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السكان (ألف نسمة)

الربع األول الربع الثاين الربع الثالث الربع الرابع الربع األول

فلسطني
الضفة الغربية
قطاع غزة

4,429.1
2,696.7
1,732.4

4,530.4
2,750.0
1,780.4

4,632.0
2,803.4
1,828.6

4,733.4
2,856.7
1,876.7

4,915.3
2,953.9
1,961.4

4,838.9 4,808.8
2,913.1 2,897.0
1,925.8 1,911.8

4,869.3
2,929.3
1,940.0

4,900.0
2,945.7
1,954.3

4,930.7
2,962.1
1,968.5

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

917.0
45.8
26.9
17.7
43.9

928.9
44.0
23.0
16.6
34.8

939.6
43.8
23.9
17.5
35.4

948.7
44.0
25.7
18.4
38.3

956.3
43.5
26.2
17.3
43.1

921.7
42.7
27.4
18.5
44.3

960.7
43.9
26.9
17.0
45.9

1,005.3
44.1
24.2
15.8
40.9

986.4
44.3
26.8
16.4
46.3

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

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

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

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

3,559.5 3,689.9 14,615.9 14,498.1
3,258.5 3,182.9 13,110.3 12,844.7
904.3
977.5 3,828.1 3,809.8
837.3
876.7 3,536.0 3,305.6
714.3
713.0 2,903.5 2,692.7
2,141.5 2,072.3 8,730.9 8,066.7

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

3,706.7
3,352.0
988.6
905.9
769.2
2,289.4

3,703.9
3,408.5
858.0
841.6
718.6
2,181.3

باألسعار الجارية
باألسعار الثابتة (أسعار )2015

3,051.7
2,940.7

2,973.1
2,973.1

781.5
735.8

798.3
760.5

803.2
778.9

798.4
755.4

امليزان التجاري
ميزان الدخل
ميزان التحويالت الجارية
ميزان الحساب الجاري

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

()5,199.6
1,712.2
1,421.4
()2,066.0

3.577
5.046
1.73

3.884
5.483
1.43

3,198.4 3,254.6 3,080.1
3,021.4 3,072.4 3,044.4
ميزان املدفوعات (مليون دوالر)
()1,462.6( )1,520.3( )1,520.6( )1427.2( )1,359.3( )5,827.5( )5,374.2( )5,246.2
639.8
612.4
608.8
603.7
568.9 2,393.9 1,992.0 1,896.0
516.8
508.8
467.1
450.2
348.3 1,774.4 1,818.6 1,408.6
()306
()399.1( )444.7( )373.3( )442.1( )1,659.2( )1,563.6( )1,941.6
أسعار الرصف والتضخم
3.643
3.704
3.635
3.573
3.461
3.593
3.603
3.840
5.139
5.224
5.127
5.037
4.881
5.067
5.083
5.418
0.00
0.01
0.49
0.26
()0.60( )0.19
0.21
()0.22

سعر رصف الدوالر مقابل الشيكل
سعر رصف الدينار مقابل الشيكل
معدّل التضخم (3)%

هيئة سوق راس املال الفلسطينية
ص.ب  ،4041البرية – فلسطني
+972-2-2946946
هاتف:
+972-2-2946947
فاكس:
املوقع االلكرتوينwww.pcma.ps :
بريد الكرتوينinfo@pcma.ps :

2014

2015

2016

2018

1 2018

1 2019

سوق العمل (حسب التعريف الجديد املعتمد من جهاز اإلحصاء للقوى العاملة)2

الحسابات القومية (مليون دوالر)

الناتج املحيل للفرد (دوالر)

935.4
43.1
26.5
18.1
41.7

815.4
746.2

املالية العامة (عىل األساس النقدي ،مليون دوالر)

صايف اإليرادات املحلية (مبا فيها املقاصة) 2,784.8
3,435.0
النفقات الجارية
164.1
النفقات التطويرية
()814.3
فائض/عجز املوازنة الكيل (قبل املنح)
1,232.0
إجاميل املنح واملساعدات
417.6
فائض /عجز املوازنة الكيل (بعد املنح)
2,216.8
الدين العام الحكومي

2,890.2
3,424.3
176.7
()710.9
799.0
88.1
2,537.2

3,551.0
3,659.3
216.5
()324.7
766.9
442.3
2,483.8

3,656.5
3,791.4
255.3
()390.2
719.8
329.5
2,543.2

3,469.5
3,662.4
277.7
()470.5
667.3
196.8
2,369.6

862.3
991.0
879.3
930.8
59.0
45.6
()76.0
14.6
159.8
87.2
83.8
101.7
2,367.6 2,448.8

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

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

14,196.4
1,682.4
10,604.6
6,871.9

15,850.2
1,892.7
11,982.5
8,026.0

16,125.0
1,912.0
12,227.3
8,432.3

16,503.2 16,125.0 16,179.4 15,763.0 15,916.7
1,931.4 1,912.0 1,863.9 1,819.7 1,926.8
12,394.4 12,227.3 12,194.2 11,992.6 12,002.3
8,569.5 8,432.3 8,293.6 8,260.0 8,175.4

موجودات /مطلوبات املصارف
حقوق امللكية
ودائع الجمهور
التسهيالت االئتامنية

القطاع املرصيف (مليون دوالر)

938.6
910.5
63.8
()35.7
194.2
158.4
2,352.3

677.7
941.8
109.3
()373.4
226.2
()147.2
2,369.6

711.3
667.9
41.9
1.5
66.7
68.2
2,315.2

تغطي البيانات األرايض الفلسطينية باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إرسائيل عام ( 1967باستثناء بيانات البطالة والسكان).
 1بيانات األرباع لألعوام  2019-2018هي بيانات أولية عرضة للتنقيح والتعديل .األرقام بني األقواس هي أرقام سالبة.
 2اعتمد الجهاز املركزي لإلحصاء ،بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ،تعريفا منقحا للبطالة ينص عىل أ ّن البطالة تشمل فقط األشخاص الذين مل يعملوا خالل فرتة اإلسناد وبحثوا بشكل
جدي وكانوا مستعدين وقادرين عىل العمل .وتبعا لهذا تم استثناء املحبطني من البحث عن عمل (الذين مل يسعوا للعمل خالل فرتة اإلسناد) من حساب البطالة .ونسجل هنا أرقام
سوق العمل الفلسطيني حسب التعريف الجديد ،وميكن العودة اىل االعداد السابقة من املراقب للحصول عىل معدالت البطالة واملشاركة حسب التعريف القديم.
 3معدّل التضخم محسوب عىل أساس مقارنة متوسط األرقام القياسية ألسعار املستهلك يف كل سنة (كل ربع) مع متوسطها يف السنة (الربع) السابقة.
* البيانات يف الجدول حسب آخر تحديث متوفر للبيانات من الجهاز املركزي لإلحصاء وسلطة النقد وهيئة سوق رأس املال.
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الربع األول  2019يف سطور:

املحتويــــــــات:
		
الناتج املحيل اإلجاميل

صندوق  - 1القيود اإلرسائيلية عىل استرياد البضائع ثنائية
االستخدام

		
سوق العمل

صندوق  - 2مؤمتر الطيبة لتنظيم وتفعيل القدرات البرشية
للفلسطينيني يف إرسائيل

				
املالية العامة

صندوق - 3املوازنة الفلسطينية يف األشهر الثالثة األوىل النقطاع
ايرادات املقاصة

2

5

10

القطاع املايل املرصيف		

13

			
القطاع املايل غري املرصيف

17

صندوق  - 4أداء بورصة فلسطني يف  2018وتوقعات 2019

				
مؤرشات االستثامر

صندوق  - 5معدل واحد أم معدالت مختلفة لرضيبة
القيمة املضافة؟

			
األسعار والتضخم

صندوق - 6االزدحام املروري يف الضفة الغربية :األسباب واألثار

•

•

•

23

			
التجارة الخارجية
			
مفاهيم وتعاريف اقتصادية

27

املؤرشات االقتصادية الرئيسية يف فلسطني

•

20

26

السندات مقابل األسهم ()Bonds vs. Stocks

•

29

•

•

الناتــج املحــي اإلجــايل :تراجــع الناتــج املحــي اإلجــايل خــال الربــع األول
 2019مقارنــة بالربــع الســابق مبعــدل  %2.5باألســعار الثابتــة ووصــل إىل
نحــو  3.5مليــار دوالر .وتحقــق هــذا نتيجــة تراجــع يف الضفــة الغربيــة بنحــو
حصــة الفــرد
 %3.1وبنحــو  %0.3يف قطــاع غــزة ،وهــو مــا انعكــس يف تراجــع ّ
مــن الناتــج املحــي اإلجــايل بنســبة  %3.5يف الضفــة الغربيــة (إىل 1,048
دوالر) ،وبنســبة  %1يف قطــاع غــزة (إىل  358دوالر).
التشــغيل والبطالــة :ارتفــع معــدل البطالــة يف فلســطني بنحــو  2.6نقطــة
مئويــة بــن الربعــن األول  2019والرابــع  2018ووصــل إىل %16.4( %26.8
يف الضفــة و %46.3يف القطــاع) .وبلــغ متوســط األجــر اليومــي يف فلســطني
 124.9شــيكل ،كــا وصلــت نســبة املســتخدمني بأجــر يقــل عــن الحــد األدىن
لألجــور يف القطــاع الخــاص إىل  %37( %30بــن اإلنــاث ،و%29بــن الذكــور).
املاليــة العامــة :انخفــض صــايف اإليــرادات العامــة واملنــح بنحــو  %15يف
الربــع األول  2019مقارنــة بالربــع الســابق ،ليبلــغ  2.8مليــار شــيكل ،باملقابــل
انخفضــت النفقــات العامــة بنســبة  %33لتبلــغ حــوايل  2.6مليــار شــيكل
(أســاس نقــدي) .ووصلــت املتأخ ـرات املرتتبــة عــى الحكومــة خــال هــذا
الربــع  1.1مليــار شــيكل ،ولكــن الديــن العــام هبــط بنحــو  %6مقارنــة
بالربــع الســابق ليبلــغ نحــو  8.4مليــار شــيكل.
القطــاع املــريف :ارتفعــت التســهيالت االئتامنيــة يف الربــع األول  2019بنحــو
 %1.6مقارنــة بالربــع الســابق لتصــل إىل نحــو  8.6مليــار دوالر %15 ،منهــا
للقطــاع العــام .كــا بلغــت أربــاح املصــارف يف هــذا الربــع  477مليــون
دوالر ،وهــذا أقــل بنحــو  %2مــن األربــاح يف الربــع الســابق.
بورصــة فلســطني :بلغــت القيمــة الســوقية ألســهم الــركات املدرجــة يف
بورصــة فلســطني  3.8مليــار دوالر نهايــة الربــع األول  2019منخفض ـ ًة مبــا
نســبته  %3مقارنــة مــع الربــع املناظــر مــن العــام املــايض .وأغلــق مــؤرش
القــدس عنــد حاجــز  530.5نقطــة بانخفــاض قــدره  %6مقارنــة مــع الربــع
املناظــر.
التضخــم واألســعار :اســتقر الرقــم القيــايس ألســعار املســتهلك يف الربــع
األول  2019عــى نفــس مســتواه يف الربــع الرابــع  ،2018أي مل تشــهد أســعار
املســتهلك تضخـاً خــال هــذا الربــع مقارنــة بالربــع الســابق .وبالتــايل فــإ ّن
القــوة الرشائيــة اســتقرت بــن الربعــن ملــن يتلقــون ويرصفــون دخلهــم بعملــة
الشــيكل .أ ّمــا الذيــن يتلقــون دخلهــم بالــدوالر والدينــار وينفقــون كامــل
مرصوفاتهــم بالشــيكل ،فــإ ّن قوتهــم الرشائيــة انخفضــت بنحــو  %1.65مقارنــة
بالربــع الســابق ،نتيجــة انخفــاض معــدل رصف الــدوالر مقابــل الشــيكل.
ميـزان املدفوعــات :وصــل عجــز امليـزان الجــاري يف الربــع األول  2019إىل 306
مليــون دوالر ( %8.3مــن الناتــج املحــي اإلجــايل) ،وذلــك نتيجــة عجــز يف
الـــميزان التجــاري ( 1.5مليــار دوالر) ،مقابــل فائــض يف ميـزان الدخــل (640
مليــون دوالر) ،وفائــض يف مي ـزان التحويــات الجاريــة ( 517مليــون دوالر).
مالحظة :غالباً ما نقوم بتقريب النسب يف املراقب إىل أقرب عدد صحيح ،باستثناء
معدل منو الناتج املحيل اإلجاميل والتضخم ومعدّالت الفائدة.
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 -1الناتج املحيل اإلجاميل

1

705

691

758

738

853

749

2,500
653

577

2,000

2,800

2,686

2,553

2,320

2,274

2,063

ر19 ، 1

ر18 ، 1

ر17 ، 1

ر16 ، 1

ر15 ، 1

ر14 ، 1

ر12 ، 1

ر13 ، 1

2,108

1,976

ر10 ، 1

ر11 ، 1

1,729

2,425

1,500

ﻗطﺎع ﻏزة

يوضــح الشــكل  2-1اتســاع الفجــوة بــن مســاهمة الضفــة الغربيــة وقطــاع
غــزة يف الناتــج املحــي اإلجــايل لفلســطني خــال الربــع املــايض .وتبلــغ
حصــة قطــاع غــزة اآلن نحــو خُمــس الناتــج املحــي اإلجــايل لفلســطني.
حصــة قطــاع غــزة مــن الناتــج املحــي
ويالحــظ مــن الشــكل  2-1أ ّن ّ
اإلجــايل لفلســطني ارتفعــت بشــكل طفيــف يف الربــع األول  2019مقارنــة
مــع الربــع الســابق .وانعكــس هــذا يف تقلــص طفيــف أيضــا يف الفجــوة بــن
حصــة الفــرد مــن الناتــج املحــي اإلجــايل يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة،
ّ
مبقــدار  33دوالر ،حيــث بلغــت  690دوالرا.

775

837

850

3,000

ر9 ، 1

الفجوة بني الناتج املحيل يف الضفة والقطاع

4,000
3,500

1,575

شــهد الناتــج املحــي اإلجــايل الفلســطيني ،أي القيمــة النقديــة لكافّــة
البضائــع والخدمــات التــي يتــم إنتاجهــا يف االقتصــاد ،منــوا ً بنحــو %3.8
يف ربــع الســنة األول  2019مقارنــة بالربــع املناظــر مــن العــام الســابق
ووصــل إىل  3,504.6مليــون دوالر (مقاس ـاً باألســعار الثابتــة لعــام )2015
(انظــر الشــكل  .)1-1ولكــن الناتــج املحــي انخفــض بنحــو  %2.5يف الربــع
االول  2019مقارنــة مــع الربــع الســابق .وتــوزّع هــذا االنخفــاض بــن %3.1
يف الضفــة الغربيــة و %0.3يف قطــاع غــزة .أ ّدى النمــو يف الناتــج املحــي
حصــة
بــن الربعــن املتناظريــن ،إىل جانــب الزيــادة يف الســكان ،إىل منــو ّ
الفــرد مــن الناتــج املحــي بنحــو ( %1.2نحــو  %2يف الضفــة مقابــل تراجــع
 %0.8يف القطــاع) .أمــا بــن الربعــن املتالحقــن فلقــد شــهدت حصــة الفــرد
تراجعــا مبعــدل ( %3أنظــر الجــدول .)1-1

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

1,000
500
0

اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐرﺒﯿﺔ*

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

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

الربع االول  2018الربع الرابع  2018الربع االول 2019
755.4
778.9
746.2
فلسطني
1,048.2
1,085.2
1,028.5
 الضفة الغربية358.2
362.0
361.5
 -قطاع غزة

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

شكل  :2-1توزّع الناتج املحيل اإلجاميل يف الضفة الغربية* وقطاع غزة (بأسعار  2015الثابتة) (نسبة مئوية)
اﻟرﺒﻊ اﻷول 2019

اﻟرﺒﻊ اﻟراﺒﻊ 2018

% 19.7

% 20.1

% 79.9

% 80.3

ﻗطﺎع ﻏزة

اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐرﺒﯿﺔ*

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

بنية الناتج املحيل اإلجاميل
حصــة األنشــطة اإلنتاجيــة يف الناتــج املحــي اإلجــايل لفلســطني
انخفضــت ّ

مبقــدار  0.1نقطــة مئويــة .باملقابــل ارتفعــت حصــة اإلدارة العامــة والدفــاع
بنحــو  0.9نقطــة مئويــة (أنظــر الشــكل .)3-1

بنحــو  0.8نقطــة مئويــة بــن الربــع االول  2019والربــع الرابــع  2018اإلنفاق عىل الناتج املحيل
نتيجــة انخفــاض مســاهمة الزراعــة واإلنشــاءات .كــا انخفضــت حصــة
كل مــن نشــاط الخدمــات ،وأنشــطة التجــارة والنقــل واملعلومــات واملاليــة

 -1مصــدر األرقــام يف هــذا القســم :الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني .2019 ،إحصــاءات
الحســابات القوميــة الربعيــة .2019-2000 ،رام اللــه ،فلســطني.

بلغــت الزيــادة املطلقــة يف قيمــة الناتــج املحــي اإلجــايل بــن الربعــن
األول  2019واألول  2018نحــو  127مليــون دوالر (وهــو مــا ميثــل منــوا ً
مبقــدار  %3.8كــا ذكرنــا) .وتحقــق هــذا نتيجــة ارتفــاع اإلنفــاق االســتهاليك
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شكل  :3-1التوزيع املئوي ملساهامت األنشطة يف الناتج املحيل اإلجاميل
(أسعار ثابتة ،سنة األساس )2015
ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌوﯿﺔ )(%
100
اﻹدارة اﻟﻌﺎﻤﺔ واﻟدﻓﺎع وﻏﯿرﻫﺎ

27.3

26.4

27.6

اﻟﺨدﻤﺎت

20.7

20.8

20.5

اﻟﺘﺠﺎ ةر واﻟﻨﻘل واﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت

30.1

30.2

29.4

21.8

22.6

22.5

ر19 ، 1

ر18 ، 4

ر18 ، 1

واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ

80

60

40

20
اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻹﻨﺘﺎﺠﯿﺔ

0

كــا يوضــح الجــدول  .2-1أن جــزءا كب ـرا مــن الزيــادة يف الطلــب الــكيل
تــم اشــباعه مــن زيــادة االســترياد (راجــع تعريــف مكونــات الحســابات
القوميــة يف عــدد املراقــب رقــم .)52
جدول  :2-1توزع الزيادة يف اإلنفاق عىل الناتج املحيل اإلجاميل بني
الربع االول  2018والربع االول ( 2019مليون دوالر)
الزيادة يف االستهالك الخاص
الزيادة يف االستثامر
االنخفاض يف االستهالك العام
الزيادة يف الصادرات
السهو والخطأ
الزيادة يف الواردات ()-
الزيادة يف الناتج املحيل

329.3
1.2
7629
43.6
200.1*127

النهــايئ (بنحــو  329مليــون دوالر) واالســتثامر والتصديــر (بنحــو  30مليــون
دوالر) .وتــم موازنــة أكــر مــن  %70مــن الزيــادة الصافيــة يف الطلــب
الــكيل مــن ارتفــاع الــواردات ،التــي ازدادت مبقــدار  200مليــون دوالر

صندوق  :1القيود اإلرسائيلية عىل استرياد البضائع ثنائية االستخدام
خصــص البنــك الــدويل عــدد نيســان  ،2019مــن النــرة الدوريــة التــي
يصدرهــا عــن االقتصــاد الفلســطيني ،موضــوع القيــود التــي يفرضهــا
االحتــال عــى اســترياد مــا يعــرف باســم “البضائــع ثنائيــة االســتخدام”
( )Dual-Use Goodsإىل فلســطني 1.وجــدد التقريــر التأكيــد عــى أ ّن
القيــود متعــددة املســتويات التــي تفرضهــا الحكومــة اإلرسائيليــة عــى
حركــة البضائــع والعمــل ،وعــى اســتغالل املــوارد يف املناطــق “ج” ،هــي
العوامــل األكــر أهميــة يف تفســر تباطــؤ النمــو يف الضفــة والقطــاع ،وأ ّن
أحــد أبــرز القيــود التــي يعــاين منهــا االقتصــاد يتمثــل يف الحظــر القائــم
عــى اســترياد البضائــع ثنائيــة االســتخدام.

القامئة الدولية للبضائع ثنائية االستخدام
البضائــع ثنائيــة االســتخدام هــي منتجــات أو تقنيــات تســتخدم عــادة
لألغـراض املدنيــة ولكــن ميكــن أ ّن يكــون لهــا تطبيقــات عســكرية/حربية،
وهــو مــا يــرر املتطلبــات الدوليــة ملراقبــة التجــارة لهــا .وهنــاك  7وثائــق
دوليــة تتعلــق بالســيطرة والرقابــة عــى التجــارة بهــذا النــوع مــن البضائــع
والتقنيــات .مبــا فيهــا ق ـرار مــن مجلــس األمــن ( ،)2004واتفاقيــة حظــر
األســلحة الكيميائيــة ( ،)1993واألســلحة البيولوجيــة ( ،)1972واألســلحة
الذريــة وغريهــا .وقــام االتحــاد األورويب بدمــج هــذه االتفاقيــات معــاً
ووضــع قامئــة موحــدة بالبضائــع ذات االســتخدام املــزدوج .وعــى الرغــم
مــن أ ّن هــذه القامئــة ملزمــة يف دول االتحــاد فقــط ،إال أ ّن دوالً أخــرى
متعــددة تبنــت هــذه القامئــة التــي أصبحــت مبثابــة “القامئــة الذهبيــة”
لهــذه البضائــع والتقنيــات عــى املســتوى الــدويل.
القوائم اإلرسائيلية للبضائع ثنائية االستخدام

مــن املــواد الكيميائيــة واألســمدة التــي اعتــر أ ّن اســتريادها إىل الضفــة
والقطــاع “يهــدد أمــن إرسائيــل” .وتوســعت القامئــة مــع مــرور الزمــن
لتضــم بضائــع إضافيــة ولتشــمل تخفيــض نســبة الرتكيــز يف البضائــع
املحظــورة ســابقاً .وتــم يف العــام  2004إضافــة مــواد جديــدة ومكائــن
ومعــدات أخــرى للقامئــة .وعقــب نجــاح حركــة حــاس يف انتخابــات
العــام  2006تــم توســيع القامئــة مزيــدا ً .ويف العــام  2007تــم إعــادة
مأسســة الحظــر حــن نــرت وزارة الدفــاع اإلرسائيليــة قامئــة جديــدة
لبضائــع االســتخدام الثنــايئ التــي يحظــر اســتريادها لفلســطني ،مرتافقــة
مــع تفصيــل باملتطلبــات والــروط الالزمــة للحصــول عــى أذون خاصــة
الســتريادها .وتضــم القامئــة الحاليــة للبضائــع ثنائيــة االســتخدام ،التــي
يحظــر اســتريادها إىل الضفــة والقطــاع معــا 56 ،مــادة /تجهيزات/معــدات.
وتتــوزع هــذه عــى الشــكل التــايل :أســمدة ( 6أنــواع) ،مبيــدات ( 2نــوع)،
كيميائيــات ( ،)23إضافــة إىل  31مــن املــواد واملكائــن واملعــدات األخــرى.
وإىل جانــب هــذه القامئــة املشــركة للحظــر ،يف كل مــن الضفــة والقطــاع،
هنــاك قامئــة خاصــة بقطــاع غــزة تضــم  62مادة/معــدات إضافيــة ،مبــا
فيهــا حديــد التســليح واالســمنت وألــواح العــزل والخشــب (لصناعــات
املفروشــات) وغريهــا .ومــن الجديــر باملالحظــة أ ّن بعــض املعــدات التــي
يحظــر اســتريادها معرفــة بشــكل غامــض وواســع للغايــة ،مــا يســمح
بحظــر شــمويل لهــا .مثــا يشــمل الحظــر “معــدات االتصــال” ،واملعــدات
التــي تضــم “وظائــف اتصــال” .وهــذا يعنــي أ ّن الحظــر يشــمل عــددا ً
واســعا مــن التجهيـزات املدنيــة متامــا وقطــع الغيــار ومعظــم التجهيـزات
الطبيــة .كــا أ ّن الحظــر يشــمل مــواد كيميائيــة موجــودة يف منتجــات
تســتخدم بالحيــاة اليوميــة ،مثــل حامــض النيرتيــك الــذي يوجــد أيض ـاً يف
معجــون تنظيــف األســنان.

بــدأت إرسائيــل بحظــر وتقييــد اســترياد البضائــع مزدوجــة االسـ
ـتخدامـدودإىلا ً إجراءات االستثناء من حظر االسترياد
الضفــة والقطــاع منــذ العــام  .1976وكانــت القامئــة تضــم عــددا ً محـ
1 The World Bank: Economic Monitoring Report to the Ad Hoc Liaison
Committee. April 30, 2019:
http://documents.worldbank.org/curated/en/942481555340123420/pdf/
Economic-Monitoring-Report-to-the-Ad-Hoc-Liaison-Committee.pdf

يتطلــب الحصــول عــى ترخيــص الســترياد بضائــع وتجهيــزات مشــمولة
يف قامئــة البضائــع ثنائيــة االســتخدام املــرور بإج ـراءات معقــدة للغايــة.
إذ يتوجــب األمــر أوالً الحصــول عــى ترخيــص “تاجــر” الــذي مينــح مــن
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اإلدارة املدنيــة ولكنــه يقتــي موافقــة جهــاز األمــن اإلرسائيــي (الشــاباك).
ويســتغرق الحصــول عــى هــذا أشــهرا ً طويلــة ،ويف حــال الرفــض ال تعطــى
األســباب لذلــك .ويقتــي الحصــول عــى إذن اســترياد البضائــع مزدوجــة
االســتخدام ترخيصــاً إضافيــاً مــن لجنــة االســتثناء يف مكتــب التنســيق
اإلرسائيــي ( .)COGATويســتغرق هــذا وقت ـاً طوي ـاً أيضــا ومعامــات
بريوقراطيــة متعــددة .ويتوجــب تجديــد الرتخيــص يف كل مــرة ترغــب
الرشكــة باســترياد شــحنات مــن املــواد املقيــدة .والرخصــة صالحــة ملــدة 45
يــوم فقــط ،مــا يقتــي الحصــول عــى رخصــة جديــدة يف حــال تعطــل أو
2
تأخــر وصــول الشــحنة.
وتختلــف معامــات دخــول البضائــع مزدوجــة االســتخدام إىل قطــاع غــزة
عنهــا يف الضفــة .إذ فض ـاً عــن حظــر دخــول عــدد أكــر مــن البضائــع
واملعــدات ،هنــاك  4طبقــات للفحــص األمنــي لكافــة املــواد التــي تدخــل
إىل القطــاع .وميكــن لألمــن اإلرسائيــي مصــادرة البضائــع حتــى عنــد توفــر
كافــة الوثائــق والتصاريــح التــي تســمح باالســترياد.

اآلثار االقتصادية للحظر عىل استرياد البضائع ثنائية االستخدام
تؤثــر القيــود املفروضــة عــى اســترياد البضائــع مزدوجــة االســتخدام عــى
كافــة نواحــي الحيــاة واالســتثامر يف االقتصــاد الفلســطيني ،مبــا فيهــا
املشــاريع الصغــرة ،وعــى أعــال صيانــة الشــبكات الكهربائيــة ومتديــدات
امليــاه خصوص ـاً يف قطــاع غــزة .ويــؤدي الحظــر إىل مخاطــر وعــدم ثقــة
عاليــة وتعطيــل للصيانــة ،وهــو مــا يحــد مــن جاذبيــة االســتثامر وينعكــس
ســلباً عــى النمــو .وتقــدم دراســة البنــك الــدويل أمثلــة عــى تأثــر الحظــر
عــى النشــاط االقتصــادي يف ثالثــة قطاعــات رئيســية يف فلســطني :الصناعــة
والزراعــة واالتصــاالت .ففــي مجــال الصناعــات الصيدالنيــة يتوجــب عــى
الــركات التــي تحتــاج إىل اســترياد املــواد الخــام الرضوريــة لعملهــا تقديــم
طلــب ســنوي الســترياد كامــل حاجتهــا مــن مــادة الجليرسيــن مثــاً،
عــى ضــوء خطــة إنتاجهــا الســنوية التــي تخضــع بدورهــا إىل رقابــة مــن
األجهــزة اإلرسائيليــة .وهــذا بالطبــع يحــول دون مرونــة اإلنتــاج عــى ضــوء
تحــوالت الطلــب ويرتافــق مــع تكاليــف عاليــة وتأخــر .ومــادة الجلرسيــن
تســتخدم إلنتــاج انــواع مختلفــة مــن األدويــة (مــن بينهــا رشاب الســعلة).

وتذكــر الدراســة أ ّن هنــاك  41رشكــة إلنتاج األلبان ومشــتقاتها يف فلســطني،
وأ ّن هــذه الــركات تعــاين عنــد اســترياد مــواد كيميائيــة للتعقيــم (مثــل
حامــض النيرتيــك) .والحظــر هنــا ينعكــس ســلباً عــى تنافســية منتجــات
الــركات تجــاه املنتجــات اإلرسائيليــة ،إذ ال يزيــد معــدل ربــح رشكات
األلبــان الفلســطينية عــى  %8مقارنــة بأربــاح رشكات األلبــان اإلرسائيليــة
التــي تبلــغ  .%25وتوثــق الدراســة أيضــا املشــاكل التــي يعــاين منهــا قطــاع
الحجــر والرخــام بســبب قوائــم البضائــع ثنائيــة االســتخدام .أمــا يف مجــال
الزراعــة فــإن الحظــر عــى اســترياد املبيــدات واألســمدة يجعــل إنتاجيــة
الزراعــة يف فلســطني ال تزيــد عــى نصــف اإلنتاجيــة يف األردن و %43مــن
اإلنتاجيــة يف إرسائيــل .ويتنــاول التقريــر أيضــا ،بشــكل مفصــل ،العقبــات
الــكأداء التــي تواجــه قطــاع االتصــاالت بســبب التجهيــزات املشــمولة
بقوائــم البضائــع الثنائيــة.
تقــدر دراســة البنــك الــدويل ،عــى أرضيــة منــوذج كمــي لالقتصــاد
الفلســطيني ،أ ّن تخفيــف حــدة القيــود املفروضــة عــى اســترياد البضائــع
مزدوجــة االســتخدام إىل فلســطني ســوف يولــد منــوا ً تراكميـاً إضافيـاً يعادل
 %6يف الضفــة الغربيــة و %11يف قطــاع غــزة مــع حلــول العــام .2025
ويتولــد هــذا النمــو اإلضــايف مــن توســع الصناعــات املحليــة القامئــة ،ومــن
إنشــاء صناعــات ونشــاطات اقتصاديــة جديــدة تحــول رشوط االســترياد
الصارمــة اآلن دون تأسيســها .ويتوصــل التحليــل إىل أ ّن هنــاك  4مــواد
كيميائيــة يؤثــر حظــر اســتريادها ،بشــكل خــاص وبدرجــة حساســية عاليــة،
عــى أداء الــركات يف الضفــة الغربيــة ،وأ ّن رفــع الحظــر عنهــا ميكــن
أ ّن ينعكــس يف تحســن ملمــوس يف الــروط التــي تعمــل بظلهــا هــذه
الــركات (انظــر الجــدول .)1
وضعــت الدراســة مجموعــة مــن التوصيــات للحــد مــن مثالــب الحظــر
املفــروض عــى البضائــع مزدوجــة االســتخدام يف كل مــن الضفــة والقطــاع.
وتتوجــه غالبيــة التوصيــات إىل الحكومــة اإلرسائيليــة لتخفيــف وعقلنــة
القيــود ،ولزيــادة التنســيق مــع الطــرف الفلســطيني لتســهيل عمليــات
االســترياد وإصــدار الرتاخيــص .كــا صاغــت الدراســة توصيــات للحكومــة
الفلســطينية تتعلــق بأهميــة بنــاء قــدرات إداريــة ملراقبــة وتطبيــق
املعايــر الدوليــة املتعلقــة بالبضائــع ثنائيــة االســتخدام.

جدول  :1أكرث املواد الكيميائية يف جدول البضائع مزدوجة االستخدام التي ميكن لرفع الحظر عنها أن
يؤدي إىل تحسني الظروف االقتصادية يف الضفة الغربية
املادة
سامد نرتوجني -فوسفات -بوتاسيوم
بدرجة تركيز ( 20-20-20تم حظر
استرياده يف العام )2003

البدائل املسموح بها
االستخدام
تركيز  16-16-16حظر يف .2005
صيانة الرتبة وإنتاجية
تركيز  14-14-14حظر يف .2009
األرض وحامية املحاصيل
تركيز  13-13-13استرياد مقّيد.

بروكسيد الهيدروجني نسبة تركيز
اعيل من ( %18محظور استرياده)

وسيط للتعقيم

تركيز اقل من  ،%18استرياد مقيد

حامض النيرتيك (محدد استرياده)

وسيط للتعقيم

حامض الفوسفوريك ،استرياد مقّيد

جليرسين (محدد استرياده)

مذيب للصناعات
الدوائية والتجميلية

ليس له بدائل

 .2يدعــي مكتــب التنســيق اإلرسائيــي أن لجنــة االســتثناء توافــق عــى  %95مــن طلبــات
االســترياد املقدمــة مــن الــركات الفلســطينية .ولكــن فريــق البنــك الــدويل وجــد أن عــدد
طلبــات اســترياد مــواد مشــمولة يف قوائــم البضائــع ثنائيــة االســتخدام مل يتجــاوز 126
طلــب يف العــام  .2013وهــذا عــى األرجــح ألن الــركات الفلســطينية تتجنــب اشــكاالت
وصعوبــات طلــب التصاريــح وتفضــل الحصــول عــى املــواد الالزمــة لنشــاطها مبــارشة مــن
التجــار يف ارسائيــل مــع كل مــا يرتافــق مــع هــذا مــن ارتفــاع يف التكاليــف واملخاطــرة.

مالحظات
األسمدة البديلة السائلة أغىل مثناً وأقل فعالية مام
يرفع من التكلفة ويقلل إنتاجية الرتبة عىل املدى
الطويل.
نسبة الرتكيز األقل تزيد املخاطر الصحية
والتكاليف.
استرياد حامض الفوسفوريك يطلب هوية تاجر
وترصيح استرياد وهو أقل فعالية مام يرفع
التكلفة.
يسمح للرشكات فقط باسترياد كميات متفق عليها
مسبقاً مام يرتافق مع ضياع فرص وخسارة.
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 -2سوق العمل

1

القــوة البرشيــة ،حســب تعريــف الجهــاز املركــزي لإلحصــاء ،هــي
عــدد الســكان الذيــن تزيــد أعامرهــم عــى  15ســنة .بلغــت
القــوة البرشيــة يف فلســطني نحــو  3,039ألــف شــخص يف الربــع
األول  .2019أ ّمــا القــوى العاملــة ،وهــي عــدد األشــخاص العاملــن
والذيــن يبحثــون عــن عمــل ،فلقــد بلــغ  1,347ألــف .وتتــوزع
القــوى العاملــة بــن العاملــن والعاطلــن عــن العمــل .وعــى ذلــك
فــإ ّن الفــارق بــن القــوى العاملــة وعــدد العاملــن يقيــس أعــداد
العاطلــن .ويوضّ ــح الشــكل  1-2العالقــة بــن هــذه املتغ ـرات مــع
عــدد الســكان الــكيل ،يف الربــع االول .2019
يُالحــظ مــن الشــكل ( )1-2أ ّن نســبة املشــاركة يف ســوق العمــل
الفلســطيني (أي نســبة القــوى العاملــة إىل القــوة البرشيــة) تبلــغ
نحــو  %44يف فلســطني .وهــي مشــابهة للمعــدل العــام يف منطقــة
الــرق األوســط ،حيــث بلغــت هــذه النســبة يف تركيــا مثـاً ،%48
ولكنهــا منخفضــة مقارن ـ ًة مــع املســتويات العامليــة .فقــد بلغــت
هــذه النســبة يف دول أمريــكا الالتينيــة  ،%63و %61يف كوريــا
الجنوبيــة .وهــذا باألســاس يعــود إىل انخفــاض مشــاركة اإلنــاث
يف ســوق العمــل يف فلســطني (راجــع الصنــدوق  2يف املراقــب
االقتصــادي الربعــي عــدد .)51

توزيع العاملة

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

4,930.7

اﻟﻘوة اﻟﺒﺸرﯿﺔ
3,039.3

اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ
1,347.0

ﻋدد اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن
986.4

الربع الرابع 2018

شكل  :2-2التوزيع النسبي للعاملني حسب مكان العمل
وحسب القطاع للربع األول 2019
ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌوﯿﺔ )(%
100

إﺴراﺌﯿل واﻟﻤﺴﺘﻌﻤرات

انخفــض عــدد العاملــن يف فلســطني مبقــدار  %1.9بــن الربــع الرابــع
 2018والربــع االول  ،2019ووصــل إىل  986.4ألــف .وتــوزّع هــؤالء
حســب مــكان العمــل بــن  %61يف الضفــة و %26يف القطــاع و(%13أو
نحــو  127ألــف) عامــل يف إرسائيــل واملســتعمرات .أ ّمــا بالنســبة
لتوزيــع العاملــن يف فلســطني حســب القطــاع يف الربــع االول ،2019
فــإ ّن نحــو خُمــس العاملــن كانــوا يعملــون يف القطــاع العــام ،وترتفــع
هــذه النســبة إىل  %37يف قطــاع غــزة (أنظــر الشــكل .)2-2
يعــرض الشــكل  3-2التــوزع القطاعــي للعاملــن (مبــا فيهــم العاملني
يف إرسائيــل واملســتعمرات) يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع

ﻏﯿرﻫﺎ
80

ﻗطﺎع ﻏزة

60
ﻗطﺎع ﺨﺎص
40
اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐرﺒﯿﺔ
20
ﻗطﺎع ﻋﺎم
0
ﺤﺴب اﻟﻘطﺎع

ﺤﺴب اﻟﻤﻨطﻘﺔ

شكل  :3-2التوزيع النسبي للعاملني يف الضفة الغربية وقطاع غزة حسب النشاط االقتصادي
يف الربع األول ( 2019نسبة مئوية )%
اﻟزراﻋﺔ واﻟﺼﯿد واﻟﺤراﺠﺔ

اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐرﺒﯿﺔ

%4

اﻟزراﻋﺔ واﻟﺼﯿد واﻟﺤراﺠﺔ

ﻤﺤﺎﺠر وﺼﻨﺎﻋﺔ ﺘﺤوﯿﻠﯿﺔ

%6

ﻤﺤﺎﺠر وﺼﻨﺎﻋﺔ ﺘﺤوﯿﻠﯿﺔ
% 14

ﻗطﺎع ﻏزة

اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﯿﯿد

%6

%3

ﺨدﻤﺎت وﻏﯿرﻫﺎ
% 30

اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﻤطﺎﻋم واﻟﻔﻨﺎدق
% 22

اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﯿﯿد
% 22

اﻟﻨﻘل واﻟﺘﺨزﯿن واﻻﺘﺼ ﺎﻻت
%5

اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﻤطﺎﻋم واﻟﻔﻨﺎدق
% 23

 -1مصــدر األرقــام يف هــذا القســم :الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني  ،2019مســح
القــوى العاملــة ،رام الله-فلســطني

اﻟﻨﻘل واﻟﺘﺨزﯿن واﻻﺘﺼﺎﻻت
%9

ﺨدﻤﺎت وﻏﯿرﻫﺎ
% 56
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غــزة يف الربــع األول  .2019بلغــت نســبة العاملــن يف قطاعــات
الخدمــات يف فلســطني يف الربــع األول  2019نحــو  %30( %37يف
حصــة البنــاء
الضفــة الغربيــة  %56يف قطــاع غــزة) .كــا بلغــت ّ
والتشــييد  %17مــن العاملــن يف فلســطني ( %22يف الضفــة الغربيــة
و %3يف قطــاع غــزة) ،يف حــن تقاربــت نســبة تشــغيل العاملــن
يف التجــارة واملطاعــم والفنــادق ويف الزراعــة يف كل مــن الضفــة
الغربيــة وقطــاع غــزة ،حــوايل  %22و %5عــى التــوايل .أمــا نســبة
العاملــن يف قطاعــي املحاجــر والصناعــة التحويليــة فلقــد بلغــت
 %14يف الضفــة بينــا مل تتعــد  %6يف قطــاع غــزة.

شكل  :4-2أعداد العاملني والعاطلني عن العمل يف فلسطني
حسب الفئة العمرية (ألف شخص) (الربع األول )2019

البطالة
بلــغ عــدد العاطلــن عــن العمــل يف فلســطني  361ألــف شــخص يف
الربــع األول  ،2019ووصــل معــ ّدل البطالــة (أي نســبة العاطلــن
عــن العمــل إىل عــدد األفـراد يف القــوى العاملــة) إىل  ،%26.8وهــذا
أعــى بنحــو  0.3نقــاط مئويــة عــا كان عليــه يف الربــع املناظــر مــن
العــام  ،2018وأعــى بنحــو  2.6نقــاط مئويــة عــن الربــع الســابق.
وجــاء االرتفــاع بــن الربعــن املتالحقــن واملتناظريــن نتيجــة ارتفــاع
البطالــة يف قطــاع غــزة لــدى الذكــور واإلنــاث  ،مقابــل انخفاضهــا يف
الضفــة عنــد الذكــور واإلنــاث أيضــا (أنظــر الجــدول .)1-2

الضفة
الغربية
قطاع غزة

فلسطني

ذكور
إناث
املجموع
ذكور
إناث
املجموع
ذكور
إناث
املجموع

الربع األول
2018
15.8
28.2
18.1
36.9
59.7
41.7
23.1
40.5
26.5

مالحظــة :أرقــام الجــدول مؤسســة عــى التعريــف الجديــد للبطالــة الــذي وضعــه الجهــاز
املركــزي لإلحصــاء بالتعــاون مــع منظمــة العمــل الدوليــة .وينــص التعريــف الضيــق
الجديــد عــى أ ّن البطالــة تشــمل فقــط األشــخاص الذيــن مل يعملــوا خــال فــرة اإلســناد
وبحثــوا بشــكل جــدي وكانــوا مســتعدين وقادريــن عــى العمــل .وتبعــا لهــذا تــم اســتثناء
املحبطــن مــن البحــث عــن عمــل (الذيــن مل يســعوا للعمــل خــال فــرة اإلســناد) مــن
حســاب البطالــة .وأدى اعتــاد مقيــاس البطالــة املنقــح إىل تغيــر بســيط يف معــدل
البطالــة يف الضفــة الغربيــة ،عــى عكــس األمــر يف قطــاع غــزة حيــث كا ّن التغيــر أكــر
نظـرا إلنتشــار اإلحبــاط مــن ايجــاد عمــل بشــكل أوســع هنــاك (انخفــاض معــدل البطالــة
يف القطــاع مــن  %52.0اىل  %43.2يف .)2018

ومن أبرز مواصفات البطالة يف فلسطني بشكل عام التايل:
 )1أنّهــا مرتفعــة يف أوســاط الشــباب :بلــغ معــدل البطالــة بــن
الشــباب الذيــن تــراوح أعامرهــم بــن  24-15ســنة ،%42
يــؤش
(موزعــة بــن  %64لإلنــاث %38 ،للذكــور) .وهــذا ّ
عــى أ ّن نســبة كبــرة مــن العاطلــن عــن العمــل هــم مــن
الداخلــن الجــدد إىل ســوق العمــل (أنظــر الشــكل 4-2
وراجــع الصنــدوق عــن “مســح انتقــال الشــباب مــن التعليــم

321

240

200
150

176

44- 35

54- 45
ﻋﺎطﻠون ﻋن اﻟﻌﻤل

34- 25

24- 15

ﻋﺎﻤﻠون

شكل  :5-2نسب العاملني والعاطلني عن العمل يف فلسطني حسب
املستوى التعليمي والجنس (( )%الربع األول )2019
إﻨﺎث
%47

ذﻛور
%53

%74

%26

%20

250

100
50
0

+ 55

جدول  :1-2معدل البطالة بني األفراد املشاركني يف القوى العاملة
يف فلسطني حسب املنطقة والجنس ()%
الربع الرابع الربع األول
2019
2018
14.1
13.1
25.9
27.2
16.4
15.8
41.0
35.9
62.8
57.4
46.3
40.9
23.1
20.5
40.8
38.8
26.8
24.2

128

24

81

350
300

47

9

450
400

152

168

500

%80

ﻋﺎطﻠون ﻋن اﻟﻌﻤل

%20

%80

ﺠﺎﻤﻌﻲ

%21

%79

ﺜﺎﻨوي

%25

ﻋﺎﻤﻠون

ﻋﺎطﻠون ﻋن اﻟﻌﻤل

%75

أﻗل ﻤن ﺜﺎﻨوي

ﻋﺎﻤﻠون

اىل ســوق العمــل” يف العــدد  47مــن املراقــب مــن أجــل
معلومــات أكــر عــن بطالــة الشــباب).
 )2أ ّن البطالــة تتضائــل مــع زيــادة التعليــم بالنســبة للذكــور،
ولكــن األمــر معكــوس عنــد اإلنــاث (أنظــر الشــكل :)5-2
بلــغ مع ـ ّدل البطالــة يف الربــع االول  2019نحــو  %25عنــد
الذكــور الحاصلــن عــى تعليــم أقــل مــن ثانــوي ،بينــا بلــغ
 %20عنــد ذوي التعليــم الجامعــي .أ ّمــا بالنســبة لإلنــاث
فــإ ّن معــدل بطالــة ذوات التعليــم الجامعــي بلغــت %47
مقابــل  %20فقــط بــن اللــوايت حصلــن عــى تعليــم أقــل
مــن ثانــوي (أنظــر الشــكل  .)5-2ويعــود الســبب يف ذلــك
إىل اإلرتفــاع الكبــر يف مشــاركة اإلنــاث يف ســوق العمــل عنــد
زيــادة تعليمهــن مقارنــة بالذكــور وبغــر املتعلــات (راجــع
الصنــدوق رقــم  1يف العــدد  53مــن املراقــب الــذي يتنــاول
هــذا املوضــوع مبزيــد مــن التفصيــل).
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األجور

ﻤﺘوﺴط اﻷﺠر

110
100

اﻷﺠر اﻟوﺴﯿط

90
80

ر19 ، 1

ر18 ، 4

ر18 ، 3

ر18 ، 2

ر18 ، 1

ر17 ، 4

ر17 ، 3

ر17 ، 2

ر17 ، 1

ر16 ، 4

ر16 ، 3

ر16 ، 2

ر16 ، 1

ر15 ، 4

ر15 ، 3

ر15 ، 2

ر15 ، 1

ر14 ، 4

ر14 ، 3

متوسط األجر اليومي
مكان العمل
113.7
الضفة الغربية
63.2
قطاع غزة
247.1
إرسائيل واملستعمرات
124.9
املجموع

األجر الوسيط اليومي
100.0
42.0
250.0
103.8

120

ر14 ، 2

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

ﺸﯿﻛل
130

ر14 ، 1

بلــغ متوســط األجــر اليومــي للعاملــن يف فلســطني  124.9شــيكل يف
الربــع األول  .2019ارتفــع متوســط األجــر اليومــي لكافّــة العاملــن
مبقــدار  2.2شــيكل بــن الربــع الرابــع  2018والربــع االول .2019
ولك ـ ّن هــذا الرقــم املتوســط يخفــي تباين ـاً كب ـرا ً بــن  )1متوســط
أجــر العاملــن يف الضفــة والقطــاع مــن جهــة ،ومتوســط أجــر عــال
الضفــة العاملــن يف إرسائيــل واملســتعمرات مــن جهــة ثانيــة)2 .
متوســط األجــر يف الضفــة الغربيــة واألجــر يف قطــاع غــزة (أنظــر
الجــدول  .)2-2ت ُشــر األرقــام إىل أ ّن متوســط أجــر العاملــن يف
إرسائيــل واملســتعمرات بلــغ نحــو ضعــف متوســط أجــر العاملــن
يف الضفــة ،ونحــو أربعــة أضعــاف أجــر العاملــن يف قطــاع غــزة.
ومتوســط األجــر يف القطــاع يبلــغ  %55مــن مســتواه يف الضفــة .ال
بــل إ ّن اله ّوتــن تتســعان أكــر عنــد أخــذ األجــر الوســيط باإلعتبــار،
نظـرا ً أل ّن األجــر املتوســط يخفــي التبايــن الكبــر بــن العاملــن ذوي
األجــر املرتفــع واألجــر املنخفــض .واألجــر الوســيط لــه داللــة أفضــل
مــن األجــر املتوســط ،ألنّــه يعــر عــن املســتوى الــذي يحصــل نصف
العاملــن عــى أجــر أعــى منــه ،والنصــف اآلخــر عــى أجــر أدىن
منــه (أنظــر الشــكل  .)6-2ويف حــن أن متوســط األجــر يف القطــاع
يبلــغ  %55مــن مســتواه يف الضفــة ،إال أ ّن وســيط األجــر يف القطــاع
هــو أدىن مــن نصــف وســيط األجــر يف الضفــة الغربيــة.

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

70

الحد األدىن لألجور
بلغــت نســبة الذيــن يتقاضــون أجـرا ً شــهرياً أقــل من  1,450شــيكل
(وهــو الحــد األدىن لألجــر الشــهري يف فلســطني) مــن املســتخدمني
بأجــر يف القطــاع الخــاص يف فلســطني خــال الربــع االول  2019نحــو
 %37( %30بــن اإلنــاث ،و %29بــن الذكــور) .كــا بلــغ متوســط
األجــر الشــهري الــذي يتقاضــاه هــؤالء  747شــيكل .أ ّمــا عنــد
املقارنــة بــن الضفــة والقطــاع فــإ ّن  %12مــن املســتخدمني بأجــر
يف القطــاع الخــاص يف الضفــة الغربيــة يتقاضــون أجـرا شــهرياً أقــل
مــن الحــد األدىن مقابــل  %76يف قطــاع غــزة (أنظــر الجــدول .)3-2

عاملة األطفال
انخفــض معــدل عاملــة األطفــال (نســبة العاملــن مــن إجــايل
األطفــال الذيــن تـراوح أعامرهــم بــن  17-10ســنة) يف الربــع االول
 2019يف فلســطني إىل  %2.4مقارنــة مــع  %3.1يف الربــع الســابق.
وتوزعــت النســبة بــن  %3.6يف الضفــة الغربيــة مقابــل  %0.8يف
قطــاع غــزة (أنظــر الصنــدوق  3يف العــدد  53مــن املراقــب ملزيــد
مــن التحليــل حــول عاملــة األطفــال يف فلســطني).

جدول  :3-2عدد ومتوسط أجر العاملني بأجر يف القطاع الخاص الذين يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد
األدىن لألجور (ال تشمل العاملني يف إرسائيل واملستوطنات) ،الربع األول 2019
عدد املستخدمني بأجر يف القطاع الخاص معدل األجر الشهري للذين يتقاضون عدد املستخدمني بأجر الذين يتقاضون
أقل من الحد األدىن (ألف شخص)
أقل من الحد األدىن (شيكل)
(ألف شخص)
كال الجنسني
إناث
إناث كال الجنسني ذكور
إناث كال الجنسني ذكور
ذكور
29
17
12
1,038
955
1,147
251
53
198
الضفة الغربية
78
9
69
638
496
657
103
17
86
قطاع غزة
107
26
81
747
795
732
354
70
284
فلسطني
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صندوق  :2مؤمتر الطيبة لتنظيم وتفعيل القدرات البرشية للفلسطينيني يف ارسائيل
قامــت “لجنــة املتابعــة العليــا للجامهــر العربيــة يف البــاد” بعقــد املؤمتر
الثالــث لتنظيــم وتفعيــل القــدرات البرشيــة للفلســطينيني املقيمــن يف
إرسائيــل .وتــم عقــد املؤمتــر يف مدينــة الطيبــة يف  10حزيــران .2019
ويهــدف املؤمتــر إىل تركيــز الضــوء عــى التحديــات التــي تواجــه املجتمــع
العــريب وتقديــم اقرتاحــات للتعامــل معهــا .وأصبــح املؤمتــر هــذا تقليــدا ً
ســنوياً ،وهــو يشــكل “حلبــة لقــاء دوري بــن املهنيــن والسياســيني وقادة
املجتمــع تطــرح بهــا القضايــا والحلــول والــرؤى املســتقبلية ،وتناقــش بهــا
أدوات العمــل املطلوبــة لتحقيــق األهــداف” كــا كتــب الدكتــور رفيــق
حــاج يف تقدميــه لكتــاب املؤمتــر .ويضــم هــذا الكتــاب أوراق العمــل
ملجموعــات العمــل الثامنيــة التــي تغطــي القطاعــات املختلفــة مبــا فيهــا
التنميــة االقتصاديــة ،الرتبيــة والتعليــم ،املجتمــع املــدين ،األرض واملســكن،
الشــؤون الصحيــة ،العمــل الثقــايف وغريهــا .ونقــدم هنــا تلخيصـاً لورقــة
العمــل التــي تناولــت موضــوع التنميــة االقتصاديــة.

تطور إيجايب وتحديات قدمية ومستجدة
طــرأت يف العقــد األخــر تغيـرات كثــرة يف املجــال االقتصادي-االجتامعي
يف املجتمــع الفلســطيني يف إرسائيــل .مــن أهمهــا االرتفــاع امللحــوظ
يف عــدد ســنوات التعليــم ،مــا ســاهم يف انخــراط الرجــال العــرب يف
مهــن جديــدة ،وارتفــاع عــدد النســاء اللــوايت انخرطــن يف ســوق العمــل.
باإلضافــة إىل التغــرات الداخليــة املتعلقــة باملجتمــع الفلســطيني،
كارتفــاع مســتوى املعيشــة ومع ـ ّدل الدخــل الشّ ــهري وارتفــاع مســتوى
التّعليــم.
بلغــت نســبة مشــاركة أفــراد املجتمــع العــريب ،مــن ســن  15عامــاً
وصاعــدا ً ،يف ســوق العمــل  %45يف عــام  %63( 2017للذكــور و%28
لإلنــاث) .هــذا باملقارنــة مــع نســبة مشــاركة بلغــت  %41قبــل عقــد
مــن الزمــن ( %61للذكــور و %20لإلنــاث) .كــا بلــغ متوســط الدخــل
الشّ ــهري لــأرسة العربيــة يف عــام  2015نحــو  10,773شــيكل ،وهــذا ميثل
الصعيــد األكادميــي،
زيــادة بنحــو %50مقارنــة بالعــام  .2007أ ّمــا عــى ّ
فــإ ّن نســبة الطــاب العــرب يف التعليــم العــايل بلغــت  %17و %14مــن
نســبة الطــاب للقــب األول والثــاين يف  2017مقارن ـ ًة مــع نســبة %10
و %6يف العــام .2007
عــى الرغــم مــن املعطيــات املذكــورة أعــاه ،مــا زال املجتمــع العــريب
يعــاين مــن تحديــات اقتصاديــة كبــرة ،فهــو يواجــه عــدم مســاواة مــن
ناحيــة فــرص العمــل والتطــور ،ومــن ناحيــة فــرص اســتثامر املؤسســات
الصعيــد االجتامعــي واالقتصــادي.
ال ّدوليــة يف البلــدات العربيــة عــى ّ
باإلضافــة إىل ذلــك ،يواجــه املجتمــع تحديــات داخليــة تتعلــق بالثقافــة
املجتمعيــة .وعنــد مقارنــة املعطيــات الســابقة مــع معطيــات مــن
الوســط اليهــودي يتبــن أنّــه رغــم ارتفــاع املعايــر يف الوســط العــريب
فــإ ّن الفجــوة بــن املجتمعــن مــا زالــت كبــرة .عــى ســبيل املثــال ،رغــم
ارتفــاع معـ ّدل ال ّدخــل الشّ ــهري إىل  10,773شــيكل لــأرسة العربيــة ،فقــد
بلــغ مع ـ ّدل الدخــل لــأرسة اليهوديــة  15,427شــيكل ،واألرسة العربيــة
ال تدخــر ســوى نحــو نصــف مــا توفّــره األرسة اليهوديــة خــال الشــهر.
وعــى الرغــم مــن ارتفــاع نســبة مشــاركة النســاء العربيــات يف ســوق
العمــل ،إال أ ّن نســبته ّن بالــكاد تعــادل  %50مــن نســبة مشــاركة النســاء
اليهوديــات يف ســوق العمــل كــا يتضــح مــن الشــكل .1

التحدّ يات الرئيسية يف القطاع االقتصادي
عــى الرغــم مــن وجــود العديــد مــن التّحديــات املتن ّوعــة يف القطــاع
االقتصــادي ،اختــارت مجموعــة العمــل الرتكيــز عــى ثالثــة محــاور:

شكل  :1نسبة املشاركة يف سوق العمل من سن  15عا ًما
وصاعداً وفق الجنس والقومية ()2017
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دور الســلطات املحليــة يف تنميــة االقتصــاد يف البلــدات العربيــة،
دمــج وتشــغيل الجيــل الشّ ــاب واألكادمييــن يف ســوق العمــل ،الرتبيــة
والتثقيــف االقتصــادي للجيــل الصاعــد يف املجتمــع العــريب.
 .1السلطات املحلية كرافعة للتنمية االقتصادية
تــرى مجموعــة عمــل التنميــة االقتصاديــة أ ّن للســلطات املحليــة دور
هــا ّم جــ ّدا ً يف تنميــة اقتصــاد البلــدات العربيــة ،خاصــة أ ّن هنالــك
ســلطات محليــة ســاهمت يف رفــع االقتصــاد إال أ ّن هنالــك تقصــر مــن
طــرف الســلطات يف دعــم املبــادرات القامئــة أو الحديثــة يف املجتمــع
واالســتثامر بهــا ،باإلضافــة إىل التقصــر يف تطويــر ســوق العمــل تجــاه
مهــن غــر تقليديــة وحديثــة ،إىل جانــب انعــدام صناديــق االســتثامر
واملســاعدات الحكوميــة وغيــاب التخطيــط واملطالبــة بإنشــاء مناطــق
صناعيــة يف معظــم البلــدات العربيــة.
تشــر املعطيــات إىل أ ّن  %3.5مــن مجمــل املناطــق الصناعيــة موجــود يف
البلــدات العربيــة ،يف حــن أ ّن املســاحة املخصصــة بشــكل عــام للمناطــق
الصناعيــة يف البلــدات العربيــة ضيقــة مقارنــ ًة باملناطــق األخــرى.
عــى ســبيل املثــال ،مســاحة املنطقــة الصناعيــة يف النــارصة تبلــغ 40
دومنًــا وهــي تخــدم  72ألــف مواطــن ،باملقابــل ،فــإ ّن مســاحة املنطقــة
الصناع ّيــة يف النــارصة العليــا تبلــغ  8,000دومن ـاً ،وهــي تخــدم  41ألــف
مواطن ـاً.
باإلضافــة ،تــرى مجموعــة التنميــة االقتصاديــة أهميــة كــرى لتأســيس
صناديــق دعــم يف الوســط العــريب لالســتثامر يف مخططــات ومشــاريع
حديثــة ،وتــرى بــأ ّن للســلطات املحليــة دورا ً هامـاً يف تلبية هــذه الحاجة.
كــا أ ّن ســوق العمــل يف املجتمــع العــريب مــا زال أقـ ّـل تنوعـاً مــن ناحيــة
املهــن والحــرف املتداولــة فيــه ،ومجــاالت العمــل الحديثــة ذات املــردود
االقتصــادي الكبــر مــا زالــت غــر مألوفــة يف املجتمــع العــريب.
عــى ال ّرغــم مــن عنونــة هــذا التحـ ّدي بــدور الســلطات املحليــة كرافعــة
للتنميــة االقتصاديــة ،تــدرك املجموعــة بــأ ّن املســؤولية هنــا ال تقــع فقــط
عــى عاتــق الســلطات املحليــة .هنالــك جهــات أخــرى مســؤولة عــن
تنفيــذ الحلــول وتطبيقهــا ،ومنهــا وزارة االقتصــاد ،وزارة املاليــة ،مركــز
الســلطات املحليــة ،باإلضافــة إىل املســؤولية الشــخصية الواقعــة عــى كل
فــرد يف املجتمــع .لــذا ،فــإ ّن تركيــز العمــل بداي ـ ًة ســيكون مــع رؤســاء
وأعضــاء الســلطات املحليــة ،والحق ـاً سيشــمل دراســة كيفيــة املطالبــة
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بتوفــر امليزانيــات الالزمــة لتنفيــذ املشــاريع عــن طريــق وزارة املاليــة
ووزارة االقتصــاد.
 .2دمج وتشغيل الجيل الشّ اب يف سوق العمل رسيع التطور
عــى الرغــم مــن التــداول الدائــم واملســتمر ملوضــوع التشــغيل يف
املجتمــع العــريب ،تــرى مجموعــة التنميــة االقتصاديــة أ ّن هنالــك ثالثــة
محــاور مل يتـ ّم العمــل عليهــا بشــكل جوهــري حتــى يومنــا هــذا ،وهــي:
 )1عــدم تأهيــل قــوى برشيــة تتالئــم مــع التغـ ّـرات الرسيعــة يف ســوق
العمل.
 )2قلــة اإلدراك واالنكشــاف لفــرص العمــل يف املجــاالت ذات املــردود
االقتصــادي عــى املــدى البعيــد.
 )3انخ ـراط قســم مــن األكادمييــن يف مجــاالت عمــل ال تتالئــم مــع
دراســاتهم وتخصصهــم األكادميــي.
يخــص املحــور األولّ ،
تــدل املعطيــات منــذ عــام  2017عــى أ ّن
فيــا
ّ
التخصــص األكــر شــيوعاً لــدى الطــاب العــرب يف معاهــد التعليــم العــايل
ّ
تخصــص الهندســة واملهــن
هــو العلــوم االجتامعيــة ،بنســبة  ،%14.1يليــه ّ
الهندسـيّة بنســبة  .%14.0بينــا لــدى الشــابات العربيــات فــإ ّن التخصص
األكــر شــيوعاً هــو العلــوم الرتبويــة وإعــداد املعلمــن ،بنســبة ،%37.6
تخصــص املهــن الطب ّيــة املســا ِعدة بنســبة  .%18.4باملقابــل،
يليــه ّ
فــإ ّن نســب الشــباب والشــابات العــرب يف تخصصــات مثــل املحامــاة
والحقــوق ،رياضيــات وإحصــاء وعلــوم الحاســوب ،العلــوم الفيزيائيــة
وعلــم األحيــاء ال تتجــاوز  %5يف كل مجــال تخصــص.
ـص املحــور الثــاين ،فــإ ّن املعطيــات الســابق ذكرهــا ترينــا
أ ّمــا فيــا يخـ ّ
املهنــي عنــد اختيــار الشــباب والشــابات العــرب
أيضً ــا بــأ ّن التوزيــع
ّ
تقليــدي ومألــوف .كــا أ ّن
لتخصصاتهــم مــا زالــت متأثــرة مبــا هــو
ّ
ّ
التخصــص بهــا
التخصصــات الحديثــة غــر شــائعة ،فــرى أ ّن نســب
ّ
ّ
منخفضــة جــ ًدا .عــى ســبيل املثــال ،تُرينــا املعطيــات أ ّن  %82.6مــن
العاملــن العــرب موظفــون بأجــر و %16.6فقــط هــم أصحــاب عمــل.
باإلضافــة %59.2 ،مــن الرجــال العــرب يعملــون يف املهــن والحــرف
اليدويــة ،و %6.5يعملــون يف املهــن األكادمييــة (مقابــل  %25بــن
املهنــي واألكادميــي
اليهــود) .مــن هنــا ،نــرى مــدى أهم ّيــة التوجيــه
ّ
للجيــل الشــاب عنــد تو ّجههــم للتعليــم العــايل ،وأيضـاً عنــد تو ّجههــم إىل
ســوق العمــل.
ـص املحــور الثالــث ،بحســب بيانــات املســح الّــذي قامــت بــه
فيــا يخـ ّ
جميعــة الجليــل عــن عــام  ،2017فــإن  %40.7مــن العاملــن العــرب
تخصصهــم ،يف حــن أ ّن  %55.5منهــم أفــادوا بأنّهــم
يعملــون يف مجــاالت ّ

تخصصهــم أو
يتخصصــوا أساســاً ،والبقيــة مل يجــدوا عمــاً يف مجــال ّ
مل ّ
تخصصهــم .نــرى هنــا بــأ ّن نســبة
ـال
ـ
مج
يف
ـل
ـ
عم
ـن
ـ
ع
ـوا
ـ
يبحث
مل
أنّهــم
ّ
العاملــن الّذيــن مل يتخصصــوا تتجــاوز النصــف مــن الطبقــة العاملــة،
مــا قــد يــرح ال ّنســب العاليــة للعاملــن يف مجــال املهــن والحــرف
ّ
اليدويــة.
 .3الرتبية والثقافة االقتصادية
تــرى مجموعــة التنميــة االقتصاديــة أ ّن الرتبيــة االقتصاديــة والتثقيــف
للمفاهيــم والســرورة االقتصاديــة يف املجتمــع ،مــن شــأنها تنشــئة جيــل
يالئــم نفســه بشــكل أنجــع للتطــورات االقتصاديــة الحديثــة ،ولســوق
العمــل املتطــور .نتيجــ ًة النعــدام الرتبيــة االقتصاديــة ،فــإ ّن الشــبيبة
تدخــل ســوق العمــل دون الجاهزيــة ملواجهــة املشــغّلني أو معرفــة
حقوقهــم ومســتحقاتهم مــن أماكــن العمــل .مــن هنــا ،نــرى العديــد
مــن الشــبيبة العاملــة ال تــدرك كيف ّيــة املطالبــة مبســتحقاتها مــن أيــام
عطلــة ،مســرجعات ســفر ،مســتحقات عنــد إنهــاء العمــل وغريهــا.
نتيجـ ًة لذلــك ،قــد يســتغل بعــض املشــغلني ضعــف وقلــة وعــي وإدراك
العاملــن بحقوقهــم ومســتحقاتهم.
تخصصــه وفق ـاً
إضاف ـ ًة لذلــك ،نــرى بــأ ّن الجيــل الشّ ــاب مــا زال يختــار ّ
للســوق املألــوف ،غــر مــدرك للمجــاالت الحديثــة وذات املــردود
االقتصــادي الج ّيــد .تحـ ٍـد آخــر يف هــذا املحــور هــو انعــدام التوعيــة منــذ
الطفولــة وجيــل الشــبيبة لكيفيــة إدارة املنــزل اقتصاديـاً .تتل ّخــص أه ّميــة
هــذا التحـ ّدي بعــدم قــدرة األرس الحديثــة عــى إدارة ميزانيتهــا الشّ ــهرية،
وصعوبــة تغطيــة احتياجاتهــا الشــهرية .كــا ذكرنــا مســبقاً ،فــإ ّن الفــارق
بــن معـ ّدل الدخــل الشــهري لــأرسة العربيــة ومعـ ّدل اإلنفــاق الشــهري
بالــكاد يكفــي لفتــح حســاب توفــر أو التخطيــط إلقامــة مرشوع يســاهم
يف تطــور األرسة اقتصادي ـاً ومهني ـاً.

برنامج العمل
وضعــت مجموعــة التّنميــة االقتصاديــة برنامــج عمــل مفصــل للتعامــل
مــع هــذه التحديــات الثالثــة .وحــدد برنامــج العمــل أهــم املــؤرشات
الكميــة التــي تلخــص طبيعــة التحدي/املشــكلة التــي يتوجــب التعامــل
معهــا ،اىل جانــب الجهــة املســؤولة عــن تنفيــذ برنامــج اإلصــاح ،وأخـرا ً،
األنشــطة التــي يتوجــب القيــام بهــا خــال العامــن القادمــن للتخفيــف
مــن حــدة القيــد الــذي ميثلــه كل واحــد مــن التحديــات الثالثــة .عــى
ســبيل املثــال ،ترمــي املجموعــة بالعالقــة مــع التحــدي الثالــث إىل تطويــر
ـي يت ـ ّم دمجــه الحق ـاً يف املراحــل املختلفــة يف املــدارس،
برنامــج تثقيفـ ّ
وذلــك بهــدف تحضــر الجيــل الصاعــد لتح ّديــات العمــل وإدارة امليزانيــة
الشــخصية أو املنزليــة بشــكل أنجــع.
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1

اإليرادات العامة
شــهد الربــع األول مــن العــام  ،2019انخفــاض صــايف اإليــرادات
العامــة واملنــح بنحــو  %15مقارنــة بالربــع الســابق ،ونحــو %24
2
مقارنــة بالربــع املناظــر  ،2018لتبلــغ مــا يقــارب  2.8مليــار شــيكل.
ويعــود هــذا االنخفــاض بشــكل رئيــي إىل تراجــع إيـرادات املقاصــة
بشــكل ملحــوظ ،نحــو  %21و %37مقارنــة بالربــع الســابق واملناظــر
عــى الرتتيــب ،لتبلــغ مــا يقــارب  1.3مليــار شــيكل .باملقابــل ارتفعت
إيـرادات الجبايــة املحليــة بنحــو  %35مقارنــة بالربــع الســابق ،مــع
انخفــاض هامــي مقارنــة بالربــع املناظــر ،لتبلــغ حــوايل  1.4مليــار
شــيكل .إذ ارتفعــت اإلي ـرادات الرضيبيــة بنســبة  %25واإلي ـرادات
غــر الرضيبيــة بنحــو  %30مقارنــة بالربــع الســابق ووصلــت إىل
 847.2و 437.3مليــون شــيكل عــى التــوايل (أنظــر الشــكل .)1-3
انخفضــت املنــح واملســاعدات الخارجيــة املقدمــة خــال الربــع
األول بشــكل حــاد وصــل اىل  %71و %19مقارنــة بالربــع الســابق
واملناظــر لتبلــغ  244.1مليــون شــيكل (أنظــر الجــدول  .)1-3وشــهد
الربــع األول إقــرار إرسائيــل لقانــون خصــم املبالــغ املاليــة التــي
تدفعهــا الحكومــة الفلســطينية ألرس وعوائــل األرسى ،والــذي قابلتــه
الحكومــة الفلســطينية برفــض اســتالم أمــوال املقاصــة منقوصــة
(أنظــر الصنــدوق رقــم  3يف هــذا العــدد مــن املراقــب).

شكل  :1-3هيكل اإليرادات العامة واملنح (مليون شيكل)
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
ﻏﯿر ﻀرﯿﺒﯿﺔ

ﻤﺘﺤﺼﻼت ﻤﺨﺼﺼﺔ

ر2019 ، 1

ﻀرﯿﺒﯿﺔ
ر2018 ، 4

اﻟﻤﻘﺎﺼﺔ
ر2018 ، 1

شكل  :2-3هيكل النفقات العامة (مليون شيكل)
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شــكلت اإليـرادات العامــة واملنــح (صــايف) نحــو  %110مــن اإلنفــاق
العــام الفعــي خــال الربــع األول مقارنــة بنحــو  %86يف الربــع
الســابق .وتنخفــض هــذه النســبة لتبلــغ نحــو  %80مــن اإلنفــاق
العــام املســتحق عــى الحكومــة خــال هــذا الربــع (أســاس
االلتــزام) ،مقارنــة بنحــو  %72يف الربــع الســابق.
جدول  :1-3املنح واملساعدات الخارجية املقدمة للحكومة
الفلسطينية (مليون شيكل)
2018
البيان
الربع الربع الربع
األول الثاين الثالث
522 482.1 157
دعم للموازنة
303.7 236.3 140.1
منح عربية
218.3 245.8 16.5
من الدول األخرى
184.1 87.2 143.7
التمويل التطويري
اجاميل املنح واملساعدات 706.1 569.3 300.7

الربع
الرابع
679.4
410
269.4
156.1
835.5

2019
الربع
األول
598.4
396.3
202.1
*354.4244.1

* تــم خــال هــذا الربــع إعــادة مبلــغ بحــوايل  448.1مليــون شــيكل إىل القنصليــة
األمريكيــة إلغــاق حســاب منحــة أمريكيــة ســابقة ،وهــو مــا انعكــس يف قيمــة املنــح
لدعــم املشــاريع التطويريــة التــي ظهــرت وكأنهــا تراجعــت بنحــو  354.4مليــون
شــيكل (أنظــر الصنــدوق رقــم  6يف العــدد  56مــن املراقــب ملعلومــات أوســع عــن
توقــف املســاعدات األمريكيــة للفلســطينيني ورد فعــل الحكومــة الفلســطينية).

 -1مصــدر البيانــات يف هــذا الجــزء هــو :وزارة املاليــة ،التقاريــر املاليــة الشــهرية للعــام :2019
العمليــات املاليــة – اإليـرادات والنفقــات ومصــادر التمويــل (آذار.)2019 ،
 -2علــا بــأن قيمــة اإلرجاعــات الرضيبيــة يف الربــع األول  2019بلغــت  128.4مليــون شــيكل
مقارنــة بنحــو  204.9مليــون شــيكل يف الربــع الســابق.
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النفقات العامة
شــهدت كافــة بنــود اإلنفــاق العــام انخفاضــاً ملحوظــاً خــال
الربــع األول مــن العــام  ،2019وهــو مــا أدى باملحصلــة لرتاجــع
النفقــات العامــة الفعليــة بنســبة  %33و ،%23مقارنــة بالربــع
الســابق واملناظــر عــى الرتتيــب ،لتبلــغ حــوايل  2.6مليــار شــيكل.
فقــد انخفــض اإلنفــاق الفعــي عــى بنــد األجــور والرواتــب بنحــو
 %13و ،%21مقارنــة بالربــع الســابق واملناظــر ،عــى الرتتيــب،
ليبلــغ حــوايل  1.3مليــار شــيكل .أيضــاً انخفضــت نفقــات غــر
األجــور بنحــو  %38و ،%25خــال نفــس فــرة املقارنــة ،لتبلــغ
حــوايل املليــار شــيكل .وانخفــض بنــد صــايف اإلق ـراض بنســبة %66
واإلنفــاق التطويــري بنحــو  %62مقارنــة بالربــع الســابق ووصــا
إىل  84.9و 153.3مليــون شــيكل عــى التــوايل (أنظــر الشــكل .)2-3

املتأخرات الحكومية
بلغــت املتأخـرات املرتتبــة عــى الحكومــة خــال الربــع األول 2019
نحــو  1.1مليــار شــيكل ،شــكلت حــوايل  %37مــن صــايف اإليـرادات
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العامــة واملنــح خــال هــذا الربــع .وتوزعــت بــن متأخـرات األجــور
والرواتــب بنحــو  359.9مليــون شــيكل ،ومتأخــرات غــر األجــور
 434.3مليــون شــيكل ،ومتأخــرات املدفوعــات املخصصــة 126.8
مليــون شــيكل ،ومتأخــرات النفقــات التطويريــة  102.1مليــون
شــيكل ،ومتأخــرات اإلرجاعــات الرضيبيــة  37.4مليــون شــيكل
(أنظــر الجــدول .)2-3
جدول  :2-3املتأخرات املرتتبة عىل الحكومة الفلسطينية
(مليون شيكل)
البيان
إرجاعات رضيبية
األجور والرواتب
نفقات غري األجور
النفقات التطويرية
مدفوعات مخصصة

الربع
األول
12.3
128.6
170.9
10.9
104.3

إجاميل املتأخرات

427

األرقام بني أقواس هي أرقام سالبة.

2018
الربع الربع الربع
الثاين الثالث الرابع
19.1 51.1
27.6
94.1 119.9 134.3
468.9 287.7 159
237.6 35.5
10.9
)15.4( 28
()8.7
323.1

2019
الربع
األول
37.4
359.9
434.3
102.1
126.8

1,060.5 804.3 522.2

الفائض/العجز املايل
أدت التطــورات عــى جانبــي اإليـرادات والنفقــات العامــة الفعليــة
(أســاس نقــدي) خــال الربــع األول  ،2019إىل فائــض يف الرصيــد
الــكيل قبــل املنــح واملســاعدات بحــوايل  5.5مليــون شــيكل (أو مــا
نســبته  %0.04مــن الناتــج املحــي اإلجــايل) .وقــد ســاهمت املنــح
واملســاعدات الخارجيــة يف تعزيــز هــذا الفائــض إىل حــوايل 249.6
مليــون شــيكل ،وهــو مــا يعــادل نحــو  %1.8مــن الناتــج املحــي
اإلجــايل .أمــا عجــز الرصيــد الــكيل قبــل املنــح واملســاعدات عــى
أســاس االلتــزام فلقــد بلــغ  1,528.5مليــون شــيكل ،وســاهمت
املنــح واملســاعدات يف تخفيــض هــذا العجــز إىل نحــو 1,282.6
مليــون شــيكل (أنظــر الشــكل .)3-3

الدين العام الحكومي
انخفــض الديــن العــام الحكومــي (مقوم ـاً بالشــيكل) نهايــة الربــع
األول مــن العــام  2019بنحــو  %5و %2مقارنــة بنهايــة الربــع
الســابق واملناظــر عــى الرتتيــب ،ليبلــغ حــوايل  8.4مليــار شــيكل.
ويعــادل هــذا حــوايل  %15.8مــن الناتــج املحــي اإلجــايل 3.وتــوزع
الديــن العــام الحكومــي بــن ديــن محــي بنحــو  ،%55مقابــل ديــن
خارجــي بنحــو  .%45وبلغــت فوائــد الديــن املدفوعــة خــال هــذا
الربــع حــوايل  28مليــون شــيكل ،كفوائــد مدفوعــة عــى الديــن
املحــي (أنظــر الجــدول .)3-3

 -3تجــدر اإلشــارة أن مديونيــة الحكومــة مقومـ ًة بالــدوالر األمريــي انخفضــت نهايــة الربــع
األول  2019بنحــو  %2.3مقارنــة بالربــع الســابق ،وبنحــو  %5.5مقارنــة بالربــع املناظــر،
لنبلــغ حــوايل  2,315.2مليــون دوالر .ويعــود التبايــن يف هــذه النســب إىل تغ ـرات ســعر
رصف الــدوالر مقابــل الشــيكل.

شكل  :3-3الرصيد املايل الحكومي (أساس نقدي) نسبة إلجاميل
الناتج املحيل االسمي ()%
6
2.8

1.8

0.4

0.04

3
1.6

1.2

-4.0

-7.1

-10.1

0
-3
-6
-9
-12

اﻟرﺼﯿد اﻟﻛﻠﻲ ﺒﻌد اﻟﻤﻨﺢ واﻟﻤﺴﺎﻋدات

اﻟرﺼﯿد اﻟﻛﻠﻲ ﻗﺒل اﻟﻤﻨﺢ واﻟﻤﺴﺎﻋدات
ر2018 ، 4

ر2019 ، 1

اﻟرﺼﯿد اﻟﺠﺎري
ر2018 ، 1

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

2019
2018
الربع الربع الربع الربع الربع
األول الثاين الثالث الرابع األول
4,668.0 5,034 4,785.5 4,860 4,913.9
4,617.3 4,983.3 4,734.8 4,809.2 4,863.1
50.7
50.7
50.7
50.8
50.8

الدين الحكومي املحيل
املصارف
مؤسسات عامة
الدين الحكومي
3,744.3 3,882.1 3,772.1 3,777.7 3,674.2
الخارجي
الدين العام الحكومي 8,412.2 8,916.1 8,557.7 8,637.6 8,588.0
الفوائد املدفوعة
نسبة الدين العام إىل
الناتج املحيل االسمي

48.5

82

%16.6

%16.5

48.9

28.0

66.9

%16.2 %16.1

%15.8

* تختلــف النســب بشــكل بســيط عنــد احتســاب األرقــام بالــدوالر األمريــي ،نتيجــة
أثــر ســعر الــرف.
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صندوق  :3املوازنة الفلسطينية يف األشهر الثالثة األوىل النقطاع إيرادات املقاصة
وافــق الكنيســت اإلرسائيــي ،يف متــوز  ،2018عــى قـرار يقــي بتكليــف
وزيــر الجيــش اإلرسائيــي رفــع تقريــر ســنوي إىل الحكومــة األمنيــة
املصغّــرة يســجل فيــه تقديــرا ً للتحويــات التــي تقدمهــا الســلطة
الفلســطينية إىل املعتقلــن الفلســطينيني يف الســجون اإلرسائيليــة وإىل
عائالتهــم .ونــص الق ـرار عــى تقســيم املبلــغ الســنوي املقــدر عــى 12
واســتقطاعه مــن تحويــات املقاصــة الشــهرية (مــن الرضائــب التــي
تجمعهــا إرسائيــل بالنيابــة عــن الحكومــة الفلســطينية).
وعــى ضــوء قـرار الكنيســت قامــت وزارة الحــرب اإلرسائيليــة ،يف أواســط
شــهر شــباط  ،2019بخصــم مبلــغ  502مليــون شــيكل مــن تحويــات
املقاصــة ،وهــو مــا يفــرض أ ّن ارسائيــل قــدرت مبلــغ التحويــات
الشــهرية مــن الحكومــة الفلســطينية إىل املعتقلــن وعائالتهــم بنحــو 12
مليــون شــيكل شــهرياً .ودعــا وزيــر الحــرب (رئيــس الــوزراء أيضـاً) إبــان
إصــدار القـرار املســؤولني األمنيــن للبحــث مزيــدا ً يف املدفوعــات األخــرى
التــي تقدمهــا الســلطة الفلســطينية إىل “اإلرهابيــن” وعائالتهــم متهيــدا ً
القتطاعهــا أيض ـاً يف املســتقبل مــن تحويــات املقاصــة.

اإليرادات واالنفاق
يســجل الجــدول  1اإليــرادات التــي تحققــت للموازنــة الفلســطينية
يف األشــهر الثالثــة األوىل النقطــاع تحويــات املقاصــة مقارنــة باألشــهر
الثالثــة املناظــرة مــن العــام  .2018وأرقــام هــذا الجــدول هــي عــى
األســاس النقــدي ،أي املبالــغ التــي تحققــت فعليــاً وليســت املبالــغ
املتوجبــة .يســتفاد مــن األرقــام أ ّن تحويــات املقاصــة بلغــت حــوايل
 %57مــن إجــايل اإليــرادات يف األشــهر الثالثــة  .2018وأ ّن اإليــرادات
التــي تحققــت يف الفــرة آذار -أيــار  2019بلغــت نحــو نصــف ()%53
إيـرادات األشــهر املناظــرة يف  .2018كــا أ ّن الجبابــة املحليــة انخفضــت
خــال آذار -أيــار  2019مبعــدل  %4مقارنــة باألشــهر املناظــرة  ،2018يف
حــن زادت املســاعدات الخارجيــة واملنــح بنســبة  %30تقريبــاً.
حققــت املوازنــة إجــايل إي ـرادات بقيمــة  1,630مليــون شــيكل خــال
آذار -أيــار  .2019باملقابــل وصــل إجــايل اإلنفــاق (أســاس نقــدي أيضـاً)
اىل نحــو  2,860مليــون شــيكل .أي أن العجــز اإلســمي خــال األشــهر
1
الثالثــة بلــغ نحــو  1,230مليــون شــيكل.

رفضــت الحكومــة الفلســطينية اســتالم مبالــغ املقاصــة منقوصــة .وجــاء
هــذا الق ـرار عــى رأس احتجاجــات متكــررة مــن الطــرف الفلســطيني مل تتمكــن املوازنــة ،عــى الرغــم مــن العجــز اإلســمي الكبــر ،مــن الوفــاء
حــول طــرق الحســاب غــر الشــفافة ،واالســتقطاعات االعتباطيــة ،بأكــر مــن نحــو  %70مــن التزامــات اإلنفــاق املرتتبــة عليهــا خــال
والحجــز املتكــرر الــذي متارســه إرسائيــل عــى تحويــات املقاصــة .ســوف األشــهر الثالثــة ،كــا يوضــح الجــدول  .2اســتقطعت الرواتــب واألجــور
نتنــاول يف هــذا الصنــدوق أثــر توقــف تحويــات املقاصــة عــى املوازنــة نحــو  4.4مليــار شــيكل ،أو مــا يعــادل  %46مــن إجــايل اإلنفــاق الفعــي
الفلســطينية ،وســوف نركــز عــى األشــهر الثالثــة األوىل التــي توقفــت للموازنــة خــال آذار -أيــار  .2019وغطــى هــذا املبلــغ نحــو  %82مــن
2
التزامــات األجــور والرواتــب املرتتبــة عــى الحكومــة خــال الفــرة.
فيهــا التحويــات (آذار -أيــار) .2019
جدول  :1إيرادات املوازنة الفلسطينية أساس نقدي (مليون شيكل)

صايف اإليرادات املحلية
 جباية محلية مقاصةاملنح واملساعدات
إجاميل اإليرادات

2018
نيسان
آذار
859.5 1,009.3
281.4
301.9
578.1
707.4
177.6
36.6
1,037.1 1,045.6

أيار
1,039.6
320.0
719.6
367.8
1,407.4

آذار
311.3
311.3
0
317.6
628.9

2019
نيسان
261.2
261.2
0
265.9
527.1

أيار
293.0
293.0
0
180.1
473.1

وزارة املالية ،التقارير املالية الشهرية للعام  :2019العمليات املالية-اإليرادات والنفقات ومصادر التمويل (أيار.)2019،

جدول  :2اإلنفاق الفعيل (أساس نقدي) /اإلنفاق املتوجب (أساس التزام) (نسبة مئوية)

الرواتب واألجور
نفقات أخرى
إنفاق تطويري
إجاميل اإلنفاق

آذار
91
87
94
89

2018
نيسان
93
78
97
89

أيار
91
97
93
94

آذار
57
64
66
61

2019
نيسان
60
49
56
53

أيار
133
66
63
88

وزارة املاليــة ،التقاريــر املاليــة الشــهرية للعــام  :2019العمليــات املالية-اإليــرادات والنفقــات ومصــادر
التمويــل (أيــار.)2019،

 -1باملقابــل وصــل العجــز عــى أســاس االلت ـزام ،أي بــن اإلي ـرادات التــي تحققــت فعليــا
والتزامــات اإلنفــاق املرتتبــة عــى املوازنــة ،اىل مــا يقــرب مــن  2.5مليــار شــيكل خــال
األشــهر الثالثــة.
 -2هــذا ال يتعــارض بالــرورة مــع قـرار الحكومــة بــرف نســبة %60مــن الرواتــب الشــهرية
للموظفــن ،نظـرا ً أل ّن القـرار يتضمــن أيضـاً أ ّن ال يقــل مبلــغ الــرف للموظــف عــن 2,000
شــيكل وحــد اقــى  10آالف شــيكل ،باإلضافــة اىل رصف بــدل التنقــل الثابــت لجميــع
املوظفــن املدنيــن.
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جدول  :3تطور الدين العام خالل العام ( 2019مليون شيكل)

املتأخرات والدين العام
تــم متويــل عجــز املوازنــة عــى األســاس النقــدي وعــى أســاس االلت ـزام
مــن مصدريــن.
•أولهــا ،زيــادة املتأخـرات .شــهدت املتأخـرات (االلتزامــات الحكوميــة
غــر املســددة تجــاه املوظفــن واملورديــن املحليــن والبلديــات وغريها)
زيــادة مبقــدار  1,095مليــون شــيكل خــال األشــهر الثالثــة آذار -أيــار
 .2019ربــع هــذا املبلــغ تقريبــا كان متأخ ـرات يف تســديد الرواتــب
واألجــور ،ونحــو نصفــه متأخـرات تجــاه القطــاع الخــاص .ومــع حلــول
نهايــة أيــار  2019كان مبلــغ صــايف املتأخـرات املرتاكمــة عــى الحكومــة
قــد وصــل اىل مــا يزيــد عــى  4مليــار شــيكل.
•ثانيهــا ،زيــادة االقــراض مــن املصــارف .يوضــح الجــدول  3أ ّن
القــروض والتســهيالت املرصفيــة لصالــح الحكومــة ارتفعــت مــن 3.6
مليــار شــيكل نهايــة شــهر شــباط إىل نحــو  4.7مليــار نهايــة الشــهر
الخامــس ،أيــار .وترافــق هــذا مــع ارتفــاع أيض ـاً يف ديــون املؤسســات

أيار
نيسان
آذار
شباط
5,670.5 5,108.8 4,668.0 4,504.3

الدين املحيل
قروض وتسهيالت من
4,697.2 4,179.2 3,789.3 3,630.2
املصارف
قروض للمؤسسات العامة 973.3 929.6 878.7 874.1
3,733.2 3,723.8 3,744.3 3,727.5
الدين الخارجي
9,403.7 8,832.6 8,412.3 8,231.8
إجاميل الدين

املرجــع :وزارة املاليــة ،التقاريــر املاليــة الشــهرية للعــام  :2019العمليــات املالية-اإليـرادات
والنفقــات ومصــادر التمويــل (أيــار.)2019،

العامــة بنســبة  ،%11يف حــن اســتقر الديــن الخارجــي عــى ذات
مســتواه تقريبـاً .ونتــج عــن هــذا ارتفــاع الديــن العــام مــن  8.2مليــار
شــيكل إىل  9.4مليــار شــيكل ،أو زيــادة بنحــو  1.2مليــار شــيكل خــال
األشــهر الثالثــة.

 -4القطاع املايل املرصيف

1

يعمــل يف فلســطني أربعــة عــر مرصفــاً ،منهــا ســبعة محليــة،
تقــدم خدماتهــا مــن خــال  356فرعـاً ومكتبـاً ،منهــا  297يف الضفــة
الغربيــة و 59يف قطــاع غــزة ،كــا تتــوزع بنحــو  229فرعـاً ومكتبــا
للمصــارف املحليــة و 127للمصــارف الوافــدة.

شــهد الربــع األول مــن العــام  2019ارتفــاع موجــودات القطــاع
املــريف بنحــو  %2.3مقارنــة بالربــع الســابق ،وبنحــو  %3.7مقارنــة
بالربــع املناظــر مــن العــام  ،2018لتبلــغ حــوايل  16.5مليــار دوالر
(أنظــر الجــدول .)1-4

جدول  :1-4امليزانية املجمعة للمصارف املرخصة يف فلسطني (مليون دوالر)
البيان*
الربع األول
15,916.7
إجاميل األصول
8,175.4
التسهيالت االئتامنية املبارشة
4,093.5
األرصدة لدى سلطة النقد واملصارف
1,314.0
محفظة األوراق املالية واالستثامرات
1,294.6
النقدية واملعادن الثمينة
1,039.2
املوجودات األخرى
15,916.7
إجاميل الخصوم
12,002.3
ودائع الجمهور (ودائع غري مرصفية) **
1,926.8
حقوق امللكية
أرصدة سلطة النقد واملصارف (ودائع مرصفية) 1,101.2
330.9
املطلوبات األخرى
555.4
املخصصات واإلهتالك

2019
2018
الربع الثاين الربع الثالث الربع الرابع الربع األول
16,503.2 16,125.0 16,179.4
15,763.0
8,569.5
8,432.3
8,293.6
8,260.0
3,712.9
3,763.7
3,875.2
3,937.2
1,362.2
1,385.5
1,325.4
1,324.3
1,711.4
1,582.6
1,642.6
1,255.9
1,147.2
960.9
1,042.4
985.5
16,503.2 16,125.0 16,179.4
15,763.0
12,394.4 12,227.3 12,194.2
11,992.6
1,931.4
1,912.0
1,863.9
1,819.7
1.116.8
1,033.6
1,178.0
1,006.9
361.3
269.5
263.5
293.8
699.3
682.5
680.1
650.1

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

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

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

اســتحوذت املحفظــة االئتامنيــة خــال الربــع األول مــن العــام
 2019عــى نحــو  %52مــن إجــايل موجــودات الجهــاز املــريف
مقارنــة مــع  %52.3يف نهايــة الربــع الرابــع مــن العــام  2018لتصــل
إىل  8,569.5مليــون دوالر .وشــكلت التســهيالت االئتامنيــة نحــو
 %69مــن إجــايل ودائــع الجمهــور خــال الربــع .وحصــل القطــاع
حصــة األســد مــن التســهيالت االئتامنيــة (نحــو %85
الخــاص عــى ّ
حصــة القطــاع العــام.
مــن إجــايل التســهيالت) مقابــل ّ %15
ســيطرت الضفــة الغربيــة عــى معظــم هــذه التســهيالت بحصــة
بلغــت نحــو  %89مــن إجــايل االئتــان املقــدم ،مقارنــة مــع
 %11يف قطــاع غــزة .أمــا مــن حيــث نــوع االئتــان فقــد ســيطرت
القــروض عــى هيكليــة املحفظــة االئتامنيــة لتبلــغ حصتهــا نحــو
 %83مــن إجــايل التســهيالت االئتامنيــة ،مقارنــة بنحــو %16
لتســهيالت الجــاري مديــن ،ونحــو  %1لإلجــارة املنتهيــة بالتمليــك.
وعــى صعيــد العملــة ،حافظــت املحفظــة االئتامنيــة عــى هيكلهــا
باســتحواذ الــدوالر عــى الحصــة األكــر منهــا وبنســبة  ،%46مقارنــة
بنحــو  %37للشــيكل  ،ونحــو  %15للدينــار األردين (أنظــر الشــكل
.)1-4

8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
ﻋﻤﻼت أﺨرى دﯿﻨﺎر أردﻨﻲ

ﺸﯿﻛل

دوﻻر ﺘﻤوﯿل ﺘﺄﺠﯿري ﺠﺎري ﻤدﯿن

اﻟﻌﻤﻠﺔ

ﻗروض

ﻗطﺎع ﻋﺎم ﻗطﺎع ﺨﺎص

اﻟﻨوع
ر2018 ، 4

ر2019 ، 1

اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﯿدة
ر2018 ، 1

شكل  :2-4توزيع التسهيالت االئتامنية بحسب القطاع ()%
أﺨرى
ﺘﻤوﯿل ﺸراء اﻟﺴﯿﺎرات
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﻌدﯿن
اﻟﺨدﻤﺎت

تركــز االرتفــاع املتحقــق يف التســهيالت االئتامنيــة بشــكل رئيــس،
نتيجــة منــو التســهيالت املمنوحــة لقطــاع التجــارة بنســبة ( %7مــا
يعــادل  107.8مليــون دوالر) ،وقطــاع الصناعــة والتعديــن بنســبة
( %3مــا يعــادل  )13.3مليــون دوالر ،وقطــاع الخدمــات بنســبة %1
(أنظــر الشــكل .)2-4

األرصدة لدى سلطة النقد واملصارف
اســتمر الرتاجــع يف األرصــدة لــدى ســلطة النقــد واملصــارف خــال
الربــع األول  2019بنحــو  %1مقارنــة بالربــع الســابق ،لتبلــغ
 3,712.9مليــون دوالر (نحــو  %22مــن اجــايل أصــول املصــارف).
جــاء هــذا نتيجــة لرتاجــع األرصــدة لــدى املصــارف يف الخــارج
بنســبة  .%3باملقابــل منــت األرصــدة بــن املصــارف يف فلســطني
بنســبة  .%5أمــا مقارن ـ ًة بالربــع املناظــر مــن العــام  2018فتشــر
البيانــات اىل تراجــع األرصــدة لــدى املصــارف يف الخــارج بنســبة
 ،%14كــا تراجعــت األرصــدة لــدى ســلطة النقــد بنســبة  ،%7يف
حــن منــت األرصــدة بــن املصــارف يف فلســطني بنســبة ( %10أنظــر
الشــكل .)3-4

الودائع
شــهد الربــع األول مــن العــام  2019ارتفــاع إجــايل الودائــع بنســبة
 %2مقارنــة بالربــع الســابق لتصــل إىل  13,511.2مليــون دوالر ،وأعىل
بنحــو  %3مقارنــة بالربــع املناظــر مــن العــام  .2018وتظهــر البيانــات
اســتمرار تركــز ودائــع الجمهــور يف الضفــة الغربيــة التــي اســتحوذت
عــى الحصــة األكــر منهــا (نحــو  ،)%90مقابــل  %10حصــة قطــاع
غــزة .جديــر بالذكــر أن القطــاع الخــاص ســاهم بنحــو  %96مــن هــذه
الودائــع ،مقابــل  %4حصــة القطــاع العــام (أنظــر الشــكل .)4-4
توزعــت ودائــع الجمهــور خــال الربــع األول مــن العــام  ،2019بــن
ودائــع جاريــة بنســبة  ،%37وودائــع توفــر بنســبة  ،%33وودائــع

اﻟﺘﺠﺎرة اﻟداﺨﻠﯿﺔ واﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ
اﻟﻌﻘﺎرات واﻻﻨﺸﺎءات
ﺘﻤوﯿل اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺴﺘﻬﻼﻛﯿﺔ
اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم
20
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ر2019 ، 1

5
ر2018 ، 4

0
ر2018 ، 1

شكل  :3-4هيكل أرصدة سلطة النقد واملصارف ()%
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آجلــة بنســبة  .%30أمــا هيــكل ودائــع الجمهــور مــن حيــث عملــة
اإليــداع فقــد اســتمرت ســيطرة الــدوالر عــى الحصــة األكــر منهــا
بنســبة  ،%38مقابــل نحــو  %36حصــة الشــيكل ،ونحــو  %23حصــة
الدينــار األردين ،فيــا بلغــت حصــة باقــي العمــات نحــو .%3

شكل  :4-4توزيع ودائع الجمهور (مليون دوالر)
14,000
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10,000
8,000

أرباح املصارف

6,000

ســجل صــايف الدخــل يف نهايــة الربــع األول مــن العــام  2019تراجعـاً
بنســبة  %2مقارنــة بالربــع الســابق ،ليبلــغ  47.7مليــون دوالر،
ويعــزى ذلــك إىل منــو النفقــات بنســبة  %2أو مبــا يعــادل 3.3
مليــون دوالر لتســجل  183.2مليــون دوالر ،مقابــل منــو اإلي ـرادات
بنســبة  %1أو مــا يعــادل  2.5مليــون دوالر لتســجل  230.9مليــون
دوالر ،يف املقابــل ســجل صــايف الدخــل منــوا ً بنســبة  %13مقارنــة
بالربــع املناظــر مــن العــام الســابق (أنظــر الجــدول .)2-4
جدول  :2-4اإليرادات والنفقات للمصارف املرخصة (مليون دوالر)
البيان*
اإليرادات
الفائدة املقبوضة
إيرادات العموالت
إيرادات أخرى
النفقات
الفوائد املدفوعة
مصاريف
العموالت
نفقات أخرى
النفقات التشغيلية
الرضائب
صايف الدخل

الربع
األول
230.9
163.1
30.6
37.2
183.2
33.0

2018
الربع الربع الربع
الرابع الثالث الثاين
218.6 214.4 228.4
156.4 158.7 164.2
32.4 32.3
31.1
29.8 23.4
33.1
176.0 168.5 179.9
31.7 27.0
36.2

3.0

2.4

23.9
110.6
12.7
47.7

18.8
109.7
12.8
48.5

3.2

2.8

15.5 18.9
109.0 109.4
17.0 10.0
42.6 45.8

2019
الربع
األول
216.6
152.2
33.0
31.4
174.3
29.4
2.6
16.5
109.0
16.8
42.3

	•بنــد أخــرى يشــمل اإليـرادات والنفقــات مــن أوراق الديــن املاليــة واالســتثامرات،
وعمليــات تبديــل وتقييــم العمــات األجنبيــة ،وعمليــات بنــود خــارج امليزانيــة،
والنفقــات والدخــول التشــغيلية األخــرى ،إضافــة للمخصصــات.
	•صايف الدخل = اإليرادات -النفقات

متوسط أسعار الفائدة عىل الودائع والقروض
شــهد متوســط أســعار الفائــدة عــى اإلقــراض هبوطــاً بجميــع
العمــات يف فلســطني خــال الربــع األول مــن العــام  2019مقارنــة
بالربــع االســابق ،ليبلــغ نحــو  ،%6.66و %5.87و %7.23لإلق ـراض
بالدينــار والــدوالر والشــيكل عــى الرتتيــب .عــى الجانــب األخــر،
ســجل متوســط أســعار الفائــدة عــى اإليــداع مي ـاً للصعــود عــى
العمــات الثــاث ،إذ بلــغ متوســط فائــدة اإليــداع بعملــة الدينــار
نحــو  ،%3.36كــا ارتفعــت فائــدة اإليــداع بالشــيكل لتبلــغ نحــو
 ،%2.44يف حــن بلغــت فائــدة اإليــداع عــى الــدوالر نحــو .%2.84
وقــد أدت هــذه التغـرات إىل تقليــص الهامــش بــن أســعار الفائــدة
عــى التســهيالت والودائــع عــى كل العمــات مقارنــة بالربــع
الســابق ،حيــث تراجــع الهامــش بعملــة الــدوالر مــن  3.54نقطــة
مئويــة إىل  3.03نقطــة مئويــة ،وبعملــة الشــيكل مــن  5.20نقطــة
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اﻟﻌﻤﻠﺔ

ﻨوع اﻟودﯿﻌﺔ
ر2019 ، 1

ر2018 ، 4

اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤودﻋﺔ
ر2018 ، 1

شكل  :5-4متوسط الفوائد الدائنة واملدينة بالعمالت املختلفة ()%
8
6
4
2
0
ر2019 ، 1

ر2018 ، 4

ر2018 ، 3

ر2018 ، 1

ر2018 ، 2

إﯿداع ﺸﯿﻘل

إﯿداع دوﻻر

إﯿداع دﯿﻨﺎر

إﻗراض ﺸﯿﻛل

إﻗراض دوﻻر

إﻗراض دﯿﻨﺎر

مئويــة إىل  4.79نقطــة مئويــة كــا تراجــع الهامــش عــى عملــة
الدينــار األردين مــن  3.8نقطــة مئويــة إىل  3.3نقطــة مئويــة خــال
نفــس الفــرة (أنظــر الشــكل .)5-4

حركة تقاص الشيكات
تراجعــت قيمــة الشــيكات املقدمــة للتقــاص بنســبة  %5نهايــة
الربــع األول مــن العــام  2019مقارنــة بالربــع الســابق ،لتبلــغ
 3,072.1مليــون دوالر .حيــث بلغــت قيمتهــا يف الضفــة الغربيــة
نحــو  2,870.0مليــون دوالر مقابــل نحــو  202.1مليــون دوالر يف
قطــاع غــزة .كــا انخفضــت هــذه القيمــة بشــكل طفيــف مقارنــة
بالربــع املناظــر مــن العــام  2018وبنحــو ( %1أنظــر الشــكل .)6-4

الشيكات املعادة
شــهدت قيمــة الشــيكات املعــادة تراجع ـاً أيض ـاً بنحــو  %2مقارنــة
بالربــع الســابق ،كــا أنهــا جــاءت أقــل بنحــو  %0.3مقارنــة بالربــع
املناظــر ،لتســجل  286.3مليــون دوالر .منهــا نحــو  272.7مليــون
دوالر يف الضفــة الغربيــة ،ونحــو 13.7مليــون دوالر يف قطــاع غــزة.
وبالرغــم مــن ذلــك ارتفعــت قيمــة الشــيكات املعــادة كنســبة
مــن إجــايل قيمــة الشــيكات املقدمــة للتقــاص خــال الربــع األول
مــن العــام  2019لتصــل إىل  %9.3مقارنــة بنحــو  %9.0يف الربــع
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شكل  :6-4قيمة الشيكات املقدمة للتقاص واملعادة (مليون دوالر)
4,000

شكل  :7-4نسبة الشيكات املعادة إىل الشيكات املقدمة للتقاص ()%
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ﻗطﺎع ﻏزة
ر2019 ، 1

ﺘﻘﺎص
اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐرﺒﯿﺔ

ر2018 ، 4

ر2018 ، 1

الســابق (أنظــر الشــكل  7-4وراجــع الصنــدوق  4يف العــدد  53مــن
املراقــب).

رشكات اإلقراض املتخصصة
ارتفــع عــدد مؤسســات اإلقـراض املتخصصــة واملرخصــة  2من ســلطة
النقــد يف نهايــة الربــع األول مــن العــام  2019لتبلــغ  7مؤسســات،
بعــد إضافــة برنامــج اإلقــراض الصغــر التابــع لألونــروا مبوجــب
الكتــاب الصــادر عــن ســلطة النقــد بتاريــخ .2019/2/10
وقــد شــهد إجــايل موجــودات رشكات اإلقــراض املتخصصــة منــوا ً
مبعــدل  %17.0يف نهايــة الربــع األول  2019مقارنــة بالربــع الســابق،
ومنــوا ً بنســبة  %3مقارنـ ًة بالربــع املناظــر مــن العــام الســابق ،لتبلــغ
 253.4مليــون دوالر .وجــاء هــذا االرتفــاع نتيجــة لنمــو كل مــن
النقــد بنســبة  ،%16وصــايف محفظــة القــروض التجارية بنســبة ،%6
والودائــع (األرصــدة) بنســبة  ،%56مقابــل تراجــع صــايف محفظــة
القــروض اإلســامية بنســبة  .%6وتوزعــت أصــول هــذه الــركات
بــن قــروض تجاريــة بنســبة  %86وقــروض إســامية بنســبة ،%7
وودائــع بنســبة .%12

 -2مؤسســات اإلقـراض املرخصــة مــن ســلطة النقــد هــي :رشكــة ريــف ،الفلســطينية لإلقـراض
والتنميــة (فاتــن) ،رشكــة أكاد ،رشكــة أصالــة ،رشكــة فيتــاس ،رشكــة اإلبــداع ،وبرنامــج
اإلق ـراض الصغــر التابــع لألونــروا.
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اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐرﺒﯿﺔ

جدول  :3-4بيانات مؤسسات اإلقراض املتخصصة
البيان*
إجاميل محفظة القروض
(مليون دوالر)
 الضفة الغربية قطاع غزةعدد املقرتضني النشطني
عدد الفروع واملكاتب

الربع
األول

2018
الربع الربع
الرابع الثالث

الربع
الثاين

215.5

212.5

205.7

215.4

2019
الربع
األول
217.2

163.7 151.7 154.4 153.1 149.8
53.5 54.0 58.1 62.3 65.7
80,314 65,458 68,942 70,922 71,759
93
81
81
81
81

ارتفعــت املحفظــة االئتامنيــة املقدمــة مــن خــال رشكات اإلقـراض
املتخصصــة بنحــو  %6مقارنــة بالربــع الســابق ونحــو  %1مقارنــة
بالربــع املناظــر مــن العــام  2018لتســجل حــوايل  217.2مليــون
دوالر ،اســتحوذت الضفــة الغربيــة عــى نحــو  %75منهــا ،مقابــل
نحــو  %25حصــة قطــاع غــزة (أنظــر الجــدول .)3-4
أمــا مــن حيــث توزيــع محفظــة القــروض حســب القطاعــات
االقتصاديــة ،فقــد حافظــت عــى مســتوياتها التاريخيــة ،حيــث
اســتمرت ســيطرة القــروض العقاريــة عــى الحصــة األكــر مــن هــذا
االئتــان مبقــدار الثلــث تقريبــاً (مــا نســبته  ،)%29ثــم القطــاع
التجــاري بنحــو .%27
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 -5القطاع املايل غري املرصيف
قطاع األوراق املالية
بلغــت القيمــة الســوقية ألســهم الــركات املدرجــة يف بورصــة
فلســطني نهايــة الربــع األول  2019نحــو  3.8مليــار دوالر ،وهــو
1
مــا يعــادل  %26مــن الناتــج املحــي اإلجــايل باألســعار الجاريــة.
ولقــد ارتفعــت القيمــة الســوقية بنســبة  %0.6مقارنــة مــع الربــع
الرابــع مــن العــام  ،2018وانخفضــت بنســبة  %3مقارنـ ًة مــع الربــع
املناظــر مــن العــام الســابق .وأُغلــق مــؤرش القــدس مــع نهايــة
الربــع األول مــن العــام  2019عنــد حاجــز  530.5نقطــة .ومل يشــهد
املــؤرش ارتفاعـاً مقارنـ ًة مــع الربــع الســابق ،يف حــن ســجل انخفاضـاً
قــدره  %6مقارن ـ ًة مــع الربــع املناظــر (انظــر الجــدول .)1-5

شكل  :1-5توزيع القيمة السوقية ألسهم البورصة وفقاً لصفة
املتعامل كام هي يف نهاية الربع األول ( 2019مليون دوالر)
ﺸرﻛﺎت ﺘﺄﻤﯿن
% 1.9

أطراف ذوي ﻋﻼﻗﺔ*
% 11.1

الربع األول الربع الرابع الربع األول
البيان
2019
2018
2018
59.0
24.7
84.3
عدد األسهم املتداولة (مليون سهم)
103.3
40.9
قيمة األسهم املتداولة (مليون دوالر) 170.3
3,757.8 3,734.9 3,891.2
القيمة السوقية (مليون دوالر)
8,698
5,761
11,433
عدد الصفقات
70,660
70,981
71,572
إجاميل عدد املتعاملني (متعامل)
67,355
67,616
68,240
 فلسطيني3,305
3,365
3,332
 -مواطن أجنبي

175.0
% 4.7

ﺒﻨوك

% 5.8

أﻓراد

% 26.9

مــن جهــة أخــرى ،بلــغ اجــايل عــدد املتعاملــن يف ســوق األوراق
املاليــة نحــو  70,660متعامــل مــع نهايــة الربــع األول مــن العــام
 ،2019بينهــم  %5مــن األجانــب ،غالبيتهــم مــن األردن.
جدول  :1-5بعض مؤرشات التداول يف بورصة فلسطني

ﺼﻨﺎدﯿق اﺴﺘﺜﻤﺎر

ﺸرﻛﺎت

% 39.7
ﺠﻬﺎت ﺤﻛوﻤﯿﺔ
% 9.9

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

قطاع التأمني
بلغــت إجــايل أقســاط التأمــن املكتتبــة  81.9مليــون دوالر نهايــة
الربــع األول مــن العــام  ،2019مرتفع ـ ًة بنســبة  %38مقارن ـ ًة مــع
نهايــة الربــع الســابق و %1مقارنـ ًة مــع نهايــة الربــع املناظــر .2018
ويعــود االرتفــاع الحــاد بــن الربعــن املتالحقــن إىل أ ّن أغلــب
وثائــق التأمــن يتــم تجديدهــا مــع بدايــة العــام .وتجــدر اإلشــارة
إىل دخــول رشكــة تأمــن جديــدة إىل قطــاع التأمــن الفلســطيني
(رشكــة متكــن الفلســطينية للتأمــن).

شــهد عــدد وقيمــة األســهم املتداولــة يف الربــع األول  2019ارتفاعـاً ارتفعــت صــايف التعويضــات املتكبــدة للقطــاع بنســبة  %13و%5
حــادا ً بنســبة  %139و %153عــى التــوايل مقارنــة مــع الربــع الرابــع مقارنــة مــع نهايــة الربــع الســابق واملناظــر عــى التــوايل ،يف حــن
 .2018ويعــزى هــذا االرتفــاع الحــاد إىل مجموعــة مــن العوامــل ،بلــغ إجــايل اســتثامرات رشكات التأمــن  251.6مليــون دوالر نهايــة
أبرزهــا االرتــداد عــن االنخفــاض امللحــوظ يف أنشــطة البورصــة يف الربــع األول للعــام  2019مرتفع ـ ًة بنســبة  %4مقارنــة مــع نهايــة
الربــع الرابــع  ،2018إضافــة إىل أن الربــع األول مــن كل عــام يشــهد الربــع املناظــر مــن العــام الســابق (أنظــر الجــدول .)2-5
تقليدي ـاً تعزيــزا ً يف املراكــز االســتثامرية بالتزامــن مــع اجتامعــات
جدول  :2-5بعض املؤرشات املالية لقطاع التأمني يف فلسطني
الهيئــات العامــة للــركات املدرجــة وتوزيــع األربــاح .باملقابــل
(مليون دوالر)
ســجلت أعــداد وقيــم التــداول نهايــة الربــع األول  2019انخفاض ـاً
باملقارنــة مــع نهايــة الربــع املناظــر  2018بنســبة  %30و %39عــى
الربع األول الربع الرابع الربع األول
التــوايل .ويعــود هــذا جزئيـاً إىل أ ّن الربــع األول  2018شــهد صفقــة
البيان
2019
2018
2018
كبــرة ،وهــي االســتحواذ مــن قبــل البنــك الوطنــي ومســتثمرين
81.9
59.3
81.3
إجاميل أقساط التأمني املكتتبة
آخريــن عــى  %45مــن أســهم البنــك اإلســامي الفلســطيني.
يوضــح الشــكل  ،1-5صفــة املتعاملــن يف البورصــة تبعـاً لحصصهــم
النســبية مــن القيمــة الســوقية للتعامــات .ويتضــح مــن الشــكل أ ّن
حصــة الــركات بلغــت ( %40بقيمــة  1,481.0مليــون دوالر) يف
حــن بلغــت حصــة األف ـراد ( %27بقيمــة  1,003.2مليــون دوالر).
 -1تــم اســتخدام الناتــج املحــي اإلجــايل باألســعار الجاريــة للعــام  ،2018نظـرا ألن القيمــة
الســوقية لألســهم املتداولــة هــي قيمــة تراكميــة.

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

242.5

249.3

251.6

()38.6

()36.0

()40.7

%76.2

%94.4

%79.5

%60.3

%64.3

%62.5
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يســجل الجــدول  3-5أبــرز املــؤرشات التأمينيــة التــي تعكــس
األهميــة النســبية لقطــاع التأمــن يف االقتصــاد الوطنــي يف فلســطني
وبعــض الــدول العربيــة :نســبة االخــراق التأمينيــة (إجــايل
املحفظــة التأمينيــة منســوبة إىل إجــايل الناتــج املحــي اإلجــايل
باألســعار الجاريــة) ،والكثافــة التأمينيــة التــي تقيــس حصــة الفــرد
مــن إجــايل املحفظــة التأمينيــة (إجــايل املحفظــة التأمينيــة
منســوبة إىل إجــايل عــدد الســكان) .ويتضــح مــن األرقــام أن نســبة
االخــراق يف فلســطني ( %1.8يف  )2017أعــى مــا هــي عليــه
يف مــر والكويــت والجزائــر ،ولكــن أدىن مــن مســتواها يف دول
مثــل األردن ولبنــان واملغــرب .أمــا الكثافــة التأمينيــة ( 53دوالر
يف فلســطني يف  )2017فهــي أدىن بكثــر مــن مســتواها يف لبنــان
واملغــرب واألردن أيضــاً.
جدول  :3-5انتشار الخدمات واملنتجات التأمينية للدول العربية
خالل األعوام 2017 - 2015
الدولة
الكويت
مرص
الجزائر
فلسطني
السعودية
األردن
لبنان
املغرب

نسبة االخرتاق ()%
2017 2016 2015
0.7 0.7 0.7
0.7 0.6 0.6
0.7 0.8 0.8
1.8 1.6 1.4
1.4 1.5 1.5
2.1 2.1 2.1
3.2 3.2 3.1
3.5 3.5 3.1

الكثافة التأمينية (دوالر
أمرييك)
2017 2016 2015
201
199
207
16
22
22
29
30
32
53
44
37
296
305
308
89
88
85
276
267
261
104
101
89

*املصـ�در :مجلـ�ة سـ�يجام الصـ�ادرة عـ�ن �Swiss RE institute، http://www.sig
ma-explorer.com
مصدر أرقام فلسطني هيئة سوق رأس املال الفلسطينية.

شكل  :2-5توزيع مكونات محفظة التأمني حسب منتجات القطاع
كام هو يف نهاية الربع األول )%( 2019
اﻟﻌﻤﺎل

اﻟﺼﺤﻲ

%10.8

%16.7

ﻫﻨدﺴﻲ

%2.7

اﻟﺤرﯿق

% 4.6

اﻟﺤﯿﺎة

%2.0

أﺨرى

ﺒﺤري

ﺘﺄﻤﯿن اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ
اﻟﻤدﻨﯿﺔ

%9.1

%0.7
اﻟﺘﺄﻤﯿﻨﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ اﻷﺨرى

اﻟﻤرﻛﺒﺎت

% 2.1

% 1.6

% 58.8

شكل  :3-5توزيع محفظة التأمني وفقاً للرشكات العاملة يف
فلسطني كام هو نهاية الربع األول )%( 2019
ﺸرﻛﺔ ﻓﻠﺴطﯿن ﻟﻠﺘﺄﻤﯿن

ﺸرﻛﺔ اﻟﺘﺄﻤﯿن اﻟوطﻨﯿﺔ
% 19.3

% 7.2

ﺸرﻛﺔ ﺘﻤﻛﯿن ﻟﻠﺘ ﺄﻤﯿن

اﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻻﻫﻠﯿﺔ ﻟﻠﺘﺎﻤﯿن

% 6.9

% 8.0

ﺸرﻛﺔ اﻟﻤﺸرق ﻟﻠﺘ ﺄﻤﯿن

ﺸرﻛﺔ اﻟﺘﻛﺎﻓل ﻟﻠﺘﺄﻤﯿن

% 9.5

% 13.9

ﺸرﻛﺔ ﻓﻠﺴطﯿن ﻟﺘﺄﻤﯿن اﻟرﻫن اﻟﻌﻘﺎري
% 0.1

اﻟﺸرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤدة ﻟﻠﺘﺄﻤﯿن
ﺸرﻛﺔ ﺘرﺴت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﺄﻤﯿن

% 14.0

ﺸرﻛﺔ ﻤت ﻻﯿف اﻟﯿﻛو
% 0.2

% 20.9

جدول  :4-5إجاميل قيمة وعدد عقود التأجري التموييل
الربع

قيمة عقود التأجري التموييل
(مليون دوالر)
20.7
30.3
20.1

عدد عقود التأجري
التموييل
362
517
407

يوضــح الشــكل  ،2-5أ ّن محفظــة التأمــن مــا زالــت تشــهد ترك ـزا ً
كب ـرا ً لصالــح تأمــن املركبــات ،بنســبة  %59مــن إجــايل املحفظــة
التأمينيــة ،يليهــا التأمــن الصحــي بنســبة  .%17كــا يالحــظ مــن
الشــكل  3-5أ ّن هنــاك تركــزا ً واضحــاً يف الحصــص الســوقية بــن
رشكات التأمــن ،حيــث تســتحوذ ثــاث مــن أصــل عــر رشكات
عاملــة يف القطــاع عــى نحــو  %54مــن إجــايل األقســاط املكتتبــة
ويالحــظ أ ّن هنــاك تركــز عــال يف عــدد عقــود التأجــر التمويــي
يف قطــاع التأمــن الفلســطيني نهايــة الربــع األول .2019
يف مدينــة رام اللــه بنســبة  ،%39ثــم يف نابلــس بنســبة  ،%14ثــم
جنــن بنســبة  .%12وتبلــغ حصــة بقيــة املحافظــات مجتمعــة %35
قطاع التأجري التموييل
الحصــة
مــن إجــايل عــدد العقــود .ومــا زالــت املركبــات تشــكل ّ
بلــغ عــدد رشكات التأجــر التمويــي املرخصــة مــن قبــل هيئــة األكــر مــن محفظــة التأجــر التمويــي ( %73مــن اجــايل قيمــة
ســوق رأس املــال  9رشكات .وبلــغ عــدد العقــود  407عقــد بقيمــة العقــود) .ويعــود الســبب إىل ســهولة تســجيل ملكيــة املركبــات يف
اســتثامر اجــايل تبلــغ  20.1مليــون دوالر نهايــة الربــع األول  .2019دوائــر الســر وتــدين مخاطرهــا مــن حيــث وجــود ســوق ثانــوي
وهــذا ميثــل انخفاضــاً بنســبة  %21و %34عــددا وقيمــ ًة مقارنــ ًة إلعــادة حيازتهــا.
بالربــع الســابق .باملقابــل ،فــإن عــدد العقــود ارتفــع بنســبة %12
مقارنــة بالربــع املناظــر ،ويعــزى ذلــك إىل قيــام بعــض الــركات
بتكثيــف الحمــات التســويقية ،إضافــة إىل زيــادة الوعــي بقطــاع
التأجــر التمويــي ،يف حــن انخفضــت قيمــة العقــود بنســبة %3
(انظــر الجــدول .)4-5
الربع األول2018 ،
الربع الرابع2018 ،
الربع األول2019 ،
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صندوق  :4أداء بورصة فلسطني يف  2018وتوقعات 2019
دور البورصات يف التنمية االقتصادية

تطور مؤرشات بورصة فلسطني منذ 1997

تلعــب أســواق رأس املــال (البورصــات) دورا ً مهـاً يف االقتصــاد القومــي وذلــك
عــر مســاهمتها يف توجيــه االســتثامر إىل الجانــب الــذي يتحقــق فيــه أكــر
زيــادة ممكنــة يف الطاقــة االنتاجيــة ،ودورهــا يف رفــع معــدالت تكويــن رؤوس
األمــوال .كــا تقــوم أســواق األوراق املاليــة بــدور كبــر يف متويــل التنميــة
االقتصاديــة نفســها ،وذلــك مــن خــال االرتبــاط الوثيــق بــن هــذه الســوق
والــركات املســاهمة املدرجــة فيهــا ،والتــي أضحــت أبــرز عالمــات التقــدم
االقتصــادي يف عاملنــا املعــارص ملــا توفــره مــن إمكانيــات قــد تعجــز عنهــا بعــض
الحكومــات ،ليــس فقــط عــى صعيــد االســتثامر وتحقيــق األربــاح ،بــل كذلــك
يف قدرتهــا عــى تشــغيل املــوارد التــي ميتلكهــا املجتمــع .ويعتمــد نجــاح هــذه
الــركات عــى وجــود ســوق دامئــة وحــرة تضمــن التعامــل الشــفاف والف ّعــال،
وهــو مــا تؤمنــه أســواق األوراق املاليــة .إ ّن وجــود بورصــات يف االقتصــاد
القومــي يضمــن بيئــة اســتثامر آمنــة وتقديــم مــؤرشات واضحــة عــن اتجاهــات
الربحيــة الحاليــة واملســتقبلية ،وظــروف االســتثامر يف البلــد ،وتلعــب األســواق
املاليــة أيضــا دورا ً مه ـاً عــى مســتوى االقتصــاد الجــزيئ (األف ـراد والــركات)
وذلــك عــر تجميــع املدخ ـرات ممــن ليــس لديهــم برامــج مســبقة الســتثامر
هــذه املدخ ـرات ،وتقدميهــا للوحــدات االقتصاديــة األخــرى التــي تحتــاج إىل
متويــل خططهــا االســتثامرية الفعليــة.

شــهدت بورصــة فلســطني منــذ انطالقهــا ف ـرات عديــدة مــن التذبــذب كــا
يظهــر مــن الشــكلني  1و .2وبالتحديــد ،يبــن شــكل  2أن نشــاط البورصــة قــد
شــهد انخفاضـاً يف أعــوام انتفاضــة األقــى ( ،)2004-2000ثــم شــهد انتعاشـاً
ملحوظــاً بعــد ذلــك وحتــى العــام  ،2008حيــث طــرأ انخفــاض ملحــوظ
عــى نشــاط الســوق ألســباب تصحيحيــة وأخــرى تتعلــق بالظــروف الخاصــة
باإلقتصــاد الفلســطيني .وعــى الرغــم مــن التذبذبــات الحــادة إال أ ّن املــؤرشات
تــدل عــى اتجــاه تصاعــدي عــر الســنوات.
شكل  :1تطور القيمة السوقية يف بورصة فلسطني ( )2016-1997مليون دوالر
5,000
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500

تســاءل بعــض االقتصاديــن عــن حالــة االقتصــاد يف حــال عــدم وجــود أســواق
لــرأس املــال ،وقــرر هــؤالء أنــه عــى العكــس مــن االدعــاء بــأ ّن هــذا ســيؤدي
إىل االســتقرار ،فــإ ّن غيــاب تلــك األســواق مــن شــأنه أ ّن يــؤدي إىل عــدم
التحصيــص الكــفء للمــوارد املتاحــة ،مــا يــرك أثــره العكــي عــى النمــو
االقتصــادي وعــى دخــول األف ـراد.

قطاع األوراق املالية يف فلسطني
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0

شكل  :2تطور عدد األسهم املتداولة ( )2016-1997مليون سهم

عــى الرغــم مــن الظــروف الصعبــة التــي تعيشــها فلســطني ج ـ ّراء االحتــال
ومامرســاته ،إال أن تجربــة ســوق األوراق املاليــة (بورصــة فلســطني) هــي مــن
التجــارب املتقدمــة مقارنــة باألســواق العربيــة حيــث كانــت بورصــة فلســطني
أول ســوق الكرتونيــة يف العــامل العــريب ،وبــارشت ســوق فلســطني لــأوراق املاليــة
(بورصــة فلســطني حالي ـاً) العمــل يف العــام  1997قبــل بورصــة عــان بســنتني.
ولقــد بــارشت ســوق األوراق املاليــة عملهــا بأقــل مــن عــر رشكات يف بدايــة
العــام األول مــن التــداول ،يف حــن وصــل عــدد الــركات املدرجة يف العــام 2018
نحــو  48رشكــة ،وشــهدت الســوق تطــورات مهمــة ،عــى صعيــد الترشيعــات
واإلجـراءات ،فيــا يخــص قواعــد التعامــل يف الســوق ،وإفصاحــات الــركات ،إىل
جانــب اإلج ـراءات التــي تعــزز مــن كفــاءة التــداول وحاميــة املســتثمر.
كــا حصلــت هيئــة ســوق رأس املــال الفلســطينية عــى العضويــة الكاملــة
يف املنظمــة الدوليــة للهيئــات املرشفــة عــى أســواق املــال (أيوســكو) ،وهــي
أرفــع جســم مهنــي عاملــي يف مجــال الرقابــة واإلرشاف عــى أســواق املــال .كــا
انضمــت فلســطني إىل الــدول املوقعــة عــى مذكــرة التعــاون املشــرك MMOU
لتصبــح بذلــك العضــو رقــم  101بــن الــدول املوقعــة عــى مذكــرة التعــاون
املشــرك .كــا باتــت بورصــة فلســطني عضــوا ً كامــاً يف اتحــاد البورصــات
العامليــة يف العــام  2016وهــو مــا يعــزز مــن الثقــة بهــا ومــن عالقاتهــا الدوليــة.
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أداء البورصة يف العام 2018
كان أداء بورصــة فلســطني يف العــام  2018متامشــياً مــع االوضــاع االقتصاديــة
الكليــة يف الضفــة والقطــاع .وتشــر التقديــرات األوليــة لجهــاز اإلحصــاء

جدول  :1مؤرشات أداء بورصة فلسطني ()2018-2017
مؤرش األداء
2017
2018
التغري ()%

عدد األسهم املتداولة قيمة التداول (دوالر) القيمة السوقية (دوالر) مؤرش القدس (نقطة) عدد الصفقات
53,205
574.58
3,891,495,531
469,070,221
271,163,750
35,030
529.35
3,734,921,019
353,476,019
185,071,060
%34 %8 %4%25%32-

20

المراقب االقتصادي ،عدد 2019 / 57

الفلســطيني أ ّن انخفاضٌ ــاً طــرأ عــى أداء االقتصــاد الفلســطيني خــال العــام
 .2018إذ بلــغ منــو الناتــج املحــي اإلجــايل يف العــام  2018نحــو  %0.7مقارنــة
مــع منــو بنســبة  %3يف العــام الســابق .وانعكــس هــذا يف انخفــاض نصيــب الفــرد
مــن الناتــج املحــي اإلجــايل بنســبة  .%1.5أ ّمــا عــى صعيــد األنشــطة االقتصادية
فقــد شــهدت أنشــطة الصناعــة والزراعــة واالنشــاءات منــوا ً يف القيمــة املضافــة
بنســبة  ،%5و %4و %0.7عــى الرتتيــب .باملقابــل انخفضــت القيمــة املضافــة
ألنشــطة الخدمــات والفــروع األخــرى بنســبة  .%1وعــى الرغــم مــن ارتفــاع عــدد
العاملــن يف ســوق العمــل يف العــام  2018بنســبة  ،%2إال أن معــدل البطالــة
وصــل إىل  %31مقارنــة مــع  %29يف العــام الســابق ،وذلــك نتيجــة ارتفاعــه يف
قطــاع غــزة ،بنســبة تجــاوزت  %50خــال األربــاع الثالثــة األوىل مــن .2018
يوضــح الجــدول  1أ ّن التغ ـرات يف مــؤرشات بورصــة فلســطني بــن العامــن
 2017و 2018كانــت مبجملهــا ســالبة ،وعكســت تراجعــاً مبعــدل  %25يف
قيمــة التــداول و %34يف عــدد الصفقــات .وإذا مــا نظرنــا إىل املــؤرشات عــى
صعيــد قطاعـ ّـي نُالحــظ بــأ ّن القيمــة الســوقية ســجلت انخفاض ـاً يف كل مــن
قطــاع البنــوك والخدمــات املاليــة ( )%7وقطــاع االســتثامرات ( )%6وقطــاع
الخدمــات ( .)%5باملقابــل ،ارتفعــت القيمــة الســوقية لقطــاع التأمــن بنســبة
 %30تقريب ـاً ،يف حــن اســتقرت بالنســبة للــركات الصناعيــة ،كــا أ ّن عــدد
األســهم املتداولــة تحســن فقــط يف قطــاع البنــوك والخدمــات املاليــة .كذلــك
شــهدت رشكات هــذا القطــاع اىل جانــب رشكات التأمــن تحســناً يف قيــم
التــداول .أ ّمــا عــى صعيــد االســتثامرات األجنبيــة يف بورصــة فلســطني فلقــد
بلغــت قيمتهــا يف العــام  2018حــوايل  1.37مليــار دوالر (نحــو  %37مــن
القيمــة الســوقية للبورصــة) .وهــذا أقــل بنحــو  %3عــن العــام .2017
يشــر التحليــل الرسيــع الســابق إىل مــدى ارتبــاط أداء البورصــة بــاألداء
االقتصــادي العــام يف البــاد .وهــذا أمــر منطقــي ومفهــوم ،اذ أن بنيــة ســوق
األوراق املاليــة وتحوالتــه ترتبــط باالقتصــاد بعالقــة تبادليــة شــديدة الصلــة ،إذ
أن تحســن أداء أي قطــاع أو أي تطــور إيجــايب يطــرأ عــى الظــروف االقتصاديــة
غالبــا مــا ينعكــس إيجابيــا عــى أداء البورصــة .ان أداء البورصــة يُعــر عــن
الحالــة الصحيــة التــي ميــر بهــا اقتصــاد البلــد الــذي تتواجــد فيــه البورصــة.

التوقعات املستقبلية ألداء بورصة فلسطني
ســيتأثر أداء بورصــة فلســطني يف  2019بالوضــع الســيايس املتوتــر بــن الجانبــن
الفلســطيني واإلرسائيــي ،وتراجــع الدعــم املــايل وتجميــد تحويــات املقاصــة،
إىل جانــب العراقيــل التــي تضعهــا ارسائيــل أمــام مختلــف مناحــي االقتصــاد
وقطاعاتــه ،وهــذه العوامــل والظــروف السياســية العامــة ســوف تعكــس
نفســها عــى أداء البورصــة عــر عــدد مــن القنــوات ،منهــا:
	•انخفــاض القــدرة االدخاريــة لــدى املواطــن الفلســطيني بســبب املشــاكل
التــي طالــت رشيحــة املوظفــن جـ ّراء أزمــة أمــوال املقاصــة.
	•عــزوف املواطــن الفلســطيني عــن فكــرة االســتثامر نظ ـرا ً لتخ ّوفــه مــن
املســتقبل املجهــول وفقــد الثقــة بالقطاعــات االقتصاديــة الفلســطينية.
	•انخفــاض مســتويات االســتثامر الخارجيــة بســبب العوامــل االقتصاديــة
املرتاجعــة والظــروف السياســية الســيئة عــى صعيــد الــدول اإلقليميــة.
	•اســتمرار األوضــاع االقتصاديــة املرتديــة يف قطــاع غــزة وتجميــد نشــاطات
االســتثامر هنــاك وأثــر ذلــك عــى توســع الــركات ليــس يف القطــاع
فحســب ولكــن يف الضفــة أيض ـاً.
عــى الرغــم مــن هــذه الصــورة الســوداوية ،مــازال هنــاك مهــام ميكــن القيــام
بهــا لتحســن أداء البورصــة وبغــض النظــر عــن الظــروف السياســية العامــة
التــي يصعــب التأثــر فيهــا ،ومــن بــن هــذه املهــام العمــل عــى تشــجيع
الــركات غــر املدرجــة يف البورصــة ( )Unlisted Companiesيف فلســطني
للدخــول يف قامئــة الــركات املدرجــة ،والعمــل عــى زيــادة عمــق الســوق
املاليــة ،وخلــق أدوات ماليــة جديــدة ،وحــل مشــكلة تركــز الســوق ملــا يف هــذا
مــن آثــار إيجابيــة عــى أداء البورصــة ،كــا يقتــي األمــر العمــل عــى زيــادة
ثقــة املســتثمرين الحاليــن بالبورصــة ودفــع املســتثمرين املرتقبــن واملحتملــن
للدخــول يف الســوق املاليــة بشــكل أفضــل.
مراد الجدبه ،هيئة سوق رأس املال

 -6مؤرشات االستثامر
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رخص البناء
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 -1مصــدر األرقــام يف هــذا القســم :الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني  ،2019إحصــاءات
رخــص األبنيــة .ووزارة املاليــة  ،2019دائــرة الجــارك واملكــوس ،بيانــات غــر منشــورة.
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2,000
اﻟرﺒﻊ اﻷول 2019

عــدد الســيارات املس ـ ّجلة للمــرة األوىل هــو مــؤرش معتمــد عــى
الحالــة االقتصاديــة وتوقّعــات الســكان .إذ نظــرا ً الرتفــاع أســعار
الســيارات ،وأل ّن رشاءهــا غالبــاً مــا يتــم عــر االقــراض املــريف،
فــإ ّن هــذا املــؤرش يعـ ّـر عــن توقعــات املســتقبل واملنــاخ االقتصــادي
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اﻟرﺒﻊ اﻷول 2018

يعــرض الشــكل  1-6التطــ ّور يف عــدد رخــص البنــاء املســ ّجلة
ومســاحات األبنيــة املرخّصــة يف أربــاع مختــارة .وصــل عــدد رخــص
البنــاء املســجلة يف فلســطني يف الربــع األول  2019إىل 2,617
ترخيــص ،بارتفــاع بنســبة  %5عــن الربــع املناظــر مــن العــام .2018
ـكل حــوايل
كــا بلغــت حصــة املبــاين غــر الســكنية مــن العــدد الـ ّ
 .%10مــن ناحيــة ثانيــة ،بلغــت املســاحات املرخصــة يف الربــع األول
 2019نحــو  1,232.1ألــف مــر مربــع ،وهــذا أعــى بنســبة %22
عــن الربــع املناظــر مــن العــام .2018

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

ﻤﺠﻤوع اﻟﻤﺴﺎﺤﺎت اﻟﻤرﺨﺼﺔ

ﻋدد اﻟرﺨص اﻟﺼﺎدرة **

0

*البيانــات ال تشــمل ذلــك الجــزء مــن محافظــة القــدس والــذي ضمــه االحتــال
اإلرسائيــي إليــه عنــوة بعيــد احتاللــه للضفــة الغربيــة عــام .1967
** ال تشمل رخص األسوار.
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بشــكل عــام .شــهد عــدد الســيارات الجديدة واملســتعملة (املسـ ّجلة
للمــرة األوىل) يف الضفــة الغربيــة يف الربــع األول مــن العــام 2019
انخفاضــا حــادا مقارنــة بالربــع الســابق واملناظــر ،إذ وصــل إىل
 5,764ســيارة ،وهــذا أقــل مبقــدار  3,002ســيارة عــن عددهــا
يف الربــع الســابق ،ومبقــدار  2,238ســيارة عــن عددهــا يف الربــع
املناظــر مــن العــام  .2018وبلغــت نســبة الســيارات املســتعملة
 %78مــن اإلجــايل ،جــاء نحــو  %12منهــا مــن الســوق اإلرسائيليــة
(انظــر الجــدول .)1-6

جدول  :1-6أعداد السيارات الجديدة واملستعملة املسجلة ألول
مرة يف الضفة الغربية
الشهر
الربع األول
2018
الربع الرابع
2018
الربع األول
2019
كانون ثاين
شباط
أذار

سيارات من
سيارات من
سيارات من
السوق الخارجي السوق الخارجي السوق االرسائييل املجموع
(مستعمل)
(مستعمل)
(جديد)
1,353

6,130

519

8,002

1,755

6,560

451

8,766

1,240

3,988

536

5,764

476
391
373

1,193
1,892
903

198
189
149

1,867
2,472
1,425

صندوق  :5معدل موحد أم معدالت مختلفة لرضيبة القيمة املضافة؟
هــل يســاعد تطبيــق معــدالت متباينــة لرضيبــة القيمــة املضافــة عــى
البضائــع ،عوضـاً عــن معــدل واحــد موحــد ،عــى تقليــص الالمســاواة يف توزيع
الدخــل؟ هــذا هــو الســؤال املهــم الــذي ســعت دراســة نــرت يف املجلــة
1
التــي يصدرهــا “بنــك إرسائيــل” ،البنــك املركــزي اإلرسائيــي ،لإلجابــة عليــه.
وال يخفــى أ ّن النقــاش يف إرسائيــل حــول مناقــب ومثالــب املعــدالت
املتعــددة لرضيبــة القيمــة املضافــة مقارنــة باملعــدل املوحــد ،مهــم ايضـاً
لفلســطني ،نظ ـرا ً الرتبــاط مســتويات هــذه الرضيبــة مــع بعضهــا يف كل
مــن إرسائيــل وفلســطني حســب بروتوكــول باريــس االقتصــادي ،ونظ ـرا ً
ألن فلســطني تبنــت أيض ـاً املعــامل الرئيســية لنظــام الرضيبــة املطبــق يف
إرسائيــل .هــذا باإلضافــة اىل وجــود دعــوات متكــررة يف كل مــن إرسائيــل
وفلســطني لتبنــي معــدالت الرضيبــة املتعــددة بهــدف تخفيــف تكاليــف
2
الحيــاة عــى الطبقــات االجتامعيــة الفقــرة.

معدل موحد أم معدالت متعددة؟
تتفــق األدبيــات االقتصاديــة عــى أ ّن فــرض رضيبــة قيمــة مضافــة (“ض
ق م”) مبعــدل موحــد ميتــاز بالبســاطة والتكلفــة اإلداريــة املتدنية نســبياً.
كــا أنــه ال يؤثــر ســلبياً عــى الفعاليــة االقتصاديــة ،نظ ـرا ً ألنــه يرفــع
جميــع األســعار بــذات النســبة وال يــؤدي بالتــايل إىل التأثــر املصطنــع
عــى خيــارات املنتجــن واملســتهلكني .ولكــن دوالً عديــدة تطبــق نظــام
“ض ق م” متعــدد املســتويات (مبــا فيهــا معــدل  ،%0أو اســتثناء مــن
الرضيبــة) .والهــدف مــن هــذا مــزدوج :تخفيــف تكاليــف االســتهالك
عــى الطبقــات الفقــرة يف املجتمــع (عــر فــرض “ض ق م” متدنيــة
عــى الســلع األساســية) ،وتشــجيع توجيــه االســتهالك أو االســتثامر نحــو
ســلع معينــة (“ض ق م” متدنيــة عــى الكتــب مث ـاً) ،أو اىل نشــاطات
محــددة (“ض ق م” متدنيــة عــى الســياحة مثــاً) .هنــاك  5دول يف
االتحــاد األورويب تطبــق  4معــدالت “ض ق م” مختلفــة ،و 8دول تطبــق
 3معــدالت .والهــدف األســاس مــن ذلــك دعــم اســتهالك ذوي الدخــل
املحــدود وتحفيــز (أو تقليــص) اســتهالك بضائــع معينــة.
1 C. Gotlibovski & N. Yaacobi (2018): Should Israel Adopt Differential
VAT? Examining the Expected Implications in View of Theory and International Experience. Israel Economic Review Vol. 16, No. 2 pp. 97–139
https://www.boi.org.il/en/Research/Periodicals/Pages/IsERVOL16NO2.aspx

 -2مــن اجــل تعريــف لرضيبــة القيمــة املضافــة وآلليــة تطبيقهــا راجــع العــدد  51مــن
املراقــب االقتصــادي.

“ض ق م” يف إرسائيل
بــدأت إرسائيــل بتطبيــق “ض ق م” يف العــام  ،1976وبلــغ املعــدل آنــذاك
 ،%8ولكنــه ارتفــع رويــدا ً رويــدا ً حتــى وصــل إىل  %17اآلن .ووصــل
اإلي ـراد املتحقــق مــن هــذه الرضيبــة إىل  68مليــار شــيكل يف  ،2009أو
نحــو  %34مــن إجــايل اإلي ـراد الرضيبــي يف ذلــك العــام .وهــذا أعــى
مــن املتوســط البســيط يف دول منظمــة التعــاون والتطويــر االقتصــادي
(.)%19
تطبــق إرسائيــل معــدل “ض ق م” موحــد بشــكل عــام ،ولكــن هنــاك
عــدد مــن االســتثناءات:
	•متايــز حســب الســلع :هنــاك إعفــاء للخــروات والفاكهــة مــن “ض ق
م” ،كذلــك إعفــاء لتكاليــف إقامــة الســياح يف الفنــادق.
	•متايــز حســب الهيئــات :تفــرض إرسائيــل معــدالت “ض ق م” متدنيــة
عــى نشــاط الهيئــات غــر الربحيــة.
	•متايــز حســب املنطقــة :معظــم الصفقــات يف منطقــة إيــات معفــاة
مــن “ض ق م” بهــدف تشــجيع االســتثامر والتشــغيل يف تلــك املنطقــة.
	•متايز بني الصادرات والواردات :إعفاء الصادرات من “ض ق م”.
يقــدر تقريــر رســمي أ ّن تكلفــة اإلعفــاءات مــن “ض ق م” عــى الخزانــة
اإلرسائيليــة بلغــت نحــو  3مليــار شــيكل يف  2009شــيكل( ،موزعــة بــن
 1,890مليــون نتيجــة إعفــاء الخــروات والفاكهــة 590 ،و 540مليــون
نتيجــة إعفــاء الســياح وإعفــاء منطقــة إيــات عــى التــوايل) .هــذه
اإلعفــاءات تعنــي أ ّن معــدل “ض ق م” الفعــي عــى إجــايل االســتهالك
يف إرسائيــل بلــغ  %13.8فقــط ،مقارنــة مبعــدل  %10.5يف دول االتحــاد
األورويب .والســؤال الــذي تســعى دراســة مجلــة بنــك إرسائيــل لإلجابــة
عليــه هــو :هــل أدت اإلعفــاءات مــن “ض ق م” إىل فوائــد ملموســة
للفق ـراء ،وهــل يتوجــب زيــادة عــدد الســلع املعفــاة ،أو إعــادة النظــر
بهــا ،وهــل تعــدد معــدالت “ض ق م” هــو أفضــل طريــق لتحســن
توزيــع الدخــل وتقليــص الالمســاواة؟

الالمساواة يف الدخل والالمساواة يف املنفعة
ســعت الدراســة لإلجابــة عــن هــذا الســؤال عــر اســتخدام منهجــن
مختلفــن لقيــاس الالمســاواة يف املجتمــع .األول يقيســها بالتبايــن يف
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متوســط حصــة كل مجموعــة مــن الســكان مــن الدخــل التــريف (مثـاً
أفقــر  %10مــن الســكان دخلهــم التــريف الشــهري  12,667شــيكل ،يف
حــن يبلــغ متوســط دخــل أغنــى  %10مــن الســكان  30,809شــيكل) .أي
أ ّن املنهــج األول يقيــس الالمســاواة بالتبايــن يف القــوة الرشائيــة للدخــول
النســبية .الثــاين ،يقيــس الالمســاواة بالتبايــن يف املنفعــة ( ،)Utilityوهــو
مــا يقتــي أخــذ االختــاف يف قــدرة األف ـراد عــى التكســب (Earning
 )Abilityبعــن االعتبــار .الفــرق بــن املنهجــن يتبــدى يف إقحــام “وقــت
الفــراغ” ( )Leisureيف التحليــل بالعالقــة مــع املنفعــة والقــدرة عــى
التكســب .وتتلخــص الفكــرة هنــا بــأن الالمســاواة يجــب أ ّن ال تقــاس
فقــط بالتبايــن يف القــوة الرشائيــة للدخــل ،ولكــن ايض ـاً بالعالقــة مــع
املنفعــة املتحققــة مــن وقــت الف ـراغ .أ ّن فــرض رضائــب موحــدة عــى
التكســب العاليــة بتقليــص العــبء
الدخــل تســمح لألف ـراد ذوي قــدرة ّ
الرضيبــي الــذي يتحملــوه عــر العمــل لســاعات أقــل ،أي أنهــم يزيــدون
ســاعات الف ـراغ وهــو مــا يــؤدي اىل زيــادة يف املنفعــة املتحققــة لهــم
التكســب املتدنيــة .إقحــام وقــت الفـراغ يف
مقارنــة باألفـراد ذوي قــدرة ّ
التحليــل يــرر ويســتوجب رضورة وضــع أوزان للســلع والبضائــع املختلفة
مبعــدالت تختلــف باختــاف القــوة الرشائيــة للطبقــة االجتامعيــة ونســبة
التكســب
اســتهالكها“ :ض ق م ”.عاليــة عــى ســلع املقتدريــن (ســلع ّ
التكســب املتــدين).
املرتفــع) ومتدنيــة عــى ســلع غــر املقتدريــن (ســلع ّ

أثر إعفاء الخرضوات والفاكهة بالعالقة مع تباين الدخل
ســعت الدراســة أوالً إىل اإلجابــة عــى الســؤال التــايل :هــل أدى إعفــاء
الخضــار والفاكهــة مــن “ض ق م” إىل تقليــص الالمســاواة كــا تقــاس
بالتبايــن يف القــوة الرشائيــة للدخــول الترصفيــة للســكان؟ توصــل
التحليــل إىل أ ّن إعــادة فــرض “ض ق م” عــى الخــروات والفاكهــة يف
إرسائيــل ســوف تــؤدي إىل ارتفــاع أســعار ســلة االســتهالك ألفقــر %10
مــن الســكان مبقــدار  ،%0.7وألغنــى  %10مــن الســكان مبقــدار .%0.4
وأ ّن إعفــاء الخضــار والفاكهــة مــن “ض ق م” يــؤدي إىل تقليــص طفيــف
يف الالمســاواة العموديــة (بــن العائــات أو األفــراد ااملقتدريــن وغــر
املقتدريــن) يف املجتمــع .ولكــن ذلــك يرتافــق مــع حــاالت ال يســتفيد
فيهــا بعــض غــر املقتدريــن ،الذيــن ال يســتهلكون الخضــار والفاكهــة
بدرجــة كبــرة بالنســبة لدخولهــم .أي أ ّن العائــات ذات الدخــل
املتســاوي يتــم عمليـاً دعمهــا بنســب مختلفــة ،وهــذا ميكــن أ ّن يرتافــق
مــع ارتفــاع يف الالمســاواة األفقيــة (بــن املجموعــات الثقافيــة أو االثنيــة
يف املجتمــع) .وعــى ذلــك تعــود الدراســة للتأكيــد عــى أ ّن فــرض رضيبــة
“ض ق م” موحــدة هــو أكــر فعاليــة ،وأ ّن فــرض رضيبــة “ض ق م” عــى
الخــروات والفاكهــة ،وإعــادة توزيــع املبلــغ الــذي ســيتحقق مــن هــذا
( 1,962مليــون شــيكل) 3عــى ذوي الدخــل املتــدين ســيؤدي إىل نتائــج
أفضــل عــى صعيــد تقليــص الالمســاواة يف املجتمــع .وتحــدد الدراســة
ثالثــة مجــاالت ميكــن توجيــه اإليـراد املتحقــق إليهــا أ ّن يــؤدي إىل نتائــج
ملموســة عــى توزيــع الدخــل :زيــادة إعانــات األطفــال ،زيــادة الخصــم
الرضيبــي عــى دخــول الفقـراء ،وزيــادة االنفــاق عــى البضائــع العامــة.

 -3محســوبة عــى أســاس أن نســبة اإلنفــاق عــى الخــروات والفاكهــة تبلــغ  %3.1مــن
إجــايل اإلنفــاق ،وأن رضيبــة القيمــة املضافــة تبلــغ ( %18كــا كانــت يف العــام .)2014

أثر إعفاء الخرضوات والفاكهة بالعالقة مع تباين املنفعة
ســعت الدراســة هنــا إىل تحديــد مجموعــات الســلع التــي يســتهلكها
ذوي التكســب املرتفــع (الدخــل /بالســاعة) بنســبة أكــر ،والتــي مــن
املــرر فــرض رضائــب أعــى عليهــا لتقليــص التبايــن يف توزيــع املنافــع
(تقليــص الالمســاواة يف توزيــع املنفعــة) .وتوصلــت إىل نتيجــة مفاجــأة
مفادهــا أ ّن الخــروات والفاكهــة هــي مــن بــن تلــك املجموعــات .أي
أن إعفــاء الخــروات والفاكهــة مــن “ض ق م” يــؤدي عمليـاً إىل زيــادة
الالمســاواة يف االقتصــاد (كــا تقــاس بتوزيــع املنفعــة) .ولكــن ،وبشــكل
عــام مل يظهــر أ ّن هنــاك عــدد كبــر مــن الســلع التــي يرتبــط اإلنفــاق
عليهــا بشــكل عكــي مــع عــدد ســاعات العمــل (باســتثناء دخــل املــاك
مــن اإليجــارات ،والدخــل مــن رأس املــال واإلنفــاق عــى الســياحة
الداخليــة) .أي أ ّن التحليــل مل يتوصــل إىل نتائــج تدعــم تبنــي معــدالت
“ض ق م” مختلفــة بهــدف تقليــص الالمســاواة يف املنفعــة.

رضائب القيمة املضافة التصاعدية
النتيجــة التــي توصلــت لهــا هــذه الدراســة تؤكــد نتائــج دراســات أخــرى
متعــددة ،وهــي أ ّن هنــاك طرقــاً أفضــل وأقــل كلفــة وأكــر فعاليــة
لتقليــص الالمســاواة مــن فــرض معــدالت “ض ق م” متباينــة .وتتمثــل
هــذه يف فــرض معــدل “ض ق م” موحــد (إلغــاء اإلعفــاءات) واســتخدام
اإليــراد اإلضــايف املتحقــق لدعــم دخــل الفقــراء بشــكل مبــارش .كــا
تطــرح الدراســة بدي ـاً آخــر يتمثــل يف تبنــي مــا يعــرف باســم رضيبــة
القيمــة املضافــة التصاعديــة :فــرض رضيبــة “ض ق م” موحــدة عــى
كافــة الســلع وعــى كافــة العائــات (مثــا  ،)%25ومــن ثــم إعــادة مبلــغ
ثابــت وموحــد يف نهايــة العــام ،مثــا  800شــيكل ،إىل كل عائلــة .وعــى
اف ـراض أ ّن متوســط “ض ق م” التــي تدفعهــا العائــات الفقــرة خــال
العــام هــو  800شــيكل ،هــذا يعنــي عملي ـاً أن هــذه العائــات ســوف
تســرد كامــل مبلــغ “ض ق م” الــذي دفعتــه خــال العــام (أي أن “ض ق
م” بالنســبة لهــا يعــادل  ،)%0يف حــن ميكــن أ ّن يصــل معــدل “ض ق م”
الــذي تتحملــه العائــات الغنيــة إىل أقــل مــن  %25بقليــل .ويحقــق هــذا
النظــام تــدين الكلفــة اإلداريــة والفعاليــة االقتصاديــة والبســاطة بســبب
“ض ق م” املوحــدة ،دون أ ّن يكــون لــه انعكاســات ســلبية عــى العدالــة
االجتامعيــة.
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 -7األسعار والتضخم

1

يقيــس الرقــم القيــايس ألســعار املســتهلك متوســط أســعار مجموعــة
مختــارة مــن الســلع والخدمــات األساســية التــي تعكــس منــط اســتهالك
العائلــة املتوســطة يف بلــد مــا .ويطلــق عىل مجموعــة الســلع والخدمات
املختــارة هــذه اســم “سـلّة االســتهالك” .ومعـ ّدل التضخــم هــو معـ ّدل
االرتفــاع يف هــذا الرقــم القيــايس بــن تاريخــن محدديــن .ويعــر معـ ّدل
التضخــم عــن التغــر يف القــ ّوة الرشائيــة للدخــل .إذ بافــراض ثبــات
األجــور والرواتــب األســمية ،فــإ ّن تضخــم األســعار مبقــدار  %10يف
الســنة يعنــي أ ّن الق ـ ّوة الرشائيــة للدخــول انخفضــت بنفــس النســبة.

الرقم القيايس لألسعار

شكل  :1-7تط ّور الرقم القيايس ألسعار املستهلك ومعدّ ل التضخم
(سنة األساس )2010
ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌوﯿﺔ )(%

اﻟرﻗم اﻟﻘﯿﺎﺴﻲ ﻷﺴﻌﺎر اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك
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اســتقر الرقــم القيــايس ألســعار املســتهلك يف الربــع األول  2019عــى
نفــس مســتواه يف الربــع الرابــع  ،2018وهــو ( 111.12تضخــم يســاوي
الصفــر بــن الربعــن) .ولكــن عــى مســتوى املجموعــات الفرعيــة كان
هنــاك ارتفــاع يف أســعار مجموعــة األقمشــة واملالبــس واألحذيــة مبقــدار
 ،%4.49كــا ارتفعــت أســعار مجموعــة املــواد الغذائيــة واملرشوبــات
املرطبــة مبقــدار  ،%1.25يف حــن انخفضــت أســعار مجموعــة املرشوبات
الكحوليــة والتبــغ مبقــدار  ،%2.46وأســعار مجموعــة النقــل واملواصــات
مبقــدار  ،%2.36وأســعار مجموعــة االتصــاالت مبقــدار .%1.83
ارتفــع الرقــم القيــايس ألســعار الجملــة (ســعر البيــع إىل تجــار التجزئــة)
ارتفاعــاً طفيفــاً مبقــدار  %0.06بــن الربــع األول  2019والرابــع .2018
ونتــج هــذا عــن ارتفــاع أســعار الجملــة للســلع املحليــة بنســبة ،%0.84
مقابــل انخفــاض أســعار الجملــة للســلع املســتوردة مبقــدار  .%0.76كذلــك
ارتفــع الرقــم القيــايس ألســعار املنتــج (األســعار التــي يتلقّاهــا املنتجــون
املحلّيــون) بنســبة  %1.52بــن الربعــن ،ونتــج هــذا االرتفــاع عــن ارتفــاع
أســعار املنتــج للســلع املنتجــة واملســتهلكة محليـاً بنســبة  ،%1.65وأســعار
املنتــج للســلع املنتجــة محليــاً ومصــدرة للخــارج بنســبة ( %0.42أنظــر
الشــكل .)2-7

األسعار والقوة الرشائية
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 -1مصــدر األرقــام يف هــذا القســم :الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني .2019 ،مســوح
األرقــام القياســية .2019 - 2010 ،بالتعــاون مــع ســلطة النقــد الفلســطينية الحتســاب
الق ـ ّوة الرشائيــة.
 -2تع ـ ّرف القــوة الرشائيــة عــى أنّهــا “القــدرة عــى رشاء الســلع والخدمــات باســتخدام مــا
ميلكــه الفــرد مــن دخــل وثــروة .وتعتمــد عــى دخــل املســتهلك وعــى التغــر يف معــدل
األســعار وســعر رصف العملــة ،وهــو مــا يعنــي أ ّن التغــر يف القــوة الرشائيــة بافــراض
ثبــات الدخــل = معــدل التغــر يف ســعر رصف العملــة مقابــل الشــيكل  -معــدل التضخــم.
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شكل  :2-7تط ّور الرقم القيايس ألسعار الجملة وأسعار املنتج
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شكل  :3-7تطور القوة الرشائية للدوالر والدينار (نسبة مئوية)
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القــوة الرشائيــة للشــيكل :معــ ّدل تضخــم األســعار يف االقتصــاد هــو يف
الوقــت ذاتــه مقيــاس لتطـ ّور القــوة الرشائيــة لكافّــة األفـراد الذيــن يتلقــون
رواتبهــم بالشــيكل وينفقــون كامــل دخلهــم بهــذه العملــة ،أي أ ّن تطــور
القــوة الرشائيــة لهــذه العملــة يعــادل ويعاكــس معــدل التغــر يف األســعار
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يبــن الشــكل  1-7منحيــن ،يصــور األول تطــور الرقــم القيايس ألســعار
املســتهلك (عــى املحــور األميــن) بــن الربــع األول  2010والربــع األول
 .2019املنحنــى الثــاين يقيــس (عــى املحــور األيــر) التبــدل املئــوي
يف الرقــم القيــايس ألســعار املســتهلك يف كل ربــع ســنة مقارنــة مــع
الربــع الســابق عليــه ،أي معـ ّدل التضخــم يف كل ربــع ســنة.
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ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻟرﺒﻊ اﻟﺴﺎﺒق

املصــدر :تــم حســاب األرقــام بنــا ًء عــى بيانــات ســلطة النقــد الفلســطينية والجهــاز
املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني.
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خــال نفــس الفــرة .ونظ ـرا إىل اســتقرار مــؤرش أســعار املســتهلك خــال
الربــع األول  2019عــى نفــس مســتواه يف الربــع الســابق ،فــأ ّن القــوة
الرشائيــة لعملــة الشــيكل اســتقرت أيضــا بــن الربعــن (أنظــر الشــكل.)3-7
القــ ّوة الرشائيــة للــدوالر والدينــار :شــهد الربــع األول  2019تراجعــاً يف
ســعر رصف الــدوالر مقابــل الشــيكل بنحــو  %1.65مقارنــة بالربع الســابق.
ومــع ثبــات معــدل التضخــم فــإن القــوة الرشائيــة لألفـراد الذيــن يتلقــون
رواتبهــم بالــدوالر وينفقــون كامــل مرصوفاتهــم بالشــيكل ،انخفضــت

خــال الربــع األول مقارنــة بالربــع الســابق بنحــو  .%1.65أمــا بالنســبة
للربــع األول مقارنــة مــع الريــع املناظــر  2018فــان معــدل التضخــم بلــغ
 %0.77وارتفــع ســعر رصف الــدوالر مقابــل الشــيكل بنحــو  ،%5.26مــا
يعنــي أن القــوة الرشائيــة للــدوالر ارتفعــت بنحــو  .%4.49ونظـرا ً الرتبــاط
الدينــار األردين مــع الــدوالر بســعر رصف ثابــت فقــد شــهدت القــوة
الرشائيــة للدينــار نفــس التطــورات التــي طــرأت عــى الــدوالر تقريبــاً
(أنظــر الشــكل .)3-7

صندوق  :6االزدحام املروري يف الضفة الغربية :األسباب واألثار
عقــد معهــد أبحــاث السياســات االقتصاديــة (مــاس) يف شــهر نيســان مــن
العــام الجــاري لقــاء طاولــة مســتديرة تحــت عنــوان “تفاقــم االزدحــام
املــروري يف املــدن الفلســطينية :األثــار والتدخــات املطلوبــة” ،وســنعرض يف
هــذا الصنــدوق أهــم أســباب االزدحــام املــروري يف الضفــة الغربيــة ،وأبــرز
األثــار الناجمــة عنــه باالســتناد جزئيــا إىل الورقــة الخلفيــة للطاولــة املســتديرة
1
التــي أعدهــا الدكتــور ســمري أبــو عيشــة.
يرتافــق توســع الطلــب عــى النقــل واملواصــات مــع أثــار إيجابيــة وســلبية،
فمــن جهــة يعــد تزايــد الطلــب عــى النقــل مــؤرشا ً عــى النمــو ورسعــة
وتــرة النشــاط االقتصــادي .ومــن جهــة أخــرى فــأ ّن تزايــد الطلــب عــى
النقــل يرتافــق غالب ـاً مــع تفاقــم االزدحــام املــروري ،مــع مــا يرتتــب عليــه
مــن أثــار اقتصاديــة وبيئيــة .وتعــزى مشــكلة االزدحــام املــروري يف الضفــة
الغربيــة إىل عــدة أســباب أهمهــا :الزيــادة املضطــردة يف أعــداد املركبــات عــى
الطــرق يف ظــل الســعة املحــدودة لشــبكات الطــرق داخــل املــدن وخارجهــا،
وعــدم مالمئــة تخطيــط املــدن وهيكليــة الشــبكات مــع الطلــب املتزايــد عــى
النقــل ،وضعــف كفــاءة النقــل العــام .هــذا باإلضافــة إىل اجـراءات االحتــال
اإلرسائيــي التــي تعيــق الحركــة املروريــة والقيــود التــي يفرضهــا ملنــع التطوير
يف املناطــق “ج”.

زيادة عدد املركبات يف الضفة الغربية يف ظل السعة املحدودة لشبكات
الطرق داخل املدن وخارجها
شــهد عــدد الســيارات املســجلة ألول مــرة يف الضفــة الغربيــة ازديــادا ً ملحوظـاً
خــال األعــوام  2017-2007كــا يظهــر يف الشــكل  .1وكان هــذا العــدد يــزداد
ســنوياً مبعــدل  %18خــال الفــرة ،أي أ ّن العــدد الســنوي تضاعــف بنحــو 3
مـرات خــال العقــد .وانعكــس هــذا بزيــادة إجــايل عــدد املركبــات املســجلة
يف الضفــة الغربيــة بنحــو  %14ســنوياً .وهــذا معــدل منــو مرتفــع مقارنــة
مبعــدل النمــو الســنوي ألعــداد املركبــات حــول العــامل خــال الفــرة 2015-
 1990والبالــغ نحــو  %3فقــط.
ترافقــت ظاهــرة ارتفــاع أعــداد الســيارات املســجلة يف الضفــة الغربيــة مــع
ارتفــاع يف نســبة املركبــات الخاصــة اىل إجــايل عــدد املركبــات املســجلة بنحــو
 9نقــاط مئويــة ،كذلــك ارتفــاع نســبة األرس التــي متلــك ســيارة خاصــة أو أكــر
2
مــن  %22يف العــام  2007إىل نحــو  %38يف .2017

شكل  :1أعداد املركبات املسجلة أول مرة يف الضفة الغربية
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املصدر :سلطة النقد الفلسطينية.2019 ،

 -1معهــد أبحــاث السياســات االقتصاديــة الفلســطيني (مــاس) .)2019( .تفاقــم االزدحــام
املــروري يف املــدن الفلســطينية :األثــار والتدخــات املطلوبــة .جلســة طاولــة مســتديرة.
https://www.mas.ps/files/server/2019/Round%20Table%203%20Arabic.pdf
 -2بيانات التعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت.2017 ،
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نتــج االرتفــاع الحــاد يف أعــداد الســيارات يف الضفــة الغربيــة خــال العقــد
املــايض عــن عاملــن أساســيني :السياســة الحكوميــة بتخفيــض رضيبــة الـراء
عــى الســيارات الخاصــة مــن  %75إىل  %50يف العــام  ،2011وتحســن
التســهيالت االئتامنيــة التــي تقدمهــا املصــارف لتمويــل رشاء الســيارات.
يوضــح الجــدول  1أ ّن قيمــة قــروض الســيارات الخاصــة يف الضفــة الغربيــة
تضاعفــت مــن  83مليــون دوالر يف العــام  2007إىل حــوايل  226.4مليــون
دوالر يف العــام .2017
باملقابــل مل يحــدث تطويــر كبــر يف البنــى التحتيــة لشــبكات الطــرق داخــل
املــدن وخارجهــا يعمــل عــى زيــادة ســعتها .بلــغ مجمــوع أطــوال الطــرق
يف الضفــة الغربيــة يف العــام  2007نحــو  8.4ألــف كيلــو مــر مقابــل حــوايل
 8.6ألــف كيلــو مــر يف العــام  ،2017أي بزيــادة مبعــدل أقــل مــن  %3فقــط
خــال العقــد .وانعكــس هــذا بالطبــع عــى ارتفــاع كبــر يف كثافــة املركبــات
(عــدد املركبــات مقابــل كل كيلومــر مــن الطــرق) بلــغ الضعــف تقريب ـاً يف
العقــد األخــر كــا يبــن الشــكل  .2كذلــك أدى ارتفــاع أعــداد املركبــات يف ظل
محدوديــة توســع شــبكات الطــرق إىل زيــادة كبــرة يف تدفــق املركبــات عــى
الطــرق .وأوضحــت الدراســات أ ّن معــدل الزيــادة الســنوية يف التدفــق خــال

جدول  :1اجاميل القروض املرصفية لتمويل رشاء السيارات الخاصة يف الضفة الغربية ( 2017-2007مليون دوالر)
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األعــوام الخمســة املاضيــة بلــغ نحــو  %4.9يف مدنيتــي رام اللــه والبــرة،
ونحــو  %4يف مدينــة نابلــس .ومــع اســتمرار االقبــال عــى اقتنــاء املركبــات
الجديــدة ،ومحدوديــة املــوارد املاديــة للحكومــة الفلســطينية والهيئــات
املحليــة ،وهــو مــا يحــول دون االســتثامر بشــكل أكــر يف البنيــة التحتيــة فــإن
مشــكلة االزدحــام املــروري يف الضفــة الغربيــة ســوف تتفاقــم يف املســتقبل.

شكل  :2عدد املركبات مقابل كل كيلومرت عىل الطرق يف الضفة الغربية
2017-2010
31
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عــدم مالمئــة تخطيــط املــدن وهيكليــة شــبكات الطــرق مــع الطلــب
املتزايــد عــى النقــل
يفاقــم الوضــع الحــايل لألبنيــة والطــرق الرشيانيــة يف املــدن الفلســطينية مــن
مشــكلة االزدحــام املــروري ،إذ أ ّن تشــييد وتوســيع البنــاء العم ـراين ألغلــب
املــدن الفلســطينية يتــم بنــاءا عــى هيــاكل واحــكام تنظيميــة قدميــة .وبنــاءا
عــى ذلــك تــم تشــييد عديــد مــن األبنيــة يف املناطــق التجاريــة املزدحمــة
داخــل مراكــز املــدن دون ارتــدادات أماميــة ،ودون النظــر إىل األثــر املــروري
املرتتــب عــى وجودهــا .وهــذا بــدوره قلــل مــن املســاحات املتاحــة لتغيــر
حــدود الطــرق الرشيانيــة يف مراكــز املــدن وتوســعتها ،مــع مــا يرتافــق مــن
التكلفــة املرتفعــة لالســتمالك والتوســع داخــل مراكــز املــدن.
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ضعف كفاءة النقل العام

األثار الناجمة عن االزدحام املروري

يف ظــل تزايــد الطلــب عــى النقــل يف الضفــة الغربيــة وصعوبــة توســيع
شــبكات الطــرق والبنــى التحتيــة الســتيعاب هــذا التزايــد ،فــإن النقــل العــام
ميكــن أ ّن يلعــب دورا ً محوري ـاً يف التخفيــف مــن حــدة االزدحــام املــروري.
ولكــن تطويــر شــبكة متكاملــة مــن النقــل العــام يبــدو هدفــا صعــب املنــال
يف الضفــة الغربيــة خــال املــدى املنظــور .ومــن بــن األســباب التــي تحــول
دون ذلــك عــدم توفــر الدعــم املــادي الحكومــي للنقــل العــام كــا هــو الحــال
يف العديــد مــن الــدول .هــذا فضــا عــن أ ّن النقــل العــام يعتمــد عــى أ ّن
تســاهم خطــوط النقــل املربحــة يف متويــل جــزء مــن تكاليــف خطــوط النقــل
األقــل ربحيــة ،وهــو مــا يتطلــب درجــة عاليــة مــن التضامــن والتنظيــم
وكالهــا يصعــب توفــره عــى املــدى القصــر.

	•األثــار االقتصاديــة :هنــاك مكونــات مختلفــة للتكلفــة االقتصاديــة
لالزدحــام املــروري :أوالً ،قيمــة الوقــت املهــدور الناجــم عــن التأخــر.
يصعــب إيجــاد قيــاس موحــد لتكلفــة الوقــت املهــدور نظ ـرا الختالفهــا
مــن شــخص آلخــر .ومــع ذلــك توصلــت دراســة أجريــت لتقديــر تكلفــة
الوقــت املهــدور الناجــم عــن االزدحــام املــروري عــى املدخــل الشــايل
ملدينــة الخليــل ،إىل أ ّن التكلفــة تبلــغ حــوايل  540ألــف ســاعة خــال
العــام  ،2015أي مــا قيمتــه  400ألــف دوالر تقريبــا .ثانيـاً ،زيادة اســتهالك
الوقــود الناجــم عــن التوقــف املتكــرر أثنــاء االزدحــام املــروري .ووفق ـاً
لنفــس الدراســة فــإن مقــدار الزيــادة يف اســتهالك الوقــود يصــل إىل حــوايل
 1.1مليــون لــر وقــود ،أي مــا يعــادل  1.6مليــون دوالر ،بالتــايل فــإن
التكلفــة االقتصاديــة الكليــة لالزدحــام املــروري عنــد املدخــل الشــايل
ملدينــة الخليــل فقــط يعــادل  2مليــون دوالر يف العــام  .2015ثالثــا ،هنــاك
التكاليــف الناجمــة عــن الضغــط والتوتــر النفــي واإلجهــاد الــذي ينجــم
عــن االزدحــام والتأخــر.
	•اآلثــار البيئيــة :يخلــف االزدحــام املــروري أثــارا ً ســلبية عــى البيئــة ،إذ
يــؤدي إىل تلــوث الهــواء خصوص ـاً يف املــدن وهــو مــا يؤثــر عــى الجهــاز
التنفــي ويــؤدي اىل أمـراض متعــددة كــا أثبتــت الدراســات يف العديــد
مــن الــدول .وفــوق هــذا يســاهم انطــاق ثــاين أوكســيد الكربــون مــن
عــوادم الســيارات يف االحتبــاس الحـراري والتأثــر عــى املنــاخ بشــكل عــام
مــع مــا يرتافــق معــه مــن تكاليــف اقتصاديــة وبيئيــة.

عدم االلتزام بتطبيق أنظمة السري واجراءات االحتالل اإلرسائييل
ال شــك أ ّن فــوىض املــرور وعــدم االلت ـزام بقوانــن الســر وأماكــن الوقــوف
وغيــاب املواقــع املخصصــة لتحميــل وإنــزال الــركاب تســاهم يف مشــكلة
االزدحــام املــروري .ويرتافــق هــذا مــع ضعــف الرقابــة املروريــة وانتقائيــة
منــح املخالفــات ،فضـاً عــن املشــاكل الخاصــة املرتافقــة مــع كــرة الســيارات
غــر املرخصــة (املشــطوبة) وغــر املؤمنــة والســيارات التــي ليــس لرشطــة
املــرور الفلســطينية صالحيــة التعامــل معهــا .مــن ناحيــة أخــرى ،تتســبب
اج ـراءات االحتــال اإلرسائيــي بتعزيــز االختناقــات املروريــة ،إذ يــؤدي منــع
املــرور عــى طــرق معينــة والحيلولــة دون تطويــر الطــرق يف املناطــق “ج”،
إضافــة إىل الحواجــز الدامئــة “والطيــارة” وإغــاق مداخــل بعــض املــدن
والتجمعــات الســكانية بشــكل دائــم أو جــزيئ إىل تفاقــم املشــاكل املروريــة
مــع مــا يرتافــق مــن تكاليــف اقتصاديــة وإنســانية.

إسالم ربيع ،ماس
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 -8التجارة الخارجية

1

امليزان التجاري
بلغــت قيمــة الــواردات الســلعية “املرصــودة”  2يف الربــع األول
 2019نحــو  1,419.2مليــون دوالر ،وهــو مــا ميثــل انخفاضـاً بنســبة
 %5مقارنــة بالربــع الســابق ،أ ّمــا باملقارنــة مــع الربــع املناظــر 2018
فلقــد ســجلت الــواردات الســلعية زيــادة بنســبة  .%4باملقابــل
بلغــت قيمــة الصــادرات الســلعية املرصــودة يف الربــع األول 260.2
مليــون دوالر ،وهــو مــا ميثــل انخفاض ـاً بنســبة  %12و %5مقارنــة
بالربــع الســابق واملناظــر عــى التــوايل .وعــى ذلــك تكــون قيمــة
الصــادرات قــد شــكلت مــا يقــارب  %18مــن قيمــة الــواردات
يف الربــع األول (الشــكل  .)1-8وميثــل الفــارق بــن الصــادرات
والــواردات العجــز يف امليـزان التجــاري الســلعي والــذي بلــغ 1,159
مليــون دوالر .ولقــد تحســن هــذا العجــز بشــكل طفيــف نتيجــة
الفائــض يف مي ـزان تبــادل الخدمــات مــع إرسائيــل الــذي بلــغ 4.7
مليــون دوالر (انظــر الشــكل .)2-8

ميزان املدفوعات
الحســاب الجــاري يف ميـزان املدفوعــات هــو صــايف الرتاكــم يف ثالثــة
موازيــن فرعيــة هــي:

شكل  :1-8صادرات وواردات السلع املرصودة (مليون دوالر)
260.2
1,419.2

294.2

جــرى متويــل عجــز املي ـزان الجــاري هــذا مــن الحســاب الرأســايل
واملــايل ،الــذي وفّــر مبلــغ  166.7مليــون دوالر .ومــن الــروري
االنتبــاه إىل أ ّن هــذا البنــد (الحســاب الرأســايل والحســاب املــايل)
ُيثــل دين ـاً عــى االقتصــاد الوطنــي ،طاملــا كانــت قيمتــه موجبــة.
 -1مصــدر األرقــام يف هــذا القســم :الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني ،2019إحصــاءات
التجــارة الخارجيــة املرصــودة .والجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني وســلطة النقــد
الفلســطينية  ،2019النتائــج األوليــة مليــزان املدفوعــات الفلســطيني الربــع األول .2019
 -2التجــارة الســلعية املرصــودة هــي أرقــام التجــارة املسـ ّجلة يف فواتــر املقاصــة (للتجــارة مــع
إرسائيــل) والبيانــات الجمركيــة (التجــارة املبــارشة مــع العــامل الخارجــي) .يُضــاف إىل ذلــك
أرقــام التجــارة باملــواد الزراعيــة (التــي تقــوم وزارة الزراعــة بتســجيلها) .أرقــام التجــارة
املرصــودة هــي أدىن بشــكل ملحــوظ مــن األرقــام الكليــة للتجــارة الخارجيــة الفلســطينية.
تقديـرات األرقــام الكليــة يتــم تســجيلها يف ميـزان املدفوعــات الفلســطيني.

اﻟرﺒﻊ اﻟراﺒﻊ 2018

1,497.8

273.3

اﻟرﺒﻊ اﻷول 2018

1,366.4
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شكل  :2-8صادرات وواردات الخدمات املرصودة مع إرسائيل
(مليون دوالر)

	•امليــزان التجــاري ،أي صــايف قيمــة الصــادرات والــواردات مــن
الســلع والخدمــات.
	•ميـزان الدخــل ،أي صــايف تحويــات دخــل عوامــل اإلنتــاج (مثــل
تحويــات أجــور عــال الضفــة والقطــاع العاملــن يف إرسائيــل
والخــارج).
	•ميـزان التحويــات الجاريــة ،مثــل املســاعدات الدوليــة للحكومــة
الخاصة.
والتحويــات
ّ
تشــر النتائــج األوليــة مليـزان املدفوعــات الفلســطيني يف الربع األول
مــن عــام  2019إىل تراجــع العجــز يف الحســاب الجــاري إىل 306
مليــون دوالر .وهــذا أدىن بنســبة  %23مقارنــة مــع الربــع الســابق.
كــا انخفــض العجــز بشــكل حــاد ،بنســبة  ،%31مقارنــة مــع الربــع
املناظــر  .2018وتحقــق العجــز نتيجــة عجـــز يف الـــميزان التجــاري
بقيمــة  ،1,462.6مقابــل فائــض يف ميــزان الدخــل بقيمــة 639.8
مليــون دوالر ،تولّــد أساس ـاً مــن تعويضــات العاملــن يف إرسائيــل،
وفائــض يف ميـزان التحويــات الجاريــة بقيمــة  516.8مليــون دوالر
(أنظــر الجــدول .)1-8

اﻟرﺒﻊ اﻷول 2019

45.2

اﻟرﺒﻊ اﻷول 2019

40.5

50.4

اﻟرﺒﻊ اﻟراﺒﻊ 2018

42.8

46.7

اﻟرﺒﻊ اﻷول 2018

39.3
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جدول  :1-8ميزان املدفوعات الفلسطيني*(مليون دوالر)
 .1امليزان التجاري للسلع
والخدمات**
 صايف السلع صايف الخدمات .2ميزان الدخل
 .3ميزان التحويالت الجارية
 4الحساب الجاري ()1+2+3
 .5صايف الحساب الرأساميل واملايل
 .6صايف السهو والخطأ**

الربع األول الربع الرابع الربع األول
2019
2018
2018
()1,359.3

()1,520.3

()1,462.6

()1,123.6
()235.7
568.9
348.3
()442.1
612.3
()170.2

()1,256.2
()264.1
612.4
508.8
()399.1
328.1
71

()1,207.8
()254.8
639.8
516.8
()306
166.7
139.3

* البيانــات باســتثناء الجــزء مــن محافظــة القــدس الــذي ضمــه االحتــال اإلرسائيــي
يف العــام .1967
** تــم احتســاب قيمــة التمويــل االســتثنايئ يف صــايف الســهو والخطــأ ،واألرقــام بــن
األقــواس أرقــام ســالبة.
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مــن املفــرض نظري ـاً أ ّن يحــدث تــوازن تــام بــن عجــز الحســاب
الجــاري وفائــض الحســاب الرأســايل واملــايل .أي أ ّن القيمــة الصافيــة
لهــا يجــب أن تســاوي صفــر .ولكــن غالبـاً مــا يكــون هنــاك فــارق
بينهــا ،بســبب نقــص البيانــات أو التهريــب ،وهــو مــا يتم تســجيله
3
تحــت بنــد “حســاب الســهو والخطــأ”.

االستثامرات الدولية

شكل  :3-8رصيد االستثامرات الدولية (نهاية الربع األول )2019
(مليون دوالر)
8,000
7,000
أﺼول اﺤﺘﯿﺎطﯿﺔ 583 ،

6,000
5,000

بلغــت قيمــة األصــول الخارجيــة لالقتصــاد الفلســطيني نهايــة الربــع
األول  2019نحــو  6,841مليــون دوالر ،شــكل االســتثامر األجنبــي
املبــارش منهــا نســبة  ،%5واســتثامرات الحافظــة  .%20باملقابــل
بلــغ إجــايل أرصــدة الخصــوم عــى االقتصــاد حــوايل  5,117مليــون
دوالر ،شــكل االســتثامر املبــارش  %54منهــا.

اﺴﺘﺜﻤﺎرات أﺨرى 1,636 ،

اﺴﺘﺜﻤﺎرات أﺨرى ،
4,518

اﺴﺘﺜﻤﺎر ﺤﺎﻓظﺔ 742 ،

اﺴﺘﺜﻤﺎر ﻤﺒﺎﺸر ،
2,739

3,000
2,000
اﺴﺘﺜﻤﺎر ﺤﺎﻓظﺔ 1,389 ،
اﺴﺘﺜﻤﺎر ﻤﺒﺎﺸر 351 ،

ﻤﺠﻤوع اﻟﺨﺼوم

4,000

1,000
0

ﻤﺠﻤوع اﻷﺼول

يعــر الفــارق بــن األصــول والخصــوم عــى أ ّن املقيمــن يف فلســطني
“يســتثمرون”  1,724مليــون دوالر يف الخــارج أكــر مــا “يســتثمر”
غــر املقيمــن يف فلســطني .ولكــن يتوجــب االنتبــاه إىل أ ّن جــزءا ً
كبــرا ً مــن األصــول ( )%58هــو عبــارة عــن إيداعــات نقديــة ليســت اســتثامرات فلســطينية يف الخــارج باملعنــى املتعــارف عليــه
(غالبــاً مــن املصــارف املحليــة) يف البنــوك الخارجيــة أو عملــة لالســتثامر .وإذا مــا أخذنــا االســتثامرات املبــارشة فقط بعــن االعتبار
متداولــة يف االقتصــاد الفلســطيني ،وهــذه اإليداعــات أو العمــات فــإ ّن األرقــام تشــر إىل أ ّن اســتثامرات األجانــب (غــر املقيمــن)
املنفــذة يف فلســطني تزيــد عــى االســتثامرات املبــارشة الخارجيــة
 -3صــايف الســهو والخطــأ يف الجــدول ال يعــادل الفــرق بــن الحســاب الجــاري والحســاب للمقيمــن يف الضفــة والقطــاع مبقــدار  2,388مليــون دوالر (أنظــر
الرأســايل واملــايل ،ويعــود الســبب إىل أ ّن جهــاز اإلحصــاء قــام بإضافــة التمويــل االســتثنايئ الشــكل .)3-8
إىل بنــد صــايف الســهو والخطــأ.

مفاهيم وتعاريف اقتصادية
السندات مقابل األسهم Bonds vs. Stocks
الســند هــو وثيقــة ديــن ،يف حــن الســهم هــو وثيقــة ملكيــة لحصــة السندات وسعر الفائدة

معينــة (لســهم معــن) يف رشكــة مــا .وكالً منهــا يولــد أرباح ـاً أو
خســائر (أرباح ـاً ضائعــة يف حالــة الســند) ،ولكــن الســند يرتافــق
مــع مخاطــر أقــل وتذبــذب أدىن يف الســعر مــن الســهم .ونظــرا ً
أل ّن األســهم ترتافــق مــع مخاطــرة أعــى ،فــإ ّن االســتثامر فيهــا غالبـاً
مــا يعطــي أرباح ـاً أعــى مــن االســتثامر يف الســندات عــى املــدى
الطويــل .وتشــر اإلحصــاءات إىل أ ّن األســهم حققــت منــذ العــام
 1928عائــدا ً ســنوياً بلــغ  %10باملتوســط يف الســوق األمريكيــة ،يف
حــن مل يتجــاوز العائــد الســنوي عــى الســندات .%6-5
الســند هــو وثيقــة ديــن مببلــغ محــدد ومبعــدل فائــدة ثابــت يطلــق
عليــه اســم “معــدل الكوبــون” ،وتاريــخ اســتحقاق محــدد أيض ـاً.
عــى ســبيل املثــال ،تقــوم رشكــة مــا (أو حكومــة مــا) باالق ـراض
مــن العامــة عــر إصــدار ســندات بقيمــة أســمية تعــادل 100دينــار،
ومعــدل كوبــون ســنوي يعــادل  ،%5وتاريــخ اســتحقاق التســديد
بعــد  10ســنوات .هــذا يعنــي أ ّن الرشكــة ســتحصل عــى  100دينــار
اآلن مــن كل شــخص يشــري أحــد ســنداتها .وســتقوم الرشكــة بدفــع
 5دنانــر لحامــل كل ســند يف نهايــة كل ســنة مــن الســنوات العــر،
كــا تتعهــد بــأن تســدد لــكل حامــل ســند  100دينــار بعــد عــر
ســنوات .أي أ ّن حامــل الســند ســوف يحصــل باإلجــايل عــى 150
دينــار.

لنفــرض أ ّن أحــد حامــي الســندات ســابقة الذكــر قــرر أن يبيعــه
يف الســنة الخامســة ،أي خمســة أعــوام قبــل تاريــخ االســتحقاق.
ولنفــرض ايضـاً أن ســعر الفائــدة يف الســوق ارتفــع خــال الســنوات
الخمــس املاضيــة مــن  %5إىل  .%6واضــح أ ّن املشــري الجديــد
يريــد اآلن أ ّن يحصــل عــى فائــدة تعــادل  %6ولــن يكتفــي بفائــدة
الكوبــون الثابتــة يف الســند ( .)%5لذلــك ســيكون عــى اســتعداد
ل ـراء الســند ولكــن بســعر أقــل مــن ســعره اإلســمي (مــن 100
دينــار) حتــى يضمــن أ ّن يحصــل معــدل ربــح يعــادل  .%6وميكــن
تقديــر الســعر التــوازين الجديــد للســند بدقــة ،وهــو يبلــغ 95.73
دينــار .وهــذا املبلــغ يعــادل القيمــة الحاليــة للدنانــر الخمســة التي
ســوف يتلقاهــا املشــري يف كل ســنة مــن الســنوات املتبقيــة مــن
حيــاة الســند ،مضافـاً إليــه القيمــة الحاليــة للســعر االســمي للســند
( 100دينــار) الــذي ســوف يحصــل عليــه يف تاريــخ اســتحقاق
1
الســند.

 -1القيمــة الحاليــة هــي قيمــة املدفوعــات التــي ســتحقق مســتقبالً مخصومــة بســعر
الفائــدة الســائد يف الســوق .وتفســر حســاب القيمــة الحاليــة هــو كالتــايل :إذا كان إجــايل
اإليـراد الــذي ســيتحقق مســتقبالً يعــادل  125دينــار ،فكــم تبلــغ قيمــة االســتثامر (ســعر
رشاء الســند) الالزمــة اآلن لضــان أن الربــح عــى هــذا االســتثامر ســوف يعــادل .%6
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آذار 2018

ﻛﺎﻨون أول 2018

أﯿﻠول 2017

ﺤزﯿران 2016

ﻛﺎﻨون ﺜﺎﻨﻲ 2017

آذار 2015

ﻛﺎﻨون أول 2015

أﯿﻠول 2014

ﺤزﯿران 2013

ﻛﺎﻨون ﺜﺎﻨﻲ 2014

أﯿﻠول 2011

ﺸﺒﺎط 2012

ﺤزﯿران 2010

ﻛﺎﻨون ﺜﺎﻨﻲ 2011

آذار 2009

ﻛﺎﻨون أول 2009

أﯿﻠول 2008

ﺤزﯿران 2007

تبيــع الــركات أســهامً للحصــول عــى رأس املــال الــروري ملبــارشة
األعــال أو التوســع فيهــا .ويطلــق عــى اإلصــدار األول ألســهم رشكــة

8

ﻛﺎﻨون ﺜﺎﻨﻲ 2008

األسهم

13

آذار 2006

يجــدر التنويــه ايضــاً أ ّن املخاطــرة ترتبــط كذلــك بنــوع العملــة
التــي يتــم إصــدار الســندات بهــا .اذ كلــا كانــت العملــة عرضــه
النخفــاض قيمتهــا (بالنســبة للعمــات األخــرى) وعرضــه للتضخــم
املرتفــع ،كلــا طلــب الســوق معــدالت فائــدة أعــى عــى الســندات
التــي تصــدر بهــا .ولهــذا الســبب فــإ ّن الســندات الصــادرة بالــدوالر
األمريــي أو اليــورو لهــا أســعار أعــى مــن الســندات بالعمــات
األخــرى.

18

ﻛﺎﻨون أول 2006

يتأثــر ســعر الســندات يف الســوق أيضـاً بدرجــة وبتحــوالت املخاطرة
املرتبطــة بقــدرة املديــن (أي الطــرف الــذي أصــدر الســندات) عــى
تســديد دفعــات الكوبــون الدوريــة و/أو إطفــاء قيمــة الســند
عندمــا يحــن موعــد الســداد .ولهــذا الســبب فــإن الســندات لهــا
أســعار مختلفــة (معــدالت ربــح متباينــة) عــى ضــوء درجــة الثقــة
باملديــن :ســندات الحكومــة لهــا غالبــاً أســعار أدىن مــن الخاصــة
عــى ضــوء افـراض أ ّن الحكومــات نــادرا ً مــا تفلــس .يعــرض الشــكل
 ،1تحــوالت العائــد عــى ســندات الحكومــة اليونانيــة خــال الفــرة
( .)2019-2005ويتضــح مــن الشــكل أ ّن الســوق كان يطلــب عائــدا ً
وصــل إىل أكــر مــن  %25إبــان األزمــة املاليــة الحــادة التــي أصابــت
اليونــان وكادت أن تصــل بهــا إىل حــد اإلفــاس .وهــذا االرتفــاع
الحــاد يف العائــد عــى ســندات الخزينــة (10ســنوات) انعكــس
طبع ـاً يف االنخفــاض الحــاد لســعر هــذه الســندات يف الســوق ،اىل
 30.50يــورو يف كانــون ثــاين  .2012الحــظ كيــف أن العائــد انخفــض
إىل مســتويات متدنيــة نســبياً (وســعر الســندات ارتفــع اىل 100.6
يــورو يف آذار  )2019عنــد تحســن األداء االقتصــادي لليونــان.

23

أﯿﻠول 2005

السندات واملخاطرة
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ﻛﺎﻨون ﺜﺎﻨﻲ 2005

يقودنــا هــذا املثــال إىل نتيجتــن .أوالً ،أن هنــاك عالقــة عكســية
بــن ســعر الســند ذو الكوبــون الثابــت وســعر الفائــدة :حاملــا
يطــرأ ارتفــاع عــى ســعر الفائــدة يف الســوق فــإن املشــري الجديــد
للســند ســوف يدفــع ســعر اقــل مــن الســعر االســمي للســند ،حتــى
يضمــن تحقيــق ربــح أعــى مــن ربــح الكوبــون الثابــت ،ويعــادل
ســعر الفائــدة الجديــد .والعكــس بالعكــس ايضـاً ،إذا طــرأ انخفــاض
عــى ســعر الفائــدة يف الســوق ،فــإن حامــل الســند ســوف يطلــب
مــن املشــري الجديــد ســعرا ً أعــى مــن الســعر اإلســمي للســند.
ثانيــاً ،إ ّن األربــاح التــي تتحقــق مــن رشاء الســندات هــي مــن
نوعــن ،أربــاح مؤكــدة نســبياً تتمثــل يف املدفوعــات الدوريــة الثابتة
(الكوبــون) ،وأربــاح (أو خســائر) محتملــة تتمثــل يف ســعر الســند
عنــد اســتحقاقه أو عنــد بيعــه يف حــال انخفــاض (أو ارتفــاع) ســعر
الفائــدة يف الســوق.

شكل  :1تطور العائد عىل السندات الحكومية لليونان
(إطفاء بعد  10سنوات)

3

املصدر :البنك املركزي اليوناين:2019 ،
https://www.bankofgreece.gr/Pages/en/Statistics/rates_markets/titloieldimosiou/titloieldimosiou.aspx?Year=2017

مــا يف البورصــة اســم “االكتتــاب العــام األويل” ( ،)IPOوهــو مــا
يعنــي بيــع حصــص معينــة مــن الرشكــة إىل املســتثمرين .ويجــري
تبــادل األســهم يف البورصــات املحليــة أو يف عــدد مــن البورصــات يف
انحــاء العــامل .ويتحــدد ســعر بيــع ورشاء األســهم عــى ضــوء العــرض
والطلــب ،والــذي يتحــدد بــدوره تحســن أداء الرشكــة وقدرتهــا عــى
تحقيــق أربــاح حاليــة وعىل توقعــات أدائهــا املســتقبلية .والربح (أو
الخســارة) مــن االســتثامر يف األســهم يعتمــد عــى األربــاح الســنوية
التــي توزعهــا الــركات عــى حملــة أســهمها ،وعــى التطــور (أو
الرتاجــع) يف ســعر األســهم بالبورصــة .ولكــن األســهم ،عــى العكــس
مــن الســندات ،ال تحمــل تعهــدا ً بتقديــم أربــاح ســنوية مضمونــة
(الكوبــون) ،كــا أن ســوق األســهم يرتافــق غالب ـاً مــع درجــة عــدم
تأكــد عاليــة وذبذبــات حــادة يصعــب بعــض األحيــان تفســر
مربراتهــا .وهــو مــا يعنــي إمكانيــة خســارة قيمــة االســتثامر عندمــا
تتدهــور أســعار األســهم إىل مســتويات متدنيــة للغايــة ،كــا حصــل
مث ـاً إبــان األزمــة املاليــة العامليــة يف ثالثينيــات القــرن املــايض ويف
نهايــة العقــد األول مــن القــرن الحــايل.
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املؤرشات االقتصادية الرئيسية يف فلسطني 2018 - 2014
املؤرش

2014

2015

2016

2018

2017

السكان (ألف نسمة)

1 2018

1 2019

الربع األول الربع الثاين الربع الثالث الربع الرابع الربع األول

فلسطني
الضفة الغربية
قطاع غزة

4,429.1
2,696.7
1,732.4

4,530.4
2,750.0
1,780.4

4,632.0
2,803.4
1,828.6

4,733.4
2,856.7
1,876.7

4,915.3
2,953.9
1,961.4

4,838.9 4,808.8
2,913.1 2,897.0
1,925.8 1,911.8

4,869.3
2,929.3
1,940.0

4,900.0
2,945.7
1,954.3

4,930.7
2,962.1
1,968.5

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

917.0
45.8
26.9
17.7
43.9

928.9
44.0
23.0
16.6
34.8

939.6
43.8
23.9
17.5
35.4

948.7
44.0
25.7
18.4
38.3

956.3
43.5
26.2
17.3
43.1

921.7
42.7
27.4
18.5
44.3

960.7
43.9
26.9
17.0
45.9

1,005.3
44.1
24.2
15.8
40.9

986.4
44.3
26.8
16.4
46.3

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

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

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

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

3,559.5 3,689.9 14,615.9 14,498.1
3,258.5 3,182.9 13,110.3 12,844.7
904.3
977.5 3,828.1 3,809.8
837.3
876.7 3,536.0 3,305.6
714.3
713.0 2,903.5 2,692.7
2,141.5 2,072.3 8,730.9 8,066.7

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

3,706.7
3,352.0
988.6
905.9
769.2
2,289.4

3,703.9
3,408.5
858.0
841.6
718.6
2,181.3

باألسعار الجارية
باألسعار الثابتة (أسعار )2015

3,051.7
2,940.7

2,973.1
2,973.1

781.5
735.8

798.3
760.5

803.2
778.9

798.4
755.4

امليزان التجاري
ميزان الدخل
ميزان التحويالت الجارية
ميزان الحساب الجاري

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

()5,199.6
1,712.2
1,421.4
()2,066.0

3.577
5.046
1.73

3.884
5.483
1.43

3,198.4 3,254.6 3,080.1
3,021.4 3,072.4 3,044.4
ميزان املدفوعات (مليون دوالر)
()1,462.6( )1,520.3( )1,520.6( )1427.2( )1,359.3( )5,827.5( )5,374.2( )5,246.2
639.8
612.4
608.8
603.7
568.9 2,393.9 1,992.0 1,896.0
516.8
508.8
467.1
450.2
348.3 1,774.4 1,818.6 1,408.6
()306
()399.1( )444.7( )373.3( )442.1( )1,659.2( )1,563.6( )1,941.6
أسعار الرصف والتضخم
3.643
3.704
3.635
3.573
3.461
3.593
3.603
3.840
5.139
5.224
5.127
5.037
4.881
5.067
5.083
5.418
0.00
0.01
0.49
0.26
()0.60( )0.19
0.21
()0.22

سعر رصف الدوالر مقابل الشيكل
سعر رصف الدينار مقابل الشيكل
معدّل التضخم (3)%

سوق العمل (حسب التعريف الجديد املعتمد من جهاز اإلحصاء للقوى العاملة)2

الحسابات القومية (مليون دوالر)

الناتج املحيل للفرد (دوالر)

935.4
43.1
26.5
18.1
41.7

815.4
746.2

املالية العامة (عىل األساس النقدي ،مليون دوالر)

صايف اإليرادات املحلية (مبا فيها املقاصة) 2,784.8
3,435.0
النفقات الجارية
164.1
النفقات التطويرية
()814.3
فائض/عجز املوازنة الكيل (قبل املنح)
1,232.0
إجاميل املنح واملساعدات
417.6
فائض /عجز املوازنة الكيل (بعد املنح)
2,216.8
الدين العام الحكومي

2,890.2
3,424.3
176.7
()710.9
799.0
88.1
2,537.2

3,551.0
3,659.3
216.5
()324.7
766.9
442.3
2,483.8

3,656.5
3,791.4
255.3
()390.2
719.8
329.5
2,543.2

3,469.5
3,662.4
277.7
()470.5
667.3
196.8
2,369.6

862.3
991.0
879.3
930.8
59.0
45.6
()76.0
14.6
159.8
87.2
83.8
101.7
2,367.6 2,448.8

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

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

14,196.4
1,682.4
10,604.6
6,871.9

15,850.2
1,892.7
11,982.5
8,026.0

16,125.0
1,912.0
12,227.3
8,432.3

16,503.2 16,125.0 16,179.4 15,763.0 15,916.7
1,931.4 1,912.0 1,863.9 1,819.7 1,926.8
12,394.4 12,227.3 12,194.2 11,992.6 12,002.3
8,569.5 8,432.3 8,293.6 8,260.0 8,175.4

موجودات /مطلوبات املصارف
حقوق امللكية
ودائع الجمهور
التسهيالت االئتامنية

القطاع املرصيف (مليون دوالر)

938.6
910.5
63.8
()35.7
194.2
158.4
2,352.3

677.7
941.8
109.3
()373.4
226.2
()147.2
2,369.6

711.3
667.9
41.9
1.5
66.7
68.2
2,315.2

تغطي البيانات األرايض الفلسطينية باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إرسائيل عام ( 1967باستثناء بيانات البطالة والسكان).
 1بيانات األرباع لألعوام  2019-2018هي بيانات أولية عرضة للتنقيح والتعديل .األرقام بني األقواس هي أرقام سالبة.
 2اعتمد الجهاز املركزي لإلحصاء ،بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ،تعريفا منقحا للبطالة ينص عىل أ ّن البطالة تشمل فقط األشخاص الذين مل يعملوا خالل فرتة اإلسناد وبحثوا بشكل
جدي وكانوا مستعدين وقادرين عىل العمل .وتبعا لهذا تم استثناء املحبطني من البحث عن عمل (الذين مل يسعوا للعمل خالل فرتة اإلسناد) من حساب البطالة .ونسجل هنا أرقام
سوق العمل الفلسطيني حسب التعريف الجديد ،وميكن العودة اىل االعداد السابقة من املراقب للحصول عىل معدالت البطالة واملشاركة حسب التعريف القديم.
 3معدّل التضخم محسوب عىل أساس مقارنة متوسط األرقام القياسية ألسعار املستهلك يف كل سنة (كل ربع) مع متوسطها يف السنة (الربع) السابقة.
* البيانات يف الجدول حسب آخر تحديث متوفر للبيانات من الجهاز املركزي لإلحصاء وسلطة النقد وهيئة سوق رأس املال.

