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الناتــج املحــي اإلجــايل :تراجــع خــال الربــع األول  2018مقارنــة بالربــع
الرابــع  2017مبعــدل  %2.8باألســعار الثابتــة  ،2015نتيجــة تراجــع بـــنحو
 %3.0يف الضفــة الغربيــة و %2.4يف قطــاع غــزة .وانعكــس هــذا يف انخفــاض
حصــة الفــرد مــن الناتــج املحــي بنحــو  %3.5يف الضفــة  %3.0يف القطــاع.
ّ
ولكــن دخــل الفــرد يف الضفــة شــهد منــوا ً مبقــدار  %2.4يف الربــع األول 2018
مقارنــة بالربــع املناظــر يف .2017
التشــغيل والبطالــة :ارتفــع معــ ّدل البطالــة يف فلســطني بنحــو  5.4نقــاط
مئويــة بــن الربعــن األول  2018والرابــع  2017ووصــل إىل %18.3( %30.2
يف الضفــة و %49.1يف القطــاع) .كــا وصلــت نســبة املســتخدمني بأجــر دون
الحــد األدىن لألجــور يف القطــاع الخــاص إىل  %44( %36بــن اإلنــاث ،و%34
بــن الذكــور).
املاليــة العامــة :بلــغ اإلنفــاق العــام خــال الربــع األول  2018نحــو  3.4مليــار
شــيكل ،وبلــغ التمويــل الخارجــي لدعــم املوازنــة نحــو  157مليــون شــيكل،
وهــو أقــل مــن ربــع املبلــغ املتحقــق يف الربــع الســابق ،باملقابــل بلغــت
املتأخ ـرات املرتتبــة عــى الحكومــة خــال هــذا الربــع  499.5مليــون شــيكل.
املصــارف :ارتفعــت التســهيالت اإلئتامنيــة يف الربــع األول بنحــو  %2مقارنــة
بالربــع الســابق لتصــل إىل نحــو  8مليــار دوالر %17 ،منهــا للقطــاع العــام.
وبلغــت أربــاح املصــارف نهايــة الربــع األول نحــو  42.3مليــون دوالر ،وهــي
أعــى بنســبة  %4مــن الربــع األول .2017
بورصــة فلســطني :بلغــت القيمــة الســوقية ألســهم الــركات املدرجــة يف
البورصــة نحــو  3.9مليــار دوالر نهايــة الربــع األول  ،2018وهــي تقريبـاً ذات
القيمــة يف الربــع الســابق .وأُغلــق مــؤرش القــدس عنــد  565.57بانخفــاض
 %1.5عــن نهايــة العــام  2017وارتفــاع  %5خــال الســنة بــن نهايــة نهايــة
الربــع األول  2017ونهايــة الربــع األول .2018
التضخــم واألســعار :شــهد االقتصــاد الفلســطيني يف الربــع األول تضخامً ســالباً
(انخفــاض يف األســعار) مبعــدل  %0.6مقارنــة بالربــع الســابق .ويعـ ّـر هــذا
عــن ارتفــاع يف الق ـ ّوة الرشائيــة ملــن يتلقــون دخلهــم ويرصفونــه بالشــيكل.
أ ّمــا الذيــن يتلقــون رواتبهــم بالــدوالر وينفقــون كامــل مرصوفاتهم بالشــيكل،
فقــد تراجعــت القــوة الرشائيــة لدخلهــم بنحــو  %0.85و %6.56مقارنــة
بالربــع الســابق والربــع املناظــر عــى التــوايل وذلــك نتيجــة االنخفــاض يف
مع ـ ّدالت الــرف مقابــل الشــيكل.
ميــزان املدفوعــات :وصــل عجــز امليــزان الجــاري يف الربــع األول إىل 442
مليــون دوالر ( %12مــن الناتــج املحــي اإلجــايل وذلــك حصيلــة عجــز
يف امليــزان التجــاري ( 1.1مليــار دوالر) ،مقابــل فائــض يف ميــزان الدخــل
(معظمــه مــن تعويضــات العاملــن يف إرسائيــل) بنحــو  569مليــون ،وفائــض
يف ميــزان التحويــات بنحــو  348مليــون دوالر.

مالحظة :غالباً ما يتم تقريب النسب الواردة يف املراقب اىل اقرب عدد صحيح ما عدا
(منو الناتج املحيل االجاميل واالسعار والتضخم ومعدالت الفائدة)

2

المراقب االقتصادي ،عدد 2018 / 53

 -1الناتج املحيل اإلجاميل

1

شــهد الناتــج املحــي اإلجــايل ،أو القيمــة النقديــة لكافّــة أنــواع البضائــع
والخدمــات التــي يتــم إنتاجهــا يف االقتصــاد الفلســطيني ،انخفاضـاً بنحــو
 %2.8خــال الربــع األول  2018مقارنــة مــع الربــع الســابق ليصــل إىل
 3,377.6مليــون دوالر (مقاســاً باألســعار الثابتــة لعــام  .)2015وتــوزّع
الناتــج املحــي بــن  %76يف الضفــة الغربيــة والباقــي يف قطــاع غــزة .كــا
تــوزّع الرتاجــع بــن  %3.0يف الضفــة الغربيــة و %2.4يف قطــاع غــزة .أ ّمــا
بالنســبة للتغــر خــال العــام بــن الربعــن املتناظريــن (ر 2018 1مــع ر1
 )2017فلقــد بلغــت نســبة النمــو  %2.0يف فلســطني ،بواقــع منــو %4.8
يف الضفــة وتراجــع  %6.0يف القطــاع (انظــر الشــكل )1-1
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شكل  :2-1توزّع الناتج املحيل اإلجاميل يف الضفة الغربية*
وقطاع غزة (بأسعار  2015الثابتة) %
اﻟرﺒﻊ اﻟراﺒﻊ  2017واﻟرﺒﻊ اﻷول 2018

% 24

الفجوة بني الناتج املحيل يف الضفة والقطاع

بنية الناتج املحيل اإلجاميل
حصــة القطاعــات اإلنتاجيــة يف الناتــج املحــي اإلجــايل
انخفضــت ّ
لفلســطني بنحــو  0.4نقطــة مئويــة بــن الربــع األول 2018
والربــع الرابــع  2017نتيجــة انخفــاض مســاهمة قطــاع الصناعــة
حصــة قطــاع الخدمــات مبقــدار 0.7
واإلنشــاءات .يف حــن ارتفعــت ّ
حصــة قطاعــات النقــل واملعلومــات واملاليــة
نقطــة مئويــة ،وارتفعــت ّ
حصــة قطــاع اإلدارة واألمــن( .انظــر الشــكل .)3-1
مقابــل انخفــاض يف ّ
 -1مصــدر األرقــام يف هــذا القســم :الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني .2018 ،إحصــاءات
الحســابات القوميــة الربعيــة .2018 - 2008 ،رام اللــه ،فلســطني.

0

اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐرﺒﯿﺔ*

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

اتّســعت الفجــوة بــن مســاهمة الضفــة الغربيــة ومســاهمة القطــاع يف
الناتــج املحــي اإلجــايل لفلســطني خــال العقــد املــايض .وتبلــغ حصــة
قطــاع غــزة اآلن أقــل مــن مــن ربــع الناتــج املحــي اإلجــايل لفلســطني.
حصــة قطــاع غــزة مــن الناتــج املحــي
ويُالحــظ مــن الشــكل  2-1أ ّن ّ
اإلجــايل لفلســطني ظلّــت عــى حالهــا تقريبـاً يف الربــع األول  2018مقارنــة
حصــة الفــرد مــن الناتــج املحــي
مــع الربــع الســابق .ولك ـ ّن الفجــوة بــن ّ
يف الضفــة الغربيــة و قطــاع غــزة تقلّصــت قلي ـاً بــن الربعــن ،مبقــدار
حصــة الفــرد يف قطــاع
 22دوالر ،ووصلــت إىل  555.6دوالر .وبهــذا فــإن ّ
حصــة الفــرد يف الضفــة
غــزة مــن الناتــج املحــي ال تـزال أقــل مــن نصــف ّ
الغربيــة (نحــو  %43فقــط) يف الربــع األول (انظــر الجــدول .)1-1
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جدول  :1-1نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل*
(أسعار ثابتة ،سنة األساس ( )2015دوالر)
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أ ّدى االنخفــاض يف الناتــج املحــي اإلجــايل يف الربــع األول ،إىل جانــب
حصــة الفــرد مــن الناتــج املحــي بنحــو
الزيــادة يف الســكان ،إىل انخفــاض ّ
 %3.4يف ربــع الســنة األول  2018مقارنــة مــع الربــع الســابق .كذلــك عنــد
حصــة الفــرد بنســبة %0.7
املقارنــة بــن الربعــن املتناظريــن انخفضــت ّ
يف الربــع األول  2018مقارنــة بالربــع األول ( 2017انظــر الجــدول .)1-1

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

27.6

28.4

28.9

اﻟﺨدﻤﺎت

20.6

19.9

20.7

اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﻨﻘل واﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت

29.4

28.9

28.1

22.4

22.8

22.3

ر18 ، 1

ر17 ، 4

ر17 ، 1

واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ

اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻹﻨﺘﺎﺠﯿﺔ
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اإلنفاق عىل الناتج املحيل
صندوق  - 2تقرير مستويات املعيشة يف فلسطني :حوايل %31
من االستهالك يذهب للطعام وأفقر  %40من السكان
بلغــت الزيــادة املطلقــة يف قيمــة الناتــج املحــي اإلجــايل بــن الربــع
يستهلكون أقل من ربع اإلستهالك
األول  2018والربــع األول  2017نحــو  66.8مليــون دوالر (وهــو مــا

ميثــل منــوا ً مبقــدار  %2كــا ذكرنــا) .وتحقــق هــذا نتيجــة انخفــاض
اإلنفــاق االســتهاليك النهــايئ (الحكومــي والخــاص) مبقــدار  67.6مليــون
دوالر ،وارتفــاع االســتثامر بنحــو  53.4مليــون دوالر .كــا حــدث ارتفاع
يف صــايف الصــادرات (أي يف الصــادرات مطروحــا منهــا قيمــة الــواردات)
مبقــدار  55.0مليــون دوالر خــال الربــع األول (انظــر الشــكل 4-1
الــذي يصــور بنــود اإلنفــاق عــى الناتــج املحــي بالنســب املئويــة).

جدول  :1العينة املستخدمة يف مسح مستويات املعيشة2017 ،

شكل  :4-1نسب اإلنفاق عىل الناتج املحيل اإلجاميل
يف فلسطني* (أسعار ثابتة ،سنة األساس )2015
ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌوﯿﺔ )(%
150

اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر

اﻻﺴﺘﻬﻼك اﻟﺤﻛوﻤﻲ

23.3

22.1

20.8

17.9

26.0

24.6

24.1

25.4

84.6

90.2

91.7

92.7

86.8

-34.2

-36.5

-36.9

-38.1

-33.9

ر18 ، 1

ر17 ، 1

ر16 ، 1

ر15 ، 1

ر14 ، 1
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22.8

اﻻﺴﺘﻬﻼك اﻟﺨﺎص

100

50

0

ﺼﺎﻓﻲ اﻟﺼﺎدرات

-50

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

قــام الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني يف شــهر أيــار مــن العــام 2018
بنــر تقريــر عــن مســتويات املعيشــة يف فلســطني للعــام  .1 2017ويغطــي
تقريــر مســتوى املعيشــة أرقــام اإلنفــاق واالســتهالك والفقــر لــأرسة
الفلســطينية .واعتمــد الجهــاز يف هــذا املســح عــى عينــة بلــغ عددهــا
 3,739أرسة موزعــة بــن الضفــة والقطــاع ومبتوســط عــدد أفـراد مختلــف
بينهــا كــا يوضــح الجــدول .1

عدد أرس العينة
متوسط حجم األرسة

الضفة الغربية

قطاع غزة

فلسطني

2,411
5.2

1,328
6.1

3,739
5.5

بلــغ املتوســط الشــهري الســتهالك األرسة يف فلســطني  946.7دينــار أردين،
يف حــن بلــغ املتوســط الشــهري الســتهالك الفــرد  172دينــار ،ويعكــس
هــذا تباينـاً كبـرا ً بــن الضفــة والقطــاع ،إذ بلــغ متوســط اســتهالك الفــرد
يف القطــاع ( 95دينــار) أقــل مــن نصــف اســتهالك الفــرد يف الضفــة
( 221دينــار) .ولكــن هــذا التبايــن يف اإلنفــاق االســتهاليك بــن الضفــة
والقطــاع يتضــاءل يف اســتهالك الطعــام ويزيــد يف اســتهالك املــواد مــن
2
غــر الطعــام.
يوضّ ــح الجــدول  2أ ّن االســتهالك الــكيل يتكــون مــن اإلنفــاق النقــدي
عــى الطعــام وعــى غــر الطعــام ،باإلضافــة إىل قيمــة اســتهالك العائلــة
مــن إنتاجهــا الــذايت مــن الطعــام ومــن غــر الطعــام .أ ّمــا اإلنفــاق
النقــدي الــكيل فيشــمل اإلنفــاق النقــدي عــى الطعــام وغــر الطعــام،
إىل جانــب التحويــات النقديــة والرضائــب والنفقــات غــر اســتهالكية
األخــرى (مثــل الفوائــد والغرامــات والــزكاة) .ويُالحــظ مــن الجــدول أ ّن
اإلنفــاق النقــدي لــأرسة يف الضفــة قريــب مــن قيمــة االســتهالك الــكيل
(أقــل بنســبة  %0.5فقــط) ،يف حــن تبلــغ الفجــوة بينهــا نحــو  %4يف
قطــاع غــزة .ويعــود ســبب ذلــك إىل ارتفــاع نســبة اإلنتــاج الــذايت إىل
إجــايل االســتهالك يف القطــاع مقارنــة بالضفــة ( %18مقابــل .)%15
جدول  :2متوسط إنفاق واستهالك األرسة الشهري بالدينار
األردين يف فلسطني حسب املنطقة2017 ،
الضفة الغربية قطاع غزة فلسطني
االستهالك الكيل من الطعام
 اإلنفاق النقدي عىلمجموعات الطعام
 اإلنتاج الذايت من الطعاماالستهالك الكيل من غري الطعام
 اإلنفاق النقدي عىل غري الطعام اإلنتاج الذايت من غري الطعام*االستهالك الكيل
اإلنفاق النقدي الكيل

339.6

201.3

290.4

332.8

198.5

285.1

6.8
809.8
644.8
165.0
1,149.3
1,143.6

2.8
377.5
274.9
102.7
578.8
556.0

5.3
656.2
513.4
142.8
946.7
934.9

* غالبيتها تشكل اإليجار املقدر للمسكن امللك.

 -1الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني .2018 ،النتائــج الرئيســية ملســتويات املعيشــة يف
فلســطني (اإلنفــاق واالســتهالك والفقــر) .2017 ،رام اللــه – فلســطني.
 -2يســتخدم اإلحصــاء مصطلــح “طعــام” عوض ـاً عــن “غــذاء” نظ ـرا ً أل ّن مصطلــح الطعــام
شــامل وأوســع مــن مصطلــح الغــذاء.
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مؤرش مستوى املعيشة
يبلــغ اســتهالك الطعــام  %30مــن االســتهالك الــكيل يف الضفــة الغربيــة و%35
يف قطــاع غــزة .وهــذه نســب مرتفعــة ،إذ أ ّن نســبة اســتهالك الطعــام إىل
إجــايل االســتهالك ال تزيــد عــن  %20يف الــدول الغنيــة .وبنــا ًء عــى القانــون
االقتصــادي املثبــت (قانــون إنجلــز) والــذي ينــص عــى أ ّن نســبة اإلنفــاق عــى
الطعــام إىل إجــايل اإلنفــاق تتضائــل مــع ارتفــاع مســتوى الدخــل ،يقســم
3
الجهــاز املركــزي لإلحصــاء مســتوى املعيشــة يف فلســطني إىل ثالثــة مســتويات:
حصــة اســتهالك
• مســتوى املعيشــة األفضــل :وهــو يضــم العائــات التــي تقــل ّ
الطعــام مــن اســتهالكها الــكيل عــن  .%30ويقــع نحــو  %42مــن األرس
الفلســطينية يف هــذا املســتوى.
حصــة
• مســتوى املعيشــة املتوســط :وهــو يضــم العائــات التــي تــراوح ّ
اســتهالك الطعــام مــن اســتهالكها الــكيل بــن  .%44 - 30ويقــع نحــو %44
مــن األرس الفلســطينية تحــت هــذا التصنيــف.
حصــة اســتهالك الطعــام
• مســتوى املعيشــة األســوأ :وهــي العائــات حيــث ّ
مــن اســتهالكها الــكيل بــن  .%100 - 45ويقــع نحــو  %14مــن األرس
الفلســطينية تحــت هــذا التصنيــف.

مســتويات دخلهــا ،وهــو مــا يشــر اىل عــدم قــدرة ،أو تخــوف ،األرس مــن زيــادة
إنفاقهــا إىل أعــى مــن دخلهــا املتــاح .ومــن األســباب وراء هــذا انعــدام فــرص
اإلســتدانة واإلق ـراض مــن اإلقــارب وأألصدقــاء وتشــدد البنــوك يف منــح قــروض
بســبب ارتفــاع درجــة املخاطــرة السياســية ىف القطــاع.

فجوة الفقر وشدة الفقر
«فجــوة الفقــر» هــي الفجــوة بــن االســتهالك الفعــي للفقـراء وخــط الفقــر :كــم
هــو اســتهالك الفق ـراء أدىن مــن خــط الفقــر؟ أو مــا هــي النســبة التــي يجــب
زيــادة اســتهالك الفق ـراء بهــا حتــى يصلــوا إىل خــط الفقــر؟ أ ّمــا مــؤرش «شــدة
الفقــر» فهــو يقيــس مــدى التفــاوت يف االســتهالك بــن الفقـراء أنفســهم (الوســط
الحســايب لفجــوات الفقــر بــن كافــة الفق ـراء) .وهــذه املــؤرشات مه ّمــة ألنّهــا
توضــح مــدى حـ ّدة الفقــر يف املجتمــع وال تكتفــي فقــط بتعــداد مــن هــم أدىن
أو أعــى مــن خــط الفقــر .يبــن الجــدول  4أن فجــوة الفقــر يف قطــاع غــزة يف
 2017بلغــت نحــو  ،%16وتدلــل هــذه النســبة عــى أنّــه يلــزم زيــادة اســتهالك
الفق ـراء بنســبة  %16مــن قيمــة خــط الفقــر مــن أجــل خروجهــم مــن تحــت
خــط الفقــر .أيضـاً توضّ ــح أرقــام الجــدول درجــة ارتفــاع شــدة الفقــر يف القطــاع،
بشــكل مطلــق وبالنســبة إىل الضفــة الغربيــة.
جدول  :4نسب فجوة الفقر وشدة الفقر بني األفراد
وفقاً ألمناط االستهالك الشهري 2017 ،2011

«فقر الدخل» و «فقر اإلستهالك»

ميكــن تقديــر مســتوى الفقــر يف املجتمــع تبعــاً ملؤرشيــن ،فقــر االســتهالك
وفقــر الدخــل .وتختلــف نســبة الفقــر يف فلســطني بشــكل كبــر عنــد الحســاب
عــى ضــوء الدخــل أو االســتهالك 4.ويعــود الســبب يف ذلــك إىل عــدم تأثــر
االســتهالك بالــرورة بالدخــل النقــدي إذ ميكــن ان يتــم متويــل جــزء مــن
االســتهالك مــن االقــراض مبختلــف أنواعــه (مبــا فيهــا الشــيكات املؤجلــة)
الــذي ال يتــم حســابه يف الدخــل .يعــرض الجــدول  3نســب الفقــر يف فلســطني
لألفـراد وفــق الدخــل واالســتهالك خــال ســنوات مختــارة .الحــظ أوالً التبايــن
الكبــر بــن نســبة الفقــر يف فلســطني تبعــاً للدخــل ( )%41.1مقابــل فقــر
االســتهالك ( )%29.2يف  .2017ثانيـاً ،شــهدت نســبة فقــر االســتهالك انخفاضـاً
ملحوظــاً بــن  2009و 2017يف الضفــة الغربيــة (مــن  %19.4إىل ،)%13.9
باملقابــل ارتفعــت النســبة بشــكل ملحــوظ أيض ـاً (مــن  %38.3إىل  )%53يف
قطــاع غــزة خــال نفــس الفــرة ،وهــو مــا أدى إىل ارتفاعهــا يف فلســطني بشــكل
عــام .ثالثـاً ،أ ّن قطــاع غــزة شــهد مفارقــة محــرة ،إذ يف حــن انخفضــت نســبة
فقــر الدخــل فيــه خــال ( 2017 - 2009مــن  %69إىل  ،)%68فــإ ّن فقــر
االســتهالك ارتفــع بشــكل ملحــوظ (مــن  %38إىل  )%53خــال نفــس الفــرة.
والســؤال هــو ملــاذا ترافــق انخافــض فقــر الدخــل مــع ارتفــاع كبــر يف فقــر
االســتهالك يف قطــاع غــزة؟
جدول  :3نسبة الفقر بني األفراد وفقاً للدخل واالستهالك الشهري ()%
الضفة الغربية
حسب االستهالك قطاع غزة
فلسطني
الضفة الغربية
حسب الدخل
قطاع غزة
فلسطني

2009
19.4
38.3
26.2
40.9
69.3
51.2

2010
18.3
38.0
25.7
36.2
69.3
48.6

2011
17.8
38.8
25.8
35.6
67.1
47.6

فجوة الفقر
2017
2011
2.8
3.9
15.7
9.3
7.9
6.0

الضفة الغربية
قطاع غزة
فلسطني

توزيع االستهالك يف فلسطني
حصــة اســتهالك كل  %10مــن الســكان مــن إجــايل
يوضّ ــح الشــكل ّ 1
االســتهالك يف  2011و .2017وتوزيــع االســتهالك هــو مــؤرش أكــر داللــة مــن
توزيــع الدخــل إلعطــاء فكــرة عــن مســتوى العدالــة االجتامعيــة .عــى الرغــم
حصــة أغنــى  %30مــن الســكان
التحســن الطفيــف ،حيــث انخفضــت ّ
مــن ّ
حصــة
مــن إجــايل االســتهالك مــن  47.5يف  2011إىل  46.7يف  ،2017إلّ أ ّن ّ
أفقــر  %30مــن الســكان انخفضــت أيضـاً مــن  %16.7إىل  %15.8بــن العامني.
ومــا زال اســتهالك أفقــر  %40مــن الســكان ،ال ميثــل ســوى  %23.4فقــط مــن
االســتهالك الــكيل يف فلســطني ،وهــو أقــل بنقطــة مئويــة عــن العــام .2011
شكل  :1حصة استهالك كل فئة من السكان من إجاميل
االستهالك (2017 ،2011 )%

2017
13.9
53.0
29.2
24.0
67.6
41.1

21.3

17.9

أﻏﻨﻰ  % 10ﻤن اﻟﺴﻛﺎن

15.6

14
13.2
12.2
11.5
10.2
10
9.6

مالحظــة :مل يصــدر تقريــر مســتويات املعيشــة يف فلســطني يف الســنوات الخمــس
املاضيــة علــاً بــأ ّن آخــر تقريــر صــدر كان عــن العــام .2011

مــن الصعــب إيجــاد جــواب موثــوق عــى هــذا الســؤال دون توفــر أرقــام عــن
تطــور مصــادر الدخــل ،وتفاصيــل إنفــاق األرس يف قطــاع غــزة عــى االســتهالك.
ولكــن اقــراب مســتوى «فقــر االســتهالك» مــن مســتوى «فقــر الدخــل» يف
القطــاع يعكــس بشــكل عــام اق ـراب مســتوى اســتهالك األرس يف القطــاع مــن

 -3الحــظ أ ّن انخفــاض نســبة اإلنفــاق عــى الطعــام إىل إجــايل اإلنفــاق ال يعنــي أ ّن األغنيــاء ينفقــون
أقــل عــى الطعــام بالقيمــة املطلقــة مــن الفق ـراء.
 -4نســبة الفقــر هــي نســبة الســكان الذيــن يقــل دخلهــم أو اســتهالكهم عــن خــط الفقــر .وخــط
الفقــر هــو قيمــة ميزانيــة الحاجــات األساســية واالحتياجــات األخــرى (كالرعايــة الصحيــة والتعليــم
والنقــل واملواصــات والرعايــة الشــخصية واآلنيــة واملفروشــات وغــر ذلــك مــن مســتلزمات املنــزل).

شدة الفقر
2017
2011
0.9
1.4
6.5
3.2
3.1
2.1

ﺜﺎﻨﻲ أﻏﻨﻰ  % 10ﻤن اﻟﺴﻛﺎن
ﺜﺎﻟث أﻏﻨﻰ  % 10ﻤن اﻟﺴﻛﺎن
راﺒﻊ أﻏﻨﻰ  % 10ﻤن اﻟﺴﻛﺎن
ﺨﺎﻤس أﻏﻨﻰ  % 10ﻤن اﻟﺴﻛﺎن

8.4
8.3
7.6
7.7

ﺨﺎﻤس أﻓﻘر  % 10ﻤن اﻟﺴﻛﺎن
راﺒﻊ أﻓﻘر  % 10ﻤن اﻟﺴﻛﺎن

6.4
6.5
5.4
5.8

ﺜﺎﻟث أﻓﻘر  % 10ﻤن اﻟﺴﻛﺎن
ﺜﺎﻨﻲ أﻓﻘر  % 10ﻤن اﻟﺴﻛﺎن

4
4.4

25

20

10

15
2011

5

أﻓﻘر  % 10ﻤن اﻟﺴﻛﺎن

0

2017
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 -2سوق العمل

2 ،1

بلغــت القــوة البرشيــة يف فلســطني ،أي عــدد الســكان الذيــن توزيع العاملة

تزيــد أعامرهــم عــى  15ســنة ،نحــو  2,950ألــف شــخص يف
الربــع األول  .2018أ ّمــا القــوى العاملــة (أي عــدد األشــخاص
املؤهلــن واملســتع ّدين للعمــل) ،فلقــد بلــغ  1,340ألــف .وتتــوزع
القــوى العاملــة بــن العاملــن 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 األول .2018

يُالحــظ مــن الشــكل ( )1-2أ ّن نســبة املشــاركة يف ســوق العمــل
الفلســطيني ،أو عــدد أفــراد القــوى العاملــة إىل عــدد أفــراد
القــوى البرشيــة ،والتــي تعـ ّـر عــن مــدى انخ ـراط الســكان فــوق
عمــر  15ســنة يف ســوق العمــل ،وصلــت إىل  %45تقريب ـاً .وهــي
مشــابهة للمعــدل العــام يف منطقــة الــرق األوســط ،حيــث بلغــت
هــذه النســبة يف تركيــا مث ـاً  ،%48ولك ّنهــا منخفضــة مقارنــة مــع
املســتويات العامليــة .فقــد بلغــت هــذه النســبة يف دول أمريــكا
الالتينيــة  ،%63و %61يف كوريــا الجنوبيــة 3.وهــذا باألســاس يعــود
اىل إنخفــاض مشــاركة النســاء يف ســوق العمــل ،كــا تــم نقاشــه يف
الصنــدوق رقــم  2يف املراقــب عــدد .51

انخفــض عــدد العاملــن يف فلســطني مبقــدار  %2.3بــن الربــع
الرابــع  2017والربــع األول  ،2018ووصــل إىل  935ألــف .وتــوزّع
هــؤالء حســب مــكان العمــل بــن  %59يف الضفــة و %28يف القطــاع
و( %13أو نحــو  121ألــف) عامــل يف إرسائيــل واملســتعمرات .أ ّمــا
بالنســبة لتوزيــع العاملــن يف فلســطني حســب القطــاع يف الربــع
األول  ،2018فــا زال أكــر مــن الخمــس يعمــل يف القطــاع العــام،
وترتفــع هــذه النســبة إىل  %38يف قطــاع غــزة( .انظــر الشــكل .)2-2
وعــى الرغــم مــن ارتفــاع نســبة العاملــن يف القطــاع العــامّ ،إل أنّهــا
ال تـزال أعــى يف بــاد عربيــة مجــاورة ،حيــث تبلــغ نســبة التشــغيل
يف القطــاع العــام يف األردن  %45ومــر .%26
شكل  :1-2عدد السكان والقوة البرشية واعدد العاملني يف
فلسطني(الربع األول  ،)2018ألف شخص
ﻋدد اﻟﺴﻛﺎن
4,818.9
اﻟﻘوة اﻟﺒﺸرﯿﺔ
2,950

معدل اإلعالة
وتعكــس هــذه االرقــام معــدل إعالــة مرتفــع ،وهــو املعــدل الــذي
يقيــس مســتوى العــبء امللقــى عــى األفــراد يف عمــر العمــل،
مقارنــة مــع عــدد الســكان ككل .هنــاك معدلــن لإلعالــة ،ســكاين
واقتصــادي .يقــاس معــدل اإلعالــة الســكاين بتقســيم مجمــوع
الســكان الذيــن تبلــغ أعامرهــم  15ســنة فأقــل عــى عــدد الســكان
داخــل القــوى البرشيــة (أي األف ـراد الذيــن تبلــغ اعامرهــم أعــى
مــن  15ســنة) .بلــغ هــذا املعــدل  %65يف فلســطني عــام .2017
وهــذا يعنــي أن كل  100شــخص يف القــوى العاملــة ،يعيلــون
أنفســهم باإلضافــة اىل  65شــخص آخريــن مــن األطفــال .ومعــدل
اإلعالــة هــذا قريــب مــن متوســط معــدالت اإلعالــة يف املنطقــة
والــذي يبلــغ حســب البنــك الــدويل .%58
أمــا معــدل اإلعالــة االقتصــادي فهــو يقيــس عــبء اإلعالــة امللقــى
عــى كاهــل العاملــن بالنســبة اىل بقيــة الســكان .ويقــاس مــن خالل
تقســيم مجمــوع الســكان الذيــن تقــل أعامرهــم عــن  ،15باإلضافــة
إىل األف ـراد خــارج القــوى العاملــة ،والعاطلــن عــن العمــل ،عــى
عــدد العاملــن .ويبلــغ معــدل اإلعالــة اإلقتصــادي  %4أيف فلســطني
يف العــام  .2017وهــذا يعنــي أن لــكل  100شــخص مــن العاملــن يف
فلســطني ،هنــاك  400شــخص ال يعملــون ،وبالتــايل يحتاجــون اىل
اعالــة .وهــذا معــدل مرتفــع بشــكل ملحــوظ.

اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ
1,340

ﻋدد اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن
935

شكل  :2-2التوزيع النسبي للعاملني حسب مكان العمل
وحسب القطاع للربع األول 2018
إﺴراﺌﯿل واﻟﻤﺴﺘﻌﻤرات
ﻗطﺎع ﻏزة

ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌوﯿﺔ )(%
100
ﻏﯿرﻫﺎ
80
60

ﻗطﺎع ﺨﺎص

40
اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐرﺒﯿﺔ
20
ﻗطﺎع ﻋﺎم
0

 -1مصــدر األرقــام يف هــذا القســم :الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني  ،2018مســح
القــوى العاملــة ،رام الله-فلســطني
 -2أرشفــت عــى تحريــر قســم ســوق العمــل والصندوقــن  2و 3الدكتــورة ســامية البطمــة،
جامعــة بريزيــت .واســتفاد هــذا الجــزء مــن املراقــب مــن دعــم مــادي مــن منظمــة
العمــل الدوليــة ( )ILOبهــدف تطويــر تحليــات ســوق العمــل الفلســطيني وزيــادة
معرفــة أصحــاب القــرار والجمهــور مبواصفــات ومشــكالت هــذا القطــاع.
 -3قاعدة بيانات البنك الدويل.

ﺤﺴب اﻟﻤﻨطﻘﺔ

ﺤﺴب اﻟﻘطﺎع
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بلغــت نســبة العاملــن يف قطاعــات الخدمــات يف فلســطني يف الربــع
حصــة
األول  2018نحــو  %56( %37يف قطــاع غــزة) .كــا بلغــت ّ
البنــاء والتشــييد  %22مــن العاملــن يف الضفــة ولكــن أقــل مــن
 %5يف قطــاع غــزة .يف حــن تقاربــت نســبة تشــغيل العاملــن يف
التجــارة واملطاعــم والفنــادق يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع
غــزة ،حــوايل  ،%22و %20عــى التــوايل (انظــر الشــكل .)3-2

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

البطالة
بلــغ عــدد العاطلــن عــن العمــل يف فلســطني نحــو  405ألف شــخص
يف الربــع األول  .2018أ ّمــا معـ ّدل البطالــة (أي نســبة العاطلــن عــن
العمــل إىل عــدد األفـراد يف القــوى العاملــة) فلقــد وصــل إىل 30.2%
يف الربــع األول  ،2018وهــو أعــى بنحــو  3نقــاط مئويــة عـ ّـا كان
عليــه يف الربــع املناظــر مــن العــام  ،2017وأعــى بــِ  5.4نقــاط
مئويــة عــن الربــع الســابق .ولقــد جــاء االرتفــاع يف معـ ّدل البطالــة
يف فلســطني بــن الربعــن املتناظريــن نتيجــة ارتفاعهــا يف قطــاع
غــزة .إذ ارتفعــت البطالــة بــن اإلنــاث والذكــور يف قطــاع غــزة بــن
الربعــن ،يف حــن انخفضــت بــن اإلنــاث يف الضفــة الغربيــة وبقــت
عــى حالهــا تقريبـاً بــن الذكــور (انظــر الجــدول .)1-2

ﺨدﻤﺎت وﻏﯿرﻫﺎ

اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﯿﯿد

اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﻤطﺎﻋم
واﻟﻔﻨﺎدق

الضفة
الغربية
قطاع
غزة
فلسطني

ذكور
إناث
املجموع
ذكور
إناث
املجموع
ذكور
إناث
املجموع

ر2017 ،1
15.8
30.8
18.7
32.8
67.4
41.2
22.0
47.0
27.2

ر2017 ،4
11.1
24.6
13.6
35.1
65.9
43.0
19.8
43.6
24.8

من بني أبرز مواصفات البطالة يف فلسطني التايل:
 )1أنّهــا مرتفعــة يف أوســاط الشــباب :بلــغ معــ ّدل البطالــة بــن
الشــباب الذيــن تــراوح أعامرهــم بــن  24 - 15ســنة ،%48
يــؤش عــى أ ّن نســبة
( %72لإلنــاث %43 ،للذكــور) .وهــذا ّ
كبــرة مــن العاطلــن عــن العمــل هــم مــن الداخلــن الجــدد
إىل ســوق العمــل (انظــر الشــكل  4-2وراجــع الصنــدوق عــن
«مســح انتقــال الشــباب مــن التعليــم إىل ســوق العمــل» يف
العــدد  47مــن املراقــب مــن أجــل معلومــات أكــر عــن بطالــة
الشــباب).
 )2أ ّن البطالــة تــزداد مــع نقــص التعليــم بالنســبة للذكــور ،ولك ـ ّن
األمــر معكــوس عنــد اإلنــاث (انظــر الشــكل  :)5-2بلــغ مع ـ ّدل
البطالــة يف الربــع األول  2018نحــو  %28عنــد الذكــور الحاصلــن
عــى تعليــم أقــل مــن ثانــوي ،بينــا بلــغ  %20عنــد ذوي
التعليــم الجامعــي .أ ّمــا بالنســبة لإلنــاث فــإ ّن معــدل بطالــة
ذوات التعليــم الجامعــي بلغــت  %52مقابــل  %38بــن اللــوايت

واﻻﺘﺼﺎﻻت

شكل  :4-2أعداد العاملني والعاطلني عن العمل يف فلسطني
حسب الفئة العمرية (ألف شخص) (الربع األول )2018
500
450

جدول  :1-2معدل البطالة بني األفراد املشاركني
يف القوى العاملة يف فلسطني حسب املنطقة والجنس ()%
ر2018 ،1
15.9
28.7
18.3
41.1
71.5
49.1
25.0
48.9
30.2

اﻟﻨﻘل واﻟﺘﺨزﯿن

400

158

350
300

53

154

30
9
68

160

+ 55

45-54

250
200
150

298

243

100

167

50
0

44- 35

34- 25

ﻋﺎطﻠون ﻋن اﻟﻌﻤل

24- 15

ﻋﺎﻤﻠون

شكل  :5-2نسب العاملني والعاطلني عن العمل يف فلسطني حسب
املستوى التعليمي وحسب الجنس (( )%الربع األول )2018
إﻨﺎث

ذﻛور

52%

48%

20%

80%

ﺠﺎﻤﻌﻲ

52%

48%

22%

78%

ﺜﺎﻨوي

38%

62%

ﻋﺎطﻠون ﻋن اﻟﻌﻤل

28%

ﻋﺎﻤﻠون

72%

أﻗل ﻤن ﺜﺎﻨوي
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حصلــن عــى تعليــم أقــل مــن ثانــوي (انظــر الشــكل  5-2وراجع
الصنــدوق رقــم  1يف العــدد  52مــن املراقــب االقتصــادي الربعــي
والــذي يوضّ ــح أ ّن ارتفــاع بطالــة اإلنــاث مــع ارتفــاع تعليمهــن
يعــود عــى االرتفــاع الكبــر يف نســبة مشــاركة املتعلــات يف
ســوق العمــل).

الشكل  6-2رسم توضيحي للفارق بني متوسط ووسيط األجر
ﺸﯿﻛل/ﯿوم

ﻤﺘوﺴط اﻷﺠر 106.4

األجور
بلــغ متوســط األجــر اليومــي للعاملــن مــن فلســطني  119.8شــيكل
يف الربــع األول  .2018ولك ـ ّن هــذا الرقــم املتوســط يخفــي تباين ـاً
كب ـرا ً بــن متوســط أجــر العاملــن يف الضفــة والقطــاع مــن جهــة،
ومتوســط أجــر عــال الضفــة العاملــن يف إرسائيــل واملســتعمرات
مــن جهــة ثانيــة .كذلــك بــن متوســط األجــر يف الضفــة الغربيــة
واألجــر يف قطــاع غــزة (انظــر الجــدول  .)2-2ت ُشــر األرقــام إىل أ ّن
متوســط أجــر العاملــن يف إرسائيــل واملســتعمرات بلــغ نحــو أربعــة
أضعــاف أجــر العاملــن يف قطــاع غــزة .ال بــل إ ّن الهـ ّوة تتســع أكــر
عنــد أخــذ األجــر الوســيط .واألجــر الوســيط أكــر داللــة 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 .ومــن امللفــت للنظــر أ ّن وســيط األجــر
يف قطــاع غــزة أقــل مــن نصــف وســيط األجــر يف الضفــة الغربيــة.
(انظــر الشــكل  6-2لتوضيــح الفــرق بــن املؤرشيــن).
جدول  :2-2متوسط ووسيط األجر اليومي بالشيكل للمستخدمني
معلومي األجر يف فلسطني (الربع األول ( )2018شيكل)
مكان العمل
الضفة الغربية
قطاع غزة
إرسائيل واملستعمرات
املجموع

متوسط األجر
اليومي
106.4
62.1
242.5
119.8

األجر الوسيط
اليومي
100.0
40.5
250.0
100.0

وﺴﯿط اﻷﺠر 100.0

 % 50ﻤن ﻋدد اﻟﻌﻤﺎل

 % 50ﻤن ﻋدد اﻟﻌﻤﺎل

ارتفــع متوســط األجــر اليومــي لكافّــة العاملــن مبقــدار  6.2شــيكل بــن
الربــع الرابــع  2017والربــع األول  ،2018نتيجــة ارتفــاع متوســط أجــر
العاملــن يف الضفــة الغربيــة (مبقــدار  4.3شــيكل) وارتفاعــه يف إرسائيــل
واملســتعمرات ( 10.7شــيكل) وارتفاعــه يف قطــاع غــزة ( 0.1شــيكل).

الحد األدىن لألجور
بلغــت نســبة الذيــن يتقاضــون أج ـرا ً شــهرياً أقــل مــن  1,450شــيكل
(وهــو الحــد األدىن لألجــور يف فلســطني) مــن املســتخدمني بأجــر يف
القطــاع الخــاص يف فلســطني خــال الربــع األول  2018نحــو %44( %36
بــن اإلنــاث ،و %34بــن الذكــور) .كــا بلــغ متوســط األجــر الشــهري
الــذي يتقاضــاه هــؤالء  808شــيكل .أ ّمــا عنــد املقارنــة بــن الضفــة
والقطــاع فــإ ّن  %16مــن املســتخدمني بأجــر يف القطــاع الخــاص يف
الضفــة الغربيــة يتقاضــون أجـرا ً أقــل مــن الحــد األدىن مقابــل  %80يف
قطــاع غــزة (انظــر جــدول .)3-2

عاملة األطفال

انخفضــت عاملــة األطفــال ( 17 - 10ســنة) يف الربــع األول 2018
يف فلســطني مقارنــة مــع الربــع الســابق ( %2.7مقارنــة مــع .)%3.2
بلغــت عاملــة األطفــال يف الربــع األول  %3.7 ،2018يف الضفــة
الغربيــة مقابــل  %1.2يف قطــاع غــزة( .انظــر صنــدوق رقــم  3ملزيــد
مــن التحليــل حــول عاملــة األطفــال يف فلســطني).

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 األول 2018

عدد املستخدمني بأجر يف القطاع الخاص عدد املستخدمني بأجر الذين يتقاضون أقل معدل األجر الشهري للذين يتقاضون أقل
من ( 1,450شيكل)
من الحد األدىن (ألف شخص)
(ألف شخص)
كال الجنسني
إناث
ذكور
كال الجنسني
إناث
ذكور
كال الجنسني
إناث
ذكور
1,074
951
1,183
37
18
19
235
46
189
الضفة الغربية
693
631
701
86
10
76
108
18
90
قطاع غزة
808
838
800
123
28
95
343
64
279
فلسطني
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صندوق  - 2أثر تشغيل عامل الضفة يف إرسائيل واملستعمرات عىل البطالة واألجور يف الضفة الغربية
يتنــاول هــذا الصنــدوق تأثــر تشــغيل عــال الضفــة يف االقتصــاد
اإلرسائيــي واملســتعمرات عــى ســوق العمــل يف الضفــة الغربيــة ،عــر
الرتكيــز بشــكل خــاص عــى نســب البطالــة ومعــدالت األجــور .ويهــدف
الصنــدوق إىل استكشــاف مــا إذا كان هنــاك عالقــة بــن عمــل هــؤالء
العــال يف االقتصــاد اإلرسائيــي ومســتويات البطالــة واألجــور ،ومــدى
أهميــة هــذه العالقــة .يســتثني الصنــدوق قطــاع غــزة مــن التحليــل
نظــرا ألن تشــغيل فلســطينيي قطــاع غــزة يف االقتصــاد اإلرسائيــي
متوقــف منــذ عــام .2006
يعــرض الشــكل  1نســب تشــغيل الفلســطينيني مــن الضفــة الغربيــة
يف االقتصــاد اإلرسائيــي واملســتعمرات مــن إجــايل التشــغيل .ويوضّ ــح
أ ّن هــذه النســبة شــهدت ارتفاعــاً منــذ العــام  ،2007حــن كان عــدد
العاملــن هنــاك  61,297عامــل وعاملــة ،ليصــل إىل حــوايل خمــس العامل
الفلســطينيني مــن الضفــة الغربيــة ،أي  122,500عامــل وعاملــة عــام
 .2017والغالبيــة الســاحقة مــن هــؤالء العــال هــم ذكــور ،حيــث تصــل
نســبتهم إىل  .%99كــا يشـكّل الذكــور العاملــن يف االقتصــاد اإلرسائيــي
واملســتعمرات  %20مــن مجمــوع الذكــور العاملــن يف الضفــة الغربيــة،
أ ّمــا اإلنــاث العامــات يف االقتصــاد اإلرسائيــي واملســتعمرات فيش ـكّلن
أقــل مــن  %1مــن مجمــوع اإلنــاث العامــات يف الضفــة الغربيــة.
يوضــح الشــكل  2أ ّن معظــم عــال الضفــة الذيــن يعملــون يف إرسائيــل
واملســتعمرات هــم مــن العاملــة األقــل مهــارة .واملهــارة هنــا يتــم
تعريفهــا عــى أســاس التحصيــل العلمــي ،فمــن لديــه  13ســنة تعليــم
أو أكــر يعتــر مــن ضمــن العاملــة املاهــرة ،أ ّمــا العــال الذيــن لديهــم
 12ســنة تعليــم فأقــل يعتــرون مــن العاملــة األقــل مهــارة .وعــى الرغــم
مــن أ ّن الغالبيــة العظمــى مــن عـ ّـال الضفــة يف االقتصــاد اإلرسائيــي هــم
مــن العــال األقــل مهــارةّ ،إل أن نســبة العــال املهــرة العاملــن هنــاك
ارتفعــت يف الســنوات القليلــة املاضيــة .إذ تضاعفــت هــذه النســبة مــن
 %7عــام  2010إىل  %15عــام .2017

تشغيل الفلسطينيني يف االقتصاد اإلرسائييل ومستويات البطالة يف
الضفة الغربية
يظهــر يف الشــكل  3أ ّن معــدل بطالــة الذكــور يف الضفــة الغربيــة ،لــكل
مــن فئتــي العاملــة املاهــرة واألقــل مهــارة ،تراجعــت منــذ العــام .2012
كــا أ ّن فجــوة البطالــة بــن العاملــة املاهــرة واألقــل مهــارة تقلصــت
عــى مــدى الســنوات القليلــة املاضيــة ،وشــهدت العاملــة األقــل مهــارة
انخفاضـاً أكــر يف معـ ّدل البطالــة مــن العاملــة املاهــرة .وهــذا ميكــن أن
يعــود لزيــادة أعــداد العــال الفلســطينيني العاملــن يف إرسائيــل بشــكل
عــام عــى مــدى الســنوات القليلــة املاضيــة .فعــى الرغــم مــن زيــادة
نســبة العــال املهــرة ضمــن مجمــل العــال الفلســطينيني العاملــن يف
االقتصــاد اإلرسائيــي ،إال أن الغالبيــة العظمــى لهــؤالء العــال هــم مــن
غــر املهــرة .لذلــك فــان مشــاركة عــدد أكــر مــن العــال الفلســطينيني
بالعمــل يف إرسائيــل ،ميكــن أن يكــون قــد ســاهم يف تخفيــض مســتويات
البطالــة .ولفحــص مــا اذا كان هنــاك تأثــر مــا للعمــل يف االقتصــاد
اإلرسائيــي واملســتعمرات عــى خفــض معــدالت بطالــة الذكــور يف الضفــة
الغربيــة ،قمنــا بتحليــل معامــل اإلنحــدار لهذيــن املؤرشيــن مع ـاً.
ت ُظهــر نتائــج تحليــل االنحــدار ،والتــي تحــاول استكشــاف مــا إذا كان
هنــاك ترابــط مــا بــن تشــغيل الفلســطينيني يف االقتصــاد اإلرسائيــي
واملســتعمرات ومســتويات البطالــة يف الضفــة الغربيــة ،أ ّن زيادة تشــغيل
الفلســطينيني يف إرسائيــل بنســبة  %1ترافــق مــع انخفــاض معـ ّدل البطالة

شكل  :1نسب تشغيل العامل الفلسطينيني من الضفة الغربية يف
االقتصاد اإلرسائييل واملستعمرات )%( 2017 – 2007
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أظهــرت نتائــج تحليــل االنحــدار الــذي يتنــاول تأثــر أجــور عــال الضفــة
العاملــن يف االقتصــاد اإلرسائيــي عــى مســتويات األجــور يف الضفــة الغربيــة،
بــأ ّن ارتفــاع أجــور هــؤالء العــال بنســبة  %1يرتافــق مــع ارتفــاع مســتوى
أجــور العــال الفلســطينيني يف الضفــة الغربيــة بنســبة  .%0.08بعبــارة
أخــرى ،أ ّن الزيــادة بنســبة  %10يف أجــور عــال الضفــة يف إرسائيــل ترافــق
مــع زيــادة بنســبة  %1تقريبـاً يف أجــور العــال يف الضفــة الغربيــة .وهــذا ال
يعنــي بــأ ّن هنــاك عالقــة ســببية بــن املؤرشيــن ،ولكــن يعنــي بــأ ّن حركتهــا
مرتبطــة مع ـاً ،وهــي عالقــة موجبــة ،أي أ ّن ارتفــاع مســتوى أجــور العــال
الفلســطينيني يف إرسائيــل واملســتعمرات مرتبــط بارتفــاع أجــر العــال يف
الضفــة الغربيــة .وإذا أخذنــا الزيــادة الفعليــة يف أجــور عــال الضفــة يف
إرسائيــل بنســبة  %68بــن  2007و( 2016مــن  130شــيكل إىل  218شــيكل/
يــوم) فــإ ّن هــذا يرتافــق مــع ،حســب معامــل االنحــدار ،ارتفــاع يف أجــور
العــال يف الضفــة الغربيــة بنســبة  %7تقريبـاً خــال الفــرة .وهــذا يف الواقع
مســتوى تأثــر ضعيــف نســبياً ،عــى الرغــم مــن أنّــه أقــوى مــن تأثــر
تشــغيل عــال الضفــة يف إرسائيــل عــى مســتوى البطالــة الــذي تناولنــاه
ســابقاً .وميكــن توضيــح هــذا األثــر عــى الشــكل التقريبــي التــايل :إ ّن أقــل
مــن ربــع زيــادة أجــور عــال الضفــة غــر املهــرة العاملــن يف الضفــة
الغربيــة خــال  ،2016 - 2007والتــي بلغــت نحــو  ،%30جــاء بتأثــر زيــادة
أجــور عــال الضفــة العاملــن يف إرسائيــل واملســتعمرات.

يف الضفــة الغربيــة بنســبة  .%0.02وهــذا يعنــي أ ّن زيــادة تشــغيل
عــال الضفــة يف إرسائيــل بنســبة  %10يرتافــق مــع انخفــاض البطالــة يف
الضفــة الغربيــة بنســبة طفيفــة تبلــغ  .%0.2وهــذه النتيجــة ال تدعــي
وجــود عالقــة ســبيية بــن عمــل الفلســطيني يف إرسائيــل واملســتعمرات
ومســتويات البطالــة يف الضفــة الغربيــة ،ولكــن توضــح إمكانيــة وجــود
ترافــق بــن حركــة هذيــن املؤرشيــن .وبنــاء عليــه ،ميكننــا االســتنتاج أ ّن
زيــادة عــدد عــال الضفــة العاملــن يف االقتصــاد اإلرسائيــي بأكــر مــن
 %60عــى مــدى الســنوات العــرة املاضيــة (مــن حــوايل  70ألــف عامــل
فلســطيني عــام  2008إىل  120ألــف عامــل عــام  )2017ترافــق مــع
انخفــاض معــدل البطالــة بنســبة  %1.2يف الضفــة الغربيــة فقــط.
يؤكــد التحليــل الرسيــع الســابق عــى أ ّن هنــاك عالقة عكســية بــن معدالت
تشــغيل الفلســطينيني يف إرسائيــل واملســتعمرات وبــن مســتويات البطالــة،
ولك ّنهــا عالقــة غــر قويــة  .وضعــف هــذه العالقــة يدفــع اىل اإلســتنتاج بــأن
السياســات الجذريــة ملعالجــة البطالــة يف االقتصــاد الفلســطيني تتطلــب
الرتكيــز عــى خلــق فــرص العمــل الداخليــة قــدر املســتطاع ،خصوصــا
وأن التجــارب الســابقة تؤكــد عــى التذبــذب الحــاد واملفاجــئ يف أعــداد
العــال الذيــن يســمح لهــم بالعمــل يف ارسائيــل ،وأن عــدد تصاريــح العمــل
مرهــون بظــروف اإلقتصــاد اإلرسائيــي ،فضــا عــن اســتخدام ارسائيــل
لتصاريــح العمــل كأداة ضغــط سياســية عــى الطــرف الفلســطيني.

وميكــن أن نعــزو ضعــف العالقــة بــن مســتويات األجــور يف إرسائيــل
واملســتعمرات وتلــك املوجــودة يف الضفــة الغربيــة جزئيــاً إىل أ ّن نســبة
املشــتغلني يف االقتصــاد اإلرسائيــي واملســتعمرات منخفضــة نســبياً (%18
عــام  .)2017كــا أ ّن فــرات عمــل العــال الفلســطينيني يف االقتصــاد
اإلرسائيــي تبقــى متأرجحــة وغــر مســتقرة ،إذ أنّهــا ال تحتكــم فقــط
للموســمية ،ولكــن أيض ـاً العتبــارات أمنيــة إرسائيليــة واإلغالقــات املتكــررة،
مــا يعنــي أ ّن اعتامديــة العامــل الفلســطيني عــى اســتقرار العمــل يف
إرسائيــل واملســتعمرات واســتدامة مثــل هــذا األجــر تبقــى ضعيفــة .لهــذا
الســبب يبــدو أ ّن التوتــر الدائــم يف اســتقرار العمــل يف إرسائيــل يخفــف كثريا ً
مــن تأثــر األجــور املرتفعــه للعمــل يف إرسائيــل عــى مســتويات األجــور يف
الضفــة الغربيــة .هــذا باإلضافــة إىل أ ّن فــرق األجــور الصــايف ميكــن أن يكــون
أقــل بكثــر مــن فــرق األجــور اإلســمي بســبب تكاليــف املواصــات العاليــة
واملدفوعــات للســارسة والســاعات الطويلــة خــارج املنــزل التــي يتحملهــا
العاملــون يف إرسائيــل .كل هــذا يقــود إىل االســتنتاج بــأ ّن العنــارص الداخليــة
يف اإلقتصــاد الفلســطيني ،التــي تؤثــر عــى عــرض العمــل والطلــب عليــه،
تلعــب دورا ً أكــر يف تحديــد مســتويات األجــور يف الضفــة الغربيــة.

تأثري معدّالت األجور لعامل الضفة يف االقتصاد اإلرسائييل عىل
األجور يف الضفة الغربية
األجــور املرتفعــة نســبياً يف إرسائيــل كانــت ومــا زالــت مصــدر جــذب
للعــال الفلســطينيني إىل ســوق العمــل اإلرسائيــي .وكــا يظهــر
يف جــدول  ،1فــإ ّن متوســط أجــور العاملــن يف االقتصــاد اإلرسائيــي
واملســتعمرات أعــى مــن تلــك الســائدة يف الضفــة الغربيــة بنســبة
 %60تقريب ـاً .كــا ميكــن مالحظــة أ ّن الفــرق بــن أجــور العــال املهــرة
وغــر املهــرة العاملــن يف الضفــة الغربيــة أعــى مــن الفــرق بــن أجــور
هاتــن الفئتــن عنــد عملهــا يف االقتصــاد اإلرسائيــي واملســتعمرات .كــا
نالحــظ أ ّن أجــر العــال غــر املهــرة العاملــن يف إرسائيــل أعــى يف بعــض
الســنوات مــن أجــر العــال املهــرة العاملــن هنــاك أيضـاً (مثـاً يف 2013
و .)2016والســبب يف هــذا أ ّن التعليــم ليــس رشطــاً أو مؤهــا مهــاً
لعمــل عــال الضفــة يف االقتصــاد اإلرسائيــي ،حيــث يعمــل هــؤالء يف
قطاعــات ال تتطلــب ،وال تجــزي ،املؤهــات العلميــة.

جدول  :1مستوى األجور يف الضفة الغربية مقابل األجور يف إرسائيل واملستعمرات
لعامل الضفة حسب التعليم ( شيكل/يوم)

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

عاملة ماهرة يف عاملة غري ماهرة يف
االقتصاد اإلرسائييل االقتصاد اإلرسائييل
()2
()1
129
143
138
143
147
159
157
167
162
168
171
163
177
166
188
190
199
201
218
215

الفرق
()2-1
14
5
12
10
6
-8
-11
2
2
-3

عاملة غري ماهرة
يف الضفة الغربية
()3
69
74
79
73
74
75
78
82
84
90

املصدر :الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،قاعدة بيانات مسح القوى العاملة.2016 - 2007 ،

عاملة ماهرة يف
الضفة الغربية
()4
98
102
112
114
110
114
113
115
120
123

الفرق
()4-3
29
28
33
41
36
39
35
33
36
33
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صندوق  - 3عاملة األطفال يف فلسطني
تشــغيل األطفــال هــو أحــد أهــم املــؤرشات االقتصاديــة واالجتامعيــة يف
املجتمعــات املختلفــة ،وتــدل زيــادة معــ ّدالت تشــغيل األطفــال عــى
تفاقــم مشــاكل ذلــك املجتمــع ،حيــث مــن املفــرض أن يتواجــد األطفــال
عــى مقاعــد الدراســة وليــس يف ســوق العمــل .والطفــل ،حســب تعريــف
الجهــاز املركــزي لإلحصــاء املبنــي عــى تعاريــف األمــم املتحــدة ،هــو
الشــخص الــذي يقــل عمــره عــن  18عامـاً .ويف الحالــة الفلســطينية ،فــإ ّن
قانــون العمــل يحظــر عمــل األطفــال الذيــن يقــل عمرهــم عــن  15ســنة،
وهــو مــا يتوافــق مــع حقــوق األطفــال كــا هــو منصــوص عليهــا يف
املواثيــق الدوليــة .ولك ّنــه يســمح لألطفــال الذيــن تـراوح أعامرهــم بــن
 17 - 15ســنة بالعمــل حســب رشوط معينــة .عــى ســبيل املثــال ،ال
يســمح تشــغيلهم باملهــن الخطــرة مثــل صناعــة األدويــة أو الكيامويــات،
أو باألشــغال التــي تتطلــب حمــل األوزان الثقيلــة ،أو العمــل إىل أوقــات
متأخــرة ليــاً .وهــذا الصنــدوق هــو محاولــة لرصــد التطــورات فيــا
يتعلــق مبعــدالت تشــغيل األطفــال حســب مــؤرشات دميغرافيــة متعــددة
يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة خــال الســنوات القليلــة املاضيــة ،وإلقاء
الضــوء عــى أهــم عاملــن يرتبطــان بشــكل وثيــق بتشــغيل األطفــال،
وهــا الفقــر والتــرب مــن املــدارس.
كــا يُظهــر الشــكل  1فــإ ّن هنــاك تذبذبــاً طفيفــاً يف معــ ّدل تشــغيل
األطفــال ،أي نســبة األطفــال العاملــن إىل إجــايل عــدد األطفــال الذيــن
تقــل أعامرهــم عــن  18ســنة وتزيــد عــى  10ســنوات ،حــول متوســط
عــام يبلــغ  %4يف الســنوات القليلــة املاضيــة .وإذا مــا دققنــا يف البيانــات
(الشــكل  ،)2نــرى بــأ ّن أعــى نســب لتشــغيل األطفــال ترتبــط بفئــة
الذكــور الذيــن تقــع أعامرهــم مــا بــن  17 - 15عامــاً ،وهــي الفئــة
التــي يســمح قانــون العمــل الفلســطيني لهــا بالعمــل .ولقــد ارتفعــت
نســبة تشــغيل هــؤالء مــن حــوايل  %11عــام  2008إىل  %15عــام .2016
وعنــد مقارنــة نســب تشــغيل األوالد يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة
مــع تلــك املوجــودة يف األردن مثــاً ،نجــد أ ّن نســب تشــغيل األوالد
يف الفئــة العمريــة  17 – 15ســنة يف الضفــة والقطــاع أعــى مــن تلــك
املوجــودة يف األردن ،حيــث وصلــت يف األردن إىل  %8.6عــام  1.2016كــا
نالحــظ مــن الشــكل  2أ ّن نســب تشــغيل الفتيــات يف الضفــة والقطــاع،
للفئتــن العمريتــن  14 - 10ســنة و 17 - 15ســنة ،منخفضــة نســبياً مقارنــة
بــاألوالد ،وهــي يف تناقــص عــر الزمــن.

شكل  :1نسب تشغيل األطفال يف الفئة العمرية  17 - 10سنة
يف سوق العمل الفلسطيني 2017 - 2008
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املصــدر :الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني ،قاعــدة بيانــات مســح القــوى العاملــة،
.2017 - 2008
مالحظة :تم حسابها يف معهد “ماس”

تُــرز بيانــات الجهــاز املركــزي لإلحصــاء أ ّن نســب تشــغيل األطفــال أعــى
يف الضفــة الغربيــة ( )%5.5منهــا يف قطــاع غــزة ( .)%1.9ويــأيت شــال
الضفــة الغربيــة يف املرتبــة األوىل يف معــدالت تشــغيل األطفــال ،حيــث
تصــل نســب تشــغيل األطفــال يف محافظــة طوبــاس مثـاً  %9.5ونابلــس
 .%7.4وجــاء جنــوب الضفــة يف املرتبــة الثانيــة ،اذ وصــل املعــدل يف
محافظــة الخليــل إىل  %6.3مقارنــة مــع  %1.8فقــط يف محافظــة رام
اللــه والبــرة .والغالبيــة العظمــى مــن األطفــال العاملــن يعملــون يف
االقتصــاد الفلســطيني ،حيــث بلغــت نســبة مــن يعملــون يف االقتصــاد
اإلرسائيــي واملســتوطنات منهــم إىل  %3.5فقــط.

املفارقة الفلسطينية
غالبــا مــا يرتبــط تشــغيل األطفــال مبعــدالت الفقــر ونســب التــرب مــن
املــدارس ،حيــث أ ّن ارتفــاع معــدالت الفقر ونســب الترسب ميكــن أن تؤ ّدي

شكل  :2معدالت تشغيل األطفال يف الضفة الغربية وقطاع غزة للفئات العمرية  14-10و 17-15سنة
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 -1منظمــة العمــل الدوليــة ومركــز األبحــاث اإلسـراتيجية ،مســح تشــغيل األطفــال يف االردن
–  .2016التقريــر التحليــي.2017 ،
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املصدر :الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،قاعدة بيانات مسح العمل .2016 – 2008
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إىل ارتفــاع معــدالت تشــغيل األطفــال .ولكــن يف الحالــة الفلســطينية ،فــإ ّن
معــدالت تشــغيل األطفــال يف الضفــة الغربيــة أعــى منهــا يف قطــاع غــزة،
عــى الرغــم مــن أ ّن نســب الفقــر يف الضفــة الغربيــة ( )%24أقــل بكثــر
منهــا يف قطــاع غــزة ( %68بنــا ًء عــى الدخــل) .أ ّمــا فيــا يتعلــق بنســب
التــرب مــن املــدارس ،فــإ ّن نســب التــرب مــن املــدارس بلغــت %1.5
يف قطــاع غــزة و %0.8يف الضفــة الغربيــة يف العــام .2016
جدول  :1معدالت تشغيل األطفال ومعدالت الفقر ونسب ترسب
األطفال من املدارس يف الضفة والقطاع
معدالت تشغيل األطفال ()2016
نسب الترسب من املدارس ()2016
معدالت الفقر ()2017

الضفة الغربية
%5.5
%0.8
%24

قطاع غزة
%1.9
%1.5
%68

املصــدر :بيانــات التشــغيل والفقــر مــن الجهــاز املركــزي لإلحصــاء ،وبيانــات التــرب
مــن الكتــاب االحصــايئ الســنوي لــوزارة الرتبيــة والتعليــم.

مــن املفــرض ،عــى ضــوء معــدالت الفقــر والتــرب مــن املــدارس ،أن
يكــون معــدل تشــغيل األطفــال يف قطــاع غــزة أعــى منــه يف الضفــة
الغربيــة ،ولكــن العكــس هــو واقــع الحــال .فــا هــو تفســر ارتفــاع
نســب تشــغيل األطفــال يف الضفــة الغربيــة مقارنــة مــع قطــاع غــزة؟
أحــد العوامــل التــي ميكــن أن تفــر هــذه املفارقــة يتمثــل يف توفــر
فــرص العمــل ،أي أ ّن فــرص األطفــال للحصــول عــى عمــل ترتبــط عكســياً
مــع معــدالت البطالــة للبالغــن .فكلّــا ارتفعــت معــدالت البطالــة يف
أوســاط البالغــن ،كلــا كان التنافــس عــى إيجــاد عمــل أعــى ،وكلــا
قلّــت فــرص األطفــال يف إيجــاد عمــل .وميكــن توضيــح هــذه العالقــة
مــن خــال الشــكل  ،3حيــث ميكــن مالحظــة أن االنخفــاض الطفيــف يف
البطالــة يف أوســاط البالغــن يف القطــاع يف عامــي  2014و 2015ترافــق
مــع ارتفــاع يف معــدل تشــغيل األطفــال.
شكل  :3معدالت تشغيل األطفال ومعدالت البطالة العامة
يف الضفة الغربية وقطاع غزة 2017 – 2013
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املصدر :الجهاز املركزي لإلحصاء ،قاعدة بيانات مسح العمل.2017 - 2013 ،

2013

 -3املالية العامة

1

اإليرادات العامة
شــهد الربــع األول مــن العــام  2018انخفــاض صــايف اإليــرادات العامــة
واملنــح بنحــو  %15مقارنــة بالربــع الســابق لتبلــغ حــوايل  3,687.4مليــون
شــيكل 2.ويعــزى ذلــك إىل الرتاجــع الحــاد يف املنــح واملســاعدات الخارجيــة
خــال هــذا الربــع بنحــو  ،%69لتبلــغ حــوايل  276.9مليــون شــيكل ،كذلــك
أيض ـاً تراجــع إي ـرادات املقاصــة بنحــو  %15لتبلــغ نحــو  2,079.2مليــون
شــيكل ،يف مقابــل ارتفــاع إيــرادات الجبايــة املحليــة  %39خــال نفــس
الفــرة لتبلــغ  1,426.1مليــون شــيكل ،تحديــدا ً اإلي ـرادات الرضيبيــة منهــا
(انظــر الشــكل .)1-3
شكل  :1-3هيكل اإليرادات العامة (مليون شيكل)
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ر2017 ، 1

وشــكلت اإليـرادات العامــة واملنــح (صــايف) نحــو  %109مــن اإلنفــاق العــام
الفعــي خــال هــذا الربــع مقارنــة بنحــو  %130خــال الربــع الســابق.
باملقابــل شــكلت هــذه اإليـرادات نحــو  %93مــن اإلنفــاق العــام املســتحق
عــى الحكومــة خــال هــذا الربــع (أســاس االلتـزام) ،مقارنــة بنحــو %110
خــال الربــع الســابق.
جدول  :1-3املنح واملساعدات الخارجية املقدمة للحكومة
الفلسطينية (مليون شيكل)
البيان
لدعم املوازنة
 منح عربية منح أخرىالتمويل التطويري
إجاميل املنح واملساعدات

2017
الربع األول الربع الرابع
712.9
640
205.5
113
507.4
527
178
217.5
890.9
857.5

2018
الربع األول
157
140.6
16.5
119.9
276.9

النفقات العامة
انخفــض اإلنفــاق العــام الفعــي خــال الربــع األول مــن العــام  2018بنحــو
 %18مقارنــة بالربــع الســابق ،ليبلــغ حــوايل  3,380.3مليــون شــيكل،
نتيجــة انخفــاض معظــم بنــود النفقــات خــال هــذا الربــع .فقــد تراجعــت
 -1مصــدر البيانــات يف هــذا الجــزء مــن املراقــب هــو :وزارة املاليــة ،التقاريــر املالية الشــهرية:
العمليــات املاليــة – اإليـرادات والنفقــات ومصــادر التمويــل.
 -2تجــدر اإلشــارة أ ّن حجــم اإلرجاعــات الرضيبيــة خــال الربــع األول  2018بلــغ نحــو 95
مليــون شــيكل مقارنــة بنحــو  53مليــون شــيكل يف الربــع الســابق.
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شكل  :2-3هيكل النفقات العامة (مليون شيكل)

األجــور والرواتــب بنســبة  ،%3لتبلــغ حــوايل  1,626مليــون شــيكل ،كذلــك
تراجعــت نفقــات غــر األجــور بنحــو  %21لتبلــغ حــوايل  1,390.8مليــون
شــيكل .وانخفــض أيض ـاً اإلنفــاق عــى بنــد صــايف اإلق ـراض بنحــو ،%23
ليبلــغ  177.3مليــون شــيكل خــال هــذا الربــع ،كــا انخفــض اإلنفــاق
التطويــري بنحــو  ،%60ليبلــغ  160.8مليــون شــيكل (انظــر الشــكل .)2-3

1,500

1,000

وشــكل اإلنفــاق العــام الفعــي نحــو  %27مــن الناتــج املحــي اإلجــايل
خــال هــذا الربــع ،مقارنــة بنحــو  %32خــال الربــع الســابق .كذلــك
شــكّل اإلنفــاق الفعــي نحــو  %85مــن اإلنفــاق املســتحق (أســاس
االلتـزام) خــال هــذا الربــع ،مقارنــة بنحــو  %83خــال الربــع الســابق.

املتأخرات الحكومية

500

اﻟﺘطوﯿري

بلغــت املتأخـرات املرتتبــة عــى الحكومــة خــال الربــع األول  2018حــوايل
 499.5مليــون شــيكل ،مقارنــة بنحــو  809.8مليــون شــيكل خــال الربــع
الســابق .وشــكلت هــذه املتأخ ـرات حــوايل  %13مــن إجــايل اإلي ـرادات
العامــة واملنــح خــال هــذا الربــع .إذ بلغــت متأخ ـرات األجــور والرواتــب
 132.3مليــون شــيكل ،ومتأخــرات غــر األجــور  262.8مليــون شــيكل،
ومتأخــرات النفقــات التطويريــة  82.4مليــون شــيكل ،كذلــك بلغــت
متأخــرات املدفوعــات املخصصــة  104.3مليــون شــيكل ،فيــا قامــت
الحكومــة خــال هــذا الربــع بســداد حــوايل  82.3مليــون شــيكل مــن
متأخ ـرات االرجاعــات الرضيبيــة .تجــدر اإلشــارة أ ّن الحكومــة قــد قامــت
خــال هــذا الربــع بســداد حــوايل  233.1مليــون شــيكل مــن متأخ ـرات
ســابقة (انظــر الجــدول .)2-3

ﺼﺎﻓﻲ اﻻﻗراض

ﻤدﻓوﻋﺎت ﻤﺨﺼﺼﺔ
ر2018 ، 1

ﻏﯿر اﻻﺠور

ر2017 ، 4

اﻻﺠور واﻟرواﺘب

ر2017 ، 1

شكل  :3-3الرصيد املايل الحكومي (أساس نقدي)
نسبة للناتج املحيل اإلجاميل االسمي ()%

البيان
إرجاعات رضيبية
األجور والرواتب
نفقات غري األجور
النفقات التطويرية
مدفوعات مخصصة
إجاميل املتأخرات

األرقام بني أقواس هي أرقام سالبة.

2017
الربع األول الربع الرابع
()23.3
84.1
116.8
111.5
560.3
292.1
155.4
59.3
0.6
115.5
809.8
662.5

الفائض/العجز املايل
أ ّدت التطــورات عــى جانبــي اإليـرادات والنفقــات العامــة الفعليــة خــال
الربــع األول  2018إىل فائــض يف الرصيــد الــكيل قبــل املنــح واملســاعدات
بحــوايل  30.2مليــون شــيكل .وقــد ســاهمت املنــح واملســاعدات الخارجيــة
يف تعزيــز هــذا الفائــض ليصبــح بقيمــة  307.1مليــون شــيكل (عىل األســاس
النقــدي) وهــو مــا يعــادل نحــو  %2.4مــن الناتــج املحــي اإلجــايل .أمــا
عجــز الرصيــد الــكيل قبــل املنــح واملســاعدات عــى أســاس االلت ـزام بلــغ
 602.5مليــون شــيكل ،وســاهمت املنــح واملســاعدات يف تخفيــض هــذا
العجــز إىل نحــو  325.6مليــون شــيكل خــال نفــس الفــرة (انظــر الشــكل
.)3-3

الدين العام الحكومي
انخفــض الديــن العــام الحكومــي نهايــة الربــع األول مــن العــام  2018بنحــو
 %3مقارنــة بالربــع الســابق ،ليبلــغ حــوايل  8,588مليــون شــيكل .وميثــل
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جدول  :2-3املتأخرات املرتتبة عىل الحكومة الفلسطينية (مليون شيكل)
2018
الربع األول
()82.3
132.3
262.8
82.4
104.3
499.5

2,000

-6
اﻟرﺼﯿد اﻟﻛﻠﻲ ﺒﻌد اﻟﻤﻨﺢ واﻟﻤﺴﺎﻋدات

اﻟرﺼﯿد اﻟﻛﻠﻲ ﻗﺒل اﻟﻤﻨﺢ واﻟﻤﺴﺎﻋدات

ر2018 ، 1

ر2017 ، 4

اﻟرﺼﯿد اﻟﺠﺎري
ر2017 ، 1

هــذا حــوايل  %16.6مــن الناتــج املحــي اإلجــايل .وقــد تــوزع الديــن
العــام الحكومــي بــن ديــن محــي ( )%57وديــن خارجــي ( .)%43كــا
بلغــت فوائــد الديــن املدفوعــة خــال هــذا الربــع حــوايل  43.1مليــون
شــيكل ،منهــا نحــو  %98فوائــد عــى الديــن املحــي والباقــي ( 1.4مليــون
شــيكل) فوائــد عــى الديــن الحكومــي الخارجــي (انظــر الجــدول .)3-3
3

جدول  :3-3الدين العام الحكومي (مليون شيكل)
البيان
الدين الحكومي املحيل
 املصارف مؤسسات عامةالدين الحكومي الخارجي
الدين العام الحكومي
الفوائد املدفوعة
نسبة الدين العام إىل إجاميل
الناتج املحيل االسمي

2018
2017
الربع األول الربع الرابع الربع األول
4,913.9
5,224
5,291
4,863.1
5,171.7
5,238.7
50.8
52.3
52.3
3,674.1
3,625.7
3,818.1
8,588
8,849.7
9,109.1
43.1
57.2
93.7
%18.6

%17.5

%16.6

* مالحظــة :تختلــف هــذه النســب بشــكل بســيط عنــد احتســاب االرقــام بالــدوالر
االمريــي ،نتيجــة أثــر ســعر الــرف.
 -3تجــدر اإلشــارة أ ّن مديونيــة الحكومــة مقومـ ًة بالــدوالر قــد انخفضــت نهايــة الربــع األول
 2018بنحــو  %3.7مقارنــة بنهايــة الربــع الســابق ،لتبلــغ حــوايل  2,448.8مليــون دوالر.
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صندوق  - 4الشيكات املعادة 1 :من كل  9شيكات!
تقــوم الشــيكات مقــام النقــود وهــي وســيلة التــداول األكــر شــيوعاً
بــن الوســائل غــر النقديــة .والشــيك هــو أداة الت ـزام بالدفــع يف موعــد
محــدد .ولكــن هــذا االلتــزام ميكــن عــدم الوفــاء بــه ومخالفتــه مــن
قبــل املتعاملــن وهــو مايــؤدي إىل «رجــوع الشــيك» ،وغالبـاً مــا يحــدث
هــذا بســبب عــدم توفــر رصيــد كاف يف حســاب ُمصــدر الشــيك .ويعتــر
الترشيــع الفلســطيني إصــدار شــيك دون رصيــد مــن الجرائــم العمديــة.
تعــاين الــدول املختلفــة مــن مشــكلة الشــيكات املعــادة ،ويطلــق عليهــا
اســم «عــدم كفايــة الرصيــد» ( )NSFيف اللغــة املرصفية .ويختلف انتشــار
هــذه الظاهــرة مــن اقتصــاد إىل آخــر ،ففــي بعــض الــدول ال تتجــاوز
نســبة الشــيكات املعــادة  %1مــن إجــايل قيمــة الشــيكات املتداولــة،
ويف البعــض اآلخــر يصــل إىل  .%7وبلغــت النســبة يف الســنوات الخمــس
األخــرة يف األردن  %3.5يف حــن مل تتجــاوز  %1يف أبــو ظبــي ،وهــي يف
تراجــع يف البلديــن.
يوضّ ــح الجــدول  1أ ّن نســبة الشــيكات املعــادة يف فلســطني ،مــن حيــث
القيمــة ،تراوحــت يف الســنني الخمســة املاضيــة بــن  %6إىل  %7.7مــن
إجــايل قيمــة الشــيكات املقدمــة للتقــاص .ويالحــظ ارتفــاع النســبة،
قيمــ ًة وعــددا ً ،يف العــام  2017بعــد أن شــهدت تراجعــاً يف األعــوام
الســابقة .وصلــت قيمــة الشــيكات املعــادة يف فلســطني إىل  1,154مليــون
دوالر عــام  ،2017وهــو مــا يشــكل زيــادة بقيمــة  323مليــون دوالر،
حصــة قطــاع غــزة مــن
أي بنســبة  ،%39عــن العــام الســابق .وبلغــت ّ
قيمــة الشــيكات املرتجعــة  145مليــون دوالر يف  ،2017أو نحــو  %13مــن
اإلجــايل يف فلســطني .أ ّمــا بالعالقــة مــع املــؤرشات املرصفيــة العامــة فــإ ّن
قيمــة الشــيكات املعــادة يف فلســطني بلغــت حــوايل  %10مــن إجــايل
قيمــة الودائــع و %16مــن إجــايل التســهيالت اإلئتامنيــة املبــارشة
ونحــو  %27مــن قيمــة الودائــع الجاريــة .وهــذه النســب مرتفعــة جــدا ً
وتســتدعي دراســة معمقــة لألســباب ورائهــا ،متهيــدا ً لتطبيــق اإلجـراءات
الالزمــة للحــد مــن الشــيكات التــي تصــدر دون توفــر رصيــد كاف لهــا.
جدول  :1قيمة وعدد الشيكات املقدمة للتقاص والشيكات املعادة

2012
2013
2014
2015
2016
2017

الشيكات املقدمة للتقاص
القيمة
عدد
(مليون
(ألف)
دوالر)

4,400.00
4,600.00
4,637.77
5,096.40
5,644.74
6,375.86

9,600.00
10,600.00
11,117.80
11,131.40
12,691.53
15,072.77

الشيكات املعادة
القيمة
عدد
(ألف) (مليون
دوالر)

520.00
490.00
467.44
538.05
608.60
735.75

680.00
660.00
664.78
670.31
831.54
1,154.19

قيمة الشيكات
املعادة من إجاميل
التقاص ()%
7.1
6.2
6.0
6.0
6.6
7.7

املصدر :بيانات من دائرة املقاصة يف سلطة النقد الفلسطينية – بيانات غري منشورة.

جهود الحد من ظاهرة الشيكات املرتجعة
تنبهــت ســلطة النقــد ملخاطــر ظاهــرة تزايــد الشــيكات الراجعــة منــذ
عــام  ،2010ووضعــت العديــد مــن القيــود عــى نشــاط مصــدري
الشــيكات دون رصيــد كاف .كــا أصــدرت تعليــات للبنــوك حــول كيفية
التعامــل مــع الشــيكات الراجعــة .وتزايــدت رصامــة هــذه التعليــات
مــع الســنوات ومــع اســتمرار تصاعــد الظاهــرة .وصــدر آخرهــا يف بدايــة

العــام  ،2017وهــي تشــتمل عــى  13مــادة ،منهــا مــا يتعلــق مبــا يجــب
عــى املصــارف أن تلتــزم بــه ،مثــل االســتعالم والبحــث عــن العميــل الذي
يطلــب دفــر شــيكات ،والت ـزام املصــارف بتعليــات خاصــة للتســويات
مــن خــال نظــام محوســب والتبليــغ الفــوري عــن الشــيكات املوقوفــة
واملفقــودة واملعــادة.
نظام «نشام»
أنشــات ســلطة النقــد نظامـاً محوســباً (نظــام الشــيكات املعــادة -نشــام)
يرمــي إىل الحــد مــن ظاهــرة الشــيكات املعــادة .ويتــم تصنيــف كافّــة
عمــاء املصــارف يف هــذا النظــام بــن  Aو ،Dبحســب عــدد املــرات
التــي يتــم فيهــا إعــادة الشــيكات الصــادرة منهــم ( Aتصنيــف العميــل
الــذي ال يعــاين مــن أيّــة إشــكاالت B ،للعميــل الــذي أصــدر أقــل مــن
خمســة شــيكات معــادة ويتــم وضعــه تحــت املراقبــة ملــدة عامــن،
وصــوالً إىل تصنيــف  -Dأحمــر مشــع للعميــل الــذي أصــدر أكــر مــن
 15شــيك معــاد والــذي يحــرم مــن الحصــول عــى دفــر شــيكات ملــدة
ثالثــة أعــوام .ويطلــق عــى قامئــة املصنفــن تحــت  Dاســم “القامئــة
الســوداء”) .وبذلــك تــم تأســيس قاعــدة بيانــات شــاملة عــن العمــاء
ميكــن أن تســاعد املصــارف يف ضبــط ظاهــرة الشــيكات املعــادة .ولك ـ ّن
األرقــام الــواردة يف الجــدول  1توضّ ــح أ ّن ظاهــرة الشــيكات املعــادة مل
ترتاجــع عــى الرغــم مــن إج ـراءات ســلطة النقــد وجهــود املصــارف .إذ
بلغــت الزيــادة يف عــدد الشــيكات املقدمــة للتقــاص بــن  2012و2017
نحــو  %45وهــي نســبة قريبــة مــن الزيــادة يف عــدد الشــيكات املعــادة
خــال نفــس الفــرة ( .)%41ال بــل إ ّن الزيــادة يف قيمــة الشــيكات
املعــادة ( )%70كانــت أعــى مــن الزيــادة يف قيمــة شــيكات التقــاص
( )%57خــال الفــرة.

سوء نية أم سوء تقدير؟
تتعــدد األســباب التــي تقــف وراء ظاهــرة الشــيكات املعــادة نتيجــة
عــدم توفــر رصيــد ٍ
كاف لهــا .وال ّ
شــك أ ّن تــردي الوضــع االقتصــادي
وشــح الســيولة يلعبــان دورا ً مهـاً ،إىل جانــب ســوء التقديــر والتخطيــط
لــدى ُمصــدري هــذه الشــيكات .ويُالحــظ أ ّن جــزءا ً كبـرا ً مــن الشــيكات
املعــادة هــي مبالــغ ضئيلــة لصالــح تجــار يــزودون العائــات مبــواد
أو تجهيــزات اســتهالكية .إذ يعــود  %47مــن الشــيكات املعــادة يف
العــام  2016إىل قطــاع املنشــآت الصغــرة .كــا أ ّن  %27مــن مصــدري
الشــيكات املعــادة هــم مــن املوظفــن .ونــادرا ً مــا يكــون االحتيــال هــو
الســبب وراء الشــيكات املعــادة .إذ عــى الرغــم مــن أ ّن عــدد املصنفــن
حســب نظــام ســلطة النقــد ضمــن الفئــات مــن  Bإىل  Cبلــغ أكــر مــن
 140ألــف شــخص يف العــام ّ ،2016إل أ ّن  6,500مــن هــؤالء ،أو %5
فقــط ،مســجلون يف القامئــة الســوداء.
الشيكات املرتجعة والشيكات اآلجلة

1

هنــك عالقــة وثيقــة بــن الشــيكات ااملعــادة والشــيكات اآلجلــة .ويحظــر
عــدد مــن الــدول إصــدار الشــيكات اآلجلــة ،أي تلــك التــي يوجــد فــرة
زمنيــة بــن تاريــخ إصدارهــا وموعــد اســتحقاقها .إ ّن ســهولة الحصــول
عــى الســلع بواســطة الدفــع املؤجــل بشــيك ،وعــدم مواءمــة ُمصــدر
الشــيك (فــرد عــادي أو تاجــر) بــن دخلــه وااللتزامــات التــي تقــع عــى
ـر جــزءا ً مــن انتشــار ظاهــرة العجــز عــن الســداد .وال شــك
عاتقــه ،تفـ ّ
أ ّن انتشــار الحمــى االســتهالكية وتأثــر الدعايــات التجاريــة واألمنــاط
االســتهالكية تلعــب دورا ً هام ـاً يف هــذا املجــال.
 -1بيانات من دائرة املقاصة يف سلطة النقد الفلسطينية – بيانات غري منشورة.
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أ ّمــا عــى صعيــد الحركــة التجاريــة فــإ ّن الشــيكات املؤجلــة هــي طريقــة الوظيفــة األساســية للنقــود كوســيلة للتبــادل .وفقــدان الثقــة هنــا يــؤ ّدي
لاللتفــاف عــى نقــص الســيولة النقديــة لــدى التجــار ،وخصوص ـاً الصغــار إىل انتقــال املتداولــن مــن النقــود اإلئتامنيــة إىل الدفــع النقــدي األمــر
منهــم الذيــن يعجــزون عــن الحصــول عــى قــروض مرصفيــة أو يرغبــون يف الــذي يــؤ ّدي إىل زيــادة يف الطلــب عــى عملــة التــداول الرئيســية يف
عــدم تحمــل تكاليــف االقـراض .ولك ّنهــا باملقابــل ترفــع مــن مخاطــر انتشــار فلســطني (الشــيكل) مــع كل التبعــات الســلبية لهــذا األمــر الــذي يتعارض
وتفــي األزمــات االقتصاديــة والكســاد نظـرا ً أل ّن التجــار غالبـاً مــا يقومــون مــع توجهــات تقليــص اســتخدام الشــيكل .وال شــك أ ّن ظاهــرة الشــيكات
بتجيــر الشــيكات املؤجلــة عــدة م ـرات بــن بعضهــم البعــض .مــن ناحيــة املرتجعــة واملؤجلــة ظاهــرة معقــدة ولهــا تبعــات ومســببات تجاريــة
ثانيــة ،إ ّن الشــيك املؤجــل يرتافــق مــع مخاطــر عاليــة نظ ـرا ً للخلــط بــن واجتامعيــة متشــعبة .وتدلــل التجــارب الســابقة أ ّن الجهــود التــي تــم
مــاءة العميــل عنــد إجـراء الصفقــة واملــاءة عندمــا يحــن موعــد الســداد .بذلهــا مل تحقــق املطلــوب يف الحــد مــن هــذه الظاهــرة ،وهــذا عــى
األغلــب أل ّن الجهــود املاضيــة مل تســتند إىل دراســة معمقــة لألســباب وراء
انتشــار إصــدار الشــيكات دون رصيــد والــذي يتطلــب عالجهــا جملــة
ظاهرة معقدة تتطلب جهوداً منسقة من أطراف متعددة
مــن اإلج ـراءات املنســقة بــن الجهــات القضائيــة واملاليــة واإلعالميــة.
						
يهــدد انتشــار ظاهــرة الشــيكات املرتجعــة الثقــة بالنقــود اإلئتامنيــة
مسيف مسيف ،معهد “ماس”
(الشــيكات) يف املعامــات التجاريــة ،وهــو مــا يعنــي انتقاصــاً مــن

 -4القطاع املايل املرصيف

1

بلــغ عــدد فــروع ومكاتــب املصــارف العاملــة يف فلســطني  340فرعــاً التسهيالت اإلئتامنية

ومكتبــاً ،بنهايــة الربــع األول مــن العــام  ،2018منهــا  282يف الضفــة
الغربيــة و 58يف قطــاع غــزة .وتركــز العــدد األكــر لهــذه الفــروع
واملكاتــب يف محافظــات رام اللــه والبــرة ،والخليــل ونابلــس بنســبة %47
مــن العــدد اإلجــايل .وقــد ارتفعــت أصول/خصــوم املصــارف املرخصة يف
فلســطني خــال الربــع األول  2018بنســبة  %0.4مقارنــة بالربــع األخــر
مــن العــام الســابق ،كــا ســجلت منــوا ً بنســبة  %4.6مقارنــة بالربــع
املناظــر ،لتبلــغ نحــو  15.9مليــار دوالر (انظــر الجــدول .)1-4
جدول  :1-4امليزانية املجمعة للمصارف املرخصة
يف فلسطني (مليون دوالر)
2017

البيان*
الربع
األول
15,222.3
إجاميل األصول
7,234.2
التسهيالت اإلئتامنية املبارشة
4,136.2
األرصدة لدى سلطة النقد واملصارف
محفظة االوراق املالية واالستثامرات 1,271.7
1,567.2
النقدية واملعادن الثمينة
1013.0
املوجودات األخرى
15,222.3
إجاميل الخصوم
ودائع الجمهور (ودائع غري مرصفية)** 11,127.5
1,720.3
حقوق امللكية
أرصدة سلطة النقد واملصارف (ودائع
1,135.7 1,506.6
مرصفية)
282.5
352.4
املطلوبات األخرى
557.2
515.5
املخصصات واالهتالك

الربع
الرابع
15,850.2
8,026.0
3,911.1
1,207.6
1,728.2
977.3
15,850.2
11,982.5
1,892.7

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

2018
الربع
األول
15,916.7
8,175.4
4,093.5
1314.0
1,294.6
1,039.2
15,916.7
12,002.3
1,926.8

شــهدت التســهيالت اإلئتامنيــة خــال الربــع األول مــن العــام ،2018
منــوا ً بنحــو  %2مقارنــة بالربــع الســابق ،لتبلــغ نحــو 8,175.4
مليــون دوالر .وقــد ش ـكّلت بذلــك نحــو  %68مــن إجــايل ودائــع
الجمهــور خــال نفــس الربــع .والقطــاع الخــاص هــو املحــرك الرئيــس
للتســهيالت اإلئتامنيــة ،إذ بلغــت حصتــه نحــو  %83مــن إجــايل
التســهيالت اإلئتامنيــة املمنوحــة خــال هــذا الربــع ،مرتفع ـ ًة بنحــو
 %4مقارنــة بالربــع الســابق ،لتبلــغ حــوايل  6,791.0مليــون دوالر،
فيــا تراجعــت التســهيالت املق ّدمــة للقطــاع العــام بنحــو  %6مقارنة
بالربــع الســابق لتبلــغ حــوايل  1,384.4مليــون دوالر ولتش ـكّل نحــو
 %17مــن إجــايل التســهيالت اإلئتامنيــة (انظــر الشــكل .)1-4
شكل  :1-4إجاميل التسهيالت اإلئتامنية املبارشة (مليون دوالر)
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
ﻋﻤﻼت أﺨرى دﯿﻨﺎر أردﻨﻲ

ﺸﯿﻛل

دوﻻر

ﺘﻤوﯿل ﺘﺄﺠﯿري ﺠﺎري ﻤدﯿن

اﻟﻌﻤﻠﺔ

ﻗروض

اﻟﻨوع
ر2018 ، 1

ر2017 ، 4

ﻗطﺎع ﻋﺎم ﻗطﺎع ﺨﺎص
اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﯿدة

ر2017 ، 1

1101.2
330.9
555.4

 -1مصــدر البيانــات يف هــذا القســم :ســلطة النقــد الفلســطينية ،أيــار  ،2018امليزانيــة
املجمعــة للمصــارف ،قامئــة األربــاح والخســائر ،وقاعــدة بيانــات ســلطة النقــد.

الحصــة األكــر مــن التســهيالت اإلئتامنيــة بنســبة ،%82
شـكّلت القــروض ّ
حصــة الجــاري مديــن فش ـكّلت  .%16واســتحوذت الضفــة الغربيــة
أ ّمــا ّ
عــى نحــو  %88مــن إجــايل هــذه التســهيالت مقابــل نحــو  %12لقطــاع
غــزة .كذلــك اســتمرت ســيطرة الــدوالر األمريــي عــى نحــو  %46مــن
هــذه التســهيالت ،مقابــل نحــو  %39للشــيكل اإلرسائيــي ونحــو %14
حصــة الدينــار األردين .وقــد تركّــز هــذا االرتفــاع املتحقــق يف التســهيالت
ّ
اإلئتامنيــة بشــكل رئيــس ،نتيجــة للنمــو يف قيمــة التســهيالت املمنوحــة
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شكل  2-4توزيع التسهيالت اإلئتامنية بحسب القطاع،
الربع األول )%( 2018

لقطــاع اإلنشــاءات والعقــارات بنســبة ( %6مــا يعــادل  81.5مليــون
دوالر) ،وقطــاع التجــارة بنســبة ( %3مــا يعــادل  41.0مليــون دوالر)،
إضافــة للتســهيالت املمنوحــة لتمويــل الســلع االســتهالكية بنســبة  ،%2أو
مــا يعــادل  29.6مليــون دوالر (انظــر الشــكل .)2-4

أﺨرى
ﺘﻤوﯿل ﺸراء اﻟﺴﯿﺎرات

التوظيفات الخارجية
شــهدت التوظيفــات الخارجيــة يف الربــع األول مــن العــام  2018منــوا ً
ملحوظـاً (بنســبة  )%5لتبلــغ  3,244.0مليــون دوالر .وبذلــك ارتفعــت
أهميتهــا النســبية مــن إجــايل أصــول الجهــاز املــريف إىل حــوايل
 %20مقارنــة مــع  %19خــال نفــس الفــرة .كــا ارتفعــت نســبتها
مــن إجــايل الودائــع لتشــكل  .%25أ ّمــا مقارنــة بالربــع املناظــر مــن
العــام  2017فتشــر البيانــات إىل هبــوط قيمــة األرصــدة املوظفــة
بالخــارج بنســبة  %6خــال فــرة املقارنــة (انظــر الشــكل .)3-4

الودائع
أصبــح االرتفــاع املســتمر ســمة أساســية مــن ســات الودائــع يف الجهــاز
املــريف .فقــد بلغــت ودائــع العمــاء نحــو  12,002.3مليــون دوالر نهايــة
الربــع األول مــن العــام  ،2018محقق ـ ًة منــوا ً بنحــو  %8مقارنــة بالربــع
املناظــر مــن العــام  .2017وهــذا يشــر بوضــوح إىل نجــاح املصــارف يف
كســب مزيــد مــن ثقــة الجمهــور ،وحشــد امل ّدخ ـرات ،وتكويــن فوائــض
ماليــة كفيلــة بتســهيل انســيابية املعامــات التجاريــة واملاليــة داخــل
االقتصــاد .جديــر بالذكــر أ ّن الجــزء األكــر مــن ودائــع العمــاء هــو للقطــاع
حصــة القطــاع العــام .وقــد ســاهمت
الخــاص بنحــو  %94مقابــل ّ %6
الضفــة الغربيــة بنحــو  %91مــن إجــايل هــذه الودائــع ،مقابــل نحــو
 %9حصــة قطــاع غــزة .واســتمرت ســيطرة الــدوالر األمريــي عــى إجــايل
هــذه الودائــع باســتحواذه عــى حــوايل  %40منهــا ،تلتهــا عملــة الشــيكل
بنحــو  ،%33ثــم الدينــار األردين بنســبة ( %24انظــر الشــكل .)4-4

اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﻌدﯿن
اﻟﺨدﻤﺎت
اﻟﺘﺠﺎرة اﻟداﺨﻠﯿﺔ واﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ
اﻟﻌﻘﺎرات واﻻﻨﺸﺎءات
ﺘﻤوﯿل اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺴﺘﻬﻼﻛﯿﺔ
اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم
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10

15
ر2018 ، 1

5
ر2017 ، 4

0
ر2017 ، 1

شكل  :3-4التوظيفات الخارجية كنسبة من إجاميل الودائع)%( ،
36.5

35.1

36.2

24.8

23.7

24.8

15.5

14.9

16.1

ر2018 ، 1

ر2017 ، 4

ر2017 ، 3
ﻤﺼﺎرف واﻓدة

إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺼﺎرف

38.8

37.2

27.3

26.6

18.1

18.5

ر2017 ، 2

ر2017 ، 1

ﻤﺼﺎرف ﻤﺤﻠﯿﺔ

أرباح املصارف
تراجعــت أربــاح املصــارف املرخصــة يف فلســطني (صــايف الدخــل)
نهايــة الربــع األول مــن العــام  2018بنحــو  %1مقارنــة بالربــع
الســابق لتبلــغ نحــو  42.3مليــون دوالر ،نتيجــة الرتفــاع النفقــات
بنســبة أكــر منهــا لإليــرادات ( %6للنفقــات و %4لإليــرادات
تقريبـاً) .أ ّمــا مقارنــة بالربــع املناظــر فقــد ارتفعــت األربــاح بنســبة
 %4مــن العــام ( 2017انظــر الجــدول .)2-4

شكل  :4-4توزيع ودائع الجمهور (مليون دوالر)
12,000
10,000
8,000
6,000

جدول  :2-4مصادر اإليرادات واإلنفاق للمصارف املرخصة
(مليون دوالر)
2018
2017
البيان
الربع األول الربع الرابع الربع األول
174.7
168.0
152.5
اإليرادات
122.8
123.9
108.2
صايف الفوائد
30.5
30.5
27.4
العموالت
21.4
13.6
16.9
أخرى
132.4
125.2
111.8
النفقات
115.6
109.6
النفقات التشغيلية واملخصصات 100.7
16.8
15.6
11.1
الرضيبة
42.3
42.7
40.7
صايف الدخل*

* صايف الدخل= اإليرادات – النفقات

4,000
2,000
0
ﻋﻤﻼت أﺨرى دﯿﻨﺎر أردﻨﻲ

ﺸﯿﻛل

اﻟﻌﻤﻠﺔ

دوﻻر

وداﺌﻊ ﻷﺠل وداﺌﻊ ﺘوﻓﯿر وداﺌﻊ ﺠﺎرﯿﺔ ﻗطﺎع ﻋﺎم ﻗطﺎع ﺨﺎص
ﻨوع اﻟودﯿﻌﺔ

ر2018 ، 1

ر2017 ، 4

اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤودﻋﺔ
ر2017 ، 1
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معدالت الفائدة
شــهد الربــع األول  2018انخفاضـاً يف متوســط أســعار الفائــدة عــى
اإلقــراض بعملــة الــدوالر األمريــي لتبلــغ  %5.70مقارنــة بنحــو
 %5.85خــال الربــع الســابق .يف حــن ارتفــع متوســط فائــدة
اإلقــراض بعملتــي الشــيكل اإلرسائيــي (مــن  %6.99إىل )%7.10
والدينــار األردين (مــن  %6.28إىل  )%6.29خــال نفــس الفــرة.
أ ّمــا متوســط أســعار فائــدة اإليــداع فقــد ارتفــع ليبلــغ نحــو %2.26
عــى الودائــع بالدينــار األردين مقارنــة بنحــو  %2.21خــال الربــع
الســابق ،ونحــو  %1.98عــى الودائــع بالشــيكل اإلرسائيــي مقارنــة
مــع  %1.64خــال نفــس الفــرة .فيــا تراجــع متوســط الفائــدة عــى
الودائــع بالــدوالر األمريــي ليبلــغ  %1.83مقارنــة بنحــو  %1.93يف
الربــع الســابق .وقــد أ ّدت هــذه التغـرات إىل انخفــاض الهامــش بــن
متوســط أســعار الفائــدة عــى اإليــداع واإلقراض عــى جميــع العمالت،
فانخفــض هــذا الهامــش نهايــة الربــع األول مــن العــام  2018ليبلــغ
 3.87نقطــة مئويــة للــدوالر األمريــي ،و 4.03نقطــة مئويــة للدينــار
األردين ،و 5.12نقطــة مئويــة للشــيكل اإلرسائيــي (انظــر الشــكل .)5-4

شكل  :5-4متوسط الفوائد الدائنة واملدينة بالعمالت املختلفة،
الربع األول  - 2017الربع األول )%( 2018
8
6
4
2
0
ر2018 ، 1

ر2017 ، 3

ر2017 ، 4

ر2017 ، 1

ر2017 ، 2

إﯿداع ﺸﯿﻘل

إﯿداع دوﻻر

إﯿداع دﯿﻨﺎر

إﻗراض ﺸﯿﻛل

إﻗراض دوﻻر

إﻗراض دﯿﻨﺎر

شكل  :6-4قيمة الشيكات املقدمة للتقاص واملعادة (مليون دوالر)
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0

حركة املقاصة
شــهد الربــع األول مــن العــام  2018انخفاضــاً ملحوظــاً يف قيمــة
الشــيكات املتداولــة بنحــو  %14مقارنــة بالربــع الســابق ،لتبلــغ
 3,112.7مليــون دوالر .وكان حــوايل  %75مــن قيمــة الشــيكات
املق ّدمــة للتقــاص بعملــة الشــيكل ،يليهــا الــدوالر األمريــي بنحــو
 ،%19ثــم الدينــار األردين بنســبة ( %6انظــر الشــكل  .)6-4وتبــع
االنخفــاض يف قيمــة الشــيكات املقدمــة للتقــاص انخفــاض ملحــوظ
أيضـاً يف قيمــة الشــيكات املعــادة (بنحــو  )%16خــال الربــع األول
مقارنــة بالربــع الســابق لتبلــغ قيمتهــا  287.1مليــون دوالر.

ﺗﻘﺎص

ﻣﻌﺎد

ﺗﻘﺎص

ﻣﻌﺎد
اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ

ﻗﻄﺎع ﻏﺰة
ر2018 ، 1

حصــة الضفــة الغربيــة مــن قيمــة الشــيكات املعــادة خــال
وبلغــت ّ
هــذا الربــع نحــو  ،%91والباقــي هــي حصــة قطــاع غــزة .كــا بلغــت
قيمــة الشــيكات املعــادة نحــو  %9مــن قيمــة الشــيكات املق ّدمــة
للتقــاص يف الربــع األول  .2018ويعــرض الشــكل  7-4تطــور نســبة
الشــيكات املعــادة إىل إجــايل الشــيكات املقدمــة للتقــاص يف الضفــة
والقطــاع يف أربــاع الســنة بــن  2015و( 2018راجــع الصنــدوق  4عــن
الشــيكات املعــادة يف هــذا العــدد مــن املراقــب).

ر2017 ، 1

ر2017 ، 4

شكل  :7-4نسبة الشيكات املعادة إىل املقدمة للتقاص
خالل الربع األول  - 2015الربع األول 2018
12%
10%
8%

مؤسسات اإلقراض املتخصصة
شــهدت مؤسســات االقــراض املتخصصــة عــددا ً مــن التطــورات
الترشيعيــة واملاليــة خــال الربــع األول مــن العــام  ،2018ومــن
أهمهــا صــدور التعليــات والتعاميــم مــن قبــل ســلطة النقــد بهــدف
تنظيــم العمــل يف هــذا القطــاع ،وبشــأن التقييــم الــذايت وفــق دليــل
الحوكمــة ،وبشــأن ملــف قاعــدة البيانــات الربعيــة املحدثــة ،مبــا فيها
القــروض املجدولــة واملعــاد هيكلتهــا واملحالــة للقضــاء واملعدومــة.
أ ّمــا بخصــوص التطــورات املاليــة ،فلقــد شــهد إجــايل موجــودات
مؤسســات االقـراض املتخصصــة منــوا ً خــال الربــع األول مــن العــام
 2018بنحــو  %5مقارنــة بالربــع األخــر مــن العــام  2017لتبلــغ
 247مليــون دوالر ،توزعــت بــن قــروض تجاريــة بنســبة %71
وقــروض إســامية بنســبة  ،%12وودائــع بنســبة .%11
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اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐرﺒﯿﺔ
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وبتحليــل النشــاط اإلقـرايض ملحفظــة التمويــات املمنوحة ملؤسســات
االق ـراض املتخصصــة واملرخصــة مــن ســلطة النقــد الفلســطينية (6
رشكات مرخصــة) فلقــد بلغــت قيمتهــا نحــو  215.5مليــون دوالر
يف ختــام الربــع األول مــن العــام .واســتحوذت الضفــة الغربيــة عــى
حصــة قطــاع غــزة .ووفــرت
نحــو  %70منهــا ،مقابــل نحــو ّ %30
هــذه الــركات  664فرصــة عمــل (انظــر الجــدول .)3-4
الحصــة األكــر مــن اإلئتــان،
كــا ســيطرت القــروض العقاريــة عــى ّ
مبقــدار الثلــث تقريب ـاً .جــاء بعدهــا القطــاع التجــاري بنحــو  ،%27ثــم
حصــة القــروض
تــاه القطــاع االســتهاليك بحــوايل  ،%12فيــا جــاءت ّ
للقطــاع الزراعــي والخدمــات والصناعــة بنســب  12و 9و %6عــى التــوايل.

جدول  :3-4بيانات مؤسسات االقراض املتخصصة
2017
الربع
الربع
الرابع
األول
215.0 210.0
147.8 142.2
67.2
67.8
72,209 70,855
84
84
652
641

البيان*
إجاميل محفظة القروض (مليون دوالر)
الضفة الغربية
قطاع غزة
عدد املقرتضني النشطني
عدد الفروع واملكاتب
عدد املوظفني

2018
الربع
األول
215.5
149.8
65.7
71,759
81
664

صندوق  :5متكني املرأة مرصفياً %18 :من املقرتضني هم من اإلناث
نســبة مشــاركة املــرأة يف القــوى العاملــة هــي مــن أهــم املــؤرشات
االقتصاديــة لقيــاس مــدى فعاليــة ومســاهمة املــرأة يف االقتصــاد ويف
املجتمــع .وقــد بلغــت هذه النســبة يف فلســطني نحــو  %19مقابــل %71
للذكــور يف العــام  .2017يلعــب الجهــاز املــريف دورا ً مبــارشا ً يف التمكــن
االقتصــادي للمــرأة ،ســواء مــن خــال القــروض املقدمــة لهــا ،أو مــن
خــال التوظيــف .وبالنســبة للتوظيــف ،تضاعــف عــدد اإلنــاث العامــات
يف املصــارف يف فلســطني ليبلــغ نحــو  2,127موظفــة نهايــة العــام 2017
مقارنــة بنحــو  1,116موظفــة فقــط يف العــام  .2010لتشــكل اإلنــاث
بذلــك مــا نســبته  %35مــن إجــايل املوظفــن العاملــن يف املصــارف
نهايــة العــام ( 2017انظــر الشــكل .)1
أ ّمــا بالنســبة لإلقــراض فلقــد بلــغ عــدد اإلنــاث اللــوايت حصلــن عــى
قــروض مرصفيــة نحــو  34.6ألــف ،أو مــا يعــادل نحــو  %18مــن إجــايل
املقرتضــن خــال العــام  .2017باملقابــل بلــغ عــدد املقرتضــن الذكــور
نحــو  163.6ألــف مقــرض مبــا يعــادل  %82.5مــن إجــايل املقرتضــن
خــال نفــس العــام .ويالحــظ أيضــاً ،مــن البيانــات التاريخيــة لعــدد
املقرتضــن ،أ ّن عــدد اإلنــاث املقرتضــات ارتفــع بــن  2013و 2017مبقــدار
حصــة اإلنــاث مــن إجــايل عــدد املقرتضــن ظـ ّـل
 ،%27ولكــن متوســط ّ
ثابت ـاً تقريب ـاً عــى  %18خــال ( 2017-2013انظــر الشــكل .)2
أ ّمــا مــن حيــث قيمــة التســهيالت املمنوحــة لألف ـراد يف فلســطني فلقــد
بلغــت نهايــة العــام  2017نحــو  4,245.7مليــون دوالر .وتوزّعــت هــذه
بــن  3,693مليــون دوالر (أو  )%87تســهيالت قامئــة للذكــور و553
مليــون دوالر (أو  )%13لإلنــاث .وتشــر األرقــام التاريخيــة إىل أ ّن قيمــة
القــروض التــي حصلــت عليهــا اإلنــاث ارتفعــت بنحــو  %85خــال
الســنوات الخمــس ،إذ مل تــزد قيمتهــا عــى  299مليــون دوالر يف العــام
 ،2013ولكــن النســبة مــن اإلجــايل ظلّــت ثابتــة تقريبــاً عــى %13
خــال الفــرة .ويبــن الشــكل  3التطــور يف قيمــة التســهيالت املمنوحــة
مــن املصــارف حســب الجنــس خــال .2017-2013
تدلــل األرقــام الســابقة عــى التزايــد امللحــوظ يف عــدد املقرتضــات
والنمــو يف قيمــة القــروض املمنوحــة لإلنــاثّ ،إل أ ّن حصــص اإلنــاث مــن
عــدد وقيــم اإلئتــان املــريف مــا تـزال متدنيــة وثابتــة تقريبـاً .وتعمــل
ســلطة النقــد عــى تقليــص الفجــوة املرصفيــة مــا بــن الذكــور واإلنــاث يف
فلســطني بشــكل يعــزز قــدرات املــرأة مرصفيـاً وماليـاً .وقامــت يف العــام
 2017بعقــد مؤمتــر مــريف بعنــوان «متكــن املــرأة مرصفيــاً» والــذي
جــاء عــى ضــوء نتائــج الدراســة امليدانيــة إلعــداد االسـراتيجية الوطنيــة
للشــمول املــايل يف فلســطني ،والتــي أظهــرت وجــود فجــوة كبــرة بــن

شكل  :1عدد املوظفني يف املصارف املرخصة حسب الجنس
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الذكــور واإلنــاث يف مســتويات الوعــي والثقافــة املاليــة .وخــرج املؤمتــر
شكل  :3قيمة القروض املمنوحة من املصارف حسب الجنس،
بالعديــد مــن التوصيــات أهمهــا :خلــق بيئــة مواتيــة كمتطلــب لتمكــن
( 2017-2013مليون دوالر)
 5,000املــرأة مرصفيــاً وماليــاً ،وتعزيــز حمــات التثقيــف املــايل واملــريف،
وتطويــر برامــج متخصصــة لبنــاء قــدرات الرياديــات وصاحبــات األعــال،
 4,000وتطويــر خدمــات ومنتجــات مرصفيــة موجهــة للنســاء .ولقــد تــم تحقيق
بعــض التقــدم يف هــذا املجــال اذ اشــركت بعــض املصــارف املحليــة يف
« 3,000التحالــف املــريف للمــرأة» (،)Global Banking Alliance for Women
وهــو اتحــاد دويل رائــد يف مجــال املؤسســات املاليــة واملنظــات املهتمــة
 2,000بتطويــر النشــاط املــريف للنســاء يف جميــع أنحــاء العــامل .كــا التزمــت
 1,000بعــض املصــارف «مببــادئ متكــن املــرأة»(Women Empowerment
 ، )Principles, WEPSوهــي مبــادرة مشــركة منبثقــة مــن امليثــاق
العاملــي لألمــم املتحــدة وهيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة.
0
							
2013
2014
2015
2016
2017
سلطة النقد الفلسطينية
		
ﻟﻠذﻛور

ﻟﻺﻨﺎث

 -5القطاع املايل غري املرصيف

1

قطاع األوراق املالية
بلغــت القيمــة الســوقية ألســهم الــركات املدرجــة يف بورصة فلســطني
 3.89مليــار دوالر مــع نهايــة الربــع األول مــن العــام  ،2018وهــذا
2
يعــادل نحــو  %29مــن الناتــج املحــي اإلجــايل باألســعار الجاريــة،
ولقــد ارتفعــت القيمــة الســوقية بنســبه  %8مقارنــة مــع نفــس الفــرة
مــن العــام املــايض .وأُغلــق مــؤرش القــدس عنــد حاجــز  565.57نقطــة
مــع نهايــة الربــع األول مــن العــام  2018بانخفــاض مبقــدار %1.5
عــن نهايــة العــام  ،2017ولكــن بارتفــاع قــدره  %5خــال الســنة بــن
نهايــة الربــع األول  2017والربــع األول  .2018ومــن جهــة أخــرى،
بلــغ إجــايل عــدد املتعاملــن يف ســوق األوراق املاليــة نحــو 71,572
متعامــل مــع نهايــة الربــع األول مــن العــام  2018بينهــم  %5مــن
املتعاملــن األجانــب ،غالبيتهــم مــن األردن.
جدول  :1-5بعض املؤرشات عىل نشاط التداول يف بورصة فلسطني
الربع األول الربع الرابع الربع األول
2018
2017
2017
84.31
79.23
34.53
عدد األسهم املتداولة (مليون سهم)
170.33
136.83
قيمة األسهم املتداولة (مليون دوالر) 71.99
3,891.23 3,891.49 3,591.34
القيمة السوقية (مليون دوالر)
71,572
71,811
72,285
إجاميل عدد املتعاملني
68,240
68,467 68,891
 فلسطيني (متعامل)3,332
3,344
3,394
 -مواطن أجنبي (متعامل)

شــهد الربــع األول مــن العــام  2018ارتفاعـاً يف عــدد األســهم املتداولــة
مبــا نســبته  %6مقارنـ ًة مــع نهايــة الربــع الرابــع للعــام  ،2017وترافــق
هــذا مــع ارتفــاع يف قيمــة األســهم املتداولــة بنســبة  %25خــال نفــس
 -1مصدر األرقام يف هذا القسم :هيئة سوق رأس املال الفلسطينية .2018
 -2تــم اســتخدام الناتــج املحــي اإلجــايل باألســعار الجاريــة للعــام  2016وذلــك بســبب أ ّن
القيمــة الســوقية لألســهم املتداولــة هــي قيمــة تراكميــة ،إضافــة لعــدم صــدور بيانــات
الناتــج املحــي اإلجــايل النهائيــة لعــام .2017

فــرة املقارنــة .كــا شــهد عــدد وقيمــة األســهم املتداولــة للربــع األول
مــن العــام  2018ارتفاعــاً قياســياً مــا نســبته  %144و %137عــى
التــوايل مقارنـ ًة مــع نهايــة الربــع املناظــر مــن العــام الســابق .ويُعــزى
هــذا االرتفــاع الكبــر إىل ارتفــاع أســعار وأحجــام تــداول أســهم بعــض
الــركات املدرجــة ،وتحديــدا ً رشكــة العربيــة الفلســطينية لالســتثامر
«أيبــك» .كــا جــاء االرتفــاع بتأثــر صفقــة متــت خــال الربــع األول من
العــام  2018قــام بهــا البنــك الوطنــي ومســتثمرين آخريــن باالســتحواذ
عــى حــوايل  %45مــن أســهم البنــك اإلســامي الفلســطيني.
يوضّ ــح الشــكل  ،1-5صفــة املتعاملــن يف البورصــة تبعـاً لحصصهــم
النســبية مــن القيمــة الســوقية للتعامــات .ويتضّ ــح مــن الشــكل أ ّن
حصــة الــركات بلغــت نحــو ( %40بقيمــة  1,538.1مليــون دوالر)،
ّ
حصــة األفـراد ( %27بقيمــة  1,051.9مليــون دوالر).
ـت
ـ
بلغ
ـن
ـ
ح
يف
ّ
شكل  :1-5توزيع القيمة السوقية ألسهم البورصة وفقاً لصفة
املتعامل كام هي يف نهاية الربع األول ( 2018مليون دوالر)
ﻤوظﻔﻲ وﺴطﺎء اﻟﺴوق

ﺸرﻛﺎت ﺘﺄﻤﯿن

% 0.31

% 1.72

66.9

12.3

أطراف ذوي ﻋﻼﻗﺔ
380.1

% 9.77

ﺒﻨوك

207.9
 % 5.34ﺼﻨﺎدﯿق اﺴﺘﺜﻤﺎر
221.5

% 5.69

أﻓراد

1,051.9

% 27.03
ﺸرﻛﺎت

1,538.1

ﺠﻬﺎت ﺤﻛوﻤﯿﺔ

% 39.53

412.6

% 10.60

* أشخاص لهم عالقة مبارشة أو غري مبارشة بالرشكة بحكم املنصب أو العالقة.
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قطاع التأمني
بلغــت إجــايل أقســاط التأمــن املكتتبــة  81.3مليــون دوالر أمريــي
يف نهايــة الربــع األول مــن العــام  ،2018مرتفع ًة بنســبة  %37مقارن ًة
مــع نهايــة الربــع الســابق و %18مقارنــة مــع نهايــة الربــع املناظــر
مــن العــام  .2017ويكمــن الســبب وراء هــذا االرتفــاع امللحــوظ يف
أ ّن جــزءا ً كبـرا ً مــن وثائــق التأمــن يتــم تجديدهــا مــع بدايــة العــام
(أي خــال الربــع األول) .وتجــدر اإلشــارة إىل أ ّن تأثــر دخــول رشكــة
التأمــن الجديــدة إىل قطــاع التأمــن الفلســطيني (رشكــة «متكــن»
للتأمــن التــي تعمــل وفقـاً لصيغــة التأمــن التكافــي) مل يظهــر عــى
بيانــات قطــاع التأمــن خــال الربــع األول  .2018نظــرا ً لحداثــة
مبــارشة أنشــطتها التأمينيــة.
باملقابــل انخفــض صــايف التعويضــات املتكبــدة للقطاع بنســبة %9.2
مــع نهايــة الربــع األول للعــام  2018عـ ّـا كان عليــه نهايــة الربــع
الســابق .كــا بلغــت إجــايل اســتثامرات رشكات التأمــن 242.5
مليــون دوالر نهايــة الربــع األول للعــام  2018محققــة انخفاضــاً
قــدره  %2.6مقارنـ ًة مــع نهايــة العــام ( 2017انظــر الجــدول .)2-5
جدول  :2-5بعض املؤرشات املالية لقطاع التأمني
يف فلسطني (مليون دوالر)

إجاميل أقساط التأمني املكتتبة
إجاميل استثامرات رشكات التأمني
صايف التعويضات املتكبدة يف قطاع
التأمني
صايف األقساط املكتسبة /إجاميل أقساط
التأمني املكتتبة
صايف التعويضات املتكبدة /صايف
األقساط املكتسبة

شكل  :2-5توزيع مكونات محفظة التأمني حسب منتجات قطاع
التأمني كام هو يف نهاية الربع األول 2018
اﻟﺼﺤﻲ
% 19

ﻫﻨدﺴﻲ
%2

%5

%2

ﺒﺤري

Other

%1

اﻟﻤدﻨﯿﺔ

% 10

اﻟﺤرﯿق

اﻟﺤﯿﺎة

ﺘﺄﻤﯿن اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ

اﻟﻌﻤﺎل

9%

اﻟﺘﺎﻤﯿﻨﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ اﻻﺨرى

اﻟﻤرﻛﺒﺎت

%2

% 57

شكل  :3-5توزيع محفظة التأمني وفقا للرشكات العاملة يف
فلسطني كام هو يف نهاية الربع األول 2018
ﺸرﻛﺔ اﻟﺘﺄﻤﯿن اﻟوطﻨﯿﺔ
ﺸرﻛﺔ ﺘﻤﻛﯿن ﻟﻠﺘ ﺄﻤﯿن
% 0.08

الربع األول الربع الرابع الربع األول
2018
2017
2017
81.29
59.32
68.68
242.50
248.89 206.56
()33.91

()42.52

()38.60

%75.4

%96.8

%76.2

%65.5

%74.1

%62.3

% 21.87

ﺸرﻛﺔ ﻓﻠﺴطﯿن ﻟﻠﺘﺄﻤﯿن
% 6.06

اﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻻﻫﻠﯿﺔ ﻟﻠﺘﺎﻤﯿن
% 9.61

ﺸرﻛﺔ اﻟﺘﻛﺎﻓل ﻟﻠﺘﺄﻤﯿن
% 16.25

ﺸرﻛﺔ اﻟﻤﺸرق ﻟﻠﺘ ﺄﻤﯿن
% 8.12

ﺸرﻛﺔ ﺘرﺴت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﺄﻤﯿن
% 19.77

اﻟﺸرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤدة ﻟﻠﺘﺄﻤﯿن
% 17.96

ﺸرﻛﺔ ﻓﻠﺴطﯿن ﻟﺘﺄﻤﯿن اﻟرﻫن اﻟﻌﻘﺎري
% 0.06

ﺸرﻛﺔ ﻤت ﻻﯿف اﻟﯿﻛو
% 0.22

زيــادة تح ّفــظ بعــض الــركات يف منــح التمويــل نظ ـرا ً للمخاطــر
املرافقــة للعمليــة ،إضافــة إىل صعوبــة وصــول الــركات إىل مصــادر
يوضّ ــح الشــكل  ،2-5أ ّن محفظــة التأمــن مــا زالــت تشــهد تركّ ـزا ً متويــل مســتدامة للتوســع يف عملياتهــا والــذي أثّــر بشــكل ســلبي
كبــرا ً لصالــح تأمــن املركبــات والــذي بلغــت نســبته  %57مــن عــى نشــاط الــركات ،كــا أ ّن األوضــاع السياســية التــي ســادت
إجــايل املحفظــة التأمينيــة يف نهايــة الربــع األول  .2018وجــاء ســاهمت يف ذلــك.
التأمــن الصحــي يف املرتبــة الثانيــة بنســبة  .%19كــا يُالحــظ مــن
الشــكل  3-5أ ّن هنــاك تركــزا ً واضحــاً يف الحصــص الســوقية بــن
جدول  :3-5إجاميل قيمة عقود التأجري التموييل وعدد عقود
رشكات التأمــن ،حيــث تســتحوذ ثــاث رشكات ،مــن أصــل عــرة
التأجري التموييل
رشكات عاملــة يف القطــاع ،عــى نحــو  %60مــن إجــايل األقســاط
عدد عقود التأجري
قيمة عقود التأجري
املكتتبــة يف قطــاع التأمــن الفلســطيني.
الربع من العام

قطاع التأجري التموييل
بلــغ عــدد رشكات التأجــر التمويــي املرخصــة مــن قبــل هيئــة
ســوق رأس املــال  14رشكــة .وبلغــت قيمــة إجــايل اســتثامر العقــود
املســجلة لــدى الهيئــة  20.7مليــون دوالر بواقــع  362عقــدا ً كــا
يف نهايــة الربــع األول مــن العــام  .2018ويعكــس هــذا انخفاض ـاً
بلغــت نســبته  %25مقارن ـ ًة بالربــع الســابق ،وارتفاع ـاً بنســبة %7
مقارنـ ًة مــع الربــع املناظــر .باملقابــل سـ ّجلت أعــداد عقــود التأجــر
التمويــي انخفاضـاً بنســبة  %15و %1.4مقارنـ ًة مــع الربــع الســابق
واملناظــر عــى التــوايل (انظــر الجــدول  .)3-5ويعــود ذلــك إىل

الربع األول2017 ،
الربع الرابع2017 ،
الربع األول2018 ،

التموييل (مليون دوالر)
19.26
27.65
20.65

التموييل
367
425
362

كــا يُالحــظ مــن الشــكل  ،4-5فــإ َّن هنــاك تركــز عــا ٍل يف عــدد
عقــود التأجــر التمويــي يف مدينــة رام اللــه بنســبة  ،%37ثــم يف
مدينــة نابلــس بنســبة  %16تليهــا الخليــل بنســبة  ،%12وتشــكل
بقيــة املحافظــات مجتمعــة مــا مجموعــه نحــو  %40مــن إجــايل
عــدد العقــود.
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الحصــة
ومــن املهــم اإلشــارة إىل أ ّن املركبــات مــا زالــت تشــكّل ّ
األكــر مــن محفظــة التأجــر التمويــي ،حيــث ش ـكّلت مــا نســبته
 %82.8مــن إجــايل قيمــة العقــود (الشــكل  .)5-5ويعــود هــذا
الرتكّــز إىل ســهولة تســجيل ملكيــة املركبــات يف دوائــر الســر وتــدين
مخاطــر تأجريهــا .أ ّمــا تــدين نســبة عقــود تأجــر املعــدات فيعــود
إىل إحجــام الــركات عــن متويلهــا نظـرا ً الرتفــاع املخاطــرة املتعلقــة
الخاصــة باملعــدات
بامللكيــة ،ومــن املؤمــل أن تزيــد العقــود
ّ
بالف ـرات القادمــة نظ ـرا ً لصــدور قانــون ضــان الحقــوق يف املــال
املنقــول والتعليــات الخاصــة بــه ووضعــه موضــع التطبيــق الفعيل.
شكل  :4-5التوزيع الجغرايف لعقود التأجري التموييل املسجلة
حسب العدد كام هي يف نهاية الربع األول 2018
40%
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شكل  :5-5توزيع مكونات محفظة التأجري التموييل
حسب طبيعة املأجور كام هي يف نهاية الربع األول 2018

صندوق  - 6املعايري الدول ّية التي تحكم عمل
قطاع األوراق املالية
حصلــت هيئــة ســوق رأس املــال الفلســطينية يف شــهر شــباط مــن العــام
 2013عــى العضويــة الكاملــة يف املنظمــة الدوليــة للهيئــات املرشفــة
عــى أســواق املــال (أيوســكو) .وهــذه املنظمــة هــي أرفــع جســم مهنــي
عاملــي يف مجــال الرقابــة واإلرشاف عــى أســواق املــال .وبهــذا أصبحــت
فلســطني العضــو رقــم واحــد بعــد املئــة بــن الــدول املوقّعــة عــى مذكــرة
التعــاون املشــرك.
ت ُلــزم مذكــرة التعــاون متعــددة األطــراف الخاصــة مبنظمــة األيوســكو
امتثــال الهيئــات الرقابيــة التــي تنظــم وتراقــب قطــاع األوراق املاليــة يف
تطبيــق مبــادئ املنظمــة الدوليــة ،والتعــاون التــام بــن األعضــاء يف مجــال
الرقابــة عــى أســواق املــال والحفــاظ عــى حقــوق املســتثمرين وتبــادل
املعلومــات مبــا يضمــن منــع الغــش والتالعــب باألســعار أو التــداول بنــا ًء
عــى معلومــات داخليــة أو أي إج ـراء مــن شــأنه أن يوثّــر عــى ســامة
التعامــل يف أســواق املــال يف الــدول األعضــاء.
إ ّن انضامم هيئة ســوق رأس املال الفلســطينية إىل «أيوســكو» سيســاعدها
عــى تبــادل املعلومــات مــع الهيئــات النظــرة ،كــا سيســاعدها يف ســعيها
املتواصــل ملواكبــة أحــدث املامرســات الدوليــة ،ومتابعــة آخر املســتجدات
عــى األرض ،التــي تؤثــر عــى الغايــات الرئيســية للمنظمــة وتتأثــر بهــا.
هــذا فضـاً عــن أ ّن االنضــام للمنظمــة يــؤدي إىل تحســن ســمعة قطــاع
األوراق املاليــة الفلســطينية ويدعــم جهــود جــذب االســتثامرات األجنبيــة.
أخـرا ً ،إ ّن الحصــول عــى العضويــة سيســاعد الهيئــة يف تطبيــق التقييــات
واملعايــر الدوليــة ،مثــل التقييــم املشــرك ملنطقــة الرشق األوســط وشــال
إفريقيــا ملكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب ،والــذي ســتخضع لــه
فلســطني يف العــام  2020مــن قبــل مجموعــة مــن الخـراء املنتدبــن مــن
قبــل مجموعــة العمــل املــايل .FATF

82.8%

ومــن أبــرز املحطــات التــي ت ـ ّم االســتفادة منهــا نتيجــة انضــام الهيئــة
إىل العضويــة الكاملــة للمنظمــة حصــول بورصــة فلســطني عــى العضويــة
الكاملــة يف ات ّحــاد البورصــات العامليــة  ،WFEوكذلــك ترقيــة بورصــة
فلســطني إىل األســواق املبتدئــة ضمــن مــؤرشات .FTSE

املنظمة الدولية لهيئات سوق املال IOSCO

5.5%

11.7%

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

أق ـ ّرت املنظمــة مجموعــة مــن املبــادئ تتنــاول كافّــة أط ـراف الســوق،
وهــي مرشــد لتنظيــم أســواق املــال يف الــدول األعضــاء بهــدف تحقيــق
ثالثــة غايــات رئيســية:
• توفري الحامية للمستثمرين.
• ضــان تحقــق العدالــة والكفــاءة والشــفافية للمعامــات التــي تتــم
باألســواق املاليــة.
• التقليل من املخاطر الناشئة عن املعامالت املالية.
وأقـ ّرت املنظمــة مجموعــة مــن املبــادئ ،وعددهــا  38مقســمة إىل تســع
مجموعــات ،مــن أجــل تحقيــق تلــك األهــداف بشــكل فعــال .وفيــا يــي
رسد موجــز لهــذه املبــادئ:
أوالً :املبــادئ الخاصــة بالجهــة املنــوط بهــا وضــع القواعــد التنظيميــة
لســوق املــال مــن خــال الجهــة الرقابيــة :حيــث يجــب أن تتمتــع الجهــة
املنظمــة للســوق باالســتقاللية يف تنفيــذ أعاملهــا ومامرســة ســلطاتها ،وأن
يكــون لديهــا الســلطة الكافيــة واملــوارد الالزمــة باإلضافــة إىل القــدرة
عــى أداء وظائفهــا ومامرســة ســلطاتها.

21

المراقب االقتصادي ,عدد 2018 / 53

ثانيــاً :املبــادئ الخاصــة باملؤسســات ذاتيــة التنظيــم :حيــث يتوجــب
عــى الجهــة املنظمــة للســوق االســتفادة مــن عمــل املؤسســات ذاتيــة
التنظيــم التــي متــارس مســؤوليات إرشافيّــة مبــارشة يف املجــاالت الخاصــة
بهــا ،وعــى املؤسســات ذاتيــة التنظيــم ات ّبــاع معايــر العدالــة والرسيّــة
عنــد مامرســة صالحيتهــا.
ثالث ـاً :املبــادئ الخاصــة بتطبيــق القواعــد التنظيميــة لألســواق املاليــة:
هنــا يتوجــب أن يتضمــن النظــام الرقــايب التطبيــق الف ّعــال والصحيــح
لعمليــات التفتيــش والتحقيقــات والرقابــة ،وســلطات اإللــزام
بالترشيعــات ،والتحقــق مــن فاعليــة برامــج االلتـزام والرقابــة الداخليــة.
رابعــاً :املبــادئ الخاصــة بالتعــاون يف تنظيــم لوائــح األســواق املاليــة:
ويتوجــب هنــا أن يكــون للجهــة املنظمــة للســوق ســلطة تبــادل
املعلومــات العامــة وغــر العامــة مــع الجهــات األخــرى املنظمــة لألســواق
ســواء املحليــة أو األجنبيــة املامثلــة لهــا.
خامس ـاً :املبــادئ الخاصــة بالــركات املصــدرة لــأوراق املاليــة :يتضمــن
هــذا املبــدأ رضورة توفّــر إفصــاح كامــل ودقيــق ويف التوقيــت املناســب
عــن النتائــج املاليــة واملخاطــر واملعلومــات األخــرى الجوهريــة التــي
تســاعد املســتثمرين يف اتخــاذ قراراتهــم ،كذلــك تعزيــز مفهــوم الحوكمــة
التــي تضمــن الحقــوق املتكافئــة ملســاهمي الرشكــة بأســلوب يتســم
بالعدالــة واملســاواة ،والحــق يف تعيــن مدقــق الحســابات الخارجــي
للرشكــة لضــان االمتثــال مبعايــر املحاســبة واملراجعــة ضمــن أعــى
املســتويات املقبولــة عاملي ـاً.

الجهــة املصــدرة ،وكذلــك املثــل بالنســبة إىل وكاالت التصنيــف اإلئتــاين
ومــزودي خدمــات املعلومــات.
الخاصــة بآليــات االســتثامر الجامعــي – صناديــق
ســابعاً :املبــادئ
ّ
االســتثامر :يعــود هــذا املبــدأ ويؤكــد عــى رضورة اتســام النظــام الرقــايب
ملعايــر تتســم باملالمئــة والحوكمــة والتنظيــم وســهولة التطبيــق ملــن
يرغــب يف التســويق أو تشــغيل نظــم االســتثامر الجامعــي ،عــن طريــق
وضــع قواعــد تحكــم الشــكل القانــوين والهيــكيل للــركات وكذلــك وضــع
قواعــد للفصــل بــن أصــول واســتثامرات العمــاء وحاميتهــا.
ثامنـاً :مبــادئ خاصــة بالــركات العاملــة يف مجــال األوراق املاليــة :يركــز
هــذا املبــدأ عــى متطلبــات كفايــة رأس املــال لــركات األوراق املاليــة
ونظــام املخاطــر والرقابــة الداخــي الــذي يتوجــب أن تعتمــده الــركات
يف سياســتها وإجـراءات عملهــا.
تاســعاً :مبــادئ خاصــة بالســوق الثانــوي (ســوق التــداول) :وهنــا يتوجب
أن يخضــع نظــام التــداول وإنشــاء بورصــات األوراق املاليــة لســلطة
وإرشاف الجهــة املنظمــة للســوق ،كذلــك األمــر تعزيــز وفــرض الرقابــة
املســتمرة واإلرشاف عــى البورصــة ونظــم التــداول بهــا لضــان ســامة
املعامــات ،وذلــك مــن خــال املحافظــة عــى قواعــد العدالــة واملســاواة
التــي تحقــق التــوازن املناســب بــن مطالــب مختلــف فئــات املتعاملــن
بالســوق.

سادســاً :املبــادئ الخاصــة مبراقبــي الحســابات ،ووكاالت التصنيــف
اإلئتــاين ومقدمــي خدمــات املعلومــات :حيــث ينبغــي أن يخضــع مراقبو
الحســابات ملســتوى ٍ
كاف مــن الرقابــة وضــان االســتقاللية التا ّمــة عــن

مراد جدبه ،هيئة سوق رأس املال الفلسطينية

 -6مؤرشات االستثامر

1

رخص البناء

اﻟرﺒﻊ اﻟراﺒﻊ 2017

1,100
1,050

950
900

اﻟرﺒﻊ اﻷول 2018

1,000

ﻤﺠﻤوع اﻟﻤﺴﺎﺤﺎت اﻟﻤرﺨﺼﺔ

اﻟرﺒﻊ اﻷول 2017

 -1مصــدر األرقــام يف هــذا القســم :الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني  ،2018إحصــاءات
رخــص األبنيــة .ووزارة املاليــة  ،2018دائــرة الجــارك واملكــوس ،بيانــات غــر منشــورة.

1,150

2,000
اﻟرﺒﻊ اﻷول 2018

عــدد الســيارات املســ ّجلة للمــرة األوىل هــو مــؤرش معتمــد عــن
الحالــة االقتصاديــة وتوقّعــات الســكان .إذ نظــرا ً الرتفــاع أســعار
الســيارات ،وأل ّن رشاءهــا غالبـاً مــا يتــم عــر االقـراض املــريف ،فــإ ّن
هــذا املــؤرش يعـ ّـر عــن املنــاخ االقتصــادي والتوقعــات.

1,200

2,500

اﻟرﺒﻊ اﻟراﺒﻊ 2017

أعداد السيارات

1,250

أﻟف م2

3,000

اﻟرﺒﻊ اﻷول 2017

يعــرض الشــكل  1-6التطــ ّور يف عــدد تراخيــص البنــاء املســ ّجلة
ومســاحات األبنيــة املرخّصــة .وصــل عــدد رخــص البنــاء املســجلة
يف فلســطني يف الربــع األول  2018إىل  2,485ترخيــص ،بانخفــاض
بنســبة  %4عــن الربــع الســابق ،وارتفــاع بنســبة  %20عــن الربــع
حصــة املبــاين غري الســكنية
املناظــر مــن العــام الســابق .كــا بلغــت ّ
الــكل حــوايل  .%7مــن ناحيــة ثانيــة ،بلغــت
مــن هــذا العــدد ّ
املســاحات املرخصــة يف الربــع األول  2018نحــو  1,008.6ألــف مــر
مربــع ،وهــذا أقــل بنســبة  %16عــن املســاحات املرخّصــة يف الربــع
الســابق وبنســبة  %4عــن الربــع املناظــر مــن العــام الســابق.

شكل  :1-6مجموع رخص األبنية الصادرة ومجموع املساحات
املرخصة يف فلسطني* (الربع األول )2018

1,500
1,000
500

ﻋدد اﻟرﺨص اﻟﺼﺎدرة **

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

0
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بلــغ عــدد الســيارات الجديــدة واملســتعملة (املسـ ّجلة للمــرة األوىل) السياحة

يف الضفــة الغربيــة يف الربــع األول مــن العــام  8,002 ،2018ســيارة.
وهــذا يقــل مبقــدار  344ســيارة عــن عددهــا يف الربــع الســابق ،يســتفاد مــن األرقــام التــي نرشتهــا املنظمــة العامليــة للســياحة
ويقــل مبقــدار  2,070ســيارة عــن عددهــا يف الربــع املناظــر مــن التابعــة لألمــم املتحــدة ( )UNWTOأن فلســطني كانــت عــى رأس
العــام  .2017وبلغــت نســبة الســيارات املســتعملة  %83مــن الــدول العــرة التــي شــهدت أعــى معــدالت منــو يف عــدد الــزوار
اإلجــايل ،جــاء نحــو  %8منهــا مــن الســوق اإلرسائيليــة (انظــر األجانــب يف العــام  2 .2017اذ ارتفــع عــدد الســياح األجانــب يف
فلســطني بنســبة  %58يف العــام  2017مقارنــة بالعــام الســابق،
الجــدول .)1-6
ووصــل العــدد اىل  630ألــف ســائح وســائحة .وجــاءت مــر يف
املركــز الثــاين مبعــدل منــو  %51وعــدد زوار  8مليــون يف ،2017
جدول  :1-6أعداد السيارات الجديدة واملستعملة املسجلة
وهــو رقــم مــازال بعيــدا عــن عــدد الســياح الــذي بلــغ  14مليــون
ألول مرة يف الضفة الغربية (الربع األول )2018
يف  .2010جزيــرة ماريانــا (يف املحيــط الهــادي) حلــت يف املركــز
الثالــث ،تبعتهــا ايســلندا .وجــاءت تونــس يف املركــز الخامــس (منــو
سيارات من
سيارات من
سيارات من
 %32وعــدد ســياح  7.5مليــون) .ثــم فيتنــام ،واألرغــواي و نيكاراجــوا
املجموع
ائييل
رس
اإل
السوق
الخارجي
السوق
الخارجي
السوق
الشهر
ومنغوليــا ( 400ألــف ســائح فقــط) .وأخــرا جــاءت ارسائيــل يف
(مستعمل )
(مستعمل)
(جديد )
املركــز العــارش مــع معــدل منــو يف عــدد الســياح يبلــغ  %25وعــدد
217
2,109
337
كانون الثاين
 2,663يســاوي  3.7مليــون زائــر يف .2017
شباط
آذار
املجموع

528
488
1,353

2,225
1,796
6,130

162
140
519

2,915
2,424
8,002

2 https://www.telegraph.co.uk/travel/news/surprising-countrieswhere-tourism-is-booming-in-2017/

صندوق  – 7الطلب الفعيل عىل املساكن يعادل ثلث الطلب الكامن
نــر الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني يف شــهر شــباط  2018النتائــج
األوليــة للتعــداد العــام للســكان واملســاكن واملنشــآت للعــام  .2017وتســمح
النتائــج األوليــة لهــذا التعــداد بتتبــع النمــو يف الســكان واملســاكن منــذ
تعــداد عــام  .2007ويهــدف هــذا الصنــدوق اىل توفــر مقارنــة عامــة للنتائج
الخاصــة باملســاكن بــن عامــي  2007و ،2017واىل بنــاء منهجيــة بســيطة
لتقديــر الطلــب الكامــن والفعــي عــى املســاكن حســب نتائــج التعــداد.

تطور أعداد املساكن وتوزيعها بني  2007و2017
أظهــر املســح أ ّن عــدد املســاكن املكتملــة 1وصــل إىل  1,041,551مســكن
يف فلســطني العــام  ،2017بواقــع  726ألــف مســكن يف الضفــة الغربيــة
و 403ألــف مســكن يف قطــاع غــزة .وارتفــع عــدد املســاكن املكتملــة
بحــوايل %48؛  %45يف الضفــة الغربيــة و %55يف قطــاع غــزة مقارنــة
مــع العــام  .2007وكإضافــة نوعيــة يف التعــداد الجديــد باملقارنــة مــع
التعــدادات الســابقة ،تــم مســح عــدد املســاكن تحــت التشــطيب ،والتــي
وصــل عددهــا إىل  88ألــف مســكن يف فلســطني.
أظهــرت نتائــج التعــداد أ ّن نســبة املســاكن املأهولــة (أي التــي تســتخدم
للســكن و/أو العمــل) بلغــت  %84.7مــن مجمــل املســاكن املكتملــة يف
فلســطني .يبــن الجــدول  1أ ّن عــدد املســاكن املأهولــة منــا مبعــدل %4.6
ســنوياً بــن  2007و ،2017يف حــن منــا عــدد املســاكن غــر املأهولــة
مبعــدل أعــى يبلــغ  %6.3ســنوياً .كــا يبــن الجــدول اختالفـاً كبـرا ً بــن
الضفــة الغربيــة وقطــاع قطــاع غــزة يف معــدالت منــو املســاكن غــر
املأهولــة %5.5 ،يف الضفــة مقارنــة مــع  %8.4يف القطــاع ســنوياً.

 -1املســاكن “املكتملــة” هــي التــي انتهــى البنــاء فيهــا وتشــمل مــا هــو مأهــول (وتســتخدم
للســكن و/أو العمــل) وغــر مأهــول (مغلــق ،وخــايل ،ومهجــور) ،وتســتثني املســاكن تحــت
التشــطيب.

تتكون املساكن غري املأهولة من ثالثة أنواع من املساكن:
• املســاكن «املغلقــة» ،وهــي مســاكن مشــغولة ولك ّنهــا كانــت مغلقــة
طــوال فــرة التعــداد بســبب غيــاب األرسة التــي تقيــم فيهــا .وبلغــت
نســبة هــذه املســاكن  %3.7مــن إجــايل عــدد املســاكن املكتملــة يف
فلســطني يف .2017
• املســاكن «الخاليــة» ،وهــي مســاكن مكتملــة البنــاء ولكــن غــر
مســتخدمة للســكن أو العمــل رغــم صالحيتهــا لذلــك .وبلغــت
نســبة هــذه املســاكن  %6.6مــن إجــايل عــدد املســاكن املكتملــة يف
فلســطني يف .2017
• املســاكن «املهجــورة» ،وهــي مســاكن غــر صالحــة للســكن وليســت
مشــغولة بــأرسة .وبلغــت نســبة هــذه املســاكن  %1.4مــن إجــايل
عــدد املســاكن املكتملــة يف فلســطني يف .2017
يوضّ ــح الجــدول  2التوزيــع النســبي للمســاكن غــر املأهولــة يف فلســطني
بشــكل عــام ،ويف الضفــة والقطــاع عــى حــدا .يُســتفاد مــن الجــدول أ ّن
نصــف املســاكن غــر املأهولــة يف قطــاع غــزة كانــت مســاكن «خاليــة»
يف  ،2017يف حــن بلغــت النســبة  %40يف الضفــة .ويُشــر هــذا إىل شـ ّدة
قيــود محدوديــة الدخــل وصعوبــة الحصــول عــى إئتــان لتمويــل رشاء/
اســتئجار املنــازل مكتملــة البنــاء يف قطــاع غــزة باملقارنــة مــع الضفــة.
وكان عــدد هــذا النــوع مــن املســاكن يــزداد ســنوياً مبعــدل  %0.6فقــط
يف الضفــة مقابــل  %7يف القطــاع خــال .2017-2007
أ ّمــا املســاكن «املغلقــة» فلقــد بلغــت نســبتها  %49مــن إجــايل املســاكن غري
املأهولــة يف الضفــة و %45يف القطــاع .وشــهدت هــذه املســاكن منــوا ً ســنوياً
يــراوح بــن  %12-10يف كل مــن الضفــة والقطــاع خــال العقــد املنــرم.
ومــن امللفــت للنظــر أ ّن معــدل النمــو يف املســاكن «املغلقــة» يف شــطري
الوطــن كان يزيــد عــى ضعــف معــدل منــو املســاكن املكتملــة خــال العقــد.
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جدول  :1املساكن املكتملة ومتوسط معدالت النمو السنوية بني  2007و2017

فلسطني
الضفة
قطاع غزة

املساكن غري مأهولة
املساكن املأهولة
النمو يف عدد النمو يف عدد
النمو يف عدد
األرس %
العدد متوسط النمو العدد متوسط النمو السكان %
السنوي %
2017
السنوي %
املساكن املكتملة 2017 %
4.43
2.69
6.3
159,458
4.6
882,093
4.8
4.05
2.26
5.5
113,935
4.3
547,226
4.5
5.56
3.40
8.4
45,523
5.2
334,867
5.5

املصدر :الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني :التعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت  ،2017بيانات منشورة وغري منشورة.

جدول  :2تطور التوزيع النسبي للمساكن غري املأهولة ومتوسطات النمو خالل 2017 - 2007

فلسطني
الضفة الغربية
قطاع غزة

التوزيع النسبي للمساكن غري املأهولة %
مهجورة
خالية
مغلقة
2017 2007 2017
2007
2017
2007
8.9
5.7
43.3
58.2
47.8
36.1
10.7
6.4
40.5
59.5
48.8
34.1
4.5
3.9
50.2
54.2
45.3
41.9

متوسط النمو السنوي خالل % 2017 - 2007
مغلقة

خالية

مهجورة

11.5
12.2
9.9

2.1
%5.8
7.1

15.2
16.1
10.8

املصدر :الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني :التعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت  ،2017بيانات منشورة وغري منشورة.
املســاكن «املغلقــة» هــي مســاكن مشــغولة ولك ّنهــا كانــت مغلقــة طــوال فــرة التعــداد بســبب غيــاب األرسة التــي تقيــم فيهــا .املســاكن
«الخاليــة» هــي مســاكن مكتملــة البنــاء ولكــن غــر مســتخدمة للســكن أو العمــل رغــم صالحيتهــا لذلــك .املســاكن «املهجــورة» هــي مســاكن
غــر صالحــة للســكن وليســت مشــغولة بــأرسة

الطلب عىل املساكن
يتأثــر الطلــب عــى املســاكن بالعديــد مــن العوامــل االقتصاديــة واملاليــة
والدميوغرافيــة والســلوكية .وســوف نتنــاول هنــا بعــض مــن هــذه العوامــل التــي
تفـ ّـر التفــاوت يف املــؤرشات الســابقة بــن الضفــة والقطــاع .أوالً ،منــو الســكان:
يالحــظ هنــا أ ّن النمــو الســكاين يف قطــاع غــزة ( %3.4باملتوســط ســنوياً خــال
الســنوات العــر املاضيــة) كان أعــى منــه يف الضفــة الغربيــة ( .)%2.3ثاني ـاً،
متوســط عــدد أفـراد األرسة :انخفــض هــذا املتوســط بشــكل أكــر يف قطــاع
غــزة (مبقــدار  %1.4ســنوياً خــال الســنوات العــر املاضيــة) مقارنــة
مبثيلــه يف الضفــة الغربيــة ( .)%1.3ثالثــاً ،مســتوى الدخــل وتوقعــات
املســتقبل ومعــدالت الفائــدة .واضــح أ ّن االنخفــاض األرسع يف متوســط
عــدد أفـراد األرسة (أي الزيــادة األرسع يف عــدد األرس) بالرتافــق مــع النمو
األكــر يف عــدد الســكان ،يعنــي أ ّن منــو الحاجــة للوحــدات الســكنية
تــزداد بوتــرة أرسع يف القطــاع مقارنــة مــع الضفــة الغربيــة .باملقابــل،
مســتوى الدخــل وتوفــر فــرص اإلئتــان تدفــع بالطلــب عــى الســكن إىل
النمــو بشــكل أرسع يف الضفــة الغربيــة منــه يف القطــاع.
متيــز األدبيــات االقتصاديــة يف حقــل اإلســكان بــن نوعــن مــن أنــواع
الطلــب عــى الســكن:

جدول  :3تقدير الطلب الفعيل والطلب الكامن اإلضايف
عىل املساكن يف فلسطني للفرتة 2027-2017
البيان
فلسطني
ضفة غربية
قطاع غزة

الطلب الكامن الطلب الفعيل نسبة الطلب الفعيل
إىل الطلب الكامن
%35
334,704
966,631
%52
271,959
524,707
%14
62,744
441,924

الفجوة بني الطلب الكامن والطلب الفعيل عىل السكن

مفصلــة لتقديــر الطلــب
تطبــق الــدول املختلفــة منــاذج إيكونومرتيــة ّ
الفعــي والكامــن املســتقبيل عــى الســكن عــى ضــوء تط ـ ّور املتغ ـرات
املؤثــرة املختلفــة .وكطريــق بديــل ومبســط لتقديــر الطلــب املســتقبيل
ميكــن االعتــاد عــى الرغبــات واإلمكانيــات املعلنــة التــي يعـ ّـر عنهــا
الســكان أنفســهم .وســوف نســتخدم هــذه املنهجيــة للوصــول إىل تقديــر
تقريبــي لتصنيفــات الطلــب عــى املســاكن يف فلســطني خــال الســنوات
العــر بــن  2017و ،2027وإىل تأكيــد االســتنتاجات الســابقة حــول
التفــاوت يف ســوق الســكن بــن الضفــة والقطــاع.

• الطلــب الكامــن ( ،)latent demandوهــو يشــر فقــط إىل الرغبــة أو
الحاجــة إىل رشاء وحــدة ســكنية ،وعليــه فهــو طلــب يتأثــر بشــكل
كبــر بالعوامــل الدميوغرافيــة وحجــم األرسة والرتتيبــات االجتامعيــة
(مثــل الســن املناســب للــزواج).
• الطلــب الفعــي ،وهــو الطلــب املدعــوم بالقــدرة عــى الـراء ،وهــو
يعكــس عــدد الوحــدات الســكنية املطلوبــة بعــد األخــذ بعــن االعتبار
الدخــل وأســعار الفائــدة وتوفــر اإلئتــان والتوقعــات املســتقبلية
وغريهــا مــن العوامــل الخارجيــة املؤثــرة.

يوفّــر مســح ظــروف الســكن ( )2015معلومــات حــول حاجــة األرس يف
فلســطني إىل الوحــدات الســكنية وعــن قدرتها عــى اقتناءها يف املســتقبل
(خــال العــر ســنوات التاليــة للمســح) .ولقــد قمنــا باســتخدام هــذه
املعلومــات والنســب وطبقناهــا عــى نتائــج تعــداد الســكان واملســاكن
لعــام  2017بهــدف التوصــل إىل تقديــر للطلــب الكامــن والطلــب
الفعــي لــأرس الفلســطينية عــى الوحــدات الســكنية خــال الســنوات
2
العــرة القادمــة.

وميكــن التوقّــع مبــارشة ،بنــا ًء عــى املعلومــات التــي وردت ســابقاً ،أ ّن
الطلــب الكامــن عــى الســكن يف قطــاع غــزة ينمــو بشــكل أرسع منــه
الضفــة الغربيــة ،ولكــن العكــس صحيــح بالنســبة للطلــب الفعــي.

أظهــرت نتائــج هــذا التمريــن املبســط أ ّن الطلــب الفعــي عــى املســاكن
ســيبلغ  335ألــف وحــدة ســكنية يف فلســطني يف العقــد القــادم ،موزع ـاً
 -2يفــرض هــذا التمريــن أ ّن التوزيــع النســبي لحاجــة األرس إىل الوحــدات الســكنية ولقدرتهــا
عــى تحقيــق ذلــك ظـ ّـل ثابتـاً بــن العــام  2015و.2017
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بــن  %80يف الضفــة و %20يف القطــاع .باملقابــل فــإ ّن الطلــب الكامــن
ســيصل إىل  967ألــف وحــدة ،موزعــاً بــن  %55يف الضفــة و %45يف
القطــاع .نســبة الطلــب الفعــي إىل الكامــن تعنــي أ ّن  %35فقــط مــن
األرس يف فلســطني ســيكون لديهــا القــدرة عــى تح ّمــل تكاليــف بنــاء/
(أي أ ّن
رشاء مــا ترغــب بــه مــن املســاكن يف الســنوات العــر القادمــة ّ
 %65مــن العائــات لــن يكــون لديهــا القــدرة عــى تحقيــق رغباتهــا مــن
الوحــدات الســكنية).
يوضّ ــح الجــدول  3اتســاع الفجــوة بــن الطلــب الكامــن والطلــب الفعــي
يف قطــاع غــزة مقارنــة مــع الضفــة ،إذ يف حــن ميكــن لنحــو نصــف ســكان
الضفــة تحقيــق رغباتهــم بامتــاك مســكن يف العقــد القــادم ،فــإ ّن نســبة

 -7األسعار والتضخّم

هــؤالء ال تزيــد عــن  %14يف قطــاع غــزة .وهــذه النتيجــة ميكــن أن ت ُلقــي
الضــوء عــى التبايــن الكبــر يف منــو املســاكن الخاليــة بــن شــطري الوطــن
خــال العقــد املــايض (مجمــل النمــو كان حــوايل  %6يف الضفــة الغربيــة
باملقارنــة مــع  %70يف قطــاع غــزة) .إذ يلــوح وكأن عــرض املســاكن
يــزداد عــى ضــوء الطلــب الكامــن يف غــزة ،يف حــن أ ّن الطلــب الفعــي
ال يش ـكّل ســوى نســبة ضئيلــة مــن الرغبــات والحاجــات .وهــذا بــدوره
يعــود عــى قســوة الظــروف االقتصاديــة وتبعــات الحصــار الخانــق الــذي
يعــاين منهــا القطــاع.
حبيب حن ،معهد “ماس”

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 والخدمــات اســم «ســلّة االســتهالك».
ومعـ ّدل التضخــم هــو معـ ّدل االرتفــاع يف هــذا الرقــم القيــايس بــن
تاريخــن محدديــن .ويعـ ّـر مع ـ ّدل التضخــم عــن التغــر يف الق ـ ّوة
الرشائيــة للدخــل .إذ باف ـراض ثبــات األجــور والرواتــب االســمية،
فــإ ّن تضخــم األســعار مبقــدار  %10يف الســنة يعنــي أ ّن القــ ّوة
الرشائيــة للدخــول انخفضــت بنفــس النســبة.

انخفــض الرقــم القيــايس ألســعار الجملــة (ســعر البيــع إىل تجــار
التجزئــة) مبقــدار  %1.44بــن الربــع األول  2018والرابــع .2017
ونتــج هــذا عــن انخفــاض أســعار الجملــة للســلع املحليــة مبقــدار
 ،%1.47وأســعار الجملــة للســلع املســتوردة مبقــدار  .%1.13يف
 -1مصــدر األرقــام يف هــذا القســم :الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني .2018 ،مســوح
األرقــام القياســية .2017 - 2010 ،بالتعــاون مــع ســلطة النقــد الفلســطينية الحتســاب
الق ـ ّوة الرشائيــة.
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يبــن الشــكل  1-7منحيــن ،يصور األول تطــور الرقم القيايس ألســعار
املســتهلك (عــى املحــور األميــن) بــن الربــع األول  2010والربــع
األول  ،2018ويقيــس الثــاين (عــى املحــور األيــر) التبــدل املئــوي
يف الرقــم القيــايس ألســعار املســتهلك يف كل ربــع ســنة مقارنــة مــع
الربــع الســابق عليــه ،أي معـ ّدل التضخــم يف كل ربــع ســنة .وصــل
الرقــم القيــايس ألســعار املســتهلك يف الربــع األول  2018إىل 110.27
مقارنــة مــع  110.94يف الربــع الرابــع  .2017أي أ ّن معـ ّدل التضخــم
بــن الربعــن األول  2018والرابــع  2017كان ســالباً (انخفــاض يف
األســعار) مبقــدار  .%0.60وجــاء هــذا االنخفــاض نتيجــة انخفــاض
أســعار مجموعــة املرشوبــات الكحوليــة والتبــغ مبقــدار ،%4.84
وأســعار مجموعــة خدمــات التعليــم مبقــدار  ،%1.00وأســعار
مجموعــة املــواد الغذائيــة واملرشوبــات املرطبــة مبقــدار ،%0.94
وأســعار مجموعــة األقمشــة واملالبــس واألحذيــة مبقــدار ،%0.42
عــى الرغــم مــن ارتفــاع أســعار مجموعــة االتصــاالت بنســبة
 ،%0.83وأســعار مجموعــة الخدمــات الطبيــة بنســبة  .%0.55كــا
شــهد الربــع األول  2018تضخ ـاً ســالباً مقــداره  %1.12باملقارنــة
مــع الربــع املناظــر .2017

شكل  :1-7تط ّور الرقم القيايس ألسعار املستهلك
ومعدّ ل التضخم (سنة األساس )2010
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حــن ارتفــع الرقــم القيــايس ألســعار املنتــج (األســعار التــي يتلقّاهــا
املنتجــون املحلّيــون) بنســبة  %1.82بــن الربعــن ،ونتــج هــذا
االرتفــاع عــن ارتفــاع أســعار املنتــج للســلع املنتجــة واملســتهلكة
محليـاً مبقــدار  ،%2.10بينــا سـ ّجلت أســعار املنتــج للســلع املنتجة
محليـاً ومصـ ّدرة للخــارج انخفاضـاً مقــداره ( %0.53انظــر الشــكل
.)2-7

األسعار والقوة الرشائية

2

القــوة الرشائيــة للشــيكل :ميثّــل معـ ّدل تضخــم األســعار يف االقتصــاد
الفلســطيني مقياس ـاً لتط ـ ّور القــوة الرشائيــة لكافّــة األف ـراد الذيــن
يتلقــون رواتبهــم بالشــيكل وينفقــون كامــل دخلهــم بهــذه العملــة،
أي أ ّن تطــ ّور القــوة الرشائيــة لهــذه العملــة يعــادل ويعاكــس
معــ ّدل التغــر يف األســعار خــال نفــس الفــرة .وتشــر بيانــات
الجهــاز املركــزي لالحصــاء الفلســطيني إىل انخفــاض مــؤرش أســعار
املســتهلك بنحــو  %0.60خــال الربــع األول  2018مقارنــة بالربــع
تحســن القــوة الرشائيــة
الســابق كــا ذكرنــا ســابقاً ،وهــو مــا يعنــي ّ
تحســنت القــوة الرشائيــة
بعملــة الشــيكل بنفــس املقــدار .كــا ّ
خــال هــذا الربــع لعملــة الشــيكل بنحــو  %1.12مقارنــة بالربــع
املناظــر.
القـ ّوة الرشائيــة للــدوالر :شــهد الربــع األول  2018تراجعـاً يف قيمــة
الــدوالر مقابــل الشــيكل بنحــو  ،%1.45وبنســبة  %7.68مقارنــة
بالربــع الســابق واملناظــر عــى الرتتيــب ،ويف الوقــت ذاتــه تراجــع
معـ ّدل التضخــم يف فلســطني بنســبة  %0.60و %1.12خــال نفــس
الفــرة .وبنــا ًء عــى ذلــك ،فــإ ّن القــوة الرشائيــة لألفــراد الذيــن
يتلقــون رواتبهــم بالــدوالر وينفقــون كامــل مرصوفاتهــم بالشــيكل،
قــد تراجعــت خــال الربــع األول  2018بنحــو  %0.85و%6.56
خــال نفــس فــرة املقارنــة ،نتيجــة انخفــاض قيمــة الــدوالر مقابــل
الشــيكل وارتفــاع القــوة الرشائيــة للشــيكل .ونظـرا ً الرتبــاط الدينــار
األردين مــع الــدوالر بســعر رصف ثابــت فقــد شــهدت القــوة
الرشائيــة للدينــار نفــس التطــورات عــى عملــة الــدوالر ،تقريبــاً
(انظــر الشــكل .)3-7
شكل  :3-7تطور القوة الرشائية بالعمالت املختلفة
خالل الربع األول ( 2018نسبة مئوية)
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 -2تع ـ ّرف القــوة الرشائيــة عــى أنّهــا “القــدرة عــى رشاء الســلع والخدمــات باســتخدام مــا
ميلكــه الفــرد مــن ثــروة ،وتعتمــد عــى دخــل املســتهلك وعــى التغــر يف معــدل األســعار
وســعر رصف العملــة ،لــذا فــإ ّن التغــر يف القــوة الرشائيــة بافـراض ثبــات الدخــل = معــدل
التغــر يف ســعر رصف العملــة مقابــل الشــيكل  -معــدل التضخــم..

صندوق  - 8املرشوع اإلنشايئ العريب :عودة للحياة
بعد النكبة والنكسة
تأسســت جمعيــة «املــروع اإلنشــايئ العــريب» يف العــام  1945مببــادرة مــن
الســيايس الفلســطيني مــوىس العلمــي ( .)1984 - 1879وهــي عــى ذلــك مــن
أوائــل الجمعيــات اإلنتاجيــة غــر الربحيــة يف فلســطني .وكان الهــدف األســاس
لهــذه املبــادرة مواجهــة نشــاطات الحركــة الصهيونيــة الراميــة إىل تهويــد
أرايض فلســطني قبــل وقــوع النكبــة ،وتحســن أوضــاع الفالحــن الفلســطينيني
االقتصاديــة واالجتامعيــة لتعزيــز ثباتهــم عــى األرض .ومت ّكــن العلمــي ،بحكــم
عالقاتــه العربيــة املتشــعبة ،مــن اســتصدار ق ـرار مــن جامعــة الــدول العربيــة
بتأســيس ومتويــل نشــاطات الجمعيــة .وبحلــول عــام  1948كانــت قــد متلّكــت
أرضـاً مســاحتها  500دونــم بالقــرب مــن جنــن ،وأخــرى مامثلــة يف وادي الفارعــة
يف قضــاء نابلــس ،وبــدأت بإعدادهــا لتكــون م ـزارع منوذجيــة توفــر خدمــات
البحــث واإلرشــاد الزراعــي .ويف الوقــت نفســه قامــت الجمعيــة مبســح حــوايل
 350مــن القــرى الفلســطينية للتعــرف عــى مشــاكلها وتحديــد احتياجاتهــا
1
التنمويــة .ولكــن كل هــذه الجهــود توقّفــت مــع حلــول النكبــة.
تجاوبـاً مــع األوضــاع التــي نشــأت نتيجــة النكبــة حولــت الجمعيــة اهتاممهــا إىل
العنايــة باأليتــام واملعوزيــن بــن الالجئــن وإىل توفــر املــأوى والغــذاء واللبــاس
والتعليــم لهــم .ولكــن نشــاط الجمعيــة يف املجــال الزراعــي مــا لبــث أن عــاد
ثانيــة .وحقــق املــروع تقدمــاً ملحوظــاً وبرسعــة فائقــة عــى أر ٍاض متكّــن
العلمــي مــن الحصــول عليهــا ،بدعــم مــن جهــات عديــدة عربيــة وأجنبيــة،
قــرب مدينــة أريحــا .إذ تــ ّم تأســيس مركــز تدريــب وإرشــاد زراعــي ،بلــغ
عــدد املتدربــن فيــه  160شــخص يف كل دورة تدريبيــة .كــا تــم حفــر  27بــر
واســتصالح حــوايل  4,000دونــم مــن األرايض املالحــة وإدخــال أنــواع عديــدة مــن
األشــجار املثمــرة والخ ـراوات .كــا قــام املــروع باســترياد قطيــع مــن أبقــار
الفريزيــان وإكثــاره إىل أن وصــل عــدده إىل أكــر مــن  500رأس .كــا تـ ّم تأســيس
مصنــع حديــث إلنتــاج الحليــب املع ّقــم ومشــتقاته مــن اللــن واللبنــة والجبنــة
وغريهــا ،وإىل جانــب ذلــك قــام املــروع برتبيــة رسب مــن الدجــاج البيــاض بلــغ
عــدده يف أحــد األوقــات إىل  30,000طــر.
تلــت فــرة ازدهــار نشــاط الجمعيــة تلــك تراجــع حــاد يف أعاملهــا بعــد نكســة
عــام  ،1967نظـرا ً ملوقــع أرايض املــروع التــي كانــت مرسحـاً للعمليــات الحربية.
وأ ّدى هــذا إىل نفــوق أعــداد كبــرة مــن قطيــع املــوايش والدواجــن التابــع
للمــروع ،باإلضافــة إىل تدمــر أراضيــه وإتــاف نســبة كبــرة مــن آالتــه ومعداتــه
ونــزوح عــدد كبــر مــن العاملــن يف مصنــع الجمعيــة .وتكبّــد املــروع خســائر
كبــرة مل يبــدأ التعــايف منهــا إلّ بعــد ســنوات طويلــة.
متكّــن العلمــي يف العــام  ،1983وقبــل وفاتــه بأشــهر قليلــة ،مــن االتّفــاق
مــع مجلــس الالجئــن الرنويجــي واملؤسســة الســويدية إلغاثــة الطفولــة
عــى أن يتوليــا إدارة مــروع أريحــا حتــى عــام  .1987وش ـكّل هــذا بدايــة
إعــادة اإلعــار الحقيقيــة .وحصــل املــروع أيضـاً عــى دعــم مــن الصنــدوق
العــريب لإلمنــاء االقتصــادي واالجتامعــي ،والبنــك اإلســامي للتنميــة ،ومجلــس
التعــاون االقتصــادي األورويب ،وصنــدوق األوبــك .ووفّــر هــذا الدعــم الفرصــة
وخاصــة مصنــع األلبــان ،وحفــر
أمــام إصــاح جــزء كبــر مــن البنيــه التحتيــةّ ،
2
بــر جديــد وإقامــة مبــان حديثــة ملعهــد التدريــب الزراعــي.
ميلــك املــروع حاليــاً أراض تبلــغ مســاحتها نحــو  7,600دونــم رشق مدينــة
أريحــا .ويتــم إدارة املــروع مــن قبــل مجلــس إدارة مكــون مــن ســبع أعضــاء
ـول مجلــس اإلدارة تعيــن اإلدارة
يتــم إنتخابهــم مــن قبــل الهيئــة العامــة .ويتـ ّ
التنفيذيــة للجمعيــة .ومتتلــك الجمعيــة حالي ـاً ع ـ ّدة مشــاريع زراعيــة أبرزهــا
مصنــع ملنتجــات األلبــان ،ومزرعــة لرتبيــة األبقــار ومحلب ـاً .باإلضافــة إىل مفــرخ
 -1املوقــع اإللكــروين لجمعيــة املــروع االنشــايئ العــريب .آخــر زيــارة بتاريــخ .26/06/2018
http://arabdevsoc.org
 -2املرجع السابق.
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ومـزارع لرتبيــة األســاك ،وثالجــة لتخزيــن التمــور التــي يتــم إنتاجهــا عــى أرايض
الجمعيــة ،ســواء كانــت مــن إنتــاج الجمعيــة ذاتهــا أو مــن إنتــاج املزارعــن الــذي
يســتغلون أرايض الجمعيــة لقــاء مبلــغ رمــزي يدفعونــه لهــا.

مشاريع الجمعية

3

 مصنــع األلبــان :يعتمــد مصنــع األلبــان يف مــواده الخــام بشــكلأســايس عــى مزرعــة األبقــار التابعــة للجمعيــة والقريبــة منــه.
وميتلــك املصنــع خمســة خطــوط إلنتــاج الحليــب املبســر ،اللــن
الرائــب ،اللبنــة ،الجبنــة ،ولــن املخيــض .ومل يطــرأ أي توســع جوهــري
عــى املصنــع منــذ نشــأتهّ .إل أ ّن الجمعيــة بصــدد إنشــاء مصنــع آخــر
ذي تقنيــات إنتــاج أحــدث وأكــر كفــاءة ،ويتناســب يف تصميمــه مــع
معيــار ( )ISO 22000لســامة األغذيــة .ومــن املتوقــع أن يــؤدي هــذا
إىل ارتفــاع اإلنتــاج اليومــي للمصنــع مــن  10طــن إىل  60طــن.
 مــزارع التمــور :ميلــك املــروع حــوايل  35ألــف نخلــة ،ويقــومبتوريــد نحــو  %20مــن التمــور الفلســطينية التــي يتــم بيعهــا يف
الضفــة الغربيــة .ويتــم تخزيــن إنتــاج التمــور يف ثالجــات كبــرة
لضــان توفرهــا عــى مــدار العــام .ويعمــل املــروع حاليـاً بالتعــاون
مــع مراكــز األبحــاث يف الجامعــات الفلســطينية عــى مــروع تهجــن
أشــجار البلــح البلــدي للحصــول عــى متــر «املجهــول» الــذي تتميــز
بــه مدينــة أريحــا .ويتوقــع أن يــؤ ّدي هــذا إىل مضاعفــة كميــات
التمــر التــي ينتجهــا املــروع بشــكل يســمح بإمكانيــة التصديــر
للخــارج.
 مزرعــة األســاك :وتتضمــن مفرخــاً إلنتــاج ســمك املشــط النيــي،وبــركاً لرتبيــة هــذه األســاك .ويقــوم املــروع ببيــع هــذه األســاك
للمســتهلكني مبــارشة.
مــا زالــت جمعيــة املــروع اإلنشــايئ العــريب أمينــة لألهــداف األساســية
التــي قامــت عليهــا يف أواســط األربعينــات مــن القــرن املــايض .إذ مــا
زالــت تقــوم بتوفــر خدمــات اإلرشــاد الزراعــي للمزارعــن لدعــم اإلنتــاج
يف الريــف الفلســطيني ،مــن خــال توفــر أنســال محســنة مــن مــوايش
املــروع وصغــار األســاك ،وتقديــم الخدمــات البيطريــة وخدمــات
التلقيــح الصناعــي .كــا قامــت بإعــادة تأهيــل مركــز التدريــب املهنــي
الزراعــي وبتوقيــع إتفاقيــة تعــاون مــع جامعــة القــدس –أبــو ديــس
لتفعيــل التدريــب واإلرشــاد الزراعــي .ومــن املؤمــل أن يكــون املركــز
نــواة لكليــة جامعيــة للدراســات الزراعيــة يف املســتقبل.

 -8التجارة الخارجية

1

امليزان التجاري
بلغــت قيمــة الــواردات الســلعية «املرصــودة» يف الربــع األول 2018
نحــو  1,366.3مليــون دوالر ،حيــث ســجلت انخفاضـاً طفيفـاً بنســبة
 %0.3عــن الربــع الســابق ،وارتفاع ـاً بنســبة  %8مقارنــة مــع الربــع
املناظــر .أ ّمــا الصــادرات الســلعية املرصــودة فقــد شــكلت مــا يقــارب
 %20مــن قيمــة الــواردات ،وقــد ســجلت انخفاضــاً طفيفــاً أيضــا،
بنســبة  %0.5مقارنــة مــع الربــع الســابق ،بينــا ارتفعــت بنســبة
 %12مقارنــة بالربــع املناظــر مــن العــام الســابق .وميثــل الفــرق بــن
الصــادرات والــواردات العجــز يف امليــزان التجــاري الســلعي والــذي
بلــغ  1,092.9مليــون دوالر .ولقــد ت ـ ّم تحســن هــذا العجــز بشــكل
طفيــف نتيجــة الفائــض يف ميــزان تبــادل الخدمــات مــع إرسائيــل
الــذي بلــغ  7.4مليــون دوالر (انظــر الشــكلني  1-8و.)2-8
2

شكل  :1-8صادرات وواردات السلع املرصودة (مليون دوالر)
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 -3مقابلــة مــع نائــب مديــر جمعيــة املــروع االنشــايئ العــريب (الســيدة نجــاء حمــدان)،
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 -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 األول .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...
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ميزان املدفوعات

االستثامرات الدولية

الحســاب الجــاري يف ميـزان املدفوعــات هــو صــايف الرتاكــم يف ثالثــة
موازيــن فرعيــة هــي  )1امليـزان التجــاري ،أو صــايف قيمــة الصادرات
والــواردات مــن الســلع والخدمــات )2 .ميــزان الدخــل ،أو صــايف
تحويــات دخــل عوامــل اإلنتــاج ،مثــل تحويــات دخــل العــال
العاملــن يف إرسائيــل والخــارج )3 .ميـزان التحويــات الجاريــة ،مثــل
الخاصــة.
املســاعدات الدوليــة للحكومــة والتحويــات
ّ

بلغــت قيمــة األصــول الخارجيــة لالقتصــاد الفلســطيني نهايــة الربــع
األول  2018نحــو  6,211مليــون دوالر أمريــي ،شــكل االســتثامر
األجنبــي املبــارش بنســبة  ،%6واالســتثامرات الحافظــة .%18
باملقابــل ،بلــغ إجــايل أرصــدة الخصــوم عــى االقتصــاد حــوايل
 5,157مليــون دوالر ،شــكل االســتثامر املبــارش  %52منهــا.

أشــارت النتائــج األوليــة ملي ـزان املدفوعــات الفلســطيني يف الربــع
األول مــن عــام  2018إىل اســتمرار العجــز يف الحســاب الجــاري
(وهــو أيضــاً مــا يطلــق عليــه اســم عجــز ميــزان املدفوعــات)،
والــذي بلــغ  442.1مليــون دوالر أمريــي ،وبارتفــاع بلغــت
نســبته  %46عــن الربــع الســابق .ويُعــزى هــذا العجــز إىل العجـــز
يف الـــميزان التجــاري الســـلعي الــذي بلــغ  1,123.6مليــون دوالر
أمريــي ،إضافــة إىل عجــز ميــزان الخدمــات الــذي بلــغ 235.7
مليــون دوالر أمريــي ،مقابــل فائــض يف ميــزان الدخــل (تولّــد
أساسـاً مــن تعويضــات العاملــن يف إرسائيــل) مبقــدار  568.9مليــون
دوالر ،وفائــض يف ميـزان التحويــات الجاريــة مبقــدار  348.3مليــون
دوالر (انظــر جــدول .)1-8
جــرى متويــل عجــز املي ـزان الجــاري هــذا مــن الحســاب الرأســايل
واملــايل ،الــذي وفّــر مبلــغ  612.3مليــون دوالر .ومــن الــروري
االنتبــاه إىل أ ّن هــذا البنــد (الحســاب الرأســايل والحســاب املــايل)
ميثّــل دين ـاً عــى االقتصــاد الوطنــي ،طاملــا كانــت قيمتــه موجبــة.
مــن املفــرض نظري ـاً أن يحــدث تــوازن تــام بــن عجــز الحســاب
الجــاري وفائــض الحســاب الرأســايل واملــايل .أي أ ّن القيمــة الصافيــة
لهــا يجــب أن تســاوي صفــر .ولكــن غالبـاً مــا يكــون هنــاك فــارق
بينهــا ،بســبب نقــص البيانــات أو التهريــب ،وهــو مــا يتم تســجيله
تحــت بنــد «حســاب الســهو والخطــأ» .ويالحــظ أ ّن قيمــة هــذا
3
البنــد انخفضــت بــن العامــن.
جدول  :1-8ميزان املدفوعات الفلسطيني* (مليون دوالر)

 .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 األول الربع الرابع الربع األول
2018
2017
2017
()1,359.3( )1,386.6( )1,271.8
()1,123.6( )1,145.9( )1,050.2
()235.7( )240.7( )221.6
568.9
544.3
470.3
348.3
538.7
476.2
()442.1( )303.6( )325.3
612.3
313.4
207.5
()170.2
()9.8
117.8

* البيانــات باســتثناء الجــزء مــن محافظــة القــدس الــذي ضمــه االحتــال اإلرسائيــي
إليــه عــام .1967
** تم احتساب قيمة التمويل االستثنايئ يف صايف السهو والخطأ.

 -3صــايف الســهو والخطــأ يف الجــدول ال يعــادل الفــرق بــن الحســاب الجــاري والحســاب
الرأســايل واملــايل ،ويعــود الســبب إىل أ ّن جهــاز اإلحصــاء قــام بإضافــة التمويــل االســتثنايئ
إىل بنــد صــايف الســهو والخطــأ

يعـ ّـر الفــارق بــن األصــول والخصــوم عــى أ ّن املقيمــن يف فلســطني
«يســتثمرون»  1,054مليــون دوالر يف الخــارج أكــر مــا «يســتثمر»
غــر املقيمــن يف فلســطني .ولكــن يتوجب االنتبــاه إىل أ ّن جــزءا ً كبريا ً
مــن األصــول ( )%62هــو عبــارة عــن إيداعــات نقديــة (غالبـاً مــن
املصــارف املحليــة) يف البنــوك الخارجيــة ،وهــذه اإليداعــات ليســت
اســتثامرات فلســطينية يف الخــارج باملعنــى املعــروف لالســتثامر.
وإذا مــا أخذنــا االســتثامرات املبــارشة فقــط بعــن االعتبــار فــإ ّن
األرقــام تشــر إىل أ ّن اســتثامرات غــر املقيمــن املبــارشة املنفــذة يف
فلســطني تزيــد عــى االســتثامرات املبــارشة الخارجيــة للمقيمــن يف
الضفــة والقطــاع الفلســطينيني مبقــدار  2,295مليــون دوالر( .انظــر
الشــكل .)3-8
شكل  :3-8رصيد االستثامرات الدولية (يف نهاية الربع
األول ( )2018مليون دوالر)
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تعاريف ومفاهيم اقتصادية:

اسرتاتيجية تعويض الواردات
)Import Substitution Strategy (ISS
حظيــت اســراتيجية تعويــض الــواردات بالتبنــي والتطبيــق ،كدليــل
للسياســة الصناعيــة ،يف عــدد كبــر مــن دول العــامل النامــي ،خصوص ـاً
يف أمركيــا الالتينيــة ،يف الخمســينات والســتينات مــن القــرن املــايض.
وتدعــو هــذه االسـراتيجية إىل التدخــل النشــط للدولة لدعم وتأســيس
صناعــات محليــة تقــوم بإنتــاج بضائــع (اســتهالكية غالبـاً) تحــل محــل
بضائــع كانــت الدولــة تســتوردها مــن الخــارج .أي االســتعاضة عــن
الــواردات ببضائــع يتــم إنتاجهــا محليـاً .وهــذا يتطلــب مبدئيـاً فــرض
تعرفــة جمركيــة عاليــة تحــول دون تدفــق املســتوردات املنافســة ،ثــم
دعــم اإلنتــاج املحــي عــر سياســات تحفيزيــة بــدءا ً مــن الســيطرة عىل
ســعر رصف العملــة ،ومــرورا ً بغــض الطــرف عــن التســعري املرتفــع
للمنتجــات املحليــة ،وانتهــا ًء بالدعــم املــادي املبــارش مــن الحكومــة.
يســتند التربيــر النظــري السـراتيجية تعويــض الــواردات عــى ثالثــة
حجــج رئيســية:
• ح ّجــة «الصناعــات الوليــدة» ( .)Infant Industriesتعــود حجــة
الصناعــات الوليــدة إىل االقتصــادي األملــاين فريدريــش ليســت
( .)1841وملخّصهــا أ ّن الصناعــات الجديــدة الناشــئة ال تقــوى
يف مطلــع حياتهــا عــى منافســة املنتجــات املســتوردة .وهــو مــا
يقتــي حاميتهــا حتــى يشــب عودهــا وتــزداد خربتهــا وكفائتهــا،
مــا يســمح لهــا الحق ـاً بالنــزول إىل حلبــة املنافســة الدوليــة.
أي أ ّن بعــض الصناعــات الواعــدة يف املســتقبل تحتــاج إىل دعــم
وحاميــة يف مطلــع حياتهــا ،وهــو مــا يعنــي ضمنيـاً أ ّن املســاعدة
1
والدعــم لهــا طبيعــة مؤقتــة فقــط وليــس دامئــة.
• أ ّن أســعار املــواد األوليــة كانــت تعــاين ،يف الفــرة أثنــاء صعــود
اســراتيجية تعويــض الــواردات ،مــن انخفــاض يف الســوق
الدوليــة مقارنــة بأســعار املــواد املص ّنعــة .وينتــج عــن هــذا
أن تخصــص البلــدان الناميــة بتصديــر املــواد الخــام واســترياد
املنتجــات املص ّنعــة كان يرتافــق مــع «تبــادل غــر متكافــئ» بــن
الــدول الناميــة واملتطــورة ،وخســارة واســتنزاف ملــوارد الــدول
الفقــرة .عــى ذلــك يتوجــب عــى الــدول الناميــة أن تســعى
إىل الخــروج مــن أرس التجــارة غــر العادلــة ،وتطويــر صناعاتهــا
املحليــة بــأرسع مــا تســتطيع إليقــاف االســتنزاف املزمــن.
• أ ّن الــدول الناميــة تعــاين مــن عجــوز ضخمــة يف موازينهــا
التجاريــة مــع العــامل الخارجــي بســبب االســترياد االســتهاليك
الــذي يش ـ ّجعه التأثــر الثقــايف الغــريب .والحــد مــن الــواردات،
عــر الحواجــز الجمركيــة العاليــة ،هــو أحــد األســاليب امله ّمــة
لتقليــص العجــز والحيلولــة دون تــرب القطــع األجنبــي للهــدر
االســتهاليك عوضـاً عــن اســتخدامه لتمويــل اســترياد بضائــع رأس
املــال لتعزيــز طاقــة اإلنتــاج املحــي.
 -1طــور “ليســت” هــذه الفكــرة لتربيــر الحامئيــة التجاريــة التــي طبقتهــا أملانيــا يف نهايــة
القــرن التاســع عــر أثنــاء ســعيها للحــاق بركــب الثــورة الصناعيــة التــي كانــت بريطانيــا
ســباقة فيهــا .وهــي نفــس الطريــق الحامئيــة التــي اتبعتهــا الواليــات املتحــدة عقــب
اســتقاللها عــن بريطانيــا .ويؤكّــد االقتصــادي “شــانغ” األســتاذ يف جامعــة كامــردج ،أ ّن
كافّــة الــدول املتقدمــة اآلن كانــت قــد طبقــت سياســات حاميــة تجاريــة ضــد املســتوردات
يف مراحــل تطورهــا االقتصــادي األويل .انظــر:
Ha-Joon Chang (2002): Kicking Away the Ladder- Development Strategy
in Historical Perspective.

تحفيز الصادرات أم تقليص الواردات؟
تقــف اســراتيجية «تحفيــز الصــادرات» ()Export Promotion Strategy
كمنهــج للسياســة الصناعيــة ،عــى الطــرف النقيــض مــن اســراتيجية
تعويــض الــواردات .إذ يف حــن تركّــز األخــرة عــى الســوق املحليــة
كمحــرك وموجــه للتصنيــع ،تؤكّــد األوىل عــى أهميــة الســوق العامليــة
واالنفتــاح عــى الخــارج .ويف حــن تؤكــد الثانيــة عــى تقليــص مــا يتــم
اســترياده لعــاج اختــال امليــزان التجــاري ،تركّــز األوىل عــى عــاج
العجــز بتحفيــز التصديــر .اس ـراتيجية تعويــض الــواردات داخليــة التوجــه
( )Inward-Lookingيف حــن اســراتيجية تحفيــز التصديــر ذات توجــه
خارجــي ( .)Outward-Lootingالتبايــن اآلخــر املهــم بــن االس ـراتيجيني
يتمثّــل يف أ ّن اســراتيجية تعويــض الــواردات تفــرض دورا ً مهــاً للدولــة
يف الحيــاة االقتصاديــة ،يف حــن تعتمــد اس ـراتيجية تحفيــز التصديــر عــى
آليــات الســوق الحــرة والــدور املحــدود للدولــة.
تشتمل اسرتاتيجية تعويض الواردات عىل ميزتني مهمتني.
• أ ّن وجــود مســتوردات كبــرة مــن ســلع وبضائــع معينــة يعنــي
أ ّن هنــاك طلب ـاً فعــاالً وســوقاً مهمــة وجاهــزة لهــذه البضائــع.
وعــى ذلــك فــإ ّن ســوق الترصيــف تكــون مضمونــة عنــد اتخــاذ
ق ـرار االســتثامر يف خلــق طاقــة إنتــاج محليــة لهــذه البضائــع.
وهــو مــا يح ّيــد أحــد عوامــل املخاطــرة املهمــة يف عمليــات
االســتثامر واإلنتــاج.
• أ ّن رفــع الحواجــز الجمركيــة أمــر ســهل نســبياً وفعــال لعــاج
عجــز املوازيــن التجاريــة ،مقارنــة بالجهــود املضنيــة الالزمــة
إلنتــاج ســلع تصديريــة ،وإلقنــاع الــدول املتطــورة بفتــح أســواقها
أمــام منتجــات الــدول الناميــة.
عــى أ ّن اس ـراتيجية تعويــض الــواردات ترتافــق مــع ثالثــة أنــواع
مــن املخاطــر والســلبيات ،كــا أوضحــت تجــارب الــدول العديــدة
التــي تب ّنــت هــذه االس ـراتيجية.
• أ ّن الصناعــات املحل ّيــة غالبــاً مــا تعتــاد عــى الحاميــة مــن
املنافســة الخارجيــة .وعوض ـاً عــن أن تكــون الحاميــة والدعــم
إجـراءات مؤقتــة تصبــح متطلبــات دامئــة ،وهــو مــا يرتافــق مــع
اســتنزاف مســتديم للمــوارد العامــة ،واســتكانة الــركات إىل
التعامــل مــع «ســوق أســر» ليــس أمامــه مــن خيــارات ســوى
املنتجــات الرديئــة ذات األســعار الباهظــة .ال بــل أ ّن هــذا املنــاخ
غالب ـاً مــا يرتافــق مــع فســاد إداري وســيايس ،إذ ترتكــز جهــود
الــركات عــى تأســيس مجموعــات الضغــط (اللــويب) للتأثــر
عــى القـرارات الحكوميــة وصيانــة الدعــم والحواجــز الجمركيــة
العاليــة ،عوضــاً عــن بــذل الجهــود لتطويــر اإلنتــاج وتحســن
نوعيــة املنتجــات وتبنــي التكنولوجيــا الحديثــة.
• أ ّن صغــر حجــم الســوق املحليــة ،والتغطيــة ضــد املنافســة
الخارجيــة والعزلــة عــن الســوق الدوليــة وعــن التعامــل
والتفاعــل مــع التحديــث التقنــي واملناهــج اإلداريــة املبتكــرة
يــؤدي إىل تراجــع فعاليــة الــركات الصناعيــة وتخلفهــا عــن
ركــب التطــور والتحديــث.
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واجهــت معظــم الــدول التــي تبنــت سياســة تعويــض الــواردات
هــدر يف املــوارد وشــح يف اإلنتــاج فضــاً عــن تراكــم الديــون
2
والعجــوز التجاريــة.

• أ ّن تعويــض اســترياد املنتجــات االســتهالكية الخفيفــة باإلنتــاج
املحــي أمــر ســهل نســبياً ،وميكــن التغــايض عــن بــؤس نوعيــة
املنتجــات التــي تتولــد عنــه .ولك ـ ّن الصعوبــات تــزداد بشــكل
كبــر مــع جهــود إحــال املســتوردات الصناعيــة األكــر تطــورا ً
ومعــدات رأس املــال حيــث يصعــب التهــاون بالنوعيــة والكفــاءة .عــى أ ّن تجربــة «النمــور األربعــة» ميكــن النظــر إليهــا كمزاوجــة
خالقــة بــن عنــارص مــن سياســات التصنيــع ذات التوجــه الداخــي
جــاءت تجربــة دول جنــوب رشق آســيا األربــع (هونــغ كونــغ ،والخارجــي يف آن معــاً .ذلــك أل ّن اســراتيجية تحفيــز الصــادرات،
تايــوان ،ســنغافورة ،وكوريــا الجنوبيــة) لتُلقــي ظــاالً مــن الشــك التــي اعتمدتهــا تلــك الــدول ،اســتندت أيض ـاً اىل التدخــل النشــط
حــول جــدوى اســراتيجية تعويــض الــواردات .إذ عــى العكــس للدولــة يف توفــر البنــي التحتيــة ورفــع كفــاءة قــوة العمــل وتقديــم
مــن إنجــازات التصنيــع الرسيــع التــي حققتهــا تلــك الــدول ،والتــي مختلــف أشــكال الحوافــز والتســهيالت املاديــة للــركات الخاصــة
اعتمــدت عــى أســواق التصديــر واإلنفتــاح عــى الســوق الدوليــة ،لتحقيــق األهــداف املرتبطــة بالتصديــر.

 -2وثقّــت دراســات البنــك الــدويل أ ّن متوســط معــدّالت النمــو الســنوية للناتــج املحــي
اإلجــايل خــال الفــرة  1963-1998يف الــدول الناميــة يف آســيا وإفريقيــا وأمريــكا الالتينيــة
كانــت أعــى يف الــدول ذات التوجهــات التجاريــة الخاجيــة مقارنــة بالــدول ذات التوجــه
الداخــي املغلــق .انظــر:
The World Bank: World Development Report 1987 and 1999/2000
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املؤرشات االقتصادية الرئيسية يف فلسطني 2018 - 2013
املؤرش

2013

2014

2015

2016

2017

السكان (ألف نسمة)

*

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

فلسطني
الضفة الغربية
قطاع غزة

4,327.7
2,643.4
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 محيل إجاميل
 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

12,673.0
11,805.1
3,429.5
2,677.4
2,338.1
7,537.6

13,425.7
12,337.7
3,530.3
2,827.0
2,381.0
7,626.7

باألسعار الجارية
باألسعار الثابتة (أسعار )2015

3,064.8
3,015.5

3,051.7
2,940.7

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

3,254.6 3,080.1 2,973.1
3,072.4 3,044.4 2,973.1
ميزان املدفوعات (مليون دوالر)
()1,359.3( )1,386.6( )1,419.3( )1,296.5( )1,271.8( )5,374.2( )5,246.2( )5,199.6
568.9
544.3
558.6
418.7
470.3 1,991.9 1,896.0 1,712.2
348.3
538.7
417.0
386.7
476.2 1,818.6 1,408.6 1,421.4
()442.1( )303.6( )443.7( )491.1( )325.3( )1,563.7( )1,941.6( )2,066.0

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

4,695.4
2,836.7
1,858.6

4,720.7
2,850.0
1,870.7

4,644.7
2,810.1
1,834.6

4,670.0
2,823.4
1,846.6

4,808.9
2,897.0
1,911.9

948.7
45.3
27.7
17.9
43.9

953.8
45.6
27.2
18.7
41.2

924.9
45.2
29.2
20.3
44.2

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

3,387.3
3,083.1
858.1
755.1
625.3
1,897.1

3,653.7
3,201.2
990.4
776.0
678.2
1,974.6

3,728.3
3,386.6
892.7
879.6
671.3
2,090.5

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

768.5
751.1

823.3
765.3

834.2
783.6

828.6
772.4

815.4
746.2

الحسابات القومية (مليون دوالر)

14,498.1
12,844.7
3,809.8
3,305.6
2,692.7
8,066.7

الناتج املحيل للفرد (دوالر)

أسعار الرصف والتضخم

3.577
5.046
1.73

3.884
5.483
1.43

3.840
5.418
()0.22

3.603
5.083
0.21

3.749
5.292
1.07

3.594
5.073
()0.47

3.559
5.019
()0.49

3.512
4.953
0.43

3.461
4.881
()0.60

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
258.7
فائض /عجز املوازنة الكيل (بعد املنح)
414.8
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

912.4
845.5
36.5
30.2
228.8
259.0
2,514.9

1,040.0
1107.0
55.0
()122.1
111.6
()10.5
2,492.7

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

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

12,602.3
1,461.7
9,654.6
5,824.7

15,222.3 15,850.2 14,196.4
1,720.3 1,892.7 1,682.4
11,127.5 11,982.5 10,604.6
7,234.2 8,026.0 6,871.9

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)

القطاع املرصيف (مليون دوالر)

15,916.7 15,850.2 15,461.0 15,348.1
1,926.8 1,892.7 1,804.6 1,744.5
12,002.3 11,982.5 11,526.8 11,379.5
8,175.4 8,026.0 7,761.9 7,528.9

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.
* بيانات األرباع لألعوام  2018-2017هي بيانات أولية.
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  2017املقدرة 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

