليوميمتوسط األجر اليوميمكان العمل

99.892.3الضفة الغربية

61.846.2قطاع غزة

212.5200إرسائيل واملستوطنات

108.692.3املجموع

مــن الــرضوري التنبّــه إىل التكاليــف اإلضافيــة التــي يتحّملهــا 
ــا  ــاً م ــل، إذ غالب ــون يف إرسائي ــن يعمل ــطينيون الذي ــامل الفلس الع
يضطــر هــؤالء إىل دفــع مبلــغ لوســطاء التصاريــح والعمــل )يقــّدر 
بنحــو 1,500 شــيكل شــهرياً(، كذلــك يدفــع هــؤالء بــدل مواصــالت 
ــة  ــار الطويل ــاعات االنتظ ــك س ــاف إىل ذل ــيكل(. يُض ــو 500 ش )نح
ــن 8   ــدالً م ــاعة ب ــل إىل 16 س ــوم العم ــّد ي ــي ت ــر والت ــى املعاب ع
ســاعات. كذلــك مــن املهــم التأكيــد عــى وجــود فــوارق مهّمــة بــني 

صندوق 2: واحد من كل خمسة عامل أجره أقل 
من الحد األدىن لألجور

ــام 2013. ولكــن،  ــع الع ــرار الحــد األدىن لألجــور يف فلســطني يف مطل ــق ق ــدأ تطبي ب
وبعــد مــرور أكــرث مــن عامــني ونصــف عــىل وضــع القــرار حيــز التنفيــذ مــا زال أكــرث 
مــن 126 ألــف عامــل يف القطــاع الخــاص يتلقــون أجــوراً تقــل عــن الحــد الــذي نــّص 
عليــه القــرار )باإلضافــة إىل نحــو 4% مــن العاملــني يف القطــاع العــام حســب بعــض 
املصــادر(. وبالعــودة إىل بيانــات الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الصــادرة مؤخــراً، يوّضــح 
الشــكل 1 أّن القــرار مل يــؤّد إىل تقــّدم ملمــوس عــىل أرض الواقــع، إذ أّن عــدد العــامل 
الذيــن يتلّقــون أقــل مــن الحــد األدىن لألجــور ظــّل مرتفعــاً، ال بــل إّن التذبــذب الحــاد 
يف بعــض أربــاع الســنة )االنخفــاض امللحــوظ يف الربــع الثالــث 2014 مثــاً( يــدل عــىل 
أّن التغــري يف عــدد هــؤالء مــازال يتأثــر بعوامــل أخــرى ال عاقــة لهــا بالقــرار الحكومي. 

الشكل 1: عدد املستخدمني الذين يتقاضون أجراً شهرياً أقل من
 1,450 شيكل يف القطاع الخاص )الربع األول 2010 - الربع الثاين 2016(

ــة  ــوزراء حــول الحــد األدىن لألجــور بعــد مفاوضــات مطّول ــس ال ــرار مجل جــاء ق
يف اللجنــة الوطنيــة لألجــور املكونــة بالتســاوي مــن ممثلــني عــن القطــاع العــام 
ونقابــات العــامل والقطــاع الخــاص. ونــص القــرار عــى تحديــد الحــد األدىن لألجــر 
ــيكل  ــيكل و8.5 ش ــي 65 ش ــد األدىن اليوم ــيكل، والح ــدار 1,450 ش ــهري مبق الش
كحــد أدىن لألجــر بالســاعة يف جميــع املناطــق الفلســطينية ويف جميــع القطاعــات.

ــد  ــرار الح ــس لق ــق البائ ــبب التطبي ــة أّن س ــذه املراجع ــج يف ه ــوف نحاج س
األدىن لألجــور يف فلســطني يعــود عــى مجموعتــني مــن العوامــل، األوىل تتعلــق 

بالقــرار ذاتــه والثانيــة تتعلــق باملتابعــة وآليــة التطبيــق. 

أجــر عــاّمل الضفــة الذيــن يعملــون داخــل الخــط األخــرض والعــامل 
ــة  ــر املالي ــده وزي ــا أكّ ــو م ــتعمرات، وه ــون يف املس ــن يعمل الذي

ــايض. ــهر آب امل ــط ش ــح يف أواس ــي يف ترصي اإلرسائي

إرسائيــل  يف  للعاملــني  االســمية  األجــور  ارتفــاع  إىل  وباإلضافــة 
واملســتعمرات، والتبايــن بــني متوســط ووســيط األجــر بــني العاملــني 
ــور: ــن األج ــة ع ــات التالي ــة املالحظ ــن إضاف ــزة، مُيك ــة وغ يف الضف

أّن متوســط أجــر العاملــني يف القطــاع الخــاص أدىن مــن متوســط   •
أجــر العاملــني يف القطــاع العــام، بنســبة 20% يف الضفــة وبنســبة 

ــزة. 54% يف غ
أّن هنــاك فجــوة جندريــة يف األجــور: بلــغ األجــر اليومــي لإلنــاث   •
يف القطــاع الخــاص يف الضفــة الغربيــة 75% مــن األجــر اليومــي 

للذكــور، ولكــّن الفجــوة أقــل بــني العاملــني يف القطــاع العــام.
أّن نحــو 73% مــن العاملــني يف القطــاع الخــاص يف غــزة، )و%23   •
ــد األدىن  ــن الح ــل م ــي أق ــر يوم ــى أج ــون ع ــة( يحصل يف الضف

ــاه. ــدوق أدن ــع الصن ــيكل(. راج ــور )65 ش لألج

معايري تحديد الحد األدىن لألجور
ــد الحــد  ــة لتحدي ــدول املختلف ــام يف ال ــم تطبيقه ــان ت ــام طريقت ــاك بشــكل ع هن
األدىن لألجــر. األوىل تســتند إىل تعريــف قيمــة »الدخــل الــرضوري للحيــاة« أو 
»خــط الفقــر«، والثانيــة تســتند عــى بعــض املتغــرات االقتصاديــة مثــل إنتاجيــة 
ــة. ويف  ــة املعني ــة أو املنطق العمــل ومتوســط )أو وســيط( األجــر الســائد يف الدول

ــن. ــن املعياري ــن هذي ــارة إىل أي م ــم اإلش ــة الفلســطينية مل تت الحال

إذا مــا أخذنــا املعيــار األول، فــإّن حــد الفقــر )العــادي( يف فلســطني لعائلــة مكونــة 
مــن 5 أفــراد هــو 2,293 شــيكل شــهرياً، وحــد الفقــر املدقــع 1,832 شــيكل شــهريا. 
ــى  ــون ع ــؤالء يحصل ــراض أن ه ــني يف األرسة 1.6، وباف ــدد العامل ــراض أّن ع وباف
ــألرسة يكــون  ــان الدخــل الشــهري ل ــرار، ف ــه الق ــذي جــاء ب الحــد األدىن لألجــر ال
ــادي. أي أّن  ــر الع ــع والفق ــر املدق 2,320 شــيكل. وهــذا أعــى مــن مســتوى الفق
ــن  ــر. ولك ــط الفق ــت خ ــة تح ــون العائل ــة أن ال تك ــذه الحال ــن يف ه ــرار يضم الق
هــذا بالطبــع مــرشوط بوجــود 1.6 فــرد عامــل يف العائلــة القياســية )بالغــان وثالثــة 
ــإن الحــد  ــني يف األرسة عــن 1.5 ف ــا إذا انخفــض متوســط عــدد العامل أطفــال(. أّم

األدىن الشــهري لألجــر ال يضمــن تلبيــة املتطلبــات األساســية لحيــاة العائلــة.

يحاجــج عــدد مــن االقتصاديــني أّن ضــامن الدخــل الــرضوري للحيــاة هــو مهمــة 
ــا  ــم اقحامه ــب أن ال يت ــة يج ــؤولية اجتامعي ــذا مس ــّن ه ــة، ولك ــة ورضوري نبيل
ــدد  ــر يتح ــاج أم ــة اإلنت ــور يف أنظم ــتوى األج ــاج. مس ــف اإلنت ــة وتكالي يف أنظم
بإنتاجيــة العمــل وظــروف العــرض والطلــب. وإذا مــا تــّم فــرض أجــور مرتفعــة 
فــإّن تدهــور التنافســية ميكــن أن يــرض بالعــامل أنفســهم بســبب ارتفــاع معدالت 
البطالــة. النهــج البديــل لتحديــد الحــد األدىن لألجــور، تبعــاً لهــذه املدرســة، يقــوم 
ــي  ــج املح ــن النات ــرد م ــة الف ــط حص ــن متوس ــة م ــبة معين ــتخدام نس ــى اس ع
اإلجــاميل، أو مــن متوســط أو وســيط األجــر اليومــي الفعــي يف االقتصــاد. تحــدد 
معظــم الــدول الحــد األدىن لألجــور عــى نســبة 40 -60% مــن حصــة الفــرد مــن 
الناتــج املحــي اإلجــاميل فيهــا، أو 40 - 50% مــن متوســط األجــر، أو 55% مــن 
وســيط األجــر الســائد يف البــالد. وبأخــذ نســبة 60% مــن دخــل الفــرد كمعيــار 
ــى 532  ــد ع ــرض أن ال يزي ــطني يف ــور يف فلس ــهري لألج ــد األدىن الش ــإّن الح ف
ــاً  ــد أخــذ املعايــر األخــرى فــإّن الحــد األدىن لألجــور يومي ــا عن شــيكل فقــط. أّم
ــن  ــيكل )50% م ــيط( و52 ش ــر الوس ــن األج ــيكل )55% م ــني 46 ش ــيراوح ب س
األجــر املتوســط( .1 ال يخفــى أن ّقيمــة الحــد األدىن لألجــور، يف كلتــا هاتــني 

ــاً. ــة ال سياســياً وال اجتامعي ــة جــداً وغــر مقبول ــني، متدني الحالتــني االفراضيت
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والتطبيق.
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يــدل العــرض الرسيــع الســابق عــى خصوصيــة الحالــة الفلســطينية ورضورة 
التعامــل بحــذر شــديد مــع موضــوع الحــد األدىن لألجــور. ذلــك ألّن مســتوى األجــر 
األدىن عــى ضــوء املتطلبــات الرضوريــة للحيــاة يتعــارض بحــّدة مــع املســتوى 
الــذي يتســاوق مــع بنيــة وهيكليــة اإلنتــاج بظــل التشــوهات البنيويــة يف االقتصــاد 
ــة  ــرار الحكوم ــاءت يف ق ــي ج ــا الت ــور الدني ــتويات األج ــن مس ــطيني. ولك الفلس
الفلســطينية جــاءت يف األســاس كحــل وســط، عــرب اقــراح مــن وزيــر العمــل آنــذاك، 
للتســوية بــني االقراحــات املتضاربــة يف اللجنــة الوطنيــة لألجــور بــني مطالــب ممثي 
العــامل وأربــاب العمــل. أي أّن عمليــة تحديــد قيمــة الحــد األدىن مل تعتمــد عــى 
معايــر اقتصاديــة واضحــة، ومل تســتند إىل دراســات تقييميــة لآلثــار املتوقعــة، بــل 
جــاءت باألســاس كتســوية سياســية، كــام جــاءت أيضــاً ملراعــاة االعتبــارات الوطنيــة، 
خصوصــاً فيــام يتعلــق بفــرض مســتوى موّحــد لألجــر األدىن يف كافـّـة أرجــاء الوطــن.

مقاس واحد لكل املناطق!
وضــع القــرار مســتوى موّحــد لألجــر األدىن يف كافـّـة أرجــاء فلســطني ولكافــة القطاعــات، 
وهــو بذلــك مل يــراع البنــى االقتصاديــة املختلفــة ومســتويات الدخــل واألجــور واألســعار 
املتفاوتــة يف املناطــق املختلفــة، وبشــكل خــاص بــني الضفة الغربيــة وقطاع غــزة. ويكفي 
هنــا أن نشــر إىل أّن الحــد األدىن لألجــر اليومــي الــذي جــاء يف القــرار يبلــغ 75% مــن 
ــه أعــى مــن متوســط األجــر  متوســط األجــر اليومــي الفعــي يف الضفــة الغربيــة، ولكّن
اليومــي الفعــي يف قطــاع غــزة. أضــف إىل ذلــك أّن معــدالت البطالــة )41.7%( والفقــر 
)38.8%( يف قطــاع غــزة أكــر مــن ضعــف مرادفاتهــا يف الضفــة الغربيــة. ويتجــى التبايــن 
أيضــاً يف أّن 78% مــن العاملــني يف القطــاع الخــاص يف قطــاع غــزة يتقاضــون أجــراً أقــل 
مــن الحــد األدىن لألجــور مقابــل 19.6% يف الضفــة الغربيــة. هــذه االختالفــات الجوهريــة 
تؤكّــد عــى رضورة التعامــل مــع جناحــي الوطــن مبقاييــس مختلفــة، إذ أّن فرض مســتوى 
واحــد لألجــور الدنيــا فيهــام ســيكون لــه آثــار عكســية عــى ظــروف العمــل ومســتوى 
ــاً  ــي ضمني ــد لألجــر األدىن ي ــرض مســتوى موّح ــع أّن مجــرّد ف ــاة العــامل. يف الواق حي
بــأّن القــرار ال يعتــرب أّن البنيــة االقتصاديــة ومســتويات الحيــاة لهــا دور يذكــر يف تقريــر 
مســتوى الحــد األدىن لألجــور. ال يخفــى بالطبــع أن اإلرصار عــى معــّدل موّحــد لــه عنــد 
املرشعــني غايــات ودالالت سياســية ترمــي إىل تأكيــد الوحــدة الجغرافية للوطــن واملعاملة 
املتامثلــة لــكل املواطنــني. ولكــن دول عديــدة يف أنحــاء العــامل، مثــل كنــدا والصــني والهند 
ــور  ــد األدىن لألج ــد للح ــتوى واح ــن مس ــر م ــع أك ــا، تض ــا وغره ــيا وماليزي وإندونيس
لتطبقهــا يف األجــزاء املختلفــة مــن البــالد عــى ضــوء مســتويات تطورهــا االقتصــادي. أي 
أّن تبايــن مســتويات الحــد األدىن ال يرمــي إىل ترســيخ ومأسســة التبايــن ولكــن إىل العكس 

تامــاً، إىل ســد الفجــوات التنمويــة عــى املــدى املتوســط والطويــل.

مقاس واحد لكل القطاعات!
كذلــك األمــر بالنســبة إىل فــرض مســتوى أجــر أدىن موّحد لكافـّـة القطاعات والنشــاطات 
االقتصاديــة. إذ تشــر اإلحصــاءات إىل أّن نحــو 57% ممــن يتلقــون أجــوراً شــهرية أقــل 
مــن الحــد األدىن لألجــور يعملــون يف قطــاع التجــارة واملطاعــم والخدمات. كام أّن نســبة 
اللــوايت يحــرزن أجــراً أقــل مــن الحــد األدىن بــني العامــالت يف القطــاع الخــاص تبلــغ %24 
مقارنــة مــع 18% فقــط بــني الذكــور. ومــن املعلــوم أّن هنــاك نشــاطات معينــة تركــز 
فيهــا األجــور املتدنيــة، مثــل معامــل النســيج وريــاض األطفــال التــي تعمــل فيهــا اإلناث 
ذوات التعليــم املتوســط أو املتــدين. ولكــّن القــرار الحكومــي مل يأخــذ باالعتبــار التباينات 
القطاعيــة أو الجندريــة. صحيــح أّن املــادة رقــم 4 يف قــرار مجلــس الــوزراء بشــأن الحــد 
األدىن لألجــور نّصــت عــى البحــث يف ســبل دعــم الحكومــة لبعــض القطاعــات حتــى 
تتمكــن مــن االســتمرار يف العمــل مــع تطبيــق الحــد األدىن لألجــور إاّل أّن الحــوار بــني 
ــى  ــة ع ــع واملفارق ــل الوض ــاق وظ ــل إىل اتّف ــتهدفة مل يص ــات املس ــة والقطاع الحكوم
حالهــا، بــني قــرار صــادر وتطبيــق ميكــن أن يــؤّدي إىل انهيــار األرضيــة االقتصاديــة لبعض 
ــل قــربص، وســاحل العــاج،  ــدول مث ــد مــن ال ــر أّن العدي ــا أيضــاً نذك النشــاطات. وهن
والســلفادور، وإيــران وغرهــا تحــدد مســتويات مختلفــة لألجــور الدنيــا يف القطاعــات 
االقتصاديــة املختلفــة. كذلــك األمــر بالنســبة إىل فــرض مســتويات مختلفة لألجــور الدنيا 
بالعالقــة مــع األعــامر، إذ تضــع معظــم الــدول أجــراً أكــر انخفاضــاً للشــباب مــن أجــر 

البالغــني وذلــك بهــدف تشــجيع الطلــب عــى تشــغيلهم.

الرقابة ومسؤولية وزارة العمل
إىل جانــب الثغــرات يف قــرار الحــد األدىن لألجــور التــي لعبــت وال شــك دوراً يف إضعــاف 
ــة  ــات الرقاب ــق وآلي ــات التطبي ــور يف آلي ــاً للقص ــر أيض ــاك دور كب ــق، هن ــرص التطبي ف
عــى التــزام أربــاب العمــل بتنفيــذه. وأول مكامــن التقصــر هنــا تظهــر يف عــدم قيــام 

وزارة العمــل بوضــع وإقــرار املذكــرات اإليضاحيــة الرضوريــة لتفســر الجوانــب العمليــة 
والتفصيليــة لتطبيــق قــرار الحــد األدىن لألجــور. وال يخفــى أّن غيــاب املذكّرات التفســرية 
ــك مل تقــم وزارة  ــة عرضــة لألهــواء الشــخصية والتضــارب. كذل يجعــل التطبيــق والرقاب
العمــل بصياغــة وتبّنــي اســراتيجية تفتيــش مخصصــة للرقابــة عــى تطبيــق الحــد األدىن 
ــادي  ــام االقتص ــور يف النظ ــد األدىن لألج ــام الح ــإّن إقح ــرى ف ــة أخ ــن ناحي ــور. م لألج
ــة  ــني الخاص ــات والقوان ــتكامل الترشيع ــرار، اس ــن الق ــادة 8 م ــص امل ــام تن ــب، ك يتطل
بالضــامن والتأمينــات االجتامعيــة خــالل عــام واحــد مــن تطبيــق الحــد األدىن لألجــور. 
وهــذا مــا مل يتــم تحقيقــه حتّــى اآلن، وال يبــدو أنّــه قابــل للتحقيــق يف ظــل املعطيــات 
الحاليــة. يُضــاف إىل ذلــك أّن القــرار نــص عــى رضورة إجــراء تقييــم ســنوي لآلثــار املرتبة 

عــى تطبيــق الحــد األدىن لألجــور، وهــو مــا مل يتــم يف أي مــن الســنوات املنرصمــة. 

تتحمــل وزارة العمــل مســؤولية اإلرشاف عــى التطبيــق األمــني لكافــة بنــود قانــون 
ــة أرجــاء  العمــل الفلســطيني، مبــا فيــه تطبيــق قــرار الحــد األدىن لألجــور، يف كافّ
الوطــن. وتذكــر دراســة لـــِ »مــاس« أنّــه يوجــد حاليــا 45 مفتــش يف وزارة العمــل 
ملراقبــة تطبيــق كامــل قانــون العمــل. ويقــوم هــؤالء بنحــو 6 آالف زيــارة ميدانيــة 
يف الســنة، يف حــني أّن عــدد املنشــآت الخاضعــة لرقابــة وزارة العمــل يبلــغ حــوايل 
100 ألــف منشــأة. وتؤكــد الدراســة أّن املشــكلة ليســت يف نقــص الــكادر يف وزارة 
العمــل )بلــغ عــدد املوظفــني فيهــا 773 يف 2014( ولكــن يف نقــص الــكادر املؤّهــل 

لعمليــات الرقابــة والتفتيــش ويف توفــر املــوارد الرضوريــة لهــذه العمليــات. 2

وتوّصلــت دراســة أخــرى قــام بهــا »مــاس« إىل أّن الطريقــة املتّبعــة يف مراقبــة تنفيــذ قــرار 
الحــد األدىن لألجــور هــي زيــارة املنشــآت واالجتــامع بالعاملــني وأصحــاب العمــل للتأكــد 
مــن التطبيــق. 3 وتتخلــل هــذه العمليــة مشــاكل جّمــة تجعلهــا غــر فّعالــة وغــر ذات 
أثــر. إذ أّن هنــاك نقصــاً يف الكــوادر البرشيــة والوســائل الالزمــة إلجــراء التفتيــش. فحســب 
بيانــات العــام 2013 تبــني أّن هنــاك مفتــش لــكل 20,500 عامــل يف الضفــة الغربيــة. هــذا 
ــيارات  ــاد يف س ــص الح ــا النق ــّدة، منه ــباب ع ــني ألس ــة املفتش ــديّن فعالي ــة إىل ت باإلضاف
ــاء أو  ــي إلغ ــام يعن ــام، م ــع امله ــة لجمي ــدة يف كل مديري ــيارة واح ــاك س ــش )هن التفتي
تأجيــل أداء املهــام عنــد اســتعامل الســيارة ملهــام أخــرى أو تعطلهــا أو عــدم توفــر مثــن 
الوقــود(. وتُشــر الدراســة إىل عــدم توافــق توزيــع الزيــارات التفتيشــية مــع عدد املنشــآت 
العاملــة يف كل محافظــة، حيــث تبــنّي أّن عــدد الزيــارات التفتيشــية لبعــض املحافظــات 
يفــوق عــدد الزيــارات التفتيشــية يف املحافظــات التــي تحتــوي عــى عــدد منشــآت أكــرب. 
وال يوجــد توافــق يف توزيــع الزيــارات التفتيشــية مــع نســب العاملــني بأجــر دون الحــد 
األدىن عــرب املحافظــات، فعــدد الزيــارات للمحافظــات التــي تضــم نســباً عاليــة مــن العامل 
الذيــن يتقاضــون أجــراً أدىن مــن الحــد األدىن لألجــور كان أقــل بكثــر مــن التــي تشــهد 
نســباً منخفضــة. وتــدل املعلومــات املســتقاة مــن وزارة العمــل أّن توزيع التفتيــش مرتبط 
مبــدى ســهولة الوصــول للمنشــآت. بظــل كل هــذه العوامــل املحبطــة فــإّن مراقبــة وزارة 
العمــل لتنفيــذ القــرار يعتمــد بشــكل أســايس عــى شــكاوى العــامل أنفســهم، وليــس مــن 

املســتغرب أبــداً أُن الــوزارة نــادراً مــا تتلقــى أيّــة شــكاوى بهــذا الخصــوص.

هل االقتصاد الفلسطيني جاهز لتطبيق حد أدىن لألجور 
ويف النهايــة يبقــى ســؤال مهــم: هــل العوامل ســابقة الذكر كافية لتفســر األســباب وراء 
فشــل تطبيــق قــرار الحــد األدىن لألجــور يف األرايض الفلســطينية؟ هــل هــذه العوامــل 
مقنعــة بشــكل مــرض، حتـّـى مــع إضافــة األســباب املرتبطــة بالوضــع الســيايس الصعب، 
ــاه  ــف تج ــوح املوق ــدم وض ــاع وع ــة والقط ــني الضف ــيايس ب ــام الس ــاً االنقس وخصوص
القــرار يف قطــاع غــزة؟ أم أّن الثغــرات الجوهريــة يف صلــب القــرار وعــدم القــدرة عــى 
مراقبــة االلتــزام بــه هــي مجــرد عــوارض جانبيــة ألّن الســبب الجوهــري للفشــل يكمــن 
يف عــدم نضــج االقتصــاد الفلســطيني وعــدم تهيئــه، ســواء مــن ناحيــة البنيــة اإلداريــة 
أو االنتاجيــة، لتحمــل تكاليــف وتبعــات فــرض الحــد األدىن لألجــور؟ هــذا هــو الســؤال 
الصعــب الــذي كان مــن املفــرض أن يتــم تناولــه بالدراســة الجديـّـة قبــل إصــدار القرار، 

والــذي مــا زال يســتحق الدراســة حتـّـى بعــد ســنوات مــن صــدور القــرار. 4

   ساهم حبيب الحن، الباحث املساعد يف ماس، يف تحرير هذا الصندوق

كتاب، اسكندر وآخرون )2016(: دراسة النفقات ضمن املوازنة- برامج وزارة العمل. معهد أبحاث     2
السياسات االقتصادية الفلسطيني )ماس(.

فالح، بالل)2014(. تقييم االمتثال لنظام الحد األدىن لألجور يف املحافظات الشاملية. معهد أبحاث     3
السياسات االقتصادية الفلسطيني )ماس(.

توصلنا يف »املراقب« )عدد 32( بعملية حسابية بسيطة إىل أن تنفيذ قرار الحد األدىن لألجور يتطلب   4
زيادة فاتورة األجور يف القطاع الخاص يف االقتصاد الفلسطيني مبقدار 230 مليون دوالر سنوياً، وأّن 

%57 من هذا املبلغ يقع عى عاتق قطاع الخدمات.
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املراقب االقتصادي، عدد 45/ 2016

3- املالية العامة:

ــلطة  ــايل للس ــع امل ــورة الوض ــة ص ــة املرفق ــكال الثالث ــح األش توّض
الفلســطينية يف الربــع األول مــن العــام 2016.

شكل 3-1: إيرادات املوازنة
أساس نقدي، الربع األول 2016 )مليون شيكل(

شكل 3-2: إنفاق املوازنة
أساس نقدي، الربع األول 2016 )مليون شيكل(

حققــت املوازنــة زيــادة ملحوظــة يف اإليــرادات العاّمــة، التــي تتضمــن 
ــة  ــت 60% مقارن ــع األول 2016 بلغ ــة، يف الرب ــرادات املقاص ــاً إي أيض
ــع  ــة يف الرب ــع الســابق. كــام تراجــع إجــاميل النفقــات العاّم مــع الرب
ــة  ــع نتيج ــذا الراج ــاء ه ــدار 2%، وج ــابق مبق ــع الس ــن الرب األول ع
ــن أن  ــم م ــى الرغ ــبة 18%، وع ــور بنس ــر األج ــات غ ــاض نفق انخف

ــّدل %17. ــاً مبع ــهدت ارتفاع ــب ش الروات

أّدت زيــادة اإليــرادات وتراجــع النفقــات إىل تحقــق فائــض يف الرصيــد 
ــون شــيكل.  ــغ 583 ملي ــع األول مــن العــام بل ــة يف الرب ــكي للموازن ال
وهــذا الرصيــد كان ســالباً يف الربــع املناظــر مــن العــام 2015 )مبقــدار 
281 مليــون( ويف الربــع الســابق )719 مليــون شــيكل(. ويُعــزى الســبب 
ــادة  ــب إىل الزي ــالب إىل املوج ــن الس ــد م ــّول الرصي ــي وراء تح الرئي
الحــاّدة يف إيــرادات املقاصــة يف الربــع األول 2016، إذ ارتفعــت إيرادات 
هــذا البنــد مبقــدار 40% مقارنــة بالربــع الســابق، ومبقــدار ثالثــة 
ــرادات املقاصــة يف الربــع املناظــر. ويعــود ســبب  ــة بإي أضعــاف مقارن
ــابقة  ــاع الس ــة يف األرب ــات املقاص ــديد مدفوع ــر تس ــادة إىل تأّخ الزي

ــذي يعــرض تفصيــالت تحويــالت املقاصــة. )انظــر الجــدول 3-1( ال

تجــدر املالحظــة أّن فائــض املوازنــة هــذا يتضمــن املســاعدات والهبــات 
الدوليــة، إذ أّن املوازنــة يف الربــع األول ســجلت عجــزاً بلــغ 24.4 مليون 

شــيكل عنــد اســتثناء املســاعدات الدولية. 

فائض نقدي، عجز التزام

ــق  ــذي تحق ــع األول، والعجــز ال ــكي خــالل الرب ــة ال ــض املوازن فائ
)عنــد اســتثناء املنــح واملســاعدات(، هــي أرقــام تــم حســابها عــى 
األســاس النقــدي، أي عــى أرضيــة املبالــغ التــي اســتلمتها وأنفقتهــا 
الحكومــة فعليــاً خــالل الربــع. ولكــّن مؤسســات الحكومــة تخلّفــت 
خــالل الفــرة عــن ســداد مبالــغ مســتحّقة عليهــا )وهي التــي تعرف 
باســم »املتأخــرات«(. بلغــت قيمــة املتأخــرات عــى الحكومــة خالل 
ــذه  ــرات ه ــة املتأخ ــد اضاف ــيكل. وعن ــون ش ــع األول 780 ملي الرب
اىل العجــز يف رصيــد املوازنــة عــى األســاس النقــدي )بــدون املنــح 
واملســاعدات( فــان العجــز يرتفــع مــن 24 مليــون شــيكل )أســاس 

نقــدي( إىل عجــز مبقــدار 804 مليــون شــيكل )أســاس االلتــزام(. 

شكل 3-3: الفائض/العجز يف املوازنة )بدون املنح واملساعدات( 
بالحساب النقدي وحساب االلتزام، الربع األول 2016 

)مليون شيكل(

املتأخرات

يُعطــي الجــدول 3-2 فكــرة عــن بنيــة وقيمــة املتأخــرات. تّكنــت 
ــرات يف  ــاميل املتأخ ــوس يف إج ــض ملم ــراء تخفي ــن إج ــة م الحكوم
الربــع األول 2016 مقارنــة بالربــع الســابق، ومبقــدار النصــف تقريباً 
مقارنــة بالربــع املناظــر )األول 2015(. وحصــل التخفيــض أساســاً يف 
متأخــرات األجــور والرواتــب. أّمــا املتأخــرات تجــاه القطــاع الخــاص 
ــد شــددت  ــر. ولق ــاع كب ــا ارتف ــد طــرأ عليه ــات فلق ــاه البلدي وتج
ــم  ــة لراك ــة الفادح ــاوئ االقتصادي ــى املس ــة ع ــات املختلف الدراس
متأخــرات حكوميــة ضخمــة تجــاه رشكات ومــوردي القطــاع الخاص.

املساعدات الدولية

يلّخــص الجــدول 3-3 مبالــغ املنــح واملســاعدات الدوليــة للحكومــة 
ــع  ــبة 30% يف الرب ــت بنس ــاعدات انخفض ــة املس ــح أّن قيم ويوّض

ــع املناظــر 2015 )انظــر الجــدول 3-3(. ــة بالرب األول 2016 مقارن

الدين العام

بلــغ الديــن الحكومــي العــام نحــو 9.6 مليــار شــيكل يف الربــع األول 
ــع الســابق.  ــل بنســبة 3.5% عــن مســتواه يف الرب 2016، وهــذا أق
ويجــدر التنبّــه إىل أّن قيمــة الديــن املحــي محســوبة بالــدوالر 
بلغــت 2,527 مليــون يف الربــع األول وأّن مســتواها انخفــض مبقــدار 
أقــل مــن نصــف باملائــة عــن قيمــة الديــن يف نهايــة 2015. ويُعــزى 
الفــارق إىل انخفــاض ســعر رصف الــدوالر تجــاه الشــيكل يف نهايــة 

ربــع الســنة األول مقارنــة بنهايــة العــام.-

إجمالي اإلیرادات 
4,028العامة والمنح 

إجمالي اإلیرادات 
3,421العامة 

إیرادات محلیة 
1,269

إیرادات مقاصة 
2,151

المنح والمساعدات 
607

542دعم الموازنة 

دعم المشاریع 
65التطویریة 

إجمالي النفقات العاّمة 
3,445

3,302نفقات جاریة 

1,811رواتب وأجور 

نفقات غیر األجور 
1,203

صافي اإلقراض 289 142إنفاق تطویري 

الموازنة

أساس التزام

804عجز 

أساس نقدي

24عجز 
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جدول 3-1: إيرادات املقاصة وفق أساس االلتزام
)مليون شيكل(

البيان
الربع األول 

2015

الربع الرابع 

2015

الربع األول 

2016

656.3758.5686.1عائدات جامرك

578.3573.6527رضائب قيمة مضافة

8-4.1-7.5-رضائب الرشاء

658.2720.3702.1رضائب املحروقات

6.68.310.4رضائب دخل العامل

1,891.92,056.61,917.6املجموع

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

البيان
الربع األول 

2015

الربع الرابع 

2015

الربع األول 

2016

28-158.614.4إرجاعات رضيبية

852.2332108.8األجور والرواتب

269.1473.8466.8القطاع الخاص

48.360.968.5النفقات التطويرية

11.1163.6-107.7مدفوعات لهيئات الحكم املحي

1,435.9870.0779.7املجموع

البيان
الربع األول 

2015

الربع الرابع 

2015

الربع األول 

2016

799.7586.4542.0دعم املوازنة

617.1237.2345.7      منح عربية

182.6349.2196.3      منح دولية

73.592.965.0دعم لإلنفاق التطويري

873.2679.3607.0املجموع

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

جدول 3-4: الدين العام )مليون شيكل(

الربع األول 

2015

الربع الرابع 

2015

الربع األول 

2016

5,207.95,726.85,490.9الدين املحي

2,778.93,119.82,998.3من املصارف

4,236.14,181.34,072.5الدين الخارجي

9,443.99,908.19,563.4اإلجاميل

صندوق 3: البنك الدويل: خسارة الفلسطينيني 
من عمليات املقاصة تقارب 300 مليون دوالر بالسنة

ــدويل  ــك ال ــاول البن ــطيني تن ــاد الفلس ــن االقتص ــنوي ع ــف الس ــره نص في تقري
موضــوع التــرّسب املــايل يف عالقــات التقــاص بــني فلســطني وإرسائيــل. وعمــل 
التقريــر عــى وضــع تقديــرات لحجــم التــرسب املــايل، أي املبالــغ التــي يحــق 
للســلطة الفلســطينية الحصــول عليهــا تبعــاً لالتفاقيــات، ولكــن تســتقطعها إرسائيــل 

ــا. 1 ــظ به وتحتف

ــأّن  ــّوه ب ــايل للســلطة الفلســطينية. ون ــر برســم صــورة للوضــع امل ــدأ التقري ب
الســلطة تّكنــت مــن تخفيــض العجــز املــايل يف موازنتها مــن 24.6% مــن الناتج 
ــى أّن العجــز  ــام 2015. ع ــام 2008 إىل 11.4% يف الع املحــي اإلجــاميل يف الع
هــذا مــا زال كبــراً وبقيمــة مطلقــة تصــل إىل 1.45 مليــار دوالر. ومــع انخفــاض 
املســاعدات واملنــح الدوليــة، التــي كانــت تقليديــاً تســد العجــز املــايل، باتــت 
ــد  ــداد. ولق ــن الس ــر ع ــتدانة والتأخ ــرة إىل االس ــطينية مضط ــة الفلس الحكوم
بلغــت املتأخــرات عــى الحكومــة للمورديــن مــن القطــاع الخــاص وصنــدوق 

تقاعــد املوظفــني مــا يعــادل 20% مــن الناتــج املحــي اإلجــاميل يف 2015.

يحاجــج التقريــر أّن إيقــاف التــرسب املــايل وتحســني رشوط املقاصــة ميكــن أن 
يســد جــزءاً مهــامً مــن فجــوة التمويــل يف املوازنــة الفلســطينية، نظــراً ألّن مبالغ 

املقاصــة تثــل 73% مــن إجــاميل إيــرادات الســلطة الفلســطينية.  

يوّزع التقرير مصادر الترسب املايل عى 6 قنوات2  
االســتراد غــر املبــارش والتخفيــض املفتعــل لقيمــة املســتوردات مــن الخــارج.   )1
أن جــزءاً كبــراً مــن الســلع التــي تــأيت إىل الســوق الفلســطينية مــن إرسائيــل 
هــي ســلع مســتوردة أصــالً مــن الخــارج، كــام يلجــأ التجــار الفلســطينيون إىل 
االســتراد مــن العــامل الخارجــي عــرب وســطاء إرسائيليــني لتجنــب الصعوبــات 
واملعامــالت املعّقــدة التــي تواجههــم. وهــذا يعنــي خســارة الســلطة 
الفلســطينية لعوائــد الجــامرك ورضيبــة القيمــة املضافــة عــى هــذه الســلع. 

ــألرايض الفلســطينية مــن  ــة ل ــني املســتوردات الفعلي ــارق ب ــر الف ــّدر التقري ق  
إرسائيــل وبــني قيمــة املســتوردات العاديــة واملمكنــة )حســب منــوذج جاذبيــة 
التجــارة(. وبلــغ الفــرق بــني الرقمــني 726 مليــون دوالر يف 2014، وهــو تقديــر 
لقيمــة البضائــع التــي تــأيت إىل األرايض الفلســطينية مــن إرسائيــل ولكّنهــا أصــالً 
عبــارة عــن بضائــع مســتوردة مــن طــرف ثالــث مــن الخــارج. ويعــادل هــذا 
نحــو 35% مــن قيمــة املســتوردات مــن إرسائيــل )باســتثناء املــاء والكهربــاء 
والوقــود(. وبافــراض متوســط للتعرفــة الجمركيــة ورضائــب الــرشاء يتوصــل 
التقريــر إىل أّن التــرسب عــرب هــذه القنــاة بلــغ 30.6 مليــون دوالر يف 2014.

مــن ناحيــة ثانيــة فــإّن التجــار الفلســطينيني واإلرسائيليــني غالبــاً مــا   
ــة )أدىن  ــأدىن مــن قيمتهــا الحقيقي يســّجلون قيمــة البضائــع املســتوردة ب
مبقــدار 32% مــن القيمــة الحقيقيــة بالنســبة للمســتوردات مــن الخــارج 
23% بالنســبة للمســتوردات مــن إرسائيــل(. ويقــّدر التقريــر أّن هــذا 
يرافــق مــع خســارة للخزانــة الفلســطينية تبلــغ 53 مليــون دوالر )= 222 

ــة(.  ــة املضاف ــة القيم ــة ورضيب ــة الجمركي ــّدل التعرف ــون × مع ملي

ــد تقريــر البنــك الــدويل أّن  التــرسب عــرب التجــارة الثنائيــة مــع إرسائيــل. يؤكّ  )2
ــر  ــم تســجيله بفوات ــل ال يت ــني فلســطني وإرسائي جــزءاً مهــامً مــن التجــارة ب
املقاصــة الرســمية، وهــذا يعنــي خســارة الســلطة الفلســطينية لرضيبــة 
القيمــة املضافــة عــى هــذه املشــريات، باإلضافــة إىل خســارة رضائــب الدخــل 
عــى التجــار الفلســطينيني. ويصــح هــذا بشــكل خــاص عــى تجــارة إرسائيــل 
ــة إىل أرايض  ــع اإلرسائيلي ــر للبضائ ــب كب ــاك تهري ــزة. أيضــاً هن ــع قطــاع غ م
الســلطة الفلســطينية )عــرب مناطــق ج بشــكل خــاص(. أخــراً هنــاك التخفيــض 
1   The World Bank: Economic Monitoring Report to the Ad Hoc Liaison 

Committee, April 19, 2016.
 http://documents.worldbank.org/curated/en/780371468179658043/

pdf/104808-WP-v12-nd-revision-PUBLIC-AHLC-report-April-192016-.pdf  
من أجل تحليل مفصل ملصادر وأشكال الترسب املايل انظر إىل املراقب 31 )كانون الثاين 2013(     2
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املراقب االقتصادي، عدد 45/ 2016

ــة كــام يتــم تســجيلها يف فواتــر املقاصــة.  ــع املتداول املفتعــل لقيمــة البضائ
يذكــر التقريــر أّن إرسائيــل لديهــا أرقــام دقيقــة نســبياً عــن قيــم البضائــع التــي   
يتــم توريدهــا إىل األرايض الفلســطينية )ألّن التجــار اإلرسائيليــني ملزمــون بتحويل 
فاتــورة املقاصــة )I( إىل الســلطات عنــد البيــع لتجــار الضفــة والقطــاع( ولكّنهــا 
ال تشــارك الســلطة الفلســطينية بهــذه املعلومــات. ووجــد تقريــر البنــك الــدويل 
أّن الفــارق يف قيمــة رضائــب القيمــة املضافــة عــى البضائــع التــي اشــراها تجــار 
الضفــة والقطــاع كــام هــي مســجلة يف املســتندات اإلرسائيليــة وقيمــة الرضائــب 
يف فواتــر املقاصــة عنــد الســلطة الفلســطينية بلــغ 103.7 مليــون دوالر يف العــام 

2014 )وهــو مــا يعــادل 17% مــن قيمــة الرضيبــة التــي اســرجعتها الســلطة(.

ــني ال  ــاب العمــل اإلرسائيلي الخصومــات مــن أجــور العــامل. نظــراً ألّن أرب  )3
ــن  ــاع الذي ــة والقط ــامل الضف ــى ع ــي ع ــني الوطن ــة التأم ــون رضيب يدفع
ــل العمــل الفلســطيني عــى  ــؤدي هــذا إىل تفضي ــى ال ي يشــغلونهم، وحت
ــة«.3   اإلرسائيــي، يتوجــب عليهــم دفــع مــا يعــرف باســم »رضيبــة املعادل
وينــص بروتوكــول باريــس عــى أن تقــوم إرسائيــل بتحويــل مبالــغ رضيبــة 
املعادلــة إىل الســلطة الفلســطينية شــهرياً )بعــد اســتقطاع تكاليــف الضامن 
الصحــي للعــامل يف مــكان العمــل(، رشيطــة أن تقــوم الســلطة باســتخدام 
ــطينيني  ــامل الفلس ــي للع ــامن اجتامع ــام ض ــة نظ ــوال لتغطي ــذه األم ه
وعائالتهــم. وتذكــر األرقــام الرســمية اإلرسائيليــة أّن مــا تــم جمعــه تحــت 
ــّدر  ــون دوالر خــالل الفــرة 2006-2013. ويق ــغ 169.2 ملي ــد بل هــذا البن
تقريــر البنــك الــدويل أّن املبلــغ يف العــام 2014 وصــل إىل 14 مليــون. وهذه 
املبالــغ ال يتــم فعليــاً تحويلهــا إىل الســلطة الفلســطينية بذريعة أّن الســلطة 
مل تقــم بتأســيس نظــام الضــامن االجتامعــي املذكــور. أيضــاً تســتقطع 
إرسائيــل مــن أجــور العــامل مبلــغ »طابــع الصحــة« دون أن يســتفيد عــامل 
الضفــة والقطــاع مــن خدمــات هــذا الضــامن الصحــي. وقــّدر التقريــر هــذا 
ــرة 2013-2006،  ــالل الف ــون دوالر خ ــو 55.4 ملي ــتقطع بنح ــغ املس املبل
ومبقــدار 16.2 مليــون يف 2014. أخــراً، هنــاك رضائــب الدخــل التــي 
ــي بنــص بروتوكــول باريــس  ــل مــن أجــور العــامل والت تســتقطعها إرسائي
ــا إىل الســلطة )100%  ــن قيمته ــل 75% م ــل بتحوي ــوم إرسائي ــى أن تق ع
ــتعمرات(.  ــامل يف املس ــور الع ــن أج ــتقطعة م ــل املس ــب الدخ ــن رضائ م
ويقــول التقريــر أّن هنــاك غــش كبــر هنــا إذ أّن العــامل ال يحصلــون دامئــاً 
ــني ال  ــل اإلرسائيلي ــاب العم ــن أّن أرب ــالً ع ــور، فض ــد األدىن لألج ــى الح ع
ــر أّن  ــد التقري ــامل. ويؤك ــة للع ــور الحقيقي ــداد واألج ــن األع ــون ع يبلغ
قيمــة رضائــب الدخــل التــي تحولهــا إرسائيــل فعليــاً إىل الســلطة متدنيــة 

ــون دوالر ســنوياً يف الســنوات األخــرة. ــزد 8.4 ملي ــة ومل ت للغاي

4(  الرضائــب يف مناطــق ج. هنــاك نشــاطات اقتصاديــة واســعة نســبياً يف املناطــق 
ج، صناعيــة وســياحية ومشــاريع كهربــاء واتصــاالت. ولكــّن الســلطة الفلســطينية 
ال تحصــل عــى رضائــب الدخــل التــي تفــرض عــى تلــك األعــامل )التــي تقــع 
خــارج حــدود املســتعمرات واملناطــق العســكرية( كــام بنــص بروتوكــول باريــس.

رضائــب العبــور عــى جــرس اللبنــي )الكرامــة(. ينــص بروتوكــول باريــس عــى   )5
أن تســرجع الســلطة الفلســطينية %46 مــن رضيبــة العبــور عــى جــرس اللنبــي 
التــي تفــرض عــى أول 750 ألــف مســافر، ثــم 62% عــى أعــداد املســافرين 
األعــى مــن ذلــك. وكانــت رضيبــة العبــور يف 1995 تبلــغ 26 دوالر فقــط. ومــع 
أّن الرســم ارتفــع ووصــل إىل 40 دوالر يف 2008 )46 دوالر عــى األجانــب( إال 
أّن إرسائيــل مــا زالــت تحــول 10.5 دوالر فقــط لقــاء كل مســافر إىل الســلطة 
الفلســطينية. وقــّدر التقريــر املبلــغ الــذي يتوّجــب عــى إرسائيــل تحويلــه يف 
العــام 2014 بنحــو 20.1 مليــون دوالر مقارنــة مبــا تــم تحويلــه فعــالً والــذي ال 

يتجــاوز 7.9 مليــون، أي أّن التــرسب بلــغ 12.2 مليــون يف ذلــك العــام.

ارتفــاع التكاليــف اإلداريــة وتكاليــف التحصيــل. ينــص بروتوكــول باريــس عــى   )6
ــل  ــف التحصي ــة تكالي ــغ املقاصــة لتغطي ــل 3% مــن مبال أن تســتقطع إرسائي
واإلدارة. وبلغــت قيمــة هــذا البنــد 63 مليــون دوالر يف 2014. ويذكــر التقريــر 
أّن معــّدل 3% رمبــا كان مقبــوالً يف التســعينات، عندمــا كانــت القيمــة الكليّــة 

مــن أجــل معلومــات وتحليــل مفصــل حــول االســتقطاعات مــن أجــور عــامل الضفــة والقطــاع يف ارسائيــل   3

واملســتعمرات انظــر املراقــب 33 )آب 2013(.

للتجــارة متدنيــة والجهــد اإلداري كبــر. أّمــا اآلن فــإّن نســبة التكاليــف اإلدارية 
الفعليــة يجــب أن ال تزيــد عــى 0.6% .4 وباســتخدام هــذه النســبة الواقعيــة 
للتكاليــف اإلداريــة يتوصــل التقريــر اىل أن حصــة ارسائيــل لتغطيــة تكاليــف 
ــون دوالر، أي أّن  ــد عــى 13 ملي ــا يجــب أن ال تزي ــب وتحويله ــع الرضائ جم
ــون  ــغ 50 ملي ــغ الواقعــي املســتحق يبل ــغ املســتقطع واملبل ــني املبل الفــارق ب
دوالر. مــن ناحيــة أخــرى يذكــر التقريــر أّن إرسائيــل تســتقطع 3% مــن قيمــة 
ــن  ــي تشــريها الســلطة م ــات الت ــا عــى املحروق ــم فرضه ــي يت ــب الت الرضائ
ــذه  ــع ه ــأّن جم ــد ب ــطينية تؤك ــة الفلس ــة، وأّن الحكوم ــرشكات اإلرسائيلي ال
ــل وأّن اســتقطاع  ــة عــى إرسائي ــف إداري ــة تكالي ــع أيّ ــق م ــب ال يراف الرضائ
ــل  ــتقطعته إرسائي ــا اس ــغ م ــف )بل ــب أن يتوق ــف ويج ــر مجح ــا أم 3% منه

بالعالقــة مــع رضائــب املحروقــات فقــط 30 مليــون دوالر يف 2014(.

يلخــص الجــدول مصــادر وقيمــة األمــوال التــي تخرسهــا الســلطة الفلســطينية يف 
ــام  ــون دوالر يف الع ــغ هــذه نحــو 285 ملي ــل. وتبل ــع إرسائي ــة م ــالت املقاّص تعام
2014، وهــو مــا يعــادل 2.2% مــن الناتــج املحــي اإلجــاميل يف ذلــك العــام. ويؤكّــد 
التقريــر أّن هــذا التقديــر متــدين عــن القيمــة الحقيقيــة ذلــك ألنـّـه مل يكــن باإلمكان 
ــة إىل األرايض الفلســطينية، أو  ــة املهّرب ــع اإلرسائيلي ــرات لقيمــة البضائ وضــع تقدي

لقيمــة الرضائــب الضائعــة يف املناطــق ج. 

تضارب التقديرات
جــاء تقديــر البنــك الــدويل هــذا إثــر دراســات متعــددة عملــت عــى وضــع 
ــرات للتــرسب املــايل. ومــن بــني آخــر الدراســات التــي قامــت بذلــك دراســة  تقدي
ملنظمــة »األونكتــاد«. قــّدرت األونكتــاد بــأّن التــرسب املــايل بنحــو 313 مليــون دوالر 
يف العــام 2013، أو نحــو 3.6% مــن الناتــج املحــي اإلجــاميل يف ذلــك العــام. 5 وهــذا 
الرقــم أعــى بكثــر مــن تقديــر البنــك الــدويل. واألمــر ال يقتــرص فقــط عــى الفــرق 
بــني 3.6% و2.2% مــن الناتــج املحــي اإلجــاميل، بــل يتعــداه إىل أكــر مــن ذلــك. إذ 
أّن دراســة »األونكتــاد« ال تأخــذ باالعتبــار الخســارة مــن االســتقطاعات مــن أجــور 
العــامل، أو مــن رضيبــة عبــور جــرس الكرامــة، أو مــن املبالغــة يف التكاليــف اإلداريــة 
ــز دراســة »األونكتــاد« حــرصاً عــى التــرسب  كــام يفعــل تقريــر البنــك الــدويل. تركّ
املــايل الــذي يرافــق مــع عمليــات التبــادل التجــاري )مبــا فيهــا نشــاطات التهريــب(. 
ولقــد قــّدرت قيمــة هــذا التــرسب بنحــو 313 مليــون دوالر كــام جــاء ســابقاً. أّمــا 
تقديــر التــرسب املــايل املرتبــط بالعمليــات التجاريــة فقــط يف دراســة البنــك الــدويل 
الحاليــة فإنـّـه ال يزيــد عــى 187 مليــون دوالر. هــذا الفــارق الكبــر بــني التقييمــني، 
ــات  ــة إىل دراس ــتمرار الحاج ــى اس ــد ع ــرى، يؤكّ ــددة األخ ــرات املتع ــني التقدي وب
ــات أكــر مالمئــة، للوصــول إىل  ــة ومنهجي ــة، تقــوم عــى معلومــات أكــر دقّ إضافي

األرقــام الواقعيــة للتــرسب.

ــل  ــواردات إىل ارسائي ــواردات الفلســطينية مــن إجــاميل ال النســبة مؤسســة عــى أســاس أّن حصــة ال  4
تبلــغ %6 تقريبــا، وعنــد أخــذ 6% مــن مجمــل تكاليــف مصلحــة الجــامرك ورضيبــة القيمــة املضافــة 

ــة املســتوردات الفلســطينية. ــن قيم ــادل 0.6% م ــغ يع ــإّن املبل ــة ف اإلرسائيلي
مــن أجــل مراجعــة مفصلــة ملنهجيــة ونتائــج دراســة »األونكتــاد«، وللتقديــرات البديلــة واملختلفــة   5

الثــاين 2013(. )كانــون   31 »املراقــب«  انظــر  املــايل،  للتــرسب 

53.0الخسارة من التخفيض املفتعل يف قيمة الواردات من الخارج

30.6الخسارة من االستراد غر املبارش

103.7خسارة رضائب القيمة املضافة يف التجارة مع إرسائيل

19.0*الخسارة من عدم تحويل "رضيبة املعادلة" عى أجور العامل

16.2*الخسارة من عدم تحويل" طابع الصحة" عى أجور العامل

12.2الخسارة من عدم تحويل" رضائب العبور عى جرس اللنبي"

50.4الخسارة من املبالغة يف التكاليف اإلدارية

285.2املجموع

*: وافقت إرسائيل مؤخراً، ومن حيث املبدأ، عى تحويل هذه املبالغ إىل الحكومة الفلسطينية.

جدول: مصادر وقيمة الخسارة السنوية يف تحويات املقاصة )مليون دوالر(



معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني (ماس)
اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني

سلطة النقد الفلسطينية

معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني (ماس)
اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني

سلطة النقد الفلسطينية

املراقب االقتصادي، عدد 2016/45
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4- القطاع املرصيف:

للعمــل يف  املرّخصــة  املصــارف  )وخصــوم(  أصــول  إجــاميل  بلــغ 
ــذا  ــل ه ــع األول 2016، وميثّ ــة الرب ــار دوالر نهاي ــطني 13.1 ملي فلس
ــة العــام 2015، وبنســبة 10.2% عــن  ــادة بنســبة 4.3% عــن نهاي زي

ــام 2015. ــن الع ــر م ــع املناظ ــة الرب نهاي

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

الربع األول 

2015

الربع الرابع 

2015

الربع األول 

2016

11,92512,60213,144إجاميل األصول

5,1265,8256,137التسهيالت االئتامنية

4,0893,8703,977أرصدة لدى سلطة النقد واملصارف

846702803موجودات أخرى

11,92512,60213,144إجاميل الخصوم

8,9749,65510,055ودائع الجمهور

1,4461,4621,483حقوق امللكية

772852909أرصدة سلطة النقد واملصارف

318183229املطلوبات األخرى

التسهيات االئتامنية

ــاع  ــام يف األرب ــارشة ك ــة املب ــهيالت االئتامني ــاع يف التس ــتمر االرتف اس
الســابقة وبلــغ 313 مليــون دوالر، وهــو مــا رفــع إجــاميل التســهيالت 
ــبة  ــهيالت بنس ــذه التس ــت ه ــار دوالر. وتّوزّع ــة إىل 6.1 ملي االئتامني
ــى  ــاً، وع ــا جغرافي ــاص. أّم ــاع الخ ــام و77% للقط ــاع الع 23% للقط
الرغــم مــن أّن التســهيالت املمنوحــة يف قطــاع غــزة ارتفعــت بنســبة 
13% بــني الربعــني املتالحقــني، إاّل أّن حّصــة قطــاع غــزة مــن إجــاميل 

ــد عــى %13. التســهيالت مــا زالــت متواضعــة وال تزي

ــور(  ــع )للجمه ــت الودائ ــد ارتفع ــات فلق ــب املطلوب ــن جان ــا م أّم
مبقــدار 400 مليــون دوالر بــني نهايــة الربــع الرابــع 2015 والربع األول 
2016. وبلغــت حّصــة القطــاع العــام مــن إجــاميل الودائــع 7% تقريبــاً 
)93% للقطــاع الخــاص(، كــام بلغــت حّصــة قطــاع غــزة مــن اإلجــاميل 
11% فقــط وتوضــح األشــكال 4-1 و4-2 تــوزّع الودائــع حســب أنــواع 
ــوزع  ــا الشــكل 4-3 فيصــّور الت ــداع. أّم ــة اإلي الوديعــة وحســب عمل
النســبي ألغــراض ائتــامن القطــاع الخــاص، حيــث بلغــت حصــة تويــل 

الســلع االســتهالكية 28% مــن إجــاميل التســهيالت االئتامنيــة.

أرباح املصارف

بلــغ صــايف دخــل املصــارف )أربــاح املصــارف( املرخصــة يف فلســطني 
42.3 مليــون دوالر يف الربــع األول 2016 بزيــادة مبعــّدل 45% عــى 
أربــاح املصــارف يف الربــع الســابق. وجــاءت الزيــادة الكبــرة هــذه 
ــات عــى ذات املعــّدل  ــاض النفق ــرادات وانخف ــاع اإلي بســبب ارتف
تقريبــاً 5.5%. وكــام هــو الحــال يف األربــاع الســابقة كان بنــد الفوائد 

هــو املســاهم األكــرب يف صــايف إيــرادات املصــارف )%70(.

الفوائد

توّضــح األشــكال أّن صــايف هامــش ســعر الفائــدة )وهــو الفــارق بــني 
الفوائــد عــى القــروض والفوائــد عــى الودائــع، ويُعــرف اختصــاراً 
باســم الـــ »spread«( كان األعــى عــى عملــة الشــيكل )8.45 نقطة 

شكل 4-3: التوزيع النسبي إلجاميل التسهيات االئتامنية 
للقطاع الخاص )الربع األول 2016(

شكل 4-4: الفوائد املرصفية عىل العمات )الربع األول 2016()%(
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جدول 4-2: أرباح املصارف املرّخصة يف فلسطني )مليون دوالر( 

 20152016

الربع األولتراكميالربع الرابعالربع األول 

123130.7512.1138.4صايف اإليرادات 

88.897373.898.4الفوائد

22.622.190.524.2العموالت

11.611.647.815.8غرها

86.9101.5378.296.1النفقات

76.991.8334.886.3النفقات التشغيلية واملخصصات

109.743.49.8الرضيبة

36.129.2133.942.3صايف الدخل

ــدوالر  ــى ال ــراً ع ــة( وأخ ــار )6.28 نقط ــى الدين ــم ع ــة(، ث مئوي
)6.15(. ويتأثّــر ســعر الفائــدة عــى العمــالت املختلفــة بالسياســة 
النقديــة يف الدولــة صاحبــة العملــة )هــذا يفــرّس مثــالً االنخفــاض 
يف الفوائــد عــى الشــيكل مقارنــة بالربــع الســابق نتيجــة السياســة 
النقديــة التوســعية لبنــك إرسائيــل(. كــام يتأثـّـر أيضــاً باملخاطــر التي 
ــاكل  ــالً املش ــة )مث ــالت املختلف ــل بالعم ــارف للتعام ــا املص تقّدره
التــي تواجههــا املصــارف الفلســطينية مــع فوائــض الشــيكل(. أخــراً، 
ــو  ــارف وه ــني املص ــس ب ــص التناف ــة، أو نق ــل املنافس ــاك عام هن
مــا يؤثــر أيضــاً عــى مســتوى الفوائــد وعــى الفــارق بــني الفوائــد 
عــى القــروض والفوائــد عــى الودائــع. ولقــد اســتنتجت دراســة لـــِ 
»مــاس« أّن صــايف هامــش ســعر الفائــدة مرتفــع يف فلســطني مقارنة 

بالــدول املجــاورة )انظــر عــدد املراقــب 37(

55,598عدد المقترضين
39,433-   الضفة الغربية

16,165-    قطاع غزة
149.7إجمالي محفظة القروض )مليون دوالر(

109.2-   الضفة الغربية
40.5-    قطاع غزة

مؤسسات االقراض

بلــغ عــدد مؤسســات اإلقــراض املتخصصــة واملرخصــة مــن ســلطة 
النقــد 6 مؤسســات. وكان لهــذه املؤسســات 75 فــرع ومكتــب 
ــة  ــاميل محفظ ــدول )4-3( أّن إج ــح الج ــع األول. ويوّض ــة الرب نهاي
ــون  ــو 150 ملي ــغ نح ــات بل ــذه املؤسس ــن ه ــة م ــروض املقّدم الق
دوالر، 73% منهــا يف الضفــة والباقــي يف قطــاع غــزة. كــام بلــغ 
عــدد املقرضــني نحــو 55.6 ألــف مقــرض. وذهــب نحــو 30% مــن 

ــة. ــراض تجاري ــا إىل أغ ــّم ربعه ــكان، ث ــراض االس ــروض ألغ الق

القيمة السوقية ألسهم الرشكات 49عدد الرشكات املدرجة

املدرجة )مليار دوالر(

3.21

41%الخدمات13الصناعة

30%البنوك والخدمات املالية12الخدمات

16%االستثامر9االستثامر

9%الصناعة8املصارف والخدمات املالية

4%التأمني7التأمني

صندوق 4: بنك املراسلة: قناة التجارة والتحويات مع إرسائيل

عــى الرغــم مــن توفّــر 4 غــرف تقــاص إلتــام عمليــات املقاصــة املختلفــة بــني 
املصــارف يف كل مــن إرسائيــل وفلســطني، إاّل أّن الغــرف الفلســطينية واإلرسائيلية 
هــذه ليــس لهــا عالقــة مبــارشة مــع بعضهــا البعــض، مــام يحــول دون إجــراء 
عمليــات التقــاص املبــارش فيــام بينهــا )مثــل مبادلــة شــيك مســحوب عــى رصيد 

يف بنــك فلســطيني مــع شــيك مســحوب عــى رصيــد يف بنــك إرسائيــي( . 1

تجــري عمليــات تحويــل األمــوال وتبــادل الشــيكات بــني املصــارف اإلرسائيليــة 
 Correspondent( "والفلســطينية عــرب مــا يُعــرف باســم "بنــك املراســلة
ــة  ــخصا يف الضف ــرض أّن ش ــايل: لنف ــكل الت ــى الش ــة ع ــم العملي Bank(. وتت
الغربيــة اشــرى بضاعــة مــن تاجــر يف إرسائيــل وقــام بكتابــة شــيك للتاجــر عــى 
حســابه يف بنــك فلســطيني. حاملــا يضــع التاجــر اإلرسائيــي الشــيك يف حســابه 
يف بنــك إرسائيــي، يقــوم هــذا البنــك بإرســال معلومــات حــول الشــيك إىل "بنــك 
املراســلة"، الــذي يقــوم بــدوره بإرســال املعلومــات إىل البنــك الفلســطيني الــذي 
ســحب عليــه الشــيك. وعنــد إثبــات صحــة الشــيك وتوفــر الرصيــد يقــوم البنــك 
الفلســطيني بتحويــل املبلــغ املســّجل يف الشــيك إىل بنــك املراســلة، الــذي يقــوم 
بــدوره بتحويــل املبلــغ إىل البنــك اإلرسائيــي، وهــو مــا يســمح لألخــر بإضافــة 
املبلــغ إىل حســاب التاجــر اإلرسائيــي. ويطبــق املســار ذاتــه عنــد اســتالم تاجــر 

فلســطيني لشــيك مســحوب عــى رصيــد يف بنــك ارسائيــي.

إّن مجــرد معرفــة أّن نحــو 70% مــن الــواردات الفلســطينية تــأيت مــن إرسائيــل، و%85 
مــن الصــادرات الفلســطينية تذهــب إىل إرسائيــل، تُعطــي فكــرة رسيعــة عــن أهميــة 
ــارشة  ــع إضافــة إىل التحويــالت املب ــه "بنــك املراســلة". هــذا بالطب ــذي يلعب ــدور ال ال
الضخمــة، مثــل تحويــالت أجــور العــامل الفلســطينيني يف إرسائيــل وتحويــالت الجامرك 

والرضائــب اىل الحكومــة الفلســطينية، التــي تتــم أيضــا بوســاطة "بنــك املراســلة".

يذكــر تقريــر شــهر أيلــول 2016 لصنــدوق النقــد الــدويل عــن االقتصــاد 
لصالــح  الفلســطينيون  أصدرهــا  التــي  الشــيكات  عــدد  أّن  الفلســطيني2  
اإلرسائيليــني، والتــي مــرت عــرب "بنــك املراســلة"، بلــغ 300 ألــف شــيكل يف العــام 
ــي  ــيكات الت ــا الش ــيكل. أّم ــار ش ــيكات 8 ملي ــذه الش ــة ه ــت قيم 2015. وبلغ
كتبهــا اإلرسائيليــون لصالــح الفلســطينيني يف نفــس العــام فلقــد بلــغ عددهــا 800 
ألــف شــيك، بقيمــة إجامليــة بلغــت 7 مليــار شــيكل. يُضــاف إىل ذلــك عمليــات 
ــل  ــطني إىل إرسائي ــن فلس ــيكل م ــار ش ــا 8 ملي ــت قيمته ــارشة بلغ ــل مب تحوي
و14 مليــار شــيكل باالتجــاه املعاكــس. ويجــدر التنويــه أّن تحويــالت حســابات 
ــد األخــر. ــة يف هــذا البن ــل والســلطة الفلســطينية متضمن ــني إرسائي املقاصــة ب

ــا ومثالــب نظــام "بنــك املراســلة"، كــام  ــدويل مزاي ناقشــت نــرشة صنــدوق النقــد ال
ــك  ــف "بن ــال توق ــطيني يف ح ــاد الفلس ــه االقتص ــي تواج ــر الت ــت إىل املخاط تطرق
املراســلة" عــن التعامــل مــع املصــارف الفلســطينية، وهــو األمــر الــذي حــدث يف العــام 
ــا  2009 حــني توقــف البنــك عــن التعامــل مــع املصــارف يف قطــاع غــزة بدعــوى أنّه

ــة". ــع يف "أراض معادي تق

الغرف األربعة هي: غرفة لتقاص الشيكات، غرفة لتقاص التحويالت املبارشة بني املصارف، غرفة     1
)Real Time Clearing( لتقاص مدفوعات بطاقات االئتامن، وغرفة لتقاص املدفوعات اآلنية

2   IMF )2016(: West Bank and Gaza, Report to the Ad Hoc Liaison Committee Meeting, 
September 7.

 http://www.imf.org/~/media/Files/Countries/ResRep/WBG/2016WBGRR.ashx

جدول 4-3: بيانات مؤسسات اإلقراض املتخصصة 
)الربع األول 2016(

جدول 4-4: بورصة فلسطني )نهاية الربع األول 2016(

بورصة فلسطني

ــج املحــي  ــة يف بورصــة فلســطني إىل النات ــة األســهم املتداول بلغــت قيم
ــط  ــهم 5 رشكات فق ــت أس ــط، وحظي ــع األول 3.6% فق ــاميل يف الرب اإلج
عــى 84% مــن إجــاميل قيمــة األســهم املتداولــة: )االتصــاالت الفلســطينية 
ــك  ــك التجــاري 10%، أيب ــك فلســطني 22%، باديكــو 13%، البن 34%، بن
5%(. وانخفضــت القيمــة الســوقية للــرشكات املدرجــة بنســبة%3.8  
مقارنــة مــع الربــع الســابق لتصــل إىل 3.21 مليــار دوالر، وانعكــس هــذا 
ــد 506.28  ــع األول عن ــة الرب ــق نهاي ــذي أغل ــدس« ال ــؤرش الق ــى »م ع
نقطــة، مراجعــاً مبقــدار 26.45 نقطــة عــن إغــالق نهايــة الربــع الســابق.
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5- مؤرشات االستثامر:

رخص البناء

عــدد رخــص األبنيــة ومســاحاتها مــؤرش مهــم عــى النشــاط 
االســتثامري. يعــرض الشــكل التطــور املســتمر يف أعــداد الراخيــص 
ــاع الســنة. إذ وصــل  ــة املرّخصــة يف أرب املســّجلة ومســاحات األبني
عــدد الرخــص يف الربــع األول 2016 إىل 3,232 ترخيــص، 243 منهــا 
ــص يف  ــكّي للراخي ــدد ال ــل الع ــكنية. وميثّ ــر س ــاين غ ــص ملب تراخي
هــذا الربــع طفــرة قويــة عــن عددهــا يف الربــع املناظــر مــن العــام 
ــة  ــاحات األبني ــت مس ــة، بلغ ــة ثاني ــن ناحي ــغ 64%. م 2015 تبل
املرخصــة يف الربــع األول 1,322 ألــف مــر مربــع، وهــذا يزيــد 
ــر.  ــع املناظ ــة يف الرب ــاحات املرّخص ــن املس ــو 48% ع ــّدل نح مبع
يتوجــب التنبيــه إىل أّن عــدد الرخــص املســّجلة ال تعنــي بالــرضورة 
املبــارشة يف أعــامل البنــاء، كــام أّن بعــض نشــاطات البنــاء، خاّصــة 
يف املناطــق الريفيــة، ال يتــم تســجيلها واســتصدار رخــص بنــاء لهــا.

أعداد السيارات

أعــداد الســيارات املســّجلة للمــرة األوىل هــي مــؤرش معتمــد عــن 
ــعار  ــاع أس ــراً الرتف ــكان. إذ نظ ــات الس ــة وتوقّع ــة االقتصادي الحال
ــإّن  ــرصيف، ف ــراض امل ــرب االق ــم ع ــاً يت ــا غالب ــيارات وألّن رشاءه الس
املــؤرش يعــرّب عــن املنــاخ االقتصــادي والتوقعــات. بلــغ عــدد 
الســيارات الجديــدة واملســتعملة )املســّجلة للمــرة األوىل( يف الضفــة 
الغربيــة يف الربــع األول مــن العــام 7,240 ســيارة. وهــذا يزيــد 
مبقــدار 240 ســيارة عــن عددهــا يف الربــع الســابق، ومبقــدار 1,811 

ــام 2015. ــن الع ــر م ــع املناظ ــيارة يف الرب س

جدول 5-1: أعداد السيارات الجديدة واملستعملة املسجلة ألول 
مرة يف الضفة الغربية )الربع األول 2016(

شكل 5-1: مجموع رخص األبنية الصادرة ومجوع املساحات 
املرخصة يف األرايض الفلسطينية )2016-2015(
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المساحات المرخصة 

 سيارات من  

السوق الخارجي 

)جديد(

 سيارات من 

السوق الخارجي 

)مستعمل(

 سيارات من 

السوق اإلرسائييل 

)مستعمل(

 املجموع 

3531,6223742,349 كانون الثاين 

3852,0722182,675 شباط 

5341,4022802,216 آذار 

1,2725,0968727,240 املجموع

6- األسعار والتضّخم:
يتــم قيــاس التغــّر يف الرقــم القيــايس ألســعار املســتهلك يف اقتصاد ما 
بتطــّور أســعار مجموعــة مختــارة مــن الســلع والخدمــات األساســية 
التــي تعكــس منــط االســتهالك الوســطي للعائــالت يف هــذا االقتصــاد 
ــلّة  ــم "س ــا اس ــق عليه ــات يُطل ــلع والخدم ــذه الس ــة ه )ومجموع
ــات الســلّة عــى  ــاً مختلفــة ملكّون ــم إعطــاء أوزان االســتهالك"(. ويت
ــعار  ــطي أس ــذ وس ــم أخ ــام يت ــا. ك ــاق األرس عليه ــبة إنف ــوء نس ض
مكونــات هــذه الســلة يف املناطــق الجغرافيــة املختلفــة. أّمــا معــّدل 
ــات يف  ــلع والخدم ــة الس ــعار كاف ــّدل يف أس ــس التب ــم فيقي التضخ
االقتصــاد. ويوّضــح الشــكل أّن املؤرشيــن يســران معــاً عــى الرغــم 

مــن بعــض التبايــن يف معــّدالت تبّدلهــام.

ــالت  ــة للعائ ــّوة الرشائي ــّدل يف الق ــم التب ــّدل التضخ ــس مع ويعك
واألفــراد. إذ بافــراض ثبــات األجــور والرواتــب االســمية، فــإّن معــّدل 
ــراد  ــالت واألف ــة للعائ ــّوة الرشائي ــي أّن الق ــدار 1% يعن تضخــم مبق

انخفضــت بنفــس النســبة.

يوّضــح الشــكل املرفــق أّن معــّدل التضخــم كان منخفضــاً يف األرايض 
ــع  ــس يف الواق ــذا يعك ــة. وه ــنوات املاضي ــالل الس ــطينية خ الفلس
انخفــاض التضخــم يف إرسائيــل ويف بقيــة أنحــاء العــامل. إذ أّن تبــّدل 
األســعار يف األرايض الفلســطينية يتولـّـد مبدئيــاً مــن مصدريــن، ارتفاع 

أســعار البضائــع املســتوردة، وارتفــاع األســعار ذو املنشــأ املحــي.

ألســعار  القيــايس  الرقــم  يف  انخفاضــاً   2016 األول  الربــع  شــهد 
ــه، أي أّن  ــابق علي ــع الس ــع الرب ــة م ــدار 0.9% مقارن ــتهلك مبق املس
معــّدل التضخــم كان ســالباً يف هــذا الربــع. التضخــم الســالب هــو يف 
الواقــع مشــكلة خطــرة تــؤرق حاليــاً اقتصاديــات الــدول الكبــرة، مثل 
ــان واالتحــاد األورويب. ذلــك ألّن االنخفــاض املســتمر يف األســعار  الياب
يدفــع املســتهلكني إىل تأجيــل االســتهالك )ألّن األســعار غــداً ســتكون 
أدىن مــن أســعار اليــوم(. وهــذا ينعكــس بالطبــع عــى الطلــب الــكي 
ــّن  ــود. ولك ــز الرك ــاج وتركّ ــن انحــدار اإلنت يف االقتصــاد مــام يعــزز م
األمــر قــد يكــون مختلفــاً يف فلســطني، إذ أّن تأجيــل االســتهالك هنــا 
ميكــن أن يــؤدي مبدئيــاً إىل تقليــص االســتراد وعجــز امليــزان التجــاري 

)نظــراً ألّن معظــم االســتهالك يتــم اســتراده مــن الخــارج(.

يجــدر التنويــه أّن التضخــم يف إرسائيــل كان ســالباً يف كل شــهر منــذ 
أواســط 2015 وحتّــى تــوز 2016 )أكــر مــن 45% مــن الــوزن 
ــكن  ــف الس ــى تكالي ــود ع ــي يع ــعار اإلرسائي ــرس األس ــكي لفه ال

ــاالت(. ــالت واالتص واملواص

انخفــاض فهــرس أســعار املســتهلك يف فلســطني مبقــدار %0.9 
ــواد  ــة امل ــعار مجموع ــاض أس ــة انخف ــاء حصيل ــع األول ج يف الرب
ــل  ــعار النق ــاض أس ــدار3.01%(، وانخف ــات )مبق ــة واملرشوب الغذائي
واملواصــالت )1.42%( يف حــني ســّجلت أســعار مجموعــة املرشوبات 

ــبة %5.12. ــاً بنس ــغ ارتفاع ــة والتب الكحولي

ــايس ألســعار املســتهلك مــع انخفــاض  ترافــق انخفــاض الرقــم القي
ــة(  ــع إىل تجــار التجزئ ــة )ســعر البي ــايس ألســعار الجمل ــم القي الرق
ــعار  ــاض أس ــن انخف ــذا ع ــج ه ــني، ونت ــني الربع ــدار 0.91% ب مبق
 %1.44 بنســبة  املســتوردة،  والســلع  املحليــة  للســلع  الجملــة 
و0.52% عــى التــوايل. كذلــك انخفــض الرقــم القيــايس ألســعار 
املنتــج )األســعار التــي يتلّقاهــا املنتجــون املحلّيــون( بنســبة %1.19 

ــني. ــني الربع ب
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املراقب االقتصادي، عدد 45/ 2016

شكل 6-1: نسب التغري يف الرقم القيايس ألسعار املستهلك 
والتضخم )2016-2010(

تحوالت القوة الرشائية

األرايض  يف  التــداول  يف  رئيســية  عمــالت  ثــالث  لوجــود  نظــراً 
ــراد  ــة لألف ــوة الرشائي ــّدل الق ــاس تب ــد قي ــن املفي ــطينية فم الفلس

الذيــن يتلقــون رواتبهــم وأجورهــم بالــدوالر أو الدينــار.

القــوة الرشائيــة للشــيكل: يقيــس معــّدل التضخــم يف االقتصــاد 
ــم  ــون رواتبه ــراد الذيــن يتلق ــة لكافّــة األف ــوة الرشائي ــّور الق تط
بالشــيكل ويرصفــون كامــل دخلهــم عــى ســلع وخدمــات بالشــيكل. 
وهــذه كــام ذكرنــا ســابقاً تحّســنت مبقــدار 0.898% باملتوســط بــني 

ــني. ــني املتالحق الربع

القــّوة الرشائيــة للــدوالر: شــهد الربــع األول 2016 تحّســناً يف قيمــة 
شــيكل   3.908 )إىل   %0.774 مبقــدار  شــيكل  إىل  الــدوالر  رصف 
ــدار  ــت مبق ــيكل انخفض ــعار بالش ــإّن األس ــل ف ــكل دوالر(. باملقاب ل
0.898%، مــام يعنــي أّن األفــراد الذيــن يتلقــون رواتبهــم بالــدوالر 
ويرصفــون كامــل نفقاتهــم بالشــيكل، تحّســنت قوتهــم الرشائيــة يف 

الربــع األول مبقــدار %1.672 )=0.774+0.898(

ــع  ــار م ــاط الدين ــن ارتب ــم م ــى الرغ ــار: ع ــة للدين ــّوة الرشائي الق
الــدوالر بســعر رصف ثابــت، إاّل أّن تباينــاً طفيفــاً يطــرأ عــى 
ــار  ــن رصف الدين ــيكل. تحّس ــاه الش ــام تج ــعر رصفه ــر يف س التغ
مقارنــة   2016 األول  الربــع  0.768%يف  مبقــدار  الشــيكل  تجــاه 
بالربــع الســابق. وهــو مــا يعنــي أّن القــّوة الرشائيــة ملــن يتلقــون 
رواتبهــم بالدينــار ويرصفــون بالشــيكل تحّســنت مبقــدار 1.666 

.)0.768+0.898=(

ــم  ــون رواتبه ــن يتلق ــة مل ــوة الرشائي ــن الق ــاً أّن تحّس ــى طبع ال يخف
بالشــيكل ميكــن أن يذهــب هبــاًء إذا مــا كانــت األرسة مضطرة لتســديد 
بعــض نفقاتهــا بالــدوالر أو الدينــار )مثــل إيجــار أو قــروض املســكن(.

شكل 6-2: تطّور الرقم القيايس ألسعار الجملة وأسعار املنتج 
)2016-2010(
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شكل 6-3: تطور القوة الرشائية )نسب مئوية( 
)الربع األول 2016(
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ــندات  ــرشاء س ــة ل ــن خطّ ــة 2015 ع ــك يف نهاي ــن البن ــه. وأعل ــبب تباطئ بس
بقيمــة 60 مليــار يــورو بالشــهر. ومــع حلــول آذار 2016 رفــع البنــك املشــريات 

إىل 80 مليــار يــورو يف كل شــهر.

قنوات التأثري
الســؤال اآلن ماهــي القنــوات التــي تؤثـّـر مــن خاللهــا الزيــادة يف الكتلــة النقديــة 
)التســهيل الكّمــي( عــى االقتصــاد الحقيقــي؟ يطلــق االقتصاديــون عــى القنــوات 
التــي يتــم عربهــا تأثــر كميــة النقــود عــى املتغــرات الحقيقيــة، مثــل اإلنتــاج 
ــن يف  ــل" )Transmission Mechanism(. ميك ــة التحوي ــم "آلي ــغيل، اس والتش

الواقــع تعريــف 4 قنــوات يؤثـّـر التســهيل الكّمــي مــن خاللهــا عــى االقتصــاد:

ــع، أي أّن  ــإّن أســعارها ترتف ــرشاء ســندات ف ــزي ب ــك املرك ــوم البن ــا يق عندم  .1
ــدوره يخفــض  ــة عــى الســندات )yield( تنخفــض. هــذا ب ــدة الحقيقي الفائ
تكاليــف االقــراض للــرشكات التــي تقــوم بإصــدار ســندات جديــدة، وهــو مــا 

ــز االســتثامر والنمــو االقتصــادي. ميكــن أن يحّف
إّن ارتفــاع أســعار الســندات يزيــد إحســاس حملــة الســندات بالغنــى، وهو ما   .2

ميكــن أن يزيــد اإلنفــاق والطلــب. 
ــادة  ــدى املصــارف ميكــن أن يشــّجعها عــى زي ــة ل ــة النقدي ــادة الكتل أّن زي  .3

ــو. ــب والنم ــى الطل ــاً ع ــس إيجابي ــا ينعك ــو م ــراض، وه اإلق
ــه  ــع ب ــم وأن تدف ــز التضّخ ــة ميكــن أن تحّف ــة النقدي ــادة الكتل أخــراً، أّن زي  .4
إىل املســتوى املرغــوب، وهــو أيضــاً مــا ينعكــس إيجابــاً عــى الطلــب والنمــو 
ــم الســالب.  ــداً عــن مخاطــر االســتقرار يف مطــب التضّخ ــع باالقتصــاد بعي ويدف

تقييم السياسة الجديدة
ــي" وهــل نجحــت يف إنقــاذ  ــم العــام لسياســة "التســهيل الكّم مــا هــو التقيي
ــى  ــة ع ــب اإلجاب ــن؟ يصع ــود املزم ــن الرك ــا م ــي طبّقته ــدول الت ــاد ال اقتص
ــر  ــي عــن تأث ــر سياســة التســهيل الكّم ــه يصعــب عــزل تأث هــذا الســؤال ألنّ
ــذه  ــار ه ــّن أنص ــة. ولك ــة األزم ــا ملواجه ــم تبنيه ــي ت ــرى الت ــراءات األخ اإلج
ــت  ــا تّكن ــة إىل أنّه ــات التجريبي ــر الدراس ــا. وتش ــّدون نجاحه ــة يؤك السياس
ــة األمــد )ســندات الــرشكات  مــن تخفيــض ســعر الفائــدة عــى الديــون طويل
 QE2 و QE1 ــأّن ــي ب ــدرايل األمري ــك الف ــس البن ــن رئي ــل ع ــام نق ــالً(. ك مث
ــا  ــدار %3، وأنّه ــات املتحــدة مبق ــادة النشــاط االقتصــادي يف الوالي أّدت إىل زي
مســؤولة عــن خلــق مــا يقــرب مــن 2 مليــون فرصــة عمــل يف القطــاع الخــاص. 
ولكــّن املشــككني بفعاليــة هــذه السياســة يــرصون عــى أّن قنــاة التأثــر الثانيــة 
ــع  ــوة يف توزي ــيع الفج ــاء وتوس ــى األغني ــادة غن ــابقاً أّدت إىل زي ــورة س املذك
ــي باعــت  ــة، إذ أّن املصــارف الت ــت غــر فّعال ــة كان ــاة الثالث الدخــل، وأّن القن
الســندات راكمــت احتياطيــات أكــرب ومل تتوســع يف اإلقــراض. كــام يؤكّــد 
املشــككون أّن سياســة التســهيل "عاقبــت الســلوك الجيــد"، إذ أنّهــا أرضت 
باملدخريــن، كــام أّن تكاليفهــا كانــت باهظــة مقارنــة باملكاســب. ويذكــر هــؤالء 
عــى ســبيل املثــال أّن رشاء "بنــك انكلــرا" لســندات بقيمــة 375 مليــار جنيــه 
ــار  ــاق 375 ملي ــني 1.5 - 2%، أي أّن إنف ــراوح ب ــو ي ــع من ــق م ــرليني تراف إس
باونــد نتــج عنــه قيمــة مضافــة تعــادل 23-28 مليــار جنيــه إســرليني فقــط.

البدائل
يدعــو عــدد مــن االقتصاديــني املعارضــني لسياســة التســهيل الكّمــي إىل سياســات 
 People’s Quantitative( للشــعب"  كّمــي  "تســهيل  سياســة  منهــا  بديلــة، 
Easing(: أي خلــق نقــود ومنحهــا مبــارشة ومجانــاً لكافّــة األفــراد إلنفاقهــا. 
ــق  ــود الســيادية )Sovereign Money(: أي خل ــل اآلخــر هــو سياســة النق البدي
ــة  ــاريع البني ــى مش ــا ع ــوم بإنفاقه ــة يك تق ــارشة إىل الحكوم ــا مب ــود ومنحه نق
ــة  ــات البديل ــذه السياس ــّن ه ــني. ولك ــة للمواطن ــات االجتامعي ــة والخدم التحتي
ــب  ــة يصع ــتويات عالي ــم إىل مس ــاع التضخ ــة بارتف ــر جّدي ــع مخاط ــق م تراف
ــة  ــي" إمكانيّ ــهيل الكّم ــة "التس ــح سياس ــني تتي ــا. إذ يف ح ــا وعالجه ــم به التحك
قيــام املصــارف املركزيــة بإعــادة بيــع الســندات املراكمــة لديهــا يف حــال تســارع 
التضخــم، إال أّن هــذه اإلمكانيــة غــر متوفــرة يف حــال تطبيــق السياســات البديلــة.

صندوق 5: مفاهيم وتعاريف اقتصادية: التسهيل الكّمي

ــع  ــة بــرشاء أو بي ــوك املركزي ــام البن ــة يف قي ــة التقليدي تتلّخــص السياســة النقدي
الســندات الحكوميــة قصــرة األمــد بهــدف التأثــر، صعــوداً أو هبوطــاً، عى ســعر 
ــق عــى ســعر  ــني املصــارف )ويطل ــد للتعامــالت ب ــدة االســمي قصــر األم الفائ
ــى  ــا ع ــر بدوره ــور" تؤث ــة "الليب ــور"LIBOR (. حرك ــدة هــذا اســم "الليب الفائ
بقيــة أنــواع أســعار الفائــدة يف االقتصــاد. ويهــدف البنــك املركــزي مــن اســتهداف 
ســعر الفائــدة يف عمليــات بيــع ورشاء الســندات )التــي تدعــى عمليــات الســوق 
ــن  ــه ضم ــاظ علي ــاد والحف ــم يف االقتص ــّدل التضخ ــى مع ــر ع ــة( التأث املفتوح
ــه. يــؤدي رشاء البنــك املركــزي للســندات مــن الســوق إىل  الهامــش املرغــوب ب
ــاض ســعر  ــدوره إىل انخف ــذا ب ــؤدي ه ــة يف االقتصــاد، وي ــة النقدي ــادة الكتل زي
ــتثامرية وإىل  ــتهالكية واالس ــروض االس ــادة الق ــع إىل زي ــا يدف ــو م ــدة، وه الفائ
زيــادة األســعار )ارتفــاع معــّدل التضخــم(. أّمــا عنــد قيــام البنــك املركــزي ببيــع 
الســندات فإنـّـه عمليــاً يقلـّـص الكتلــة النقديــة بهــدف تخفيــض معــّدل التضخــم. 
ــعر  ــى س ــر ع ــى التأث ــوم ع ــة تق ــة التقليدي ــة النقدي ــار إذن، السياس باختص

ــاط التوســع )وتضخــم األســعار( يف االقتصــاد.  ــز أو إحب ــدة بهــدف تحفي الفائ

واجهــت البنــوك املركزيــة إبــان األزمــة املاليــة العامليــة، التــي انفجــرت يف العــام 
ــز  ــت عاجــزة عــن تحفي ــة بات ــة حــادة. إذ أّن السياســة التقليدي 2008، معضل
ــه االقتصــاد العاملــي )انخفــض  ــع في ــذي وق ــود الكاســح ال ــر الرك االقتصــاد إث
متوســط النمــو العاملــي مــن 4% يف العــام 2007 إىل 2-% يف العــام 2009، 
ــّدل  ــط مع ــي وهب ــا القوم ــث إنتاجه ــو ثل ــرة نح ــة وكب ــرست دول مهم وخ
التضخــم إىل الصفــر تقريبــاً(. ويعــود الســبب يف عجــز السياســة النقديــة 
ــض. أي أّن  ــه إىل الحضي ــت ذات ــدة وصــل يف الوق ــة إىل أّن ســعر الفائ التقليدي
ــعر  ــض س ــرب تخفي ــب ع ــز الطل ــة )تحفي ــة التقليدي ــتخدام أدوات السياس اس

ــة. ــوك املركزي ــام البن ــاً أم ــاراً ممكن ــد( مل يعــد خي ــدة قصــر األم الفائ

السياسة الجديدة
جــاءت سياســة "التســهيل الكّمــي" تحديــداً لتوفــر أداة مســتجّدة وغــر 
يف  الطلــب  زيــادة  خاللهــا  مــن  املركزيــة  املصــارف  تســتطيع  تقليديــة 
ــد.  ــر األم ــدة قص ــعر الفائ ــى س ــامد ع ــو دون االعت ــز النم ــاد وتحفي االقتص
يتلّخــص "التســهيل الكّمــي" بقيــام البنــوك املركزيــة بخلــق نقــود )إلكرونيــاً( 
واســتخدامها لــرشاء ســندات ذات عمــر طويــل نســبياً، حكوميــة غالبــاً ولكــن 
أيضــاً ســندات للمؤسســات املاليّــة الخاّصــة )مثــل صناديــق التوفــر والتقاعــد، 
ــي" ألّن  ــة "الكّم ــة صف ــذه السياس ــى ه ــق ع ــاً(. ويطل ــارف أحيان ــن املص وم
ــتوى  ــم إىل مس ــّدل التضخ ــول مع ــة بوص ــر مرتبط ــذه غ ــرشاء ه ــات ال عملي
ــات"  ــة "بكمي ــا مرهون ــة، ولكّنه ــام هــو الحــال يف السياســة التقليدي معــني، ك

ــبق. ــكل مس ــزي بش ــك املرك ــا البن رشاء يعلنه

ــي" خــالل األعــوام  طبّقــت معظــم دول العــامل املتقدمــة برامــج "تســهيل كّم
املاضيــة، وتضّمنــت تلــك الربامــج مبالــغ طائلــة. كانــت اليابــان أول مــن تبنــى 
هــذه السياســة الجديــدة يف آذار 2001، وهــي التــي كانــت الدولــة األوىل التــي 
عانــت مــن ســعر فائــدة قريــب مــن الصفــر، ال بــل ومــن تضخــم ســالب منــذ 
ــاين  ــزي الياب ــك املرك ــى البن ــام 2013 تبّن ــول الع ــع حل ــعينات. وم ــة التس نهاي
برنامجــاً يتضمــن رشاء ســندات بقيمــة 70 تريليــون )ألــف مليــار( يــن ســنوياً، 
وتــم رفــع هــذا إىل 80 ترليــون يف العــام 2014. وبــدأ البنــك الفــدرايل األمريــي 
بربنامــج التســهيل الكّمــي يف 2008 لــرشاء ســندات إســكان بقيمــة 600 مليــار 
دوالر )أطلــق عــى هــذا اســم QE1(. وتــم رفــع املبلــغ يف العــام التــايل إىل 750 
ــار دوالر بالشــهر ملــدة  ــرشاء ســندات بقيمــة 75 ملي ــم جــاء QE2 ل ــار. ث ملي
ــار، ثــم  ــايل بقيمــة 400 ملي ســنة يف 2011/2010، ثــم برنامــج آخــر للعــام الت
جــاء برنامــج QE3 لــرشاء ســندات بقيمــة 40 مليــار دوالر بالشــهر بــني أيلــول 
ــت قيمــة األصــول  ــخ كان ــول هــذا التاري ــع حل ــن أول 2014. وم 2012 وترشي
ــرا  ــك انكل ــام بن ــك ق ــون دوالر. كذل ــدرايل 4.5 ترلي ــك الف ــدى البن ــة ل املراكم
ــول تــوز 2012 كان  ــول 2009. ومــع حل ــدءاً مــن أيل ــاع ذات السياســة، ب بإتب
ــك  ــه اســرليني. وجــاء البن ــار جني ــغ 375 ملي ــد اشــرى ســندات مببل ــك ق البن
املركــزي األورويب إىل هــذه السياســة متأخــراً بعــد أن تعــرّض إىل نقــد شــديد 
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7-  التجارة الخارجية:

ــع األول 2016  ــودة* يف الرب ــلعية املرص ــواردات الس ــة ال ــت قيم بلغ
ــع  ــن الرب ــدار 8.5% م ــل مبق ــي أق ــون دوالر، وه ــو 1,152.6 ملي نح
ــر  ــع املناظ ــا يف الرب ــن قيمته ــدار 2.6% م ــى مبق ــن أع ــابق ولك الس
ــا الصــادرات الســلعية املرصــودة )208 مليــون دوالر( فلقــد  2015. أّم
ــر  ــع املناظ ــابق )11%( والرب ــع الس ــبة للرب ــاً بالنس ــهدت انخفاض ش
)1.4%(. هــذا يعنــي أّن العجــز يف امليــزان التجــاري الســلعي بلــغ 944 
مليــون دوالر. ولقــد تــّم تحســني هــذا العجــز بشــكل طفيــف نتيجــة 
ــون دوالر(. ــل )5 ملي ــادل الخدمــات مــع إرسائي ــزان تب الفائــض يف مي

ميزان املدفوعات

ــطيني 278  ــات الفلس ــزان املدفوع ــاري يف مي ــاب الج ــز الحس ــغ عج بل
مليــون دوالر يف الربــع األول 2016، وهــو مــا يعــادل 8.4% مــن الناتــج 
املحــي اإلجــاميل باألســعار الجاريــة. ويتكــّون ميــزان الحســاب الجــاري 
ــزان التجــاري )صــايف  ــة: املي ــن فرعي ــة موازي ــم يف ثالث ــن صــايف الراك م
ــالت دخــل  ــزان الدخــل )صــايف تحوي ــات(، مي التجــارة بالســلع والخدم
عوامــل اإلنتــاج مثــل العمــل ورأس املــال(، وميــزان التحويــالت الجاريــة 
)املســاعدات الدوليــة للحكومــة والتحويــالت الخاّصــة(. جــاء عجــز 
امليــزان الجــاري )وهــو مــا يُعــرف أيضــاً باســم عجــز ميــزان املدفوعــات( 
نتيجــة عجــز يف امليــزان التجــاري )1,170 مليــون دوالر(. مقابــل فائــض 
ــد أساســاً مــن دخــل عــاّمل الضفــة يف إرسائيــل(  ــزان الدخــل )تولّ يف مي
ــن  ــر م ــد أك ــالت )تولّ ــزان التحوي ــض يف مي ــون، وفائ ــدار 364 ملي مبق

ــة(. ــة للحكوم ربعــه مــن املســاعدات الدولي

جــرى تويــل عجــز ميــزان املدفوعــات هــذا مــن الحســاب الرأســاميل 
واملــايل، الــذي وفّــر مبلــغ 199 مليــون دوالر. ومــن الــرضوري االنتبــاه 
إىل أّن هــذا البنــد )الحســاب الرأســاميل والحســاب املــايل( ميثّــل دينــا 

عــى االقتصــاد الوطنــي، طاملــا كانــت قيمتــه موجبــة.

مــن املفــرض نظريــاً أن يحــدث تــوازن تــام بــني عجــز الحســاب 
ــة  ــايل. أي أّن القيمــة الصافي ــض الحســاب الرأســاميل وامل الجــاري وفائ
ــارق  ــاك ف ــا يكــون هن ــاً م ــر. ولكــن غالب ــام يجــب أن تســاوي صف له
بينهــام وهــو مــا يتــم تســجيله تحــت بنــد "حســاب الســهو والخطــأ"

شكل 7-1: صادرات وواردات السلع املرصودة* )مليون دوالر(

شكل 7-2: صادرات وواردات الخدمات من إرسائيل )مليون دوالر(

جدول 7-1: ميزان املدفوعات الفلسطيني* )مليون دوالر(
الربع األول 

2015

الربع الرابع 

2015

الربع األول 

2016
)1,170.9()1,314.7()1,164.5(1. امليزان التجاري**

)1,130.3()1,268.9()1,123.5(صايف السلع
)40.6()45.8()41.0(صايف الخدمات

2331.8347.5364.4. ميزان الدخل
307.8330.4372.3تعويضات العامل املقبوضة من الخارج

)7.9(24.017.1صايف دخل استثامر من الخارج
3519.3517.4528.7. ميزان تحويالت الجارية

206.0156.5143.7تحويالت من الخارج )للحكومة(
313.3360.9385.0صايف التحويالت األخرى

)277.8()449.8()313.4(4. ميزان الحساب الجاري )3+2+1(
5176.0570.4198.8. صايف الحساب الرأساميل واملايل

76.4)122.2(6134.7. صايف السهو والخطأ

شكل 7-3: رصيد االستثامرات الدولية )الربع األول 2016(*
)مليون دوالر( 

البيانات باستثناء الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إرسائيل عام 1967.  *
**  التجــارة الســلعية املرصــودة هــي ارقــام التجــارة املســجلة يف فواتــر املقاصــة )للتجــارة مــع 
ارسائيــل( والبيانــات الجمركيــة )التجــارة املبــارشة مــع العــامل الخارجــي(. يضــاف اىل ذلــك 
ــام التجــارة  ــي تقــوم وزارة الزراعــة بتســجيلها(. ارق ــة )الت ــام التجــارة باملــواد الزراعي ارق
املرصــودة هــي ادىن بشــكل ملحــوظ مــن االرقــام الفعليــة للتجــارة الخارجيــة الفلســطينية. 

تقديــرات االرقــام الفعليــة يتــم وضعهــا يف ميــزان املدفوعــات الفلســطيني.

االستثامرات الدولية
ــة الربــع األول  بلغــت قيمــة األصــول الخارجيــة لالقتصــاد الفلســطيني نهاي
2016 نحــو 5,891 مليــون دوالر، وشــّكل االســتثامر املبــارش يف الخــارج منهــا 
5.6%، واســتثامرات الحافظــة 19%. باملقابــل، بلــغ إجــاميل أرصــدة الخصــوم 
عــى االقتصــاد الفلســطيني حــوايل 4,985 مليــون دوالر، كان أكــر مــن نصفها 
عــى شــكل اســتثامرات مبــارشة. الفــارق بــني األصــول والخصــوم يعنــي أّن 
املقيمــني يف فلســطني "يســتثمرون" 906 مليــون دوالر يف الخــارج أكــر مــام 
ــزءاً  ــاه إىل أّن ج ــب االنتب ــن يتوج ــطني. ولك ــني يف فلس ــر املقيم ــتثمر غ يس
كبــراً مــن األصــول )67%( هــو عبــارة عــن عملــة وودائع مــن البنــوك العاملة 
يف فلســطني موجــودة يف الخــارج. أّمــا بالنســبة لالســتثامرات املبــارشة، تُشــر 
ــى  ــد ع ــطني تزي ــذة يف فلس ــني املنف ــر املقيم ــتثامرات غ ــام إىل أّن اس األرق

اســتثامرات الفلســطينيني املبــارشة يف الخــارج مبقــدار 2,309 مليــون دوالر.
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 2015c 2016

الربع 

األول

الربع 

الثاين

الربع 

الثالث

الربع 

الرابع
العام

الربع 

األول

السكان )ألف نسمة(

4,048.44,168.94,293.34,420.54,550.44,632.94,666.04,699.24,732.74,682.54,766.2فلسطني

2,513.32,580.22,649.02,719.12,790.32,835.42,853.52,871.62,889.82,862.52,908.0الضفة الغربية

1,535.11,588.71,644.31,701.41,760.11,797.51,812.51,827.61,842.91,820.01,858.2قطاع غزة

سوق العمل

745.0837.0858.0885.0917.0950971947983963974- عدد العاملني )ألف شخص(

41.143.043.443.645.845.645.745.846.245.845.8- نسبة املشاركة )%(

23.720.923.023.426.925.624.827.425.825.926.6- معدل البطالة )%(

17.217.319.018.617.716.315.418.718.717.318.0الضفة الغربية

42.738.441.041.2 37.828.731.032.643.941.641.5قطاع غزة

الحسابات القومية )مليون دوالر(

8,913.110,465.411,279.412,476.012,715.62,933.33,193.23,219.63,331.312,677.43,301.9 الناتج املحي إجاميل 

8,354.79,602.410,158.511,062.611,840.42,777.52,914.23,146.62,957.411,795.72,987.2اإلنفاق الخاص

2,500.82,892.33,126.93,381.73,478.2737.3857.9860.6919.13,374.9768.8اإلنفاق الحكومي

1,921.51,863.82,378.52,707.32,415.0529.3730.2632.3797.72,689.5686.0التكوين الرأساميل اإلجاميل

2,338.72,664.92,787.22,992.22,960.1670.6724.7725.4745.12,865.8733.3الناتج املحي للفرد باألسعار الجارية )دوالر(

1,606.41,752.51,807.51,793.31,737.4423.4444.7433.0444.81,745.9444.3الناتج املحي للفرد باألسعار الثابتة )دوالر(

التجارة الخارجيةa )مليون دوالر(

1,110.01,492.51,547.91,756.11,858.1471.3542.8485.7518.82,018.6476.2الصادرات السلعية

4,613.45,100.65,574.76,053.06,496.91,537.01,746.51,811.41,765.36,860.21,562.6الواردات السلعية 

)1,086.4()4,841.6()1,246.5()1,325.7()1,203.7()1,065.7()4,638.8()4,296.9()4,026.8()3,608.1()3,503.4(صايف امليزان السلعي 

257.3306.9323.2315.7314.260.982.476.684.2304.161.9الصادرات الخدمية

650.9622.6725.2751.0712.0159.6159.5169.7152.4641.2146.3الواردات الخدمية 

)84.4()337.1()68.2()93.1()77.1()98.7()397.8()435.3()402.0()315.7()393.6(صايف امليزان الخدمي

  )277.8()1,712.9(  )449.8(  )586.3(  )363.4(  )313.4()2,149.0()2,383.0()1,821.0()2,070.0()1,307.0(الحساب الجاري )ميزان املدفوعات(

أسعار الرصف والتضخم

3.583.943.893.833.883.893.87 3.61 3.85 3.58 3.74 سعر رصف الدوالر مقابل الشيكل

5.285.055.435.105.055.575.475.435.475.485.51سعر رصف الدينار مقابل الشيكل
b)%( 3.82.92.81.71.73معدل التضخم)0.90(0.651.43 0.04 0.85 )0.03(

املالية العامة )عىل األساس النقدي، مليون دوالر(

1,900.02,176.02,240.02,320.02,787.0399.21,023.7925.0549.92,891.0883.9صايف اإليرادات املحلية )مبا فيها املقاصة(

2,983.02,961.03,047.03,250.03,438.0636.31,021.6911.6859.23,426.0813.3النفقات الجارية 

275.1296.0211.0168.0164.055.737.132.651.1176.831.2النفقات التطويرية 

70.6)534.4()309.3(2.013.3)237.2()651.0()931.0()807.0()785.0()1,083.0(فائض/عجز املوازنة الجاري )قبل املنح(

1,277.0978.0932.01,358.01,233.0221.6259.4141.8175.1798.0155.9إجاميل املنح واملساعدات

88.0195.2)185.2(224.2122.5)71.2(259.0418.0)86.0()103.0()81.0(فائض/ عجز املوازنة الكي )بعد املنح(

  2,458.5 2,547  2,553.6 2,293.0  2,277.3   2,396.9 1,883.02,213.02,483.02,376.02,422.0الدين العام الحكومي

القطاع املرصيف )مليون دوالر(

8,590.09,110.09,799.011,191.011,822.011,925.412,420.012,462.112,602.312,602.013,143.6موجودات/ مطلوبات املصارف

1,096.01,182.01,258.01,360.01,464.01,446.21,396.01,427.01,461.71,462.01,483.2حقوق امللكية

6,802.06,973.07,484.08,304.08,935.08,974.19,456.49,506.59,654.69,654.610,054.7الودائع لدى املصارف

2,825.03,483.04,122.04,480.04,895.05,126.05,419.75,420.45,824.75,824.76,137.3التسهيالت االئتامنية

املؤرشات االقتصادية الرئيسية يف فلسطني لألعوام 2016-2010

تغطي البيانات األرايض الفلسطينية باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إرسائيل عام 1967 )باستثناء بيانات البطالة والسكان(.

أرقام التجارة الخارجية مأخوذة من تقديراتها يف الحسابات القومية.  .a

معدل التضخم محسوب عى أساس مقارنة متوسط األرقام القياسية ألسعار املستهلك يف كل سنة مع متوسطها يف السنة السابقة.     .b

أرقام 2016 هي   بيانات أولية عرضة للتنقيح والتعديل.  .c

األرقام بني األقواس هي أرقام سالبة.    



معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني (ماس)
اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني

سلطة النقد الفلسطينية

معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني (ماس)
اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني

سلطة النقد الفلسطينية




