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1,732.41,780.41,828.61,876.71,961.41,911.81,925.81,940.01,954.31,968.5قطاع غزة

سوق العمل )حسب التعريف الجديد املعتمد من جهاز اإلحصاء للقوى العاملة(2
917.0928.9939.6948.7956.3935.4921.7960.71,005.3986.4عدد العاملني )ألف شخص(

45.844.043.844.043.543.142.743.944.144.3نسبة املشاركة )%(
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12,715.612,673.013,425.714,498.114,615.93,689.93,559.53,659.83,706.73,703.9الناتج املحيل اإلجاميل
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7,208.97,537.67,626.78,066.78,730.92,072.32,141.52,227.72,289.42,181.3-    الواردات )-(
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املالية العامة )عىل األساس النقدي، مليون دوالر(
2,784.82,890.23,551.03,656.53,469.5991.0862.3938.6677.7711.3صايف اإليرادات املحلية )مبا فيها املقاصة(
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القطاع املرصيف )مليون دوالر(
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4,895.15,824.76,871.98,026.08,432.38,175.48,260.08,293.68,432.38,569.5التسهيالت االئتامنية

املؤرشات االقتصادية الرئيسية يف فلسطني 2014 - 2018

تغطي البيانات األرايض الفلسطينية باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إرسائيل عام 1967 )باستثناء بيانات البطالة والسكان(.
1 بيانات األرباع لألعوام 2018-2019 هي بيانات أولية عرضة للتنقيح والتعديل. األرقام بني األقواس هي أرقام سالبة.

2  اعتمد الجهاز املركزي لإلحصاء، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، تعريفا منقحا للبطالة ينص عىل أّن 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.
3 معّدل 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 2019 يف سطور:

الناتــج املحــيل اإلجــاميل: تراجــع الناتــج املحــي اإلجــايل خــالل الربــع األول   •
ــل إىل  ــة ووص ــعار الثابت ــدل 2.5% باألس ــابق مبع ــع الس ــة بالرب 2019 مقارن
نحــو 3.5 مليــار دوالر. وتحقــق هــذا نتيجــة تراجــع يف الضفــة الغربيــة بنحــو 
3.1% وبنحــو 0.3% يف قطــاع غــزة، وهــو مــا انعكــس يف تراجــع حّصــة الفــرد 
ــة )إىل 1,048  ــة الغربي ــبة 3.5% يف الضف ــايل بنس ــي اإلج ــج املح ــن النات م

ــزة )إىل 358 دوالر(.  دوالر(، وبنســبة 1% يف قطــاع غ
ــة  ــو 2.6 نقط ــطني بنح ــة يف فلس ــدل البطال ــع مع ــة: ارتف ــغيل والبطال التش  •
مئويــة بــني الربعــني األول 2019 والرابــع 2018 ووصــل إىل %26.8 )%16.4 
ــغ متوســط األجــر اليومــي يف فلســطني  يف الضفــة و46.3% يف القطــاع(. وبل
124.9 شــيكل، كــا وصلــت نســبة املســتخدمني بأجــر يقــل عــن الحــد األدىن 
ــور(. ــني الذك ــاث، و29%ب ــني اإلن لألجــور يف القطــاع الخــاص إىل 30% )37% ب

ــو 15% يف  ــح بنح ــة واملن ــرادات العام ــايف اإلي ــض ص ــة: انخف ــة العام املالي  •
الربــع األول 2019 مقارنــة بالربــع الســابق، ليبلــغ 2.8 مليــار شــيكل، باملقابــل 
ــيكل  ــار ش ــوايل 2.6 ملي ــغ ح ــبة 33% لتبل ــة بنس ــات العام ــت النفق انخفض
ــة خــالل هــذا  ــة عــىل الحكوم ــت املتأخــرات املرتتب ــدي(. ووصل )أســاس نق
ــة  ــو 6% مقارن ــط بنح ــام هب ــن الع ــن الدي ــيكل، ولك ــار ش ــع 1.1 ملي الرب

ــيكل.  ــار ش ــغ نحــو 8.4 ملي ــع الســابق ليبل بالرب
القطــاع املــرصيف: ارتفعــت التســهيالت االئتانيــة يف الربــع األول 2019 بنحــو   •
1.6% مقارنــة بالربــع الســابق لتصــل إىل نحــو 8.6 مليــار دوالر، 15% منهــا 
ــون  ــع 477 ملي ــذا الرب ــارف يف ه ــاح املص ــت أرب ــا بلغ ــام. ك ــاع الع للقط

ــع الســابق.   ــاح يف الرب ــل بنحــو 2% مــن األرب دوالر، وهــذا أق
ــة يف  ــرشكات املدرج ــهم ال ــوقية ألس ــة الس ــت القيم ــطني: بلغ ــة فلس بورص  •
ــا  ــًة مب ــع األول 2019 منخفض ــة الرب ــار دوالر نهاي ــطني 3.8 ملي ــة فلس بورص
ــق مــؤرش  ــام املــايض. وأغل ــع املناظــر مــن الع ــع الرب ــة م نســبته 3% مقارن
القــدس عنــد حاجــز 530.5 نقطــة بانخفــاض قــدره 6% مقارنــة مــع الربــع 

ــر. املناظ
التضخــم واألســعار: اســتقر الرقــم القيــايس ألســعار املســتهلك يف الربــع   •
األول 2019 عــىل نفــس مســتواه يف الربــع الرابــع 2018، أي مل تشــهد أســعار 
املســتهلك تضخــاً خــالل هــذا الربــع مقارنــة بالربــع الســابق. وبالتــايل فــإّن 
القــوة الرشائيــة اســتقرت بــني الربعــني ملــن يتلقــون ويرصفــون دخلهــم بعملــة 
ــل  ــون كام ــار وينفق ــدوالر والدين ــم بال ــون دخله ــن يتلق ــا الذي ــيكل. أّم الش
مرصوفاتهــم بالشــيكل، فــإّن قوتهــم الرشائيــة انخفضــت بنحــو 1.65% مقارنــة 

ــل الشــيكل.  ــدوالر مقاب ــع الســابق، نتيجــة انخفــاض معــدل رصف ال بالرب
ميــزان املدفوعــات: وصــل عجــز امليــزان الجــاري يف الربــع األول 2019 إىل 306   •
ــك نتيجــة عجــز يف  ــج املحــي اإلجــايل(، وذل ــون دوالر )8.3% مــن النات ملي
الـــميزان التجــاري )1.5 مليــار دوالر(، مقابــل فائــض يف ميــزان الدخــل )640 
ــون دوالر(. ــة )517 ملي ــالت الجاري ــزان التحوي ــون دوالر(، وفائــض يف مي ملي

مالحظة: غالباً ما نقوم بتقريب النسب يف املراقب إىل أقرب عدد صحيح، باستثناء 
معدل منو الناتج املحيل اإلجاميل والتضخم ومعّدالت الفائدة.
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1- الناتج املحيل اإلجاميل1 

ــة  ــة لكافّ ــة النقدي ــطيني، أي القيم ــايل الفلس ــي اإلج ــج املح ــهد النات ش
ــو %3.8  ــواً بنح ــاد، من ــا يف االقتص ــم إنتاجه ــي يت ــات الت ــع والخدم البضائ
ــابق  ــام الس ــن الع ــر م ــع املناظ ــة بالرب ــنة األول 2019 مقارن ــع الس يف رب
ــام 2015(  ــة لع ــون دوالر )مقاســاً باألســعار الثابت ووصــل إىل 3,504.6 ملي
)انظــر الشــكل 1-1(. ولكــن الناتــج املحــي انخفــض بنحــو 2.5% يف الربــع 
االول 2019 مقارنــة مــع الربــع الســابق. وتــوزّع هــذا االنخفــاض بــني %3.1 
ــي  ــج املح ــو يف النات ــزة. أّدى النم ــاع غ ــة و0.3% يف قط ــة الغربي يف الضف
ــة  ــادة يف الســكان، إىل منــو حّص ــب الزي ــن، إىل جان ــني الربعــني املتناظري ب
الفــرد مــن الناتــج املحــي بنحــو 1.2% )نحــو 2% يف الضفــة مقابــل تراجــع 
0.8% يف القطــاع(. أمــا بــني الربعــني املتالحقــني فلقــد شــهدت حصــة الفــرد 

تراجعــا مبعــدل 3% )أنظــر الجــدول 1-1(. 

الفجوة بني الناتج املحيل يف الضفة والقطاع

يوضــح الشــكل 1-2 اتســاع الفجــوة بــني مســاهمة الضفــة الغربيــة وقطــاع 
ــغ  ــايض. وتبل ــع امل ــج املحــي اإلجــايل لفلســطني خــالل الرب ــزة يف النات غ
ــج املحــي اإلجــايل لفلســطني.  حصــة قطــاع غــزة اآلن نحــو ُخمــس النات
ويالحــظ مــن الشــكل 1-2 أّن حّصــة قطــاع غــزة مــن الناتــج املحــي 
اإلجــايل لفلســطني ارتفعــت بشــكل طفيــف يف الربــع األول 2019 مقارنــة 
مــع الربــع الســابق. وانعكــس هــذا يف تقلــص طفيــف أيضــا يف الفجــوة بــني 
حّصــة الفــرد مــن الناتــج املحــي اإلجــايل يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، 

ــث بلغــت 690 دوالرا.  ــدار 33 دوالر، حي مبق

بنية الناتج املحيل اإلجاميل

انخفضــت حّصــة األنشــطة اإلنتاجيــة يف الناتــج املحــي اإلجــايل لفلســطني 
بنحــو 0.8 نقطــة مئويــة بــني الربــع االول 2019 والربــع الرابــع 2018 
ــة  ــت حص ــا انخفض ــاءات. ك ــة واإلنش ــاهمة الزراع ــاض مس ــة انخف نتيج
كل مــن نشــاط الخدمــات، وأنشــطة التجــارة والنقــل واملعلومــات واملاليــة 

مصــدر األرقــام يف هــذا القســم: الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، 2019. إحصــاءات   -1
ــه، فلســطني. ــة، 2000-2019. رام الل ــة الربعي الحســابات القومي

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

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

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

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

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

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

الربع االول 2019الربع الرابع 2018الربع االول 2018

746.2778.9755.4فلسطني

1,028.51,085.21,048.2- الضفة الغربية

361.5362.0358.2- قطاع غزة

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

اإلنفاق عىل الناتج املحيل

ــني  ــني الربع ــايل ب ــي اإلج ــج املح ــة النات ــة يف قيم ــادة املطلق ــت الزي بلغ
ــواً  ــل من ــا ميث ــو م ــون دوالر )وه ــو 127 ملي األول 2019 واألول 2018 نح
مبقــدار 3.8% كــا ذكرنــا(. وتحقــق هــذا نتيجــة ارتفــاع اإلنفــاق االســتهاليك 
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شكل 1-3: التوزيع املئوي ملساهامت األنشطة يف الناتج املحيل اإلجاميل 
)أسعار ثابتة، سنة األساس 2015(

النهــايئ )بنحــو 329 مليــون دوالر( واالســتثار والتصديــر )بنحــو 30 مليــون 
ــب  ــة يف الطل ــادة الصافي ــن الزي ــن 70% م ــر م ــة أك ــم موازن دوالر(. وت
الــكي مــن ارتفــاع الــواردات، التــي ازدادت مبقــدار 200 مليــون دوالر 

كــا يوضــح الجــدول 1-2. أن جــزءا كبــريا مــن الزيــادة يف الطلــب الــكي 
ــابات  ــات الحس ــف مكون ــع تعري ــترياد )راج ــادة االس ــن زي ــباعه م ــم اش ت

ــم 52(. ــب رق ــة يف عــدد املراق القومي

جدول 1-2: توزع الزيادة يف اإلنفاق عىل الناتج املحيل اإلجاميل بني
الربع االول 2018 والربع االول 2019 )مليون دوالر(

329.3الزيادة يف االستهالك الخاص

1.2الزيادة يف االستثار

-76االنخفاض يف االستهالك العام

29الزيادة يف الصادرات

43.6السهو والخطأ

-200.1الزيادة يف الواردات )-(

127*الزيادة يف الناتج املحيل

ــي  ــة الت ــرشة الدوري ــن الن ــدويل عــدد نيســان 2019، م ــك ال خصــص البن
يصدرهــا عــن االقتصــاد الفلســطيني، موضــوع القيــود التــي يفرضهــا 
ــة االســتخدام”  ــع ثنائي ــرف باســم “البضائ ــا يع ــالل عــىل اســترياد م االحت
)Dual-Use Goods( إىل فلســطني.1 وجــدد التقريــر التأكيــد عــىل أّن 
ــىل  ــة ع ــة اإلرسائيلي ــا الحكوم ــي تفرضه ــتويات الت ــددة املس ــود متع القي
ــع والعمــل، وعــىل اســتغالل املــوارد يف املناطــق “ج”، هــي  حركــة البضائ
العوامــل األكــر أهميــة يف تفســري تباطــؤ النمــو يف الضفــة والقطــاع، وأّن 
أحــد أبــرز القيــود التــي يعــاين منهــا االقتصــاد يتمثــل يف الحظــر القائــم 

ــتخدام. ــة االس ــع ثنائي ــترياد البضائ ــىل اس ع

القامئة الدولية للبضائع ثنائية االستخدام 

ــادة  ــتخدم ع ــات تس ــات أو تقني ــي منتج ــتخدام ه ــة االس ــع ثنائي البضائ
لألغــراض املدنيــة ولكــن ميكــن أّن يكــون لهــا تطبيقــات عســكرية/حربية، 
وهــو مــا يــرر املتطلبــات الدوليــة ملراقبــة التجــارة لهــا. وهنــاك 7 وثائــق 
دوليــة تتعلــق بالســيطرة والرقابــة عــىل التجــارة بهــذا النــوع مــن البضائــع 
ــة حظــر  ــات. مبــا فيهــا قــرار مــن مجلــس األمــن )2004(، واتفاقي والتقني
ــلحة  ــة )1972(، واألس ــلحة البيولوجي ــة )1993(، واألس ــلحة الكيميائي األس
ــاً  ــات مع ــذه االتفاقي ــج ه ــاد األورويب بدم ــام االتح ــا. وق ــة وغريه الذري
ووضــع قامئــة موحــدة بالبضائــع ذات االســتخدام املــزدوج. وعــىل الرغــم 
ــرى  ــط، إال أّن دوالً أخ ــاد فق ــة يف دول االتح ــة ملزم ــذه القامئ ــن أّن ه م
متعــددة تبنــت هــذه القامئــة التــي أصبحــت مبثابــة “القامئــة الذهبيــة” 

لهــذه البضائــع والتقنيــات عــىل املســتوى الــدويل.

القوائم اإلرسائيلية للبضائع ثنائية االستخدام 

بــدأت إرسائيــل بحظــر وتقييــد اســترياد البضائــع مزدوجــة االســتخدام إىل 
الضفــة والقطــاع منــذ العــام 1976. وكانــت القامئــة تضــم عــدداً محــدوداً 

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

صندوق 1: القيود اإلرسائيلية عىل استرياد البضائع ثنائية االستخدام

ــة  ــتريادها إىل الضف ــر أّن اس ــي اعت ــمدة الت ــة واألس ــواد الكيميائي ــن امل م
ــن  ــرور الزم ــع م ــة م ــعت القامئ ــل”. وتوس ــن إرسائي ــدد أم ــاع “يه والقط
لتضــم بضائــع إضافيــة ولتشــمل تخفيــض نســبة الرتكيــز يف البضائــع 
ــن  ــدة ومكائ ــواد جدي ــة م ــام 2004 إضاف ــم يف الع ــابقاً. وت ــورة س املحظ
ــات  ــاس يف انتخاب ــة ح ــاح حرك ــب نج ــة. وعق ــرى للقامئ ــدات أخ ومع
العــام 2006 تــم توســيع القامئــة مزيــداً. ويف العــام 2007 تــم إعــادة 
ــدة  ــة جدي ــة قامئ ــاع اإلرسائيلي ــرشت وزارة الدف ــني ن ــر ح ــة الحظ مأسس
ــة  ــتريادها لفلســطني، مرتافق ــي يحظــر اس ــايئ الت ــتخدام الثن ــع االس لبضائ
مــع تفصيــل باملتطلبــات والــرشوط الالزمــة للحصــول عــىل أذون خاصــة 
ــي  ــتخدام، الت ــة االس ــع ثنائي ــة للبضائ ــة الحالي ــم القامئ ــتريادها. وتض الس
يحظــر اســتريادها إىل الضفــة والقطــاع معــا، 56 مــادة/ تجهيزات/معــدات. 
وتتــوزع هــذه عــىل الشــكل التــايل: أســمدة )6 أنــواع(، مبيــدات )2 نــوع(، 
كيميائيــات )23(، إضافــة إىل 31 مــن املــواد واملكائــن واملعــدات األخــرى. 

وإىل جانــب هــذه القامئــة املشــرتكة للحظــر، يف كل مــن الضفــة والقطــاع، 
ــا  ــة، مب ــدات إضافي ــزة تضــم 62 مادة/مع ــاك قامئــة خاصــة بقطــاع غ هن
ــات  ــب )لصناع ــزل والخش ــواح الع ــمنت وأل ــليح واالس ــد التس ــا حدي فيه
املفروشــات( وغريهــا. ومــن الجديــر باملالحظــة أّن بعــض املعــدات التــي 
ــمح  ــا يس ــة، م ــع للغاي ــض وواس ــكل غام ــة بش ــتريادها معرف ــر اس يحظ
بحظــر شــمويل لهــا. مثــال يشــمل الحظــر “معــدات االتصــال”، واملعــدات 
ــدداً  ــمل ع ــر يش ــي أّن الحظ ــذا يعن ــال”. وه ــف اتص ــم “وظائ ــي تض الت
واســعا مــن التجهيــزات املدنيــة متامــا وقطــع الغيــار ومعظــم التجهيــزات 
ــات  ــودة يف منتج ــة موج ــواد كيميائي ــمل م ــر يش ــا أّن الحظ ــة. ك الطبي
تســتخدم بالحيــاة اليوميــة، مثــل حامــض النيرتيــك الــذي يوجــد أيضــاً يف 

معجــون تنظيــف األســنان. 

إجراءات االستثناء من حظر االسترياد

ــمولة  ــزات مش ــع وتجهي ــترياد بضائ ــص الس ــىل ترخي ــول ع ــب الحص يتطل
ــة.  ــدة للغاي ــرور بإجــراءات معق ــة االســتخدام امل ــع ثنائي ــة البضائ يف قامئ
إذ يتوجــب األمــر أوالً الحصــول عــىل ترخيــص “تاجــر” الــذي مينــح مــن 

22.5 22.6 21.8

29.4 30.2 30.1

20.5 20.8 20.7

27.6 26.4 27.3

0

20

40

60

80

100

18، 1ر 18، 4ر 19، 1ر

(%)نسبة مئویة

هااإلدارة العامة  والدفاع وغیر 

الخدمات

 التجارة والنقل والمعلومات
والمالیة

القطاعات اإلنتاجیة



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

سلطة النقد الفلسطينية
هيئة سوق رأس املال الفلسطينية

57
معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني (ماس)

اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني
سلطة النقد الفلسطينية

هيئة سوق رأس املال الفلسطينية

57

المراقب االقتصادي، عدد 57 / 2019
4

اإلدارة املدنيــة ولكنــه يقتــي موافقــة جهــاز األمــن اإلرسائيــي )الشــاباك(. 
ويســتغرق الحصــول عــىل هــذا أشــهراً طويلــة، ويف حــال الرفــض ال تعطــى 
األســباب لذلــك. ويقتــي الحصــول عــىل إذن اســترياد البضائــع مزدوجــة 
ــيق  ــب التنس ــتثناء يف مكت ــة االس ــن لجن ــاً م ــاً إضافي ــتخدام ترخيص االس
ــالت  ــا ومعام ــالً أيض ــاً طوي ــذا وقت ــتغرق ه ــي )COGAT(. ويس اإلرسائي
ــب  ــرة ترغ ــص يف كل م ــد الرتخي ــب تجدي ــددة. ويتوج ــة متع بريوقراطي
الرشكــة باســترياد شــحنات مــن املــواد املقيــدة. والرخصــة صالحــة ملــدة 45 
يــوم فقــط، مــا يقتــي الحصــول عــىل رخصــة جديــدة يف حــال تعطــل أو 

تأخــر وصــول الشــحنة. 2

وتختلــف معامــالت دخــول البضائــع مزدوجــة االســتخدام إىل قطــاع غــزة 
ــع  ــن البضائ ــر م ــدد أك ــول ع ــر دخ ــن حظ ــالً ع ــة. إذ فض ــا يف الضف عنه
واملعــدات، هنــاك 4 طبقــات 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 عــىل اســترياد البضائــع مزدوجــة االســتخدام عــىل 
كافــة نواحــي الحيــاة واالســتثار يف االقتصــاد الفلســطيني، مبــا فيهــا 
املشــاريع الصغــرية، وعــىل أعــال صيانــة الشــبكات الكهربائيــة ومتديــدات 
ــؤدي الحظــر إىل مخاطــر وعــدم ثقــة  ــاه خصوصــاً يف قطــاع غــزة. وي املي
عاليــة وتعطيــل للصيانــة، وهــو مــا يحــد مــن جاذبيــة االســتثار وينعكــس 
ســلباً عــىل النمــو. وتقــدم دراســة البنــك الــدويل أمثلــة عــىل تأثــري الحظــر 
عــىل النشــاط االقتصــادي يف ثالثــة قطاعــات رئيســية يف فلســطني: الصناعــة 
والزراعــة واالتصــاالت. ففــي مجــال الصناعــات الصيدالنيــة يتوجــب عــىل 
الــرشكات التــي تحتــاج إىل اســترياد املــواد الخــام الرضوريــة لعملهــا تقديــم 
طلــب ســنوي الســترياد كامــل حاجتهــا مــن مــادة الجليرسيــن مثــالً، 
عــىل ضــوء خطــة إنتاجهــا الســنوية التــي تخضــع بدورهــا إىل رقابــة مــن 
األجهــزة اإلرسائيليــة. وهــذا بالطبــع يحــول دون مرونــة اإلنتــاج عــىل ضــوء 
تحــوالت الطلــب ويرتافــق مــع تكاليــف عاليــة وتأخــري. ومــادة الجلرسيــن 
تســتخدم إلنتــاج انــواع مختلفــة مــن األدويــة )مــن بينهــا رشاب الســعلة(. 

ــات  ــة االســتثناء توافــق عــىل 95% مــن طلب ــي أن لجن ــب التنســيق اإلرسائي يدعــي مكت  .2
االســترياد املقدمــة مــن الــرشكات الفلســطينية. ولكــن فريــق البنــك الــدويل وجــد أن عــدد 
ــاوز 126  ــتخدام مل يتج ــة االس ــع ثنائي ــم البضائ ــمولة يف قوائ ــواد مش ــترياد م ــات اس طلب
طلــب يف العــام 2013. وهــذا عــىل األرجــح ألن الــرشكات الفلســطينية تتجنــب اشــكاالت 
وصعوبــات طلــب التصاريــح وتفضــل الحصــول عــىل املــواد الالزمــة لنشــاطها مبــارشة مــن 
التجــار يف ارسائيــل مــع كل مــا يرتافــق مــع هــذا مــن ارتفــاع يف التكاليــف واملخاطــرة.  

وتذكــر الدراســة أّن هنــاك 41 رشكــة إلنتاج األلبان ومشــتقاتها يف فلســطني، 
وأّن هــذه الــرشكات تعــاين عنــد اســترياد مــواد كيميائيــة للتعقيــم )مثــل 
حامــض النيرتيــك(. والحظــر هنــا ينعكــس ســلباً عــىل تنافســية منتجــات 
ــح رشكات  ــدل رب ــد مع ــة، إذ ال يزي ــات اإلرسائيلي ــاه املنتج ــرشكات تج ال
األلبــان الفلســطينية عــىل 8% مقارنــة بأربــاح رشكات األلبــان اإلرسائيليــة 
التــي تبلــغ 25%. وتوثــق الدراســة أيضــا املشــاكل التــي يعــاين منهــا قطــاع 
الحجــر والرخــام بســبب قوائــم البضائــع ثنائيــة االســتخدام. أمــا يف مجــال 
الزراعــة فــإن الحظــر عــىل اســترياد املبيــدات واألســمدة يجعــل إنتاجيــة 
الزراعــة يف فلســطني ال تزيــد عــىل نصــف اإلنتاجيــة يف األردن و43% مــن 
اإلنتاجيــة يف إرسائيــل. ويتنــاول التقريــر أيضــا، بشــكل مفصــل، العقبــات 
ــمولة  ــزات املش ــبب التجهي ــاالت بس ــاع االتص ــه قط ــي تواج ــكأداء الت ال

بقوائــم البضائــع الثنائيــة. 

تقــدر دراســة البنــك الــدويل، عــىل أرضيــة منــوذج كمــي لالقتصــاد 
الفلســطيني، أّن تخفيــف حــدة القيــود املفروضــة عــىل اســترياد البضائــع 
مزدوجــة االســتخدام إىل فلســطني ســوف يولــد منــواً تراكميــاً إضافيــاً يعادل 
ــام 2025.  ــول الع ــع حل ــزة م ــاع غ ــة و11% يف قط ــة الغربي 6% يف الضف
ويتولــد هــذا النمــو اإلضــايف مــن توســع الصناعــات املحليــة القامئــة، ومــن 
ــترياد  ــول رشوط االس ــدة تح ــة جدي ــاطات اقتصادي ــات ونش ــاء صناع إنش
الصارمــة اآلن دون تأسيســها. ويتوصــل التحليــل إىل أّن هنــاك 4 مــواد 
كيميائيــة يؤثــر حظــر اســتريادها، بشــكل خــاص وبدرجــة حساســية عاليــة، 
ــن  ــا ميك ــر عنه ــع الحظ ــة، وأّن رف ــة الغربي ــرشكات يف الضف ــىل أداء ال ع
ــذه  ــا ه ــل بظله ــي تعم ــرشوط الت ــوس يف ال ــن ملم ــس يف تحس أّن ينعك

ــرشكات )انظــر الجــدول 1(. ال

ــب الحظــر  ــات للحــد مــن مثال وضعــت الدراســة مجموعــة مــن التوصي
املفــروض عــىل البضائــع مزدوجــة االســتخدام يف كل مــن الضفــة والقطــاع. 
ــة  ــف وعقلن ــة لتخفي ــة اإلرسائيلي ــات إىل الحكوم ــة التوصي وتتوجــه غالبي
ــات  ــهيل عملي ــطيني لتس ــرف الفلس ــع الط ــيق م ــادة التنس ــود، ولزي القي
االســترياد وإصــدار الرتاخيــص. كــا صاغــت الدراســة توصيــات للحكومــة 
الفلســطينية تتعلــق بأهميــة بنــاء قــدرات إداريــة ملراقبــة وتطبيــق 

ــتخدام. ــة االس ــع ثنائي ــة بالبضائ ــة املتعلق ــري الدولي املعاي

جدول 1: أكرث املواد الكيميائية يف جدول البضائع مزدوجة االستخدام التي ميكن لرفع الحظر عنها أن 
يؤدي إىل تحسني الظروف االقتصادية يف الضفة الغربية

مالحظاتالبدائل املسموح بهااالستخداماملادة

ساد نرتوجني- فوسفات- بوتاسيوم 
بدرجة تركيز 20-20-20  )تم حظر 

استرياده يف العام 2003(

صيانة الرتبة وإنتاجية 

األرض وحاية املحاصيل

تركيز 16-16-16  حظر يف 2005. 

تركيز 14-14-14  حظر يف 2009. 

تركيز 13-13-13  استرياد مّقيد.

األسمدة البديلة السائلة أغىل مثناً وأقل فعالية ما 

يرفع من التكلفة ويقلل إنتاجية الرتبة عىل املدى 

الطويل.

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

تركيز اقل من 18%، استرياد مقيدوسيط للتعقيم
نسبة الرتكيز األقل تزيد املخاطر الصحية 

والتكاليف.

حامض الفوسفوريك، استرياد مّقيدوسيط للتعقيمحامض النيرتيك )محدد استرياده( 

استرياد حامض الفوسفوريك يطلب هوية تاجر 

وترصيح استرياد وهو أقل فعالية ما يرفع 

التكلفة.

جليرسين )محدد استرياده( 
مذيب للصناعات 

الدوائية والتجميلية
ليس له بدائل

يسمح للرشكات فقط باسترياد كميات متفق عليها 

مسبقاً ما يرتافق مع ضياع فرص وخسارة.
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2- سوق العمل1 

ــة، حســب تعريــف الجهــاز املركــزي لإلحصــاء، هــي  القــوة البرشي
عــدد الســكان الذيــن تزيــد أعارهــم عــىل 15 ســنة. بلغــت 
ــع  ــخص يف الرب ــف ش ــو 3,039 أل ــطني نح ــة يف فلس ــوة البرشي الق
ــا القــوى العاملــة، وهــي عــدد األشــخاص العاملــني  األول 2019. أّم
ــوزع  ــف. وتت ــغ 1,347 أل ــد بل ــل، فلق ــن عم ــون ع ــن يبحث والذي
القــوى العاملــة بــني العاملــني والعاطلــني عــن العمــل. وعــىل ذلــك 
ــني يقيــس أعــداد  ــة وعــدد العامل ــني القــوى العامل ــإّن الفــارق ب ف
العاطلــني. ويوّضــح الشــكل 2-1 العالقــة بــني هــذه املتغــريات مــع 

ــع االول 2019. ــكي، يف الرب ــكان ال ــدد الس ع

ــل  ــوق العم ــاركة يف س ــبة املش ــكل )2-1( أّن نس ــن الش ــظ م ياُلح
ــة( تبلــغ  ــة إىل القــوة البرشي الفلســطيني )أي نســبة القــوى العامل
نحــو 44% يف فلســطني. وهــي مشــابهة للمعــدل العــام يف منطقــة 
الــرشق األوســط، حيــث بلغــت هــذه النســبة يف تركيــا مثــالً %48، 
ــد بلغــت  ــة. فق ــع املســتويات العاملي ــًة م ــا منخفضــة مقارن ولكنه
هــذه النســبة يف دول أمريــكا الالتينيــة 63%، و61% يف كوريــا 
ــاث  ــاركة اإلن ــاض مش ــود إىل انخف ــاس يع ــذا باألس ــة. وه الجنوبي
يف ســوق العمــل يف فلســطني )راجــع الصنــدوق 2 يف املراقــب 

ــدد 51(.  ــي ع ــادي الربع االقتص

توزيع العاملة

انخفــض عــدد العاملــني يف فلســطني مبقــدار 1.9% بــني الربــع الرابــع 
2018 والربــع االول 2019، ووصــل إىل 986.4 ألــف. وتــوزّع هــؤالء 
حســب مــكان العمــل بــني 61% يف الضفــة و26% يف القطــاع و13%)أو 
نحــو 127 ألــف( عامــل يف إرسائيــل واملســتعمرات. أّمــا بالنســبة 
ــع االول 2019،  ــني يف فلســطني حســب القطــاع يف الرب ــع العامل لتوزي
فــإّن نحــو ُخمــس العاملــني كانــوا يعملــون يف القطــاع العــام، وترتفــع 

هــذه النســبة إىل 37% يف قطــاع غــزة )أنظــر الشــكل 2-2(.  

يعــرض الشــكل 2-3 التــوزع القطاعــي للعاملــني )مبــا فيهــم العاملني 
 يف إرسائيــل واملســتعمرات( يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع 

ــح  ــطيني 2019، مس ــاء الفلس ــزي لإلحص ــاز املرك ــم: الجه ــذا القس ــام يف ه ــدر األرق مص  -1
القــوى العاملــة، رام الله-فلســطني

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

شكل 2-2: التوزيع النسبي للعاملني حسب مكان العمل 
وحسب القطاع للربع األول 2019

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

الربع الرابع 2018

عدد السكان 
4,930.7  

القوة البشریة 
3,039.3

القوى العاملة
1,347.0

عدد العاملین
986.4

قطاع عام

الضفة الغربیة

قطاع خاص

قطاع غزة
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الزراعة والصید والحراجة
6%

محاجر وصناعة تحویلیة
14%

البناء والتشیید
22%

قالتجارة والمطاعم والفناد
23%

االتالنقل والتخزین واالتص
5%

خدمات وغیرها
30%

الزراعة والصید والحراجةالضفة الغربیة
4%

محاجر وصناعة تحویلیة
6% البناء والتشیید

3%

التجارة والمطاعم والفنادق
22%

تالنقل والتخزین واالتصاال
9%
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56%
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غــزة يف الربــع األول 2019. بلغــت نســبة العاملــني يف قطاعــات 
ــو 37% )30% يف  ــع األول 2019 نح ــطني يف الرب ــات يف فلس الخدم
ــاء  ــة البن ــت حّص ــا بلغ ــزة(. ك ــاع غ ــة 56% يف قط ــة الغربي الضف
والتشــييد 17% مــن العاملــني يف فلســطني )22% يف الضفــة الغربيــة 
ــني  ــغيل العامل ــبة تش ــت نس ــني تقارب ــزة(، يف ح ــاع غ و3% يف قط
يف التجــارة واملطاعــم والفنــادق ويف الزراعــة يف كل مــن الضفــة 
الغربيــة وقطــاع غــزة، حــوايل 22% و5% عــىل التــوايل. أمــا نســبة 
ــد بلغــت  ــة فلق ــة التحويلي ــي املحاجــر والصناع ــني يف قطاع العامل

ــزة.  ــاع غ ــد 6% يف قط ــا مل تتع ــة بين 14% يف الضف

البطالة

بلــغ عــدد العاطلــني عــن العمــل يف فلســطني 361 ألــف شــخص يف 
ــني  ــبة العاطل ــة )أي نس ــّدل البطال ــل مع ــع األول 2019، ووص الرب
عــن العمــل إىل عــدد األفــراد يف القــوى العاملــة( إىل 26.8%، وهــذا 
أعــىل بنحــو 0.3 نقــاط مئويــة عــا كان عليــه يف الربــع املناظــر مــن 
العــام 2018، وأعــىل بنحــو 2.6 نقــاط مئويــة عــن الربــع الســابق. 
وجــاء االرتفــاع بــني الربعــني املتالحقــني واملتناظريــن نتيجــة ارتفــاع 
البطالــة يف قطــاع غــزة  لــدى الذكــور واإلنــاث ، مقابــل انخفاضهــا يف 

الضفــة عنــد الذكــور واإلنــاث أيضــا )أنظــر الجــدول 1-2(.

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

الربع األول 
2018

الربع الرابع 

2018

الربع األول 

2019

الضفة 
الغربية

15.813.114.1ذكور

28.227.225.9إناث

18.115.816.4املجموع

قطاع غزة

36.935.941.0ذكور

59.757.462.8إناث

41.740.946.3املجموع

فلسطني

23.120.523.1ذكور

40.538.840.8إناث

26.524.226.8املجموع
مالحظــة: أرقــام الجــدول مؤسســة عــىل التعريــف الجديــد للبطالــة الــذي وضعــه الجهــاز 
ــق  ــف الضي ــص التعري ــة. وين ــل الدولي ــة العم ــع منظم ــاون م ــاء بالتع ــزي لإلحص املرك
الجديــد عــىل أّن البطالــة تشــمل فقــط األشــخاص الذيــن مل يعملــوا خــالل فــرتة اإلســناد 
وبحثــوا بشــكل جــدي وكانــوا مســتعدين وقادريــن عــىل العمــل. وتبعــا لهــذا تــم اســتثناء 
املحبطــني مــن البحــث عــن عمــل )الذيــن مل يســعوا للعمــل خــالل فــرتة اإلســناد( مــن 
ــدل  ــيط يف مع ــري بس ــح إىل تغي ــة املنق ــاس البطال ــاد مقي ــة. وأدى اعت ــاب البطال حس
ــة، عــىل عكــس األمــر يف قطــاع غــزة حيــث كاّن التغيــري أكــر  ــة يف الضفــة الغربي البطال
نظــرا إلنتشــار اإلحبــاط مــن ايجــاد عمــل بشــكل أوســع هنــاك )انخفــاض معــدل البطالــة 

ــن 52.0% اىل 43.2% يف 2018(.  ــاع م يف القط

ومن أبرز مواصفات البطالة يف فلسطني بشكل عام التايل: 
أنّهــا مرتفعــة يف أوســاط الشــباب: بلــغ معــدل البطالــة بــني   )1
ــنة %42،  ــني 15-24 س ــم ب ــرتاوح أعاره ــن ت ــباب الذي الش
)موزعــة بــني 64% لإلنــاث، 38% للذكــور(. وهــذا يــؤرّش 
ــرية مــن العاطلــني عــن العمــل هــم مــن  عــىل أّن نســبة كب
الداخلــني الجــدد إىل ســوق العمــل )أنظــر الشــكل 4-2 
وراجــع الصنــدوق عــن “مســح انتقــال الشــباب مــن التعليــم 

ــل  ــن أج ــب م ــن املراق ــدد 47 م ــل” يف الع ــوق العم اىل س
ــباب(. ــة الش ــن بطال ــر ع ــات أك معلوم

ــور،  ــبة للذك ــم بالنس ــادة التعلي ــع زي ــل م ــة تتضائ أّن البطال  )2
ــكل 5-2(:  ــر الش ــاث )أنظ ــد اإلن ــوس عن ــر معك ــن األم ولك
ــد  ــع االول 2019 نحــو 25% عن ــة يف الرب ــغ معــّدل البطال بل
الذكــور الحاصلــني عــىل تعليــم أقــل مــن ثانــوي، بينــا بلــغ 
ــم الجامعــي. أّمــا بالنســبة لإلنــاث  20% عنــد ذوي التعلي
ــت %47  ــي بلغ ــم الجامع ــة ذوات التعلي ــدل بطال ــإّن مع ف
ــل  ــم أق ــىل تعلي ــن ع ــوايت حصل ــني الل ــط ب ــل 20% فق مقاب
ــك  ــود الســبب يف ذل ــوي )أنظــر الشــكل 2-5(. ويع ــن ثان م
إىل اإلرتفــاع الكبــري يف مشــاركة اإلنــاث يف ســوق العمــل عنــد 
زيــادة تعليمهــن مقارنــة بالذكــور وبغــري املتعلــات )راجــع 
الصنــدوق رقــم 1 يف العــدد  53 مــن املراقــب الــذي يتنــاول 

ــل(.  ــد مــن التفصي هــذا املوضــوع مبزي

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

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

بلــغ متوســط األجــر اليومــي للعاملــني يف فلســطني 124.9 شــيكل يف 
الربــع األول 2019. ارتفــع متوســط األجــر اليومــي لكافّــة العاملــني 
ــع االول 2019.  ــع 2018 والرب ــع الراب ــني الرب ــيكل ب ــدار 2.2 ش مبق
ــاً كبــرياً بــني 1( متوســط  ولكــّن هــذا الرقــم املتوســط يخفــي تباين
أجــر العاملــني يف الضفــة والقطــاع مــن جهــة، ومتوســط أجــر عــال 
ــة. 2(   ــة ثاني ــن جه ــتعمرات م ــل واملس ــني يف إرسائي ــة العامل الضف
ــزة )أنظــر  ــة واألجــر يف قطــاع غ ــة الغربي متوســط األجــر يف الضف
الجــدول 2-2(. تُشــري األرقــام إىل أّن متوســط أجــر العاملــني يف 
إرسائيــل واملســتعمرات بلــغ نحــو ضعــف متوســط أجــر العاملــني 
ــزة.  ــاع غ ــني يف قط ــر العامل ــاف أج ــة أضع ــو أربع ــة، ونح يف الضف
ومتوســط األجــر يف القطــاع يبلــغ 55% مــن مســتواه يف الضفــة. ال 
بــل إّن الهّوتــني تتســعان أكــر عنــد أخــذ األجــر الوســيط باإلعتبــار، 
نظــراً ألّن األجــر املتوســط يخفــي التبايــن الكبــري بــني العاملــني ذوي 
األجــر املرتفــع واألجــر املنخفــض. واألجــر الوســيط لــه داللــة أفضــل 
مــن األجــر املتوســط، ألنـّـه يعــر عــن املســتوى الــذي يحصــل نصف 
ــر أدىن  ــىل أج ــر ع ــف اآلخ ــه، والنص ــىل من ــر أع ــىل أج ــني ع العامل
منــه )أنظــر الشــكل 2-6(. ويف حــني أن متوســط األجــر يف القطــاع 
يبلــغ 55% مــن مســتواه يف الضفــة، إال أّن وســيط األجــر يف القطــاع 

هــو أدىن مــن نصــف وســيط األجــر يف الضفــة الغربيــة. 

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

األجر الوسيط اليوميمتوسط األجر اليوميمكان العمل

113.7100.0الضفة الغربية

63.242.0قطاع غزة

247.1250.0إرسائيل واملستعمرات

124.9103.8املجموع

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

جدول 2-3: عدد 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

الحد األدىن لألجور

بلغــت نســبة الذيــن يتقاضــون أجــراً شــهرياً أقــل من 1,450 شــيكل 
)وهــو الحــد األدىن لألجــر الشــهري يف فلســطني( مــن املســتخدمني 
بأجــر يف القطــاع الخــاص يف فلســطني خــالل الربــع االول 2019 نحــو 
30% )37% بــني اإلنــاث، و29% بــني الذكــور(. كــا بلــغ متوســط 
األجــر الشــهري الــذي يتقاضــاه هــؤالء 747 شــيكل. أّمــا عنــد 
ــإّن 12% مــن املســتخدمني بأجــر  ــة بــني الضفــة والقطــاع ف املقارن
يف القطــاع الخــاص يف الضفــة الغربيــة يتقاضــون أجــرا شــهرياً أقــل 
مــن الحــد األدىن مقابــل 76% يف قطــاع غــزة )أنظــر الجــدول 3-2(.

عاملة األطفال

ــايل  ــن إج ــني م ــبة العامل ــال )نس ــة األطف ــدل عال ــض مع انخف
األطفــال الذيــن تــرتاوح أعارهــم بــني 10-17 ســنة( يف الربــع االول 
2019 يف فلســطني  إىل 2.4% مقارنــة مــع 3.1% يف الربــع الســابق. 
ــل 0.8% يف  ــة مقاب ــة الغربي ــني 3.6% يف الضف ــبة ب ــت النس وتوزع
قطــاع غــزة )أنظــر الصنــدوق 3 يف العــدد 53 مــن املراقــب ملزيــد 

ــة األطفــال يف فلســطني(.  مــن التحليــل حــول عال

عدد املستخدمني بأجر يف القطاع الخاص 

)ألف شخص(

معدل األجر الشهري للذين يتقاضون 

أقل من الحد األدىن )شيكل(

عدد املستخدمني بأجر الذين يتقاضون 

أقل من الحد األدىن )ألف شخص(

كال الجنسنيإناثذكوركال الجنسنيإناثذكوركال الجنسنيإناثذكور

198532511,1479551,038121729الضفة الغربية

861710365749663869978قطاع غزة

284703547327957478126107فلسطني
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قامــت “لجنــة املتابعــة العليــا للجاهــري العربيــة يف البــالد” بعقــد املؤمتر 
ــة للفلســطينيني املقيمــني يف  ــل القــدرات البرشي ــم وتفعي ــث لتنظي الثال
ــران 2019.  ــة يف 10 حزي ــة الطيب ــر يف مدين ــد املؤمت ــم عق ــل. وت إرسائي
ويهــدف املؤمتــر إىل تركيــز الضــوء عــىل التحديــات التــي تواجــه املجتمــع 
العــريب وتقديــم اقرتاحــات للتعامــل معهــا. وأصبــح املؤمتــر هــذا تقليــداً 
ســنوياً، وهــو يشــكل “حلبــة لقــاء دوري بــني املهنيــني والسياســيني وقادة 
املجتمــع تطــرح بهــا القضايــا والحلــول والــرؤى املســتقبلية، وتناقــش بهــا 
أدوات العمــل املطلوبــة لتحقيــق األهــداف” كــا كتــب الدكتــور رفيــق 
ــل  ــاب أوراق العم ــذا الكت ــم ه ــر. ويض ــاب املؤمت ــه لكت ــاج يف تقدمي ح
ملجموعــات العمــل الثانيــة التــي تغطــي القطاعــات املختلفــة مبــا فيهــا 
التنميــة االقتصاديــة، الرتبيــة والتعليــم، املجتمــع املــدين، األرض واملســكن، 
الشــؤون الصحيــة، العمــل الثقــايف وغريهــا. ونقــدم هنــا تلخيصــاً لورقــة 

العمــل التــي تناولــت موضــوع التنميــة االقتصاديــة.  

تطور إيجايب وتحديات قدمية ومستجدة

 طــرأت يف العقــد األخــري تغيــريات كثــرية يف املجــال االقتصادي-االجتاعي 
ــاع امللحــوظ  ــطيني يف إرسائيــل. مــن أهمهــا االرتف يف املجتمــع الفلس
ــرب يف  ــال الع ــراط الرج ــاهم يف انخ ــا س ــم، م ــنوات التعلي ــدد س يف ع
مهــن جديــدة، وارتفــاع عــدد النســاء اللــوايت انخرطــن يف ســوق العمــل. 
الفلســطيني،  باملجتمــع  املتعلقــة  الداخليــة  التغــريات  إىل  باإلضافــة 
كارتفــاع مســتوى املعيشــة ومعــّدل الدخــل الّشــهري وارتفــاع مســتوى 

ــم.  التّعلي

بلغــت نســبة مشــاركة أفــراد املجتمــع العــريب، مــن ســن 15 عامــاً 
وصاعــداً، يف ســوق العمــل 45% يف عــام 2017 )63% للذكــور و%28 
ــد  ــل عق ــت 41% قب ــاركة بلغ ــبة مش ــع نس ــة م ــذا باملقارن ــاث(. ه لإلن
ــغ متوســط الدخــل  ــاث(. كــا بل مــن الزمــن )61% للذكــور و20% لإلن
الّشــهري لــألرسة العربيــة يف عــام 2015 نحــو 10,773 شــيكل، وهــذا ميثل 
ــد األكادميــي،  ــا عــىل الّصعي ــة بالعــام 2007. أّم ــادة بنحــو 50%مقارن زي
فــإّن نســبة الطــالب العــرب يف التعليــم العــايل بلغــت 17% و14% مــن 
ــبة %10  ــع نس ــًة م ــاين يف 2017 مقارن ــب األول والث ــبة الطــالب للق نس

و6% يف العــام 2007.

ــريب  ــع الع ــا زال املجتم ــاله، م ــورة أع ــات املذك ــن املعطي ــم م ــىل الرغ ع
يعــاين مــن تحديــات اقتصاديــة كبــرية، فهــو يواجــه عــدم مســاواة مــن 
ناحيــة فــرص العمــل والتطــور، ومــن ناحيــة فــرص اســتثار املؤسســات 
ــادي.  ــي واالقتص ــد االجتاع ــىل الّصعي ــة ع ــدات العربي ــة يف البل الّدولي
باإلضافــة إىل ذلــك، يواجــه املجتمــع تحديــات داخليــة تتعلــق بالثقافــة 
املجتمعيــة. وعنــد مقارنــة املعطيــات الســابقة مــع معطيــات مــن 
ــريب  ــط الع ــري يف الوس ــاع املعاي ــم ارتف ــه رغ ــني أنّ ــودي يتب ــط اليه الوس
فــإّن الفجــوة بــني املجتمعــني مــا زالــت كبــرية. عــىل ســبيل املثــال، رغــم 
ارتفــاع معــّدل الّدخــل الّشــهري إىل 10,773 شــيكل لــألرسة العربيــة، فقــد 
ــة  بلــغ معــّدل الدخــل لــألرسة اليهوديــة 15,427 شــيكل، واألرسة العربي
ــره األرسة اليهوديــة خــالل الشــهر.  ال تدخــر ســوى نحــو نصــف مــا توفّ
ــات يف ســوق  ــاع نســبة مشــاركة النســاء العربي ــن ارتف ــم م ــىل الرغ وع
العمــل، إال أّن نســبتهّن بالــكاد تعــادل 50% مــن نســبة مشــاركة النســاء 

ــات يف ســوق العمــل كــا يتضــح مــن الشــكل 1. اليهودي

التحّديات الرئيسية يف القطاع االقتصادي

ــاع  ــة يف القط ــات املتنّوع ــن التّحدي ــد م ــود العدي ــن وج ــم م ــىل الرغ ع
االقتصــادي، اختــارت مجموعــة العمــل الرتكيــز عــىل ثالثــة محــاور: 

صندوق 2: مؤمتر الطيبة لتنظيم وتفعيل القدرات البرشية للفلسطينيني يف ارسائيل

شكل 1: نسبة املشاركة يف سوق العمل من سن 15 عاًما 
وصاعداً وفق الجنس والقومية )2017(

العربيــة،  البلــدات  يف  االقتصــاد  تنميــة  يف  املحليــة  الســلطات  دور 
ــة  ــل، الرتبي ــني يف ســوق العم ــاب واألكادميي ــل الّش ــج وتشــغيل الجي دم

والتثقيــف االقتصــادي للجيــل الصاعــد يف املجتمــع العــريب.

1. السلطات املحلية كرافعة للتنمية االقتصادية
ــة دور  ــلطات املحلي ــة أّن للس ــة االقتصادي ــل التنمي ــة عم ــرى مجموع ت
هــاّم جــّداً يف تنميــة اقتصــاد البلــدات العربيــة، خاصــة أّن هنالــك 
ســلطات محليــة ســاهمت يف رفــع االقتصــاد إال أّن هنالــك تقصــري مــن 
ــع  ــة يف املجتم ــة أو الحديث ــادرات القامئ ــم املب ــلطات يف دع ــرف الس ط
ــاه  ــل تج ــر ســوق العم ــة إىل التقصــري يف تطوي ــا، باإلضاف ــتثار به واالس
ــتثار  ــق االس ــدام صنادي ــب انع ــة، إىل جان ــة وحديث ــري تقليدي ــن غ مه
ــق  ــاء مناط ــة بإنش ــط واملطالب ــاب التخطي ــة وغي ــاعدات الحكومي واملس

ــة. ــدات العربي ــم البل ــة يف معظ صناعي

تشــري املعطيــات إىل أّن 3.5% مــن مجمــل املناطــق الصناعيــة موجــود يف 
البلــدات العربيــة، يف حــني أّن املســاحة املخصصــة بشــكل عــام للمناطــق 
األخــرى.  باملناطــق  مقارنــًة  العربيــة ضيقــة  البلــدات  الصناعيــة يف 
ــغ 40  ــارصة تبل ــة يف الن ــة الصناعي ــاحة املنطق ــال، مس ــبيل املث ــىل س ع
ــا وهــي تخــدم 72 ألــف مواطــن، باملقابــل، فــإّن مســاحة املنطقــة  دومنً
ــة يف النــارصة العليــا تبلــغ 8,000 دومنــاً، وهــي تخــدم 41 ألــف  الصناعيّ

ــاً.  مواطن

ــة كــرى لتأســيس  ــة أهمي ــة االقتصادي ــة التنمي ــرى مجموع ــة، ت باإلضاف
ــاريع  ــات ومش ــتثار يف مخطط ــريب لالس ــط الع ــم يف الوس ــق دع صنادي
حديثــة، وتــرى بــأّن للســلطات املحليــة دوراً هامــاً يف تلبية هــذه الحاجة. 
كــا أّن ســوق العمــل يف املجتمــع العــريب مــا زال أقــّل تنوعــاً مــن ناحيــة 
املهــن والحــرف املتداولــة فيــه، ومجــاالت العمــل الحديثــة ذات املــردود 

االقتصــادي الكبــري مــا زالــت غــري مألوفــة يف املجتمــع العــريب. 

عــىل الّرغــم مــن عنونــة هــذا التحــّدي بــدور الســلطات املحليــة كرافعــة 
للتنميــة االقتصاديــة، تــدرك املجموعــة بــأّن املســؤولية هنــا ال تقــع فقــط 
ــن  ــؤولة ع ــرى مس ــات أخ ــك جه ــة. هنال ــلطات املحلي ــق الس ــىل عات ع
ــز  ــة، مرك ــاد، وزارة املالي ــا وزارة االقتص ــا، ومنه ــول وتطبيقه ــذ الحل تنفي
الســلطات املحليــة، باإلضافــة إىل املســؤولية الشــخصية الواقعــة عــىل كل 
ــًة ســيكون مــع رؤســاء  ــز العمــل بداي ــإّن تركي ــذا، ف فــرد يف املجتمــع. ل
ــة  ــة املطالب ــاً سيشــمل دراســة كيفي ــة، والحق وأعضــاء الســلطات املحلي
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ــة  ــق وزارة املالي ــن طري ــذ املشــاريع ع ــة لتنفي ــات الالزم ــري امليزاني بتوف
ــاد. ووزارة االقتص

2. دمج وتشغيل الجيل الّشاب يف سوق العمل رسيع التطور
عــىل الرغــم مــن التــداول الدائــم واملســتمر ملوضــوع التشــغيل يف 
املجتمــع العــريب، تــرى مجموعــة التنميــة االقتصاديــة أّن هنالــك ثالثــة 
محــاور مل يتــّم العمــل عليهــا بشــكل جوهــري حتــى يومنــا هــذا، وهــي:

1( عــدم تأهيــل قــوى برشيــة تتالئــم مــع التغــرّيات الرسيعــة يف ســوق 
لعمل. ا

2( قلــة اإلدراك واالنكشــاف لفــرص العمــل يف املجــاالت ذات املــردود 
االقتصــادي عــىل املــدى البعيــد.

ــع  ــم م ــل ال تتالئ ــني يف مجــاالت عم ــن األكادميي 3( انخــراط قســم م
ــي. ــم األكادمي ــاتهم وتخصصه دراس

ــىل أّن  ــام 2017 ع ــذ ع ــات من ــدّل املعطي ــور األول، ت ــّص املح ــا يخ في
التخّصــص األكــر شــيوعاً لــدى الطــالب العــرب يف معاهــد التعليــم العــايل 
هــو العلــوم االجتاعيــة، بنســبة 14.1%، يليــه تخّصــص الهندســة واملهــن 
الهندســيّة بنســبة 14.0%. بينــا لــدى الشــابات العربيــات فــإّن التخصص 
األكــر شــيوعاً هــو العلــوم الرتبويــة وإعــداد املعلمــني، بنســبة %37.6، 
باملقابــل،  الطبيّــة املســاِعدة بنســبة %18.4.  املهــن  يليــه تخّصــص 
ــاة  ــل املحام ــات مث ــرب يف تخصص ــابات الع ــباب والش ــب الش ــإّن نس ف
ــة  ــوم الفيزيائي ــوب، العل ــوم الحاس ــاء وعل ــات وإحص ــوق، رياضي والحق

ــاء ال تتجــاوز 5% يف كل مجــال تخصــص.  ــم األحي وعل

ــا  ــات الســابق ذكرهــا ترين ــإّن املعطي ــاين، ف ــا يخــّص املحــور الث ــا في أّم
ــرب  ــابات الع ــباب والش ــار الش ــد اختي ــّي عن ــع املهن ــأّن التوزي ــا ب أيًض
ــا أّن  ــوف. ك ــدّي ومأل ــو تقلي ــا ه ــرة مب ــت متأث ــا زال ــم م لتخّصصاته
التخّصصــات الحديثــة غــري شــائعة، فــرى أّن نســب التخّصــص بهــا 
ــن  ــات أّن 82.6% م ــا املعطي ــال، تُرين ــبيل املث ــىل س ــًدا. ع ــة ج منخفض
ــني العــرب موظفــون بأجــر و16.6% فقــط هــم أصحــاب عمــل.  العامل
باإلضافــة، 59.2% مــن الرجــال العــرب يعملــون يف املهــن والحــرف 
بــني  )مقابــل %25  األكادمييــة  املهــن  اليدويــة، و6.5% يعملــون يف 
ــي  ــّي واألكادمي ــه املهن ــة التوجي ــدى أهميّ ــرى م ــا، ن ــن هن ــود(. م اليه
للجيــل الشــاب عنــد توّجههــم للتعليــم العــايل، وأيضــاً عنــد توّجههــم إىل 

ــل.  ــوق العم س

ــذي قامــت بــه  فيــا يخــّص املحــور الثالــث، بحســب بيانــات املســح الّ
ــرب  ــني الع ــن العامل ــإن 40.7% م ــام 2017، ف ــن ع ــل ع ــة الجلي جميع
يعملــون يف مجــاالت تخّصصهــم، يف حــني أّن 55.5% منهــم أفــادوا بأنّهــم 

ــم أو  ــال تخّصصه ــالً يف مج ــدوا عم ــة مل يج ــاً، والبقي ــوا أساس مل يتخّصص
أنّهــم مل يبحثــوا عــن عمــل يف مجــال تخّصصهــم. نــرى هنــا بــأّن نســبة 
ــة،  ــة العامل ــن الطبق ــف م ــاوز النص ــوا تتج ــن مل يتخصص ــني الّذي العامل
ــرف  ــن والح ــال امله ــني يف مج ــة للعامل ــب العالي ــرشح الّنس ــد ي ــّا ق م

ــة. اليدوي

3. الرتبية والثقافة االقتصادية 
ــف  ــة والتثقي ــة االقتصادي ــة أّن الرتبي ــة االقتصادي ــة التنمي ــرى مجموع ت
للمفاهيــم والســريورة االقتصاديــة يف املجتمــع، مــن شــأنها تنشــئة جيــل 
ــة، ولســوق  ــة الحديث ــم نفســه بشــكل أنجــع للتطــورات االقتصادي يالئ
ــبيبة  ــإّن الش ــة، ف ــة االقتصادي ــدام الرتبي ــًة النع ــور. نتيج ــل املتط العم
تدخــل ســوق العمــل دون الجاهزيــة ملواجهــة املشــّغلني أو معرفــة 
ــد  ــرى العدي ــا، ن ــن هن ــل. م ــن العم ــن أماك ــتحقاتهم م ــم ومس حقوقه
ــام  ــة مبســتحقاتها مــن أي ــة املطالب ــدرك كيفيّ ــة ال ت مــن الشــبيبة العامل
عطلــة، مســرتجعات ســفر، مســتحقات عنــد إنهــاء العمــل وغريهــا. 
نتيجــًة لذلــك، قــد يســتغل بعــض املشــغلني ضعــف وقلــة وعــي وإدراك 

ــتحقاتهم. ــم ومس ــني بحقوقه العامل

إضافــًة لذلــك، نــرى بــأّن الجيــل الّشــاب مــا زال يختــار تخّصصــه وفقــاً 
املــردود  الحديثــة وذات  للمجــاالت  مــدرك  غــري  املألــوف،  للســوق 
االقتصــادي الجيّــد. تحــٍد آخــر يف هــذا املحــور هــو انعــدام التوعيــة منــذ 
الطفولــة وجيــل الشــبيبة لكيفيــة إدارة املنــزل اقتصاديــاً. تتلّخــص أهّميــة 
هــذا التحــّدي بعــدم قــدرة األرس الحديثــة عــىل إدارة ميزانيتهــا الّشــهرية، 
وصعوبــة تغطيــة احتياجاتهــا الشــهرية. كــا ذكرنــا مســبقاً، فــإّن الفــارق 
بــني معــّدل الدخــل الشــهري لــألرسة العربيــة ومعــّدل اإلنفــاق الشــهري 
بالــكاد يكفــي لفتــح حســاب توفــري أو التخطيــط إلقامــة مرشوع يســاهم 

يف تطــور األرسة اقتصاديــاً ومهنيــاً. 

برنامج العمل

وضعــت مجموعــة التّنميــة االقتصاديــة برنامــج عمــل مفصــل للتعامــل 
ــؤرشات  ــل أهــم امل ــج العم ــة. وحــدد برنام ــات الثالث ــع هــذه التحدي م
الكميــة التــي تلخــص طبيعــة التحدي/املشــكلة التــي يتوجــب التعامــل 
معهــا، اىل جانــب الجهــة املســؤولة عــن تنفيــذ برنامــج اإلصــالح، وأخــرياً، 
األنشــطة التــي يتوجــب القيــام بهــا خــالل العامــني القادمــني للتخفيــف 
ــة. عــىل  ــه كل واحــد مــن التحديــات الثالث ــد الــذي ميثل مــن حــدة القي
ســبيل املثــال، ترمــي املجموعــة بالعالقــة مــع التحــدي الثالــث إىل تطويــر 
ــدارس،  ــة يف امل ــاً يف املراحــل املختلف ــّم دمجــه الحق ــّي يت ــج تثقيف برنام
وذلــك بهــدف تحضــري الجيــل الصاعــد لتحّديــات العمــل وإدارة امليزانيــة 

الشــخصية أو املنزليــة بشــكل أنجــع.
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3- املالية العامة1

اإليرادات العامة 

شــهد الربــع األول مــن العــام 2019، انخفــاض صــايف اإليــرادات 
ــو %24  ــابق، ونح ــع الس ــة بالرب ــو 15% مقارن ــح بنح ــة واملن العام
مقارنــة بالربــع املناظــر 2018، لتبلــغ مــا يقــارب 2.8 مليــار شــيكل.2  
ويعــود هــذا االنخفــاض بشــكل رئيــي إىل تراجــع إيــرادات املقاصــة 
بشــكل ملحــوظ، نحــو 21% و37% مقارنــة بالربــع الســابق واملناظــر 
عــىل الرتتيــب، لتبلــغ مــا يقــارب 1.3 مليــار شــيكل. باملقابــل ارتفعت 
إيــرادات الجبايــة املحليــة بنحــو 35% مقارنــة بالربــع الســابق، مــع 
انخفــاض هامــي مقارنــة بالربــع املناظــر، لتبلــغ حــوايل 1.4 مليــار 
ــرادات  ــة بنســبة 25% واإلي ــرادات الرضيبي شــيكل. إذ ارتفعــت اإلي
ــت إىل  ــابق ووصل ــع الس ــة بالرب ــو 30% مقارن ــة بنح ــري الرضيبي غ

847.2 و437.3 مليــون شــيكل عــىل التــوايل )أنظــر الشــكل 1-3(. 

ــع  ــالل الرب ــة خ ــة املقدم ــاعدات الخارجي ــح واملس ــت املن انخفض
ــع الســابق  ــة بالرب األول بشــكل حــاد وصــل اىل 71% و19% مقارن
واملناظــر لتبلــغ 244.1 مليــون شــيكل )أنظــر الجــدول 3-1(. وشــهد 
ــي  ــة الت ــغ املالي ــم املبال ــون خص ــل لقان ــرار إرسائي ــع األول إق الرب
تدفعهــا الحكومــة الفلســطينية ألرس وعوائــل األرسى، والــذي قابلتــه 
ــة  ــة منقوص ــوال املقاص ــتالم أم ــض اس ــطينية برف ــة الفلس الحكوم

)أنظــر الصنــدوق رقــم 3 يف هــذا العــدد مــن املراقــب(.
 

شــكلت اإليــرادات العامــة واملنــح )صــايف( نحــو 110% مــن اإلنفــاق 
ــع  ــو 86% يف الرب ــة بنح ــع األول مقارن ــالل الرب ــي خ ــام الفع الع
ــاق  ــغ نحــو 80% مــن اإلنف الســابق. وتنخفــض هــذه النســبة لتبل
الربــع )أســاس  الحكومــة خــالل هــذا  املســتحق عــىل  العــام 

ــابق.  ــع الس ــو 72% يف الرب ــة بنح ــزام(، مقارن االلت

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

البيان 

20182019

الربع 
األول

الربع 
الثاين

الربع 
الثالث

الربع 
الرابع

الربع 
األول

157482.1522679.4598.4دعم للموازنة

140.1236.3303.7410396.3منح عربية

16.5245.8218.3269.4202.1من الدول األخرى 

-354.4*143.787.2184.1156.1التمويل التطويري

300.7569.3706.1835.5244.1اجاميل املنح واملساعدات

ــة  ــون شــيكل إىل القنصلي ــغ بحــوايل 448.1 ملي ــادة مبل ــع إع ــم خــالل هــذا الرب * ت
األمريكيــة إلغــالق حســاب منحــة أمريكيــة ســابقة، وهــو مــا انعكــس يف قيمــة املنــح 
ــون  ــو 354.4 ملي ــت بنح ــا تراجع ــرت وكأنه ــي ظه ــة الت ــاريع التطويري ــم املش لدع
ــدوق رقــم 6 يف العــدد 56 مــن املراقــب ملعلومــات أوســع عــن  شــيكل )أنظــر الصن

ــطينية(.  ــة الفلس ــل الحكوم ــطينيني ورد فع ــة للفلس ــاعدات األمريكي ــف املس توق

   

مصــدر البيانــات يف هــذا الجــزء هــو: وزارة املاليــة، التقاريــر املاليــة الشــهرية للعــام 2019:   -1
العمليــات املاليــة – اإليــرادات والنفقــات ومصــادر التمويــل )آذار، 2019(.

علــا بــأن قيمــة اإلرجاعــات الرضيبيــة يف الربــع األول 2019 بلغــت 128.4 مليــون شــيكل   -2
مقارنــة بنحــو 204.9 مليــون شــيكل يف الربــع الســابق.

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

النفقات العامة 

شــهدت كافــة بنــود اإلنفــاق العــام انخفاضــاً ملحوظــاً خــالل 
ــع  ــة لرتاج ــا أدى باملحصل ــو م ــام 2019، وه ــن الع ــع األول م الرب
النفقــات العامــة الفعليــة بنســبة 33% و23%، مقارنــة بالربــع 
ــار شــيكل.  ــغ حــوايل 2.6 ملي الســابق واملناظــر عــىل الرتتيــب، لتبل
فقــد انخفــض اإلنفــاق الفعــي عــىل بنــد األجــور والرواتــب بنحــو 
13% و21%، مقارنــة بالربــع الســابق واملناظــر، عــىل الرتتيــب، 
ــري  ــات غ ــاً انخفضــت نفق ــيكل. أيض ــار ش ــوايل 1.3 ملي ــغ ح ليبل
األجــور بنحــو 38% و25%، خــالل نفــس فــرتة املقارنــة، لتبلــغ 
حــوايل املليــار شــيكل. وانخفــض بنــد صــايف اإلقــراض بنســبة %66 
ــال  ــابق ووص ــع الس ــة بالرب ــو 62% مقارن ــري بنح ــاق التطوي واإلنف
إىل 84.9 و153.3 مليــون شــيكل عــىل التــوايل )أنظــر الشــكل 2-3(.

املتأخرات الحكومية

بلغــت املتأخــرات املرتتبــة عــىل الحكومــة خــالل الربــع األول 2019 
نحــو 1.1 مليــار شــيكل، شــكلت حــوايل 37% مــن صــايف اإليــرادات 

شكل 3-2: هيكل النفقات العامة )مليون شيكل(
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العامــة واملنــح خــالل هــذا الربــع. وتوزعــت بــني متأخــرات األجــور 
ــور  ــري األج ــرات غ ــيكل، ومتأخ ــون ش ــو 359.9 ملي ــب بنح والروات
ــة 126.8  ــات املخصص ــرات املدفوع ــيكل، ومتأخ ــون ش 434.3 ملي
مليــون شــيكل، ومتأخــرات النفقــات التطويريــة 102.1 مليــون 
شــيكل، ومتأخــرات اإلرجاعــات الرضيبيــة 37.4 مليــون شــيكل 

ــدول 2-3(.  ــر الج )أنظ

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

البيان 

20182019

الربع 
األول

الربع 
الثاين

الربع 
الثالث

الربع 
الرابع

الربع 
األول

12.327.651.119.137.4إرجاعات رضيبية

128.6134.3119.994.1359.9األجور والرواتب

170.9159287.7468.9434.3نفقات غري األجور

10.910.935.5237.6102.1النفقات التطويرية

126.8)15.4(28)8.7(104.3مدفوعات مخصصة

427323.1522.2804.31,060.5إجاميل املتأخرات
األرقام بني أقواس هي أرقام سالبة.

الفائض/العجز املايل

أدت التطــورات عــىل جانبــي اإليــرادات والنفقــات العامــة الفعليــة 
ــد  ــض يف الرصي ــع األول 2019، إىل فائ ــالل الرب ــدي( خ ــاس نق )أس
الــكي قبــل املنــح واملســاعدات بحــوايل 5.5 مليــون شــيكل )أو مــا 
نســبته 0.04% مــن الناتــج املحــي اإلجــايل(. وقــد ســاهمت املنــح 
ــز هــذا الفائــض إىل حــوايل 249.6  ــة يف تعزي واملســاعدات الخارجي
ــج املحــي  ــن النات ــادل نحــو 1.8% م ــا يع ــون شــيكل، وهــو م ملي
اإلجــايل. أمــا عجــز الرصيــد الــكي قبــل املنــح واملســاعدات عــىل 
ــاهمت  ــيكل، وس ــون ش ــغ 1,528.5 ملي ــد بل ــزام فلق ــاس االلت أس
املنــح واملســاعدات يف تخفيــض هــذا العجــز إىل نحــو 1,282.6 

ــون شــيكل )أنظــر الشــكل 3-3(. ملي

الدين العام الحكومي

انخفــض الديــن العــام الحكومــي )مقومــاً بالشــيكل( نهايــة الربــع 
األول مــن العــام 2019 بنحــو 5% و2% مقارنــة بنهايــة الربــع 
ــار شــيكل.  ــغ حــوايل 8.4 ملي الســابق واملناظــر عــىل الرتتيــب، ليبل
ويعــادل هــذا حــوايل 15.8% مــن الناتــج املحــي اإلجــايل.3 وتــوزع 
الديــن العــام الحكومــي بــني ديــن محــي بنحــو 55%، مقابــل ديــن 
خارجــي بنحــو 45%. وبلغــت فوائــد الديــن املدفوعــة خــالل هــذا 
ــن  ــىل الدي ــة ع ــد مدفوع ــيكل، كفوائ ــون ش ــوايل 28 ملي ــع ح الرب

املحــي )أنظــر الجــدول 3-3(.

          

تجــدر اإلشــارة أن مديونيــة الحكومــة مقومــًة بالــدوالر األمريــي انخفضــت نهايــة الربــع   -3
األول 2019 بنحــو 2.3% مقارنــة بالربــع الســابق، وبنحــو 5.5% مقارنــة بالربــع املناظــر، 
لنبلــغ حــوايل 2,315.2 مليــون دوالر. ويعــود التبايــن يف هــذه النســب إىل تغــريات ســعر 

رصف الــدوالر مقابــل الشــيكل.

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

البيان 

20182019

الربع 
األول

الربع 
الثاين

الربع 
الثالث

الربع 
الرابع

الربع 
األول

4,913.94,8604,785.55,0344,668.0الدين الحكومي املحيل

4,863.14,809.24,734.84,983.34,617.3     املصارف 

50.850.850.750.750.7     مؤسسات عامة 

الدين الحكومي 

الخارجي
3,674.23,777.73,772.13,882.13,744.3

8,588.08,637.68,557.78,916.18,412.2الدين العام الحكومي

48.58266.948.928.0الفوائد املدفوعة

نسبة الدين العام إىل 

الناتج املحيل االسمي
%16.6%16.5%16.1%16.2%15.8

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

* تختلــف النســب بشــكل بســيط عنــد احتســاب األرقــام بالــدوالر األمريــي، نتيجــة 
أثــر ســعر الــرصف.
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وافــق الكنيســت اإلرسائيــي، يف متــوز 2018، عــىل قــرار يقــي بتكليــف 
وزيــر الجيــش اإلرسائيــي رفــع تقريــر ســنوي إىل الحكومــة األمنيــة 
للتحويــالت التــي تقدمهــا الســلطة  املصّغــرة يســجل فيــه تقديــراً 
الفلســطينية إىل املعتقلــني الفلســطينيني يف الســجون اإلرسائيليــة وإىل 
ــغ الســنوي املقــدر عــىل 12  عائالتهــم. ونــص القــرار عــىل تقســيم املبل
ــي  ــب الت ــن الرضائ ــهرية )م ــة الش ــالت املقاص ــن تحوي ــتقطاعه م واس

ــطينية(. ــة الفلس ــن الحكوم ــة ع ــل بالنياب ــا إرسائي تجمعه

وعــىل ضــوء قــرار الكنيســت قامــت وزارة الحــرب اإلرسائيليــة، يف أواســط 
ــالت  ــن تحوي ــيكل م ــون ش ــغ 502 ملي ــم مبل ــباط 2019، بخص ــهر ش ش
املقاصــة، وهــو مــا يفــرتض أّن ارسائيــل قــدرت مبلــغ التحويــالت 
الشــهرية مــن الحكومــة الفلســطينية إىل املعتقلــني وعائالتهــم بنحــو 12 
مليــون شــيكل شــهرياً. ودعــا وزيــر الحــرب )رئيــس الــوزراء أيضــاً( إبــان 
إصــدار القــرار املســؤولني األمنيــني للبحــث مزيــداً يف املدفوعــات األخــرى 
التــي تقدمهــا الســلطة الفلســطينية إىل “اإلرهابيــني” وعائالتهــم متهيــداً 

القتطاعهــا أيضــاً يف املســتقبل مــن تحويــالت املقاصــة. 

رفضــت الحكومــة الفلســطينية اســتالم مبالــغ املقاصــة منقوصــة. وجــاء 
ــن الطــرف الفلســطيني  ــررة م ــىل رأس احتجاجــات متك ــرار ع ــذا الق ه
االعتباطيــة،  واالســتقطاعات  الشــفافة،  غــري  الحســاب  حــول طــرق 
والحجــز املتكــرر الــذي متارســه إرسائيــل عــىل تحويــالت املقاصــة. ســوف 
نتنــاول يف هــذا الصنــدوق أثــر توقــف تحويــالت املقاصــة عــىل املوازنــة 
ــت  ــي توقف ــة األوىل الت ــهر الثالث ــىل األش ــز ع ــوف نرك ــطينية، وس الفلس

ــار( 2019. ــالت )آذار- أي ــا التحوي فيه

صندوق 3: املوازنة الفلسطينية يف األشهر الثالثة األوىل النقطاع إيرادات املقاصة

اإليرادات واالنفاق

يســجل الجــدول 1 اإليــرادات التــي تحققــت للموازنــة الفلســطينية 
ــهر  ــة باألش ــة مقارن ــالت املقاص ــاع تحوي ــة األوىل النقط ــهر الثالث يف األش
ــىل  ــي ع ــدول ه ــذا الج ــام ه ــام 2018. وأرق ــن الع ــرة م ــة املناظ الثالث
األســاس النقــدي، أي املبالــغ التــي تحققــت فعليــاً وليســت املبالــغ 
ــوايل  ــت ح ــة بلغ ــالت املقاص ــام أّن تحوي ــن األرق ــتفاد م ــة. يس املتوجب
ــرادات  ــة 2018. وأّن اإلي ــهر الثالث ــرادات يف األش ــايل اإلي ــن إج 57% م
ــار 2019 بلغــت نحــو نصــف )%53(  ــرتة آذار- أي ــي تحققــت يف الف الت
إيــرادات األشــهر املناظــرة يف 2018.  كــا أّن الجبابــة املحليــة انخفضــت 
خــالل آذار- أيــار 2019 مبعــدل 4% مقارنــة باألشــهر املناظــرة 2018، يف 

ــاً. ــبة 30% تقريب ــح بنس ــة واملن ــاعدات الخارجي ــني زادت املس ح

حققــت املوازنــة إجــايل إيــرادات بقيمــة 1,630 مليــون شــيكل خــالل 
آذار- أيــار 2019. باملقابــل وصــل إجــايل اإلنفــاق )أســاس نقــدي أيضــاً( 
ــهر  ــالل األش ــمي خ ــز اإلس ــيكل. أي أن العج ــون ش ــو 2,860 ملي اىل نح

الثالثــة بلــغ نحــو 1,230 مليــون شــيكل.1

مل تتمكــن املوازنــة، عــىل الرغــم مــن العجــز اإلســمي الكبــري، مــن الوفــاء 
ــالل  ــا خ ــة عليه ــاق املرتتب ــات اإلنف ــن التزام ــو 70% م ــن نح ــر م بأك
األشــهر الثالثــة، كــا يوضــح الجــدول 2. اســتقطعت الرواتــب واألجــور 
نحــو 4.4 مليــار شــيكل، أو مــا يعــادل 46% مــن إجــايل اإلنفــاق الفعــي 
ــار 2019. وغطــى هــذا املبلــغ نحــو 82% مــن  للموازنــة خــالل آذار- أي

التزامــات األجــور والرواتــب املرتتبــة عــىل الحكومــة خــالل الفــرتة.2

ــا  ــت فعلي ــي تحقق ــرادات الت ــني اإلي ــزام، أي ب ــاس االلت ــىل أس ــز ع ــل العج ــل وص باملقاب  -1
ــار شــيكل خــالل  ــا يقــرب مــن 2.5 ملي ــة، اىل م ــة عــىل املوازن ــاق املرتتب ــات اإلنف والتزام

ــة. ــهر الثالث األش
هــذا ال يتعــارض بالــرضورة مــع قــرار الحكومــة بــرصف نســبة 60%مــن الرواتــب الشــهرية   -2
للموظفــني، نظــراً ألّن القــرار يتضمــن أيضــاً أّن ال يقــل مبلــغ الــرصف للموظــف عــن 2,000 
ــع  ــت لجمي ــل الثاب ــدل التنق ــة اىل رصف ب شــيكل وحــد اقــى 10 آالف شــيكل، باإلضاف

املوظفــني املدنيــني.

جدول 1: إيرادات املوازنة الفلسطينية أساس نقدي )مليون شيكل(

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

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

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

20182019

أيارنيسانآذارأيارنيسانآذار

1,009.3859.51,039.6311.3261.2293.0صايف اإليرادات املحلية

301.9281.4320.0311.3261.2293.0   - جباية محلية

707.4578.1719.6000   - مقاصة

36.6177.6367.8317.6265.9180.1املنح واملساعدات

1,045.61,037.11,407.4628.9527.1473.1إجاميل اإليرادات

20182019

أيارنيسانآذارأيارنيسانآذار

9193915760133الرواتب واألجور

877897644966نفقات أخرى

949793665663إنفاق تطويري

898994615388إجاميل اإلنفاق
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4- القطاع املايل املرصيف1 

يعمــل يف فلســطني أربعــة عــرش مرصفــاً، منهــا ســبعة محليــة، 
تقــدم خدماتهــا مــن خــالل 356 فرعــاً ومكتبــاً، منهــا 297 يف الضفــة 
الغربيــة و59 يف قطــاع غــزة، كــا تتــوزع بنحــو 229 فرعــاً ومكتبــا 

ــدة. ــة و127 للمصــارف الواف للمصــارف املحلي

 

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

جدول 3: تطور الدين العام خالل العام 2019 )مليون شيكل(

املرجــع: وزارة املاليــة، التقاريــر املاليــة الشــهرية للعــام 2019: العمليــات املالية-اإليــرادات 

والنفقــات ومصــادر التمويــل )أيــار،2019(.

أيارنيسانآذارشباط

4,504.34,668.05,108.85,670.5الدين املحيل

قروض وتسهيالت من 
املصارف

3,630.23,789.34,179.24,697.2

874.1878.7929.6973.3قروض للمؤسسات العامة

3,727.53,744.33,723.83,733.2الدين الخارجي

8,231.88,412.38,832.69,403.7إجاميل الدين

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

البيان*
20182019

الربع األولالربع الرابعالربع الثالثالربع الثاينالربع األول

15,916.715,763.016,179.416,125.016,503.2إجاميل األصول

8,175.48,260.08,293.68,432.38,569.5التسهيالت االئتانية املبارشة

4,093.53,937.23,875.23,763.73,712.9األرصدة لدى سلطة النقد واملصارف

1,314.01,324.31,325.41,385.51,362.2محفظة األوراق املالية واالستثارات

1,294.61,255.91,642.61,582.61,711.4النقدية واملعادن الثمينة

1,039.2985.51,042.4960.91,147.2املوجودات األخرى

15,916.715,763.016,179.416,125.016,503.2إجاميل الخصوم

12,002.311,992.612,194.212,227.312,394.4ودائع الجمهور )ودائع غري مرصفية( **

1,926.81,819.71,863.91,912.01,931.4حقوق امللكية

1,101.21,006.91,178.01,033.61.116.8أرصدة سلطة النقد واملصارف )ودائع مرصفية(

330.9293.8263.5269.5361.3املطلوبات األخرى

555.4650.1680.1682.5699.3املخصصات واإلهتالك
*البنود يف الجدول هي باإلجايل )تشمل املخصصات(.

** الودائع غري املرصفية تشمل ودائع القطاع الخاص وودائع القطاع العام.

ــاع  ــودات القط ــاع موج ــام 2019 ارتف ــن الع ــع األول م ــهد الرب ش
املــرصيف بنحــو 2.3% مقارنــة بالربــع الســابق، وبنحــو 3.7% مقارنــة 
بالربــع املناظــر مــن العــام 2018، لتبلــغ حــوايل 16.5 مليــار دوالر 

)أنظــر الجــدول 1-4(.  

املتأخرات والدين العام

تــم متويــل عجــز املوازنــة عــىل األســاس النقــدي وعــىل أســاس االلتــزام 
مــن مصدريــن. 

أولهــا، زيــادة املتأخــرات. شــهدت املتأخــرات )االلتزامــات الحكوميــة 	 
غــري املســددة تجــاه املوظفــني واملورديــن املحليــني والبلديــات وغريها( 
زيــادة مبقــدار 1,095 مليــون شــيكل خــالل األشــهر الثالثــة آذار- أيــار 
ــب  ــا كان متأخــرات يف تســديد الروات ــغ تقريب ــذا املبل ــع ه 2019. رب
واألجــور، ونحــو نصفــه متأخــرات تجــاه القطــاع الخــاص. ومــع حلــول 
نهايــة أيــار 2019 كان مبلــغ صــايف املتأخــرات املرتاكمــة عــىل الحكومــة 

قــد وصــل اىل مــا يزيــد عــىل 4 مليــار شــيكل. 
ثانيهــا، زيــادة االقــرتاض مــن املصــارف. يوضــح الجــدول 3 أّن 	 

القــروض والتســهيالت املرصفيــة لصالــح الحكومــة ارتفعــت مــن 3.6 
ــة الشــهر  ــار نهاي ــة شــهر شــباط إىل نحــو 4.7 ملي ــار شــيكل نهاي ملي
الخامــس، أيــار. وترافــق هــذا مــع ارتفــاع أيضــاً يف ديــون املؤسســات 

ــىل ذات  ــي ع ــن الخارج ــتقر الدي ــني اس ــبة 11%، يف ح ــة بنس العام
مســتواه تقريبــاً. ونتــج عــن هــذا ارتفــاع الديــن العــام مــن 8.2 مليــار 
شــيكل إىل 9.4 مليــار شــيكل، أو زيــادة بنحــو 1.2 مليــار شــيكل خــالل 

ــة. األشــهر الثالث
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التسهيالت االئتامنية

اســتحوذت املحفظــة االئتانيــة خــالل الربــع األول مــن العــام 
ــرصيف  ــاز امل ــودات الجه ــايل موج ــن إج ــو 52% م ــىل نح 2019 ع
مقارنــة مــع 52.3% يف نهايــة الربــع الرابــع مــن العــام 2018 لتصــل 
ــو  ــة نح ــهيالت االئتاني ــكلت التس ــون دوالر.  وش إىل 8,569.5 ملي
69% مــن إجــايل ودائــع الجمهــور خــالل الربــع. وحصــل القطــاع 
الخــاص عــىل حّصــة األســد مــن التســهيالت االئتانيــة )نحــو %85 

ــة القطــاع العــام. ــل 15% حّص مــن إجــايل التســهيالت( مقاب

ــة عــىل معظــم هــذه التســهيالت بحصــة  ــة الغربي ســيطرت الضف
بلغــت نحــو 89% مــن إجــايل االئتــان املقــدم، مقارنــة مــع 
11% يف قطــاع غــزة. أمــا مــن حيــث نــوع االئتــان فقــد ســيطرت 
ــو  ــا نح ــغ حصته ــة لتبل ــة االئتاني ــة املحفظ ــىل هيكلي ــروض ع الق
83% مــن إجــايل التســهيالت االئتانيــة، مقارنــة بنحــو %16 
لتســهيالت الجــاري مديــن، ونحــو 1% لإلجــارة املنتهيــة بالتمليــك. 
وعــىل صعيــد العملــة، حافظــت املحفظــة االئتانيــة عــىل هيكلهــا 
باســتحواذ الــدوالر عــىل الحصــة األكــر منهــا وبنســبة 46%، مقارنــة 
بنحــو 37% للشــيكل ، ونحــو 15% للدينــار األردين )أنظــر الشــكل 

.)1-4

ــس،  ــة بشــكل رئي ــق يف التســهيالت االئتاني ــاع املتحق ــز االرتف ترك
نتيجــة منــو التســهيالت املمنوحــة لقطــاع التجــارة بنســبة 7% )مــا 
ــن بنســبة  ــة والتعدي ــون دوالر(، وقطــاع الصناع ــادل 107.8 ملي يع
3% )مــا يعــادل 13.3( مليــون دوالر، وقطــاع الخدمــات بنســبة %1 

)أنظــر الشــكل 2-4(. 

األرصدة لدى سلطة النقد واملصارف 

اســتمر الرتاجــع يف األرصــدة لــدى ســلطة النقــد واملصــارف خــالل 
الربــع األول 2019 بنحــو 1% مقارنــة بالربــع الســابق، لتبلــغ 
3,712.9 مليــون دوالر )نحــو 22% مــن اجــايل أصــول املصــارف(. 
جــاء هــذا نتيجــة لرتاجــع األرصــدة لــدى املصــارف يف الخــارج 
ــطني  ــارف يف فلس ــني املص ــدة ب ــت األرص ــل من ــبة 3%. باملقاب بنس
ــع املناظــر مــن العــام 2018 فتشــري  ــًة بالرب بنســبة 5%. أمــا مقارن
ــبة  ــارج بنس ــارف يف الخ ــدى املص ــدة ل ــع األرص ــات اىل تراج البيان
14%، كــا تراجعــت األرصــدة لــدى ســلطة النقــد بنســبة 7%، يف 
حــني منــت األرصــدة بــني املصــارف يف فلســطني بنســبة 10% )أنظــر 

ــكل 3-4(. الش
 

الودائع

شــهد الربــع األول مــن العــام 2019 ارتفــاع إجــايل الودائــع بنســبة 
2% مقارنــة بالربــع الســابق لتصــل إىل 13,511.2 مليــون دوالر، وأعىل 
بنحــو 3% مقارنــة بالربــع املناظــر مــن العــام 2018. وتظهــر البيانــات 
اســتمرار تركــز ودائــع الجمهــور يف الضفــة الغربيــة التــي اســتحوذت 
ــل 10% حصــة قطــاع  ــا )نحــو 90%(، مقاب ــر منه عــىل الحصــة األك
غــزة. جديــر بالذكــر أن القطــاع الخــاص ســاهم بنحــو 96% مــن هــذه 

الودائــع، مقابــل 4% حصــة القطــاع العــام )أنظــر الشــكل 4-4(. 

توزعــت ودائــع الجمهــور خــالل الربــع األول مــن العــام 2019، بــني 
ودائــع جاريــة بنســبة 37%، وودائــع توفــري بنســبة 33%، وودائــع 

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

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

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

الدينــار األردين، فيــا بلغــت حصــة باقــي العمــالت نحــو %3.

أرباح املصارف 

ســجل صــايف الدخــل يف نهايــة الربــع األول مــن العــام 2019 تراجعــاً 
بنســبة 2% مقارنــة بالربــع الســابق، ليبلــغ 47.7 مليــون دوالر، 
ويعــزى ذلــك إىل منــو النفقــات بنســبة 2% أو مبــا يعــادل 3.3 
مليــون دوالر لتســجل 183.2 مليــون دوالر، مقابــل منــو اإليــرادات 
بنســبة 1% أو مــا يعــادل 2.5 مليــون دوالر لتســجل 230.9 مليــون 
ــة  ــواً بنســبة 13% مقارن ــل ســجل صــايف الدخــل من دوالر، يف املقاب

ــع املناظــر مــن العــام الســابق )أنظــر الجــدول 2-4(. بالرب

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

البيان*

20182019

الربع 
األول

الربع 
الرابع

الربع 
الثالث

الربع 
الثاين

الربع 
األول

230.9228.4214.4218.6216.6اإليرادات

163.1164.2158.7156.4152.2الفائدة املقبوضة

30.631.132.332.433.0إيرادات العموالت

37.233.123.429.831.4إيرادات أخرى

183.2179.9168.5176.0174.3النفقات

33.036.227.031.729.4الفوائد املدفوعة

مصاريف 

العموالت
3.02.43.22.82.6

23.918.818.915.516.5نفقات أخرى

110.6109.7109.4109.0109.0النفقات التشغيلية

12.712.810.017.016.8الرضائب

47.748.545.842.642.3صايف الدخل
بنــد أخــرى يشــمل اإليــرادات والنفقــات مــن أوراق الديــن املاليــة واالســتثارات، • 

وعمليــات تبديــل وتقييــم العمــالت 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 عــىل اإلقــراض هبوطــاً بجميــع 
العمــالت يف فلســطني خــالل الربــع األول مــن العــام 2019 مقارنــة 
ــراض  ــغ نحــو 6.66%، و5.87% و7.23% لإلق ــع االســابق، ليبل بالرب
ــدوالر والشــيكل عــىل الرتتيــب. عــىل الجانــب األخــر،  ــار وال بالدين
ســجل متوســط أســعار الفائــدة عــىل اإليــداع ميــالً للصعــود عــىل 
العمــالت الثــالث، إذ بلــغ متوســط فائــدة اإليــداع بعملــة الدينــار 
نحــو 3.36%، كــا ارتفعــت فائــدة اإليــداع بالشــيكل لتبلــغ نحــو 
2.44%، يف حــني بلغــت فائــدة اإليــداع عــىل الــدوالر نحــو %2.84. 
وقــد أدت هــذه التغــريات إىل تقليــص الهامــش بــني أســعار الفائــدة 
عــىل التســهيالت والودائــع عــىل كل العمــالت مقارنــة بالربــع 
الســابق، حيــث تراجــع الهامــش بعملــة الــدوالر مــن 3.54 نقطــة 
مئويــة إىل 3.03 نقطــة مئويــة، وبعملــة الشــيكل مــن 5.20 نقطــة 

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

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

ــة  ــىل عمل ــش ع ــع الهام ــا تراج ــة ك ــة مئوي ــة إىل 4.79 نقط مئوي
الدينــار األردين مــن 3.8 نقطــة مئويــة إىل 3.3 نقطــة مئويــة خــالل 

نفــس الفــرتة )أنظــر الشــكل 5-4(.

حركة تقاص الشيكات 

ــة  ــبة 5% نهاي ــاص بنس ــة للتق ــيكات املقدم ــة الش ــت قيم تراجع
الربــع األول مــن العــام 2019 مقارنــة بالربــع الســابق، لتبلــغ 
ــة  ــة الغربي ــا يف الضف ــت قيمته ــث بلغ ــون دوالر. حي 3,072.1 ملي
ــون دوالر يف  ــو 202.1 ملي ــل نح ــون دوالر مقاب ــو 2,870.0 ملي نح
قطــاع غــزة.  كــا انخفضــت هــذه القيمــة بشــكل طفيــف مقارنــة 
بالربــع املناظــر مــن العــام 2018 وبنحــو 1% )أنظــر الشــكل 6-4(.

 
الشيكات املعادة

شــهدت قيمــة الشــيكات املعــادة تراجعــاً أيضــاً بنحــو 2% مقارنــة 
بالربــع الســابق، كــا أنهــا جــاءت أقــل بنحــو 0.3% مقارنــة بالربــع 
ــون  ــو 272.7 ملي ــا نح ــون دوالر. منه ــجل 286.3 ملي ــر، لتس املناظ
دوالر يف الضفــة الغربيــة، ونحــو13.7 مليــون دوالر يف قطــاع غــزة. 
ــبة  ــادة كنس ــيكات املع ــة الش ــت قيم ــك ارتفع ــن ذل ــم م وبالرغ
مــن إجــايل قيمــة الشــيكات املقدمــة للتقــاص خــالل الربــع األول 
ــع  ــو 9.0% يف الرب ــة بنح ــل إىل 9.3% مقارن ــام 2019 لتص ــن الع م
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شكل 4-6: قيمة الشيكات املقدمة للتقاص واملعادة )مليون دوالر(

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

رشكات اإلقراض املتخصصة 

ارتفــع عــدد مؤسســات اإلقــراض املتخصصــة واملرخصــة 2 من ســلطة 
النقــد يف نهايــة الربــع األول مــن العــام 2019 لتبلــغ 7 مؤسســات، 
ــب  ــروا مبوج ــع لألون ــري التاب ــراض الصغ ــج اإلق ــة برنام ــد إضاف بع

الكتــاب الصــادر عــن ســلطة النقــد بتاريــخ 2019/2/10. 

ــواً  ــة من ــراض املتخصص ــودات رشكات اإلق ــايل موج ــهد إج ــد ش وق
مبعــدل 17.0% يف نهايــة الربــع األول 2019 مقارنــة بالربــع الســابق، 
ومنــواً بنســبة 3% مقارنــًة بالربــع املناظــر مــن العــام الســابق، لتبلــغ 
ــن  ــو كل م ــة لنم ــاع نتيج ــذا االرتف ــاء ه ــون دوالر. وج 253.4 ملي
النقــد بنســبة 16%، وصــايف محفظــة القــروض التجارية بنســبة %6، 
ــع )األرصــدة( بنســبة 56%، مقابــل تراجــع صــايف محفظــة  والودائ
القــروض اإلســالمية بنســبة 6%.  وتوزعــت أصــول هــذه الــرشكات 
ــروض إســالمية بنســبة %7،  ــة بنســبة 86% وق ــروض تجاري ــني ق ب

وودائــع بنســبة %12. 

 

مؤسســات اإلقــراض املرخصــة مــن ســلطة النقــد هــي: رشكــة ريــف، الفلســطينية لإلقــراض   -2
ــج  ــداع، وبرنام ــة اإلب ــاس، رشك ــة فيت ــة، رشك ــة أصال ــة أكاد، رشك ــن(، رشك ــة )فات والتنمي

ــروا. ــع لألون ــراض الصغــري التاب اإلق

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

جدول 4-3: بيانات مؤسسات اإلقراض املتخصصة

البيان*

20182019

الربع 
األول

الربع 
الرابع

الربع 
الثالث

الربع 
الثاين

الربع 
األول

إجايل محفظة القروض 

)مليون دوالر(
215.5215.4212.5205.7217.2

149.8153.1154.4151.7163.7  - الضفة الغربية

65.762.358.154.053.5  - قطاع غزة

71,75970,92268,94265,45880,314عدد املقرتضني النشطني

8181818193عدد الفروع واملكاتب

ارتفعــت املحفظــة االئتانيــة املقدمــة مــن خــالل رشكات اإلقــراض 
ــة  ــع الســابق ونحــو 1% مقارن ــة بالرب املتخصصــة بنحــو 6% مقارن
ــون  ــوايل 217.2 ملي ــجل ح ــام 2018 لتس ــن الع ــر م ــع املناظ بالرب
ــل  ــا، مقاب ــة عــىل نحــو 75% منه ــة الغربي دوالر، اســتحوذت الضف

نحــو 25% حصــة قطــاع غــزة )أنظــر الجــدول 3-4(.

أمــا مــن حيــث توزيــع محفظــة القــروض حســب القطاعــات 
االقتصاديــة، فقــد حافظــت عــىل مســتوياتها التاريخيــة، حيــث 
اســتمرت ســيطرة القــروض العقاريــة عــىل الحصــة األكــر مــن هــذا 
ــاع  ــم القط ــبته 29%(، ث ــا نس ــاً )م ــث تقريب ــدار الثل ــان مبق االئت

ــو %27. ــاري بنح التج
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5- القطاع املايل غري املرصيف

قطاع األوراق املالية

بلغــت القيمــة الســوقية ألســهم الــرشكات املدرجــة يف بورصــة 
ــو  ــار دوالر، وه ــو 3.8 ملي ــع األول 2019 نح ــة الرب ــطني نهاي فلس
مــا يعــادل 26% مــن الناتــج املحــي اإلجــايل باألســعار الجاريــة.1  
ولقــد ارتفعــت القيمــة الســوقية بنســبة 0.6% مقارنــة مــع الربــع 
الرابــع مــن العــام 2018، وانخفضــت بنســبة 3% مقارنــًة مــع الربــع 
ــة  ــع نهاي ــدس م ــؤرش الق ــق م ــابق. وأُغل ــام الس ــن الع ــر م املناظ
الربــع األول مــن العــام 2019 عنــد حاجــز 530.5 نقطــة. ومل يشــهد 
املــؤرش ارتفاعــاً مقارنــًة مــع الربــع الســابق، يف حــني ســجل انخفاضــاً 

ــًة مــع الربــع املناظــر )انظــر الجــدول 1-5(. قــدره 6% مقارن

ــغ اجــايل عــدد املتعاملــني يف ســوق األوراق  مــن جهــة أخــرى، بل
ــع األول مــن العــام  ــة الرب ــة نحــو 70,660 متعامــل مــع نهاي املالي

ــن األردن. ــم م ــب، غالبيته ــن األجان ــم 5% م 2019، بينه

جدول 5-1: بعض مؤرشات التداول يف بورصة فلسطني

البيان
الربع األول 

2018

الربع الرابع 

2018

الربع األول 

2019

84.324.759.0عدد األسهم املتداولة )مليون سهم(

170.340.9103.3قيمة األسهم املتداولة )مليون دوالر(

3,891.23,734.93,757.8القيمة السوقية )مليون دوالر(

11,4335,7618,698عدد الصفقات

71,57270,98170,660إجايل عدد املتعاملني )متعامل(

68,24067,61667,355  - فلسطيني 

3,3323,3653,305  - مواطن أجنبي 

شــهد عــدد وقيمــة األســهم املتداولــة يف الربــع األول 2019 ارتفاعــاً 
حــاداً بنســبة 139% و153% عــىل التــوايل مقارنــة مــع الربــع الرابــع 
ــل،  ــن العوام ــة م ــاع الحــاد إىل مجموع ــزى هــذا االرتف 2018. ويع
ــداد عــن االنخفــاض امللحــوظ يف أنشــطة البورصــة يف  أبرزهــا االرت
الربــع الرابــع 2018، إضافــة إىل أن الربــع األول مــن كل عــام يشــهد 
ــات  ــع اجتاع ــن م ــتثارية بالتزام ــز االس ــزاً يف املراك ــاً تعزي تقليدي
الهيئــات العامــة للــرشكات املدرجــة وتوزيــع األربــاح. باملقابــل 
ســجلت أعــداد وقيــم التــداول نهايــة الربــع األول 2019 انخفاضــاً 
باملقارنــة مــع نهايــة الربــع املناظــر 2018 بنســبة 30% و39% عــىل 
التــوايل. ويعــود هــذا جزئيــاً إىل أّن الربــع األول 2018 شــهد صفقــة 
ــتثمرين  ــي ومس ــك الوطن ــل البن ــن قب ــتحواذ م ــي االس ــرية، وه كب

آخريــن عــىل 45% مــن أســهم البنــك اإلســالمي الفلســطيني.

يوضــح الشــكل 5-1، صفــة املتعاملــني يف البورصــة تبعــاً لحصصهــم 
النســبية مــن القيمــة الســوقية للتعامــالت. ويتضــح مــن الشــكل أّن 
ــون دوالر( يف  ــة 1,481.0 ملي ــت 40% )بقيم ــرشكات بلغ ــة ال حص
حــني بلغــت حصــة األفــراد 27% )بقيمــة 1,003.2 مليــون دوالر(.

 

تــم اســتخدام الناتــج املحــي اإلجــايل باألســعار الجاريــة للعــام 2018، نظــرا ألن القيمــة   -1
ــة. ــة هــي قيمــة تراكمي الســوقية لألســهم املتداول

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

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

قطاع التأمني

بلغــت إجــايل أقســاط التأمــني املكتتبــة 81.9 مليــون دوالر نهايــة 
ــًة مــع  ــًة بنســبة 38% مقارن ــع األول مــن العــام 2019، مرتفع الرب
نهايــة الربــع الســابق و1% مقارنــًة مــع نهايــة الربــع املناظــر 2018. 
ويعــود االرتفــاع الحــاد بــني الربعــني املتالحقــني إىل أّن أغلــب 
وثائــق التأمــني يتــم تجديدهــا مــع بدايــة العــام. وتجــدر اإلشــارة 
ــطيني  ــني الفلس ــاع التأم ــدة إىل قط ــني جدي ــة تأم ــول رشك إىل دخ

ــة متكــني الفلســطينية للتأمــني(.  )رشك

ــدة للقطــاع بنســبة 13% و%5  ارتفعــت صــايف التعويضــات املتكب
مقارنــة مــع نهايــة الربــع الســابق واملناظــر عــىل التــوايل، يف حــني 
بلــغ إجــايل اســتثارات رشكات التأمــني 251.6 مليــون دوالر نهايــة 
ــة  ــة مــع نهاي ــًة بنســبة 4% مقارن ــع األول للعــام 2019 مرتفع الرب

الربــع املناظــر مــن العــام الســابق )أنظــر الجــدول 2-5(.

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

البيان
الربع األول 

2018

الربع الرابع 

2018

الربع األول 

2019

81.359.381.9إجايل أقساط التأمني املكتتبة

242.5249.3251.6إجايل استثارات رشكات التأمني

صايف التعويضات املتكبدة يف قطاع 

التأمني
)38.6()36.0()40.7(

صايف األقساط املكتسبة/ اجايل 

أقساط التأمني املكتتبة
%76.2%94.4%79.5

صايف التعويضات املتكبدة/ صايف 

األقساط املكتسبة
%60.3%64.3%62.5

*  أطراف ذوي عالقة 
11.1%

أفراد  
26.9%

جهات حكومیة   
9.9%

شركات  
39.7%

صنادیق استثمار  
175.0

4.7%
بنوك   

5.8%

شركات تأمین   
1.9%
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يســجل الجــدول 5-3 أبــرز املــؤرشات التأمينيــة التــي تعكــس 
األهميــة النســبية لقطــاع التأمــني يف االقتصــاد الوطنــي يف فلســطني 
)إجــايل  التأمينيــة  االخــرتاق  نســبة  العربيــة:  الــدول  وبعــض 
ــج املحــي اإلجــايل  ــة منســوبة إىل إجــايل النات املحفظــة التأميني
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 
االخــرتاق يف فلســطني )1.8% يف 2017( أعــىل مــا هــي عليــه 
ــتواها يف دول  ــن مس ــن أدىن م ــر، ولك ــت والجزائ ــرص والكوي يف م
ــة )53 دوالر  ــة التأميني ــا الكثاف ــرب. أم ــان واملغ ــل األردن ولبن مث
ــان  ــتواها يف لبن ــن مس ــري م ــي أدىن بكث ــطني يف 2017( فه يف فلس

واملغــرب واألردن أيضــاً. 

جدول 5-3: انتشار الخدمات واملنتجات التأمينية للدول العربية 
خالل األعوام 2015 - 2017

الدولة
نسبة االخرتاق )%(

الكثافة التأمينية )دوالر 

أمرييك(

201520162017201520162017

0.70.70.7207199201الكويت

0.60.60.7222216مرص

0.80.80.7323029الجزائر

1.41.61.8374453فلسطني

1.51.51.4308305296السعودية

2.12.12.1858889األردن

3.13.23.2261267276لبنان

3.13.53.589101104املغرب
Swiss RE institute، http://www.sig-  *املصــدر: مجلــة ســيجا الصــادرة عــن

ma-explorer.com
مصدر أرقام فلسطني هيئة سوق رأس املال الفلسطينية.  

ــزاً  ــت تشــهد ترك ــا زال يوضــح الشــكل 5-2، أّن محفظــة التأمــني م
كبــرياً لصالــح تأمــني املركبــات، بنســبة 59% مــن إجــايل املحفظــة 
ــا التأمــني الصحــي بنســبة 17%. كــا يالحــظ مــن  ــة، يليه التأميني
ــني  ــوقية ب ــص الس ــاً يف الحص ــزاً واضح ــاك ترك ــكل 5-3 أّن هن الش
ــرش رشكات  ــل ع ــن أص ــالث م ــتحوذ ث ــث تس ــني، حي رشكات التأم
عاملــة يف القطــاع عــىل نحــو 54% مــن إجــايل األقســاط املكتتبــة 

ــع األول 2019. ــة الرب ــطيني نهاي ــني الفلس ــاع التأم يف قط

قطاع التأجري التموييل

ــة  ــل هيئ ــن قب ــة م ــي املرخص ــري التموي ــدد رشكات التأج ــغ ع بل
ســوق رأس املــال 9 رشكات. وبلــغ عــدد العقــود 407 عقــد بقيمــة 
اســتثار اجــايل تبلــغ 20.1 مليــون دوالر نهايــة الربــع األول 2019. 
ــًة  ــًة مقارن ــددا وقيم ــبة 21% و34% ع ــاً بنس ــل انخفاض ــذا ميث وه
بالربــع الســابق.  باملقابــل، فــإن عــدد العقــود ارتفــع بنســبة %12 
ــرشكات  ــض ال ــام بع ــك إىل قي ــزى ذل ــر، ويع ــع املناظ ــة بالرب مقارن
ــادة الوعــي بقطــاع  ــة إىل زي ــف الحمــالت التســويقية، إضاف بتكثي
ــبة %3  ــود بنس ــة العق ــت قيم ــني انخفض ــي، يف ح ــري التموي التأج

)انظــر الجــدول 4-5(.

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

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

جدول 5-4: إجاميل قيمة وعدد عقود التأجري التموييل

الربع
قيمة عقود التأجري التموييل 

)مليون دوالر(

عدد عقود التأجري 

التموييل

20.7362الربع األول، 2018

30.3517الربع الرابع، 2018

20.1407الربع األول، 2019

ــي  ــري التموي ــود التأج ــدد عق ــال يف ع ــز ع ــاك ترك ــظ أّن هن ويالح
ــه بنســبة 39%، ثــم يف نابلــس بنســبة 14%، ثــم  ــة رام الل يف مدين
جنــني بنســبة 12%. وتبلــغ حصــة بقيــة املحافظــات مجتمعــة %35 
ــة  ــات تشــكل الحّص ــت املركب ــا زال ــود. وم ــدد العق ــن إجــايل ع م
ــة  ــن اجــايل قيم ــي )73% م ــن محفظــة التأجــري التموي ــر م األك
العقــود(. ويعــود الســبب إىل ســهولة تســجيل ملكيــة املركبــات يف 
ــوي  ــوق ثان ــود س ــث وج ــن حي ــا م ــدين مخاطره ــري وت ــر الس دوائ

ــا.  إلعــادة حيازته

أمینشركة المشرق للت
9.5%

مینالمجموعة االهلیة للتا
8.0%

نیةشركة التأمین الوط
19.3%

تأمینشركة فلسطین لل
7.2%

أمینشركة تمكین للت
6.9%

تأمینشركة التكافل لل
13.9%

تأمینشركة ترست العالمیة لل
20.9%

تأمینالشركة العالمیة المتحدة لل
14.0%

كوشركة مت الیف الی
0.2%

لعقاريشركة فلسطین لتأمین الرهن ا
0.1%

  المركبات 
58.8%

العمال  
10.8%

 الصحي 
16.7%

تأمین المسؤولیة  
المدنیة 

1.6%

ى التأمینات العامة األخر  
2.1%

 الحریق 
4.6%

 بحري 
0.7%

هندسي
2.7%

الحیاة
2.0%

أخرى
9.1%
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دور البورصات يف التنمية االقتصادية

تلعــب أســواق رأس املــال )البورصــات( دوراً مهــاً يف االقتصــاد القومــي وذلــك 
ــر  ــه أك ــق في ــذي يتحق ــب ال ــتثار إىل الجان ــه االس ــاهمتها يف توجي ــر مس ع
زيــادة ممكنــة يف الطاقــة االنتاجيــة، ودورهــا يف رفــع معــدالت تكويــن رؤوس 
ــة  ــل التنمي ــري يف متوي ــدور كب ــة ب ــواق األوراق املالي ــوم أس ــا تق ــوال. ك األم
ــوق  ــذه الس ــني ه ــق ب ــاط الوثي ــالل االرتب ــن خ ــك م ــها، وذل ــة نفس االقتصادي
ــدم  ــات التق ــرز عالم ــت أب ــي أضح ــا، والت ــة فيه ــاهمة املدرج ــرشكات املس وال
االقتصــادي يف عاملنــا املعــارص ملــا توفــره مــن إمكانيــات قــد تعجــز عنهــا بعــض 
الحكومــات، ليــس فقــط عــىل صعيــد االســتثار وتحقيــق األربــاح، بــل كذلــك 
يف قدرتهــا عــىل تشــغيل املــوارد التــي ميتلكهــا املجتمــع. ويعتمــد نجــاح هــذه 
الــرشكات عــىل وجــود ســوق دامئــة وحــرة تضمــن التعامــل الشــفاف والفّعــال، 
وهــو مــا تؤمنــه أســواق األوراق املاليــة. إّن وجــود بورصــات يف االقتصــاد 
القومــي يضمــن بيئــة اســتثار آمنــة وتقديــم مــؤرشات واضحــة عــن اتجاهــات 
الربحيــة الحاليــة واملســتقبلية، وظــروف االســتثار يف البلــد، وتلعــب األســواق 
املاليــة أيضــا دوراً مهــاً عــىل مســتوى االقتصــاد الجــزيئ )األفــراد والــرشكات( 
ــع املدخــرات ممــن ليــس لديهــم برامــج مســبقة الســتثار  ــك عــر تجمي وذل
ــاج إىل  ــي تحت ــرى الت ــة األخ ــدات االقتصادي ــا للوح ــرات، وتقدميه ــذه املدخ ه

ــة.  متويــل خططهــا االســتثارية الفعلي

تســاءل بعــض االقتصاديــني عــن حالــة االقتصــاد يف حــال عــدم وجــود أســواق 
لــرأس املــال، وقــرر هــؤالء أنــه عــىل العكــس مــن االدعــاء بــأّن هــذا ســيؤدي 
إىل االســتقرار، فــإّن غيــاب تلــك األســواق مــن شــأنه أّن يــؤدي إىل عــدم 
ــره العكــي عــىل النمــو  ــرتك أث ــص الكــفء للمــوارد املتاحــة، مــا ي التحصي

ــراد. االقتصــادي وعــىل دخــول األف

قطاع األوراق املالية يف فلسطني

ــالل  ــرّاء االحت ــطني ج ــها فلس ــي تعيش ــة الت ــروف الصعب ــن الظ ــم م ــىل الرغ ع
ــة )بورصــة فلســطني( هــي مــن  ــة ســوق األوراق املالي ومارســاته، إال أن تجرب
التجــارب املتقدمــة مقارنــة باألســواق العربيــة حيــث كانــت بورصــة فلســطني 
أول ســوق الكرتونيــة يف العــامل العــريب، وبــارشت ســوق فلســطني لــألوراق املاليــة 
)بورصــة فلســطني حاليــاً( العمــل يف العــام 1997 قبــل بورصــة عــان بســنتني. 
ــة  ــة عملهــا بأقــل مــن عــرش رشكات يف بداي ولقــد بــارشت ســوق األوراق املالي
العــام األول مــن التــداول، يف حــني وصــل عــدد الــرشكات املدرجة يف العــام 2018 
ــد الترشيعــات  ــة، وشــهدت الســوق تطــورات مهمــة، عــىل صعي نحــو 48 رشك
واإلجــراءات، فيــا يخــص قواعــد التعامــل يف الســوق، وإفصاحــات الــرشكات، إىل 

جانــب اإلجــراءات التــي تعــزز مــن كفــاءة التــداول وحايــة املســتثمر.

ــة  ــة الكامل ــىل العضوي ــطينية ع ــال الفلس ــوق رأس امل ــة س ــت هيئ ــا حصل ك
ــي  ــكو(، وه ــال )أيوس ــواق امل ــىل أس ــة ع ــات املرشف ــة للهيئ ــة الدولي يف املنظم
أرفــع جســم مهنــي عاملــي يف مجــال الرقابــة واإلرشاف عــىل أســواق املــال. كــا 
 MMOU انضمــت فلســطني إىل الــدول املوقعــة عــىل مذكــرة التعــاون املشــرتك
ــاون  ــرة التع ــىل مذك ــة ع ــدول املوقع ــني ال ــم 101 ب ــو رق ــك العض ــح بذل لتصب
املشــرتك. كــا باتــت بورصــة فلســطني عضــواً كامــالً يف اتحــاد البورصــات 
العامليــة يف العــام 2016 وهــو مــا يعــزز مــن الثقــة بهــا ومــن عالقاتهــا الدوليــة.

صندوق 4: أداء بورصة فلسطني يف 2018 وتوقعات 2019

تطور مؤرشات بورصة فلسطني منذ 1997

شــهدت بورصــة فلســطني منــذ انطالقهــا فــرتات عديــدة مــن التذبــذب كــا 
يظهــر مــن الشــكلني 1 و2. وبالتحديــد، يبــني شــكل 2 أن نشــاط البورصــة قــد 
شــهد انخفاضــاً يف أعــوام انتفاضــة األقــى )2000-2004(، ثــم شــهد انتعاشــاً 
ــوظ  ــاض ملح ــرأ انخف ــث ط ــام 2008، حي ــى الع ــك وحت ــد ذل ــاً بع ملحوظ
عــىل نشــاط الســوق ألســباب تصحيحيــة وأخــرى تتعلــق بالظــروف الخاصــة 
باإلقتصــاد الفلســطيني. وعــىل الرغــم مــن التذبذبــات الحــادة إال أّن املــؤرشات 

تــدل عــىل اتجــاه تصاعــدي عــر الســنوات.

شكل 1: تطور القيمة السوقية يف بورصة فلسطني )1997-2016( مليون دوالر
 

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

أداء البورصة يف العام 2018 

ــة  ــاع االقتصادي ــع االوض ــياً م ــام 2018 متاش ــطني يف الع ــة فلس كان أداء بورص
اإلحصــاء  لجهــاز  األوليــة  التقديــرات  وتشــري  والقطــاع.  الضفــة  يف  الكليــة 

عدد الصفقاتمؤرش القدس )نقطة(القيمة السوقية )دوالر( قيمة التداول )دوالر(عدد األسهم املتداولةمؤرش األداء

2017271,163,750469,070,2213,891,495,531574.5853,205

2018185,071,060353,476,0193,734,921,019529.3535,030

-34%- 8%  - 4%-25%-32%التغري )%(

جدول 1: مؤرشات أداء بورصة فلسطني )2018-2017( 
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6- مؤرشات االستثامر1 

رخص البناء

يعــرض الشــكل 6-1 التطــّور يف عــدد رخــص البنــاء املســّجلة 
ومســاحات األبنيــة املرّخصــة يف أربــاع مختــارة. وصــل عــدد رخــص 
 2,617 إىل   2019 األول  الربــع  يف  فلســطني  يف  املســجلة  البنــاء 
ترخيــص، بارتفــاع بنســبة 5% عــن الربــع املناظــر مــن العــام 2018. 
كــا بلغــت حصــة املبــاين غــري الســكنية مــن العــدد الــكّي حــوايل 
10%. مــن ناحيــة ثانيــة، بلغــت املســاحات املرخصــة يف الربــع األول 
ــىل بنســبة %22  ــع، وهــذا أع ــرت مرب ــف م 2019 نحــو 1,232.1 أل

ــع املناظــر مــن العــام 2018. عــن الرب

أعداد السيارات

ــىل  ــد ع ــؤرش معتم ــو م ــرة األوىل ه ــدد الســيارات املســّجلة للم ع
ــعار  ــاع أس ــراً الرتف ــكان. إذ نظ ــات الس ــة وتوقّع ــة االقتصادي الحال
ــرصيف،  ــرتاض امل ــر االق ــم ع ــا يت ــاً م ــا غالب ــيارات، وألّن رشاءه الس
فــإّن هــذا املــؤرش يعــّر عــن توقعــات املســتقبل واملنــاخ االقتصــادي 

مصــدر األرقــام يف هــذا القســم: الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني 2019، إحصــاءات   -1
ــات غــري منشــورة. ــرة الجــارك واملكــوس، بيان ــة 2019، دائ ــة. ووزارة املالي رخــص األبني

ــام  ــالل الع ــطيني خ ــاد الفلس ــىل أداء االقتص ــرأ ع ــاً ط ــطيني أّن انخفاٌض الفلس
2018. إذ بلــغ منــو الناتــج املحــي اإلجــايل يف العــام 2018 نحــو 0.7% مقارنــة 
مــع منــو بنســبة 3% يف العــام الســابق. وانعكــس هــذا يف انخفــاض نصيــب الفــرد 
مــن الناتــج املحــي اإلجــايل بنســبة 1.5%. أّمــا عــىل صعيــد األنشــطة االقتصادية 
فقــد شــهدت أنشــطة الصناعــة والزراعــة واالنشــاءات منــواً يف القيمــة املضافــة 
ــة  ــة املضاف ــت القيم ــل انخفض ــب. باملقاب ــىل الرتتي ــبة 5%، و4% و0.7% ع بنس
ألنشــطة الخدمــات والفــروع األخــرى بنســبة 1%. وعــىل الرغــم مــن ارتفــاع عــدد 
ــة  ــدل البطال ــبة 2%، إال أن مع ــام 2018 بنس ــل يف الع ــوق العم ــني يف س العامل
ــك نتيجــة ارتفاعــه يف  ــة مــع 29% يف العــام الســابق، وذل وصــل إىل 31% مقارن

ــة األوىل مــن 2018. ــاع الثالث قطــاع غــزة، بنســبة تجــاوزت 50% خــالل األرب

ــني  ــني العام ــؤرشات بورصــة فلســطني ب ــريات يف م يوضــح الجــدول 1 أّن التغ
2017 و2018 كانــت مبجملهــا ســالبة، وعكســت تراجعــاً مبعــدل 25% يف 
قيمــة التــداول و34% يف عــدد الصفقــات. وإذا مــا نظرنــا إىل املــؤرشات عــىل 
ــأّن القيمــة الســوقية ســجلت انخفاضــاً يف كل مــن  صعيــد قطاعــّي ناُلحــظ ب
ــة )7%( وقطــاع االســتثارات )6%( وقطــاع  ــات املالي ــوك والخدم قطــاع البن
الخدمــات )5%(. باملقابــل، ارتفعــت القيمــة الســوقية لقطــاع التأمــني بنســبة 
ــة، كــا أّن عــدد  ــاً، يف حــني اســتقرت بالنســبة للــرشكات الصناعي 30% تقريب
األســهم املتداولــة تحســن فقــط يف قطــاع البنــوك والخدمــات املاليــة. كذلــك 
شــهدت رشكات هــذا القطــاع اىل جانــب رشكات التأمــني تحســناً يف قيــم 
التــداول.  أّمــا عــىل صعيــد االســتثارات األجنبيــة يف بورصــة فلســطني فلقــد 
ــن  ــو 37% م ــار دوالر )نح ــوايل 1.37 ملي ــام 2018 ح ــت قيمتهــا يف الع بلغ

ــام 2017. ــل بنحــو 3% عــن الع القيمــة الســوقية للبورصــة(. وهــذا أق

يشــري التحليــل الرسيــع الســابق إىل مــدى ارتبــاط أداء البورصــة بــاألداء 
االقتصــادي العــام يف البــالد. 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 عــىل الظــروف االقتصاديــة 
ــن  ــر ع ــة يُع ــة. ان أداء البورص ــىل أداء البورص ــا ع ــس إيجابي ــا ينعك ــا م غالب
الحالــة الصحيــة التــي ميــر بهــا اقتصــاد البلــد الــذي تتواجــد فيــه البورصــة.

التوقعات املستقبلية ألداء بورصة فلسطني 

ســيتأثر أداء بورصــة فلســطني يف 2019 بالوضــع الســيايس املتوتــر بــني الجانبــني 
الفلســطيني واإلرسائيــي، وتراجــع الدعــم املــايل وتجميــد تحويــالت املقاصــة، 
إىل جانــب العراقيــل التــي تضعهــا ارسائيــل أمــام مختلــف مناحــي االقتصــاد 
وقطاعاتــه، وهــذه العوامــل والظــروف السياســية العامــة ســوف تعكــس 

نفســها عــىل أداء البورصــة عــر عــدد مــن القنــوات، منهــا: 

انخفــاض القــدرة االدخاريــة لــدى املواطــن الفلســطيني بســبب املشــاكل • 
التــي طالــت رشيحــة املوظفــني جــرّاء أزمــة أمــوال املقاصــة.

عــزوف املواطــن الفلســطيني عــن فكــرة االســتثار نظــراً لتخّوفــه مــن • 
املســتقبل املجهــول وفقــد الثقــة بالقطاعــات االقتصاديــة الفلســطينية.

انخفــاض مســتويات االســتثار الخارجيــة بســبب العوامــل االقتصاديــة • 
املرتاجعــة والظــروف السياســية الســيئة عــىل صعيــد الــدول اإلقليميــة.

اســتمرار األوضــاع االقتصاديــة املرتديــة يف قطــاع غــزة وتجميــد نشــاطات • 
ــاع  ــس يف القط ــرشكات لي ــع ال ــىل توس ــك ع ــر ذل ــاك وأث ــتثار هن االس

فحســب ولكــن يف الضفــة أيضــاً.

عــىل الرغــم مــن هــذه الصــورة الســوداوية، مــازال هنــاك مهــام ميكــن القيــام 
ــا لتحســني أداء البورصــة وبغــض النظــر عــن الظــروف السياســية العامــة  به
ــجيع  ــىل تش ــل ع ــام العم ــذه امله ــني ه ــن ب ــا، وم ــري فيه ــب التأث ــي يصع الت
ــطني  ــة )Unlisted Companies( يف فلس ــة يف البورص ــري املدرج ــرشكات غ ال
ــوق  ــق الس ــادة عم ــىل زي ــل ع ــة، والعم ــرشكات املدرج ــة ال ــول يف قامئ للدخ
املاليــة، وخلــق أدوات ماليــة جديــدة، وحــل مشــكلة تركــز الســوق ملــا يف هــذا 
مــن آثــار إيجابيــة عــىل أداء البورصــة، كــا يقتــي األمــر العمــل عــىل زيــادة 
ثقــة املســتثمرين الحاليــني بالبورصــة ودفــع املســتثمرين املرتقبــني واملحتملــني 

للدخــول يف الســوق املاليــة بشــكل أفضــل.
                                                            

مراد الجدبه، هيئة سوق رأس املال

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

ــالل  ــه االحت ــذي ضم ــدس وال ــة الق ــن محافظ ــزء م ــك الج ــمل ذل ــات ال تش *البيان
ــام 1967. ــة ع ــة الغربي ــه للضف ــد احتالل ــوة بعي ــه عن ــي إلي اإلرسائي

** ال تشمل رخص األسوار.
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بشــكل عــام. شــهد عــدد الســيارات الجديدة واملســتعملة )املســّجلة 
للمــرة األوىل( يف الضفــة الغربيــة يف الربــع األول مــن العــام 2019 
انخفاضــا حــادا مقارنــة بالربــع الســابق واملناظــر، إذ وصــل إىل 
5,764 ســيارة، وهــذا أقــل مبقــدار 3,002 ســيارة عــن عددهــا 
ــع  ــا يف الرب ــن عدده ــيارة ع ــدار 2,238 س ــابق، ومبق ــع الس يف الرب
ــتعملة  ــيارات املس ــبة الس ــت نس ــام 2018. وبلغ ــن الع ــر م املناظ
78% مــن اإلجــايل، جــاء نحــو 12% منهــا مــن الســوق اإلرسائيليــة 

ــدول 1-6(. ــر الج )انظ

جدول 6-1: أعداد السيارات الجديدة واملستعملة املسجلة ألول 
مرة يف الضفة الغربية

الشهر
سيارات من 

السوق الخارجي 
)جديد(

سيارات من 
السوق الخارجي 

)مستعمل(

سيارات من 
السوق االرسائييل 

)مستعمل(
املجموع

الربع األول 
2018

1,3536,1305198,002

الربع الرابع 
2018

1,7556,5604518,766

الربع األول 
2019

1,2403,9885365,764

4761,1931981,867كانون ثاين

3911,8921892,472شباط

3739031491,425أذار

هــل يســاعد تطبيــق معــدالت متباينــة لرضيبــة القيمــة املضافــة عــىل 
البضائــع، عوضــاً عــن معــدل واحــد موحــد، عــىل تقليــص الالمســاواة يف توزيع 
ــة  ــرشت يف املجل ــذي ســعت دراســة ن ــم ال الدخــل؟ هــذا هــو الســؤال امله
التــي يصدرهــا “بنــك إرسائيــل”، البنــك املركــزي اإلرسائيــي، لإلجابــة عليــه.1

ــدالت  ــب املع ــب ومثال ــول مناق ــل ح ــاش يف إرسائي ــى أّن النق وال يخف
املتعــددة لرضيبــة القيمــة املضافــة مقارنــة باملعــدل املوحــد، مهــم ايضــاً 
لفلســطني، نظــراً الرتبــاط مســتويات هــذه الرضيبــة مــع بعضهــا يف كل 
مــن إرسائيــل وفلســطني حســب بروتوكــول باريــس االقتصــادي، ونظــراً 
ألن فلســطني تبنــت أيضــاً 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 

الحيــاة عــىل الطبقــات االجتاعيــة الفقــرية.2

معدل موحد أم معدالت متعددة؟

تتفــق األدبيــات االقتصاديــة عــىل أّن فــرض رضيبــة قيمــة مضافــة )“ض 
ق م”( مبعــدل موحــد ميتــاز بالبســاطة والتكلفــة اإلداريــة املتدنية نســبياً. 
ــع  ــه يرف ــراً ألن ــة، نظ ــة االقتصادي ــىل الفعالي ــلبياً ع ــر س ــه ال يؤث ــا أن ك
ــع  ــري املصطن ــايل إىل التأث ــؤدي بالت ــذات النســبة وال ي ــعار ب ــع األس جمي
عــىل خيــارات املنتجــني واملســتهلكني. ولكــن دوالً عديــدة تطبــق نظــام 
ــن  ــتثناء م ــدل 0%، أو اس ــا مع ــا فيه ــتويات )مب ــدد املس “ض ق م” متع
ــتهالك  ــف االس ــف تكالي ــزدوج: تخفي ــذا م ــن ه ــدف م ــة(. واله الرضيب
عــىل الطبقــات الفقــرية يف املجتمــع )عــر فــرض “ض ق م” متدنيــة 
عــىل الســلع األساســية(، وتشــجيع توجيــه االســتهالك أو االســتثار نحــو 
ــالً(، أو اىل نشــاطات  ــب مث ــة عــىل الكت ــة )“ض ق م” متدني ســلع معين
محــددة )“ض ق م” متدنيــة عــىل الســياحة مثــالً(. هنــاك 5 دول يف 
االتحــاد األورويب تطبــق 4 معــدالت “ض ق م” مختلفــة، و8 دول تطبــق 
ــك دعــم اســتهالك ذوي الدخــل  3 معــدالت. والهــدف األســاس مــن ذل

ــة.  ــع معين ــص( اســتهالك بضائ ــز )أو تقلي املحــدود وتحفي
1 C. Gotlibovski & N. Yaacobi )2018(: Should Israel Adopt Differential 

VAT? Examining the Expected Implications in View of Theory and Inter-
national Experience. Israel Economic Review Vol. 16, No. 2 pp. 97–139 

 https://www.boi.org.il/en/Research/Periodicals/Pages/IsERVOL16NO2.aspx
ــن  ــدد 51 م ــع الع ــا راج ــة تطبيقه ــة وآللي ــة املضاف ــة القيم ــف لرضيب ــل تعري ــن اج م  -2
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صندوق 5: معدل موحد أم معدالت مختلفة لرضيبة القيمة املضافة؟

“ض ق م” يف إرسائيل 

بــدأت إرسائيــل بتطبيــق “ض ق م” يف العــام 1976، وبلــغ املعــدل آنــذاك 
ــل  ــل إىل 17% اآلن. ووص ــى وص ــداً حت ــداً روي ــع روي ــه ارتف 8%، ولكن
اإليــراد املتحقــق مــن هــذه الرضيبــة إىل 68 مليــار شــيكل يف 2009، أو 
ــك العــام. وهــذا أعــىل  ــراد الرضيبــي يف ذل نحــو 34% مــن إجــايل اإلي
ــر االقتصــادي  مــن املتوســط البســيط يف دول منظمــة التعــاون والتطوي

 .)%19(

ــاك  ــن هن ــام، ولك ــكل ع ــد بش ــدل “ض ق م” موح ــل مع ــق إرسائي تطب
ــتثناءات:  ــن االس ــدد م ع

متايــز حســب الســلع: هنــاك إعفــاء للخــرضوات والفاكهــة مــن “ض ق • 
م”، كذلــك إعفــاء لتكاليــف إقامــة الســياح يف الفنــادق.

متايــز حســب الهيئــات: تفــرض إرسائيــل معــدالت “ض ق م” متدنيــة • 
عــىل نشــاط الهيئــات غــري الربحيــة. 

ــز حســب املنطقــة: معظــم الصفقــات يف منطقــة إيــالت معفــاة •  متاي
مــن “ض ق م” بهــدف تشــجيع االســتثار والتشــغيل يف تلــك املنطقــة.

متايز بني الصادرات والواردات: إعفاء الصادرات من “ض ق م”.• 

يقــدر تقريــر رســمي أّن تكلفــة اإلعفــاءات مــن “ض ق م” عــىل الخزانــة 
اإلرسائيليــة بلغــت نحــو 3 مليــار شــيكل يف 2009 شــيكل، )موزعــة بــني 
ــون  ــة، 590 و540 ملي ــاء الخــرضوات والفاكه ــون نتيجــة إعف 1,890 ملي
ــذه  ــوايل(. ه ــىل الت ــالت ع ــة إي ــاء منطق ــياح وإعف ــاء الس ــة إعف نتيج
اإلعفــاءات تعنــي أّن معــدل “ض ق م” الفعــي عــىل إجــايل االســتهالك 
يف إرسائيــل بلــغ 13.8% فقــط، مقارنــة مبعــدل 10.5% يف دول االتحــاد 
ــة  ــة بنــك إرسائيــل لإلجاب ــذي تســعى دراســة مجل األورويب. والســؤال ال
ــة  ــد ملموس ــن “ض ق م” إىل فوائ ــاءات م ــل أدت اإلعف ــو: ه ــه ه علي
ــادة عــدد الســلع املعفــاة، أو إعــادة النظــر  للفقــراء، وهــل يتوجــب زي
ــني  ــق لتحس ــو أفضــل طري ــدالت “ض ق م” ه ــا، وهــل تعــدد مع به

ــص الالمســاواة؟ ــع الدخــل وتقلي توزي

الالمساواة يف الدخل والالمساواة يف املنفعة

ــني  ــتخدام منهج ــر اس ــؤال ع ــذا الس ــن ه ــة ع ــة لإلجاب ــعت الدراس س
مختلفــني لقيــاس الالمســاواة يف املجتمــع. األول يقيســها بالتبايــن يف 
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متوســط حصــة كل مجموعــة مــن الســكان مــن الدخــل التــرصيف )مثــالً 
أفقــر 10% مــن الســكان دخلهــم التــرصيف الشــهري 12,667 شــيكل، يف 
حــني يبلــغ متوســط دخــل أغنــى 10% مــن الســكان 30,809 شــيكل(. أي 
أّن املنهــج األول يقيــس الالمســاواة بالتبايــن يف القــوة الرشائيــة للدخــول 
النســبية. الثــاين، يقيــس الالمســاواة بالتبايــن يف املنفعــة )Utility(، وهــو 
 Earning( مــا يقتــي أخــذ االختــالف يف قــدرة األفــراد عــىل التكســب
Ability( بعــني االعتبــار. الفــرق بــني املنهجــني يتبــدى يف إقحــام “وقــت 
ــىل  ــدرة ع ــة والق ــع املنفع ــة م ــل بالعالق ــراغ” )Leisure( يف التحلي الف
ــاس  ــب أّن ال تق ــاواة يج ــأن الالمس ــا ب ــرة هن ــص الفك ــب. وتتلخ التكس
ــع  ــة م ــة للدخــل، ولكــن ايضــاً بالعالق ــوة الرشائي ــن يف الق ــط بالتباي فق
املنفعــة املتحققــة مــن وقــت الفــراغ. أّن فــرض رضائــب موحــدة عــىل 
الدخــل تســمح لألفــراد ذوي قــدرة التكّســب العاليــة بتقليــص العــبء 
الرضيبــي الــذي يتحملــوه عــر العمــل لســاعات أقــل، أي أنهــم يزيــدون 
ــم  ــة له ــة املتحقق ــادة يف املنفع ــؤدي اىل زي ــا ي ــراغ وهــو م ســاعات الف
مقارنــة باألفــراد ذوي قــدرة التكّســب املتدنيــة. إقحــام وقــت الفــراغ يف 
التحليــل يــرر ويســتوجب رضورة وضــع أوزان للســلع والبضائــع املختلفة 
مبعــدالت تختلــف باختــالف القــوة الرشائيــة للطبقــة االجتاعيــة ونســبة 
ــب  ــلع التكّس ــن )س ــلع املقتدري ــىل س ــة ع ــتهالكها: “ض ق م.” عالي اس
املرتفــع( ومتدنيــة عــىل ســلع غــري املقتدريــن )ســلع التكّســب املتــدين(.

أثر إعفاء الخرضوات والفاكهة بالعالقة مع تباين الدخل

ــاء  ــايل: هــل أدى إعف ــة عــىل الســؤال الت ســعت الدراســة أوالً إىل اإلجاب
ــاس  ــا تق ــاواة ك ــص الالمس ــن “ض ق م” إىل تقلي ــة م ــار والفاكه الخض
توصــل  للســكان؟  الترصفيــة  للدخــول  الرشائيــة  القــوة  بالتبايــن يف 
ــة يف  ــرض “ض ق م” عــىل الخــرضوات والفاكه ــادة ف ــل إىل أّن إع التحلي
ــؤدي إىل ارتفــاع أســعار ســلة االســتهالك ألفقــر %10  ــل ســوف ت إرسائي
مــن الســكان مبقــدار 0.7%، وألغنــى 10% مــن الســكان مبقــدار %0.4. 
وأّن إعفــاء الخضــار والفاكهــة مــن “ض ق م” يــؤدي إىل تقليــص طفيــف 
ــري  ــن وغ ــراد ااملقتدري ــالت أو األف ــني العائ ــة )ب ــاواة العمودي يف الالمس
ــتفيد  ــاالت ال يس ــع ح ــق م ــك يرتاف ــن ذل ــع. ولك ــن( يف املجتم املقتدري
ــة  ــار والفاكه ــتهلكون الخض ــن ال يس ــن، الذي ــري املقتدري ــض غ ــا بع فيه
الدخــل  ذات  العائــالت  أّن  أي  لدخولهــم.  بالنســبة  كبــرية  بدرجــة 
املتســاوي يتــم عمليــاً دعمهــا بنســب مختلفــة، وهــذا ميكــن أّن يرتافــق 
مــع ارتفــاع يف الالمســاواة األفقيــة )بــني املجموعــات الثقافيــة أو االثنيــة 
يف املجتمــع(. وعــىل ذلــك تعــود الدراســة للتأكيــد عــىل أّن فــرض رضيبــة 
“ض ق م” موحــدة هــو أكــر فعاليــة، وأّن فــرض رضيبــة “ض ق م” عــىل 
الخــرضوات والفاكهــة، وإعــادة توزيــع املبلــغ الــذي ســيتحقق مــن هــذا 
)1,962 مليــون شــيكل(3  عــىل ذوي الدخــل املتــدين ســيؤدي إىل نتائــج 
ــص الالمســاواة يف املجتمــع. وتحــدد الدراســة  ــد تقلي أفضــل عــىل صعي
ثالثــة مجــاالت ميكــن توجيــه اإليــراد املتحقــق إليهــا أّن يــؤدي إىل نتائــج 
ملموســة عــىل توزيــع الدخــل: زيــادة إعانــات األطفــال، زيــادة الخصــم 
الرضيبــي عــىل دخــول الفقــراء، وزيــادة االنفــاق عــىل البضائــع العامــة.

ــن  ــغ 3.1% م ــة تبل ــرضوات والفاكه ــىل الخ ــاق ع ــبة اإلنف ــاس أن نس ــىل أس ــوبة ع محس  -3
ــام 2014(. ــت يف الع ــا كان ــغ  18% )ك ــة تبل ــة املضاف ــة القيم ــاق، وأن رضيب ــايل اإلنف إج

أثر إعفاء الخرضوات والفاكهة بالعالقة مع تباين املنفعة 

ــتهلكها  ــي يس ــلع الت ــات الس ــد مجموع ــا إىل تحدي ــة هن ــعت الدراس س
ــن  ــي م ــر، والت ــبة أك ــاعة( بنس ــل/ بالس ــع )الدخ ــب املرتف ذوي التكس
ــع  ــع املناف ــن يف توزي ــص التباي ــا لتقلي ــب أعــىل عليه ــرض رضائ املــرر ف
)تقليــص الالمســاواة يف توزيــع املنفعــة(. وتوصلــت إىل نتيجــة مفاجــأة 
 مفادهــا أّن الخــرضوات والفاكهــة هــي مــن بــني تلــك املجموعــات. أي 
 أن إعفــاء الخــرضوات والفاكهــة مــن “ض ق م” يــؤدي عمليــاً إىل زيــادة 
الالمســاواة يف االقتصــاد )كــا تقــاس بتوزيــع املنفعــة(. ولكــن، وبشــكل 
ــاق  ــط اإلنف ــي يرتب ــري مــن الســلع الت ــاك عــدد كب ــر أّن هن ــام مل يظه ع
عليهــا بشــكل عكــي مــع عــدد ســاعات العمــل )باســتثناء دخــل املــالك 
مــن اإليجــارات، والدخــل مــن رأس املــال واإلنفــاق عــىل الســياحة 
ــة(. أي أّن التحليــل مل يتوصــل إىل نتائــج تدعــم تبنــي معــدالت  الداخلي

ــة. ــاواة يف املنفع ــص الالمس ــدف تقلي ــة به “ض ق م” مختلف

رضائب القيمة املضافة التصاعدية 

النتيجــة التــي توصلــت لهــا هــذه الدراســة تؤكــد نتائــج دراســات أخــرى 
ــة  ــر فعالي ــة وأك ــل كلف ــل وأق ــاً أفض ــاك طرق ــي أّن هن ــددة، وه متع
ــل  ــة. وتتمث ــرض معــدالت “ض ق م” متباين ــن ف ــص الالمســاواة م لتقلي
هــذه يف فــرض معــدل “ض ق م” موحــد )إلغــاء اإلعفــاءات( واســتخدام 
ــا  ــارش. ك ــكل مب ــراء بش ــل الفق ــم دخ ــق لدع ــايف املتحق ــراد اإلض اإلي
ــة  ــالً آخــر يتمثــل يف تبنــي مــا يعــرف باســم رضيب تطــرح الدراســة بدي
ــىل  ــدة ع ــة “ض ق م” موح ــرض رضيب ــة: ف ــة التصاعدي ــة املضاف القيم
كافــة الســلع وعــىل كافــة العائــالت )مثــال 25%(، ومــن ثــم إعــادة مبلــغ 
ثابــت وموحــد يف نهايــة العــام، مثــال 800 شــيكل، إىل كل عائلــة. وعــىل 
ــا العائــالت الفقــرية خــالل  ــي تدفعه افــرتاض أّن متوســط “ض ق م” الت
ــالت ســوف  ــاً أن هــذه العائ ــي عملي ــام هــو 800 شــيكل، هــذا يعن الع
تســرتد كامــل مبلــغ “ض ق م” الــذي دفعتــه خــالل العــام )أي أن “ض ق 
م” بالنســبة لهــا يعــادل 0%(، يف حــني ميكــن أّن يصــل معــدل “ض ق م” 
الــذي تتحملــه العائــالت الغنيــة إىل أقــل مــن 25% بقليــل. ويحقــق هــذا 
النظــام تــدين الكلفــة اإلداريــة والفعاليــة االقتصاديــة والبســاطة بســبب 
“ض ق م” املوحــدة، دون أّن يكــون لــه انعكاســات ســلبية عــىل العدالــة 

ــة.  االجتاعي
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7- األسعار والتضخم1 

ــة  ــعار مجموع ــط أس ــتهلك متوس ــعار املس ــايس ألس ــم القي ــس الرق يقي
مختــارة مــن الســلع والخدمــات األساســية التــي تعكــس منــط اســتهالك 
العائلــة املتوســطة يف بلــد مــا. ويطلــق عىل مجموعــة الســلع والخدمات 
املختــارة هــذه اســم “ســلّة االســتهالك”. ومعــّدل التضخــم هــو معــّدل 
االرتفــاع يف هــذا الرقــم القيــايس بــني تاريخــني محدديــن. ويعــر معــّدل 
ــات  ــرتاض ثب ــل. إذ باف ــة للدخ ــّوة الرشائي ــري يف الق ــن التغ ــم ع التضخ
األجــور والرواتــب األســمية، فــإّن تضخــم األســعار مبقــدار 10% يف 
ــة للدخــول انخفضــت بنفــس النســبة. ــي أّن القــّوة الرشائي الســنة يعن

الرقم القيايس لألسعار

يبــني الشــكل 7-1 منحيــني، يصــور األول تطــور الرقــم القيايس ألســعار 
املســتهلك )عــىل املحــور األميــن( بــني الربــع األول 2010 والربــع األول 
2019. املنحنــى الثــاين يقيــس )عــىل املحــور األيــرس( التبــدل املئــوي 
ــة مــع  ــع ســنة مقارن يف الرقــم القيــايس ألســعار املســتهلك يف كل رب

الربــع الســابق عليــه، أي معــّدل التضخــم يف كل ربــع ســنة.

ــىل  ــع األول 2019 ع ــتهلك يف الرب ــعار املس ــايس ألس ــم القي ــتقر الرق اس
نفــس مســتواه يف الربــع الرابــع 2018، وهــو 111.12 )تضخــم يســاوي 
الصفــر بــني الربعــني(. ولكــن عــىل مســتوى املجموعــات الفرعيــة كان 
هنــاك ارتفــاع يف أســعار مجموعــة األقمشــة واملالبــس واألحذيــة مبقــدار 
ــات  ــة واملرشوب 4.49%، كــا ارتفعــت أســعار مجموعــة املــواد الغذائي
املرطبــة مبقــدار 1.25%، يف حــني انخفضــت أســعار مجموعــة املرشوبات 
الكحوليــة والتبــغ مبقــدار 2.46%، وأســعار مجموعــة النقــل واملواصــالت 

مبقــدار 2.36%، وأســعار مجموعــة االتصــاالت مبقــدار %1.83. 
 

أسعار الجملة وأسعار املنتج

ــة(  ــار التجزئ ــع إىل تج ــة )ســعر البي ــايس ألســعار الجمل ــم القي ــع الرق ارتف
ارتفاعــاً طفيفــاً مبقــدار 0.06% بــني الربــع األول 2019 والرابــع 2018. 
ــة بنســبة %0.84،  ــة للســلع املحلي ــاع أســعار الجمل ــج هــذا عــن ارتف ونت
مقابــل انخفــاض أســعار الجملــة للســلع املســتوردة مبقــدار 0.76%. كذلــك 
ــا املنتجــون  ــي يتلّقاه ــج )األســعار الت ــايس ألســعار املنت ــم القي ــع الرق ارتف
املحلّيــون( بنســبة 1.52% بــني الربعــني، ونتــج هــذا االرتفــاع عــن ارتفــاع 
أســعار املنتــج للســلع املنتجــة واملســتهلكة محليــاً بنســبة 1.65%، وأســعار 
ــر  ــبة 0.42% )أنظ ــارج بنس ــدرة للخ ــاً ومص ــة محلي ــلع املنتج ــج للس املنت

ــكل 2-7(. الش
 

األسعار والقوة الرشائية2

ــو يف  ــاد ه ــعار يف االقتص ــم األس ــّدل تضخ ــيكل: مع ــة للش ــوة الرشائي الق
الوقــت ذاتــه مقيــاس لتطــّور القــوة الرشائيــة لكافـّـة األفــراد الذيــن يتلقــون 
ــة، أي أّن تطــور  رواتبهــم بالشــيكل وينفقــون كامــل دخلهــم بهــذه العمل
القــوة الرشائيــة لهــذه العملــة يعــادل ويعاكــس معــدل التغــري يف األســعار 

مصــدر األرقــام يف هــذا القســم: الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، 2019.  مســوح   -1
ــاب  ــطينية الحتس ــد الفلس ــلطة النق ــع س ــاون م ــية، 2010 - 2019. بالتع ــام القياس األرق

ــة. ــّوة الرشائي الق
ــا “القــدرة عــىل رشاء الســلع والخدمــات باســتخدام مــا  تعــرّف القــوة الرشائيــة عــىل أنّه  -2
ميلكــه الفــرد مــن دخــل وثــروة. وتعتمــد عــىل دخــل املســتهلك وعــىل التغــري يف معــدل 
ــرتاض  ــة باف ــوة الرشائي ــري يف الق ــي أّن التغ ــا يعن ــو م ــة، وه ــعر رصف العمل ــعار وس األس
ــل الشــيكل - معــدل التضخــم. ــة مقاب ــات الدخــل = معــدل التغــري يف ســعر رصف العمل ثب

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

شكل 7-2: تطّور الرقم القيايس ألسعار الجملة وأسعار املنتج

شكل 7-3: تطور القوة الرشائية للدوالر والدينار )نسبة مئوية(

املصــدر: تــم حســاب األرقــام بنــاًء عــىل بيانــات ســلطة النقــد الفلســطينية والجهــاز 
املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني.

معدل التضخم
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خــالل نفــس الفــرتة. ونظــرا إىل اســتقرار مــؤرش أســعار املســتهلك خــالل 
ــوة  ــأّن الق ــابق، ف ــع الس ــتواه يف الرب ــس مس ــىل نف ــع األول 2019 ع الرب
الرشائيــة لعملــة الشــيكل اســتقرت أيضــا بــني الربعــني )أنظــر الشــكل3-7(. 

ــاً يف  ــع األول 2019 تراجع ــهد الرب ــار: ش ــدوالر والدين ــة لل ــّوة الرشائي الق
ســعر رصف الــدوالر مقابــل الشــيكل بنحــو 1.65% مقارنــة بالربع الســابق. 
ومــع ثبــات معــدل التضخــم فــإن القــوة الرشائيــة لألفــراد الذيــن يتلقــون 
رواتبهــم بالــدوالر وينفقــون كامــل مرصوفاتهــم بالشــيكل، انخفضــت 

ــبة  ــا بالنس ــو 1.65%. أم ــابق بنح ــع الس ــة بالرب ــع األول مقارن ــالل الرب خ
للربــع األول مقارنــة مــع الريــع املناظــر 2018 فــان معــدل التضخــم بلــغ 
ــل الشــيكل بنحــو 5.26%، مــا  ــدوالر مقاب 0.77% وارتفــع ســعر رصف ال
يعنــي أن القــوة الرشائيــة للــدوالر ارتفعــت بنحــو 4.49%. ونظــراً الرتبــاط 
الدينــار األردين مــع الــدوالر بســعر رصف ثابــت فقــد شــهدت القــوة 
ــاً  ــدوالر تقريب ــىل ال ــرأت ع ــي ط ــورات الت ــس التط ــار نف ــة للدين الرشائي

ــكل 3-7(.  ــر الش )أنظ

ــن  ــاس(  يف شــهر نيســان م ــة )م ــد أبحــاث السياســات االقتصادي ــد معه عق
العــام الجــاري لقــاء طاولــة مســتديرة تحــت عنــوان “تفاقــم االزدحــام 
املــروري يف املــدن الفلســطينية: األثــار والتدخــالت املطلوبــة”، وســنعرض يف 
هــذا الصنــدوق أهــم أســباب االزدحــام املــروري يف الضفــة الغربيــة، وأبــرز 
األثــار الناجمــة عنــه باالســتناد جزئيــا إىل الورقــة الخلفيــة للطاولــة املســتديرة 

ــو عيشــة.1  ــور ســمري أب ــي أعدهــا الدكت الت

يرتافــق توســع الطلــب عــىل النقــل واملواصــالت مــع أثــار إيجابيــة وســلبية، 
ــة  ــو ورسع ــىل النم ــؤرشاً ع ــل م ــىل النق ــب ع ــد الطل ــد تزاي ــة يع ــن جه فم
ــىل  ــب ع ــد الطل ــأّن تزاي ــرى ف ــة أخ ــن جه ــادي. وم ــاط االقتص ــرية النش وت
ــه  ــب علي ــا يرتت ــع م ــروري، م ــم االزدحــام امل ــع تفاق ــاً م ــق غالب ــل يرتاف النق
ــة. وتعــزى مشــكلة االزدحــام املــروري يف الضفــة  ــة وبيئي ــار اقتصادي مــن أث
الغربيــة إىل عــدة أســباب أهمهــا: الزيــادة املضطــردة يف أعــداد املركبــات عــىل 
الطــرق يف ظــل الســعة املحــدودة لشــبكات الطــرق داخــل املــدن وخارجهــا، 
وعــدم مالمئــة تخطيــط املــدن وهيكليــة الشــبكات مــع الطلــب املتزايــد عــىل 
النقــل، وضعــف كفــاءة النقــل العــام. هــذا باإلضافــة إىل اجــراءات االحتــالل 
اإلرسائيــي التــي تعيــق الحركــة املروريــة والقيــود التــي يفرضهــا ملنــع التطوير 

ــق “ج”. يف املناط

زيادة عدد املركبات يف الضفة الغربية يف ظل السعة املحدودة لشبكات 
الطرق داخل املدن وخارجها

شــهد عــدد الســيارات املســجلة ألول مــرة يف الضفــة الغربيــة ازديــاداً ملحوظــاً 
خــالل األعــوام 2007-2017 كــا يظهــر يف الشــكل 1. وكان هــذا العــدد يــزداد 
ســنوياً مبعــدل 18% خــالل الفــرتة، أي أّن العــدد الســنوي تضاعــف بنحــو 3 
مــرات خــالل العقــد. وانعكــس هــذا بزيــادة إجــايل عــدد املركبــات املســجلة 
ــة  ــع مقارن ــو مرتف ــدل من ــذا مع ــنوياً. وه ــو 14% س ــة بنح ــة الغربي يف الضف
مبعــدل النمــو الســنوي ألعــداد املركبــات حــول العــامل خــالل الفــرتة -2015

1990 والبالــغ نحــو 3% فقــط.

ترافقــت ظاهــرة ارتفــاع أعــداد الســيارات املســجلة يف الضفــة الغربيــة مــع 
ارتفــاع يف نســبة املركبــات الخاصــة اىل إجــايل عــدد املركبــات املســجلة بنحــو 
9 نقــاط مئويــة، كذلــك ارتفــاع نســبة األرس التــي متلــك ســيارة خاصــة أو أكــر 

مــن 22% يف العــام 2007 إىل نحــو 38% يف 2017. 2

ــام  ــم االزدح ــاس(. )2019(. تفاق ــطيني )م ــة الفلس ــات االقتصادي ــاث السياس ــد أبح معه  -1
ــة مســتديرة.  ــة. جلســة طاول ــار والتدخــالت املطلوب املــروري يف املــدن الفلســطينية: األث

https://www.mas.ps/files/server/2019/Round%20Table%203%20Arabic.pdf
بيانات التعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت، 2017.  -2

صندوق 6: االزدحام املروري يف الضفة الغربية: األسباب واألثار

ــد  ــة خــالل العق ــة الغربي ــاع الحــاد يف أعــداد الســيارات يف الضف ــج االرتف نت
املــايض عــن عاملــني أساســيني: السياســة الحكوميــة بتخفيــض رضيبــة الــرشاء 
عــىل الســيارات الخاصــة مــن 75% إىل 50% يف العــام 2011، وتحســن 
التســهيالت االئتانيــة التــي تقدمهــا املصــارف لتمويــل رشاء الســيارات. 
ــة  يوضــح الجــدول 1 أّن قيمــة قــروض الســيارات الخاصــة يف الضفــة الغربي
ــون  ــوايل 226.4 ملي ــام 2007 إىل ح ــون دوالر يف الع ــن 83 ملي ــت م تضاعف

دوالر يف العــام 2017.

باملقابــل مل يحــدث تطويــر كبــري يف البنــى التحتيــة لشــبكات الطــرق داخــل 
ــغ مجمــوع أطــوال الطــرق  ــادة ســعتها. بل ــا يعمــل عــىل زي املــدن وخارجه
يف الضفــة الغربيــة يف العــام 2007 نحــو 8.4 ألــف كيلــو مــرت مقابــل حــوايل 
8.6 ألــف كيلــو مــرت يف العــام 2017، أي بزيــادة مبعــدل أقــل مــن 3% فقــط 
خــالل العقــد. وانعكــس هــذا بالطبــع عــىل ارتفــاع كبــري يف كثافــة املركبــات 
ــاً يف  ــغ الضعــف تقريب ــل كل كيلومــرت مــن الطــرق( بل ــات مقاب )عــدد املركب
العقــد األخــري كــا يبــني الشــكل 2. كذلــك أدى ارتفــاع أعــداد املركبــات يف ظل 
محدوديــة توســع شــبكات الطــرق إىل زيــادة كبــرية يف تدفــق املركبــات عــىل 
الطــرق. وأوضحــت الدراســات أّن معــدل الزيــادة الســنوية يف التدفــق خــالل 

شكل 1: أعداد املركبات املسجلة أول مرة يف الضفة الغربية

املصدر: االدارة العامة للتخطيط الطرق واملواصالت 2018

جدول 1: اجاميل القروض املرصفية لتمويل رشاء السيارات الخاصة يف الضفة الغربية 2007-2017 )مليون دوالر(

املصدر: سلطة النقد الفلسطينية، 2019.
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ــرية،  ــه والب ــي رام الل ــو 4.9% يف مدنيت ــغ نح ــة بل ــة املاضي ــوام الخمس األع
ــات  ــاء املركب ــال عــىل اقتن ــس. ومــع اســتمرار االقب ــة نابل ونحــو 4% يف مدين
الجديــدة، ومحدوديــة املــوارد املاديــة للحكومــة الفلســطينية والهيئــات 
املحليــة، وهــو مــا يحــول دون االســتثار بشــكل أكــر يف البنيــة التحتيــة فــإن 
مشــكلة االزدحــام املــروري يف الضفــة الغربيــة ســوف تتفاقــم يف املســتقبل.

عــدم مالمئــة تخطيــط املــدن وهيكليــة شــبكات الطــرق مــع الطلــب 
املتزايــد عــىل النقــل

يفاقــم الوضــع الحــايل لألبنيــة والطــرق الرشيانيــة يف املــدن الفلســطينية مــن 
ــب  ــاء العمــراين ألغل مشــكلة االزدحــام املــروري، إذ أّن تشــييد وتوســيع البن
املــدن الفلســطينية يتــم بنــاءا عــىل هيــاكل واحــكام تنظيميــة قدميــة. وبنــاءا 
ــة املزدحمــة  ــة يف املناطــق التجاري ــد مــن األبني ــم تشــييد عدي ــك ت عــىل ذل
داخــل مراكــز املــدن دون ارتــدادات أماميــة، ودون النظــر إىل األثــر املــروري 
املرتتــب عــىل وجودهــا. وهــذا بــدوره قلــل مــن املســاحات املتاحــة لتغيــري 
حــدود الطــرق الرشيانيــة يف مراكــز املــدن وتوســعتها، مــع مــا يرتافــق مــن 

التكلفــة املرتفعــة لالســتمالك والتوســع داخــل مراكــز املــدن.

ضعف كفاءة النقل العام

ــيع  ــة توس ــة وصعوب ــة الغربي ــل يف الضف ــىل النق ــب ع ــد الطل ــل تزاي يف ظ
شــبكات الطــرق والبنــى التحتيــة الســتيعاب هــذا التزايــد، فــإن النقــل العــام 
ــروري.  ــف مــن حــدة االزدحــام امل ــاً يف التخفي ميكــن أّن يلعــب دوراً محوري
ولكــن تطويــر شــبكة متكاملــة مــن النقــل العــام يبــدو هدفــا صعــب املنــال 
يف الضفــة الغربيــة خــالل املــدى املنظــور. ومــن بــني األســباب التــي تحــول 
دون ذلــك عــدم توفــر الدعــم املــادي الحكومــي للنقــل العــام كــا هــو الحــال 
ــىل أّن  ــد ع ــام يعتم ــل الع ــن أّن النق ــال ع ــذا فض ــدول. ه ــن ال ــد م يف العدي
تســاهم خطــوط النقــل املربحــة يف متويــل جــزء مــن تكاليــف خطــوط النقــل 
ــم  ــن والتنظي ــن التضام ــة م ــة عالي ــب درج ــا يتطل ــو م ــة، وه ــل ربحي األق

وكالهــا يصعــب توفــريه عــىل املــدى القصــري. 

عدم االلتزام بتطبيق أنظمة السري واجراءات االحتالل اإلرسائييل 

ــوف  ــن الوق ــني الســري وأماك ــزام بقوان ــدم االلت ــرور وع ــوىض امل ال شــك أّن ف
ــكلة  ــاهم يف مش ــركاب تس ــزال ال ــل وإن ــة لتحمي ــع املخصص ــاب املواق وغي
ــة  ــة وانتقائي ــة املروري ــع ضعــف الرقاب ــق هــذا م ــروري. ويرتاف االزدحــام امل
منــح املخالفــات، فضــالً عــن املشــاكل الخاصــة املرتافقــة مــع كــرة الســيارات 
ــة  ــس لرشط ــي لي ــيارات الت ــة والس ــري املؤمن ــطوبة( وغ ــة )املش ــري املرخص غ
ــبب  ــرى، تتس ــة أخ ــن ناحي ــا. م ــل معه ــة التعام ــطينية صالحي ــرور الفلس امل
اجــراءات االحتــالل اإلرسائيــي بتعزيــز االختناقــات املروريــة، إذ يــؤدي منــع 
املــرور عــىل طــرق معينــة والحيلولــة دون تطويــر الطــرق يف املناطــق “ج”، 
إضافــة إىل الحواجــز الدامئــة “والطيــارة” وإغــالق مداخــل بعــض املــدن 
والتجمعــات الســكانية بشــكل دائــم أو جــزيئ إىل تفاقــم املشــاكل املروريــة 

ــة وإنســانية. ــف اقتصادي ــن تكالي ــق م ــا يرتاف ــع م م

األثار الناجمة عن االزدحام املروري

االقتصاديــة •  للتكلفــة  مختلفــة  مكونــات  هنــاك  االقتصاديــة:  األثــار 
ــري.  ــن التأخ ــم ع ــدور الناج ــت امله ــة الوق ــروري: أوالً، قيم ــام امل لالزدح
ــا  ــاس موحــد لتكلفــة الوقــت املهــدور نظــرا الختالفه يصعــب إيجــاد قي
مــن شــخص آلخــر. ومــع ذلــك توصلــت دراســة أجريــت لتقديــر تكلفــة 
الوقــت املهــدور الناجــم عــن االزدحــام املــروري عــىل املدخــل الشــايل 
ــالل  ــاعة خ ــف س ــوايل 540 أل ــغ ح ــة تبل ــل، إىل أّن التكلف ــة الخلي ملدين
العــام 2015، أي مــا قيمتــه 400 ألــف دوالر تقريبــا. ثانيــاً، زيادة اســتهالك 
ــاً  ــاء االزدحــام املــروري. ووفق ــود الناجــم عــن التوقــف املتكــرر أثن الوق
لنفــس الدراســة فــإن مقــدار الزيــادة يف اســتهالك الوقــود يصــل إىل حــوايل 
ــإن  ــايل ف ــون دوالر، بالت ــادل 1.6 ملي ــا يع ــود، أي م ــرت وق ــون ل 1.1 ملي
ــايل  ــل الش ــد املدخ ــروري عن ــام امل ــة لالزدح ــة الكلي ــة االقتصادي التكلف
ملدينــة الخليــل فقــط يعــادل 2 مليــون دوالر يف العــام 2015. ثالثــا، هنــاك 
التكاليــف الناجمــة عــن الضغــط والتوتــر النفــي واإلجهــاد الــذي ينجــم 

عــن االزدحــام والتأخــري. 
ــة، إذ •  ــاراً ســلبية عــىل البيئ ــروري أث ــف االزدحــام امل ــة: يخل ــار البيئي اآلث

يــؤدي إىل تلــوث الهــواء خصوصــاً يف املــدن وهــو مــا يؤثــر عــىل الجهــاز 
التنفــي ويــؤدي اىل أمــراض متعــددة كــا أثبتــت الدراســات يف العديــد 
ــون مــن  ــاين أوكســيد الكرب ــدول. وفــوق هــذا يســاهم انطــالق ث مــن ال
عــوادم الســيارات يف االحتبــاس الحــراري والتأثــري عــىل املنــاخ بشــكل عــام 

مــع مــا يرتافــق معــه مــن تكاليــف اقتصاديــة وبيئيــة. 

إسالم ربيع، ماس

شكل 2: عدد املركبات مقابل كل كيلومرت عىل الطرق يف الضفة الغربية 
2017-2010

املصدر: االدارة العامة لتخطيط الطرق واملواصالت 2018
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8- التجارة الخارجية1 

امليزان التجاري

بلغــت قيمــة الــواردات الســلعية “املرصــودة” 2 يف الربــع األول 
2019 نحــو 1,419.2 مليــون دوالر، وهــو مــا ميثــل انخفاضــاً بنســبة 
5% مقارنــة بالربــع الســابق، أّمــا باملقارنــة مــع الربــع املناظــر 2018 
ــل  ــبة 4%. باملقاب ــادة بنس ــلعية زي ــواردات الس ــجلت ال ــد س فلق
بلغــت قيمــة الصــادرات الســلعية املرصــودة يف الربــع األول 260.2 
مليــون دوالر، وهــو مــا ميثــل انخفاضــاً بنســبة 12% و5% مقارنــة 
ــك تكــون قيمــة  ــوايل. وعــىل ذل ــع الســابق واملناظــر عــىل الت بالرب
الصــادرات قــد شــكلت مــا يقــارب 18% مــن قيمــة الــواردات 
يف الربــع األول )الشــكل 8-1(. وميثــل الفــارق بــني الصــادرات 
والــواردات العجــز يف امليــزان التجــاري الســلعي والــذي بلــغ 1,159 
ــف نتيجــة  ــد تحســن هــذا العجــز بشــكل طفي ــون دوالر. ولق ملي
ــغ 4.7  ــذي بل ــل ال ــادل الخدمــات مــع إرسائي ــزان تب الفائــض يف مي

ــكل 2-8(. ــر الش ــون دوالر )انظ ملي

ميزان املدفوعات

الحســاب الجــاري يف ميــزان املدفوعــات هــو صــايف الرتاكــم يف ثالثــة 
موازيــن فرعيــة هــي:

ــن •  ــواردات م ــادرات وال ــة الص ــايف قيم ــاري، أي ص ــزان التج املي
ــات. ــلع والخدم الس

ميــزان الدخــل، أي صــايف تحويــالت دخــل عوامــل اإلنتــاج )مثــل • 
ــل  ــني يف إرسائي ــة والقطــاع العامل ــالت أجــور عــال الضف تحوي

والخــارج(.
ميــزان التحويــالت الجاريــة، مثــل املســاعدات الدوليــة للحكومــة • 

ــالت الخاّصة. والتحوي

تشــري النتائــج األوليــة مليــزان املدفوعــات الفلســطيني يف الربع األول 
ــاري إىل 306  ــاب الج ــز يف الحس ــع العج ــام 2019 إىل تراج ــن ع م
مليــون دوالر. وهــذا أدىن بنســبة 23% مقارنــة مــع الربــع الســابق. 
كــا انخفــض العجــز بشــكل حــاد، بنســبة 31%، مقارنــة مــع الربــع 
املناظــر 2018. وتحقــق العجــز نتيجــة عجـــز يف الـــميزان التجــاري 
ــة 639.8  ــل بقيم ــزان الدخ ــض يف مي ــل فائ ــة 1,462.6، مقاب بقيم
ــل،  ــني يف إرسائي ــد أساســاً مــن تعويضــات العامل ــون دوالر، تولّ ملي
وفائــض يف ميــزان التحويــالت الجاريــة بقيمــة 516.8 مليــون دوالر 

)أنظــر الجــدول 1-8(.

جــرى متويــل عجــز امليــزان الجــاري هــذا مــن الحســاب الرأســايل 
ــرضوري  ــن ال ــون دوالر. وم ــغ 166.7 ملي ــر مبل ــذي وفّ ــايل، ال وامل
االنتبــاه إىل أّن هــذا البنــد )الحســاب الرأســايل والحســاب املــايل( 
ــاً عــىل االقتصــاد الوطنــي، طاملــا كانــت قيمتــه موجبــة.  مُيثــل دين

مصــدر األرقــام يف هــذا القســم: الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني2019، إحصــاءات   -1
ــد  ــلطة النق ــطيني وس ــاء الفلس ــزي لإلحص ــاز املرك ــودة. والجه ــة املرص ــارة الخارجي التج
ــع األول 2019. ــطيني الرب ــات الفلس ــزان املدفوع ــة ملي ــج األولي ــطينية 2019، النتائ الفلس
التجــارة الســلعية املرصــودة هــي أرقــام التجــارة املســّجلة يف فواتــري املقاصــة )للتجــارة مــع   -2
إرسائيــل( والبيانــات الجمركيــة )التجــارة املبــارشة مــع العــامل الخارجــي(. يُضــاف إىل ذلــك 
ــام التجــارة  ــي تقــوم وزارة الزراعــة بتســجيلها(. أرق ــة )الت ــام التجــارة باملــواد الزراعي أرق
املرصــودة هــي أدىن بشــكل ملحــوظ مــن األرقــام الكليــة للتجــارة الخارجيــة الفلســطينية. 

تقديــرات األرقــام الكليــة يتــم تســجيلها يف ميــزان املدفوعــات الفلســطيني.

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

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

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

* البيانــات باســتثناء الجــزء مــن محافظــة القــدس الــذي ضمــه االحتــالل اإلرسائيــي 
ــام 1967. يف الع

ــني  ــام ب ــل االســتثنايئ يف صــايف الســهو والخطــأ، واألرق ــم احتســاب قيمــة التموي ** ت
األقــواس أرقــام ســالبة.
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ــني عجــز الحســاب  ــام ب ــوازن ت ــاً أّن يحــدث ت ــن املفــرتض نظري م
الجــاري وفائــض الحســاب الرأســايل واملــايل. أي أّن القيمــة الصافيــة 
لهــا يجــب أن تســاوي صفــر. ولكــن غالبــاً مــا يكــون هنــاك فــارق 
بينهــا، بســبب نقــص البيانــات أو التهريــب، وهــو مــا يتم تســجيله 

تحــت بنــد “حســاب الســهو والخطــأ”. 3

االستثامرات الدولية

بلغــت قيمــة األصــول الخارجيــة لالقتصــاد الفلســطيني نهايــة الربــع 
ــي  ــتثار األجنب ــكل االس ــون دوالر، ش ــو 6,841 ملي األول 2019 نح
ــل  ــة 20%. باملقاب ــتثارات الحافظ ــبة 5%، واس ــا نس ــارش منه املب
بلــغ إجــايل أرصــدة الخصــوم عــىل االقتصــاد حــوايل 5,117 مليــون 

دوالر، شــكل االســتثار املبــارش 54% منهــا.

يعــر الفــارق بــني األصــول والخصــوم عــىل أّن املقيمــني يف فلســطني 
“يســتثمرون” 1,724 مليــون دوالر يف الخــارج أكــر مــا “يســتثمر” 
ــزءاً  ــاه إىل أّن ج ــب االنتب ــن يتوج ــطني. ولك ــني يف فلس ــري املقيم غ
كبــرياً مــن األصــول )58%( هــو عبــارة عــن إيداعــات نقديــة 
)غالبــاً مــن املصــارف املحليــة( يف البنــوك الخارجيــة أو عملــة 
متداولــة يف االقتصــاد الفلســطيني، وهــذه اإليداعــات أو العمــالت 

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

إىل بنــد صــايف الســهو والخطــأ.

شكل 8-3: رصيد االستثامرات الدولية )نهاية الربع األول 2019( 
)مليون دوالر(

مفاهيم وتعاريف اقتصادية
Bonds vs. Stocks  السندات مقابل األسهم

ليســت اســتثارات فلســطينية يف الخــارج باملعنــى املتعــارف عليــه 
لالســتثار. وإذا مــا أخذنــا االســتثارات املبــارشة فقط بعــني االعتبار 
ــني(  ــري املقيم ــب )غ ــتثارات األجان ــري إىل أّن اس ــام تش ــإّن األرق ف
ــة  ــارشة الخارجي ــتثارات املب ــىل االس ــد ع ــطني تزي ــذة يف فلس املنف
للمقيمــني يف الضفــة والقطــاع مبقــدار 2,388 مليــون دوالر )أنظــر 

ــكل 3-8(. الش

الســند هــو وثيقــة ديــن، يف حــني الســهم هــو وثيقــة ملكيــة لحصــة 
ــد أرباحــاً أو  ــا يول ــا. وكالً منه ــة م ــة )لســهم معــني( يف رشك معين
ــق  ــن الســند يرتاف ــة الســند(، ولك ــة يف حال خســائر )أرباحــاً ضائع
ــراً  ــهم. ونظ ــن الس ــعر م ــذب أدىن يف الس ــل وتذب ــر أق ــع مخاط م
ألّن األســهم ترتافــق مــع مخاطــرة أعــىل، فــإّن االســتثار فيهــا غالبــاً 
مــا يعطــي أرباحــاً أعــىل مــن االســتثار يف الســندات عــىل املــدى 
ــام  ــذ الع ــت من ــهم حقق ــاءات إىل أّن األس ــري اإلحص ــل. وتش الطوي
1928 عائــداً ســنوياً بلــغ 10% باملتوســط يف الســوق األمريكيــة، يف 

ــد الســنوي عــىل الســندات %6-5. حــني مل يتجــاوز العائ

الســند هــو وثيقــة ديــن مببلــغ محــدد ومبعــدل فائــدة ثابــت يطلــق 
ــخ اســتحقاق محــدد أيضــاً.  ــون”، وتاري ــه اســم “معــدل الكوب علي
ــرتاض  ــا( باالق ــة م ــا )أو حكوم ــة م ــوم رشك ــال، تق ــبيل املث ــىل س ع
مــن العامــة عــر إصــدار ســندات بقيمــة أســمية تعــادل 100دينــار، 
ــخ اســتحقاق التســديد  ــون ســنوي يعــادل 5%، وتاري ومعــدل كوب
بعــد 10 ســنوات. هــذا يعنــي أّن الرشكــة ســتحصل عــىل 100 دينــار 
اآلن مــن كل شــخص يشــرتي أحــد ســنداتها. وســتقوم الرشكــة بدفــع 
5 دنانــري لحامــل كل ســند يف نهايــة كل ســنة مــن الســنوات العــرش، 
كــا تتعهــد بــأن تســدد لــكل حامــل ســند 100 دينــار بعــد عــرش 
ســنوات. أي أّن حامــل الســند ســوف يحصــل باإلجــايل عــىل 150 

دينــار. 

السندات وسعر الفائدة

ــرر أن يبيعــه  لنفــرتض أّن أحــد حامــي الســندات ســابقة الذكــر ق
ــتحقاق.  ــخ االس ــل تاري ــوام قب ــة أع ــة، أي خمس ــنة الخامس يف الس
ولنفــرتض ايضــاً أن ســعر الفائــدة يف الســوق ارتفــع خــالل الســنوات 
الخمــس املاضيــة مــن 5% إىل 6%. واضــح أّن املشــرتي الجديــد 
يريــد اآلن أّن يحصــل عــىل فائــدة تعــادل 6% ولــن يكتفــي بفائــدة 
ــتعداد  ــىل اس ــك ســيكون ع ــة يف الســند )5%(. لذل ــون الثابت الكوب
ــل مــن ســعره اإلســمي )مــن 100  ــرشاء الســند ولكــن بســعر أق ل
دينــار( حتــى يضمــن أّن يحصــل معــدل ربــح يعــادل 6%. وميكــن 
تقديــر الســعر التــوازين الجديــد للســند بدقــة، وهــو يبلــغ 95.73 
دينــار. وهــذا املبلــغ يعــادل القيمــة الحاليــة للدنانــري الخمســة التي 
ــة مــن  ســوف يتلقاهــا املشــرتي يف كل ســنة مــن الســنوات املتبقي
حيــاة الســند، مضافــاً إليــه القيمــة الحاليــة للســعر االســمي للســند 
)100 دينــار( الــذي ســوف يحصــل عليــه يف تاريــخ اســتحقاق 

الســند.1

القيمــة الحاليــة هــي قيمــة املدفوعــات التــي ســتحقق مســتقبالً مخصومــة بســعر   -1
الفائــدة الســائد يف الســوق. وتفســري حســاب القيمــة الحاليــة هــو كالتــايل: إذا كان إجــايل 
اإليــراد الــذي ســيتحقق مســتقبالً يعــادل 125 دينــار، فكــم تبلــغ قيمــة االســتثار )ســعر 

ــح عــىل هــذا االســتثار ســوف يعــادل %6. ــة اآلن لضــان أن الرب رشاء الســند( الالزم
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ــية  ــة عكس ــاك عالق ــني. أوالً، أن هن ــال إىل نتيجت ــذا املث ــا ه يقودن
بــني ســعر الســند ذو الكوبــون الثابــت وســعر الفائــدة: حاملــا 
يطــرأ ارتفــاع عــىل ســعر الفائــدة يف الســوق فــإن املشــرتي الجديــد 
للســند ســوف يدفــع ســعر اقــل مــن الســعر االســمي للســند، حتــى 
ــون الثابــت، ويعــادل  ــح الكوب ــح أعــىل مــن رب يضمــن تحقيــق رب
ســعر الفائــدة الجديــد. والعكــس بالعكــس ايضــاً، إذا طــرأ انخفــاض 
عــىل ســعر الفائــدة يف الســوق، فــإن حامــل الســند ســوف يطلــب 
ــن الســعر اإلســمي للســند.  ــد ســعراً أعــىل م ــن املشــرتي الجدي م
ــن  ــي م ــندات ه ــن رشاء الس ــق م ــي تتحق ــاح الت ــاً، إّن األرب ثاني
نوعــني، 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 

ــدة يف الســوق.  الفائ

السندات واملخاطرة

يتأثــر ســعر الســندات يف الســوق أيضــاً بدرجــة وبتحــوالت املخاطرة 
املرتبطــة بقــدرة املديــن )أي الطــرف الــذي أصــدر الســندات( عــىل 
تســديد دفعــات الكوبــون الدوريــة و/أو إطفــاء قيمــة الســند 
ــا  ــإن الســندات له عندمــا يحــني موعــد الســداد. ولهــذا الســبب ف
أســعار مختلفــة )معــدالت ربــح متباينــة( عــىل ضــوء درجــة الثقــة 
ــة  ــن الخاص ــعار أدىن م ــاً أس ــا غالب ــة له ــندات الحكوم ــن: س باملدي
عــىل ضــوء افــرتاض أّن الحكومــات نــادراً مــا تفلــس. يعــرض الشــكل 
1، تحــوالت العائــد عــىل ســندات الحكومــة اليونانيــة خــالل الفــرتة 
)2005-2019(. ويتضــح مــن الشــكل أّن الســوق كان يطلــب عائــداً 
وصــل إىل أكــر مــن 25% إبــان األزمــة املاليــة الحــادة التــي أصابــت 
ــاع  ــذا االرتف ــالس. وه ــد اإلف ــا إىل ح ــل به ــان وكادت أن تص اليون
الحــاد يف العائــد عــىل ســندات الخزينــة )10ســنوات( انعكــس 
طبعــاً يف االنخفــاض الحــاد لســعر هــذه الســندات يف الســوق، اىل 
30.50 يــورو يف كانــون ثــاين 2012. الحــظ كيــف أن العائــد انخفــض 
ــة نســبياً )وســعر الســندات ارتفــع اىل 100.6  إىل مســتويات متدني

ــان.  ــد تحســن األداء االقتصــادي لليون ــورو يف آذار 2019( عن ي
 

ــة  ــوع العمل ــك بن ــط كذل ــرة ترتب ــاً أّن املخاط ــه ايض ــدر التنوي يج
ــة عرضــه  ــت العمل ــا كان ــا. اذ كل ــم إصــدار الســندات به ــي يت الت
النخفــاض قيمتهــا )بالنســبة للعمــالت األخــرى( وعرضــه للتضخــم 
املرتفــع، كلــا طلــب الســوق معــدالت فائــدة أعــىل عــىل الســندات 
التــي تصــدر بهــا. ولهــذا الســبب فــإّن الســندات الصــادرة بالــدوالر 
ــالت  ــندات بالعم ــن الس ــىل م ــعار أع ــا أس ــورو له ــي أو الي األمري

األخــرى. 

األسهم

تبيــع الــرشكات أســهاً للحصــول عــىل رأس املــال الــرضوري ملبــارشة 
األعــال أو التوســع فيهــا. ويطلــق عــىل اإلصــدار األول ألســهم رشكــة 

ــا  ــو م ــام األويل” )IPO(، وه ــاب الع ــم “االكتت ــة اس ــا يف البورص م
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 عــىل ضــوء العــرض 
والطلــب، والــذي يتحــدد بــدوره تحســن أداء الرشكــة وقدرتهــا عــىل 
تحقيــق أربــاح حاليــة وعىل توقعــات أدائهــا املســتقبلية. والربح )أو 
الخســارة( مــن االســتثار يف األســهم يعتمــد عــىل األربــاح الســنوية 
ــور )أو  ــىل التط ــهمها، وع ــة أس ــىل حمل ــرشكات ع ــا ال ــي توزعه الت
الرتاجــع( يف ســعر األســهم بالبورصــة. ولكــن األســهم، عــىل العكــس 
مــن الســندات، ال تحمــل تعهــداً بتقديــم أربــاح ســنوية مضمونــة  
)الكوبــون(، كــا أن ســوق األســهم يرتافــق غالبــاً مــع درجــة عــدم 
تأكــد عاليــة وذبذبــات حــادة يصعــب بعــض األحيــان تفســري 
مرراتهــا. وهــو مــا يعنــي إمكانيــة خســارة قيمــة االســتثار عندمــا 
تتدهــور أســعار األســهم إىل مســتويات متدنيــة للغايــة، كــا حصــل 
مثــالً إبــان األزمــة املاليــة العامليــة يف ثالثينيــات القــرن املــايض ويف 

نهايــة العقــد األول مــن القــرن الحــايل.       

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

 املصدر: البنك املركزي اليوناين، 2019: 
https://www.bankofgreece.gr/Pages/en/Statistics/rates_markets/titloield-
imosiou/titloieldimosiou.aspx?Year=2017
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المراقب االقتصادي, عدد 57 / 2019

20142015201620172018املؤرش
1 20181 2019

الربع األولالربع الرابعالربع الثالثالربع الثاينالربع األول

السكان )ألف نسمة(
4,429.14,530.44,632.04,733.44,915.34,808.84,838.94,869.34,900.04,930.7فلسطني

2,696.72,750.02,803.42,856.72,953.92,897.02,913.12,929.32,945.72,962.1الضفة الغربية
1,732.41,780.41,828.61,876.71,961.41,911.81,925.81,940.01,954.31,968.5قطاع غزة

سوق العمل )حسب التعريف الجديد املعتمد من جهاز اإلحصاء للقوى العاملة(2
917.0928.9939.6948.7956.3935.4921.7960.71,005.3986.4عدد العاملني )ألف شخص(

45.844.043.844.043.543.142.743.944.144.3نسبة املشاركة )%(
26.923.023.925.726.226.527.426.924.226.8معّدل البطالة )%(
17.716.617.518.417.318.118.517.015.816.4-   الضفة الغربية

43.934.835.438.343.141.744.345.940.946.3-   قطاع غزة

الحسابات القومية )مليون دوالر(
12,715.612,673.013,425.714,498.114,615.93,689.93,559.53,659.83,706.73,703.9الناتج املحي اإلجايل

11,840.411,805.112,337.712,844.713,110.33,182.93,258.53,316.93,352.03,408.5-    اإلنفاق االستهاليك الخاص
3,478.23,429.53,530.33,809.83,828.1977.5904.3957.7988.6858.0-    اإلنفاق االستهاليك الحكومي
2,415.02,677.42,827.03,305.63,536.0876.7837.3916.1905.9841.6-    التكوين الرأسايل اإلجايل

2,172.32,338.12,381.02,692.72,903.5713.0714.3707.0769.2718.6-    الصادرات
7,208.97,537.67,626.78,066.78,730.92,072.32,141.52,227.72,289.42,181.3-    الواردات )-(

الناتج املحيل للفرد )دوالر(
3,051.72,973.13,080.13,254.63,198.4815.4781.5798.3803.2798.4باألسعار الجارية

2,940.72,973.13,044.43,072.43,021.4746.2735.8760.5778.9755.4باألسعار الثابتة )أسعار 2015(
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()5,199.6()5,036.7(امليزان التجاري
1,482.41,712.21,896.01,992.02,393.9568.9603.7608.8612.4639.8ميزان الدخل

1,405.31,421.41,408.61,818.61,774.4348.3450.2467.1508.8516.8ميزان التحويالت الجارية
)306()399.1()444.7()373.3()442.1()1,659.2()1,563.6()1,941.6()2,066.0()2,149.0(ميزان الحساب الجاري

أسعار الرصف والتضخم
3.5773.8843.8403.6033.5933.4613.5733.6353.7043.643سعر رصف الدوالر مقابل الشيكل
5.0465.4835.4185.0835.0674.8815.0375.1275.2245.139سعر رصف الدينار مقابل الشيكل

0.260.490.010.00)0.60()0.19(0.21)0.22(1.731.43معّدل التضخم )%(3

املالية العامة )عىل األساس النقدي، مليون دوالر(
2,784.82,890.23,551.03,656.53,469.5991.0862.3938.6677.7711.3صايف اإليرادات املحلية )مبا فيها املقاصة(

3,435.03,424.33,659.33,791.43,662.4930.8879.3910.5941.8667.9النفقات الجارية
164.1176.7216.5255.3277.745.659.063.8109.341.9النفقات التطويرية

1.5)373.4()35.7()76.0(14.6)470.5()390.2()324.7()710.9()814.3(فائض/عجز املوازنة الكي )قبل املنح(
1,232.0799.0766.9719.8667.387.2159.8194.2226.266.7إجايل املنح واملساعدات

68.2)147.2(417.688.1442.3329.5196.8101.783.8158.4فائض/ عجز املوازنة الكي )بعد املنح(
2,216.82,537.22,483.82,543.22,369.62,448.82,367.62,352.32,369.62,315.2الدين العام الحكومي

القطاع املرصيف )مليون دوالر(
11,815.412,602.314,196.415,850.216,125.015,916.715,763.016,179.416,125.016,503.2موجودات/ مطلوبات املصارف

1,464.01,461.71,682.41,892.71,912.01,926.81,819.71,863.91,912.01,931.4حقوق امللكية
8,934.59,654.610,604.611,982.512,227.312,002.311,992.612,194.212,227.312,394.4ودائع الجمهور

4,895.15,824.76,871.98,026.08,432.38,175.48,260.08,293.68,432.38,569.5التسهيالت االئتانية

املؤرشات االقتصادية الرئيسية يف فلسطني 2014 - 2018

تغطي البيانات األرايض الفلسطينية باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إرسائيل عام 1967 )باستثناء بيانات البطالة والسكان(.
1 بيانات األرباع لألعوام 2018-2019 هي بيانات أولية عرضة للتنقيح والتعديل. األرقام بني األقواس هي أرقام سالبة.

2  اعتمد الجهاز املركزي لإلحصاء، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، تعريفا منقحا للبطالة ينص عىل أّن 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.
3 معّدل 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.


