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الربع األول 2018 باختصار:

ــع  ــة بالرب ــع األول 2018 مقارن ــج املحــيل اإلجــاميل: تراجــع خــالل الرب النات  •

ــنحو  ــع بـ ــة تراج ــة 2015، نتيج ــعار الثابت ــدل 2.8% باألس ــع 2017 مبع الراب
3.0% يف الضفــة الغربيــة و2.4% يف قطــاع غــزة. وانعكــس هــذا يف انخفــاض 
ــج املحــيل بنحــو 3.5% يف الضفــة 3.0% يف القطــاع.  ــة الفــرد مــن النات حّص
ولكــن دخــل الفــرد يف الضفــة شــهد منــواً مبقــدار 2.4% يف الربــع األول 2018 

ــع املناظــر يف 2017. ــة بالرب مقارن
ــاط  ــو 5.4 نق ــطني بنح ــة يف فلس ــّدل البطال ــع مع ــة: ارتف ــغيل والبطال التش  •
مئويــة بــني الربعــني األول 2018 والرابــع 2017 ووصــل إىل %30.2 )%18.3 
يف الضفــة و49.1% يف القطــاع(. كــام وصلــت نســبة املســتخدمني بأجــر دون 
الحــد األدىن لألجــور يف القطــاع الخــاص إىل 36% )44% بــني اإلنــاث، و%34 

بــني الذكــور(.
املاليــة العامــة: بلــغ اإلنفــاق العــام خــالل الربــع األول 2018 نحــو 3.4 مليــار   •
شــيكل، وبلــغ التمويــل الخارجــي لدعــم املوازنــة نحــو 157 مليــون شــيكل، 
ــت  ــل بلغ ــابق، باملقاب ــع الس ــق يف الرب ــغ املتحق ــع املبل ــن رب ــل م ــو أق وه
ــون شــيكل.  ــع 499.5 ملي ــة عــىل الحكومــة خــالل هــذا الرب املتأخــرات املرتتب
املصــارف: ارتفعــت التســهيالت اإلئتامنيــة يف الربــع األول بنحــو 2% مقارنــة   •
ــار دوالر، 17% منهــا للقطــاع العــام.  ــع الســابق لتصــل إىل نحــو 8 ملي بالرب
وبلغــت أربــاح املصــارف نهايــة الربــع األول نحــو 42.3 مليــون دوالر، وهــي 

ــع األول 2017. أعــىل بنســبة 4% مــن الرب
ــة يف  ــرشكات املدرج ــهم ال ــوقية ألس ــة الس ــت القيم ــطني: بلغ ــة فلس بورص  •
البورصــة نحــو 3.9 مليــار دوالر نهايــة الربــع األول 2018، وهــي تقريبــاً ذات 
ــاض  ــد 565.57 بانخف ــق مــؤرش القــدس عن ــع الســابق. وأُغل القيمــة يف الرب
1.5% عــن نهايــة العــام 2017 وارتفــاع 5% خــالل الســنة بــني نهايــة نهايــة 

ــع األول 2018. ــة الرب ــع األول 2017 ونهاي الرب
التضخــم واألســعار: شــهد االقتصــاد الفلســطيني يف الربــع األول تضخامً ســالباً   •
ــع الســابق. ويعــّر هــذا  ــة بالرب )انخفــاض يف األســعار( مبعــدل 0.6% مقارن
عــن ارتفــاع يف القــّوة الرشائيــة ملــن يتلقــون دخلهــم ويرصفونــه بالشــيكل. 
أّمــا الذيــن يتلقــون رواتبهــم بالــدوالر وينفقــون كامــل مرصوفاتهم بالشــيكل، 
ــة  ــو 0.85% و6.56% مقارن ــم بنح ــة لدخله ــوة الرشائي ــت الق ــد تراجع فق
ــاض يف  ــك نتيجــة االنخف ــوايل وذل ــىل الت ــع املناظــر ع ــع الســابق والرب بالرب

معــّدالت الــرصف مقابــل الشــيكل.
ــع األول إىل 442  ــاري يف الرب ــزان الج ــز املي ــل عج ــات: وص ــزان املدفوع مي  •
مليــون دوالر )12% مــن الناتــج املحــيل اإلجــاميل وذلــك حصيلــة عجــز 
يف امليــزان التجــاري )1.1 مليــار دوالر(، مقابــل فائــض يف ميــزان الدخــل 
)معظمــه مــن تعويضــات العاملــني يف إرسائيــل( بنحــو 569 مليــون، وفائــض 

يف ميــزان التحويــالت بنحــو 348 مليــون دوالر.

مالحظة: غالباً ما يتم تقريب النسب الواردة يف املراقب اىل اقرب عدد صحيح ما عدا 
)منو الناتج املحيل االجاميل واالسعار والتضخم ومعدالت الفائدة( 
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المراقب االقتصادي، عدد 53 / 2018
2

1- الناتج املحيل اإلجاميل1 

شــهد الناتــج املحــيل اإلجــاميل، أو القيمــة النقديــة لكافـّـة أنــواع البضائــع 
والخدمــات التــي يتــم إنتاجهــا يف االقتصــاد الفلســطيني، انخفاضــاً بنحــو 
ــع الســابق ليصــل إىل  ــع الرب ــة م ــع األول 2018 مقارن 2.8% خــالل الرب
ــوزّع  ــام 2015(. وت ــة لع ــعار الثابت ــاً باألس ــون دوالر )مقاس 3,377.6 ملي
الناتــج املحــيل بــني 76% يف الضفــة الغربيــة والباقــي يف قطــاع غــزة. كــام 
تــوزّع الرتاجــع بــني 3.0% يف الضفــة الغربيــة و2.4% يف قطــاع غــزة. أّمــا 
بالنســبة للتغــري خــالل العــام بــني الربعــني املتناظريــن )ر1 2018 مــع ر1 
2017( فلقــد بلغــت نســبة النمــو 2.0% يف فلســطني، بواقــع منــو %4.8 

يف الضفــة وتراجــع 6.0% يف القطــاع )انظــر الشــكل 1-1(

ــب  ــع األول، إىل جان ــاميل يف الرب ــيل اإلج ــج املح ــاض يف النات أّدى االنخف
الزيــادة يف الســكان، إىل انخفــاض حّصــة الفــرد مــن الناتــج املحــيل بنحــو 
3.4% يف ربــع الســنة األول 2018 مقارنــة مــع الربــع الســابق. كذلــك عنــد 
املقارنــة بــني الربعــني املتناظريــن انخفضــت حّصــة الفــرد بنســبة %0.7 
يف الربــع األول 2018 مقارنــة بالربــع األول 2017 )انظــر الجــدول 1-1(. 

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

الربع األول 

2017

الربع الرابع 

2017

الربع األول 

2018

751.1772.4746.2فلسطني

957.51,016.1980.9- الضفة الغربية

466.7438.5425.3- قطاع غزة

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

الفجوة بني الناتج املحيل يف الضفة والقطاع

ــاع يف  ــاهمة القط ــة ومس ــة الغربي ــاهمة الضف ــني مس ــوة ب ــعت الفج اتّس
ــة  ــغ حص ــايض. وتبل ــد امل ــالل العق ــطني خ ــاميل لفلس ــيل اإلج ــج املح النات
ــج املحــيل اإلجــاميل لفلســطني.  ــع النات قطــاع غــزة اآلن أقــل مــن مــن رب
وياُلحــظ مــن الشــكل 1-2 أّن حّصــة قطــاع غــزة مــن الناتــج املحــيل 
اإلجــاميل لفلســطني ظلـّـت عــىل حالهــا تقريبــاً يف الربــع األول 2018 مقارنــة 
مــع الربــع الســابق. ولكــّن الفجــوة بــني حّصــة الفــرد مــن الناتــج املحــيل 
ــدار  ــني، مبق ــني الربع ــالً ب ــت قلي ــزة  تقلّص ــاع غ ــة و قط ــة الغربي يف الضف
ــاع  ــرد يف قط ــة الف ــإن حّص ــذا ف ــت إىل 555.6 دوالر. وبه 22 دوالر، ووصل
غــزة مــن الناتــج املحــيل ال تــزال أقــل مــن نصــف حّصــة الفــرد يف الضفــة 

ــدول 1-1(. ــر الج ــع األول )انظ ــط( يف الرب ــو 43% فق ــة )نح الغربي

بنية الناتج املحيل اإلجاميل

ــاميل  ــيل اإلج ــج املح ــة يف النات ــات اإلنتاجي ــة القطاع ــت حّص انخفض
 2018 األول  الربــع  بــني  مئويــة  نقطــة   0.4 بنحــو  لفلســطني 
ــة  ــاع الصناع ــاهمة قط ــاض مس ــة انخف ــع   2017 نتيج ــع الراب والرب
ــدار 0.7  ــات مبق ــة قطــاع الخدم واإلنشــاءات. يف حــني ارتفعــت حّص
نقطــة مئويــة، وارتفعــت حّصــة قطاعــات النقــل واملعلومــات واملاليــة 
مقابــل انخفــاض يف حّصــة قطــاع اإلدارة واألمــن. )انظــر الشــكل 3-1(. 

1- مصــدر األرقــام يف هــذا القســم: الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، 2018.  إحصــاءات 

الحســابات القوميــة الربعيــة، 2008 - 2018.  رام اللــه، فلســطني.

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

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

شكل 1-2: توّزع الناتج املحيل اإلجاميل يف الضفة الغربية* 
وقطاع غزة )بأسعار 2015 الثابتة( %

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

شكل 1-3: التوزيع املئوي ملساهامت األنشطة يف الناتج املحيل 
اإلجاميل )أسعار ثابتة، سنة األساس 2015(
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اإلنفاق عىل الناتج املحيل

بلغــت الزيــادة املطلقــة يف قيمــة الناتــج املحــيل اإلجــاميل بــني الربــع 
ــا  ــو م ــون دوالر )وه ــو 66.8 ملي ــع األول 2017 نح األول 2018 والرب
ــاض  ــا(. وتحقــق هــذا نتيجــة انخف ــام ذكرن ــدار 2% ك ــل منــواً مبق ميث
اإلنفــاق االســتهاليك النهــايئ )الحكومــي والخــاص( مبقــدار 67.6 مليــون 
دوالر، وارتفــاع االســتثامر بنحــو 53.4 مليــون دوالر. كــام حــدث ارتفاع 
يف صــايف الصــادرات )أي يف الصــادرات مطروحــا منهــا قيمــة الــواردات( 
مبقــدار 55.0 مليــون دوالر خــالل الربــع األول )انظــر الشــكل 4-1 

الــذي يصــور بنــود اإلنفــاق عــىل الناتــج املحــيل بالنســب املئويــة(. 

 
 

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

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

صندوق 2 - تقرير مستويات املعيشة يف فلسطني: حوايل %31 
من االستهالك يذهب للطعام وأفقر 40% من السكان

يستهلكون أقل من ربع اإلستهالك 

قــام الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني يف شــهر أيــار مــن العــام 2018 
بنــرش تقريــر عــن مســتويات املعيشــة يف فلســطني للعــام 2017 1. ويغطــي 
تقريــر مســتوى املعيشــة أرقــام اإلنفــاق واالســتهالك والفقــر لــألرسة 
ــا  ــغ عدده ــة بل ــىل عين ــح ع ــذا املس ــاز يف ه ــد الجه ــطينية. واعتم الفلس
3,739 أرسة موزعــة بــني الضفــة والقطــاع ومبتوســط عــدد أفــراد مختلــف 

بينهــام كــام يوضــح الجــدول 1. 

جدول 1: العينة املستخدمة يف مسح مستويات املعيشة، 2017
 

فلسطنيقطاع غزةالضفة الغربية

2,4111,3283,739عدد أرس العينة

5.26.15.5متوسط حجم األرسة

بلــغ املتوســط الشــهري الســتهالك األرسة يف فلســطني 946.7 دينــار أردين، 
ــار، ويعكــس  يف حــني بلــغ املتوســط الشــهري الســتهالك الفــرد 172 دين
هــذا تباينــاً كبــرياً بــني الضفــة والقطــاع، إذ بلــغ متوســط اســتهالك الفــرد 
ــة  ــرد يف الضف ــتهالك الف ــف اس ــن نص ــل م ــار( أق ــاع  )95 دين يف القط
ــة  ــني الضف ــتهاليك ب ــاق االس ــن يف اإلنف ــذا التباي ــن ه ــار(. ولك )221 دين
ــد يف اســتهالك املــواد مــن  والقطــاع يتضــاءل يف اســتهالك الطعــام ويزي

غــري الطعــام. 2

ــدي  ــاق النق ــن اإلنف ــون م ــكيل يتك ــتهالك ال ــح الجــدول 2 أّن االس يوّض
عــىل الطعــام وعــىل غــري الطعــام، باإلضافــة إىل قيمــة اســتهالك العائلــة 
مــن إنتاجهــا الــذايت مــن الطعــام ومــن غــري الطعــام. أّمــا اإلنفــاق 
ــكيل فيشــمل اإلنفــاق النقــدي عــىل الطعــام وغــري الطعــام،  النقــدي ال
ــتهالكية  ــري اس ــات غ ــب والنفق ــة والرضائ ــالت النقدي ــب التحوي إىل جان
األخــرى )مثــل الفوائــد والغرامــات والــزكاة(. وياُلحــظ مــن الجــدول أّن 
اإلنفــاق النقــدي لــألرسة يف الضفــة قريــب مــن قيمــة االســتهالك الــكيل 
)أقــل بنســبة 0.5% فقــط(، يف حــني تبلــغ الفجــوة بينهــام نحــو 4% يف 
ــذايت إىل  ــاج ال ــبة اإلنت ــاع نس ــك إىل ارتف ــبب ذل ــود س ــزة. ويع ــاع غ قط

ــل %15(. ــة )18% مقاب ــة بالضف ــاع مقارن ــتهالك يف القط ــاميل االس إج

جدول 2: متوسط إنفاق واستهالك األرسة الشهري بالدينار 
األردين يف فلسطني حسب املنطقة، 2017

فلسطنيقطاع غزةالضفة الغربية

339.6201.3290.4االستهالك الكيل من الطعام

-  اإلنفاق النقدي عىل  
     مجموعات الطعام 

332.8198.5285.1

6.82.85.3-  اإلنتاج الذايت من الطعام 

809.8377.5656.2االستهالك الكيل من غري الطعام 

644.8274.9513.4-  اإلنفاق النقدي عىل غري الطعام 

165.0102.7142.8-  اإلنتاج الذايت من غري الطعام*

1,149.3578.8946.7االستهالك الكيل

1,143.6556.0934.9اإلنفاق النقدي الكيل 
* غالبيتها تشكل اإليجار املقدر للمسكن امللك.

ــج الرئيســية ملســتويات املعيشــة يف  الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، 2018. النتائ   -1

ــطني. ــه – فلس ــر(، 2017. رام الل ــتهالك والفق ــاق واالس ــطني )اإلنف فلس

ــام  ــح الطع ــذاء” نظــراً ألّن مصطل ــام” عوضــاً عــن “غ ــح “طع يســتخدم اإلحصــاء مصطل  -2

ــذاء. ــح الغ ــن مصطل ــع م ــامل وأوس ش
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مؤرش مستوى املعيشة

يبلــغ اســتهالك الطعــام 30% مــن االســتهالك الــكيل يف الضفــة الغربيــة و%35 
ــام إىل  ــتهالك الطع ــبة اس ــة، إذ أّن نس ــب مرتفع ــذه نس ــزة. وه ــاع غ يف قط
إجــاميل االســتهالك ال تزيــد عــن 20% يف الــدول الغنيــة. وبنــاًء عــىل القانــون 
االقتصــادي املثبــت )قانــون إنجلــز( والــذي ينــص عــىل أّن نســبة اإلنفــاق عــىل 
ــم  ــل، يقس ــتوى الدخ ــاع مس ــع ارتف ــل م ــاق تتضائ ــاميل اإلنف ــام إىل إج الطع
الجهــاز املركــزي لإلحصــاء مســتوى املعيشــة يف فلســطني إىل ثالثــة مســتويات:3

مســتوى املعيشــة األفضــل: وهــو يضــم العائــالت التــي تقــل حّصــة اســتهالك   •
الطعــام مــن اســتهالكها الــكيل عــن 30%. ويقــع نحــو 42% مــن األرس 

ــتوى. ــذا املس ــطينية يف ه الفلس
ــة  ــرتاوح حّص ــي ت ــالت الت ــم العائ ــو يض ــط: وه ــة املتوس ــتوى املعيش مس  •
اســتهالك الطعــام مــن اســتهالكها الــكيل بــني 30 - 44%. ويقــع نحــو %44 

ــف.  ــذا التصني ــت ه ــطينية تح ــن األرس الفلس م
مســتوى املعيشــة األســوأ: وهــي العائــالت حيــث حّصــة اســتهالك الطعــام   •
مــن اســتهالكها الــكيل بــني 45 - 100%. ويقــع نحــو 14% مــن األرس 

الفلســطينية تحــت هــذا التصنيــف.

»فقر الدخل« و »فقر اإلستهالك«

ــتهالك  ــر االس ــن، فق ــاً ملؤرشي ــع تبع ــر يف املجتم ــتوى الفق ــر مس ــن تقدي ميك
وفقــر الدخــل. وتختلــف نســبة الفقــر يف فلســطني بشــكل كبــري عنــد الحســاب 
ــر  ــك إىل عــدم تأث عــىل ضــوء الدخــل أو االســتهالك.4  ويعــود الســبب يف ذل
ــن  ــزء م ــل ج ــم متوي ــن ان يت ــدي إذ ميك ــل النق ــرضورة بالدخ ــتهالك بال االس
ــة(  ــيكات املؤجل ــا الش ــا فيه ــه )مب ــف أنواع ــرتاض مبختل ــن االق ــتهالك م االس
الــذي ال يتــم حســابه يف الدخــل. يعــرض الجــدول 3 نســب الفقــر يف فلســطني 
لألفــراد وفــق الدخــل واالســتهالك خــالل ســنوات مختــارة. الحــظ أوالً التبايــن 
ــر  ــل فق ــل )41.1%( مقاب ــاً للدخ ــطني تبع ــر يف فلس ــبة الفق ــني نس ــري ب الكب
االســتهالك )29.2%( يف 2017. ثانيــاً، شــهدت نســبة فقــر االســتهالك انخفاضــاً 
ملحوظــاً بــني 2009 و2017 يف الضفــة الغربيــة )مــن 19.4% إىل %13.9(، 
ــن 38.3% إىل 53%( يف  ــل ارتفعــت النســبة بشــكل ملحــوظ أيضــاً )م باملقاب
قطــاع غــزة خــالل نفــس الفــرتة، وهــو مــا أدى إىل ارتفاعهــا يف فلســطني بشــكل 
عــام. ثالثــاً، أّن قطــاع غــزة شــهد مفارقــة محــرية، إذ يف حــني انخفضــت نســبة 
فقــر الدخــل فيــه خــالل 2009 - 2017 )مــن 69% إىل 68%(، فــإّن فقــر 
االســتهالك ارتفــع بشــكل ملحــوظ )مــن 38% إىل 53%( خــالل نفــس الفــرتة. 
والســؤال هــو ملــاذا ترافــق انخافــض فقــر الدخــل مــع ارتفــاع كبــري يف فقــر 

االســتهالك يف قطــاع غــزة؟ 

جدول 3: نسبة الفقر بني األفراد وفقاً للدخل واالستهالك الشهري )%(

2009201020112017

حسب االستهالك

19.418.317.813.9الضفة الغربية

38.038.853.0 38.3قطاع غزة

26.225.725.829.2فلسطني

حسب الدخل

40.936.235.624.0الضفة الغربية

69.369.367.167.6قطاع غزة

51.248.647.641.1فلسطني
ــس  ــنوات الخم ــطني يف الس ــة يف فلس ــتويات املعيش ــر مس ــدر تقري ــة: مل يص مالحظ

ــام 2011. ــن الع ــدر كان ع ــر ص ــر تقري ــأّن آخ ــامً ب ــة عل املاضي

مــن الصعــب إيجــاد جــواب موثــوق عــىل هــذا الســؤال دون توفــر أرقــام عــن 
تطــور مصــادر الدخــل، وتفاصيــل إنفــاق األرس يف قطــاع غــزة عــىل االســتهالك. 
ــل« يف  ــر الدخ ــتوى »فق ــن مس ــتهالك« م ــر االس ــتوى »فق ــرتاب مس ــن اق ولك
ــن  ــرتاب مســتوى اســتهالك األرس يف القطــاع م ــام اق القطــاع يعكــس بشــكل ع
الحــظ أّن انخفــاض نســبة اإلنفــاق عــىل الطعــام إىل إجــاميل اإلنفــاق ال يعنــي أّن األغنيــاء ينفقــون   -3

أقــل عــىل الطعــام بالقيمــة املطلقــة مــن الفقــراء.
ــن يقــل دخلهــم أو اســتهالكهم عــن خــط الفقــر. وخــط  نســبة الفقــر هــي نســبة الســكان الذي  -4
الفقــر هــو قيمــة ميزانيــة الحاجــات األساســية واالحتياجــات األخــرى )كالرعايــة الصحيــة والتعليــم 
ــزل(. ــك مــن مســتلزمات املن ــة واملفروشــات وغــري ذل ــة الشــخصية واآلني والنقــل واملواصــالت والرعاي

مســتويات دخلهــا، وهــو مــا يشــري اىل عــدم قــدرة، أو تخــوف، األرس مــن زيــادة 
ــاح. ومــن األســباب وراء هــذا انعــدام فــرص  ــا املت ــا إىل أعــىل مــن دخله إنفاقه
اإلســتدانة واإلقــرتاض مــن اإلقــارب وأألصدقــاء وتشــدد البنــوك يف منــح قــروض 

ــاع درجــة املخاطــرة السياســية ىف القطــاع. بســبب ارتف

فجوة الفقر وشدة الفقر

»فجــوة الفقــر« هــي الفجــوة بــني االســتهالك الفعــيل للفقــراء وخــط الفقــر: كــم 
هــو اســتهالك الفقــراء أدىن مــن خــط الفقــر؟ أو مــا هــي النســبة التــي يجــب 
ــا مــؤرش »شــدة  زيــادة اســتهالك الفقــراء بهــا حتــى يصلــوا إىل خــط الفقــر؟ أّم
الفقــر« فهــو يقيــس مــدى التفــاوت يف االســتهالك بــني الفقــراء أنفســهم )الوســط 
ــا  ــة ألنّه ــراء(. وهــذه املــؤرشات مهّم ــة الفق ــني كاف ــر ب الحســايب لفجــوات الفق
توضــح مــدى حــّدة الفقــر يف املجتمــع وال تكتفــي فقــط بتعــداد مــن هــم أدىن 
أو أعــىل مــن خــط الفقــر. يبــني الجــدول 4 أن فجــوة الفقــر يف قطــاع غــزة يف 
2017 بلغــت نحــو 16%، وتدلــل هــذه النســبة عــىل أنّــه يلــزم زيــادة اســتهالك 
الفقــراء بنســبة 16% مــن قيمــة خــط الفقــر مــن أجــل خروجهــم مــن تحــت 
خــط الفقــر. أيضــاً توّضــح أرقــام الجــدول درجــة ارتفــاع شــدة الفقــر يف القطــاع، 

بشــكل مطلــق وبالنســبة إىل الضفــة الغربيــة.

جدول 4: نسب فجوة الفقر وشدة الفقر بني األفراد 
وفقاً ألمناط االستهالك الشهري 2011، 2017

شدة الفقرفجوة الفقر

2011201720112017

3.92.81.40.9الضفة الغربية

9.315.73.26.5قطاع غزة

6.07.92.13.1فلسطني

توزيع االستهالك يف فلسطني 

يوّضــح الشــكل 1 حّصــة اســتهالك كل 10% مــن الســكان مــن إجــاميل 
االســتهالك يف 2011 و2017. وتوزيــع االســتهالك هــو مــؤرش أكــر داللــة مــن 
توزيــع الدخــل إلعطــاء فكــرة عــن مســتوى العدالــة االجتامعيــة. عــىل الرغــم 
ــى 30% مــن الســكان  ــة أغن ــث انخفضــت حّص ــف، حي ــن الطفي مــن التحّس
ــة  ــن 47.5 يف 2011 إىل 46.7 يف 2017، إاّل أّن حّص ــتهالك م ــاميل االس ــن إج م
أفقــر 30% مــن الســكان انخفضــت أيضــاً مــن 16.7% إىل 15.8% بــني العامني. 
ومــا زال اســتهالك أفقــر 40% مــن الســكان، ال ميثــل ســوى 23.4% فقــط مــن 
االســتهالك الــكيل يف فلســطني، وهــو أقــل بنقطــة مئويــة عــن العــام 2011.

شكل 1: حصة استهالك كل فئة من السكان من إجاميل 
االستهالك )%( 2011، 2017
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2- سوق العمل1، 2

بلغــت القــوة البرشيــة يف فلســطني، أي عــدد الســكان الذيــن 
تزيــد أعامرهــم عــىل 15 ســنة، نحــو 2,950 ألــف شــخص يف 
األشــخاص  )أي عــدد  العاملــة  القــوى  أّمــا  األول 2018.  الربــع 
املؤهلــني واملســتعّدين للعمــل(، فلقــد بلــغ 1,340 ألــف. وتتــوزع 
القــوى العاملــة بــني العاملــني والعاطلــني عــن العمــل. وعــىل ذلــك 
ــني يقيــس أعــداد  ــة وعــدد العامل ــني القــوى العامل ــإّن الفــارق ب ف
العاطلــني. ويوّضــح الشــكل 2-1 العالقــة بــني هــذه املتغــريات، مــع 

عــدد الســكان الــكيل، يف الربــع األول 2018.

ــل  ــوق العم ــاركة يف س ــبة املش ــكل )2-1( أّن نس ــن الش ــظ م ياُلح
أفــراد  العاملــة إىل عــدد  القــوى  أفــراد  أو عــدد  الفلســطيني، 
ــوق  ــي تعــّر عــن مــدى انخــراط الســكان ف ــة، والت القــوى البرشي
ــاً. وهــي  ــت إىل 45% تقريب ــر 15 ســنة يف ســوق العمــل، وصل عم
مشــابهة للمعــدل العــام يف منطقــة الــرشق األوســط، حيــث بلغــت 
ــة مــع  ــالً 48%، ولكّنهــا منخفضــة مقارن ــا مث هــذه النســبة يف تركي
ــكا  ــبة يف دول أمري ــذه النس ــت ه ــد بلغ ــة. فق ــتويات العاملي املس
الالتينيــة 63%، و61% يف كوريــا الجنوبيــة.3  وهــذا باألســاس يعــود 
اىل إنخفــاض مشــاركة النســاء يف ســوق العمــل، كــام تــم نقاشــه يف 

ــدد 51.   ــب ع ــم 2 يف املراق ــدوق رق الصن

معدل اإلعالة

وتعكــس هــذه االرقــام معــدل إعالــة مرتفــع، وهــو املعــدل الــذي 
يقيــس مســتوى العــبء امللقــى عــىل األفــراد يف عمــر العمــل، 
ــة، ســكاين  ــني لإلعال ــاك معدل ــع عــدد الســكان ككل. هن ــة م مقارن
واقتصــادي. يقــاس معــدل اإلعالــة الســكاين بتقســيم مجمــوع 
الســكان الذيــن تبلــغ أعامرهــم 15 ســنة فأقــل عــىل عــدد الســكان 
ــغ اعامرهــم أعــىل  ــن تبل ــراد الذي ــة )أي األف ــوى البرشي داخــل الق
ــام 2017.  ــطني ع ــدل 65% يف فلس ــذا املع ــغ ه ــنة(. بل ــن 15 س م
وهــذا يعنــي أن كل 100 شــخص يف القــوى العاملــة، يعيلــون 
ــال. ومعــدل  ــن األطف ــن م ــة اىل 65 شــخص آخري أنفســهم باإلضاف
ــة  ــة يف املنطق ــدالت اإلعال ــط مع ــن متوس ــب م ــذا قري ــة ه اإلعال

ــدويل %58.  ــك ال ــب البن ــغ حس ــذي يبل وال

أمــا معــدل اإلعالــة االقتصــادي فهــو يقيــس عــبء اإلعالــة امللقــى 
عــىل كاهــل العاملــني بالنســبة اىل بقيــة الســكان. ويقــاس مــن خالل 
تقســيم مجمــوع الســكان الذيــن تقــل أعامرهــم عــن 15، باإلضافــة 
ــىل  ــل، ع ــن العم ــني ع ــة، والعاطل ــوى العامل ــراد خــارج الق إىل األف
عــدد العاملــني. ويبلــغ معــدل اإلعالــة اإلقتصــادي 4% أيف فلســطني 
يف العــام 2017. وهــذا يعنــي أن لــكل 100 شــخص مــن العاملــني يف 
ــايل يحتاجــون اىل  ــون، وبالت ــاك  400 شــخص ال يعمل فلســطني، هن

اعالــة. وهــذا معــدل مرتفــع بشــكل ملحــوظ.           

ــح  ــطيني 2018، مس ــاء الفلس ــزي لإلحص ــاز املرك ــم: الجه ــذا القس ــام يف ه ــدر األرق مص  -1
القــوى العاملــة، رام الله-فلســطني

أرشفــت عــىل تحريــر قســم ســوق العمــل والصندوقــني 2 و3 الدكتــورة ســامية البطمــة،   -2
ــة  ــن منظم ــادي م ــم م ــن دع ــب م ــن املراق ــزء م ــذا الج ــتفاد ه ــت. واس ــة بريزي جامع
ــادة  ــطيني وزي ــل الفلس ــوق العم ــالت س ــر تحلي ــدف تطوي ــة )ILO( به ــل الدولي العم

ــاع. ــذا القط ــكالت ه ــات ومش ــور مبواصف ــرار والجمه ــاب الق ــة أصح معرف
قاعدة بيانات البنك الدويل.  -3

شكل 2-1: عدد السكان والقوة البرشية واعدد العاملني يف 
فلسطني)الربع األول 2018(، ألف شخص

توزيع العاملة

انخفــض عــدد العاملــني يف فلســطني مبقــدار 2.3% بــني الربــع 
ــوزّع  ــف. وت ــل إىل 935 أل ــع األول 2018، ووص ــع 2017 والرب الراب
هــؤالء حســب مــكان العمــل بــني 59% يف الضفــة و28% يف القطــاع 
و13% )أو نحــو 121 ألــف( عامــل يف إرسائيــل واملســتعمرات. أّمــا 
ــع  ــاع يف الرب ــب القط ــطني حس ــني يف فلس ــع العامل ــبة لتوزي بالنس
األول 2018، فــال زال أكــر مــن الخمــس يعمــل يف القطــاع العــام، 
وترتفــع هــذه النســبة إىل 38% يف قطــاع غــزة. )انظــر الشــكل 2-2(.

وعــىل الرغــم مــن ارتفــاع نســبة العاملــني يف القطــاع العــام، إاّل أنّهــا 
ال تــزال أعــىل يف بــالد عربيــة مجــاورة، حيــث تبلــغ نســبة التشــغيل 

يف القطــاع العــام يف األردن 45% ومــرص %26. 

شكل 2-2: التوزيع النسبي للعاملني حسب مكان العمل 
وحسب القطاع للربع األول 2018
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بلغــت نســبة العاملــني يف قطاعــات الخدمــات يف فلســطني يف الربــع 
ــة   األول 2018 نحــو 37% )56% يف قطــاع غــزة(. كــام بلغــت حّص
ــن  ــل م ــن أق ــة ولك ــني يف الضف ــن العامل ــييد 22% م ــاء والتش البن
ــني يف  ــغيل العامل ــبة تش ــت نس ــني تقارب ــزة. يف ح ــاع غ 5% يف قط
ــة وقطــاع  ــة الغربي ــن الضف ــادق يف كل م ــم والفن ــارة واملطاع التج

ــوايل )انظــر الشــكل 3-2(. غــزة، حــوايل 22%، و20% عــىل الت

البطالة

بلــغ عــدد العاطلــني عــن العمــل يف فلســطني نحــو 405 ألف شــخص 
يف الربــع األول 2018. أّمــا معــّدل البطالــة )أي نســبة العاطلــني عــن 
العمــل إىل عــدد األفــراد يف القــوى العاملــة( فلقــد وصــل إىل 30.2% 
يف الربــع األول 2018، وهــو أعــىل بنحــو 3 نقــاط مئويــة عــاّم كان 
ــاط  ــىل بـــِ 5.4 نق ــام 2017، وأع ــن الع ــر م ــع املناظ ــه يف الرب علي
مئويــة عــن الربــع الســابق. ولقــد جــاء االرتفــاع يف معــّدل البطالــة 
ــاع  ــا يف قط ــة ارتفاعه ــن نتيج ــني املتناظري ــني الربع ــطني ب يف فلس
غــزة. إذ ارتفعــت البطالــة بــني اإلنــاث والذكــور يف قطــاع غــزة بــني 
الربعــني، يف حــني انخفضــت بــني اإلنــاث يف الضفــة الغربيــة وبقــت 

عــىل حالهــا تقريبــاً بــني الذكــور )انظــر الجــدول 1-2(.

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

ر1، 2018ر4، 2017ر1، 2017

الضفة 

الغربية

15.811.115.9ذكور

30.824.628.7إناث

18.713.618.3املجموع

قطاع 

غزة

32.835.141.1ذكور

67.465.971.5إناث

41.243.049.1املجموع

فلسطني

22.019.825.0ذكور

47.043.648.9إناث

27.224.830.2املجموع

من بني أبرز مواصفات البطالة يف فلسطني التايل: 
ــني  ــة ب ــّدل البطال ــغ مع ــباب: بل ــاط الش ــة يف أوس ــا مرتفع أنّه  )1
الشــباب الذيــن تــرتاوح أعامرهــم بــني 15 - 24 ســنة %48، 
)72% لإلنــاث، 43% للذكــور(. وهــذا يــؤرّش عــىل أّن نســبة 
ــني الجــدد  ــن الداخل ــل هــم م ــن العم ــني ع ــن العاطل ــرية م كب
ــن  ــدوق ع ــع الصن ــكل 2-4 وراج ــر الش ــل )انظ ــوق العم إىل س
ــل« يف  ــوق العم ــم إىل س ــن التعلي ــباب م ــال الش ــح انتق »مس
العــدد 47 مــن املراقــب مــن أجــل معلومــات أكــر عــن بطالــة 

ــباب(. الش

أّن البطالــة تــزداد مــع نقــص التعليــم بالنســبة للذكــور، ولكــّن   )2
األمــر معكــوس عنــد اإلنــاث )انظــر الشــكل 2-5(: بلــغ معــّدل 
البطالــة يف الربــع األول 2018 نحــو 28% عنــد الذكــور الحاصلــني 
عــىل تعليــم أقــل مــن ثانــوي، بينــام بلــغ 20% عنــد ذوي 
ــة  ــدل بطال ــإّن مع ــاث ف ــبة لإلن ــا بالنس ــي. أّم ــم الجامع التعلي
ذوات التعليــم الجامعــي بلغــت 52% مقابــل 38% بــني اللــوايت 

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

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

شكل 2-5: نسب العاملني والعاطلني عن العمل يف فلسطني حسب 
املستوى التعليمي وحسب الجنس )%( )الربع األول 2018(
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حصلــن عــىل تعليــم أقــل مــن ثانــوي )انظــر الشــكل 2-5 وراجع 
الصنــدوق رقــم 1 يف العــدد 52 مــن املراقــب االقتصــادي الربعــي 
والــذي يوّضــح أّن ارتفــاع بطالــة اإلنــاث مــع ارتفــاع تعليمهــن 
ــامت يف  ــاركة املتعل ــبة مش ــري يف نس ــاع الكب ــىل االرتف ــود ع يع

ســوق العمــل(. 

األجور 

بلــغ متوســط األجــر اليومــي للعاملــني مــن فلســطني 119.8 شــيكل 
ــاً  ــي تباين ــم املتوســط يخف ــّن هــذا الرق ــع األول 2018. ولك يف الرب
كبــرياً بــني متوســط أجــر العاملــني يف الضفــة والقطــاع مــن جهــة، 
ومتوســط أجــر عــامل الضفــة العاملــني يف إرسائيــل واملســتعمرات 
ــة  ــة الغربي ــني متوســط األجــر يف الضف ــك ب ــة. كذل ــة ثاني ــن جه م
واألجــر يف قطــاع غــزة )انظــر الجــدول 2-2(. تُشــري األرقــام إىل أّن 
متوســط أجــر العاملــني يف إرسائيــل واملســتعمرات بلــغ نحــو أربعــة 
أضعــاف أجــر العاملــني يف قطــاع غــزة. ال بــل إّن الهــّوة تتســع أكــر 
عنــد أخــذ األجــر الوســيط. واألجــر الوســيط أكــر داللــة مــن األجــر 
املتوســط، ألنـّـه يعــر عــن املســتوى الــذي يحصــل نصــف العاملــني 
عــىل أجــر أعــىل منــه، والنصــف اآلخــر عــىل أجــر أدىن منــه، يف حــني 
ــر  ــامل ذوي األج ــني الع ــري ب ــن الكب ــط التباي ــر املتوس ــي األج يخف
املرتفــع واألجــر املنخفــض. ومــن امللفــت للنظــر أّن وســيط األجــر 
يف قطــاع غــزة أقــل مــن نصــف وســيط األجــر يف الضفــة الغربيــة. 

)انظــر الشــكل 2-6 لتوضيــح الفــرق بــني املؤرشيــن(. 

جدول 2-2: متوسط ووسيط األجر اليومي بالشيكل للمستخدمني 
معلومي األجر يف فلسطني )الربع األول 2018( )شيكل(

مكان العمل
متوسط األجر 

اليومي
األجر الوسيط 

اليومي

106.4100.0الضفة الغربية

62.140.5قطاع غزة

242.5250.0إرسائيل واملستعمرات

119.8100.0املجموع

الشكل 2-6 رسم توضيحي للفارق بني متوسط ووسيط األجر

ــني  ــني مبقــدار 6.2 شــيكل ب ــة العامل ارتفــع متوســط األجــر اليومــي لكافّ
ــر  ــط أج ــاع متوس ــة ارتف ــع األول 2018، نتيج ــع 2017 والرب ــع الراب الرب
ــل  ــدار 4.3 شــيكل( وارتفاعــه يف إرسائي ــة )مبق ــة الغربي ــني يف الضف العامل

ــيكل(. ــزة )0.1 ش ــاع غ ــه يف قط ــيكل( وارتفاع ــتعمرات )10.7 ش واملس

الحد األدىن لألجور

بلغــت نســبة الذيــن يتقاضــون أجــراً شــهرياً أقــل مــن 1,450 شــيكل 
ــر يف  ــتخدمني بأج ــن املس ــطني( م ــور يف فلس ــد األدىن لألج ــو الح )وه
القطــاع الخــاص يف فلســطني خــالل الربــع األول 2018 نحــو %36 )%44 
بــني اإلنــاث، و34% بــني الذكــور(. كــام بلــغ متوســط األجــر الشــهري 
ــة  ــني الضف ــة ب ــد املقارن ــا عن ــيكل. أّم ــؤالء 808 ش ــاه ه ــذي يتقاض ال
ــاص يف  ــاع الخ ــر يف القط ــتخدمني بأج ــن املس ــإّن 16% م ــاع ف والقط
الضفــة الغربيــة يتقاضــون أجــراً أقــل مــن الحــد األدىن مقابــل 80% يف 

قطــاع غــزة )انظــر جــدول 3-2(.

عاملة األطفال

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

ــطني(.  ــال يف فلس ــة األطف ــول عامل ــل ح ــن التحلي م

جدول 2-3: عدد 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 

)ألف شخص(

عدد املستخدمني بأجر الذين يتقاضون أقل 

من الحد األدىن )ألف شخص(

معدل األجر الشهري للذين يتقاضون أقل 

من 1,450 )شيكل(

كال الجنسنيإناثذكوركال الجنسنيإناثذكوركال الجنسنيإناثذكور

 1,074  951  1,183 18946235191837الضفة الغربية

 693  631  701 9018108761086قطاع غزة

 808  838  800 279643439528123فلسطني

106.4متوسط األجر 

من عدد العمال% 50

100.0وسیط األجر 

یوم/شیكل

من عدد العمال% 50
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يتنــاول هــذا الصنــدوق تأثــري تشــغيل عــامل الضفــة يف االقتصــاد 
ــر  ــة، ع ــة الغربي ــيل واملســتعمرات عــىل ســوق العمــل يف الضف اإلرسائي
الرتكيــز بشــكل خــاص عــىل نســب البطالــة ومعــدالت األجــور. ويهــدف 
ــؤالء  ــل ه ــني عم ــة ب ــاك عالق ــا إذا كان هن ــاف م ــدوق إىل استكش الصن
ــدى  ــور، وم ــة واألج ــتويات البطال ــيل ومس ــاد اإلرسائي ــامل يف االقتص الع
ــل  ــن التحلي ــزة م ــاع غ ــدوق قط ــتثني الصن ــة. يس ــذه العالق ــة ه أهمي
نظــرا ألن تشــغيل فلســطينيي قطــاع غــزة يف االقتصــاد اإلرسائيــيل 

ــام 2006.  ــذ ع ــف من متوق

ــة  ــة الغربي ــن الضف ــطينيني م ــغيل الفلس ــب تش ــكل 1 نس ــرض الش يع
ــح  ــيل واملســتعمرات مــن إجــاميل التشــغيل. ويوّض يف االقتصــاد اإلرسائي
ــدد  ــني كان ع ــام 2007، ح ــذ الع ــاً من ــهدت ارتفاع ــبة ش ــذه النس أّن ه
العاملــني هنــاك 61,297 عامــل وعاملــة، ليصــل إىل حــوايل خمــس العامل 
ــام  ــة ع ــل وعامل ــة، أي 122,500 عام ــة الغربي ــن الضف ــطينيني م الفلس
2017. والغالبيــة الســاحقة مــن هــؤالء العــامل هــم ذكــور، حيــث تصــل 
نســبتهم إىل 99%. كــام يشــّكل الذكــور العاملــني يف االقتصــاد اإلرسائيــيل 
واملســتعمرات 20% مــن مجمــوع الذكــور العاملــني يف الضفــة الغربيــة، 
ــيل واملســتعمرات فيشــّكلن  ــالت يف االقتصــاد اإلرسائي ــاث العام ــا اإلن أّم

أقــل مــن 1% مــن مجمــوع اإلنــاث العامــالت يف الضفــة الغربيــة.  

يوضــح الشــكل 2 أّن معظــم عــامل الضفــة الذيــن يعملــون يف إرسائيــل 
واملســتعمرات هــم مــن العاملــة األقــل مهــارة. واملهــارة هنــا يتــم 
ــم  ــه 13 ســنة تعلي ــل العلمــي، فمــن لدي تعريفهــا عــىل أســاس التحصي
أو أكــر يعتــر مــن ضمــن العاملــة املاهــرة، أّمــا العــامل الذيــن لديهــم 
12 ســنة تعليــم فأقــل يعتــرون مــن العاملــة األقــل مهــارة. وعــىل الرغــم 
مــن أّن الغالبيــة العظمــى مــن عــاّمل الضفــة يف االقتصــاد اإلرسائيــيل هــم 
مــن العــامل األقــل مهــارة، إاّل أن نســبة العــامل املهــرة العاملــني هنــاك 
ارتفعــت يف الســنوات القليلــة املاضيــة. إذ تضاعفــت هــذه النســبة مــن 

ــام 2017.  ــام 2010 إىل 15% ع 7% ع

تشغيل الفلسطينيني يف االقتصاد اإلرسائييل ومستويات البطالة يف 
الضفة الغربية 

يظهــر يف الشــكل 3 أّن معــدل بطالــة الذكــور يف الضفــة الغربيــة، لــكل 
مــن فئتــي العاملــة املاهــرة واألقــل مهــارة، تراجعــت منــذ العــام 2012. 
ــت  ــارة تقلص ــل مه ــرة واألق ــة املاه ــني العامل ــة ب ــوة البطال ــام أّن فج ك
عــىل مــدى الســنوات القليلــة املاضيــة، وشــهدت العاملــة األقــل مهــارة 
انخفاضــاً أكــر يف معــّدل البطالــة مــن العاملــة املاهــرة. وهــذا ميكــن أن 
يعــود لزيــادة أعــداد العــامل الفلســطينيني العاملــني يف إرسائيــل بشــكل 
ــادة  ــة. فعــىل الرغــم مــن زي ــة املاضي عــام عــىل مــدى الســنوات القليل
نســبة العــامل املهــرة ضمــن مجمــل العــامل الفلســطينيني العاملــني يف 
االقتصــاد اإلرسائيــيل، إال أن الغالبيــة العظمــى لهــؤالء العــامل هــم مــن 
غــري املهــرة. لذلــك فــان مشــاركة عــدد أكــر مــن العــامل الفلســطينيني 
بالعمــل يف إرسائيــل، ميكــن أن يكــون قــد ســاهم يف تخفيــض مســتويات 
البطالــة. ولفحــص مــا اذا كان هنــاك تأثــري مــا للعمــل يف االقتصــاد 
اإلرسائيــيل واملســتعمرات عــىل خفــض معــدالت بطالــة الذكــور يف الضفــة 

الغربيــة، قمنــا بتحليــل معامــل اإلنحــدار لهذيــن املؤرشيــن معــاً.

ــا إذا كان  ــاف م ــاول استكش ــي تح ــدار، والت ــل االنح ــج تحلي ــر نتائ تُظه
ــيل  ــاد اإلرسائي ــطينيني يف االقتص ــغيل الفلس ــني تش ــا ب ــط م ــاك تراب هن
واملســتعمرات ومســتويات البطالــة يف الضفــة الغربيــة، أّن زيادة تشــغيل 
الفلســطينيني يف إرسائيــل بنســبة 1% ترافــق مــع انخفــاض معــّدل البطالة 

صندوق 2 - أثر تشغيل عامل الضفة يف إرسائيل واملستعمرات عىل البطالة واألجور يف الضفة الغربية

شكل 1: نسب تشغيل العامل الفلسطينيني من الضفة الغربية يف 
االقتصاد اإلرسائييل واملستعمرات 2007 – 2017 )%(

املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء، مسح القوى العاملة، 2007 - 2017. 

شكل 2: توزيع العامل الفلسطينيني من الضفة الغربية العاملني يف 
االقتصاد اإلرسائييل واملستعمرات حسب مستويات التعليم )%(

املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، مسح القوى العاملة، 2007 - 2017. 

شكل 3: معدالت البطالة للعاملة املاهرة والعاملة األقل 
مهارة للذكور يف الضفة الغربية

املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، مسح القوى العاملة، 2007 - 2017. 
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يف الضفــة الغربيــة بنســبة 0.02%. وهــذا يعنــي أّن زيــادة تشــغيل 
عــامل الضفــة يف إرسائيــل بنســبة 10% يرتافــق مــع انخفــاض البطالــة يف 
الضفــة الغربيــة بنســبة طفيفــة تبلــغ 0.2%. وهــذه النتيجــة ال تدعــي 
وجــود عالقــة ســبيية بــني عمــل الفلســطيني يف إرسائيــل واملســتعمرات 
ومســتويات البطالــة يف الضفــة الغربيــة، ولكــن توضــح إمكانيــة وجــود 
ترافــق بــني حركــة هذيــن املؤرشيــن. وبنــاء عليــه، ميكننــا االســتنتاج أّن 
زيــادة عــدد عــامل الضفــة العاملــني يف االقتصــاد اإلرسائيــيل بأكــر مــن 
60% عــىل مــدى الســنوات العــرشة املاضيــة )مــن حــوايل 70 ألــف عامــل 
فلســطيني عــام 2008 إىل 120 ألــف عامــل عــام 2017( ترافــق مــع 

ــة بنســبة 1.2% يف الضفــة الغربيــة فقــط.  انخفــاض معــدل البطال

يؤكــد التحليــل الرسيــع الســابق عــىل أّن هنــاك عالقة عكســية بــني معدالت 
تشــغيل الفلســطينيني يف إرسائيــل واملســتعمرات وبــني مســتويات البطالــة، 
ولكّنهــا عالقــة غــري قويــة . وضعــف هــذه العالقــة يدفــع اىل اإلســتنتاج بــأن 
ــب  ــة يف االقتصــاد الفلســطيني تتطل ــة البطال ــة ملعالج السياســات الجذري
ــا  ــتطاع، خصوص ــدر املس ــة ق ــل الداخلي ــرص العم ــق ف ــىل خل ــز ع الرتكي
ــداد  ــذب الحــاد واملفاجــئ يف أع ــد عــىل التذب وأن التجــارب الســابقة تؤك
العــامل الذيــن يســمح لهــم بالعمــل يف ارسائيــل، وأن عــدد تصاريــح العمــل 
ــل  ــتخدام ارسائي ــن   اس ــال ع ــيل، فض ــاد اإلرسائي ــروف اإلقتص ــون بظ مره

لتصاريــح العمــل كأداة ضغــط سياســية عــىل الطــرف الفلســطيني. 

تأثري معّدالت األجور لعامل الضفة يف االقتصاد اإلرسائييل عىل 
األجور يف الضفة الغربية 

ــت مصــدر جــذب  ــا زال ــت وم ــل كان ــة نســبياً يف إرسائي األجــور املرتفع
يظهــر  وكــام  اإلرسائيــيل.  العمــل  ســوق  إىل  الفلســطينيني  للعــامل 
يف جــدول 1، فــإّن متوســط أجــور العاملــني يف االقتصــاد اإلرسائيــيل 
واملســتعمرات أعــىل مــن تلــك الســائدة يف الضفــة الغربيــة بنســبة 
60% تقريبــاً. كــام ميكــن مالحظــة أّن الفــرق بــني أجــور العــامل املهــرة 
وغــري املهــرة العاملــني يف الضفــة الغربيــة أعــىل مــن الفــرق بــني أجــور 
هاتــني الفئتــني عنــد عملهــا يف االقتصــاد اإلرسائيــيل واملســتعمرات. كــام 
نالحــظ أّن أجــر العــامل غــري املهــرة العاملــني يف إرسائيــل أعــىل يف بعــض 
الســنوات مــن أجــر العــامل املهــرة العاملــني هنــاك أيضــاً )مثــالً يف 2013 
ــامً  ــال مه ــاً أو مؤه ــس رشط ــم لي ــذا أّن التعلي ــبب يف ه و2016(. والس
ــؤالء يف  ــل ه ــث يعم ــيل، حي ــاد اإلرسائي ــة يف االقتص ــامل الضف ــل ع لعم

ــة.  ــالت العلمي ــزي، املؤه ــب، وال تج ــات ال تتطل قطاع

أظهــرت نتائــج تحليــل االنحــدار الــذي يتنــاول تأثــري أجــور عــامل الضفــة 
العاملــني يف االقتصــاد اإلرسائيــيل عــىل مســتويات األجــور يف الضفــة الغربيــة، 
بــأّن ارتفــاع أجــور هــؤالء العــامل بنســبة 1% يرتافــق مــع ارتفــاع مســتوى 
ــارة  ــبة 0.08%. بعب ــة بنس ــة الغربي ــطينيني يف الضف ــامل الفلس ــور الع أج
أخــرى، أّن الزيــادة بنســبة 10% يف أجــور عــامل الضفــة يف إرسائيــل ترافــق 
مــع زيــادة بنســبة 1% تقريبــاً يف أجــور العــامل يف الضفــة الغربيــة. وهــذا ال 
يعنــي بــأّن هنــاك عالقــة ســببية بــني املؤرشيــن، ولكــن يعنــي بــأّن حركتهــام 
مرتبطــة معــاً، وهــي عالقــة موجبــة، أي أّن ارتفــاع مســتوى أجــور العــامل 
ــامل يف  ــر الع ــاع أج ــط بارتف ــتعمرات مرتب ــل واملس ــطينيني يف إرسائي الفلس
ــة يف  ــامل الضف ــور ع ــة يف أج ــادة الفعلي ــا الزي ــة. وإذا أخذن ــة الغربي الضف
إرسائيــل بنســبة 68% بــني 2007 و2016 )مــن 130 شــيكل إىل 218 شــيكل/

ــإّن هــذا يرتافــق مــع، حســب معامــل االنحــدار، ارتفــاع يف أجــور  ــوم( ف ي
العــامل يف الضفــة الغربيــة بنســبة 7% تقريبــاً خــالل الفــرتة. وهــذا يف الواقع 
ــري  ــن تأث ــوى م ــه أق ــن أنّ ــم م ــىل الرغ ــبياً، ع ــف نس ــري ضعي ــتوى تأث مس
ــاه  ــذي تناولن ــة ال ــل عــىل مســتوى البطال ــة يف إرسائي تشــغيل عــامل الضف
ســابقاً. وميكــن توضيــح هــذا األثــر عــىل الشــكل التقريبــي التــايل: إّن أقــل 
ــة  ــني يف الضف ــرة العامل ــري امله ــة غ ــامل الضف ــور ع ــادة أج ــع زي ــن رب م
الغربيــة خــالل 2007 - 2016، والتــي بلغــت نحــو 30%، جــاء بتأثــري زيــادة 

أجــور عــامل الضفــة العاملــني يف إرسائيــل واملســتعمرات. 

وميكــن أن نعــزو ضعــف العالقــة بــني مســتويات األجــور يف إرسائيــل 
واملســتعمرات وتلــك املوجــودة يف الضفــة الغربيــة جزئيــاً إىل أّن نســبة 
ــبياً )%18  ــة نس ــتعمرات منخفض ــيل واملس ــاد اإلرسائي ــتغلني يف االقتص املش
عــام 2017(. كــام أّن فــرتات عمــل العــامل الفلســطينيني يف االقتصــاد 
اإلرسائيــيل تبقــى متأرجحــة وغــري مســتقرة، إذ أنّهــا ال تحتكــم فقــط 
للموســمية، ولكــن أيضــاً العتبــارات أمنيــة إرسائيليــة واإلغالقــات املتكــررة، 
ــل يف  ــتقرار العم ــىل اس ــطيني ع ــل الفلس ــة العام ــي أّن اعتامدي ــام يعن م
إرسائيــل واملســتعمرات واســتدامة مثــل هــذا األجــر تبقــى ضعيفــة. لهــذا 
الســبب يبــدو أّن التوتــر الدائــم يف اســتقرار العمــل يف إرسائيــل يخفــف كثرياً 
مــن تأثــري األجــور املرتفعــه للعمــل يف إرسائيــل عــىل مســتويات األجــور يف 
الضفــة الغربيــة. هــذا باإلضافــة إىل أّن فــرق األجــور الصــايف ميكــن أن يكــون 
أقــل بكثــري مــن فــرق األجــور اإلســمي بســبب تكاليــف املواصــالت العاليــة 
واملدفوعــات للســامرسة والســاعات الطويلــة خــارج املنــزل التــي يتحملهــا 
العاملــون يف إرسائيــل. كل هــذا يقــود إىل االســتنتاج بــأّن العنــارص الداخليــة 
ــه،  ــر عــىل عــرض العمــل والطلــب علي يف اإلقتصــاد الفلســطيني، التــي تؤث

ــة.   ــة الغربي ــد مســتويات األجــور يف الضف ــر يف تحدي تلعــب دوراً أك

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

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

عاملة ماهرة يف 

االقتصاد اإلرسائييل 

)1(

عاملة غري ماهرة يف 

االقتصاد اإلرسائييل 

)2(

الفرق 

)2-1(

عاملة غري ماهرة 

يف الضفة الغربية

)3( 

عاملة ماهرة يف 

الضفة الغربية 

)4(

الفرق 

)4-3(

200714312914699829

200814313857410228

2009159147127911233

2010167157107311441

201116816267411036

2012163171-87511439

2013166177-117811335

201419018828211533

201520119928412036

2016215218-39012333
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تشــغيل األطفــال هــو أحــد أهــم املــؤرشات االقتصاديــة واالجتامعيــة يف 
ــىل  ــال ع ــغيل األطف ــّدالت تش ــادة مع ــدل زي ــة، وت ــات املختلف املجتمع
تفاقــم مشــاكل ذلــك املجتمــع، حيــث مــن املفــرتض أن يتواجــد األطفــال 
عــىل مقاعــد الدراســة وليــس يف ســوق العمــل. والطفــل، حســب تعريــف 
ــو  ــدة، ه ــم املتح ــف األم ــىل تعاري ــي ع ــاء املبن ــزي لإلحص ــاز املرك الجه
الشــخص الــذي يقــل عمــره عــن 18 عامــاً. ويف الحالــة الفلســطينية، فــإّن 
قانــون العمــل يحظــر عمــل األطفــال الذيــن يقــل عمرهــم عــن 15 ســنة، 
ــا يف  ــوص عليه ــو منص ــام ه ــال ك ــوق األطف ــع حق ــق م ــا يتواف ــو م وه
املواثيــق الدوليــة. ولكّنــه يســمح لألطفــال الذيــن تــرتاوح أعامرهــم بــني 
ــال، ال  ــبيل املث ــىل س ــة. ع ــب رشوط معين ــل حس ــنة بالعم 15 - 17 س
يســمح تشــغيلهم باملهــن الخطــرة مثــل صناعــة األدويــة أو الكيامويــات، 
أو باألشــغال التــي تتطلــب حمــل األوزان الثقيلــة، أو العمــل إىل أوقــات 
ــام  ــورات في ــد التط ــة لرص ــو محاول ــدوق ه ــذا الصن ــالً. وه ــرة لي متأخ
يتعلــق مبعــدالت تشــغيل األطفــال حســب مــؤرشات دميغرافيــة متعــددة 
يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة خــالل الســنوات القليلــة املاضيــة، وإلقاء 
ــال،  ــغيل األطف ــق بتش ــان بشــكل وثي ــني يرتبط ــىل أهــم عامل الضــوء ع

وهــام الفقــر والتــرسب مــن املــدارس.

ــغيل  ــّدل تش ــاً يف مع ــاً طفيف ــاك تذبذب ــإّن هن ــكل 1 ف ــر الش ــام يُظه ك
األطفــال، أي نســبة األطفــال العاملــني إىل إجــاميل عــدد األطفــال الذيــن 
ــد عــىل 10 ســنوات، حــول متوســط  تقــل أعامرهــم عــن 18 ســنة وتزي
عــام يبلــغ 4% يف الســنوات القليلــة املاضيــة. وإذا مــا دققنــا يف البيانــات 
ــة  ــط بفئ ــال ترتب ــغيل األطف ــب لتش ــىل نس ــأّن أع ــرى ب ــكل 2(، ن )الش
ــة  ــي الفئ ــاً، وه ــني 15 - 17 عام ــا ب ــم م ــع أعامره ــن تق ــور الذي الذك
التــي يســمح  قانــون العمــل الفلســطيني لهــا بالعمــل. ولقــد ارتفعــت 
نســبة تشــغيل هــؤالء مــن حــوايل 11% عــام 2008 إىل 15% عــام 2016. 
ــزة  ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــغيل األوالد يف الضف ــب تش ــة نس ــد مقارن وعن
مــع تلــك املوجــودة يف األردن مثــالً، نجــد أّن نســب تشــغيل األوالد 
ــك  ــن تل ــىل م ــة والقطــاع أع ــنة يف الضف ــة 15 – 17 س ــة العمري يف الفئ
املوجــودة يف األردن، حيــث وصلــت يف األردن إىل 8.6% عــام 1.2016  كــام 
نالحــظ مــن الشــكل 2 أّن نســب تشــغيل الفتيــات يف الضفــة والقطــاع، 
للفئتــني العمريتــني 10 - 14 ســنة و15 - 17 ســنة، منخفضــة نســبياً مقارنــة 

بــاألوالد، وهــي يف تناقــص عــر الزمــن.  

منظمــة العمــل الدوليــة ومركــز األبحــاث اإلســرتاتيجية، مســح تشــغيل األطفــال يف االردن   -1
ــيل، 2017. ــر التحلي – 2016. التقري

صندوق 3 - عاملة األطفال يف فلسطني

شكل 1: نسب تشغيل األطفال يف الفئة العمرية 10 - 17 سنة
يف سوق العمل الفلسطيني 2008 - 2017

املصــدر: الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، قاعــدة بيانــات مســح القــوى العاملــة، 
 .2017 - 2008

مالحظة: تم حسابها يف معهد “ماس”

شكل 2: معدالت تشغيل األطفال يف الضفة الغربية وقطاع غزة للفئات العمرية 10-14 و15-17 سنة

املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، قاعدة بيانات مسح العمل 2008 – 2016.  

تـُـرز بيانــات الجهــاز املركــزي لإلحصــاء أّن نســب تشــغيل األطفــال أعــىل 
ــأيت شــامل  ــة )5.5%( منهــا يف قطــاع غــزة )1.9%(. وي يف الضفــة الغربي
ــث  ــال، حي ــة األوىل يف معــدالت تشــغيل األطف ــة يف املرتب ــة الغربي الضف
تصــل نســب تشــغيل األطفــال يف محافظــة طوبــاس مثــالً 9.5% ونابلــس 
ــدل يف  ــل املع ــة، اذ وص ــة الثاني ــة يف املرتب ــوب الضف ــاء جن 7.4%. وج
ــة رام  ــط يف محافظ ــع 1.8% فق ــة م ــل إىل 6.3% مقارن ــة الخلي محافظ
ــون يف  ــني يعمل ــال العامل ــن األطف ــى م ــة العظم ــرية. والغالبي ــه والب الل
ــون يف االقتصــاد  ــث بلغــت نســبة مــن يعمل االقتصــاد الفلســطيني، حي

ــط.  ــم إىل 3.5% فق ــيل واملســتوطنات منه اإلرسائي

املفارقة الفلسطينية

غالبــا مــا يرتبــط تشــغيل األطفــال مبعــدالت الفقــر ونســب التــرسب مــن 
املــدارس، حيــث أّن ارتفــاع معــدالت الفقر ونســب الترسب ميكــن أن تؤّدي 

3

3.5

4

4.5

5

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0

0.5

1

1.5

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

الفتیات

14-10 15-17

0

5

10

15

20

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

األوالد 

 14-10 17-15



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

سلطة النقد الفلسطينية
هيئة سوق رأس املال الفلسطينية

53
معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني (ماس)

اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني
سلطة النقد الفلسطينية

هيئة سوق رأس املال الفلسطينية

53

11
المراقب االقتصادي, عدد 53 / 2018

إىل ارتفــاع معــدالت تشــغيل األطفــال. ولكــن يف الحالــة الفلســطينية، فــإّن 
معــدالت تشــغيل األطفــال يف الضفــة الغربيــة أعــىل منهــا يف قطــاع غــزة، 
عــىل الرغــم مــن أّن نســب الفقــر يف الضفــة الغربيــة )24%( أقــل بكثــري 
منهــا يف قطــاع غــزة )68% بنــاًء عــىل الدخــل(. أّمــا فيــام يتعلــق بنســب 
التــرسب مــن املــدارس، فــإّن نســب التــرسب مــن املــدارس بلغــت %1.5 

يف قطــاع غــزة و0.8% يف الضفــة الغربيــة يف العــام 2016. 

جدول 1: معدالت تشغيل األطفال ومعدالت الفقر ونسب ترسب 
األطفال من املدارس يف الضفة والقطاع

قطاع غزةالضفة الغربية

1.9%5.5%معدالت تشغيل األطفال )2016( 

1.5%0.8%نسب الترسب من املدارس )2016( 

68%24%معدالت الفقر )2017( 
املصــدر: بيانــات التشــغيل والفقــر مــن الجهــاز املركــزي لإلحصــاء، وبيانــات التــرسب 

مــن الكتــاب االحصــايئ الســنوي لــوزارة الرتبيــة والتعليــم. 

مــن املفــرتض، عــىل ضــوء معــدالت الفقــر والتــرسب مــن املــدارس، أن 
ــة  ــه يف الضف ــىل من ــزة أع ــاع غ ــال يف قط ــغيل األطف ــدل تش ــون مع يك
ــاع  ــري ارتف ــو تفس ــام ه ــال. ف ــع الح ــو واق ــس ه ــن العك ــة، ولك الغربي
ــزة؟  ــع قطــاع غ ــة م ــة مقارن ــة الغربي ــال يف الضف نســب تشــغيل األطف
ــر  ــل يف توف ــة يتمث ــذه املفارق ــرس ه ــن أن تف ــي ميك ــل الت ــد العوام أح
فــرص العمــل، أي أّن فــرص األطفــال للحصــول عــىل عمــل ترتبــط عكســياً 
ــة يف  ــدالت البطال ــام ارتفعــت مع ــني. فكلّ ــة للبالغ ــدالت البطال ــع مع م
ــام  ــس عــىل إيجــاد عمــل أعــىل، وكل ــام كان التناف أوســاط البالغــني، كل
ــة  ــح هــذه العالق ــن توضي ــل. وميك ــاد عم ــال يف إيج ــرص األطف ــت ف قلّ
مــن خــالل الشــكل 3، حيــث ميكــن مالحظــة أن االنخفــاض الطفيــف يف 
ــق  ــي 2014 و2015 تراف ــة يف أوســاط البالغــني يف القطــاع يف عام البطال

مــع ارتفــاع يف معــدل تشــغيل األطفــال.

شكل 3: معدالت تشغيل األطفال ومعدالت البطالة العامة 
يف الضفة الغربية وقطاع غزة 2013 – 2017

املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء، قاعدة بيانات مسح العمل، 2013 - 2017. 

3- املالية العامة1 

اإليرادات العامة 

ــة  ــرادات العام ــايف اإلي ــاض ص ــام 2018 انخف ــن الع ــع األول م ــهد الرب ش
واملنــح بنحــو 15% مقارنــة بالربــع الســابق لتبلــغ حــوايل 3,687.4 مليــون 
شــيكل.2 ويعــزى ذلــك إىل الرتاجــع الحــاد يف املنــح واملســاعدات الخارجيــة 
خــالل هــذا الربــع بنحــو 69%، لتبلــغ حــوايل 276.9 مليــون شــيكل، كذلــك 
ــون  ــغ نحــو 2,079.2 ملي ــرادات املقاصــة بنحــو 15% لتبل أيضــاً تراجــع إي
ــس  ــالل نف ــة 39% خ ــة املحلي ــرادات الجباي ــاع إي ــل ارتف ــيكل، يف مقاب ش
الفــرتة لتبلــغ 1,426.1 مليــون شــيكل، تحديــداً اإليــرادات الرضيبيــة منهــا 

)انظــر الشــكل 1-3(.

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

    
وشــكلت اإليــرادات العامــة واملنــح )صــايف( نحــو 109% مــن اإلنفــاق العــام 
ــابق.  ــع الس ــالل الرب ــو 130% خ ــة بنح ــع مقارن ــذا الرب ــالل ه ــيل خ الفع
باملقابــل شــكلت هــذه اإليــرادات نحــو 93% مــن اإلنفــاق العــام املســتحق 
عــىل الحكومــة خــالل هــذا الربــع )أســاس االلتــزام(، مقارنــة بنحــو %110 

خــالل الربــع الســابق.

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

البيان 
20172018

الربع األولالربع الرابعالربع األول

640712.9157لدعم املوازنة

113205.5140.6   - منح عربية

527507.416.5   - منح أخرى

217.5178119.9التمويل التطويري

857.5890.9276.9إجاميل املنح واملساعدات

النفقات العامة 

انخفــض اإلنفــاق العــام الفعــيل خــالل الربــع األول مــن العــام 2018 بنحــو 
18% مقارنــة بالربــع الســابق، ليبلــغ حــوايل 3,380.3 مليــون شــيكل، 
نتيجــة انخفــاض معظــم بنــود النفقــات خــالل هــذا الربــع. فقــد تراجعــت 

مصــدر البيانــات يف هــذا الجــزء مــن املراقــب هــو: وزارة املاليــة، التقاريــر املالية الشــهرية:   -1
العمليــات املاليــة – اإليــرادات والنفقــات ومصــادر التمويــل.

ــغ نحــو 95  ــع األول 2018 بل ــة خــالل الرب ــات الرضيبي تجــدر اإلشــارة أّن حجــم اإلرجاع  -2
ــابق. ــع الس ــيكل يف الرب ــون ش ــو 53 ملي ــة بنح ــيكل مقارن ــون ش ملي
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األجــور والرواتــب بنســبة 3%، لتبلــغ حــوايل 1,626 مليــون شــيكل، كذلــك 
تراجعــت نفقــات غــري األجــور بنحــو 21% لتبلــغ حــوايل 1,390.8 مليــون 
ــو %23،  ــراض بنح ــايف اإلق ــد ص ــىل بن ــاق ع ــاً اإلنف ــض أيض ــيكل. وانخف ش
ــاق  ــض اإلنف ــام انخف ــع، ك ــذا الرب ــالل ه ــيكل خ ــون ش ــغ 177.3 ملي ليبل
التطويــري بنحــو 60%، ليبلــغ 160.8 مليــون شــيكل )انظــر الشــكل 2-3(.

وشــكل اإلنفــاق العــام الفعــيل نحــو 27% مــن الناتــج املحــيل اإلجــاميل 
خــالل هــذا الربــع، مقارنــة بنحــو 32% خــالل الربــع الســابق. كذلــك 
ــاس  ــتحق )أس ــاق املس ــن اإلنف ــو 85% م ــيل نح ــاق الفع ــّكل اإلنف ش
االلتــزام( خــالل هــذا الربــع، مقارنــة بنحــو 83% خــالل الربــع الســابق.

املتأخرات الحكومية

بلغــت املتأخــرات املرتتبــة عــىل الحكومــة خــالل الربــع األول 2018 حــوايل 
ــع  ــون شــيكل خــالل الرب ــة بنحــو 809.8 ملي ــون شــيكل، مقارن 499.5 ملي
ــرادات  الســابق. وشــكلت هــذه املتأخــرات حــوايل 13% مــن إجــاميل اإلي
العامــة واملنــح خــالل هــذا الربــع. إذ بلغــت متأخــرات األجــور والرواتــب 
132.3 مليــون شــيكل، ومتأخــرات غــري األجــور 262.8 مليــون شــيكل، 
ومتأخــرات النفقــات التطويريــة 82.4 مليــون شــيكل، كذلــك بلغــت 
متأخــرات املدفوعــات املخصصــة 104.3 مليــون شــيكل، فيــام قامــت 
ــن  ــيكل م ــون ش ــوايل 82.3 ملي ــداد ح ــع بس ــذا الرب ــالل ه ــة خ الحكوم
ــة. تجــدر اإلشــارة أّن الحكومــة قــد قامــت  متأخــرات االرجاعــات الرضيبي
ــرات  ــن متأخ ــيكل م ــون ش ــوايل 233.1 ملي ــداد ح ــع بس ــذا الرب ــالل ه خ

ــدول 2-3(. ــر الج ــابقة )انظ س

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

البيان 
20172018

الربع األولالربع الرابعالربع األول

)82.3()23.3(84.1إرجاعات رضيبية

111.5116.8132.3األجور والرواتب

292.1560.3262.8نفقات غري األجور 

59.3155.482.4النفقات التطويرية

115.50.6104.3مدفوعات مخصصة

662.5809.8499.5إجاميل املتأخرات

األرقام بني أقواس هي أرقام سالبة.

الفائض/العجز املايل

أّدت التطــورات عــىل جانبــي اإليــرادات والنفقــات العامــة الفعليــة خــالل 
ــح واملســاعدات  ــل املن ــكيل قب ــد ال ــض يف الرصي ــع األول 2018 إىل فائ الرب
بحــوايل 30.2 مليــون شــيكل. وقــد ســاهمت املنــح واملســاعدات الخارجيــة 
يف تعزيــز هــذا الفائــض ليصبــح بقيمــة 307.1 مليــون شــيكل )عىل األســاس 
النقــدي( وهــو مــا يعــادل نحــو 2.4% مــن الناتــج املحــيل اإلجــاميل. أمــا 
ــغ  ــزام بل ــح واملســاعدات عــىل أســاس االلت ــل املن ــكيل قب ــد ال عجــز الرصي
ــذا  ــض ه ــاعدات يف تخفي ــح واملس ــاهمت املن ــيكل، وس ــون ش 602.5 ملي
العجــز إىل نحــو 325.6 مليــون شــيكل خــالل نفــس الفــرتة )انظــر الشــكل 

.)3-3

الدين العام الحكومي

انخفــض الديــن العــام الحكومــي نهايــة الربــع األول مــن العــام 2018 بنحــو 
ــل  ــغ حــوايل 8,588 مليــون شــيكل. وميث ــع الســابق، ليبل ــة بالرب 3% مقارن

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

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

ــن  ــوزع الدي ــد ت ــاميل.3 وق ــيل اإلج ــج املح ــن النات ــوايل 16.6% م ــذا ح ه
ــام  ــي )43%(. ك ــن خارج ــيل )57%( ودي ــن مح ــني دي ــي ب ــام الحكوم الع
ــون  ــوايل 43.1 ملي ــع ح ــذا الرب ــالل ه ــة خ ــن املدفوع ــد الدي ــت فوائ بلغ
شــيكل، منهــا نحــو 98% فوائــد عــىل الديــن املحــيل والباقــي )1.4 مليــون 

ــن الحكومــي الخارجــي )انظــر الجــدول 3-3(. ــد عــىل الدي شــيكل( فوائ

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

البيان 
20172018

الربع األولالربع الرابعالربع األول

5,2915,2244,913.9الدين الحكومي املحيل

5,238.75,171.74,863.1   -  املصارف 

52.352.350.8   -  مؤسسات عامة 

3,818.13,625.73,674.1الدين الحكومي الخارجي

9,109.18,849.78,588الدين العام الحكومي

93.757.243.1الفوائد املدفوعة

نسبة الدين العام إىل إجاميل 

الناتج املحيل االسمي
%18.6%17.5%16.6

ــدوالر  ــد احتســاب االرقــام بال * مالحظــة: تختلــف هــذه النســب بشــكل بســيط عن
االمريــي، نتيجــة أثــر ســعر الــرصف.

تجــدر اإلشــارة أّن مديونيــة الحكومــة مقومــًة بالــدوالر قــد انخفضــت نهايــة الربــع األول   -3
ــون دوالر. ــغ حــوايل 2,448.8 ملي ــع الســابق، لتبل ــة الرب ــة بنهاي 2018 بنحــو 3.7% مقارن
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ــيوعاً  ــر ش ــداول األك ــيلة الت ــي وس ــود وه ــام النق ــيكات مق ــوم الش تق
بــني الوســائل غــري النقديــة. والشــيك هــو أداة التــزام بالدفــع يف موعــد 
ــن  ــه م ــه ومخالفت ــاء ب ــدم الوف ــن ع ــزام ميك ــذا االلت ــن ه ــدد. ولك مح
قبــل املتعاملــني وهــو مايــؤدي إىل »رجــوع الشــيك«، وغالبــاً 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« )NSF( يف اللغــة املرصفية. ويختلف انتشــار 
ــاوز  ــدول ال تتج ــض ال ــي بع ــر، فف ــاد إىل آخ ــن اقتص ــرة م ــذه الظاه ه
ــة،  ــادة 1% مــن إجــاميل قيمــة الشــيكات املتداول نســبة الشــيكات املع
ويف البعــض اآلخــر يصــل إىل 7%. وبلغــت النســبة يف الســنوات الخمــس 
ــي، وهــي يف  ــو ظب األخــرية يف األردن 3.5% يف حــني مل تتجــاوز 1% يف أب

تراجــع يف البلديــن. 

يوّضــح الجــدول 1 أّن نســبة الشــيكات املعــادة يف فلســطني، مــن حيــث 
القيمــة، تراوحــت يف الســنني الخمســة املاضيــة بــني 6% إىل 7.7% مــن 
ــبة،  ــاع النس ــظ ارتف ــاص. ويالح ــة للتق ــيكات املقدم ــة الش ــاميل قيم إج
قيمــًة وعــدداً، يف العــام 2017 بعــد أن شــهدت تراجعــاً يف األعــوام 
الســابقة. وصلــت قيمــة الشــيكات املعــادة يف فلســطني إىل 1,154 مليــون 
ــون دوالر،  ــة 323 ملي ــادة بقيم ــكل زي ــا يش ــو م ــام 2017، وه دوالر ع
ــة قطــاع غــزة مــن  أي بنســبة 39%، عــن العــام الســابق. وبلغــت حّص
قيمــة الشــيكات املرتجعــة 145 مليــون دوالر يف 2017، أو نحــو 13% مــن 
اإلجــاميل يف فلســطني. أّمــا بالعالقــة مــع املــؤرشات املرصفيــة العامــة فــإّن 
قيمــة الشــيكات املعــادة يف فلســطني بلغــت حــوايل 10% مــن إجــاميل 
قيمــة الودائــع و16% مــن إجــاميل التســهيالت اإلئتامنيــة املبــارشة 
ونحــو 27% مــن قيمــة الودائــع الجاريــة. وهــذه النســب مرتفعــة جــداً 
وتســتدعي دراســة معمقــة لألســباب ورائهــا، متهيــداً لتطبيــق اإلجــراءات 
الالزمــة للحــد مــن الشــيكات التــي تصــدر دون توفــر رصيــد كاف لهــا. 

جدول 1: قيمة وعدد الشيكات املقدمة للتقاص والشيكات املعادة 

الشيكات املعادةالشيكات املقدمة للتقاص 
قيمة الشيكات 

املعادة من إجاميل 
التقاص )%(

عدد 
)ألف(

القيمة 
)مليون 
دوالر(

عدد 
)ألف(

القيمة 
)مليون 
دوالر(

20124,400.009,600.00520.00680.007.1

20134,600.0010,600.00490.00660.006.2

20144,637.7711,117.80467.44664.786.0

20155,096.4011,131.40538.05670.316.0

20165,644.7412,691.53608.60831.546.6

20176,375.8615,072.77735.751,154.197.7

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

جهود الحد من ظاهرة الشيكات املرتجعة 

ــذ  ــد الشــيكات الراجعــة من تنبهــت ســلطة النقــد ملخاطــر ظاهــرة تزاي
عــام 2010، ووضعــت العديــد مــن القيــود عــىل نشــاط مصــدري 
الشــيكات دون رصيــد كاف. كــام أصــدرت تعليــامت للبنــوك حــول كيفية 
ــامت  ــذه التعلي ــة ه ــدت رصام ــة. وتزاي ــيكات الراجع ــع الش ــل م التعام
مــع الســنوات ومــع اســتمرار تصاعــد الظاهــرة. وصــدر آخرهــا يف بدايــة 

صندوق 4 - الشيكات املعادة: 1 من كل 9 شيكات!

العــام 2017، وهــي تشــتمل عــىل 13 مــادة، منهــا مــا يتعلــق مبــا يجــب 
عــىل املصــارف أن تلتــزم بــه، مثــل االســتعالم والبحــث عــن العميــل الذي 
يطلــب دفــرت شــيكات، والتــزام املصــارف بتعليــامت خاصــة للتســويات 
مــن خــالل نظــام محوســب والتبليــغ الفــوري عــن الشــيكات املوقوفــة 

واملفقــودة واملعــادة. 

نظام »نشام«

أنشــات ســلطة النقــد نظامــاً محوســباً )نظــام الشــيكات املعــادة- نشــام( 
ــة  ــم تصنيــف كافّ يرمــي إىل الحــد مــن ظاهــرة الشــيكات املعــادة. ويت
ــرات  ــدد امل ــب ع ــني A وD، بحس ــام ب ــذا النظ ــارف يف ه ــالء املص عم
التــي يتــم فيهــا إعــادة الشــيكات الصــادرة منهــم )A تصنيــف العميــل 
ــذي أصــدر أقــل مــن  ــل ال ــة إشــكاالت، B للعمي ــذي ال يعــاين مــن أيّ ال
ــني،  ــدة عام ــة مل ــت املراقب ــه تح ــم وضع ــادة ويت ــيكات مع ــة ش خمس
ــر مــن  ــذي أصــدر أك ــل ال ــف D- أحمــر مشــع للعمي وصــوالً إىل تصني
15 شــيك معــاد والــذي يحــرم مــن الحصــول عــىل دفــرت شــيكات ملــدة 
ــة  ــني تحــت D اســم “القامئ ــة املصنف ــىل  قامئ ــق ع ــوام. ويطل ــة أع ثالث
ــن العمــالء  ــات شــاملة ع ــدة بيان ــم تأســيس قاع ــك ت الســوداء”(. وبذل
ميكــن أن تســاعد املصــارف يف ضبــط ظاهــرة الشــيكات املعــادة. ولكــّن 
ــادة مل  ــح أّن ظاهــرة الشــيكات املع ــواردة يف الجــدول 1 توّض ــام ال األرق
ترتاجــع عــىل الرغــم مــن إجــراءات ســلطة النقــد وجهــود املصــارف. إذ 
بلغــت الزيــادة يف عــدد الشــيكات املقدمــة للتقــاص بــني 2012 و2017 
نحــو 45% وهــي نســبة قريبــة مــن الزيــادة يف عــدد الشــيكات املعــادة 
خــالل نفــس الفــرتة )41%(. ال بــل إّن الزيــادة يف قيمــة الشــيكات 
ــاص  ــيكات التق ــة ش ــادة يف قيم ــن الزي ــىل م ــت أع ــادة )70%( كان املع

ــرتة. ــالل الف )57%( خ

سوء نية أم سوء تقدير؟

ــة  ــادة نتيج ــيكات املع ــرة الش ــف وراء ظاه ــي تق ــباب الت ــدد األس تتع
ــادي  ــع االقتص ــردي الوض ــّك أّن ت ــا. وال ش ــد كاٍف له ــر رصي ــدم توف ع
وشــح الســيولة يلعبــان دوراً مهــامً، إىل جانــب ســوء التقديــر والتخطيــط 
لــدى ُمصــدري هــذه الشــيكات. وياُلحــظ أّن جــزءاً كبــرياً مــن الشــيكات 
ــواد  ــالت مب ــزودون العائ ــار ي ــح تج ــة لصال ــغ ضئيل ــي مبال ــادة ه املع
أو تجهيــزات اســتهالكية. إذ يعــود 47% مــن الشــيكات املعــادة يف 
العــام 2016 إىل قطــاع املنشــآت الصغــرية. كــام أّن 27% مــن مصــدري 
الشــيكات املعــادة هــم مــن املوظفــني. ونــادراً مــا يكــون االحتيــال هــو 
الســبب وراء الشــيكات املعــادة. إذ عــىل الرغــم مــن أّن عــدد املصنفــني 
حســب نظــام ســلطة النقــد ضمــن الفئــات مــن B إىل C بلــغ أكــر مــن 
140 ألــف شــخص يف العــام 2016، إاّل أّن 6,500 مــن هــؤالء، أو %5 

ــة الســوداء.  ــط، مســجلون يف القامئ فق

الشيكات املرتجعة والشيكات اآلجلة1

هنــك عالقــة وثيقــة بــني الشــيكات ااملعــادة والشــيكات اآلجلــة. ويحظــر 
عــدد مــن الــدول إصــدار الشــيكات اآلجلــة، أي تلــك التــي يوجــد فــرتة 
ــد اســتحقاقها. إّن ســهولة الحصــول  ــخ إصدارهــا وموع ــني تاري ــة ب زمني
ــدر  ــة ُمص ــدم مواءم ــيك، وع ــل بش ــع املؤج ــطة الدف ــلع بواس ــىل الس ع
الشــيك )فــرد عــادي أو تاجــر( بــني دخلــه وااللتزامــات التــي تقــع عــىل 
عاتقــه، تفــرّس جــزءاً مــن انتشــار ظاهــرة العجــز عــن الســداد. وال شــك 
ــاط  ــة واألمن ــات التجاري ــري الدعاي ــتهالكية وتأث ــى االس ــار الحم أّن انتش

ــاً يف هــذا املجــال.  االســتهالكية تلعــب دوراً هام

بيانات من دائرة املقاصة يف سلطة النقد الفلسطينية – بيانات غري منشورة.  -1
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ــة هــي طريقــة  ــإّن الشــيكات املؤجل ــة ف ــد الحركــة التجاري ــا عــىل صعي أّم
ــدى التجــار، وخصوصــاً الصغــار  ــة ل لاللتفــاف عــىل نقــص الســيولة النقدي
منهــم الذيــن يعجــزون عــن الحصــول عــىل قــروض مرصفيــة أو يرغبــون يف 
عــدم تحمــل تكاليــف االقــرتاض. ولكّنهــا باملقابــل ترفــع مــن مخاطــر انتشــار 
وتفــي األزمــات االقتصاديــة والكســاد نظــراً ألّن التجــار غالبــاً مــا يقومــون 
بتجيــري الشــيكات املؤجلــة عــدة مــرات بــني بعضهــم البعــض. مــن ناحيــة 
ــني  ــط ب ــة نظــراً للخل ــع مخاطــر عالي ــق م ــة، إّن الشــيك املؤجــل يرتاف ثاني
مــالءة العميــل عنــد إجــراء الصفقــة واملــالءة عندمــا يحــني موعــد الســداد.

ظاهرة معقدة تتطلب جهوداً منسقة من أطراف متعددة

ــة  ــود اإلئتامني ــة بالنق ــة الثق ــيكات املرتجع ــرة الش ــار ظاه ــدد انتش يه
)الشــيكات( يف املعامــالت التجاريــة، وهــو مــا يعنــي انتقاصــاً مــن 

4- القطاع املايل املرصيف 1

ــاً  ــطني 340 فرع ــة يف فلس ــارف العامل ــب املص ــروع ومكات ــدد ف ــغ ع بل
ــة  ــا 282 يف الضف ــام 2018، منه ــن الع ــع األول م ــة الرب ــاً، بنهاي ومكتب
الغربيــة و58 يف قطــاع غــزة. وتركــز العــدد األكــر لهــذه الفــروع 
واملكاتــب يف محافظــات رام اللــه والبــرية، والخليــل ونابلــس بنســبة %47 
مــن العــدد اإلجــاميل. وقــد ارتفعــت أصول/خصــوم املصــارف املرخصة يف 
فلســطني خــالل الربــع األول 2018 بنســبة 0.4% مقارنــة بالربــع األخــري 
ــع  ــة بالرب ــبة 4.6% مقارن ــواً بنس ــجلت من ــام س ــابق، ك ــام الس ــن الع م

ــدول 1-4(. ــر الج ــار دوالر )انظ ــو 15.9 ملي ــغ نح ــر، لتبل املناظ

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

البيان*

20172018

الربع 

األول

الربع 

الرابع

الربع 

األول

15,222.315,850.215,916.7إجاميل األصول

7,234.28,026.08,175.4التسهيالت اإلئتامنية املبارشة

4,136.23,911.14,093.5األرصدة لدى سلطة النقد واملصارف

1,271.71,207.61314.0محفظة االوراق املالية واالستثامرات

1,567.21,728.21,294.6النقدية واملعادن الثمينة

1013.0977.31,039.2املوجودات األخرى

15,222.315,850.215,916.7إجاميل الخصوم

11,127.511,982.512,002.3ودائع الجمهور )ودائع غري مرصفية(**

1,720.31,892.71,926.8حقوق امللكية

أرصدة سلطة النقد واملصارف )ودائع 

مرصفية(
1,506.61,135.71101.2

352.4282.5330.9املطلوبات األخرى

515.5557.2555.4املخصصات واالهتالك
* البنود يف الجدول هي باإلجاميل )تشمل املخصصات(.

** الودائع غري املرصفية تشمل ودائع القطاع الخاص وودائع القطاع العام. 
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املجمعــة للمصــارف، قامئــة األربــاح والخســائر، وقاعــدة بيانــات ســلطة النقــد.

الوظيفــة األساســية للنقــود كوســيلة للتبــادل. وفقــدان الثقــة هنــا يــؤّدي 
ــر  ــع النقــدي األم ــة إىل الدف ــود اإلئتامني ــن النق ــني م ــال املتداول إىل انتق
ــية يف  ــداول الرئيس ــة الت ــىل عمل ــب ع ــادة يف الطل ــؤّدي إىل زي ــذي ي ال
فلســطني )الشــيكل( مــع كل التبعــات الســلبية لهــذا األمــر الــذي يتعارض 
مــع توجهــات تقليــص اســتخدام الشــيكل. وال شــك أّن ظاهــرة الشــيكات 
ــة  ــببات تجاري ــات ومس ــا تبع ــدة وله ــرة معق ــة ظاه ــة واملؤجل املرتجع
ــم  ــي ت ــود الت ــل التجــارب الســابقة أّن الجه ــة متشــعبة. وتدل واجتامعي
ــىل  ــذا ع ــرة، وه ــذه الظاه ــن ه ــد م ــوب يف الح ــق املطل ــا مل تحق بذله
األغلــب ألّن الجهــود املاضيــة مل تســتند إىل دراســة معمقــة لألســباب وراء 
ــة  ــا جمل ــب عالجه ــذي يتطل ــد وال انتشــار إصــدار الشــيكات دون رصي
ــة.  ــة واإلعالمي ــة واملالي ــات القضائي ــني الجه مــن اإلجــراءات املنســقة ب

      
مسيف مسيف، معهد “ماس”

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

التسهيالت اإلئتامنية

شــهدت التســهيالت اإلئتامنيــة خــالل الربــع األول مــن العــام 2018، 
منــواً بنحــو 2% مقارنــة بالربــع الســابق، لتبلــغ نحــو 8,175.4 
ــع  ــك نحــو 68% مــن إجــاميل ودائ ــد شــّكلت بذل ــون دوالر. وق ملي
الجمهــور خــالل نفــس الربــع. والقطــاع الخــاص هــو املحــرك الرئيــس 
ــاميل  ــن إج ــو 83% م ــه نح ــت حصت ــة، إذ بلغ ــهيالت اإلئتامني للتس
التســهيالت اإلئتامنيــة املمنوحــة خــالل هــذا الربــع، مرتفعــًة بنحــو 
ــون دوالر،  ــوايل 6,791.0 ملي ــغ ح ــابق، لتبل ــع الس ــة بالرب 4% مقارن
فيــام تراجعــت التســهيالت املقّدمــة للقطــاع العــام بنحــو 6% مقارنة 
بالربــع الســابق لتبلــغ حــوايل 1,384.4 مليــون دوالر ولتشــّكل نحــو 

ــة )انظــر الشــكل 1-4(. 17% مــن إجــاميل التســهيالت اإلئتامني

شــّكلت القــروض الحّصــة األكــر مــن التســهيالت اإلئتامنيــة بنســبة %82، 
ــة  ــة الجــاري مديــن فشــّكلت 16%. واســتحوذت الضفــة الغربي ــا حّص أّم
عــىل نحــو 88% مــن إجــاميل هــذه التســهيالت مقابــل نحــو 12% لقطــاع 
ــن  ــو 46% م ــىل نح ــي ع ــدوالر األمري ــيطرة ال ــتمرت س ــك اس ــزة. كذل غ
ــو %14  ــيل ونح ــيكل اإلرسائي ــو 39% للش ــل نح ــهيالت، مقاب ــذه التس ه
ــز هــذا االرتفــاع املتحقــق يف التســهيالت  حّصــة الدينــار األردين. وقــد تركّ
ــس، نتيجــة للنمــو يف قيمــة التســهيالت املمنوحــة  ــة بشــكل رئي اإلئتامني
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شكل 4-2 توزيع التسهيالت اإلئتامنية بحسب القطاع، 
الربع األول 2018  )%(

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

ــون دوالر )انظــر الشــكل 2-4(.  ــادل 29.6 ملي ــا يع م

التوظيفات الخارجية

شــهدت التوظيفــات الخارجيــة يف الربــع األول مــن العــام 2018 منــواً 
ملحوظــاً )بنســبة 5%( لتبلــغ 3,244.0 مليــون دوالر. وبذلــك ارتفعــت 
ــوايل  ــرصيف إىل ح ــاز امل ــول الجه ــاميل أص ــن إج ــبية م ــا النس أهميته
ــة مــع 19% خــالل نفــس الفــرتة. كــام ارتفعــت نســبتها  20% مقارن
مــن إجــاميل الودائــع لتشــكل 25%. أّمــا مقارنــة بالربــع املناظــر مــن 
ــة  ــدة املوظف ــة األرص ــوط قيم ــات إىل هب ــري البيان ــام 2017 فتش الع

بالخــارج بنســبة 6% خــالل فــرتة املقارنــة )انظــر الشــكل 3-4(. 

الودائع

أصبــح االرتفــاع املســتمر ســمة أساســية مــن ســامت الودائــع يف الجهــاز 
املــرصيف. فقــد بلغــت ودائــع العمــالء نحــو 12,002.3 مليــون دوالر نهايــة 
ــع  ــة بالرب ــو 8% مقارن ــواً بنح ــًة من ــام 2018، محقق ــن الع ــع األول م الرب
ــارف يف  ــاح املص ــوح إىل نج ــري بوض ــذا يش ــام 2017. وه ــن الع ــر م املناظ
ــن فوائــض  ــد مــن ثقــة الجمهــور، وحشــد املّدخــرات، وتكوي كســب مزي
ماليــة كفيلــة بتســهيل انســيابية املعامــالت التجاريــة واملاليــة داخــل 
االقتصــاد. جديــر بالذكــر أّن الجــزء األكــر مــن ودائــع العمــالء هــو للقطــاع 
ــاهمت  ــد س ــام. وق ــاع الع ــة القط ــل 6% حّص ــو 94% مقاب ــاص بنح الخ
ــو  ــل نح ــع، مقاب ــذه الودائ ــاميل ه ــن إج ــو 91% م ــة بنح ــة الغربي الضف
9% حصــة قطــاع غــزة. واســتمرت ســيطرة الــدوالر األمريــي عــىل إجــاميل 
هــذه الودائــع باســتحواذه عــىل حــوايل 40% منهــا، تلتهــا عملــة الشــيكل 

ــار األردين بنســبة 24% )انظــر الشــكل 4-4(.  ــم الدين بنحــو 33%، ث

أرباح املصارف 

ــاح املصــارف املرخصــة يف فلســطني )صــايف الدخــل(  تراجعــت أرب
ــع  ــة بالرب ــو 1% مقارن ــام 2018 بنح ــن الع ــع األول م ــة الرب نهاي
الســابق لتبلــغ نحــو 42.3 مليــون دوالر، نتيجــة الرتفــاع النفقــات 
للنفقــات و4% لإليــرادات  بنســبة أكــر منهــا لإليــرادات )%6 
تقريبــاً(. أّمــا مقارنــة بالربــع املناظــر فقــد ارتفعــت األربــاح بنســبة 

ــدول 2-4(. ــر الج ــام 2017 )انظ ــن الع 4% م

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

البيان
20172018

الربع األولالربع الرابعالربع األول

152.5168.0174.7اإليرادات 

108.2123.9122.8    صايف الفوائد

27.430.530.5    العموالت

16.913.621.4    أخرى 

111.8125.2132.4النفقات

100.7109.6115.6    النفقات التشغيلية واملخصصات

11.115.616.8    الرضيبة

40.742.742.3صايف الدخل*

*  صايف الدخل= اإليرادات – النفقات

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

شكل 4-4: توزيع ودائع الجمهور )مليون دوالر( 
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معدالت الفائدة

شــهد الربــع األول 2018 انخفاضــاً يف متوســط أســعار الفائــدة عــىل 
ــو  ــة بنح ــغ 5.70% مقارن ــي لتبل ــدوالر األمري ــة ال ــراض بعمل اإلق
5.85% خــالل الربــع الســابق. يف حــني ارتفــع متوســط فائــدة 
ــن 6.99% إىل %7.10(  ــيل )م ــيكل اإلرسائي ــي الش ــراض بعملت اإلق
ــرتة.  ــس الف ــالل نف ــن 6.28% إىل 6.29%( خ ــار األردين )م والدين

ــا متوســط أســعار فائــدة اإليــداع فقــد ارتفــع ليبلــغ نحــو %2.26  أّم
ــع  ــالل الرب ــو 2.21% خ ــة بنح ــار األردين مقارن ــع بالدين ــىل الودائ ع
ــة  ــيل مقارن ــيكل اإلرسائي ــع بالش ــىل الودائ ــو 1.98% ع ــابق، ونح الس
مــع 1.64% خــالل نفــس الفــرتة. فيــام تراجــع متوســط الفائــدة عــىل 
ــو 1.93% يف  ــة بنح ــغ 1.83% مقارن ــي ليبل ــدوالر األمري ــع بال الودائ
الربــع الســابق. وقــد أّدت هــذه التغــريات إىل انخفــاض الهامــش بــني 
متوســط أســعار الفائــدة عــىل اإليــداع واإلقراض عــىل جميــع العمالت، 
ــغ  ــع األول مــن العــام 2018 ليبل ــة الرب فانخفــض هــذا الهامــش نهاي
ــار  ــة للدين ــدوالر األمريــي، و4.03 نقطــة مئوي ــة لل 3.87 نقطــة مئوي
األردين، و5.12 نقطــة مئويــة للشــيكل اإلرسائيــيل )انظــر الشــكل 5-4(. 

حركة املقاصة  

ــة  ــاً يف قيم ــاً ملحوظ ــام 2018 انخفاض ــن الع ــع األول م ــهد الرب ش
ــغ  ــابق، لتبل ــع الس ــة بالرب ــو 14% مقارن ــة بنح ــيكات املتداول الش
3,112.7 مليــون دوالر. وكان حــوايل 75% مــن قيمــة الشــيكات 
املقّدمــة للتقــاص بعملــة الشــيكل، يليهــا الــدوالر األمريــي بنحــو 
ــع  ــار األردين بنســبة 6% )انظــر الشــكل 4-6(. وتب ــم الدين 19%، ث
االنخفــاض يف قيمــة الشــيكات املقدمــة للتقــاص انخفــاض ملحــوظ 
أيضــاً يف قيمــة الشــيكات املعــادة )بنحــو 16%( خــالل الربــع األول 

ــون دوالر.  ــا 287.1 ملي ــغ  قيمته ــع الســابق لتبل ــة بالرب مقارن

وبلغــت حّصــة الضفــة الغربيــة مــن قيمــة الشــيكات املعــادة خــالل 
هــذا الربــع نحــو 91%، والباقــي هــي حصــة قطــاع غــزة. كــام بلغــت 
ــة  ــيكات املقّدم ــة الش ــن قيم ــو 9% م ــادة نح ــيكات املع ــة الش قيم
ــبة  ــور نس ــكل 4-7 تط ــرض الش ــع األول 2018. ويع ــاص يف الرب للتق
الشــيكات املعــادة إىل إجــاميل الشــيكات املقدمــة للتقــاص يف الضفــة 
والقطــاع يف أربــاع الســنة بــني 2015 و2018 )راجــع الصنــدوق 4 عــن 

الشــيكات املعــادة يف هــذا العــدد مــن املراقــب(. 

مؤسسات اإلقراض املتخصصة 

شــهدت مؤسســات االقــراض املتخصصــة عــدداً مــن التطــورات 
الترشيعيــة واملاليــة خــالل الربــع األول مــن العــام 2018، ومــن 
أهمهــا صــدور التعليــامت 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. 

ــة، فلقــد شــهد إجــاميل موجــودات  ــا بخصــوص التطــورات املالي أّم
مؤسســات االقــراض املتخصصــة منــواً خــالل الربــع األول مــن العــام 
ــغ  ــام 2017 لتبل ــن الع ــري م ــع األخ ــة بالرب ــو 5% مقارن 2018 بنح
247 مليــون دوالر، توزعــت بــني قــروض تجاريــة بنســبة %71 

ــبة %11. ــع بنس ــبة 12%، وودائ ــالمية بنس ــروض إس وق

شكل 4-5: متوسط الفوائد الدائنة واملدينة بالعمالت املختلفة، 
الربع األول 2017 - الربع األول 2018 )%(

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

شكل 4-7: نسبة الشيكات املعادة إىل املقدمة للتقاص 
خالل الربع األول 2015 - الربع األول 2018
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وبتحليــل النشــاط اإلقــرايض ملحفظــة التمويــالت املمنوحة ملؤسســات 
ــد الفلســطينية )6  ــراض املتخصصــة واملرخصــة مــن ســلطة النق االق
ــون دوالر  ــو 215.5 ملي ــا نح ــت قيمته ــد بلغ ــة( فلق رشكات مرخص
يف ختــام الربــع األول مــن العــام. واســتحوذت الضفــة الغربيــة عــىل 
ــرت  ــزة. ووف ــاع غ ــة قط ــو 30% حّص ــل نح ــا، مقاب ــو 70% منه نح

هــذه الــرشكات  664 فرصــة عمــل )انظــر الجــدول 3-4(. 

ــامن،  ــن اإلئت ــر م ــة األك ــىل الحّص ــة ع ــروض العقاري ــيطرت الق ــام س ك
ــم  ــاً. جــاء بعدهــا القطــاع التجــاري بنحــو 27%، ث مبقــدار الثلــث تقريب
ــروض  ــة الق ــاءت حّص ــام ج ــوايل 12%، في ــتهاليك بح ــاع االس ــاله القط ت
للقطــاع الزراعــي والخدمــات والصناعــة بنســب 12 و9 و6% عــىل التــوايل.

جدول 4-3: بيانات مؤسسات االقراض املتخصصة

البيان*

20172018

الربع 
األول

الربع 
الرابع

الربع 
األول

210.0215.0215.5إجاميل محفظة القروض )مليون دوالر(

142.2147.8149.8الضفة الغربية

67.867.265.7قطاع غزة

70,85572,20971,759عدد املقرتضني النشطني

848481عدد الفروع واملكاتب

641652664عدد املوظفني

صندوق 5: متكني املرأة مرصفياً: 18% من املقرتضني هم من اإلناث

ــؤرشات  ــم امل ــن أه ــي م ــة ه ــوى العامل ــرأة يف الق ــاركة امل ــبة مش نس
ــاد ويف  ــرأة يف االقتص ــاهمة امل ــة ومس ــدى فعالي ــاس م ــة لقي االقتصادي
املجتمــع. وقــد بلغــت هذه النســبة يف فلســطني نحــو 19% مقابــل  %71 
للذكــور يف العــام 2017. يلعــب الجهــاز املــرصيف دوراً مبــارشاً يف التمكــني 
ــن  ــا، أو م ــة له ــروض املقدم ــالل الق ــن خ ــواء م ــرأة، س ــادي للم االقتص
خــالل التوظيــف. وبالنســبة للتوظيــف، تضاعــف عــدد اإلنــاث العامــالت 
يف املصــارف يف فلســطني ليبلــغ نحــو 2,127 موظفــة نهايــة العــام 2017 
ــاث  ــكل اإلن ــام 2010. لتش ــط يف الع ــة فق ــو 1,116 موظف ــة بنح مقارن
ــارف  ــني يف املص ــني العامل ــاميل املوظف ــن إج ــبته 35% م ــا نس ــك م بذل

ــة العــام 2017 )انظــر الشــكل 1(. نهاي

ــىل  ــن ع ــوايت حصل ــاث الل ــدد اإلن ــغ ع ــد بل ــراض فلق ــبة لإلق ــا بالنس أّم
قــروض مرصفيــة نحــو 34.6 ألــف، أو مــا يعــادل نحــو 18% مــن إجــاميل 
ــور  ــني الذك ــدد املقرتض ــغ ع ــل بل ــام 2017. باملقاب ــالل الع ــني خ املقرتض
ــن إجــاميل املقرتضــني  ــادل 82.5% م ــا يع ــرتض مب ــف مق نحــو 163.6 أل
ــدد  ــة لع ــات التاريخي ــن البيان ــاً، م ــظ أيض ــام. ويالح ــس الع ــالل نف خ
املقرتضــني، أّن عــدد اإلنــاث املقرتضــات ارتفــع بــني 2013 و2017 مبقــدار 
27%، ولكــن متوســط حّصــة اإلنــاث مــن إجــاميل عــدد املقرتضــني ظــّل 

ــاً عــىل 18% خــالل 2013-2017 )انظــر الشــكل 2(.  ــاً تقريب ثابت

ــا مــن حيــث قيمــة التســهيالت املمنوحــة لألفــراد يف فلســطني فلقــد  أّم
بلغــت نهايــة العــام 2017 نحــو 4,245.7 مليــون دوالر. وتوزّعــت هــذه 
بــني 3,693 مليــون دوالر )أو 87%( تســهيالت قامئــة للذكــور و553 
مليــون دوالر )أو 13%( لإلنــاث. وتشــري األرقــام التاريخيــة إىل أّن قيمــة 
القــروض التــي حصلــت عليهــا اإلنــاث ارتفعــت بنحــو 85% خــالل 
الســنوات الخمــس، إذ مل تــزد قيمتهــا عــىل 299 مليــون دوالر يف العــام 
ــىل %13   ــاً ع ــة تقريب ــت ثابت ــاميل ظلّ ــن اإلج ــبة م ــن النس 2013، ولك
خــالل الفــرتة. ويبــني الشــكل 3 التطــور يف قيمــة التســهيالت املمنوحــة 

ــالل 2017-2013.  ــس خ ــب الجن ــارف حس ــن املص م

تدلــل األرقــام الســابقة عــىل التزايــد امللحــوظ يف عــدد املقرتضــات 
والنمــو يف قيمــة القــروض املمنوحــة لإلنــاث، إاّل أّن حصــص اإلنــاث مــن 
عــدد وقيــم اإلئتــامن املــرصيف مــا تــزال متدنيــة وثابتــة تقريبــاً. وتعمــل 
ســلطة النقــد عــىل تقليــص الفجــوة املرصفيــة مــا بــني الذكــور واإلنــاث يف 
فلســطني بشــكل يعــزز قــدرات املــرأة مرصفيــاً وماليــاً. وقامــت يف العــام 
ــذي  ــاً« وال ــرأة مرصفي ــني امل ــوان »متك ــرصيف بعن ــر م ــد مؤمت 2017 بعق
جــاء عــىل ضــوء نتائــج الدراســة امليدانيــة إلعــداد االســرتاتيجية الوطنيــة 
ــني  ــرية ب ــرت وجــود فجــوة كب ــي أظه ــايل يف فلســطني، والت للشــمول امل

شكل 1: عدد املوظفني يف املصارف املرخصة حسب الجنس

شكل 2: عدد املقرتضات من املصارف املرخصة، 2017-2013
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شكل 3: قيمة القروض املمنوحة من املصارف حسب الجنس، 
2013-2017 )مليون دوالر(

الذكــور واإلنــاث يف مســتويات الوعــي والثقافــة املاليــة. وخــرج املؤمتــر 
بالعديــد مــن التوصيــات أهمهــا: خلــق بيئــة مواتيــة كمتطلــب لتمكــني 
املــرأة مرصفيــاً وماليــاً، وتعزيــز حمــالت التثقيــف املــايل واملــرصيف، 
وتطويــر برامــج متخصصــة لبنــاء قــدرات الرياديــات وصاحبــات األعــامل، 
وتطويــر خدمــات ومنتجــات مرصفيــة موجهــة للنســاء. ولقــد تــم تحقيق 
ــة يف  بعــض التقــدم يف هــذا املجــال اذ اشــرتكت بعــض املصــارف املحلي
 ،)Global Banking Alliance for Women( »التحالــف املــرصيف للمــرأة«
وهــو اتحــاد دويل رائــد يف مجــال املؤسســات املاليــة واملنظــامت املهتمــة 
بتطويــر النشــاط املــرصيف للنســاء يف جميــع أنحــاء العــامل. كــام التزمــت 
 Women Empowerment(»بعــض املصــارف »مببــادئ متكــني املــرأة
Principles, WEPS( ، وهــي مبــادرة مشــرتكة منبثقــة مــن امليثــاق 

العاملــي لألمــم املتحــدة وهيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة. 
       

سلطة النقد الفلسطينية   

5- القطاع املايل غري املرصيف1 

قطاع األوراق املالية

بلغــت القيمــة الســوقية ألســهم الــرشكات املدرجــة يف بورصة فلســطني 
ــذا  ــام 2018، وه ــن الع ــع األول م ــة الرب ــع نهاي ــار دوالر م 3.89 ملي
ــة،2   ــج املحــيل اإلجــاميل باألســعار الجاري يعــادل نحــو 29% مــن النات
ولقــد ارتفعــت القيمــة الســوقية بنســبه 8% مقارنــة مــع نفــس الفــرتة 
مــن العــام املــايض. وأُغلــق مــؤرش القــدس عنــد حاجــز 565.57 نقطــة 
ــدار %1.5  ــاض مبق ــام 2018 بانخف ــن الع ــع األول م ــة الرب ــع نهاي م
عــن نهايــة العــام 2017، ولكــن بارتفــاع قــدره 5% خــالل الســنة بــني 
نهايــة الربــع األول 2017 والربــع األول 2018. ومــن جهــة أخــرى، 
ــة نحــو 71,572  ــغ إجــاميل عــدد املتعاملــني يف ســوق األوراق املالي بل
ــن  ــم 5% م ــام 2018 بينه ــن الع ــع األول م ــة الرب ــع نهاي ــل م متعام

ــب، غالبيتهــم مــن األردن. ــني األجان املتعامل

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

الربع األول 
2017

الربع الرابع 
2017

الربع األول 
2018

34.5379.2384.31عدد األسهم املتداولة )مليون سهم(

71.99136.83170.33قيمة األسهم املتداولة )مليون دوالر(

3,591.343,891.493,891.23القيمة السوقية )مليون دوالر(

72,28571,81171,572إجاميل عدد املتعاملني

68,89168,46768,240-  فلسطيني )متعامل(

3,3943,3443,332-  مواطن أجنبي )متعامل(

شــهد الربــع األول مــن العــام 2018 ارتفاعــاً يف عــدد األســهم املتداولــة 
مبــا نســبته 6% مقارنــًة مــع نهايــة الربــع الرابــع للعــام 2017، وترافــق 
هــذا مــع ارتفــاع يف قيمــة األســهم املتداولــة بنســبة 25% خــالل نفــس 

مصدر األرقام يف هذا القسم: هيئة سوق رأس املال الفلسطينية 2018.  -1
تــم اســتخدام الناتــج املحــيل اإلجــاميل باألســعار الجاريــة للعــام 2016 وذلــك بســبب أّن   -2
القيمــة الســوقية لألســهم املتداولــة هــي قيمــة تراكميــة، إضافــة لعــدم صــدور بيانــات 

ــة لعــام 2017. ــج املحــيل اإلجــاميل النهائي النات

فــرتة املقارنــة. كــام شــهد عــدد وقيمــة األســهم املتداولــة للربــع األول 
مــن العــام 2018 ارتفاعــاً قياســياً مــا نســبته 144% و137% عــىل 
التــوايل مقارنــًة مــع نهايــة الربــع املناظــر مــن العــام الســابق. ويُعــزى 
هــذا االرتفــاع الكبــري إىل ارتفــاع أســعار وأحجــام تــداول أســهم بعــض 
ــة الفلســطينية لالســتثامر  ــداً رشكــة العربي الــرشكات املدرجــة، وتحدي
»أيبــك«. كــام جــاء االرتفــاع بتأثــري صفقــة متــت خــالل الربــع األول من 
العــام 2018 قــام بهــا البنــك الوطنــي ومســتثمرين آخريــن باالســتحواذ 

عــىل حــوايل 45% مــن أســهم البنــك اإلســالمي الفلســطيني.

يوّضــح الشــكل 5-1، صفــة املتعاملــني يف البورصــة تبعــاً لحصصهــم 
النســبية مــن القيمــة الســوقية للتعامــالت. ويتّضــح مــن الشــكل أّن 
حّصــة الــرشكات بلغــت نحــو 40% )بقيمــة 1,538.1 مليــون دوالر(، 
يف حــني بلغــت حّصــة األفــراد 27% )بقيمــة 1,051.9 مليــون دوالر(.

شكل 5-1: توزيع القيمة السوقية ألسهم البورصة وفقاً لصفة 
املتعامل كام هي يف نهاية الربع األول 2018 )مليون دوالر(

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

بلغــت إجــاميل أقســاط التأمــني املكتتبــة 81.3 مليــون دوالر أمريــي 
يف نهايــة الربــع األول مــن العــام 2018، مرتفعًة بنســبة 37% مقارنًة 
مــع نهايــة الربــع الســابق و18% مقارنــة مــع نهايــة الربــع املناظــر 
مــن العــام 2017. ويكمــن الســبب وراء هــذا االرتفــاع امللحــوظ يف 
أّن جــزءاً كبــرياً مــن وثائــق التأمــني يتــم تجديدهــا مــع بدايــة العــام 
)أي خــالل الربــع األول(. وتجــدر اإلشــارة إىل أّن تأثــري دخــول رشكــة 
ــدة إىل قطــاع التأمــني الفلســطيني )رشكــة »متكــني«  التأمــني الجدي
للتأمــني التــي تعمــل وفقــاً لصيغــة التأمــني التكافــيل( مل يظهــر عــىل 
ــة  ــراً لحداث ــع األول 2018. نظ ــالل الرب ــني خ ــاع التأم ــات قط بيان

مبــارشة أنشــطتها التأمينيــة. 

باملقابــل انخفــض صــايف التعويضــات املتكبــدة للقطاع بنســبة %9.2 
ــع  ــة الرب ــه نهاي ــع األول للعــام 2018 عــاّم كان علي ــة الرب مــع نهاي
ــني 242.5  ــتثامرات رشكات التأم ــاميل اس ــت إج ــام بلغ ــابق. ك الس
ــاً  ــة انخفاض ــام 2018 محقق ــع األول للع ــة الرب ــون دوالر نهاي ملي
قــدره 2.6% مقارنــًة مــع نهايــة العــام 2017 )انظــر الجــدول 2-5(.

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

 
الربع األول 

2017
الربع الرابع 

2017
الربع األول 

2018

68.6859.3281.29إجاميل أقساط التأمني املكتتبة

206.56248.89242.50إجاميل استثامرات رشكات التأمني

صايف التعويضات املتكبدة يف قطاع 

التأمني
)33.91()42.52()38.60(

صايف األقساط املكتسبة/ إجاميل أقساط 

التأمني املكتتبة
%75.4%96.8%76.2

صايف التعويضات املتكبدة/ صايف 

األقساط املكتسبة
%65.5%74.1%62.3

ــزاً  ــت تشــهد تركّ ــا زال ــح الشــكل 5-2، أّن محفظــة التأمــني م يوّض
ــن  ــبته 57% م ــت نس ــذي بلغ ــات وال ــني املركب ــح تأم ــرياً لصال كب
إجــاميل املحفظــة التأمينيــة يف نهايــة الربــع األول 2018. وجــاء 
التأمــني الصحــي يف املرتبــة الثانيــة بنســبة 19%. كــام ياُلحــظ مــن 
ــني  ــوقية ب ــص الس ــاً يف الحص ــزاً واضح ــاك ترك ــكل 5-3 أّن هن الش
ــن أصــل عــرشة  ــالث رشكات، م ــث تســتحوذ ث رشكات التأمــني، حي
ــة يف القطــاع، عــىل نحــو 60% مــن إجــاميل األقســاط  رشكات عامل

ــطيني. ــني الفلس ــاع التأم ــة يف قط املكتتب

قطاع التأجري التموييل

ــة  ــل هيئ ــن قب ــة م ــيل املرخص ــري التموي ــدد رشكات التأج ــغ ع بل
ســوق رأس املــال 14 رشكــة. وبلغــت قيمــة إجــاميل اســتثامر العقــود 
ــام  ــداً ك ــع 362 عق ــون دوالر بواق ــة 20.7 ملي ــدى الهيئ املســجلة ل
ــاً  ــذا انخفاض ــس ه ــام 2018. ويعك ــن الع ــع األول م ــة الرب يف نهاي
بلغــت نســبته 25% مقارنــًة بالربــع الســابق، وارتفاعــاً بنســبة %7 
مقارنــًة مــع الربــع املناظــر. باملقابــل ســّجلت أعــداد عقــود التأجــري 
التمويــيل انخفاضــاً بنســبة 15% و1.4% مقارنــًة مــع الربــع الســابق 
واملناظــر عــىل التــوايل )انظــر الجــدول 5-3(. ويعــود ذلــك إىل 

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

شكل 5-3: توزيع محفظة التأمني وفقا للرشكات العاملة يف 
فلسطني كام هو يف نهاية الربع األول 2018

ــل نظــراً للمخاطــر  ــح التموي ــظ بعــض الــرشكات يف من ــادة تحّف زي
املرافقــة للعمليــة، إضافــة إىل صعوبــة وصــول الــرشكات إىل مصــادر 
ــر بشــكل ســلبي  ــذي أثّ متويــل مســتدامة للتوســع يف عملياتهــا وال
ــي ســادت  ــام أّن األوضــاع السياســية الت ــرشكات، ك عــىل نشــاط ال

ســاهمت يف ذلــك.

جدول 5-3: إجاميل قيمة عقود التأجري التموييل وعدد عقود 
التأجري التموييل

الربع من العام
قيمة عقود التأجري 

التموييل )مليون دوالر( 

عدد عقود التأجري 

التموييل

19.26367الربع األول، 2017

425  27.65الربع الرابع، 2017

20.65362الربع األول، 2018

ــدد  ــاٍل يف ع ــز ع ــاك ترك ــإنَّ هن ــكل 5-4، ف ــن الش ــظ م ــام ياُلح ك
ــم يف  ــه بنســبة 37%، ث ــة رام الل ــيل يف مدين ــود التأجــري التموي عق
ــل بنســبة 12%، وتشــكل  ــة نابلــس بنســبة 16% تليهــا الخلي مدين
بقيــة املحافظــات مجتمعــة مــا مجموعــه نحــو 40% مــن إجــاميل 

عــدد العقــود.
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ــة  ــّكل الحّص ــت تش ــا زال ــات م ــارة إىل أّن املركب ــم اإلش ــن امله  وم
األكــر مــن محفظــة التأجــري التمويــيل، حيــث شــّكلت مــا نســبته 
ــذا  ــود ه ــكل 5-5(. ويع ــود )الش ــة العق ــاميل قيم ــن إج 82.8% م
الرتكّــز إىل ســهولة تســجيل ملكيــة املركبــات يف دوائــر الســري وتــدين 
مخاطــر تأجريهــا.  أّمــا تــدين نســبة عقــود تأجــري املعــدات فيعــود 
إىل إحجــام الــرشكات عــن متويلهــا نظــراً الرتفــاع املخاطــرة املتعلقــة 
العقــود الخاّصــة باملعــدات  بامللكيــة، ومــن املؤمــل أن تزيــد 
بالفــرتات القادمــة نظــراً لصــدور قانــون ضــامن الحقــوق يف املــال 
املنقــول والتعليــامت الخاصــة بــه ووضعــه موضــع التطبيــق الفعيل.

شكل 5-4: التوزيع الجغرايف لعقود التأجري التموييل املسجلة 
حسب العدد كام هي يف نهاية الربع األول 2018

شكل 5-5: توزيع مكونات محفظة التأجري التموييل 
حسب طبيعة املأجور كام هي يف نهاية الربع األول 2018

حصلــت هيئــة ســوق رأس املــال الفلســطينية يف شــهر شــباط مــن العــام 
ــة  ــات املرشف ــة للهيئ ــة الدولي ــة يف املنظم ــة الكامل ــىل العضوي 2013 ع
عــىل أســواق املــال )أيوســكو(. وهــذه املنظمــة هــي أرفــع جســم مهنــي 
عاملــي يف مجــال الرقابــة واإلرشاف عــىل أســواق املــال. وبهــذا أصبحــت 
فلســطني العضــو رقــم واحــد بعــد املئــة بــني الــدول املوقّعــة عــىل مذكــرة 

التعــاون املشــرتك.

ــكو  ــة األيوس ــة مبنظم ــراف الخاص ــددة األط ــاون متع ــرة التع ــزم مذك تُل
امتثــال الهيئــات الرقابيــة التــي تنظــم وتراقــب قطــاع األوراق املاليــة يف 
تطبيــق مبــادئ املنظمــة الدوليــة، والتعــاون التــام بــني األعضــاء يف مجــال 
الرقابــة عــىل أســواق املــال والحفــاظ عــىل حقــوق املســتثمرين وتبــادل 
املعلومــات مبــا يضمــن منــع الغــش والتالعــب باألســعار أو التــداول بنــاًء 
عــىل معلومــات داخليــة أو أي إجــراء مــن شــأنه أن يوثّــر عــىل ســالمة 

التعامــل يف أســواق املــال يف الــدول األعضــاء.

إّن انضامم هيئة ســوق رأس املال الفلســطينية إىل »أيوســكو« سيســاعدها 
عــىل تبــادل املعلومــات مــع الهيئــات النظــرية، كــام سيســاعدها يف ســعيها 
املتواصــل ملواكبــة أحــدث املامرســات الدوليــة، ومتابعــة آخر املســتجدات 
عــىل األرض، التــي تؤثــر عــىل الغايــات الرئيســية للمنظمــة وتتأثــر بهــا. 
هــذا فضــالً عــن أّن االنضــامم للمنظمــة يــؤدي إىل تحســني ســمعة قطــاع 
األوراق املاليــة الفلســطينية ويدعــم جهــود جــذب االســتثامرات األجنبيــة. 
أخــرياً، إّن الحصــول عــىل العضويــة سيســاعد الهيئــة يف تطبيــق التقييــامت 
واملعايــري الدوليــة، مثــل التقييــم املشــرتك ملنطقــة الرشق األوســط وشــامل 
إفريقيــا ملكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب، والــذي ســتخضع لــه 
فلســطني يف العــام 2020 مــن قبــل مجموعــة مــن الخــراء املنتدبــني مــن 

.FATF قبــل مجموعــة العمــل املــايل

ومــن أبــرز املحطــات التــي تــّم االســتفادة منهــا نتيجــة انضــامم الهيئــة 
إىل العضويــة الكاملــة للمنظمــة حصــول بورصــة فلســطني عــىل العضويــة 
ــة  ــة بورص ــك ترقي ــة WFE، وكذل ــات العاملي ــاد البورص ــة يف اتّح الكامل

.FTSE فلســطني إىل األســواق املبتدئــة ضمــن مــؤرشات

 IOSCO املنظمة الدولية لهيئات سوق املال

ــة أطــراف الســوق،  ــاول كافّ ــادئ تتن أقــرّت املنظمــة مجموعــة مــن املب
وهــي مرشــد لتنظيــم أســواق املــال يف الــدول األعضــاء بهــدف تحقيــق 

ثالثــة غايــات رئيســية:

توفري الحامية للمستثمرين.  •
•  ضــامن تحقــق العدالــة والكفــاءة والشــفافية للمعامــالت التــي تتــم 

ــة. باألســواق املالي
•  التقليل من املخاطر الناشئة عن املعامالت املالية.

وأقــرّت املنظمــة مجموعــة مــن املبــادئ، وعددهــا 38 مقســمة إىل تســع 
مجموعــات، مــن أجــل تحقيــق تلــك األهــداف بشــكل فعــال. وفيــام يــيل 

رسد موجــز لهــذه املبــادئ: 

ــة  ــد التنظيمي ــع القواع ــا وض ــوط به ــة املن ــة بالجه ــادئ الخاص أوالً: املب
لســوق املــال مــن خــالل الجهــة الرقابيــة: حيــث يجــب أن تتمتــع الجهــة 
املنظمــة للســوق باالســتقاللية يف تنفيــذ أعاملهــا ومامرســة ســلطاتها، وأن 
ــدرة  ــة إىل الق ــة باإلضاف ــوارد الالزم ــة وامل ــلطة الكافي ــا الس ــون لديه يك

عــىل أداء وظائفهــا ومامرســة ســلطاتها.

صندوق 6 - املعايري الدولّية التي تحكم عمل 
قطاع األوراق املالية
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ــب  ــث يتوج ــم: حي ــة التنظي ــات ذاتي ــة باملؤسس ــادئ الخاص ــاً: املب ثاني
ــة  عــىل الجهــة املنظمــة للســوق االســتفادة مــن عمــل املؤسســات ذاتي
التنظيــم التــي متــارس مســؤوليات إرشافيّــة مبــارشة يف املجــاالت الخاصــة 
ــة  ــاع معايــري العدالــة والرسيّ بهــا، وعــىل املؤسســات ذاتيــة التنظيــم اتّب

عنــد مامرســة صالحيتهــا.

ــة:  ــة لألســواق املالي ــد التنظيمي ــق القواع ــادئ الخاصــة بتطبي ــاً: املب ثالث
ــح  ــال والصحي ــق الفّع ــايب التطبي ــام الرق ــن النظ ــب أن يتضم ــا يتوج هن
اإللــزام  وســلطات  والرقابــة،  والتحقيقــات  التفتيــش  لعمليــات 
بالترشيعــات، والتحقــق مــن فاعليــة برامــج االلتــزام والرقابــة الداخليــة.

ــة:  ــواق املالي ــح األس ــم لوائ ــاون يف تنظي ــة بالتع ــادئ الخاص ــاً: املب رابع
ويتوجــب هنــا أن يكــون للجهــة املنظمــة للســوق ســلطة تبــادل 
املعلومــات العامــة وغــري العامــة مــع الجهــات األخــرى املنظمــة لألســواق 

ــا. ــة له ــة املامثل ــة أو األجنبي ــواء املحلي س

خامســاً: املبــادئ الخاصــة بالــرشكات املصــدرة لــألوراق املاليــة: يتضمــن 
ــر إفصــاح كامــل ودقيــق ويف التوقيــت املناســب  هــذا املبــدأ رضورة توفّ
ــي  ــة الت ــرى الجوهري ــات األخ ــر واملعلوم ــة واملخاط ــج املالي ــن النتائ ع
تســاعد املســتثمرين يف اتخــاذ قراراتهــم، كذلــك تعزيــز مفهــوم الحوكمــة 
ــم  ــلوب يتس ــة بأس ــاهمي الرشك ــة ملس ــوق املتكافئ ــن الحق ــي تضم الت
بالعدالــة واملســاواة، والحــق يف تعيــني مدقــق الحســابات الخارجــي 
ــىل  ــن أع ــة ضم ــبة واملراجع ــري املحاس ــال مبعاي ــامن االمتث ــة لض للرشك

ــاً. ــة عاملي املســتويات املقبول

التصنيــف  ووكاالت  الحســابات،  مبراقبــي  الخاصــة  املبــادئ  سادســاً: 
اإلئتــامين ومقدمــي خدمــات املعلومــات: حيــث ينبغــي أن يخضــع مراقبو 
الحســابات ملســتوى كاٍف مــن الرقابــة وضــامن االســتقاللية التاّمــة عــن 

الجهــة املصــدرة، وكذلــك املثــل بالنســبة إىل وكاالت التصنيــف اإلئتــامين 
ومــزودي خدمــات املعلومــات.

الجامعــي – صناديــق  االســتثامر  بآليــات  الخاّصــة  املبــادئ  ســابعاً: 
االســتثامر: يعــود هــذا املبــدأ ويؤكــد عــىل رضورة اتســام النظــام الرقــايب 
ــن  ــق مل ــهولة التطبي ــم وس ــة والتنظي ــة والحوكم ــم باملالمئ ــري تتس ملعاي
يرغــب يف التســويق أو تشــغيل نظــم االســتثامر الجامعــي، عــن طريــق 
وضــع قواعــد تحكــم الشــكل القانــوين والهيــكيل للــرشكات وكذلــك وضــع 

ــا. ــني أصــول واســتثامرات العمــالء وحاميته قواعــد للفصــل ب

ثامنــاً: مبــادئ خاصــة بالــرشكات العاملــة يف مجــال األوراق املاليــة: يركــز 
ــة  ــة رأس املــال لــرشكات األوراق املالي ــات كفاي ــدأ عــىل متطلب هــذا املب
ونظــام املخاطــر والرقابــة الداخــيل الــذي يتوجــب أن تعتمــده الــرشكات 

يف سياســتها وإجــراءات عملهــا.

تاســعاً: مبــادئ خاصــة بالســوق الثانــوي )ســوق التــداول(: وهنــا يتوجب 
أن يخضــع نظــام التــداول وإنشــاء بورصــات األوراق املاليــة لســلطة 
ــة  ــز وفــرض الرقاب ــك األمــر تعزي وإرشاف الجهــة املنظمــة للســوق، كذل
ــداول بهــا لضــامن ســالمة  املســتمرة واإلرشاف عــىل البورصــة ونظــم الت
املعامــالت، وذلــك مــن خــالل املحافظــة عــىل قواعــد العدالــة واملســاواة 
التــي تحقــق التــوازن املناســب بــني مطالــب مختلــف فئــات املتعاملــني 

بالســوق.

مراد جدبه، هيئة سوق رأس املال الفلسطينية

6- مؤرشات االستثامر1 

رخص البناء

ــّجلة  ــاء املس ــص البن ــّور يف عــدد تراخي ــكل 6-1 التط ــرض الش يع
ــاء املســجلة  ومســاحات األبنيــة املرّخصــة. وصــل عــدد رخــص البن
يف فلســطني يف الربــع األول 2018 إىل 2,485 ترخيــص، بانخفــاض 
بنســبة 4% عــن الربــع الســابق، وارتفــاع بنســبة 20% عــن الربــع 
املناظــر مــن العــام الســابق. كــام بلغــت حّصــة املبــاين غري الســكنية 
ــت  ــة، بلغ ــة ثاني ــن ناحي ــوايل 7%. م ــكيّل ح ــدد ال ــذا الع ــن ه م
املســاحات املرخصــة يف الربــع األول 2018 نحــو 1,008.6 ألــف مــرت 
مربــع، وهــذا أقــل بنســبة 16% عــن املســاحات املرّخصــة يف الربــع 

الســابق وبنســبة 4% عــن الربــع املناظــر مــن العــام الســابق.  

أعداد السيارات

ــن  ــد ع ــؤرش معتم ــو م ــرة األوىل ه ــّجلة للم ــيارات املس ــدد الس ع
ــعار  ــاع أس ــراً الرتف ــكان. إذ نظ ــات الس ــة وتوقّع ــة االقتصادي الحال
الســيارات، وألّن رشاءهــا غالبــاً مــا يتــم عــر االقــرتاض املــرصيف، فــإّن 

ــاخ االقتصــادي والتوقعــات.  ــّر عــن املن هــذا املــؤرش يع
مصــدر األرقــام يف هــذا القســم: الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني 2018، إحصــاءات   -1

ــات غــري منشــورة. ــرة الجــامرك واملكــوس، بيان ــة 2018، دائ ــة. ووزارة املالي رخــص األبني

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

* البيانات باستثناء الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إرسائيل عام 1967.
** ال تشمل رخص األسوار
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بلــغ عــدد الســيارات الجديــدة واملســتعملة )املســّجلة للمــرة األوىل( 
يف الضفــة الغربيــة يف الربــع األول مــن العــام 2018، 8,002 ســيارة. 
ــابق،  ــع الس ــا يف الرب ــن عدده ــيارة ع ــدار 344 س ــل مبق ــذا يق وه
ــن  ــر م ــع املناظ ــا يف الرب ــن عدده ــيارة ع ــدار 2,070 س ــل مبق ويق
العــام 2017. وبلغــت نســبة الســيارات املســتعملة 83% مــن 
ــر  ــة )انظ ــوق اإلرسائيلي ــن الس ــا م ــو 8% منه ــاء نح ــاميل، ج اإلج

ــدول 1-6(. الج

جدول 6-1: أعداد السيارات الجديدة واملستعملة املسجلة
ألول مرة يف الضفة الغربية )الربع األول 2018(

الشهر

سيارات من 

السوق الخارجي 

)جديد (

سيارات من 

السوق الخارجي 

)مستعمل(

سيارات من 

السوق اإلرسائييل 

)مستعمل (

املجموع

3372,1092172,663كانون الثاين

5282,2251622,915شباط

4881,7961402,424آذار

1,3536,1305198,002املجموع

نــرش الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني يف شــهر شــباط 2018 النتائــج 
األوليــة للتعــداد العــام للســكان واملســاكن واملنشــآت للعــام 2017. وتســمح 
ــذ  ــاكن من ــكان واملس ــو يف الس ــع النم ــداد بتتب ــذا التع ــة له ــج األولي النتائ
تعــداد عــام 2007. ويهــدف هــذا الصنــدوق اىل توفــري مقارنــة عامــة للنتائج 
ــيطة  ــة بس ــاء منهجي ــي 2007 و2017، واىل بن ــني عام ــاكن ب ــة باملس الخاص

لتقديــر الطلــب الكامــن والفعــيل عــىل املســاكن حســب نتائــج التعــداد.

تطور أعداد املساكن وتوزيعها بني 2007 و2017

أظهــر املســح أّن عــدد املســاكن املكتملــة1  وصــل إىل 1,041,551 مســكن 
يف فلســطني العــام 2017، بواقــع 726 ألــف مســكن يف الضفــة الغربيــة 
ــة  ــاكن املكتمل ــدد املس ــع ع ــزة. وارتف ــاع غ ــكن يف قط ــف مس و403 أل
ــة  ــزة مقارن ــاع غ ــة و55% يف قط ــة الغربي ــوايل 48%؛ 45% يف الضف بح
ــع  ــة م ــد باملقارن ــداد الجدي ــة يف التع ــة نوعي ــام 2007. وكإضاف ــع الع م
التعــدادات الســابقة، تــم مســح عــدد املســاكن تحــت التشــطيب، والتــي 

وصــل عددهــا إىل 88 ألــف مســكن يف فلســطني.

أظهــرت نتائــج التعــداد أّن نســبة املســاكن املأهولــة )أي التــي تســتخدم 
للســكن و/أو العمــل(  بلغــت 84.7% مــن مجمــل املســاكن املكتملــة يف 
فلســطني. يبــني الجــدول 1 أّن عــدد املســاكن املأهولــة منــا مبعــدل %4.6 
ــة  ــري املأهول ــاكن غ ــدد املس ــا ع ــني من ــني 2007 و2017، يف ح ــنوياً ب س
مبعــدل أعــىل يبلــغ 6.3% ســنوياً. كــام يبــني الجــدول اختالفــاً كبــرياً بــني 
ــري  ــاكن غ ــو املس ــدالت من ــزة يف مع ــاع غ ــاع قط ــة وقط ــة الغربي الضف

ــة مــع 8.4% يف القطــاع ســنوياً.  ــة، 5.5% يف الضفــة مقارن املأهول

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

التشــطيب.

صندوق 7 – الطلب الفعيل عىل املساكن يعادل ثلث الطلب الكامن

تتكون املساكن غري املأهولة من ثالثة أنواع من املساكن:
املســاكن »املغلقــة«، وهــي مســاكن مشــغولة ولكّنهــا كانــت مغلقــة   •
طــوال فــرتة التعــداد بســبب غيــاب األرسة التــي تقيــم فيهــا. وبلغــت 
نســبة هــذه املســاكن 3.7% مــن إجــاميل عــدد املســاكن املكتملــة يف 

فلســطني يف 2017.
املســاكن »الخاليــة«، وهــي مســاكن مكتملــة البنــاء ولكــن غــري   •
مســتخدمة للســكن أو العمــل رغــم صالحيتهــا لذلــك. وبلغــت 
نســبة هــذه املســاكن 6.6% مــن إجــاميل عــدد املســاكن املكتملــة يف 

فلســطني يف 2017.
املســاكن »املهجــورة«، وهــي مســاكن غــري صالحــة للســكن وليســت   •
مشــغولة بــأرسة. وبلغــت نســبة هــذه املســاكن 1.4% مــن إجــاميل 

ــطني يف 2017.  ــة يف فلس ــاكن املكتمل ــدد املس ع

يوّضــح الجــدول 2 التوزيــع النســبي للمســاكن غــري املأهولــة يف فلســطني 
بشــكل عــام، ويف الضفــة والقطــاع عــىل حــدا. يُســتفاد مــن الجــدول أّن 
نصــف املســاكن غــري املأهولــة يف قطــاع غــزة كانــت مســاكن »خاليــة« 
يف 2017، يف حــني بلغــت النســبة 40% يف الضفــة. ويُشــري هــذا إىل شــّدة 
قيــود محدوديــة الدخــل وصعوبــة الحصــول عــىل إئتــامن لتمويــل رشاء/
ــة.   ــة مــع الضف ــاء يف قطــاع غــزة باملقارن ــة البن ــازل مكتمل اســتئجار املن
وكان عــدد هــذا النــوع مــن املســاكن يــزداد ســنوياً مبعــدل 0.6% فقــط 

يف الضفــة مقابــل 7% يف القطــاع خــالل 2017-2007.

أّمــا املســاكن »املغلقــة« فلقــد بلغــت نســبتها 49% مــن إجــاميل املســاكن غري 
املأهولــة يف الضفــة و45% يف القطــاع. وشــهدت هــذه املســاكن منــواً ســنوياً 
ــرصم.  ــد املن ــالل العق ــاع خ ــة والقط ــن الضف ــني 10-12% يف كل م ــرتاوح ب ي
ــطري  ــة« يف ش ــاكن »املغلق ــو يف املس ــدل النم ــر أّن مع ــت للنظ ــن امللف وم
الوطــن كان يزيــد عــىل ضعــف معــدل منــو املســاكن املكتملــة خــالل العقــد.

السياحة

يســتفاد مــن األرقــام التــي نرشتهــا املنظمــة العامليــة للســياحة 
التابعــة لألمــم املتحــدة )UNWTO(  أن فلســطني كانــت عــىل رأس 
ــزوار  ــدول العــرشة التــي شــهدت أعــىل معــدالت منــو يف عــدد ال ال
األجانــب يف العــام 2017. 2 اذ ارتفــع عــدد الســياح األجانــب يف 
فلســطني بنســبة 58% يف العــام 2017 مقارنــة بالعــام الســابق، 
ــرص يف  ــاءت م ــائحة. وج ــائح وس ــف س ــدد اىل 630 أل ــل الع ووص
املركــز الثــاين مبعــدل منــو 51% وعــدد زوار 8 مليــون يف 2017، 
وهــو رقــم مــازال بعيــدا عــن عــدد الســياح الــذي بلــغ 14 مليــون 
يف 2010. جزيــرة ماريانــا )يف املحيــط الهــادي( حلــت يف املركــز 
الثالــث، تبعتهــا ايســلندا. وجــاءت تونــس يف املركــز الخامــس )منــو 
32% وعــدد ســياح 7.5 مليــون(. ثــم فيتنــام، واألرغــواي و نيكاراجــوا  
ومنغوليــا )400 ألــف ســائح فقــط(. وأخــريا جــاءت ارسائيــل يف 
املركــز العــارش مــع معــدل منــو يف عــدد الســياح يبلــغ 25% وعــدد 

ــر يف 2017.  ــون زائ ــاوي 3.7 ملي يس

2  https://www.telegraph.co.uk/travel/news/surprising-countries-
where-tourism-is-booming-in-2017/
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جدول 1: املساكن املكتملة ومتوسط معدالت النمو السنوية  بني 2007 و2017

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

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

املساكن غري مأهولةاملساكن املأهولة
النمو يف عدد 

السكان %
النمو يف عدد 

األرس % النمو يف عدد 
املساكن املكتملة %

العدد 
2017

متوسط النمو 
السنوي % 

العدد 
2017

متوسط النمو 
السنوي %

4.8882,0934.6159,4586.32.694.43فلسطني

4.5547,2264.3113,9355.52.264.05الضفة 

5.5334,8675.245,5238.43.405.56قطاع غزة

متوسط النمو السنوي خالل 2007 - 2017 %التوزيع النسبي للمساكن غري املأهولة %

مهجورةخاليةمغلقة
مهجورةخاليةمغلقة

200720172007201720072017

36.147.858.243.35.78.911.52.115.2فلسطني

5.816.1%34.148.859.540.56.410.712.2الضفة الغربية

41.945.354.250.23.94.59.97.110.8قطاع غزة

املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني: التعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت 2017، بيانات منشورة وغري منشورة. 
ــاكن  ــا. املس ــم فيه ــي تقي ــاب األرسة الت ــبب غي ــداد بس ــرتة التع ــوال ف ــة ط ــت مغلق ــا كان ــغولة ولكّنه ــاكن مش ــي مس ــة« ه ــاكن »املغلق املس
»الخاليــة« هــي مســاكن مكتملــة البنــاء ولكــن غــري مســتخدمة للســكن أو العمــل رغــم صالحيتهــا لذلــك. املســاكن »املهجــورة« هــي مســاكن 

غــري صالحــة للســكن وليســت مشــغولة بــأرسة

الطلب عىل املساكن

يتأثــر الطلــب عــىل املســاكن بالعديــد مــن العوامــل االقتصاديــة واملاليــة 
والدميوغرافيــة والســلوكية. وســوف نتنــاول هنــا بعــض مــن هــذه العوامــل التــي 
تفــرّس التفــاوت يف املــؤرشات الســابقة بــني الضفــة والقطــاع. أوالً، منــو الســكان: 
ــا أّن النمــو الســكاين يف قطــاع غــزة )3.4% باملتوســط ســنوياً خــالل  يالحــظ هن
ــاً،  ــة )2.3%(. ثاني ــة الغربي ــه يف الضف ــىل من ــة( كان أع ــرش املاضي ــنوات الع الس
متوســط عــدد أفــراد األرسة: انخفــض هــذا املتوســط بشــكل أكــر يف قطــاع 
ــة  ــة( مقارن ــرش املاضي ــنوات الع ــالل الس ــنوياً خ ــدار 1.4% س ــزة )مبق غ
ــات  ــل وتوقع ــتوى الدخ ــاً، مس ــة )1.3%(. ثالث ــة الغربي ــه يف الضف مبثيل
املســتقبل ومعــدالت الفائــدة. واضــح أّن االنخفــاض األرسع يف متوســط 
عــدد أفــراد األرسة )أي الزيــادة األرسع يف عــدد األرس( بالرتافــق مــع النمو 
ــكنية  ــدات الس ــة للوح ــو الحاج ــي أّن من ــكان، يعن ــدد الس ــر يف ع األك
ــل،  ــة. باملقاب ــة مــع الضفــة الغربي ــرية أرسع يف القطــاع مقارن ــزداد بوت ت
مســتوى الدخــل وتوفــر فــرص اإلئتــامن تدفــع بالطلــب عــىل الســكن إىل 

ــه يف القطــاع. ــة من النمــو بشــكل أرسع يف الضفــة الغربي

ــواع  ــن أن ــني م ــني نوع ــكان ب ــل اإلس ــة يف حق ــات االقتصادي ــز األدبي متي
ــكن: ــىل الس ــب ع الطل

الطلــب الكامــن )latent demand(، وهــو يشــري فقــط إىل الرغبــة أو   •
ــر بشــكل  ــب يتأث ــو طل ــه فه الحاجــة إىل رشاء وحــدة ســكنية، وعلي
ــة  ــات االجتامعي ــة وحجــم األرسة والرتتيب ــري بالعوامــل الدميوغرافي كب

ــزواج(.  )مثــل الســن املناســب لل
الطلــب الفعــيل، وهــو الطلــب املدعــوم بالقــدرة عــىل الــرشاء، وهــو   •
يعكــس عــدد الوحــدات الســكنية املطلوبــة بعــد األخــذ بعــني االعتبار 
ــتقبلية  ــات املس ــامن والتوقع ــر اإلئت ــدة وتوف ــعار الفائ ــل وأس الدخ

وغريهــا مــن العوامــل الخارجيــة املؤثــرة. 

ــي وردت ســابقاً، أّن  ــات الت ــاًء عــىل املعلوم ــارشة، بن ــع مب وميكــن التوقّ
ــه  الطلــب الكامــن عــىل الســكن يف قطــاع غــزة ينمــو بشــكل أرسع من

ــب الفعــيل. ــح بالنســبة للطل ــة، ولكــن العكــس صحي ــة الغربي الضف

جدول 3: تقدير الطلب الفعيل والطلب الكامن اإلضايف 
عىل املساكن يف فلسطني للفرتة 2027-2017

الفجوة بني الطلب الكامن والطلب الفعيل عىل السكن
ــب  ــر الطل ــة لتقدي ــة مفّصل ــاذج إيكونومرتي ــة من ــدول املختلف ــق ال تطب
الفعــيل والكامــن املســتقبيل عــىل الســكن عــىل ضــوء تطــّور املتغــريات 
املؤثــرة املختلفــة. وكطريــق بديــل ومبســط لتقديــر الطلــب املســتقبيل 
ــا  ــّر عنه ــي يع ــة الت ــات املعلن ــات واإلمكاني ــىل الرغب ــامد ع ــن االعت ميك
الســكان أنفســهم. وســوف نســتخدم هــذه املنهجيــة للوصــول إىل تقديــر 
تقريبــي لتصنيفــات الطلــب عــىل املســاكن يف فلســطني خــالل الســنوات 
العــرش بــني 2017 و2027، وإىل تأكيــد االســتنتاجات الســابقة حــول 

ــني الضفــة والقطــاع. التفــاوت يف ســوق الســكن ب

ــر مســح ظــروف الســكن )2015( معلومــات حــول حاجــة األرس يف  يوفّ
فلســطني إىل الوحــدات الســكنية وعــن قدرتها عــىل اقتناءها يف املســتقبل 
ــا باســتخدام هــذه  )خــالل العــرش ســنوات التاليــة للمســح(. ولقــد قمن
املعلومــات والنســب وطبقناهــا عــىل نتائــج تعــداد الســكان واملســاكن 
لعــام 2017 بهــدف التوصــل إىل تقديــر للطلــب الكامــن والطلــب 
ــألرس الفلســطينية عــىل الوحــدات الســكنية خــالل الســنوات  الفعــيل ل

العــرشة القادمــة.2

أظهــرت نتائــج هــذا التمريــن املبســط أّن الطلــب الفعــيل عــىل املســاكن 
ســيبلغ 335 ألــف وحــدة ســكنية يف فلســطني يف العقــد القــادم، موزعــاً 

يفــرتض هــذا التمريــن أّن التوزيــع النســبي لحاجــة األرس إىل الوحــدات الســكنية ولقدرتهــا   -2
عــىل تحقيــق ذلــك ظــّل ثابتــاً بــني العــام 2015 و2017.

الطلب الفعيلالطلب الكامنالبيان
نسبة الطلب الفعيل 

إىل الطلب الكامن

35%966,631334,704فلسطني

52%524,707271,959ضفة غربية

14%441,92462,744قطاع غزة
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7- األسعار والتضّخم 1

ــة  ــعار مجموع ــؤرش ألس ــو م ــتهلك ه ــعار املس ــايس ألس ــم القي الرق
مختــارة مــن الســلع والخدمــات األساســية التــي تعكــس منــط 
ــد مــا. ويطلــق عــىل  ــة املتوســطة يف بل االســتهالك الوســطي للعائل
مجموعــة هــذه الســلع والخدمــات اســم »ســلّة االســتهالك«. 
ومعــّدل التضخــم هــو معــّدل االرتفــاع يف هــذا الرقــم القيــايس بــني 
ــن. ويعــّر معــّدل التضخــم عــن التغــري يف القــّوة  تاريخــني محددي
ــب االســمية،  ــات األجــور والروات ــرتاض ثب ــة للدخــل. إذ باف الرشائي
فــإّن تضخــم األســعار مبقــدار 10% يف الســنة يعنــي أّن القــّوة 

ــبة. ــس النس ــت بنف ــول انخفض ــة للدخ الرشائي

يبــني الشــكل 7-1 منحيــني، يصور األول تطــور الرقم القيايس ألســعار 
ــع  ــع األول 2010 والرب ــني الرب ــن( ب ــور األمي ــىل املح ــتهلك )ع املس
األول 2018، ويقيــس الثــاين )عــىل املحــور األيــرس( التبــدل املئــوي 
يف الرقــم القيــايس ألســعار املســتهلك يف كل ربــع ســنة مقارنــة مــع 
الربــع الســابق عليــه، أي معــّدل التضخــم يف كل ربــع ســنة. وصــل 
الرقــم القيــايس ألســعار املســتهلك يف الربــع األول 2018 إىل 110.27 
مقارنــة مــع 110.94 يف الربــع الرابــع 2017. أي أّن معــّدل التضخــم 
ــاض يف  ــالباً )انخف ــع 2017 كان س ــني األول 2018 والراب ــني الربع ب
األســعار( مبقــدار 0.60%. وجــاء هــذا االنخفــاض نتيجــة انخفــاض 
ــدار %4.84،  ــغ مبق ــة والتب ــات الكحولي ــة املرشوب ــعار مجموع أس
وأســعار مجموعــة خدمــات التعليــم مبقــدار 1.00%، وأســعار 
ــدار %0.94،  ــة مبق ــات املرطب ــة واملرشوب ــواد الغذائي ــة امل مجموع
ــدار %0.42،  ــة مبق ــس واألحذي ــة واملالب ــة األقمش ــعار مجموع وأس
عــىل الرغــم مــن ارتفــاع أســعار مجموعــة االتصــاالت بنســبة 
0.83%، وأســعار مجموعــة الخدمــات الطبيــة بنســبة 0.55%. كــام 
ــة  ــداره 1.12% باملقارن ــع األول 2018 تضخــامً ســالباً مق شــهد الرب

ــع املناظــر 2017. مــع الرب

أسعار الجملة وأسعار املنتج

ــار  ــع إىل تج ــعر البي ــة )س ــعار الجمل ــايس ألس ــم القي ــض الرق انخف
ــني الربــع األول 2018 والرابــع 2017.  التجزئــة( مبقــدار 1.44% ب
ونتــج هــذا عــن انخفــاض أســعار الجملــة للســلع املحليــة مبقــدار 
1.47%، وأســعار الجملــة للســلع املســتوردة مبقــدار 1.13%. يف 

مصــدر األرقــام يف هــذا القســم: الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، 2018.  مســوح   -1
ــاب  ــطينية الحتس ــد الفلس ــلطة النق ــع س ــاون م ــية، 2010 - 2017. بالتع ــام القياس األرق

ــة. ــّوة الرشائي الق

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

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

ــب الكامــن  ــإّن الطل ــل ف ــة و20% يف القطــاع. باملقاب ــني 80% يف الضف ب
ســيصل إىل 967 ألــف وحــدة، موزعــاً بــني 55% يف الضفــة و45% يف 
ــي أّن 35% فقــط مــن  القطــاع. نســبة الطلــب الفعــيل إىل الكامــن تعن
ــاء/ ــف بن ــل تكالي ــىل تحّم ــدرة ع ــا الق ــيكون لديه ــطني س األرس يف فلس

رشاء مــا ترغــب بــه مــن املســاكن يف الســنوات العــرش القادمــة )أّي أّن 
65% مــن العائــالت لــن يكــون لديهــا القــدرة عــىل تحقيــق رغباتهــا مــن 

الوحــدات الســكنية(. 

يوّضــح الجــدول 3 اتســاع الفجــوة بــني الطلــب الكامــن والطلــب الفعــيل 
يف قطــاع غــزة مقارنــة مــع الضفــة، إذ يف حــني ميكــن لنحــو نصــف ســكان 
الضفــة تحقيــق رغباتهــم بامتــالك مســكن يف العقــد القــادم، فــإّن نســبة 

هــؤالء ال تزيــد عــن 14% يف قطــاع غــزة. وهــذه النتيجــة ميكــن أن تُلقــي 
الضــوء عــىل التبايــن الكبــري يف منــو املســاكن الخاليــة بــني شــطري الوطــن 
خــالل العقــد املــايض )مجمــل النمــو كان حــوايل 6% يف الضفــة الغربيــة 
باملقارنــة مــع 70% يف قطــاع غــزة(. إذ يلــوح وكأن عــرض املســاكن 
يــزداد عــىل ضــوء الطلــب الكامــن يف غــزة، يف حــني أّن الطلــب الفعــيل 
ال يشــّكل ســوى نســبة ضئيلــة مــن الرغبــات والحاجــات. وهــذا بــدوره 
يعــود عــىل قســوة الظــروف االقتصاديــة وتبعــات الحصــار الخانــق الــذي 

يعــاين منهــا القطــاع. 

حبيب حن، معهد “ماس”

معدل التضخم

الرقم القیاسي ألسعار 
المستهلك
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حــني ارتفــع الرقــم القيــايس ألســعار املنتــج )األســعار التــي يتلّقاهــا 
املنتجــون املحلّيــون( بنســبة 1.82% بــني الربعــني، ونتــج هــذا 
ــتهلكة  ــة واملس ــلع املنتج ــج للس ــعار املنت ــاع أس ــن ارتف ــاع ع االرتف
محليــاً مبقــدار 2.10%، بينــام ســّجلت أســعار املنتــج للســلع املنتجة 
محليــاً ومصــّدرة للخــارج انخفاضــاً مقــداره 0.53% )انظــر الشــكل 

 .)2-7

األسعار والقوة الرشائية2 

القــوة الرشائيــة للشــيكل: ميثـّـل معــّدل تضخــم األســعار يف االقتصــاد 
ــة األفــراد الذيــن  الفلســطيني مقياســاً لتطــّور القــوة الرشائيــة لكافّ
يتلقــون رواتبهــم بالشــيكل وينفقــون كامــل دخلهــم بهــذه العملــة، 
أي أّن تطــّور القــوة الرشائيــة لهــذه العملــة يعــادل ويعاكــس 
ــات  ــرتة. وتشــري بيان ــس الف ــالل نف ــعار خ ــري يف األس ــّدل التغ مع
الجهــاز املركــزي لالحصــاء الفلســطيني إىل انخفــاض مــؤرش أســعار 
ــة بالربــع  املســتهلك بنحــو 0.60% خــالل الربــع األول 2018 مقارن
الســابق كــام ذكرنــا ســابقاً، وهــو مــا يعنــي تحّســن القــوة الرشائيــة 
ــة  ــوة الرشائي ــنت الق ــام تحّس ــدار. ك ــس املق ــيكل بنف ــة الش بعمل
ــع  ــة بالرب ــة الشــيكل بنحــو 1.12% مقارن ــع لعمل خــالل هــذا الرب

املناظــر.

القــّوة الرشائيــة للــدوالر: شــهد الربــع األول 2018 تراجعــاً يف قيمــة 
ــة  ــبة 7.68% مقارن ــو 1.45%، وبنس ــيكل بنح ــل الش ــدوالر مقاب ال
بالربــع الســابق واملناظــر عــىل الرتتيــب، ويف الوقــت ذاتــه تراجــع 
معــّدل التضخــم يف فلســطني بنســبة 0.60% و1.12% خــالل نفــس 
ــن  ــراد الذي ــة لألف ــوة الرشائي ــإّن الق ــك، ف ــىل ذل ــاًء ع ــرتة. وبن الف
يتلقــون رواتبهــم بالــدوالر وينفقــون كامــل مرصوفاتهــم بالشــيكل، 
قــد تراجعــت خــالل الربــع األول 2018 بنحــو 0.85% و%6.56 
خــالل نفــس فــرتة املقارنــة، نتيجــة انخفــاض قيمــة الــدوالر مقابــل 
الشــيكل وارتفــاع القــوة الرشائيــة للشــيكل. ونظــراً الرتبــاط الدينــار 
األردين مــع الــدوالر بســعر رصف ثابــت فقــد شــهدت القــوة 
ــاً  ــدوالر، تقريب ــة ال ــىل عمل ــورات ع ــس التط ــار نف ــة للدين الرشائي

ــكل 3-7(.  ــر الش )انظ

ــا “القــدرة عــىل رشاء الســلع والخدمــات باســتخدام مــا  تعــرّف القــوة الرشائيــة عــىل أنّه  -2
ميلكــه الفــرد مــن ثــروة، وتعتمــد عــىل دخــل املســتهلك وعــىل التغــري يف معــدل األســعار 
وســعر رصف العملــة، لــذا فــإّن التغــري يف القــوة الرشائيــة بافــرتاض ثبــات الدخــل = معــدل 

التغــري يف ســعر رصف العملــة مقابــل الشــيكل - معــدل التضخــم..

شكل 7-3: تطور القوة الرشائية بالعمالت املختلفة 
خالل الربع األول 2018 )نسبة مئوية(
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مقارنة بالربع السابق مقارنة بالربع المناظر

ــن  ــادرة م ــام 1945 مبب ــريب« يف الع ــايئ الع ــرشوع اإلنش ــة »امل ــت جمعي تأسس
ــك مــن  الســيايس الفلســطيني مــوىس العلمــي )1879 - 1984(. وهــي عــىل ذل
ــدف األســاس  ــة يف فلســطني. وكان اله ــري الربحي ــة غ ــات اإلنتاجي ــل الجمعي أوائ
لهــذه املبــادرة مواجهــة نشــاطات الحركــة الصهيونيــة الراميــة إىل تهويــد 
ــطينيني  ــني الفلس ــاع الفالح ــني أوض ــة، وتحس ــوع النكب ــل وق ــطني قب أرايض فلس
ــن العلمــي، بحكــم  ــز ثباتهــم عــىل األرض. ومتّك ــة لتعزي ــة واالجتامعي االقتصادي
ــة  ــدول العربي ــرار مــن جامعــة ال ــة املتشــعبة، مــن اســتصدار ق ــه العربي عالقات
بتأســيس ومتويــل نشــاطات الجمعيــة. وبحلــول عــام 1948 كانــت قــد متلّكــت 
أرضــاً مســاحتها 500 دونــم بالقــرب مــن جنــني، وأخــرى مامثلــة يف وادي الفارعــة 
ــات  ــر خدم ــة توف ــزارع منوذجي ــون م ــا لتك ــدأت بإعداده ــس، وب ــاء نابل يف قض
ــة مبســح حــوايل  البحــث واإلرشــاد الزراعــي. ويف الوقــت نفســه قامــت الجمعي
350 مــن القــرى الفلســطينية للتعــرف عــىل مشــاكلها وتحديــد احتياجاتهــا 

ــة.1  ــول النكب ــع حل ــت م ــود توقّف ــن كل هــذه الجه ــة. ولك التنموي

تجاوبــاً مــع األوضــاع التــي نشــأت نتيجــة النكبــة حولــت الجمعيــة اهتاممهــا إىل 
العنايــة باأليتــام واملعوزيــن بــني الالجئــني وإىل توفــري املــأوى والغــذاء واللبــاس 
ــاد  ــث أن ع ــا لب ــي م ــة يف املجــال الزراع ــن نشــاط الجمعي ــم. ولك ــم له والتعلي
ــن  ــىل أراٍض متّك ــة ع ــة فائق ــاً وبرسع ــاً ملحوظ ــرشوع تقدم ــق امل ــة. وحق ثاني
ــة،  ــة وأجنبي ــدة عربي ــات عدي ــن جه ــم م ــا، بدع ــول عليه ــن الحص ــي م العلم
قــرب مدينــة أريحــا. إذ تــّم تأســيس مركــز تدريــب وإرشــاد زراعــي، بلــغ 
عــدد املتدربــني فيــه 160 شــخص يف كل دورة تدريبيــة. كــام تــم حفــر 27 بــر 
واســتصالح حــوايل 4,000 دونــم مــن األرايض املالحــة وإدخــال أنــواع عديــدة مــن 
ــع مــن أبقــار  ــام املــرشوع باســترياد قطي األشــجار املثمــرة والخــرضاوات. كــام ق
الفريزيــان وإكثــاره إىل أن وصــل عــدده إىل أكــر مــن 500 رأس. كــام تــّم تأســيس 
مصنــع حديــث إلنتــاج الحليــب املعّقــم ومشــتقاته مــن اللــن واللبنــة والجبنــة 
وغريهــا، وإىل جانــب ذلــك قــام املــرشوع برتبيــة رسب مــن الدجــاج البيــاض بلــغ 

ــات إىل 30,000 طــري. عــدده يف أحــد األوق

تلــت فــرتة ازدهــار نشــاط الجمعيــة تلــك تراجــع حــاد يف أعاملهــا بعــد نكســة 
عــام 1967، نظــراً ملوقــع أرايض املــرشوع التــي كانــت مرسحــاً للعمليــات الحربية. 
وأّدى هــذا إىل نفــوق أعــداد كبــرية مــن قطيــع املــوايش والدواجــن التابــع 
للمــرشوع، باإلضافــة إىل تدمــري أراضيــه وإتــالف نســبة كبــرية مــن آالتــه ومعداتــه 
ــد املــرشوع خســائر  ونــزوح عــدد كبــري مــن العاملــني يف مصنــع الجمعيــة. وتكبّ

كبــرية مل يبــدأ التعــايف منهــا إاّل بعــد ســنوات طويلــة. 

ــاق  ــن االتّف ــة، م ــهر قليل ــه بأش ــل وفات ــام 1983، وقب ــي يف الع ــن العلم متّك
مــع مجلــس الالجئــني الرنويجــي واملؤسســة الســويدية إلغاثــة الطفولــة 
ــا إدارة مــرشوع أريحــا حتــى عــام 1987. وشــّكل هــذا بدايــة  عــىل أن يتولي
إعــادة اإلعــامر الحقيقيــة. وحصــل املــرشوع أيضــاً عــىل دعــم مــن الصنــدوق 
العــريب لإلمنــاء االقتصــادي واالجتامعــي، والبنــك اإلســالمي للتنميــة، ومجلــس 
التعــاون االقتصــادي األورويب، وصنــدوق األوبــك. ووفّــر هــذا الدعــم الفرصــة 
أمــام إصــالح جــزء كبــري مــن البنيــه التحتيــة، وخاّصــة مصنــع األلبــان، وحفــر 

بــر جديــد وإقامــة مبــان حديثــة ملعهــد التدريــب الزراعــي. 2

ــة  ــم رشق مدين ــو 7,600 دون ــاحتها نح ــغ مس ــاً أراض تبل ــرشوع حالي ــك امل ميل
أريحــا. ويتــم إدارة املــرشوع مــن قبــل مجلــس إدارة مكــون مــن ســبع أعضــاء 
ــني اإلدارة  ــوىّل مجلــس اإلدارة تعي ــة العامــة. ويت ــل الهيئ ــم إنتخابهــم مــن قب يت
ــا  ــة أبرزه ــاريع زراعي ــّدة مش ــاً ع ــة حالي ــك الجمعي ــة. ومتتل ــة للجمعي التنفيذي
ــاً. باإلضافــة إىل مفــرخ  مصنــع ملنتجــات األلبــان، ومزرعــة لرتبيــة األبقــار ومحلب

املوقــع اإللكــرتوين لجمعيــة املــرشوع االنشــايئ العــريب. آخــر زيــارة بتاريــخ 26/06/2018.   -1
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ومــزارع لرتبيــة األســامك، وثالجــة لتخزيــن التمــور التــي يتــم إنتاجهــا عــىل أرايض 
الجمعيــة، ســواء كانــت مــن إنتــاج الجمعيــة ذاتهــا أو مــن إنتــاج املزارعــني الــذي 

يســتغلون أرايض الجمعيــة لقــاء مبلــغ رمــزي يدفعونــه لهــا.

مشاريع الجمعية3
 

مصنــع األلبــان: يعتمــد مصنــع األلبــان يف مــواده الخــام بشــكل   -
أســايس عــىل مزرعــة األبقــار التابعــة للجمعيــة والقريبــة منــه. 
ــن  ــرت، الل ــب املبس ــاج الحلي ــوط إلنت ــة خط ــع خمس ــك املصن وميتل
الرائــب، اللبنــة، الجبنــة، ولــن املخيــض. ومل يطــرأ أي توســع جوهــري 
عــىل املصنــع منــذ نشــأته. إاّل أّن الجمعيــة بصــدد إنشــاء مصنــع آخــر 
ذي تقنيــات إنتــاج أحــدث وأكــر كفــاءة، ويتناســب يف تصميمــه مــع 
معيــار )ISO 22000( لســالمة األغذيــة. ومــن املتوقــع أن يــؤدي هــذا 

ــع مــن 10 طــن إىل 60 طــن.  ــاج اليومــي للمصن ــاع اإلنت إىل ارتف
مــزارع التمــور: ميلــك املــرشوع حــوايل 35 ألــف نخلــة، ويقــوم   -
ــا يف  ــم بيعه ــي يت ــطينية الت ــور الفلس ــن التم ــو 20% م ــد نح بتوري
ــرية  ــات كب ــور يف ثالج ــاج التم ــن إنت ــم تخزي ــة. ويت ــة الغربي الضف
لضــامن توفرهــا عــىل مــدار العــام. ويعمــل املــرشوع حاليــاً بالتعــاون 
مــع مراكــز األبحــاث يف الجامعــات الفلســطينية عــىل مــرشوع تهجــني 
أشــجار البلــح البلــدي للحصــول عــىل متــر »املجهــول« الــذي تتميــز 
ــات  ــة كمي ــذا إىل مضاعف ــؤّدي ه ــع أن ي ــا. ويتوق ــة أريح ــه مدين ب
ــر  ــة التصدي ــمح بإمكاني ــكل يس ــرشوع بش ــا امل ــي ينتجه ــر الت التم

ــارج. للخ
ــيل،  ــط الني ــمك املش ــاج س ــاً إلنت ــن مفرخ ــامك: وتتضم ــة األس مزرع  -
وبــركاً لرتبيــة هــذه األســامك. ويقــوم املــرشوع ببيــع هــذه األســامك 

ــارشة.  ــتهلكني مب للمس

مــا زالــت جمعيــة املــرشوع اإلنشــايئ العــريب أمينــة لألهــداف األساســية 
ــا  ــايض. إذ م ــرن امل ــن الق ــات م ــا يف أواســط األربعين ــت عليه ــي قام الت
زالــت تقــوم بتوفــري خدمــات اإلرشــاد الزراعــي للمزارعــني لدعــم اإلنتــاج 
يف الريــف الفلســطيني، مــن خــالل توفــري أنســال محســنة مــن مــوايش 
املــرشوع وصغــار األســامك، وتقديــم الخدمــات البيطريــة وخدمــات 
التلقيــح الصناعــي. كــام قامــت بإعــادة تأهيــل مركــز التدريــب املهنــي 
ــس  ــو دي ــدس –أب ــة الق ــع جامع ــاون م ــة تع ــع إتفاقي ــي وبتوقي الزراع
ــز  ــون املرك ــل أن يك ــن املؤم ــي. وم ــاد الزراع ــب واإلرش ــل التدري لتفعي

ــة يف املســتقبل.  ــة للدراســات الزراعي ــة جامعي ــواة لكلي ن

       
وفاء البيطاوي، معهد “ماس”    

مقابلــة مــع نائــب مديــر جمعيــة املــرشوع االنشــايئ العــريب )الســيدة نجــالء حمــدان(،   -3
بتاريــخ 2018/06/25.

8- التجارة الخارجية1 

امليزان التجاري 

بلغــت قيمــة الــواردات الســلعية »املرصــودة«2  يف الربــع األول 2018 
نحــو 1,366.3 مليــون دوالر، حيــث ســجلت انخفاضــاً طفيفــاً بنســبة 
ــع  ــة مــع الرب ــع الســابق، وارتفاعــاً بنســبة 8% مقارن 0.3% عــن الرب
املناظــر. أّمــا الصــادرات الســلعية املرصــودة فقــد شــكلت مــا يقــارب 
ــا،  ــاً أيض ــاً طفيف ــجلت انخفاض ــد س ــواردات، وق ــة ال ــن قيم 20% م
ــبة  ــت بنس ــام ارتفع ــابق، بين ــع الس ــع الرب ــة م ــبة 0.5% مقارن بنس
12% مقارنــة بالربــع املناظــر مــن العــام الســابق. وميثــل الفــرق بــني 
ــذي  ــلعي وال ــاري الس ــزان التج ــز يف املي ــواردات العج ــادرات وال الص
بلــغ  1,092.9 مليــون دوالر. ولقــد تــّم تحســن هــذا العجــز بشــكل 
ــل  ــع إرسائي ــات م ــادل الخدم ــزان تب ــض يف مي ــة الفائ ــف نتيج طفي

ــون دوالر )انظــر الشــكلني 8-1 و2-8(. ــغ 7.4 ملي ــذي بل ال

مصــدر األرقــام يف هــذا القســم: الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني 2018، إحصــاءات   -1
ــد  ــلطة النق ــطيني وس ــاء الفلس ــزي لإلحص ــاز املرك ــودة. والجه ــة املرص ــارة الخارجي التج
ــع األول 2018. ــطيني، الرب ــات الفلس ــزان املدفوع ــة ملي ــج األولي ــطينية 2018، النتائ الفلس
ــري املقاصــة )للتجــارة  ــام التجــارة املســّجلة يف فوات التجــارة الســلعية املرصــودة هــي أرق  -2
ــاف  ــي(. يُض ــامل الخارج ــع الع ــارشة م ــارة املب ــة )التج ــات الجمركي ــل( والبيان ــع إرسائي م
إىل ذلــك أرقــام التجــارة باملــواد الزراعيــة )التــي تقــوم وزارة الزراعــة بتســجيلها(. أرقــام 
ــة  ــة للتجــارة الخارجي ــام الفعلي ــن األرق التجــارة املرصــودة هــي أدىن بشــكل ملحــوظ م
ــطيني... ــات الفلس ــزان املدفوع ــا يف مي ــم وضعه ــة يت ــام الفعلي ــرات األرق ــطينية. تقدي الفلس

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

شكل 8-2: صادرات وواردات الخدمات املرصودة مع إرسائيل
)مليون دوالر(
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ميزان املدفوعات

الحســاب الجــاري يف ميــزان املدفوعــات هــو صــايف الرتاكــم يف ثالثــة 
موازيــن فرعيــة هــي 1( امليــزان التجــاري، أو صــايف قيمــة الصادرات 
ــايف  ــل، أو ص ــزان الدخ ــات. 2( مي ــلع والخدم ــن الس ــواردات م وال
ــامل  ــل الع ــالت دخ ــل تحوي ــاج، مث ــل اإلنت ــل عوام ــالت دخ تحوي
العاملــني يف إرسائيــل والخــارج. 3( ميــزان التحويــالت الجاريــة، مثــل 

املســاعدات الدوليــة للحكومــة والتحويــالت الخاّصــة.

ــع  ــزان املدفوعــات الفلســطيني يف الرب ــة ملي ــج األولي أشــارت النتائ
األول مــن عــام 2018 إىل اســتمرار العجــز يف الحســاب الجــاري 
ــات(،  ــزان املدفوع ــز مي ــم عج ــه اس ــق علي ــا يطل ــاً م ــو أيض )وه
بلغــت  وبارتفــاع  أمريــي،  دوالر  مليــون   442.1 بلــغ  والــذي 
نســبته 46% عــن الربــع الســابق. ويُعــزى هــذا العجــز إىل العجـــز 
ــون دوالر  ــغ 1,123.6 ملي ــذي بل ــلعي ال ــميزان التجــاري السـ يف الـ
أمريــي، إضافــة إىل عجــز ميــزان الخدمــات الــذي بلــغ 235.7 
مليــون دوالر أمريــي، مقابــل فائــض يف ميــزان الدخــل )تولّــد 
أساســاً مــن تعويضــات العاملــني يف إرسائيــل( مبقــدار 568.9 مليــون 
دوالر، وفائــض يف ميــزان التحويــالت الجاريــة مبقــدار 348.3 مليــون 

دوالر )انظــر جــدول 1-8(.

جــرى متويــل عجــز امليــزان الجــاري هــذا مــن الحســاب الرأســاميل 
ــرضوري  ــن ال ــون دوالر. وم ــغ  612.3 ملي ــر مبل ــذي وفّ ــايل، ال وامل
االنتبــاه إىل أّن هــذا البنــد )الحســاب الرأســاميل والحســاب املــايل( 
ــة.  ــه موجب ــي، طاملــا كانــت قيمت ــاً عــىل االقتصــاد الوطن ــل دين ميثّ
ــني عجــز الحســاب  ــام ب ــوازن ت ــاً أن يحــدث ت ــن املفــرتض نظري م
الجــاري وفائــض الحســاب الرأســاميل واملــايل. أي أّن القيمــة الصافيــة 
لهــام يجــب أن تســاوي صفــر. ولكــن غالبــاً مــا يكــون هنــاك فــارق 
بينهــام، بســبب نقــص البيانــات أو التهريــب، وهــو مــا يتم تســجيله 
ــذا  ــة ه ــظ أّن قيم ــأ«. ويالح ــهو والخط ــاب الس ــد »حس ــت بن تح

البنــد انخفضــت بــني العامــني.  3

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

الربع األول 
2017

الربع الرابع 
2017

الربع األول 
2018

)1,359.3()1,386.6()1,271.8(1. امليزان التجاري للسلع والخدمات

)1,123.6()1,145.9()1,050.2(      - صايف السلع

)235.7()240.7()221.6(      - صايف الخدمات

2470.3544.3568.9. ميزان الدخل

3476.2538.7348.3. ميزان التحويالت الجارية

)442.1()303.6()325.3(4 الحساب الجاري )1+2+3(

5207.5313.4612.3. صايف الحساب الرأساميل واملايل

)170.2()9.8(6117.8. صايف السهو والخطأ**
* البيانــات باســتثناء الجــزء مــن محافظــة القــدس الــذي ضمــه االحتــالل اإلرسائيــيل 

إليــه عــام 1967.
** تم احتساب قيمة التمويل االستثنايئ يف صايف السهو والخطأ.

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

إىل بنــد صــايف الســهو والخطــأ

االستثامرات الدولية

بلغــت قيمــة األصــول الخارجيــة لالقتصــاد الفلســطيني نهايــة الربــع 
ــتثامر  ــكل االس ــي، ش ــون دوالر أمري ــو 6,211 ملي األول 2018 نح
.%18 الحافظــة  واالســتثامرات   ،%6 بنســبة  املبــارش  األجنبــي 
ــوايل  ــاد ح ــىل االقتص ــوم ع ــدة الخص ــاميل أرص ــغ إج ــل، بل باملقاب

5,157 مليــون دوالر، شــكل االســتثامر املبــارش 52% منهــا.

يعــّر الفــارق بــني األصــول والخصــوم عــىل أّن املقيمــني يف فلســطني 
»يســتثمرون«  1,054 مليــون دوالر يف الخــارج أكــر مــام »يســتثمر« 
غــري املقيمــني يف فلســطني. ولكــن يتوجب االنتبــاه إىل أّن جــزءاً كبرياً 
مــن األصــول )62%( هــو عبــارة عــن إيداعــات نقديــة )غالبــاً مــن 
املصــارف املحليــة( يف البنــوك الخارجيــة، وهــذه اإليداعــات ليســت 
ــتثامر.  ــروف لالس ــى املع ــارج باملعن ــطينية يف الخ ــتثامرات فلس اس
ــإّن  ــار ف ــني االعتب ــط بع ــارشة فق ــتثامرات املب ــا االس ــا أخذن وإذا م
األرقــام تشــري إىل أّن اســتثامرات غــري املقيمــني املبــارشة املنفــذة يف 
فلســطني تزيــد عــىل االســتثامرات املبــارشة الخارجيــة للمقيمــني يف 
الضفــة والقطــاع الفلســطينيني مبقــدار 2,295 مليــون دوالر. )انظــر 

الشــكل 3-8(.

شكل 8-3: رصيد االستثامرات الدولية )يف نهاية الربع 
األول 2018( )مليون دوالر( 
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ــل  ــق، كدلي ــي والتطبي ــواردات بالتبن ــض ال ــرتاتيجية تعوي ــت اس حظي
للسياســة الصناعيــة، يف عــدد كبــري مــن دول العــامل النامــي، خصوصــاً 
ــايض.  ــرن امل ــن الق ــة، يف الخمســينات والســتينات م ــا الالتيني يف أمركي
وتدعــو هــذه االســرتاتيجية إىل التدخــل النشــط للدولة لدعم وتأســيس 
صناعــات محليــة تقــوم بإنتــاج بضائــع )اســتهالكية غالبــاً( تحــل محــل 
ــن  ــن الخــارج. أي االســتعاضة ع ــة تســتوردها م ــت الدول ــع كان بضائ
الــواردات ببضائــع يتــم إنتاجهــا محليــاً. وهــذا يتطلــب مبدئيــاً فــرض 
تعرفــة جمركيــة عاليــة تحــول دون تدفــق املســتوردات املنافســة، ثــم 
دعــم اإلنتــاج املحــيل عــر سياســات تحفيزيــة بــدءاً مــن الســيطرة عىل 
ــع  ــعري املرتف ــن التس ــرف ع ــض الط ــروراً بغ ــة، وم ــعر رصف العمل س
للمنتجــات املحليــة، وانتهــاًء بالدعــم املــادي املبــارش مــن الحكومــة. 

يســتند التريــر النظــري الســرتاتيجية تعويــض الــواردات عــىل ثالثــة 
حجــج رئيســية:

حّجــة »الصناعــات الوليــدة« )Infant Industries(. تعــود حجــة   •
ــت  ــش ليس ــاين فريدري ــادي األمل ــدة إىل االقتص ــات الولي الصناع
ــوى  ــئة ال تق ــدة الناش ــات الجدي ــا أّن الصناع )1841(. وملّخصه
يف مطلــع حياتهــا عــىل منافســة املنتجــات املســتوردة. وهــو مــا 
يقتــي حاميتهــا حتــى يشــب عودهــا وتــزداد خرتهــا وكفائتهــا، 
ــة.  ــة املنافســة الدولي ــزول إىل حلب ــاً بالن ــا الحق ــام يســمح له م
أي أّن بعــض الصناعــات الواعــدة يف املســتقبل تحتــاج إىل دعــم 
وحاميــة يف مطلــع حياتهــا، وهــو مــا يعنــي ضمنيــاً أّن املســاعدة 

والدعــم لهــام طبيعــة مؤقتــة فقــط وليــس دامئــة. 1
أّن أســعار املــواد األوليــة كانــت تعــاين، يف الفــرتة أثنــاء صعــود   •
الســوق  يف  انخفــاض  مــن  الــواردات،  تعويــض  اســرتاتيجية 
ــذا  ــن ه ــج ع ــة. وينت ــواد املصّنع ــعار امل ــة بأس ــة مقارن الدولي
ــترياد  ــام واس ــواد الخ ــر امل ــة بتصدي ــدان النامي ــص البل أن تخص
املنتجــات املصّنعــة كان يرتافــق مــع »تبــادل غــري متكافــئ« بــني 
ــدول  ــوارد ال ــة واملتطــورة، وخســارة واســتنزاف مل ــدول النامي ال
ــعى  ــة أن تس ــدول النامي ــىل ال ــب ع ــك يتوج ــىل ذل ــرية. ع الفق
إىل الخــروج مــن أرس التجــارة غــري العادلــة، وتطويــر صناعاتهــا 

ــن.  ــتنزاف املزم ــاف االس ــتطيع إليق ــا تس ــأرسع م ــة ب املحلي
أّن الــدول الناميــة تعــاين مــن عجــوز ضخمــة يف موازينهــا   •
ــتهاليك  ــترياد االس ــبب االس ــي بس ــامل الخارج ــع الع ــة م التجاري
ــواردات،  ــن ال ــايف الغــريب. والحــد م ــري الثق ــذي يشــّجعه التأث ال
ــة  ــة، هــو أحــد األســاليب املهّم ــة العالي عــر الحواجــز الجمركي
لتقليــص العجــز والحيلولــة دون تــرسب القطــع األجنبــي للهــدر 
االســتهاليك عوضــاً عــن اســتخدامه لتمويــل اســترياد بضائــع رأس 

ــاج املحــيل. ــة اإلنت ــز طاق ــال لتعزي امل

ــة  ــا يف نهاي ــة التــي طبقتهــا أملاني ــة التجاري ــر الحامئي طــور “ليســت” هــذه الفكــرة لتري  -1
القــرن التاســع عــرش أثنــاء ســعيها للحــاق بركــب الثــورة الصناعيــة التــي كانــت بريطانيــا 
ــب  ــدة عق ــات املتح ــا الوالي ــي اتبعته ــة الت ــق الحامئي ــس الطري ــي نف ــا. وه ــباقة فيه س
ــردج، أّن  ــة كام ــتاذ يف جامع ــانغ” األس ــادي “ش ــد االقتص ــا. ويؤكّ ــن بريطاني ــتقاللها ع اس
كافـّـة 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؟

 )Export Promotion Strategy( الصــادرات«  »تحفيــز  اســرتاتيجية  تقــف 
كمنهــج للسياســة الصناعيــة، عــىل الطــرف النقيــض مــن اســرتاتيجية 
تعويــض الــواردات. إذ يف حــني تركّــز األخــرية عــىل الســوق املحليــة 
ــة  ــوق العاملي ــة الس ــىل أهمي ــد األوىل ع ــع، تؤكّ ــه للتصني ــرك وموج كمح
ــم  ــا يت ــص م ــىل تقلي ــة ع ــد الثاني ــني تؤك ــارج. ويف ح ــىل الخ ــاح ع واالنفت
األوىل عــىل عــالج  تركّــز  التجــاري،  امليــزان  اختــالل  لعــالج  اســترياده 
العجــز بتحفيــز التصديــر. اســرتاتيجية تعويــض الــواردات داخليــة التوجــه                                       
)Inward-Looking( يف حــني اســرتاتيجية تحفيــز التصديــر ذات توجــه 
ــني االســرتاتيجيني  ــن اآلخــر املهــم ب خارجــي )Outward-Looting(. التباي
ــة  ــامً للدول ــرتض دوراً مه ــواردات تف ــض ال ــرتاتيجية تعوي ــل يف أّن اس يتمثّ
يف الحيــاة االقتصاديــة، يف حــني تعتمــد اســرتاتيجية تحفيــز التصديــر عــىل 

ــة. ــدود للدول ــدور املح ــرة وال ــوق الح ــات الس آلي

تشتمل اسرتاتيجية تعويض الواردات عىل ميزتني مهمتني. 

أّن وجــود مســتوردات كبــرية مــن ســلع وبضائــع معينــة يعنــي   •
ــع.  ــاً فعــاالً وســوقاً مهمــة وجاهــزة لهــذه البضائ ــاك طلب أّن هن
وعــىل ذلــك فــإّن ســوق الترصيــف تكــون مضمونــة عنــد اتخــاذ 
ــع.  ــذه البضائ ــة له ــاج محلي ــة إنت ــق طاق ــرار االســتثامر يف خل ق
ــات  ــة يف عملي ــرة املهم ــل املخاط ــد عوام ــد أح ــا يحيّ ــو م وه

ــاج.  ــتثامر واإلنت االس
ــال لعــالج  ــر ســهل نســبياً وفع ــة أم ــع الحواجــز الجمركي أّن رف  •
ــة  ــة الالزم ــود املضني ــة بالجه ــة، مقارن ــن التجاري ــز املوازي عج
إلنتــاج ســلع تصديريــة، وإلقنــاع الــدول املتطــورة بفتــح أســواقها 

ــة. ــدول النامي ــام منتجــات ال أم

ــواع  ــة أن ــع ثالث ــق م ــواردات ترتاف ــض ال ــرتاتيجية تعوي ــىل أّن اس ع
مــن املخاطــر والســلبيات، كــام أوضحــت تجــارب الــدول العديــدة 

ــت هــذه االســرتاتيجية. ــي تبّن الت

أّن الصناعــات املحليّــة غالبــاً مــا تعتــاد عــىل الحاميــة مــن   •
ــم  ــة والدع ــون الحامي ــن أن تك ــة. وعوضــاً ع املنافســة الخارجي
إجــراءات مؤقتــة تصبــح متطلبــات دامئــة، وهــو مــا يرتافــق مــع 
ــرشكات إىل  ــتكانة ال ــة، واس ــوارد العام ــتديم للم ــتنزاف مس اس
ــارات ســوى  التعامــل مــع »ســوق أســري« ليــس أمامــه مــن خي
املنتجــات الرديئــة ذات األســعار الباهظــة. ال بــل أّن هــذا املنــاخ 
ــود  ــز جه ــع فســاد إداري وســيايس، إذ ترتك ــق م ــا يرتاف ــاً م غالب
ــري  ــويب( للتأث ــط )الل ــات الضغ ــيس مجموع ــىل تأس ــرشكات ع ال
عــىل القــرارات الحكوميــة وصيانــة الدعــم والحواجــز الجمركيــة 
ــني  ــاج وتحس ــر اإلنت ــود لتطوي ــذل الجه ــن ب ــاً ع ــة، عوض العالي

ــة.  ــا الحديث ــي التكنولوجي ــات وتبن ــة املنتج نوعي
أّن صغــر حجــم الســوق املحليــة، والتغطيــة ضــد املنافســة   •
التعامــل  وعــن  الدوليــة  الســوق  عــن  والعزلــة  الخارجيــة 
ــرة  ــة املبتك ــج اإلداري ــي واملناه ــث التقن ــع التحدي ــل م والتفاع
ــن  ــا ع ــة وتخلفه ــرشكات الصناعي ــة ال ــع فعالي ــؤدي إىل تراج ي

ركــب التطــور والتحديــث.

تعاريف ومفاهيم اقتصادية:
اسرتاتيجية تعويض الواردات

Import Substitution Strategy )ISS(
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ــاج  ــة باإلنت ــتهالكية الخفيف ــات االس ــترياد املنتج ــض اس أّن تعوي  •
املحــيل أمــر ســهل نســبياً، وميكــن التغــايض عــن بــؤس نوعيــة 
ــزداد بشــكل  ــات ت ــه. ولكــّن الصعوب ــد عن ــي تتول املنتجــات الت
ــر تطــوراً  ــة األك ــود إحــالل املســتوردات الصناعي ــري مــع جه كب
ومعــدات رأس املــال حيــث يصعــب التهــاون بالنوعيــة والكفــاءة.

جــاءت تجربــة دول جنــوب رشق آســيا األربــع )هونــغ كونــغ، 
ــن الشــك  ــي ظــالالً م ــة( لتُلق ــا الجنوبي ــنغافورة، وكوري ــوان، س تاي
ــس  ــىل العك ــواردات. إذ ع ــض ال ــرتاتيجية تعوي ــدوى اس ــول ج ح
مــن إنجــازات التصنيــع الرسيــع التــي حققتهــا تلــك الــدول، والتــي 
اعتمــدت عــىل أســواق التصديــر واإلنفتــاح عــىل الســوق الدوليــة، 

ــواردات  ــض ال ــة تعوي ــت سياس ــي تبن ــدول الت ــم ال ــت معظ واجه
هــدر يف املــوارد وشــح يف اإلنتــاج فضــالً عــن تراكــم الديــون 

ــة.  2 ــوز التجاري والعج

ــا كمزاوجــة  ــة »النمــور األربعــة« ميكــن النظــر إليه عــىل أّن تجرب
خالقــة بــني عنــارص مــن سياســات التصنيــع ذات التوجــه الداخــيل 
ــادرات،  ــز الص ــرتاتيجية تحفي ــك ألّن اس ــاً. ذل ــي يف آن مع والخارج
ــدول، اســتندت أيضــاً اىل التدخــل النشــط  ــك ال ــا تل ــي اعتمدته الت
للدولــة يف توفــري البنــي التحتيــة ورفــع كفــاءة قــوة العمــل وتقديــم 
ــة للــرشكات الخاصــة  مختلــف أشــكال الحوافــز والتســهيالت املادي

ــر. لتحقيــق األهــداف املرتبطــة بالتصدي

ــيل  ــج املح ــنوية للنات ــو الس ــّدالت النم ــط مع ــدويل أّن متوس ــك ال ــات البن ــت دراس 2-  وثّق
اإلجــاميل خــالل الفــرتة 1998-1963 يف الــدول الناميــة يف آســيا وإفريقيــا وأمريــكا الالتينيــة 
كانــت أعــىل يف الــدول ذات التوجهــات التجاريــة الخاجيــة مقارنــة بالــدول ذات التوجــه 

الداخــيل املغلــق. انظــر: 
The World Bank: World Development Report 1987 and 1999/2000 
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*2017* 2018

الربع األولالربع الرابعالربع الثالثالربع الثاينالربع األول

السكان )ألف نسمة(
4,327.74,429.14,530.44,632.04,733.44,695.44,720.74,644.74,670.04,808.9فلسطني

2,643.42,696.72,750.02,803.42,856.72,836.72,850.02,810.12,823.42,897.0الضفة الغربية
1,684.31,732.41,780.41,828.61,876.71,858.61,870.71,834.61,846.61,911.9قطاع غزة

سوق العمل
885.0917.0963.0980.5948.7953.8924.9949.8966.4935.4عدد العاملني )ألف شخص(

43.645.845.845.845.345.645.246.343.945.4نسبة املشاركة )%(
23.426.925.926.927.727.229.229.624.830.2معّدل البطالة )%(
18.617.717.318.217.918.720.318.913.618.3-   الضفة الغربية

32.643.941.041.743.941.244.246.943.049.1-   قطاع غزة

الحسابات القومية )مليون دوالر(
12,476.012,715.612,673.013,425.714,498.13,387.33,653.73,728.33,728.83,689.9الناتج محيل إجاميل

11,062.611,840.411,805.112,337.712,844.73,083.13,201.23,386.63,173.83,182.9-    اإلنفاق االستهاليك الخاص
3,381.73,478.23,429.53,530.33,809.8858.1990.4892.71,068.6977.5-    اإلنفاق االستهاليك الحكومي
2,707.32,415.02,677.42,827.03,305.6755.1776.0879.6894.9876.7-    التكوين الرأساميل اإلجاميل

2,071.82,172.32,338.12,381.02,692.7625.3678.2671.3717.9713-    الصادرات
6,804.07,208.97,537.67,626.78,066.71,897.11,974.62,090.52,104.52,072.3-    الواردات )-(

الناتج املحيل للفرد )دوالر(
3,064.83,051.72,973.13,080.13,254.6768.5823.3834.2828.6815.4باألسعار الجارية

3,015.52,940.72,973.13,044.43,072.4751.1765.3783.6772.4746.2باألسعار الثابتة )أسعار 2015(
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()5,036.7()4,732.2(امليزان التجاري
1,160.31,482.41,712.21,896.01,991.9470.3418.7558.6544.3568.9ميزان الدخل

1,188.51,405.31,421.41,408.61,818.6476.2386.7417.0538.7348.3ميزان التحويالت الجارية
)442.1()303.6()443.7()491.1()325.3()1,563.7()1,941.6()2,066.0()2,149.0()2,383.4(ميزان الحساب الجاري

أسعار الرصف والتضخم
3.6113.5773.8843.8403.6033.7493.5943.5593.5123.461سعر رصف الدوالر مقابل الشيكل
5.0935.0465.4835.4185.0835.2925.0735.0194.9534.881سعر رصف الدينار مقابل الشيكل

)0.60(0.43)0.49()0.47(0.211.07)0.22(1.721.731.43معّدل التضخم )%(1

املالية العامة )عىل األساس النقدي، مليون دوالر(
2,319.92,791.22,891.43,552.03,651.3912.41,040.0722.3976.9988.6صايف اإليرادات املحلية )مبا فيها املقاصة(

3,250.73,445.93,424.93,661.63,794.8845.51107.0782.61,059.7933.2النفقات الجارية
168.4160.9176.4216.5257.936.555.053.0113.446.6النفقات التطويرية

8.8)196.2()113.3()122.1(30.2)401.4()326.2()709.9()815.6()1,099.2(فائض/عجز املوازنة الكيل )قبل املنح(
1,358.01,230.4796.8766.3720.4228.8111.6125.9254.280.3إجاميل املنح واملساعدات

12.558.089)10.5(258.7414.886.9440.1319.0259.0فائض/ عجز املوازنة الكيل )بعد املنح(
2,376.22,216.82,537.22,483.82,523.22,514.92,492.72,526.02,523.22,448.8الدين العام الحكومي

القطاع املرصيف )مليون دوالر(
11,190.711,815.412,602.314,196.415,850.215,222.315,348.115,461.015,850.215,916.7موجودات/ مطلوبات املصارف

1,360.01,464.01,461.71,682.41,892.71,720.31,744.51,804.61,892.71,926.8حقوق امللكية
8,303.78,934.59,654.610,604.611,982.511,127.511,379.511,526.811,982.512,002.3ودائع الجمهور

4,480.14,895.15,824.76,871.98,026.07,234.27,528.97,761.98,026.08,175.4التسهيالت االئتامنية

املؤرشات االقتصادية الرئيسية يف فلسطني 2013 - 2018

تغطي البيانات األرايض الفلسطينية باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إرسائيل عام 1967 )باستثناء بيانات البطالة والسكان(.
1 معّدل التضخم محسوب عىل أساس مقارنة متوسط األرقام القياسية ألسعار املستهلك يف كل سنة )كل ربع( مع متوسطها يف السنة )الربع( السابقة.

* بيانات األرباع لألعوام 2017-2018 هي بيانات أولية.
األرقام بني األقواس هي أرقام سالبة.

مالحظة 1: بيانات السكان منتصف العام 2013-2017 تعتمد عىل التقديرات الخاصة بالتعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت 2017.

مالحظة 2: تم تحديث بيانات منتصف العام 2017 املقدرة استنادا إىل النتائج النهائية للتعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت 2017.
مالحظة 3: أعداد العاملني لألعوام ما قبل 2017 تعتمد عىل التقديرات الخاصة بالتعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت 2007 وسيتم تحديثها وفقاً للنتائج النهائية للتعداد العام 2017.


