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

سلطة النقد الفلسطينية
هيئة سوق رأس املال الفلسطينية

57  59



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

سلطة النقد الفلسطينية
هيئة سوق رأس املال الفلسطينية

57

شباط، 2020

عدد 59 / 2019

Issue 59/2019
املحرر:  د. نعامن كنفاين - معهد ابحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني )ماس(

املنسقون من املؤسسات املشاركة يف اإلصدار:

إسالم ربيع - منسق عام )ماس( 

أمينة خصيب - الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني

د. شاكر رصصور - سلطة النقد الفلسطينية

د. بشار ابو زعرور - هيئة سوق رأس املال الفلسطينية

حقوق الطبع  والنرش محفوظة © 2020
ال يجوز نرش أي جزء من هذا املراقب أو اختزان مادته بطريقة االسرتجاع أو نقله عىل أي وجه بأي طريقة كانت الكرتونية أو ميكانيكية أو بالتصوير أو بالتسجيل أو خالف ذلك إال مبوافقة 

معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني )ماس(.

http://www.mas.ps/category.php?id=4695y18069Y4695&c_type=2 .النسخة االنجليزية من املراقب متوفرة عىل الرابط التايل

معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني )ماس(
ص. ب 19111، القدس وص.ب 2426، رام الله

+972-2-2987053/4 تلفون:  
+972-2-2987055 فاكس: 

info@mas.ps :بريد إلكرتوين
www.mas.ps :الصفحة االلكرتونية

الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني
ص.ب 1647، رام الله

+972-2-2982700 تلفون:  
+972-2-2982710 فاكس: 

diwan@pcbs.gov.ps  :بريد إلكرتوين
www.pcbs.gov.ps :الصفحة االلكرتونية

سلطة النقد الفلسطينية
ص.ب 452،  رام الله

+972-2-2415251 هاتف: 
+972-2-2409922 فاكس: 
info@pma.ps:  بريد إلكرتوين

www.pma.ps :الصفحة االلكرتونية

هيئة سوق راس املال الفلسطينية
ص.ب 4041، البرية – فلسطني

 +972-2-2946946 هاتف:  
  +972-2-2946947 فاكس: 
www.pcma.ps :املوقع االلكرتوين

info@pcma.ps :بريد الكرتوين

ما يرد يف هذا اإلصدار من آراء، يعّب عن وجهة نظر املؤلفني وال يعكس بالرضورة موقف أو سياسات الوكالة 

اإليطالية للتعاون اإلمنايئ والقنصلية االيطالية العامة يف القدس.

إن الوكالة اإليطالية للتعاون اإلمنايئ والقنصلية االيطالية العامة يف القدس

غري مسؤولني عن أي معلومات غري دقيقة أو تشهريية، أو عن أي سوء استخدام للمعلومات الواردة.

هذا املنشور بدعم من الوكالة اإليطالية للتعاون اإلمنايئ ضمن مرشوع دعم مؤسسة

تعميم مراعاة املنظور النوع االجتامعي ومتكني املرأة يف خطة العمل الوطنية

-SI –GEWE« 2022 2017« منحة رقم 11279



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

1
المراقب االقتصادي, عدد 59 / 2019

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

سلطة النقد الفلسطينية
هيئة سوق رأس املال الفلسطينية

57

املحتويــــــــات:

الناتج املحيل اإلجاميل                  2
صندوق 1 - تعديل بيانات الحسابات القومية يف فلسطني 

للفرتة 2018-2004

سوق العمل                        5
صندوق 2 -أطلس الفقر التفاعيل يف فلسطني

املالية العامة         11

القطاع املايل املرصيف         13
صندوق 3 - أرباح املصارف يف فلسطني باملقارنة 

مع الدول املجاورة

القطاع املايل غري املرصيف        19

صندوق 4 -  الحد األدىن ألسعار التأمينات اإللزامية هو 
ملصلحة الرشكات واملؤّمنني

البيئة االقتصادية         22    

صندوق 5 - سندات األثر اإلمنايئ: منهج مبتكر لتطوير املهارات 
والتوظيف يف فلسطني

األسعار والتضخم                    24

صندوق 6 - مرشوع بحث رائد لتوثيق التزام أوروبا بالتمييز بني 
ارسائيل واألرايض املحتلة

التجارة الخارجية                    26

مفاهيم وتعاريف اقتصادية        28
)Rent and the Rentier State( الريع والدولة الريعية

املؤرشات االقتصادية الرئيسية يف فلسطني
29         2019 - 2014

الربع الثالث 2019 يف سطور:

ــث  ــع الثال ــايل يف الرب ــيل اإلج ــج املح ــغ النات ــاميل: بل ــيل اإلج ــج املح النات  •
ــدل  ــواً مبع ــذا من ــل ه ــة. وميث ــعار الثابت ــار دوالر باألس ــو 3.9 ملي 2019 نح
1% مقارنــة مــع الربــع الســابق وتراجعــاً مبعــدل 0.6% مقارنــة مــع الربــع 
املناظــر 2018. وتحقــق النمــو نتيجــة منــو مبعــدل 1.1% يف الضفــة الغربيــة 
ومنــو بنحــو 0.5% يف قطــاع غــزة. وانعكــس هــذا يف ارتفــاع حّصــة الفــرد مــن 
ــت  ــا تراجع ــة )إىل 1,191 دوالر( بين ــو 0.5% يف الضف ــيل بنح ــج املح النات

ــني.  ــني املتالحق ــني الربع ــاع )إىل 348.1 دوالر( ب ــبة 0.2% يف القط بنس
ــع  ــطني يف الرب ــح يف فلس ــة املنق ــّدل البطال ــض مع ــة: انخف ــغيل والبطال التش  •
ــابق،  ــع الس ــه يف الرب ــّا كان علي ــة ع ــة مئوي ــو 1.4 نقط ــث 2019 بنح الثال
ــط  ــغ متوس ــاع(. وبل ــة و45.1% يف القط ــل إىل 24.6% )13.3% يف الضف ووص
األجــر اليومــي يف فلســطني 136.7 شــيكل، موزعــاً بــني 127.8 شــيكل للعاملــني 
ــني يف  ــيكل للعامل ــاع و261.1 ش ــني يف القط ــيكل للعامل ــة، و55.9 ش يف الضف
ــاع  ــر يف القط ــتخدمني بأج ــبة املس ــت نس ــا بلغ ــتعمرات. ك ــل واملس إرسائي
الخــاص الذيــن يتقاضــون أجــراً شــهرياً أقــل مــن الحــد األدىن لألجــور يف 

فلســطني إىل %30.
ــراً يف  ــاً كب ــام 2019 ارتفاع ــن الع ــث م ــع الثال ــهد الرب ــة: ش ــة العام املالي  •
ــار شــيكل، نتيجــة  ــرادات العامــة واملنــح ليصــل إىل نحــو 4.2 ملي صــايف اإلي
عــودة تدفــق إيــرادات املقاصــة وارتفــاع إيــرادات الجبايــة املحليــة بنســبة 
19%. واملســاعدات الخارجيــة بنســبة 35%، وكــا شــهدت النفقــات العامــة 
ارتفاعــاً بنســبة 33% لتبلــغ حــوايل 3 مليــار شــيكل )أســاس نقــدي(. ووصلــت 
ــار شــيكل.  ــث إىل 1.1 ملي ــع الثال ــة عــى الحكومــة يف الرب املتأخــرات املرتتب
ــغ نحــو  ــع الســابق ليبل ــة بالرب ــام بنســبة 8% مقارن ــن الع ــع الدي ــا ارتف ك

ــار شــيكل. 10.2 ملي
ــث 2019  ــع الثال ــة يف الرب ــهيالت االئتاني ــتقرت التس ــرصيف: اس ــاع امل القط  •
ــع بنســبة 3% لتصــل إىل  ــل منــت الودائ ــار دوالر، باملقاب ــد نحــو 8.9 ملي عن
13 مليــار دوالر. وبلغــت أربــاح املصــارف يف هــذا الربــع 39.4 مليــون دوالر، 
ــة يف  ــل بنحــو 14% مقارن ــع الســابق، وأق ــن الرب ــى بنحــو 7% م وهــذا أع

ــع املناظــر.  الرب
ــة يف  ــرشكات املدرج ــهم ال ــوقية ألس ــة الس ــت القيم ــطني: بلغ ــة فلس بورص  •
بورصــة فلســطني 3.7 مليــار دوالر نهايــة الربــع الثالــث 2019، منخفضــًة مبــا 
ــب.  ــى الرتتي ــر ع ــابق واملناظ ــع الس ــع الرب ــة م ــبته 0.2% و0.4% مقارن نس
ــث 2019  ــع الثال ــطيني يف الرب ــاد الفلس ــهد االقتص ــعار: ش ــم واألس التضخ  •
تضخــاً موجبــاً مبعــدل 0.33% مقارنــة بالربــع الســابق. وبالتــايل فــإّن القــّوة 
ــن يتلقــون دخلهــم  ــا الذي ــة للشــيكل انخفضــت بنفــس املعــدل. أّم الرشائي
ــم  ــإّن قوته ــيكل، ف ــم بالش ــل مرصوفاته ــون كام ــار وينفق ــدوالر والدين بال
ــابق  ــع الس ــة بالرب ــو 2.08% و4.81% مقارن ــاً بنح ــت أيض ــة انخفض الرشائي

ــوايل. ــى الت واملناظــر ع
ــث 2019  ــع الثال ــات يف الرب ــزان املدفوع ــز مي ــل عج ــات: وص ــزان املدفوع مي  •
ــز يف  ــة عج ــايل(، نتيج ــيل اإلج ــج املح ــن النات ــون دوالر )9.9% م إىل 387 ملي
الـــميزان التجــاري )1,696مليــون دوالر(، مقابــل فائــض يف ميــزان الدخــل )770 

ــون دوالر(. ــة )539 ملي ــالت الجاري ــزان التحوي ــض يف مي ــون دوالر(، وفائ 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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2

1- الناتج املحيل اإلجاميل1 

ــام 2019  ــة الع ــطيني نهاي ــاء الفلس ــزي لإلحص ــام الجهــاز املرك ق
بإصــدار سلســلة جديــدة معدلــة للحســابات القوميــة )أنظــر 
الصنــدوق رقــم 1 يف هــذا العــدد مــن “املراقــب”(. وســوف نعتمــد 

ــايل. ــدد الح ــن الع ــدءا م ــدة ب ــة الجدي ــام السلس أرق

شــهد الناتــج املحــيل اإلجــايل الفلســطيني، وهــو القيمــة النقديــة 
لكافّــة أنــواع البضائــع والخدمــات التــي يتــم إنتاجهــا يف االقتصــاد، 
ارتفاعــاً بنحــو 1% يف الربــع الثالــث 2019 مقارنــة مــع الربــع 
الســابق ليصــل إىل 3,915.3 مليــون دوالر )مقاســاً باألســعار الثابتــة 
ــدار 1.1% يف  ــو مبق ــة من ــاع نتيج ــذا االرتف ــد ه ــام 2015(. وتول لع
ــع  ــع الرب ــة م ــا باملقارن ــزة. أم ــة و0.5% يف قطــاع غ ــة الغربي الضف
ــج املحــيل انخفاضــاً  املناظــر مــن العــام الســابق فلقــد شــهد النات

ــو %0.6. بنح

أّدى االرتفــاع يف الناتــج املحــيل بــني الربعــني املتالحقــني، إىل جانــب 
ــج املحــيل  ــن النات ــرد م ــة الف ــاع حّص ــادة يف الســكان، إىل ارتف الزي
بنحــو 0.3% )ارتفــاع بنحــو 0.5% يف الضفــة مقابــل انخفــاض بنحــو 
ــن فلقــد انخفضــت  ــني الربعــني املتناظري 0.2% يف القطــاع(. أمــا ب
ــر  ــو 3.1% )أنظ ــايل بنح ــيل اإلج ــج املح ــن النات ــرد م ــة الف حّص

ــدول 1-1(.  الج

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

الربع الثالث 

2018

الربع الثاين 
2019

الربع الثالث 

2019

859.4830.1832.9فلسطني

1,225.71,185.21,191.0- الضفة الغربية

359.9348.9348.1- قطاع غزة

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

الفجوة بني الناتج املحيل يف الضفة والقطاع

يوضــح الشــكل 1-1 اتســاع الفجــوة بــني مســاهمة الضفــة الغربيــة 
ومســاهمة قطــاع غــزة يف الناتــج املحــيل اإلجــايل لفلســطني خــالل 
العقــد املــايض. وتبلــغ حصــة قطــاع غــزة اآلن نحــو أقــل مــن ُخمس 
الناتــج املحــيل اإلجــايل لفلســطني، نحــو 18% فقــط. أمــا بالنســبة 
ــج املحــيل اإلجــايل يف الضفــة  ــة الفــرد مــن النات ــني حّص للفــرق ب
ــث  ــع الثال ــغ 842.9 دوالر يف الرب ــد بل ــزة فلق ــاع غ ــة وقط الغربي
2019. وبهــذا فــإّن حّصــة الفــرد يف قطــاع غــزة مــن الناتــج املحــيل 
اإلجــايل ال تزيــد اآلن عــى ثلــث نصيــب الفــرد يف الضفــة الغربيــة.

بنية الناتج املحيل اإلجاميل

ارتفعــت حّصــة األنشــطة اإلنتاجيــة يف الناتــج املحــيل اإلجــايل 
لفلســطني بنحــو 0.2 نقطــة مئويــة بــني الربــع الثالــث 2019 والربــع 

مصــدر األرقــام يف هــذا القســم: الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، 2019. إحصــاءات   -1
ــة  ــرات أولي ــي تقدي ــطني. وه ــه، فلس ــة، 2000-2019. رام الل ــة الربعي ــابات القومي الحس

وهــي عرضــة للتنقيــح والتعديــل.

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.

الثــاين 2019 نتيجــة ارتفــاع مســاهمة نشــاط الزراعــة، كــا ارتفعــت 
حصــة أنشــطة التجــارة والنقــل واملعلومــات واملاليــة بنحــو 0.1 نقطة 
ــة  ــدار 0.3 نقط ــاع مبق ــة اإلدارة والدف ــت حص ــا ارتفع ــة، وك مئوي
مئويــة، بينــا انخفضــت حصــة نشــاط الخدمــات مبقــدار 0.5 نقطــة 
مئويــة. أمــا باملقارنــة مــع الربــع املناظــر مــن العــام الســابق فلقــد 
انخفضــت حصــة األنشــطة اإلنتاجيــة بنحــو 0.6 نقطــة مئويــة نتيجــة 
انخفــاض مســاهمة أنشــطة الصناعــة والتعديــن ونشــاط اإلنشــاءات، 
كــا انخفضــت حصــة أنشــطة التجــارة والنقــل واملعلومــات واملاليــة 
مبقــدار 0.8 نقطــة مئويــة، كــا انخفضــت حصــة نشــاط الخدمــات 
ــل ارتفعــت حصــة اإلدارة العامــة  ــة. باملقاب مبقــدار 0.2 نقطــة مئوي

والدفــاع مبقــدار 1.6 نقطــة مئويــة )أنظــر الشــكل 2-1(. 
 

اإلنفاق عىل الناتج املحيل

ــث  ــني الثال ــني الربع ــايل ب ــيل اإلج ــج املح ــة النات ــت قيم انخفض
2019 والثالــث 2018 بنحــو 23.5 مليــون دوالر. وجــاء هــذا نتيجــة 

شكل 1-2: التوزيع املئوي ملساهامت األنشطة يف الناتج املحيل اإلجاميل 
)أسعار ثابتة، سنة األساس 2015(
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تراجــع اإلنفــاق االســتهاليك العــام واالســتثار بنحو97 مليــون دوالر، 
ــة  ــادة طفيف ــع زي ــاص )م ــتهاليك الخ ــاق االس ــاع اإلنف ــل ارتف مقاب
ــع تراجــع  ــق هــذا م ــون دوالر. وتراف يف الصــادرات( بنحــو 70 ملي
ــا يوضــح الجــدول  ــون دوالر ك ــواردات بنحــو 3.2 ملي ــة ال يف قيم
1-2. ولقــد ســاهم اإلنفــاق االســتهاليك العــام واالســتثار يف تراجــع 
ــج املحــيل بنحــو 2.5% بينــا أدى توســع اإلنفــاق االســتهاليك  النات
الخــاص وتراجــع الــواردات إىل املســاهمة بنســبة 1.9% مــن النمــو. 
وصــايف هذيــن املعدلــني يبلــغ 0.6%، وهــو مقــدار تراجــع الناتــج 
املحــيل اإلجــايل يف فلســطني بــني الربعــني املتناظريــن كــا ذكرنــا 

ســابقاً )أنظــر الجــدول 2-1(.

* مالحظة: األرقام والنسب بني األقواس هي قيم سالبة.

صندوق 1: تعديل بيانات الحسابات القومية يف فلسطني للفرتة 2018-2004

االستخدام النهايئ

الربع الثالث 2019 مقارنة مع الربع 

السابق 

الربع الثالث 2019 مقارنة مع الربع 

املناظر 2018

القيمة )مليون 

دوالر(

املساهمة يف منو 

الناتج املحيل )%(

القيمة )مليون 

دوالر(

املساهمة يف منو 

الناتج املحيل )%(

25.00.669.11.8التغر يف االستهالك الخاص

)1.2()47.3(30.50.8)+( التغر يف االستهالك العام

)1.3()49.6(1.50.0)+( التغر يف االستثار

1.30.0)0.1()5.7()+( التغر يف الصادرات

)0.1()3.2(14.80.4)-( التغر يف الواردات

0.0)0.2(2.20.1)+( التغر يف صايف السهو والخطأ

)0.6()23.5(38.71.0الناتج املحيل االجاميل

جدول 1-2: توزع التغري يف اإلنفاق عىل الناتج املحيل )مليون دوالر( ومساهامت 
مكونات الطلب الكيل يف النمو )%(

ــراً  ــيني، نظ ــني والسياس ــد االقتصادي ــرى عن ــة ك ــة أهمي ــابات القومي للحس
ألنهــا تعطــي صــورة شــاملة عــن حــال االقتصــاد وعــن قيمــة املــوارد املتاحــة 
ــج  ــاه الســكان. والنمــو يف النات ــادة رف ــاً لزي ــي ميكــن اســتخدامها مبدئي الت
ــتخداماً  ــر اس ــادي األك ــؤرش االقتص ــو امل ــايل ه ــي( اإلج ــيل )أو القوم املح
ــة  ــات االقتصادي ــل السياس ــاح أو فش ــم نج ــتويات لتقيي ــة املس ــى كاف ع
التــي تنتهجهــا الحكومــات يف الــدول املختلفــة. وعــى الرغــم مــن النواقــص 
املتعــددة التــي يعــاين منهــا مــؤرش الناتــج املحــيل اإلجــايل، إال أنّــه يبقــى 
أفضــل املــؤرشات املتاحــة إلعطــاء صــورة شــاملة عــن حــال االقتصــاد ووفــرة 

املــوارد يف كل دولــة عــى حــدة، أو باملقارنــة مــع الــدول األخــرى.1

تســعى أجهــزة اإلحصــاء يف العــامل إىل تطويــر ومراجعــة قيــم الناتــج 
ــيع  ــن خــالل توس ــواء م ــا بشــكل مســتمر، س املحــيل اإلجــايل يف بلدانه
ــينات  ــالت والتحس ــالل التعدي ــن خ ــا، أو م ــي يغطيه ــطة الت ــرة األنش دائ
املســتمرة عــى طــرق القيــاس، متاشــياً مــع إرشــادات ومنهجيــات التنقيــح 
ــى ذات  ــدة. وع ــم املتح ــة لألم ــة التابع ــرة اإلحصائي ــن الدائ ــدة م املعتم
الطريــق قامــت دائــرة الحســابات القوميــة يف الجهــاز املركــزي لإلحصــاء 
بإجــراء إعــادة تقديــر لقيمــة وبنيــة الناتــج املحــيل اإلجــايل يف فلســطني 
ــل الســابق  ــر التعدي ــل إث ــاء هــذا التعدي ــرتة 2004-2018. وج خــالل الف
ــرض  ــدوق إىل ع ــذا الصن ــام 2014. ســوف نســعى يف ه ــم يف الع ــذي ت ال

أنظــر العــدد 52 مــن املراقــب االقتصــادي الربعــي لعــرض بنيــة الحســابات القوميــة، مبــا   -1
فيهــا الفــرق بــني “املحــيل” و”القومــي”، وأبــرز النواقــص التــي يعــاين منهــا مــؤرش الناتــج 

املحــيل اإلجــايل.

مختــرص للتنقيــح الــذي تــم يف العــام 2014، ثــم إىل توضيــح دواعــي 
ــر  ــرض للتغ ــع ع ــة، م ــابات القومي ــام الحس ــى أرق ــد ع ــل الجدي التعدي

ــه.  ــج املحــيل وعــى بنيت ــم النات ــذي طــرأ عــى قي ال

تعديل قيم الناتج املحيل للفرتة 2012-1994

قــام الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني يف 2014 بإصــدار سلســلة 
جديــدة معدلــة ألرقــام الناتــج املحــيل اإلجــايل باألســعار الثابتــة والجاريــة 
للفــرتة 1994-2012. وجــاءت القيــم الجديــدة، ســواء باألســعار الجاريــة أو 
ــني %1 -  ــرتاوح ب ــب ت ــنوات وبنس ــة يف كل الس ــن القدمي ــى م ــة، أع الثابت
ــن 1994 إىل  ــنوات م ــدم الس ــع تق ــع م ــادة ترتف ــبة الزي ــت نس 8%. وكان
2012. كــا طــرأ تغــر عــى نســب مســاهمة القطاعــات املختلفــة يف الناتــج 
املحــيل. إذ ارتفــع تقديــر مســاهمة الصناعــات التحويليــة مــن %8 إىل %12 
يف 2012 باألســعار الثابتــة، يف حــني انخفضــت نســبة مســاهمة اإلنشــاءات 

ــات بنقطــة واحــدة )إىل %19(.2 ــة )إىل 10%( والخدم ــاط مئوي ــالث نق بث

أسباب التعديل الحايل للناتج املحيل اإلجاميل 

أعلنــت دائــرة الحســابات القوميــة يف الجهــاز املركــزي لإلحصــاء أّن هنــاك 
ــج املحــيل االجــايل يف  ــات النات ــل بيان ــارشة وراء تعدي ــة أســباب مب أربع

فلســطني للفــرتة 2018-2004:
يوفــر العــدد 38 مــن املراقــب االقتصــادي الربعــي مراجعــة أكــر تفصيــال لتعديــل   -2

البيانــات الــذي تــم يف العــام 2014.

أمــا بــني الربــع الثالــث 2019 والربــع الســابق عليــه فقــد ارتفعــت 
قيمــة الناتــج املحــيل اإلجــايل بنحــو 38.7 مليــون دوالر. وتحقــق 
هــذا نتيجــة ارتفــاع اإلنفــاق االســتهاليك الخــاص والعــام واالســتثار 
وتراجــع التصديــر بنحــو 51 مليــون دوالر. ومتــت موازنــة نحــو %29 
مــن هــذه الزيــادة بارتفــاع الــواردات )التــي ازدادت مبقــدار 14.8 
مليــون دوالر(. وســاهم اإلنفــاق االســتهاليك الخــاص والعــام بنمــو 
يعــادل 1.4%، بينــا أدى تراجــع الصــادرات وارتفــاع الــواردات إىل 
تراجــع يف منــو الناتــج املحــيل اإلجــايل بنحــو 0.5%. وهــو مــا يعنــي 
أّن صــايف النمــو بلــغ نحــو 1% بــني الربعــني املتالحقــني كــا ذكرنــا 

ســابقاً )أنظــر الجــدول 2-1(.
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العــرض  جــداول  وضــع  إىل  مؤخــراً  توصــل  اإلحصــاء  جهــاز  أّن  أوالً: 
ــات  ــوء املعلوم ــى ض ــام 2017 ع ــطيني للع ــاد الفلس ــتخدام لالقتص واالس
التــي توفــرت مــن التعــداد العــام للســكان واملســاكن واملنشــآت )2017( 
ــب اعــداد جــداول  ــاق واســتهالك االرسة )2017(. ويتطل ومــن مســح إنف
العــرض واالســتخدام فحــص الرتابطــات بــني القطاعــات يف االقتصــاد، 
ــي العــرض واالســتخدام، مبــا  ــني جانب ــي ظهــرت ب ــل املعامــالت الت وتعدي
ــرات لألنشــطة  ــوازن االقتصــادي بينهــا، مبــا فيهــا توفــر تقدي يحقــق الت
غــر الرســمية )القطــاع غــر املنظــم(. وانعكــس هــذا طبعــاً يف الحاجــة إىل 

ــج املحــيل. ــاج أو النات ــم اإلنت ــل قي تعدي

ــاكن  ــكان واملس ــام للس ــداد الع ــذ التع ــاء بتنفي ــاز اإلحص ــام جه ــاً: ق ثاني
واملنشــآت للعــام 2017، وجــاء هــذا عقــب تنفيــذ تعــداد املنشــآت 
ــن للتوصــل  ــني التعدادي ــات ب ــل البيان للعــام 2012. ويتطلــب هــذا تعدي
 إىل سلســلة زمنيــة متناســقة وأكــر دقــة وتعبــراً عــن الواقــع االقتصــادي

للمــؤرشات االقتصاديــة الرئيســية )عــدد املؤسســات، عــدد العاملــني، 
تعويضــات العاملــني، اإلنتــاج، االســتهالك الوســيط، القيمــة املضافــة 
والتكويــن الرأســايل الثابــت اإلجــايل( يف القطاعــات االقتصاديــة املختلفة.

ثالثــاً: عكــف جهــاز اإلحصــاء عــى تطويــر العمــل عــى سلســلة املســوح 
االقتصاديــة واالنتقــال التدريجــي للحصــول عــى البيانــات املتعلقــة 
بالقطــاع الخــاص مــن قوائــم الــرشكات يف الســجالت االداريــة. وعنــد 
مقارنــة البيانــات مــن القوائــم املاليــة مــع تلــك التــي تــم الحصــول عليهــا 
مــن املســوح االقتصاديــة املســتوفاة مــن امليــدان مبــارشة، تحقــق تحســن 
ــرشكات واملنشــآت املســجلة،  ــات ال ــة لبيان ملحــوظ يف مســتويات التغطي

ــاج. ــم أرقــام اإلنت وهــو مــا تطلــب إعــادة تقيي

ــن  ــي م ــاج الزراع ــات اإلنت ــن كمي ــات ع ــدة بيان ــر قاع ــاً: أدى توف رابع
ــاج  ــات االنت ــة كمي ــوزارة الزراعــة، ومطابق ــة الخاصــة ب الســجالت اإلداري
هــذه البيانــات مــع املصــادر األخــرى مــن خــالل جــداول العــرض 
واالســتخدام، إىل تعديــالت مهمــة عــى قيــم االنتــاج واالســتهالك الوســيط 
للنشــاط الزراعــي، وســاهم بالتــايل يف رفــع القيمــة املضافــة لنشــاط 

ــايل. ــيل االج ــج املح ــاهمته يف النات ــادة مس ــة وزي الزراع

التغري يف قيمة وتوزيع وبنية الناتج املحيل االجاميل

انعكســت آثــار التعديــل األخــر يف السلســلة الزمنيــة للناتــج املحــيل 
اإلجــايل يف فلســطني عــى ثالثــة مــؤرشات مهمــة:

ارتفــاع يف تقديــر الناتــج املحــيل اإلجــايل. يوضــح الجــدول 1 أّن قيمــة 	 
الناتــج املحــيل ازدادت يف التقديــر املعــدل عــن التقديــر القديــم يف كل 
ســنة مــن الســنوات الـــ 14 بــني 2004-2018، ســواء تعلق األمر باألســعار 
ــة  ــر املعــدل مقارن ــة. وتراوحــت نســبة ارتفــاع التقدي ــة أو الثابت الجاري
بالقديــم بــني 6% و15% يف الســنة. ويف حــني بلــغ متوســط معــدل النمــو 
ــة %9.3  ــج املحــيل بــني 2004 و2018 باألســعار الجاري الســنوي يف النات
يف التقديــر القديــم، وصــل املعــدل إىل 10.1% بعــد التعديــل. وأدى 
ــعار  ــج املحــيل اإلجــايل لفلســطني باألس ــة النات ــع قيم ــل إىل رف التعدي
ــا  ــون دوالر، وهــو م ــالً، مبقــدار 1,661 ملي ــة، يف العــام 2018 مث الجاري

يعــادل زيــادة بنســبة 11% عــن التقديــر القديــم.

ــطني. أدى 	  ــيل لفلس ــج املح ــن النات ــزة م ــاع غ ــة قط ــاض يف حص انخف
ــاهمة  ــر حصة/مس ــاض تقدي ــيل إىل انخف ــج املح ــر النات ــادة تقدي إع
ــاض 3.7  ــغ االنخف ــني 2004-2018. وبل ــنوات ب ــة الس ــاع يف كاف القط
نقــاط مئويــة يف العــام 2013 باألســعار الثابتــة )مقابــل زيــادة ماثلــة 

جدول 1: الناتج املحيل اإلجاميل يف فلسطني* قبل وبعد التعديل )مليون دوالر(

املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2019. الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة 2004-2018. رام الله – فلسطني.
* البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمه االحتالل االرسائييل عام 1967.

باألسعار الجاريةباألسعار الثابتة )سنة األساس 2015(

نسبة الزيادةالقيم بعد التعديلالقيم قبل التعديلنسبة الزيادةالقيم بعد التعديلالقيم قبل التعديلالسنة

20044,329.24,603.1%67,107.47,853.4%10

20054,831.85,125.7%67,874.98,740.1%11

20064,910.15,348.3%97,567.78,653.0%14

20075,505.85,815.7%68,066.58,980.8%11

20086,673.57,310.4%108,556.99,648.0%13

20097,268.28,085.7%119,298.110,477.1%13

20108,913.19,681.5%910,051.211,082.4%10

201110,465.411,186.1%711,298.912,146.4%8

201211,279.412,208.4%812,008.912,886.9%7

201312,476.013,515.5%812,275.213,492.4%10

201412,715.613,989.7%1012,252.913,471.1%10

201512,673.013,972.4%1012,673.013,972.4%10

201613,425.715,405.4%1513,269.715,211.0%15

201714,498.116,128.0%1513,686.415,426.9%13

201814,615.916,276.6%1113,810.315,616.2%13
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2- سوق العمل1 

ــة، حســب تعريــف الجهــاز املركــزي لإلحصــاء، هــي  القــوة البرشي
عــدد الســكان الذيــن تزيــد أعارهــم عــى 15 ســنة. بلغــت القــوة 
ــث  ــع الثال ــف شــخص يف الرب ــة يف فلســطني نحــو 3,075 أل البرشي
العاملــني  العاملــة، وهــي عــدد األشــخاص  القــوى  أّمــا   .2019
ــون بنشــاط عــن  ــن يبحث ــني )ولكــن فقــط الذي واألشــخاص العاطل
فــرص للعمــل(، فلقــد بلــغ 1,359 ألــف شــخص. وعــى ذلــك 
ــني يقيــس أعــداد  ــة وعــدد العامل ــني القــوى العامل ــإّن الفــارق ب ف
العاطلــني. ويوّضــح الشــكل 2-1 العالقــة بــني هــذه املتغــرات مــع 

ــث 2019. ــع الثال ــكيل يف الرب ــكان ال ــدد الس ع
 

الربع الثالث 2019

ــوة  ــة إىل الق ــوى العامل ــبة الق ــكل )2-1( أّن نس ــن الش ــظ م يالح
ــة )وهــي مــا تعــرف بإســم “نســبة املشــاركة”( تبلــغ نحــو  البرشي
44% يف فلســطني. وتعــّر هــذه النســبة عــن مــدى انخــراط الســكان 
15 ســنة فأكــر يف ســوق العمــل. ونســبة املشــاركة يف ســوق العمــل 
يف فلســطني قريبــة مــن املعــدل العــام يف منطقــة الــرشق األوســط، 
حيــث بلغــت هــذه النســبة يف تركيــا مثــالً 48%. ولكّنهــا منخفضــة 
ــبة يف  ــذه النس ــت ه ــد بلغ ــة، فق ــتويات العاملي ــع املس ــة م مقارن
ــذا  ــة.2  وه ــا الجنوبي ــة 63%، و61% يف كوري ــكا الالتيني دول أمري
ــاض مشــاركة النســاء يف ســوق العمــل  باألســاس يعــود عــى انخف
ــم 2 يف  ــدوق رق ــل يف الصن ــه بالتفصي ــم نقاش ــا ت ــطني )ك يف فلس

املراقــب االقتصــادي الربعــي عــدد 51(.

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

قاعدة بيانات البنك الدويل.  -2

يف حصــة الضفــة الغربيــة(. أمــا يف العــام 2018 فــإّن حّصــة قطــاع غــزة 
ــر  ــو 18% يف التقدي ــم إىل نح ــر القدي ــن 20% يف التقدي ــت م انخفض
املعــدل. ويجــدر التنويــه أّن انخفــاض املســاهمة النســبية لقطــاع 
غــزة حــدث عــى الرغــم مــن أن قيمــة الناتــج املحــيل يف القطــاع، يف 
2018 مثــالً، ارتفعــت مبقــدار 52 مليــون دوالر يف التقديــر املعــدل عــن 

ــم.  ــر القدي مســتواها يف التقدي

تبــدل يف بنيــة الناتــج املحــيل. نتــج عــن إعــادة تقديــر الناتــج املحــيل 	 
ــدى  ــطني. وتب ــج يف فلس ــذا النات ــة ه ــوظ يف بني ــر ملح ــايل تغ اإلج
هــذا، كــا يوضــح الجــدول 2، يف ارتفــاع حصــة القطــاع الزراعــي، يف 
ــاهمة  ــاض يف مس ــل انخف ــن 3% إىل 7%، مقاب ــال، م ــام 2018 مث الع
اإلدارة العامــة مبقــدار 2.2 نقطــة مئويــة، ومبســاهمة قطــاع الخدمــات 

ــم. ــر القدي ــر املعــدل والتقدي ــني التقدي ــة ب مبقــدار 1.5 نقطــة مئوي
 

الربعــي إىل اســتخدام أرقــام  ســوف نعتمــد يف املراقــب االقتصــادي 
السلســلة الجديــدة املعدلــة للناتــج املحــيل اإلجــايل، ونســتبدل بهــا 

األرقــام القدميــة، بــدءاً مــن العــدد الحــايل.

جدول 2: التبدل يف نسب مساهمة األنشطة االقتصادية يف الناتج املحيل اإلجاميل 
يف فلسطني* قبل وبعد التعديل )%( )باألسعار الثابتة: سنة األساس 2015(

ــة باألســعار  املصــدر: الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، 2019. الحســابات القومي
ــه – فلســطني. ــة 2004-2018. رام الل ــة والثابت الجاري

* البيانــات ال تشــمل ذلــك الجــزء مــن محافظــة القــدس الــذي ضمــه االحتــالل 
.1967 عــام  االرسائيــيل 

النشاط االقتصادي
بعد التعديلقبل التعديل

2014201820142018

3.83.08.07.0الزراعة والحراجة وصيد األساك

التعدين، الصناعة التحويلية واملياه 
والكهرباء

14.813.212.813.2

7.36.55.25.9اإلنشاءات

تجارة الجملة والتجزئة واصالح 
املركبات والدراجات

17.720.718.921.4

1.71.81.51.8النقل والتخزين 

3.64.03.04.0األنشطة املالية وأنشطة التأمني

5.93.54.13.2املعلومات واالتصاالت

20.820.719.419.2الخدمات

24.426.627.424.4اإلدارة العامة والدفاع وغرها

100.0100.0100.0100.0الناتج املحيل اإلجاميل

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

توزيع العاملة

ــاين  ــع الث ــني الرب ــدار 2% ب ــطني مبق ــني يف فلس ــدد العامل ــع ع ارتف
والثالــث 2019 ووصــل إىل 1,022 ألــف. وتــوزع هــؤالء حســب 
مــكان العمــل بــني 60% يف الضفــة الغربيــة و26% يف القطــاع 
و14% عامــل يف إرسائيــل واملســتعمرات )نحــو 141 ألــف عامــل، مبا 
فيهــم نحــو 22% ال يحملــون ترصيــح عمــل(. أّمــا بالنســبة لتوزيــع 
العاملــني حســب قطــاع العمــل يف الربــع الثالــث 2019، فــأّن نحــو 
ُخمــس العاملــني يعملــون يف القطــاع العــام، وترتفــع هــذه النســبة 

إىل 36% يف قطــاع غــزة. )أنظــر الشــكل 2-2(.  

عدد السكان 
4,992.2 

القوة البشریة 
3,075.3

القوى العاملة
1,359.4

عدد العاملین
1,022.2
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يعــرض الجــدول 2-1 التــوزع القطاعــي للعاملــني الفلســطينيني. 
ــع أو  ــع م ــني التوزي ــس ب ــارق الرئي ــدول أّن الف ــن الج ــح م ويتض
باســتثناء العاملــني يف ارسائيــل واملســتعمرات هــو بتأثــر تركــز 
العاملــني يف ارسائيــل يف قطــاع البنــاء التشــييد )65% مــن العاملــني 
هنــاك(. أيضــاً يظهــر الجــدول أّن هنــاك تباينــاً يف التوزيــع النســبي 
للتشــغيل بــني الضفــة والقطــاع.  إذ أّن ارتفــاع نســبة التشــغيل يف 
ــزة(  ــاع غ ــل 6% يف قط ــر )15% مقاب ــة واملحاج ــة يف الصناع الضف
ــات  ــاع يف نســبة تشــغيل عــال قطــاع غــزة يف الخدم ــه ارتف يقابل
)54% يف قطــاع غــزة مقابــل 35% يف الضفــة(. أخــراً، تشــر األرقــام 
إىل التــدين الكبــر يف نســبة العاملــني يف قطــاع غــزة يف البنــاء 
والتشــييد )3% فقــط(، وهــذا يعــود عــى الحصــار الجائــر والصــارم 
التــي تفرضــه ارسائيــل عــى دخــول مــواد البنــاء إىل القطــاع )أنظــر 
ــة االســتخدام يف  ــواد ثنائي ــود عــى اســتراد امل ــدوق عــن القي الصن

ــب االقتصــادي الربعــي(. ــن املراق ــدد 57 م الع

البطالة

بلــغ عــدد العاطلــني عــن العمــل يف فلســطني 334.1 ألف شــخص يف 
 الربــع الثالــث 2019. ووصــل معــّدل البطالــة )أي نســبة العاطلــني 
عــن العمــل إىل عــدد األفــراد يف القــوى العاملــة( إىل 24.6% يف 
الربــع الثالــث 2019، وهــو أدىن بنحــو 2.3 نقــاط مئويــة عــا كان 
عليــه يف الربــع املناظــر 2018، وأدىن بنحــو 1.4 نقطــة مئويــة عــن 
الربــع الســابق. وجــاء االنخفــاض يف معــدل البطالــة يف فلســطني بني 
ــة  ــة الغربي ــة يف الضف ــاض البطال ــن نتيجــة انخف الربعــني املتناظري
بــني الذكــور واإلنــاث، وانخفاضهــا يف قطــاع غــزة يف أوســط الذكــور 

مقابــل ارتفاعهــا عنــد اإلنــاث )أنظــر الجــدول 2-2(.

ــث  ــع الثال ــطني يف الرب ــة يف فلس ــات البطال ــرز مواصف ــني أب ــن ب م
2019 التــايل: 

أّن البطالــة مرتفعــة يف أوســاط الشــباب مقارنــة مبســتواها   )1
العــام: بلــغ معــدل البطالــة بــني الشــباب الذيــن تــرتاوح 
ــاث و%33  ــد اإلن ــنة 39%، )73% عن ــني 15-24 س ــم ب أعاره
عنــد الذكــور(. وهــذا يــؤرّش عــى أّن نســبة كبــرة مــن العاطلــني 
عــن العمــل هــم مــن الداخلــني الجــدد إىل ســوق العمــل 
أنظــر الشــكل 2-3 وراجــع الصنــدوق عــن “مســح انتقــال 
ــن  ــدد 47 م ــل” يف الع ــوق العم ــم إىل س ــن التعلي ــباب م الش
ــباب(. ــة الش ــن بطال ــر ع ــات أك ــل معلوم ــن أج ــب م  املراق

شكل 2-2: التوزيع النسبي للعاملني حسب مكان العمل 
وحسب القطاع الربع الثالث 2019 )نسبة مئوية(

جدول 2-1: التوزيع النسبي للعاملني يف فلسطني حسب النشاط االقتصادي 
يف الربع الثالث 2019 )نسبة مئوية(

النشاط االقتصادي
باستثناء العاملني مبا فيهم العاملني يف ارسائيل واملستعمرات

بإرسائيل واملستعمرات فلسطني ارسائيل واملستعمرات قطاع غزةالضفة الغربية

74666الزراعة والصيد والحراجة

156131212محاجر وصناعة تحويلية

143651811البناء والتشييد

2524122325التجارة واملطاعم والفنادق

59156النقل والتخزين واالتصاالت

355433541خدمات وغرها

100100100100100املجموع

ــه  ــذي وضع ــة ال ــد للبطال ــف الجدي ــى التعري ــة ع ــدول مؤسس ــام الج ــة: أرق مالحظ
الجهــاز املركــزي لإلحصــاء بالتعــاون مــع منظمــة العمــل الدوليــة. وينــص التعريــف 
ــوا خــالل  ــن مل يعمل ــة تشــمل فقــط األشــخاص الذي ــد عــى أّن البطال ــق الجدي الضي
فــرتة اإلســناد وبحثــوا بشــكل جــدي وكانــوا مســتعدين وقادريــن عــى العمــل. وتبعــا 
لهــذا تــم اســتثناء املحبطــني مــن البحــث عــن عمــل )الذيــن مل يســعوا للعمــل خــالل 
فــرتة اإلســناد( مــن حســاب البطالــة. وأدى اعتــاد مقيــاس البطالــة املنقــح إىل تغيــر 
بســيط يف معــدل البطالــة يف الضفــة الغربيــة، عــى عكــس األمــر يف قطــاع غــزة حيــث 
ــاك  ــع هن ــكل أوس ــل بش ــاد عم ــن ايج ــاط م ــار اإلحب ــراً النتش ــر نظ ــر كان أك التغي
ــني  ــارن ب ــن 52.0% إىل 43.2% يف 2018(. ق ــة يف القطــاع م ــاض معــدل البطال )انخف
معــدالت املشــاركة والبطالــة حســب املنهــج القديــم والجديــد يف امللحــق اإلحصــايئ يف 
نهايــة املراقــب االقتصــادي الحــايل مــع امللحــق اإلحصــايئ يف العــدد 56 مــن املراقــب.

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

ر3، 2019ر2، 2019ر3، 2018

الضفة 
الغربية

13.812.410.6ذكور

31.426.425.9إناث

17.015.013.3املجموع

قطاع غزة

40.539.739.0ذكور

66.068.366.4إناث

45.946.745.1املجموع

فلسطني

22.721.520.3ذكور

44.343.642.3إناث

26.926.024.6املجموع

%20.3قطاع عام، 

%60.4الضفة الغربیة، 

%62.1قطاع خاص، 

%25.8قطاع غزة، 

%17.6غیرها، 
إسرائیل والمستعمرات، 

13.8%

0
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40
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(%)  نسبة مئویة 
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أّن البطالــة تتضائــل مــع زيــادة التعليــم بالنســبة للذكــور،   )2
ــغ  ــاث )أنظــر الشــكل 2-4(: بل ــد اإلن ــوس عن ــر معك ــن األم ولك
معــّدل البطالــة يف الربــع الثالــث 2019 نحــو 22% عنــد الذكــور 
الحاصلــني عــى تعليــم أقــل مــن ثانــوي، بينــا بلــغ 18% عنــد 
ذوي التعليــم الجامعــي. أّمــا بالنســبة لإلنــاث فــإّن معــدل بطالــة 
ــني  ــط ب ــل 15% فق ــت 49% مقاب ــي بلغ ــم الجامع ذوات التعلي
اللــوايت حصلــن عــى تعليــم أقــل مــن ثانــوي )أنظــر الشــكل 4-2 
ــذي  ــب وال ــن املراق ــدد 53 م ــم 1 يف الع ــدوق رق ــع الصن وراج
يوضــح أّن ارتفــاع بطالــة اإلنــاث املتعلــات يعــود عــى االرتفــاع 

ــات يف ســوق العمــل(.  ــر يف نســبة مشــاركة املتعل الكب

األجور 

بلــغ متوســط األجــر اليومــي للعاملــني مــن فلســطني 136.7 شــيكل 
ــكل  ــي بش ــر اليوم ــط األج ــع متوس ــث 2019. ارتف ــع الثال يف الرب
ملحــوظ لكافــة العاملــني، وذلــك مبقــدار 9.3 شــيكل بــني الربعــني 
الثالــث والثــاين مــن العــام 2019. وجــاء ذلــك نتيجــة ارتفــاع 
متوســط أجــر العاملــني يف الضفــة الغربيــة مبقــدار 11.2 شــيكل، ويف 
ــه يف  ــل انخفاض ــيكل، مقاب ــدار 7.1 ش ــتعمرات مبق ــل واملس إرسائي
قطــاع غــزة مبقــدار 6.6 شــيكل. يخفــي متوســط األجــر يف فلســطني 

ــني: ــر ب ــن الكب ــوم( التباي )136.7 شــيكل/ ي

متوســط أجــر العاملــني يف الضفــة والقطــاع مــن جهة، ومتوســط   )1
ــن  ــتعمرات م ــل واملس ــني يف إرسائي ــة العامل ــال الضف ــر ع أج

جهــة ثانيــة.
متوسط األجر يف الضفة الغربية واألجر يف قطاع غزة.  )2

ــل  ــني يف إرسائي ــام الجــدول 2-3 أّن متوســط أجــر العامل ــر أرق تُش
واملســتعمرات بلــغ نحــو ضعــف متوســط أجــر العاملــني يف الضفــة، 
ومــا يقــارب نحــو خمســة أضعــاف أجــر العاملــني يف قطــاع غــزة. 
وكــا تشــر األرقــام فــأّن متوســط األجــر يف القطــاع بلــغ 44% فقــط 
مــن مســتواه يف الضفــة. ال بــل إّن الهوتــني تتســعان أكــر عنــد أخــذ 
األجــر الوســيط باالعتبــار عوضــاً عــن املتوســط. واألجــر الوســيط لــه 
داللــة أفضــل مــن األجــر املتوســط، ألنـّـه يعــر عــن املســتوى الــذي 
ــر  ــف اآلخ ــه، والنص ــى من ــر أع ــى أج ــني ع ــف العامل ــل نص يحص
عــى أجــر أدىن منــه، يف حــني يخفــي األجــر املتوســط التبايــن الكبــر 
بــني العــال ذوي األجــر املرتفــع واألجــر املنخفــض )أنظــر الشــكل 
2-5(. وكــا ذكرنــا ســابقاً أّن متوســط األجــر يف القطــاع 44% مــن 
مســتواه يف الضفــة، إال أّن وســيط األجــر يف القطــاع غــزة يبلــغ %37 
فقــط مــن وســيط األجــر يف الضفــة الغربيــة )أنظــر الجــدول 3-2(. 

جدول 2-3: متوسط ووسيط األجر اليومي بالشيكل للمستخدمني 
معلومي األجر يف فلسطني )الربع الثالث 2019( )شيكل(

األجر الوسيط اليوميمتوسط األجر اليوميمكان العمل

127.8103.9الضفة الغربية

55.938.5قطاع غزة

261.1250.0إرسائيل واملستعمرات

136.7107.7املجموع

شكل 2-3:أعداد العاملني والعاطلني عن العمل يف فلسطني حسب 
الفئة العمرية )ألف شخص( )الربع الثالث 2019(

شكل 2-4: نسب العاملني والعاطلني عن العمل يف فلسطني حسب 
املستوى التعليمي والجنس )نسبة مئوية( )الربع الثالث 2019( 
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ــك  ــع البن ــاون م ــطيني، بالتع ــاء الفلس ــزي لإلحص ــاز املرك ــق الجه أطل
الــدويل، “أطلــس الفقــر يف فلســطني 2017”. واألطلــس هــذا عبــارة 
ــر  ــن الفق ــة ع ــر مــؤرشات تفصيلي ــة توف ــط تفاعلي ــة خرائ عــن مجموع
ــرة(،  ــكانية الصغ ــات الس ــيل )التجمع ــرايف التفصي ــتوى الجغ ــى املس ع
ــة  ــة والدميوغرافي ــر مــن الخصائــص االقتصادي ــاً إىل جنــب عــدد كب جنب
واالجتاعيــة، لــألرس واألفــراد، والخدمــات الصحيــة والتعليميــة واملرافــق 
العامــة املتوفــرة لهــذه التجمعــات الســكانية يف كل مــن الضفــة الغربيــة 

وقطــاع غــزة.  

أهمية أطلس الفقر

ــكل  ــن ش ــح ع ــورة أوض ــطني ص ــر يف فلس ــس الفق ــدار أطل ــرض إص يع
ــج الفقــر.   وانتشــار الفقــر يف فلســطني، ويســهل معرفــة مســببات ونتائ
كــا يرســم صــورة واضحــة عــن األوضــاع املعيشــية عــى املســتوى 
الجغــرايف التفصيــيل. وتــرز أهميــة وضــع مثــل هــذه الخرائــط التفصيلية 
بشــكل خــاص يف الــدول التــي تعــاين مــن تبايــن يف مســتويات املعيشــية 
ــا  ــق عليه ــي ينطب ــدول الت ــن ال ــطني م ــة. وفلس ــا املختلف ــني مناطقه ب
هــذا األمــر، إذ عــى الرغــم مــن صغــر مســاحتها إال أّن هنــاك تفاوتــاً يف 
مســتويات الفقــر بــني املناطــق الجغرافيــة املختلفــة، ســواء عــى مســتوى 
املنطقــة، أو املحافظــة، أو التجمــع. كذلــك هنــاك اختــالف يف مســتويات 
ــايل  ــم(. بالت ــف، مخي ــوع التجمــع الســكاين )حــر، ري الفقــر حســب ن
ــم  ــى تصمي ــي السياســات ع ــر يســاعد صانع ــط الفق ــداد خرائ ــإّن إع ف

صندوق 2: أطلس الفقر التفاعيل يف فلسطني

جدول 2-4: عدد ومتوسط أجر العاملني بأجر يف القطاع الخاص وعدد ومتوسط أجر
الذين يتقاضون أقل من الحد األدىن لألجر

)ال تشمل العاملني يف إرسائيل واملستوطنات( الربع الثالث 2019

عدد املستخدمني بأجر يف القطاع الخاص 

)ألف شخص(

عدد املستخدمني بأجر الذين يتقاضون 

اقل من 1,450 )ألف شخص(

معدل األجر الشهري للذين يتقاضون 

أقل من 1,450 )شيكل(

كال الجنسنيإناثذكوركال الجنسنيإناثذكوركال الجنسنيإناثذكور

209402491010201,0889471,017الضفة الغربية

87109778684672699674قطاع غزة

296503468816104718855739فلسطني

ــة  ــق الجغرافي ــتوى املناط ــى مس ــر ع ــة الفق ــتهدف محارب ــج تس برام
ــالد.  ــة يف الب ــات الســكانية املختلف والتجمع

املنهجية

اعتمــدت خرائــط الفقــر يف أطلــس الفقــر يف فلســطني عــى الربــط 
ــتهالك األرسة”  ــاق واس ــح إنف ــات “مس ــات: بيان ــن البيان ــني م ــني نوع ب
ــات “التعــداد العــام للســكان واملســاكن” )2017(.  ولقــد  )2017( وبيان
تــم الربــط بــني هذيــن املصدريــن، ألّن كل مصــدر عــى حــدة ال يوفــر 
مــؤرشات تفصيليــة عــن الفقــر مبــا يخــدم حاجــة املســتخدمني وصانعــي 
السياســات. فمــن جهــة، تســتند بيانــات مســح إنفــاق واســتهالك األرس 
إىل عينــة وليــس إىل مســح شــامل، وتوفــر معلومــات عــن الفقــر فقــط 
عــى املســتوى الوطنــي، وعــى مســتوى املنطقــة )الضفــة الغربيــة 
ــن  ــات ع ــداد معلوم ــات التع ــر بيان ــرى، توف ــة أخ ــن جه ــاع(.  م والقط
ــالً )عــى مســتوى املحافظــة  ــراد عــى مســتويات أكــر تفصي األرس واالف
والتجمــع الســكاين(، ولكنهــا ال توفــر معلومــات عــن الفقــر أو عــن 
االســتهالك. ويتيــح الربــط بــني بيانــات التعــداد العــام للســكان واملســاكن 
مــع بيانــات مســح إنفــاق واســتهالك األرسة توفــر مــؤرشات للفقــر عــى 

ــل. أعــى مســتوى مــن التفصي

تقســم فلســطني، كــا هــو معلــوم إىل منطقتــني، الضفــة الغربيــة )التــي 
تشــتمل عــى 11 محافظــة( وقطــاع غــزة )5 محافظــات(. ويوفــر أطلــس 

الحد األدىن لألجور

بلغــت نســبة الذيــن يتقاضــون أجــراً شــهرياً أقــل من 1,450 شــيكل 
ــتخدمني  ــن املس ــطني( م ــور يف فلس ــد األدىن لألج ــغ الح ــو مبل )وه
ــث 2019  ــع الثال بأجــر يف القطــاع الخــاص يف فلســطني خــالل الرب
نحــو 30% )30% بــني الذكــور، 32% بــني اإلنــاث(. كــا بلــغ 
ــا  ــذي يتقاضــاه هــؤالء 739 شــيكل. أّم متوســط األجــر الشــهري ال
ــتخدمني  ــن املس ــإّن 8% م ــاع ف ــة والقط ــني الضف ــة ب ــد املقارن عن
بأجــر يف القطــاع الخــاص يف الضفــة الغربيــة يتقاضــون أجــراً أقــل 
مــن الحــد األدىن مقابــل 87% يف قطــاع غــزة )أنظــر الجــدول 4-2(. 

عاملة األطفال

ارتفعــت نســبة عالــة األطفــال يف الربــع الثالــث 2019 يف فلســطني 
مقارنــة مــع الربــع الثــاين بشــكل طفيــف ووصلــت إىل 3.3% )مــن 
إجــايل عــدد األطفــال الذيــن تــرتاوح أعارهــم بــني 10-17 ســنة( 
مقارنــة مــع 3.0% يف الربــع الســابق. وتوزعــت النســبة بــني %4.4 
يف الضفــة الغربيــة مقابــل 1.8% فقــط يف قطــاع غــزة )أنظــر 
الصنــدوق 3 يف العــدد 53 مــن املراقــب ملزيــد مــن التحليــل حــول 

ــة األطفــال يف فلســطني(. عال
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ــة عــن أوضــاع الفقــر وغرهــا مــن املــؤرشات  الفقــر معلومــات تفصيلي
االقتصاديــة واالجتاعيــة يف نحــو 556 تجمــع ســكاين يف فلســطني، 523 
ــن  ــة  J1و J2 م ــتثناء املنطق ــة )باس ــة الغربي ــات الضف ــا يف محافظ منه

محافظــة القــدس( و33 يف محافظــات قطــاع غــزة.   

املؤرشات والخرائط التفاعلية

يوفــر أطلــس الفقــر معلومــات عــن 45 مــؤرش تعطــي معلومــات عــى 
مســتوى التجمعــات الفلســطينية ال 556 التــي ذكرناهــا ســابقا. وتشــتمل 
ــة )5  ــم األرسة املرجعي ــوء حج ــى ض ــر ع ــب الفق ــى نس ــؤرشات ع امل
ــاع،  ــة والقط ــن الضف ــال( يف كل م ــع 3 أطف ــني م ــم بالغ ــراد، 2 منه أف
والتبايــن يف القــوة الرشائيــة للشــيكل )أي تبايــن األســعار يف التجمعــات 

ــة:  ــة إىل املــؤرشات التالي ــة(، باإلضاف الســكانية املختلف

مــؤرشات العمــل: معــدل البطالــة، الذكــور يف ســن العمــل، اإلنــاث يف   	
ســن العمــل، نســبة العاملــني يف القطــاع العــام، نســبة العاملــني لــدى 
االرسة بــدون اجــر، نســبة العاملــني يف ارسائيــل مــن اجــايل العاملــني، 

وغرهــا.
مــؤرشات دميوغرافيــة: عــدد الســكان، عــدد الفقــراء، نســبة الالجئــني   	

ــة، وغرهــا. مــن الســكان، معــدل اإلعال
مــؤرشات تعليميــة: نســبة اإلنــاث )21 ســنة فأكــر( الحاصــالت   	
ــر(  ــور )21 ســنة فأك ــة، نســبة الذك ــن الثانوي عــى شــهادة أعــى م

الحاصلــني عــى التعليــم األســايس، وغرهــا.

مــؤرشات صحيــة: نســبة االفــراد الذيــن يعانــون مــن األمــراض   	
املزمنــة.

مــؤرشات املســكن: نســبة األرس التــي لديهــا أجهــزة حاســوب )مكتبــي   	
و/أو الب تــوب(، نســبة األرس التــي لديهــا نفــاذ إىل شــبكة االنرتنــت 

الفلســطينية أو االرسائيليــة، وغرهــا.

وعنــد قيــام املســتخدم باختيــار واحــد مــن هــذه املــؤرشات فــإّن 
ــه مبــارشة معلومــات عــن مــدى توفــر هــذا  األطلــس التفاعــيل يوفــر ل
املتغــر يف كل تجمــع فلســطيني مــن التجمعــات ال 556 باملقارنــة مــع 
التجمعــات األخــرى. وتتــم املقارنــة عــر التفــاوت يف شــدة تركــز اللــون 
يف كل تجمــع مقارنــة بالتجمعــات املختلفــة األخــرى. كــا يتيــح األطلــس 
التفاعــيل إمكانيــة اختيــار متغريــن مــن املتغــرات ال 45 يف آن واحــد. 
ــؤرش  ــع م ــة م ــدل البطال ــؤرش مع ــار م ــن اختي ــال، ميك ــبيل املث ــى س ع
مســتوى التعليــم. عندهــا يتــم الحصــول عــى صــورة عــن قــوة الرتابــط 

)العكــي( بينهــا يف التجمعــات الفلســطينية الـــ 556. 

مثالني عن طرق استخدام الخرائط التفاعلية: 

ــإّن الشــكل 1 يظهــر  ــالً( ف ــار متغــر واحــد )نســبة الفقــر مث ــد اختي عن
عــى الشاشــة. ويعكــس التــدرج يف تركــز اللــون التبايــن يف حــدة الفقــر 
)بــني نســبة 1.5% إىل 62.5%( يف التجمعــات الجغرافيــة/ الســكانية 
املختلفــة يف فلســطني. ويتضــح مــن الشــكل أّن نســب الفقــر يف قطــاع 
غــزة أعــى مــن نســب الفقــر يف الضفــة الغربيــة. أمــا داخــل كل منطقــة 

شكل 1: خريطة نسب الفقر يف فلسطني يف العام 2017 )ال تشمل القدس(

املصدر: أطلس الفقر 2017
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ــات  ــر يف تجمع ــة أك ــورة جلي ــن بص ــر تتباي ــب الفق ــد أّن نس ــا نج فأنن
ــا منخفضــة يف  ــزة. إذ أنه ــة عــا هــو الحــال يف قطــاع غ ــة الغربي الضف
ــرة  ــه والب ــن محافظــات رام الل ــة يف كل م ــات الســكانية الواقع التجمع
وبيــت لحــم باملقارنــة مــع نســب الفقــر املرتفعــة والتــي تصــل إىل نحــو 
48.4% يف التجمعــات الســكانية الواقعــة جنــوب محافظــة الخليــل. 
باملقابــل نجــد أّن هنــاك تباينــاً أقــل يف نســب الفقــر بــني التجمعــات يف 

ــني %45.5 - %62.6.   ــرتاوح ب ــي ت قطــاع غــزة، والت

يتيــح أطلــس الفقــر أيضــا امكانيــة اختيــار مؤرشيــن يف آن واحــد، وهــذا 
ــع أحــد مســببات  ــال م ــر مث ــط نســبة الفق يســاعد املســتخدم عــى رب
الفقــر، كمعــدل البطالــة مثــالً الــذي يــرتاوح بــني 0% و78.6% يف 
ــون يعكــس  ــدرج الل ــة. يف الشــكل 2 ت ــطينية املختلف ــات الفلس التجمع

شكل 2: خريطة توزع نسب الفقر مع معدالت البطالة يف فلسطني يف العام 
2017 )ال تشمل القدس(

املصدر: أطلس الفقر 2017

ــم  ــة فيت ــن يف معــدل الفقــر كــا يف الشــكل 1، أمــا معــدل البطال التباي
تصويــره يف الشــكل بالنقــاط املوجــودة وســط كل تجمــع جغــرايف. وكلــا 
ارتفعــت شــدة تركــز لــون النقــاط دل ذلــك عــى ارتفــاع معــدل البطالــة. 
يتضــح مــن الشــكل أن معــدالت البطالــة العاليــة يف التجمعــات املختلفة، 
ــدالت  ــن يف مع ــاً. وأّن التباي ــة أيض ــر العالي ــدالت الفق ــع مع ــق م ترتاف
البطالــة يف التجمعــات املختلفــة أعــى يف الضفــة الغربيــة منــه يف قطــاع 
ــي  ــات الت ــتنتاجات واملعلوم ــى االس ــيط ع ــال بس ــط مث ــذا فق ــزة. ه غ
ــاعد  ــن أّن تس ــي ميك ــة، والت ــط التفاعلي ــن الخرائ ــتخالصها م ــن اس ميك
ــرص  ــق ف ــز خل ــة تحف ــات اقتصادي ــة سياس ــى صياغ ــرار ع ــي الق صانع
عمــل جديــدة وتســتهدف التجمعــات الســكانية ذات نســب الفقــر 

املرتفعــة بشــكل خــاص. 
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3- املالية العامة1

اإليرادات العامة 

شــهد الربــع الثالــث مــن العــام 2019 ارتفاعــاً كبــراً يف صــايف 
اإليــرادات العامــة واملنــح مبقــدار يتجــاوز ثالثــة أضعــاف مــا 
ــيكل.  ــار ش ــو 4.2 ملي ــل اىل نح ــابق، ليص ــع الس ــه يف الرب كان علي
ويعــود هــذا االرتفــاع بشــكل رئيــس إىل تحويــل إيــرادات رضيبــة 
املحروقــات املحتجــزة لــدى إرسائيــل مبــارشة اىل خزينــة الحكومــة 
ــن  ــث م ــع الثال ــة يف الرب ــرادات املقاص ــت إي ــطينية. ووصل الفلس
العــام 2019 نحــو 3 مليــار شــيكل. أمــا باملقارنــة مــع الربــع املناظــر 

ــو %2.2 ــح بنح ــة واملن ــرادات العام ــايف االي ــع ص ــد ارتف فلق

شــهدت إيــرادات الجبايــة املحليــة منــواً بنحــو 19% مقارنــة بالربــع 
الســابق، بينــا انخفضــت بنحــو 13% مقارنــة بالربــع املناظــر مــن 
العــام 2018، لتبلــغ حــوايل مليــار شــيكل. فقــد ارتفعــت اإليــرادات 
الريبيــة بنحــو 17% مقارنــة بالربــع الســابق، باملقابــل انخفضــت 
بنحــو 15% مقارنــة بالربــع املناظــر، لتبلــغ حــوايل 0.6 مليار شــيكل. 
كــا ارتفعــت اإليــرادات غــر الريبيــة بنحــو 24%، مقارنــة بالربــع 
الســابق، يف حــني كانــت أقــل بنحــو 11% مقارنــة بالربــع املناظــر، 
لتبلــغ حــوايل 0.3 مليــار شــيكل )أنظــر الشــكل 3-1(. واســتمر 
تذبــذب تدفــق املنــح واملســاعدات الخارجيــة املقدمــة للموازنــة، إذ 
ارتفعــت بنحــو 35% مقارنــة بالربــع الســابق، بينــا تراجعــت بنحو 
12% مقارنــة بالربــع املناظــر مــن العــام الســابق، لتبلــغ حــوايل 624 
مليــون شــيكل، ذهــب 83% منهــا لدعــم املوازنــة الجاريــة والباقــي 

لإلنفــاق التطويــري )أنظــر الجــدول 1-3(.

شــكلت اإليــرادات العامــة واملنــح )صــايف( نحــو 139% مــن اإلنفــاق 
العــام الفعــيل )النقــدي( خــالل الربــع الثالــث 2019 مقارنــة بنحــو 
54% يف الربــع الســابق. وتنخفــض هــذه النســبة إىل نحــو 99% مــن 
ــزام( عــى الحكومــة خــالل  اإلنفــاق العــام املســتحق )أســاس االلت

الربــع الثالــث، مقارنــة بنحــو 31% يف الربــع الســابق. 

   
 

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

مــع مالحظــة أّن اإلرجاعــات الريبيــة خــالل الربــع الثالــث 2019 هبطــت اىل نحــو 111   -2
مليــون شــيكل مقارنــة مــع 123 مليــون شــيكل يف الربــع املناظــر.

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

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

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

البيان 
20182019

الربع الثالثالربع الثاينالربع األولالربع الرابعالربع الثالثالربع الثاينالربع األول

156.6482.1522.0679.4598.4368.1517.6لدعم املوازنة

140.1236.3303.7410.0396.394.0278.8منح عربية

16.5245.8218.3269.4202.1274.1238.8من الدول األخرى 

93.3106.0*)354.4( **143.787.2184.1156.1التمويل التطويري

300.3569.3706.1835.5244.0461.4623.6إجاميل املنح واملساعدات

* تــم خــالل الربــع األول )2019( إعــادة مبلــغ بحــوايل 448.1 مليــون شــيكل إىل القنصليــة األمريكيــة مــن أجــل إغــالق حســاب منحــة أمريكيــة 
ســابقة، وهــو مــا انعكــس يف قيمــة املنــح لدعــم املشــاريع التطويريــة التــي ظهــرت وكأنهــا تراجعــت بنحــو 354.4 مليــون شــيكل. 

** االرقام بني االقواس سالبة.
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النفقات العامة 

ــهد  ــة، ش ــرادات املقاص ــة إي ــزيئ يف أزم ــراج الج ــة االنف ــى خلفي ع
اإلنفــاق العــام يف الربــع الثالــث 2019 ارتفاعــاً بنســبة 33% مقارنــة 
بالربــع الســابق، بينــا كان أقــل بنحــو 15%، مقارنــة بالربــع 
املناظــر، ليبلــغ حــوايل 3 مليــار شــيكل. قامــت الحكومــة خــالل هذا 
الربــع بدفــع جــزء مــن متأخــرات األجــور والرواتــب الناجمــة عــن 
وقــف تحويــالت املقاصــة، ونتيجــة لذلــك ارتفعــت نفقــات األجــور 
ــني  ــابق، يف ح ــع الس ــة بالرب ــو 28% مقارن ــة بنح ــب الفعلي والروات
ــغ حــوايل 1.3  ــع املناظــر، لتبل ــة بالرب انخفضــت بنحــو 13% مقارن
ــات غــر األجــور بنحــو %12،  ــك ارتفعــت نفق ــار شــيكل. كذل ملي
ــة  ــو 16% مقارن ــل بنح ــت أق ــا كان ــابق، بين ــع الس ــة بالرب مقارن
بالربــع املناظــر، لتبلــغ حــوايل 1.3 مليــار شــيكل. وارتفــع بنــد صــايف 
اإلقــراض خــالل الربــع الثالــث مــن العــام 2019 إىل حــوايل 258.2 
مليــون شــيكل. كــا ارتفــع اإلنفــاق التطويــري بنحــو 5% مقارنــة 
ــع  ــة بالرب ــو 30%، مقارن ــض بنح ــل انخف ــابق، باملقاب ــع الس بالرب
املناظــر، ليبلــغ حــوايل 166.6 مليــون شــيكل )أنظــر الشــكل 2-3(.

املتأخرات الحكومية

انخفضــت املتأخــرات املرتتبــة عــى الحكومــة الفلســطينية يف الربــع 
 الثالــث 2019 بنحــو 21% مقارنــة بالربع الســابق، بينــا كانت أعى 

مبقــدار الضعــف مقارنــة بالربــع املناظــر مــن العــام الســابق، لتبلــغ 
نحــو 1.1 مليــار شــيكل. وهــذا يعــادل 26% مــن صــايف اإليــرادات 
العامــة واملنــح يف الربــع الثالــث 2019. وتوزعــت هــذه املتأخــرات 
ــر  ــرات غ ــبة 37%، ومتأخ ــب بنس ــور والروات ــرات األج ــني متأخ ب
ــرات  ــة 11%، ومتأخ ــات التطويري ــرات النفق ــور 49%، ومتأخ األج
اإلرجاعــات الريبيــة 2% )أنظــر الجــدول 3-2(. وعــى ذلــك 
ــة خــالل الفــرتات  ــغ إجــايل املتأخــرات املرتاكمــة عــى الحكوم بل
املاضيــة حتــى نهايــة الربــع الثالــث 2019، نحــو 15.3 مليــار شــيكل 

ــار دوالر(. ــا يعــادل 4.1 ملي )م

الفائض/العجز املايل

أدت التطــورات عــى جانبــي اإليــرادات والنفقــات العامــة الفعليــة 
خــالل الربــع الثالــث 2019، إىل فائــض يف الرصيــد الــكيل قبــل 
ــح  ــاهمت املن ــيكل. وس ــار ش ــوايل 0.6 ملي ــاعدات بح ــح واملس املن
واملســاعدات الخارجيــة يف تعزيــز هــذا الفائــض إىل حــوايل 1.2 
مليــار شــيكل )عــى األســاس النقــدي( وهــو مــا يعــادل نحــو %7.8 
مــن الناتــج املحــيل اإلجــايل )أنظــر الشــكل 3-3(. أمــا عــى أســاس 
االلتــزام فلقــد بلــغ عجــز الرصيــد الــكيل قبــل املنــح واملســاعدات 
نحــو 1.9 مليــار شــيكل، وســاهمت املنــح واملســاعدات يف تخفيــض 

هــذا العجــز إىل نحــو 1.3 مليــار شــيكل خــالل نفــس الفــرتة.

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

* األرقام بني أقواس هي أرقام سالبة.

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

* تختلــف هــذه النســب بشــكل بســيط عنــد احتســاب األرقــام بالــدوالر األمريــي، نتيجــة أثــر ســعر الــرصف. وتجــدر اإلشــارة اىل أن نســب الديــن اىل 
الناتــج املحــيل اإلجــايل تــم حســابها وفقــاً ألرقــام الناتــج املحــيل املعدلــة التــي صــدرت حديثــاً عــن الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني )راجــع 

الصنــدوق رقــم 1 يف هــذا العــدد مــن “املراقــب”(. 

البيان 
20182019

الربع الثالثالربع الثاينالربع األولالربع الرابعالربع الثالثالربع الثاينالربع األول

12.327.651.119.137.417.619.6إرجاعات رضيبية

128.6134.3119.994.1359.9593.6407.0األجور والرواتب

170.9159.0287.7468.9414.3626.5543.2نفقات غر األجور 

10.910.935.5237.6102.1130.4121.3النفقات التطويرية

126.830.613.1)15.4(28.0)8.7(104.3مدفوعات مخصصة

427.0323.1522.2804.31,040.51,398.71,104.2إجاميل املتأخرات

البيان 
20182019

الربع الثالثالربع الثاينالربع األولالربع الرابعالربع الثالثالربع الثاينالربع األول

4,913.94,860.04,785.55,034.04,668.05,628.86,200.2الدين الحكومي املحيل

4,863.14,809.24,734.84,983.34,617.35,578.26,149.6     املصارف 

50.850.850.750.750.750.650.6     مؤسسات عامة 

3,674.23,777.73,772.13,882.13,744.33,783.73,950.2الدين الحكومي الخارجي

8,588.18,637.78,557.68,916.18,412.39,412.510,150.4الدين العام الحكومي

48.58266.948.928.15622.6الفوائد املدفوعة

نسبة الدين العام إىل 
الناتج املحيل* االسمي

%14.6%14.5%14.5%14.6%14.2%16.2%17.9
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4- القطاع املايل املرصيف1 

يعمــل يف فلســطني أربعــة عــرش مرصفــاً، منها ســبعة محليــة. وتقدم 
هــذه املصــارف خدماتهــا مــن خــالل 362 فرعــاً ومكتبــاً، منهــا 304 
يف الضفــة الغربيــة و58 يف قطــاع غــزة. ارتفعــت موجــودات القطــاع 
املــرصيف يف نهايــة الربــع الثالــث 2019 بنحــو 3.7% مقارنــة بالربــع 
ــع املناظــر مــن العــام 2018.  ــة بالرب الســابق. وبنحــو 6.9% مقارن

لتبلــغ حــوايل 17.3 مليــار دوالر )أنظــر الجــدول 1-4(. 

التسهيالت االئتامنية

ــث  ــع الثال ــة الرب ــة نهاي ــهيالت االئتاني ــة التس ــتحوذت محفظ اس
ــرصيف  ــاز امل ــودات الجه ــايل موج ــن إج ــو 52% م ــى نح 2019 ع
لتصــل إىل 8,947.9 مليــون دوالر )بارتفــاع طفيــف عــن الربــع 
الســابق، ولكــن زيــادة بنســبة 8% مقارنــة بالربــع املناظــر(. 
ــع  ــايل ودائ ــن إج ــو 69% م ــة نح ــهيالت االئتاني ــكلت التس وش
الجمهــور خــالل الربــع. وحصــل القطــاع الخــاص عــى حّصــة األســد 
مــن التســهيالت االئتانيــة )نحــو 84% مــن إجــايل التســهيالت(، 

ــام.  ــاع الع ــة القط ــل 16% حّص مقاب

وحصلــت الضفــة الغربيــة عــى حصــة األســد مــن هــذه التســهيالت 
ــو  ــة بنح ــان، مقارن ــايل االئت ــن إج ــو 90% م ــت نح ــبة بلغ بنس
10% حصــة قطــاع غــزة. أّمــا مــن حيــث نــوع االئتــان فقــد 
ســيطرت القــروض عــى هيكليــة املحفظــة االئتانيــة لتبلــغ حصتهــا 
نحــو 85% مــن إجــايل التســهيالت االئتانيــة، مقارنــة بنحــو 
14% حّصــة تســهيالت الجــاري املديــن، ونحــو 1% حّصــة التأجــر 
التمويــيل. وأّمــا عــى صعيــد العملــة، حافظــت املحفظــة االئتانيــة 
عــى هيكلهــا باســتحواذ الــدوالر عــى الحّصــة األكــر بنســبة %44، 
ــار  ــة الدين ــو 16% حص ــيكل، ونح ــة الش ــو 38% حّص ــة بنح مقارن

ــكل 1-4(. ــر الش األردين )أنظ

مصــدر البيانــات يف هــذا القســم: ســلطة النقــد الفلســطينية، ترشيــن الثــاين 2019،   -1
ــد. ــلطة النق ــات س ــدة بيان ــائر، وقاع ــاح والخس ــة األرب ــارف، قامئ ــة للمص ــة املجمع امليزاني

الدين العام الحكومي

ــع  ــة الرب ــيكل( نهاي ــاً بالش ــي )مقوم ــام الحكوم ــن الع ــع الدي ارتف
ــابق  ــع الس ــة الرب ــة بنهاي ــو 8% و19% مقارن ــث 2019، بنح الثال
ــل  ــار شــيكل. وميث ــغ حــوايل 10.2 ملي واملناظــر عــى الرتتيــب، ليبل
هــذا 17.9% مــن الناتــج املحــيل اإلجــايل اإلســمي.3  وتــوزع 
الديــن العــام الحكومــي بــني ديــن محــيل بنحــو 61%، مقابــل ديــن 
خارجــي بنحــو 39%. وبلغــت فوائــد الديــن املدفوعــة خــالل هــذا 
الربــع حــوايل 22.6 مليــون شــيكل، منهــا 18.9 مليــون شــيكل فوائــد 
مدفوعــة عــى الديــن املحــيل و3.7 مليــون شــيكل فوائــد مدفوعــة 

ــن الخارجــي )أنظــر الجــدول 3-3(.    عــى الدي

ــة  ــي ارتفعــت نهاي ــدوالر األمري ــًة بال ــة مقوم ــة الحكوم ــأن مديوني 3-   تجــدر املالحظــة ب
الربــع الثالــث 2019 بنحــو 10.5% مقارنــة بالربــع الســابق، وبنحــو 23.9% مقارنــة بالربــع 
املناظــر، ليبلــغ حــوايل 2,914.8 مليــون دوالر. ويعــود التبايــن يف هــذه النســب إىل تغــرات 

ســعر رصف الــدوالر األمريــي مقابــل الشــيكل.

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

البيان*

20182019

الربع 

الثالث

الربع 

الرابع

الربع 

األول

الربع 

الثاين

الربع 

الثالث

16,179.416,125.016,503.216,690.217,303.5إجاميل األصول

التسهيالت االئتانية 
املبارشة

8,293.68,432.38,569.58,941.68,947.9

األرصدة لدى سلطة 
النقد واملصارف

3,875.23,763.73,712.93,534.53,870.5

محفظة األوراق املالية 
واالستثارات

1,325.41,385.51,362.21,382.11,373.7

النقدية واملعادن 
الثمينة

1,642.61,582.61,711.41,620.81,883.6

1,042.6960.91,147.21,211.11,227.8املوجودات األخرى

16,179.416,125.016,503.216,690.217,303.5إجاميل الخصوم

ودائع الجمهور )ودائع 
غر مرصفية( **

12,194.212,227.312,394.412,591.413,025.5

1,863.51,912.01,931.41,956.01,942.4حقوق امللكية

أرصدة سلطة النقد 
واملصارف )ودائع 

مرصفية(
1,178.01,033.61.116.81,041.81,151.3

263.5269.5361.3363.5408.9املطلوبات األخرى

680.1682.5699.3737.5775.5املخصصات واإلهالك

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

* البنود يف الجدول هي باإلجايل )تشمل املخصصات(.
** الودائع غر املرصفية تشمل ودائع القطاع الخاص وودائع القطاع العام. 
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ارتفعــت قيمــة التســهيالت االئتانيــة بشــكل طفيــف بــني الربعــني 
املتالحقــني مبقــدار 6.1 مليــون دوالر، وتحقــق ذلــك نتيجــة ارتفــاع 
ــبة %7  ــاءات بنس ــارات واإلنش ــاع العق ــة لقط ــهيالت املمنوح التس
ــة  ــهيالت االئتاني ــن التس ــون دوالر(. ولك ــادل 109.3 ملي ــا يع )م
شــهدت ارتفاعــا ملحوظــا بــني الربعــني املتناظريــن، مبقــدار 654.3 
مليــون دوالر. وجــاء هــذا، بشــكل رئيــس، نتيجــة ارتفاع التســهيالت 
ــون  ــا يعــادل 303.4 ملي املمنوحــة للقطــاع العــام بنســبة 26% )م
دوالر(، كــا ارتفعــت لقطــاع اإلنشــاءات بنســبة 10% )مــا يعــادل 

ــون دوالر(، أنظــر الشــكل 2-4.  157.1 ملي

ــج  ــن النات ــو 55% م ــة اىل نح ــهيالت االئتاني ــبة التس ــت نس وصل
املحــيل اإلجــايل نهايــة الربــع الثالــث 2019، مقابــل 51% يف الربــع 
ــا  ــبة ارتفاع ــذه النس ــهدت ه ــد ش ــام 2018.  ولق ــن الع ــر م املناظ
مســتمرا خــالل الســنوات املاضيــة، وكانــت ال تزيــد عــى %41 

ــام 2015. ــة الع نهاي
 

القروض املتعرثة 

ــة  ــاً ملحوظــاً يف قيم ــام 2019 ارتفاع ــن الع ــث م ــع الثال شــهد الرب
ــادل  ــا يع ــدى القطــاع املــرصيف بنســبة 8% )م ــروض املتعــرة ل الق
ــا  ــبة 33% )م ــابق، وبنس ــع الس ــة بالرب ــون دوالر( مقارن 26.3 ملي
ــام  ــون دوالر( مقارنــة بالربــع املناظــر مــن الع يعــادل 86.9 ملي
ــو 347.6  ــرة نح ــروض املتع ــايل للق ــد اإلج ــل الرصي 2018. ووص
مليــون دوالر، وهــو مــا يعــادل 3.9% مــن إجــايل القــروض )أنظــر 
الشــكل 4-3(. ويعــزى هــذا االرتفــاع بشــكل رئيــس إىل أزمــة 
ــع  ــى دف ــة ع ــدرة الحكوم ــدم ق ــن ع ــا م ــا نجــم عنه املقاصــة وم

ــاص. ــاع الخ ــني والقط ــتحقات املوظف ــل مس كام
 

ــة،  ــارة العام ــاع التج ــني 30% يف قط ــرة ب ــروض املتع ــت الق توزع
و21% يف قطــاع العقــارات واإلنشــاءات، ونحــو 17% للقــروض 
االســتهالكية. أمــا بخصــوص تــوزع القــروض املتعــرة بحســب 
فــرتة التعــر، فقــد أظهــرت البيانــات أّن أكــر مــن نصــف القــروض 
ــروض  ــن ق ــارة ع ــي عب ــرصيف )55%( ه ــاع امل ــدى القط ــرة ل املتع
مصنفــة كخســائر، يف حــني شــكلت القــروض دون النموذجيــة %16 
مــن إجــايل القــروض املتعــرة، أّمــا القــروض املشــكوك يف تحصيلهــا 

ــو %29.2 ــكلت نح ش

األرصدة لدى سلطة النقد واملصارف 

ــاً  ــواً ملحوظ ــارف من ــد واملص ــلطة النق ــدى س ــدة ل ــجلت األرص س
ــث مــن العــام 2019 بعــد أّن مــرت بفــرتة مــن  ــع الثال خــالل الرب
الرتاجــع املســتمر. إذ ارتفعــت بنســبة 10% مقارنــة بالربــع الســابق، 
ــايل  ــن اج ــك 22% م ــكل بذل ــون دوالر، لتش ــغ 3,870.5 ملي لتبل
موجــودات املصــارف مقارنــة بنحــو 21% يف الربــع الســابق. وجــاء 
هــذا نتيجــة منــو األرصــدة لــدى املصــارف يف الخــارج بنســبة %18، 
ومنــو األرصــدة لــدى ســلطة النقــد بنســبة 4%. باملقابــل تراجعــت 
ــع  ــة برب ــبة 7.0% مقارن ــطني بنس ــارف يف فلس ــني املص ــدة ب األرص

الســنة الســابق )أنظــر الشــكل 4-4(.

2-  تصنــف القــروض بحســب فــرتات التعــر حســب تعليــات ســلطة النقــد إىل: )1( 
التســهيالت دون النموذجيــة وهــي التســهيالت التــي فــات عــى موعــد ســدادها مــدة 91 
إىل 180 يومــا )2( التســهيالت املشــكوك يف تحصيلهــا وهــي تلــك التــي فــات عــى موعــد 
تســديدها مــدة 181 إىل 360 يومــا )3( الخســائر وهــي تلــك التســهيالت التــي فــات عــى 

موعــد ســدادها 360 يومــاً فأكــر.

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

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

شكل 4-3: الرصيد اإلجاميل للقروض املتعرثة )مليون دوالر(
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شكل 4-4: هيكل أرصدة سلطة النقد واملصارف )نسبة مئوية( الودائع

ــبة %4  ــع بنس ــايل الودائ ــاع إج ــث 2019 ارتف ــع الثال ــهد الرب ش
مقارنــة بالربــع الســابق ليصــل إىل 14,176.8 مليــون دوالر، وارتفــاع 
بنســبة 6% مقارنــة بالربــع املناظــر. واســتحوذت ودائــع الجمهــور 
ــع.  ــايل الودائ ــن إج ــو 92% م ــى نح ــة( ع ــر املرصفي ــع غ )الودائ
وتظهــر البيانــات اســتمرار تركــز ودائــع الجمهــور يف الضفــة الغربيــة 
)نحــو 90%( مقابــل 10% حّصــة قطــاع غــزة. وبلغــت حصــة 
القطــاع الخــاص نحــو 95% مــن هــذه الودائــع، مقابــل 5% حّصــة 

القطــاع العــام )أنظــر الشــكل 5-4(.

توزعــت ودائــع الجمهــور خــالل الربــع الثالــث مــن العــام 2019، بــني 
ودائــع الجاريــة بنســبة 37%، وودائــع توفــر بنســبة 33%، وودائــع 
آجلــة بنســبة 30%. أّمــا هيــكل ودائــع الجمهــور مــن حيــث عملــة 
ــا  ــدوالر عــى الحصــة األكــر منه ــد اســتمرت ســيطرة ال ــداع فق اإلي
بنســبة 38%، مقابــل نحــو 36% للشــيكل و22% حصــة الدينــار 
ــو  ــور نح ــع الجمه ــكلت ودائ ــكل 4-5. وش ــح الش ــا يوض األردين ك
ــث  ــع الثال ــة الرب ــمي نهاي ــايل االس ــيل اإلج ــج املح ــن النات 80% م
2019 مقارنــة بنحــو 77% يف الربــع الســابق و75% يف الربــع املناظــر.

أرباح املصارف 

شــهد صــايف دخــل املصــارف يف نهايــة الربــع الثالــث مــن العــام 2019 
ــون  ــو 39.4 ملي ــغ نح ــابق ليبل ــع الس ــة بالرب ــبة 7% مقارن ــواً بنس من
دوالر. ويعــزى ســبب النمــو إىل زيــادة اإليــرادات بنســبة 2%، مقابــل 
تراجــع النفقــات بنســبة 1%. باملقابــل ســجل صــايف الدخــل تراجعــاً 
ملحوظــاً بنســبة 14% مقارنــة بالربــع املناظــر مــن العــام 2018 )أنظر 
الجــدول 4-2(. وقــد ســجل صــايف دخــل املصــارف الرتاكمــي للشــهور 

التســعة األوىل مــن العــام 2019 نحــو 121 مليــون دوالر.

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

البيان
20182019

الربع الثالثالربع الثاينالربع الثالث

214.4234.6238.7اإليرادات

158.7166.0171.9الفوائد املقبوضة

32.332.332.7إيرادات العموالت

23.436.334.1إيرادات أخرى

168.5197.7199.3النفقات

27.036.737.2الفوائد املدفوعة

3.23.03.4مصاريف العموالت

18.928.535.5نفقات أخرى

109.4109.6113.6النفقات التشغيلية

10.019.99.6الرائب

45.936.939.4صايف الدخل

	  بنــد أخــرى يشــمل اإليــرادات والنفقــات مــن أوراق الديــن املاليــة واالســتثارات، 
وعمليــات تبديــل وتقييــم العمــالت األجنبيــة، وعمليــات بنــود خــارج امليزانيــة، 

ــات. ــة للمخصص ــرى، إضاف ــغيلية األخ ــول التش ــات والدخ والنفق

شكل 4-5: توزيع ودائع الجمهور )مليون دوالر(

متوسط أسعار الفائدة عىل اإليداع واإلقراض 

شــهد متوســط أســعار الفائــدة عــى اإلقــراض ميــالً للصعــود عــى 
ــة  ــث مــن العــام 2019 مقارن ــع الثال ــار والشــيكل خــالل الرب الدين
بالربــع الســابق، ليصــل اىل نحــو 7.06% و7.04% عــى التــوايل. 
بينــا انخفضــت فائــدة اإلقــراض بعملــة الــدوالر إىل نحــو %5.82. 
عــى الجانــب اآلخــر، ســجل متوســط أســعار الفائــدة عــى اإليــداع 
ميــالً للصعــود عــى عملتــي الــدوالر والشــيكل، إىل 3.00% للــدوالر 
ــداع عــى  ــدة اإلي ــل انخفضــت فائ ونحــو 2.87% للشــيكل. باملقاب

الدينــار بشــكل طفيــف لتبلــغ نحــو %3.24. 

ــدة  ــعار الفائ ــني أس ــش ب ــاض الهام ــرات إىل انخف ــذه التغ أدت ه
عــى التســهيالت والودائــع عــى الــدوالر والشــيكل مقارنــة بالربــع 
ــة  ــن 3.36 نقط ــدوالر م ــة ال ــش بعمل ــض الهام ــابق، إذ انخف الس
مئويــة إىل 2.82 نقطــة مئويــة، وبعملــة الشــيكل مــن 4.65 إىل 4.17 
ــار مــن 3.59  ــة، يف املقابــل ارتفــع الهامــش عــى الدين نقطــة مئوي
إىل 3.82 نقطــة مئويــة خــالل نفــس الفــرتة )أنظــر الجــدول 3-4(. 
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جدول 4-3: متوسط الفوائد الدائنة واملدينة بالعمالت املختلفة 

العملة

الهامش )نقطة مئوية(فوائد اإلقراض %فوائد اإليداع %

ر2 
2019

ر3 
2019

ر2 
2019

ر3 
2019

ر2 
2019

ر3 
2019

2.743.006.105.823.362.82الدوالر

3.273.246.867.063.593.82الدينار

2.382.877.037.044.654.17الشيكل

حركة تقاص الشيكات  

ارتفعــت قيمــة الشــيكات املقدمــة للتقــاص بنســبة 4% نهايــة 
ــل  ــابق لتص ــع الس ــة بالرب ــام 2019 مقارن ــن الع ــث م ــع الثال الرب
ــة  ــا يف الضف ــت قيمته ــث بلغ ــون دوالر. حي ــو 3,212.3 ملي إىل نح
ــون  ــو 180.6 ملي ــل نح ــون دوالر مقاب ــو 3,031.7 ملي ــة نح الغربي

ــزة. ــاع غ دوالر يف قط

الشيكات املعادة

شــهدت قيمــة الشــيكات املعــادة ارتفاعــاً بنحــو 6% مقارنــة بالربــع 
الســابق، وبنحــو 22% مقارنــة بالربــع املناظــر، لتســجل 336.5 
ــة )إىل  ــة الغربي ــني 5% يف الضف ــاع ب ــوزع االرتف ــون دوالر. وت ملي
319.3 مليــون دوالر( و10% يف قطــاع غــزة )إىل 17.2 مليون دوالر(. 
)أنظــر الشــكل 4-6 وراجــع الصنــدوق “الشــيكات املعــادة: 1 مــن 

كل 9 شــيكات” يف العــدد 53 مــن املراقــب االقتصــادي(.
 

رشكات اإلقراض املتخصصة 

شــهد إجــايل موجــودات رشكات اإلقــراض املتخصصــة ارتفاعــاً 
ــع  ــة بالرب ــو 13% مقارن ــابق، وبنح ــع الس ــة بالرب ــو 2% مقارن بنح
ــاع  ــاء هــذا االرتف ــون دوالر. وج ــغ حــوايل 257.7 ملي ــر، ليبل املناظ

شكل 4-6: نسبة الشيكات املعادة إىل الشيكات املقدمة 
للتقاص )نسبة مئوية(

جدول 4-4: بيانات رشكات اإلقراض املتخصصة

الفرتة
20182019

الربع الثالثالربع الثاينالربع األولالربع الرابع الربع الثالث الربع الثاين

215.4212.5205.7217.2216.3213.7إجاميل محفظة القروض )مليون دوالر(

153.1154.4151.7163.7166.5167.9  -  الضفة الغربية

62.358.154.053.549.845.8  -  قطاع غزة

70,92268,94265,45880,31478,18676,502عدد املقرتضني النشطني

818181939393عدد الفروع واملكاتب

675680687864843843عدد املوظفني

نتيجــة لنمــو كل مــن الودائــع بنســبة 16%، إضافــة لنمــو األصــول 
الثابتــة بنســبة 22%. يف املقابــل تراجــع كل مــن النقــد بنســبة 
18% ومحفظــة القــروض اإلســالمية بنســبة 11%.  وتوزعــت أصــول 
هــذه الــرشكات بــني قــروض تجاريــة بنســبة 69% وقــروض إســالمية 
بنســبة 6%، وودائــع بنســبة 13%، وتوزعــت النســبة الباقية )%12( 

بــني املوجــودات والنقــد. 

ــراض  ــالل رشكات اإلق ــن خ ــة م ــة املقدم ــة االئتاني ــت املحفظ بلغ
املتخصصــة حــوايل 213.7 مليــون دوالر، أو مــا نســبته 3% مــن 
ــث  ــع الثال ــة الرب ــاص نهاي ــاع الخ ــوح للقط ــان املمن ــايل االئت إج
2019. وســيطرت القــروض التجاريــة والعقاريــة عــى الحصــة األكــر 
مــن هــذا االئتــان مبقــدار 30% تقريبــا لــكل منهــا، تــاله كل مــن 
القطــاع الزراعــي وقطــاع الخدمــات العامــة بحــوايل 12% لــكل منها 
أيضــاً. ووفــر قطــاع اإلقــراض املتخصــص نحــو 843 فرصــة عمــل يف 

ــام 2019 )أنظــر الجــدول 4-4(. ــن الع ــث م ــع الثال ــة الرب نهاي
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هنــاك بشــكل عــام أربعــة مــؤرشات معتمــدة لقيــاس أداء الــرشكات، مبــا 
 ،)Solvency( فيهــا املصــارف، وهــي مــؤرش الســيولة، مــؤرش املــالءة املاليــة
ــراء  ــق الخ ــة. ويتف ــؤرش الربحي ــراً م ــة، وأخ ــة العملياتي ــؤرش الفعالي م
املاليــني عــى الحاجــة ألخــذ عدد مــن املــؤرشات باالعتبــار عند تقييــم أداء 
الــرشكات، ولكــن إذا مــا تطلــب األمــر اســتخدام مــؤرش واحــد فقــط، فــإّن 
مســتوى وتطــور الربحيــة هــو املقيــاس األفضــل. ويعــود الســبب يف ذلــك 
إىل أّن تــدين األربــاح يــؤدي إىل قصــور فــرص النمــو أمــام الرشكــة ويرتافــق 
ــد  ــح ق ــدالت الرب ــح أّن مع ــة. صحي ــالءة املالي ــق بامل ــكوك تتعل ــع ش م
تكــون مصطنعــة أو مضللــة، تخفــي ورائهــا مخاطــر مرتفعــة أو مديونيــة 
عاليــة. وأّن الربــح املســجل قــد يكــون ناتــج عــن نشــاطات غــر تشــغيلية 
)مثــل ارتفــاع قيمــة األرايض أو ناتــج مــن تبــدل أســعار العمــالت(. ولكــن 
هــذا “التضليــل” ال ميكــن أّن يســتمر طويــالً، إذ أّن املشــاكل التــي تعــاين 
منهــا الــرشكات البــد وأّن تنكشــف عــى املــدى املتوســط وتنعكــس عــى 

معــدالت الربحيــة كــا يؤكــد خــراء إدارة األعــال.1

مؤرشات الربحية 

ســوف نعــرض يف هــذا الصنــدوق إىل تطــور مــؤرشات الربحيــة لــدي املصارف 
ــن الســنوات )2008-2018(.  2وســوف  ــد م ــة يف فلســطني خــالل عق العامل
ــرصيف يف  ــاع امل ــدى القط ــا ل ــع مثيالته ــب م ــذه النس ــة ه ــعى إىل مقارن نس
ــاح املصــارف املســجلة يف بورصــة  ــدول. كــا ســنقارن بــني أرب عــدد مــن ال

فلســطني مــع أربــاح بقيــة الــرشكات املســجلة يف البورصــة.

ــا  ــا فيه ــرشكات مب ــة ال ــاس ربحي ــدة لقي ــؤرشات معتم ــة م ــاك ثالث هن
املصــارف:

صــايف الربــح قبــل الرائــب أو بعــد الرائــب )Net Income(: هــذا 	 
ــه غــر كاف  ــاح، ولكن ــل عــى تطــور األرب طبعــاً مــؤرش مهــم للتدلي
ألن القيمــة املطلقــة لألربــاح ال تعطــي فكــرة ســليمة عــن معــدالت 

األربــاح، أي األربــاح باملقارنــة مــع املــال املســتثمر. 
ــس 	  ــة )Return on Equity, RoE(: يقي ــوق امللكي ــى حق ــد ع العائ

هــذا املــؤرش صــايف األربــاح بالنســبة إىل حقــوق امللكيــة، أي العائــد 
ــرشكات أو  ــة يف ال ــوق امللكي ــة حق ــتثارات حمل ــى اس ــح( ع )الرب
املصــارف. ونظــراً ألّن الــرشكات ميكنهــا رفــع قيمــة هــذا املــؤرش 
بشــكل مصطنــع، عــر زيــادة مديونيتهــا الخارجيــة مثــالً، يحبــذ خــراء 
ــار قيمــة اجــايل  إدارة األعــال اســتخدام مــؤرش أعــم يأخــذ باالعتب

ــة.3 ــول يف الرشك األص
 	 Return on Assets,( العائــد عــى األصــول/أو عــى املوجــودات

RoA(: ويتــم حســابه بتقســيم الربــح الصــايف للرشكــة عــى إجــايل 
األصــول )قيمــة املوجــودات( فيهــا. وهــذا املــؤرش واســع االســتخدام 
ــه يعــر عــن معــدل العائــد للمســتثمرين يف الرشكــة، إىل جانــب  ألنّ
ــى  ــيطرة ع ــا والس ــتغالل أصوله ــة يف اس ــاءة الرشك ــن كف ــر ع التعب
ــاً  ــا تباين ــر فيه ــي يظه ــاالت الت ــا. ويف الح ــي تتكبده ــف الت التكالي
ــد عــى املوجــودات،  ــة والعائ ــد عــى حقــوق امللكي ــني العائ ــراً ب كب
ــى  ــك ع ــدل ذل ــة، إذ ي ــيولة والتغطي ــدالت الس ــم مع ــب تقيي يتوج

ــون. ــاع مســتوى الدي ارتف

1 J.B. Maverick  )2016(: What Is the Best Measure of a Company’s Financial Health?
 https://www.investopedia.com/articles/investing/061916/what-best-measure-com-

panys-financial-health.asp
2-  جمعية البنوك يف فلسطني،2019. الوضع املايل للبنوك، 2018-2008.

3 J. Hagel et.al. )2010(: The Best Way to Measure Company Performance.
 https://hbr.org/2010/03/the-best-way-to-measure-compan.html

صندوق 3:  أرباح املصارف يف فلسطني مقارنة مع الدول املجاورة

املصارف يف فلسطني 

وصــل عــدد املصــارف العاملــة يف فلســطني إىل 18 مــرصف يف العــام 2008. 
ــايل ليصــل إىل 14 مــرصف يف  ولكــن هــذا العــدد تراجــع خــالل العقــد الت
ــة.  ــارف عربي ــروع ملص ــي ف ــة والباق ــارف محلي ــا 7 مص ــام 2018، منه الع
ــاً، خــالل  ــاً وبنيوي ــراً، كمي وشــهد القطــاع املــرصيف الفلســطيني تطــوراً كب
العقــد املــايض، ولعــل أكــر النســب داللــة عــى التحــول العمليــايت يتمثــل 
يف ارتفــاع املتوســط الســنوي لنســبة التســهيالت االئتانيــة إىل ودائــع 

ــن 29% يف 2008 إىل 67% يف 2018.  ــارف م ــة املص ــدى كاف ــالء ل العم

ــز يف النشــاط املــرصيف يف فلســطني، كــا  ــة مــن الرتكي ــاك درجــة عالي هن
هــو الحــال يف معظــم الــدول األخــرى. إذ أّن حصــة أكــر مرصفــني، بنــك 
فلســطني والبنــك العــريب، تبلــغ نحــو 57% مــن إجــايل إيــرادات املصارف 
العاملــة يف فلســطني، والنســبة مشــابهة أيضــاً فيــا يتعلــق بإجــايل 
ودائــع الجمهــور. كــا بلغــت حصــة هذيــن املرصفــني مــن إجــايل صــايف 

األربــاح التــي حققهــا القطــاع املــرصيف يف العــام 2018 نحــو %69.4

صايف الدخل قبل الرضائب )الربح( وبعد الرضائب )صايف الربح(

ارتفعــت القيمــة املطلقــة إلجــايل أربــاح املصــارف )قبــل الرائــب( العاملــة 
ــون يف  ــام 2008 إىل 232.4 ملي ــون دوالر يف الع ــن 116.1 ملي ــطني م يف فلس
2018، أي مبعــدل منــو متوســط يقــارب 10% ســنوياً. باملقابــل، ارتفــع صــايف 
ــون  ــون دوالر إىل 176.4 ملي ــن 84.7 ملي ــب م ــد الرائ دخــل املصــارف بع
خــالل نفــس الفــرتة )أنظــر الشــكل 1(. أي أّن قيمــة الرائــب التــي دفعتهــا 
املصــارف العاملــة يف فلســطني ارتفعــت مــن نحــو 32.5 يف العــام 2008 إىل 
ــايل  ــب إىل إج ــبة الرائ ــن نس ــن. ولك ــن الزم ــد م ــد عق ــون بع 56.1 ملي

الربــح قبــل الرائــب انخفضــت مــن 28% إىل 24% خــالل الفــرتة. 

العائد عىل حقوق امللكية

وصــل العائــد عــى حقــوق امللكيــة أو حقــوق املســاهمني، وهــو مــا يعــر 
ــح، يف القطــاع املــرصيف الفلســطيني إىل أعــى مســتوياته  عــن معــدل الرب
ــاً يف  ــهد تراجع ــدل ش ــن املع ــغ 12.7%. ولك ــط يبل ــام 2010 مبتوس يف الع
ــود إىل %10.2  ــودة إىل الصع ــم ع ــة إىل 9.1% يف 2015 ث الســنوات الالحق

ــام 2018.  يف الع

4-  جمعية البنوك يف فلسطني،2019. الوضع املايل للبنوك، 2018-2008.

شكل 1: تطور صايف أرباح القطاع املرصيف يف فلسطني )بعد الرضائب( 2018-2008

املصدر: جمعية البنوك يف فلسطني،2019. الوضع املايل للبنوك، 2008-2018.  
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ــة يف فلســطني يف  ــد عــى حقــوق امللكي يالحــظ مــن الشــكل 2 أّن العائ
العــام 2018 أعــى مــن نظــره لــدى املصــارف العاملــة يف األردن )%9.6( 
ــدى املصــارف  ــد ل ــن متوســط العائ ــى م ــا هــو أع ــام، ك ــس الع يف نف
اللبنانيــة )10.0%(. ولكــن وبشــكل عــام كان معــدل ربــح القطــاع 
ــاً يف كل مــن فلســطني واألردن، يف حــني أّن املعــدل كان  املــرصيف متقارب

ــرتة 2017-2012. ــالل الف ــان خ ــى يف لبن أع

يقــارن الشــكل 3 بــني قيمــة العائــد عــى حقــوق امللكيــة لدى املصــارف يف 
فلســطني مــع مســتواه يف تجمعــات مختــارة مــن الــدول يف 2018. ويتضــح 
مــن الشــكل أّن املعــدل املتوســط يف فلســطني كان أدىن مــن املتوســطات 
يف هــذه التجمعــات، مبــا فيهــا املتوســط يف دول “املينــا” الــذي بلــغ %11.6 
باملقارنــة مــع 10.2% يف فلســطني. وتجــدر املالحظــة بــأّن متوســط العائــد 
عــى حقــوق امللكيــة الــذي تحقــق يف 3,500 مــرصف يف 28 دولــة يف 
اإلتحــاد األوريب بلــغ 6.1% فقــط يف العــام 2018. 5  واملتوســط األوريب هــذا 
ال يزيــد عــى نصــف املتوســط الــذي تحقــق يف كافــة املصــارف األمريكيــة، 

والــذي بلــغ 12.2% يف الربــع الثــاين 6.2018

العائد عىل األصول

ــرصيف  ــاع امل ــدى القط ــول ل ــى األص ــد ع ــدل العائ ــط مع ــراوح متوس ت
الفلســطيني خــالل العقــد املــايض بــني أدىن مســتوى )1.08%( يف العــام 
ــدل  ــذا املع ــام 2010. ووصــل ه ــى مســتوى )1.60%( يف الع 2015 وأع
ــد عــى  ــدل العائ ــام 2018. ويوضــح الشــكل 4 أّن مع إىل 1.14% يف الع
األصــول للقطــاع املــرصيف يف فلســطني كان أعــى مــن مســتواه يف األردن 
ــاً يف الســنوات  ــن العكــس كان صحيح خــالل الســنتني 2012-2013 ولك
الالحقــة حتــى 2018 حــني بلــغ املتوســط يف املصــارف العاملــة يف األردن 
1.20%، مقارنــة مــع متوســط يعــادل 1.14% لــدى املصــارف العاملــة يف 
فلســطني. وبلــغ املعــدل يف لبنــان 0.9% فقــط يف 2018، وكان أدىن مــن 

ــرتة 2018-2012.  ــل الف مســتواه يف فلســطني واألردن خــالل كام

ــارف يف  ــدى املص ــول ل ــى األص ــد ع ــة العائ ــني قيم ــكل 5 ب ــارن الش يق
فلســطني مــع مســتواه يف تجمعــات مختــارة مــن الــدول يف 2018. ويتضح 
مــن الشــكل أن املعــدل املتوســط يف فلســطني كان أدىن مــن املتوســطات 
يف كافــة هــذه التجمعــات، مبــا فيهــا املتوســط يف دول “املينــا” الــذي بلــغ 

1.60% باملقارنــة مــع 1.10% يف فلســطني. 

املصارف الفلسطينية يف بورصة فلسطني

مــن بــني املصــارف العاملــة يف فلســطني هنــاك 7 مصــارف وطنيــة 
)فلســطينية(، 6 منهــا مســجلة يف بورصــة فلســطني )مــرصف “الصفــا” مل 
يكــن مســجال يف البورصــة قبــل 2019(. وصــل إجــايل األربــاح الصافيــة 
للمصــارف الفلســطينية املســجلة يف بورصــة فلســطني إىل نحــو 99.3 
مليــون دوالر يف العــام 2017، وهــو مــا يعــادل 53% مــن إجــايل أربــاح 
ــك العــام. مــن جهــة أخــرى يوضــح  القطــاع املــرصيف يف فلســطني يف ذل
ــق  ــا يتعل ــطينية في ــارف الفلس ــط أداء املص ــم 1 أّن متوس ــدول رق الج
بالعائــد عــى حقــوق امللكيــة أفضــل مــن أداء املصــارف غــر الفلســطينية 
العاملــة يف فلســطني خــالل العامــني 2016 و2017، ورمبــا يعــود هــذا إىل 
وزن “بنــك فلســطني” بــني املصــارف الوطنيــة )الــذي بلــغ العائــد عــى 
حقــوق امللكيــة لديــه 13% يف 2018(. أمــا بالنســبة للعائــد عــى األصــول 
فــإن األداء األفضــل للمصــارف الفلســطينية الــذي تحقــق يف العــام 2016 

تراجــع يف العــام الــذي يليــه لصالــح املصــارف غــر الفلســطينية.

5  https://www.ebf.eu/facts-and-figures/banking-sector-performance/
6 http://www.bankregdata.com/allIEmet.asp?met=ROE

شكل 2: معدل العائد عىل حقوق امللكية )معدل الربح( يف القطاع 
املرصيف يف فلسطني واألردن ولبنان 2012-2018 )نسبة مئوية(

-  جمعية البنوك يف فلسطني،2019. الوضع املايل للبنوك، 2018-2008.
-  البنك املركزي األردين، 2019، إحصاءات قطاع النقود والبنوك، املؤرشات املالية، 2018-2003.

-  Bank Audi, 2019, Lebanon Banking Sector Report, 2010-2019.

شكل 3: متوسط العائد عىل حقوق امللكية لدى املصارف يف تجمعات 
دول مختارة يف العام 2018 )نسبة مئوية(

-  Bank Audi, 2019, Lebanon Banking Sector Report, 2010-2019.

-  جمعية البنوك يف فلسطني،2019. الوضع املايل للبنوك، 2018-2008.

 شكل 4: متوسط العائد عىل املوجودات يف القطاع املرصيف 
يف فلسطني واألردن ولبنان 2012-2018 )نسبة مئوية(

-  املرجع: أنظر مراجع الشكل 2.
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5- القطاع املايل غري املرصيف

قطاع األوراق املالية

بلغــت القيمــة الســوقية ألســهم الــرشكات املدرجــة يف بورصــة 
فلســطني نهايــة الربــع الثالــث 2019 نحــو 3.7 مليــار دوالر، وهــو 
مــا يعــادل 23% مــن الناتــج املحــيل اإلجــايل باألســعار الجاريــة.1  
ــع  ــة م ــف مقارن ــكل طفي ــوقية بش ــة الس ــذه القيم ــت ه وانخفض
الربــع الســابق واملناظــر )بنحــو 0.2% و0.4% عــى الرتتيــب(. 
كــا أُغلــق مــؤرش القــدس نهايــة الربــع الثالــث 2019 عنــد حاجــز 
517.7 نقطــة، بانخفــاض 2 نقطــة مقارنــة بالربــع الســابق ومبقــدار 

ــع املناظــر )أنظــر الجــدول 1-5(. ــة بالرب 11 نقطــة مقارن

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

الربع الثالث البيان
2018

الربع الثاين 
2019

الربع الثالث 
2019

40.927.831.0عدد األسهم املتداولة )مليون سهم(

69.647.349.9قيمة األسهم املتداولة )مليون دوالر(

3,718.73,710.13,702.7القيمة السوقية )مليون دوالر(

9,0737,6536,884عدد الصفقات

اجايل عدد املتعاملني باألسهم 
71,12870,54070,280املدرجة يف بورصة فلسطني

67,76167,17066,920فلسطيني 

3,3673,3703,360مواطن أجنبي 

528.8519.8517.7مؤرش القدس )نقطة( 

ــاً  ــث 2019 ارتفاع ــع الثال ــة يف الرب ــهم املتداول ــة األس ــدد وقيم ــهد ع ش
بنســبة 12% و6% عــى التــوايل مقارنــًة مــع الربــع الثــاين 2019. باملقابــل 
انخفــض عــدد وقيمــة األســهم املتداولــة يف الربــع الثالــث 2019 بنســبة 
ــام 2018،  ــن الع ــر م ــع املناظ ــًة بالرب ــوايل مقارن ــى الت 24% و28% ع
ويعــزى ذلــك باألســاس اىل تراجــع أنشــطة التــداول ملعظــم القطاعــات 
ــذي شــهدته فلســطني  انعكاســاً للوضــع الســيايس واالقتصــادي العــام ال
منــذ بدايــة العــام 2019، كنتيجــة ألزمــة املقاصــة واحتجــاز أمــوال 
الرائــب مــن قبــل دولــة االحتــالل، األمــر الــذي أدى اىل شــح الســيولة 
لــدى األفــراد. مــن جهــة أخــرى، بلــغ اجــايل عــدد املتعاملــني يف ســوق 
ــن  ــث م ــع الثال ــة الرب ــع نهاي ــل م ــو 70,280 متعام ــة نح األوراق املالي
العــام 2019، بينهــم 5% مــن املتعاملــني األجانــب، غالبيتهــم مــن األردن.

يوضــح الشــكل 5-1، صفــة املتعاملــني يف البورصــة تبعــاً لحصصهــم النســبية 
مــن القيمــة الســوقية للتعامــالت. ويتضــح مــن الشــكل أن حصــة الــرشكات 
بلغــت 41% )1,512.0 مليــون دوالر( يف حــني بلغــت حصــة األفــراد %26 

)948.7 مليــون دوالر(.

قطاع التأمني

بلــغ إجايل أقســاط الـــتأمني املكتتبة نحــو 76.8 مليــون دوالر نهاية 
ــع  ــة بالرب ــبة 8% و12% مقارن ــاً بنس ــث 2019، مرتفع ــع الثال الرب
ــذب  ــى التذب ــك ع ــزى ذل ــب. ويع ــى الرتتي ــر ع ــابق واملناظ الس
الطبيعــي إلجــايل أقســاط التأمــني املكتتبــة مــا بــني أربــاع الســنة. 
تــم اســتخدام الناتــج املحــيل اإلجــايل باألســعار الجاريــة للعــام 2018، وذلــك بســبب أن   -1

ــة. ــة هــي باألســعار الجاري القيمــة الســوقية لألســهم املتداول

 شكل 5: متوسط العائد عىل املوجودات لدى املصارف يف 
دول مختارة يف العام 2018 )نسبة مئوية(

- املرجع: أنظر مراجع الشكل3.

يســجل الجــدول 2 متوســطات العوائــد عــى حقــوق امللكيــة واألصــول يف 
الــرشكات املســجلة يف بورصــة فلســطني يف العــام 2017. ويوضــح الجــدول 
أّن أعــى عائــد عــى حقــوق امللكيــة تحقــق يف الــرشكات الصناعيــة 
)متوســط 13 رشكــة(، وجــاء متوســط املصــارف يف املرتبــة الثانيــة.  أمــا 
بالنســبة للعائــد عــى األصــول وحصــة الســهم مــن األربــاح فلقــد حــل 
متوســط قطــاع املصــارف يف مراكــز متأخــرة بشــكل ملحــوظ مقارنــة مــع 
املتوســط الــذي حققتــه رشكات قطــاع الخدمــات والــرشكات الصناعيــة.

جدول 2: متوسط العائد عىل حقوق امللكية واألصول وحصة السهم من 
األرباح يف رشكات بورصة فلسطني 2017

القطاع
العائد عىل 

حقوق امللكية %
العائد عىل 
األصول %

حصة السهم من 
األرباح دوالر/سهم

8.7910.0160.14قطاع البنوك )7مصارف( *

8.660.070.44قطاع الخدمات )11 رشكة(

18.180.060.40قطاع الصناعة )13 رشكة(

2.550.020.05قطاع االستثار )10 رشكات(

3.290.030.15قطاع التأمني )7 رشكات(

جدول 1: العائد عىل حقوق امللكية واملوجودات لدى املصارف 
الفلسطينية واملصارف العاملة يف فلسطني 2016 و2017

- معــدالت املصــارف الفلســطينية محســوبة عــى أرضيــة اإلفصاحــات الســنوية 
للــرشكات، هيئــة ســوق رأس املــال الفلســطينية. 

http://www.abp.ps  معدالت كافة املصارف من جمعية البنوك يف فلسطني -

العائد عىل حقوق 
امللكية %

العائد عىل 
املوجودات %

2016201720162017

11.110.41.201.00متوسط املصارف الفلسطينية

متوسط كافة املصارف 
العاملة يف فلسطني

9.309.601.091.10

ــة  ــرشكات، هيئ ــنوية لل ــات الس ــة اإلفصاح ــى أرضي ــوبة ع ــدالت محس ــدر: املع املص
ــطينية. ــال الفلس ــوق رأس امل س

ــطني  ــوق فلس ــة اىل س ــارف( أضاف ــطني )6 مص ــة فلس ــجلة يف بورص ــارف املس * املص
ــة. ــألوراق املالي ل
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كــا ارتفــع صــايف التعويضــات املتكبــدة للقطــاع بنســبة 3% و%4 
مقارنــة مــع نهايــة الربــع الســابق واملناظــر عــى التــوايل. يف حــني مل 
تشــهد إجــايل اســتثارات رشكات التأمــني منــواً ملحوظــاً يف الربــع 
الثالــث، مكتفيــة بنســبة 0.5% و2% مقارنــًة مــع نهايــة الربــع 

الســابق واملناظــر عــى التــوايل )أنظــر الجــدول 2-5(.

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

البيان
الربع الثالث 

2018
الربع الثاين 

2019
الربع الثالث 

2019

68.671.276.8اجايل أقساط التأمني املكتتبة

246.2250.0251.3اجايل استثارات رشكات التأمني

صايف التعويضات املتكبدة يف 
قطاع التأمني

)43.4()43.7()45.2(

صايف األقساط املكتسبة/ اجايل 
أقساط التأمني املكتتبة

%90.5%88.3%85.1

صايف التعويضات املتكبدة/ صايف 
األقساط املكتسبة

%69.9%69.5%69.1

يســجل الجــدول 5-3 أبــرز املــؤرشات التأمينيــة التــي تعكــس 
األهميــة النســبية لقطــاع التأمــني يف االقتصــاد الفلســطيني مقارنــة 
مــع بعــض الــدول العربيــة. األوىل هــي نســبة االخــرتاق التأمينيــة، 
أي إجــايل املحفظــة التأمينيــة منســوبة إىل إجــايل الناتــج املحــيل 
ــة، أي  ــة التأميني ــة هــي الكثاف ــة. والثاني اإلجــايل باألســعار الجاري
ــكان.  ــدد الس ــايل ع ــوبة إىل إج ــتأمينية منس ــة الـ ــايل املحفظ إج
ــام  ــة الع ــام أّن نســبة االخــرتاق يف فلســطني نهاي ــن األرق يتضــح م
2018 بلغــت 1.9%، وهــي أعــى مــن النســبة يف كل مــن الكويــت 
ومــرص والجزائــر والســعودية، ولكــن أدىن مــن مســتواها يف األردن 
ــام  ــة الع ــة نهاي ــة التأميني ــا الكثاف ــرب. أم ــان واملغ ــارات ولبن واالم
ــن  ــر م ــي أدىن بكث ــطني 58 دوالر، فه ــت يف فلس ــي بلغ 2018، الت

ــاً. ــت واألردن أيض ــارات والكوي ــعودية واالم ــتواها يف الس مس

جدول 5-3: انتشار الخدمات واملنتجات التأمينية للدول العربية 
للسنوات 2015 و2018*

الدولة
الكثافة التأمينية )دوالر أمريي(نسبة االخرتاق )%(

2015201820152018

3.13.989127املغرب

2.82.91,0991,305اإلمارات

3.12.9261269لبنان

2.02.18591األردن

1.41.93758فلسطني

1.51.2308283السعودية

2.31.8546520البحرين

0.71.0207315الكويت

0.80.73228الجزائر

0.70.62316مرص
* املصــدر: مجلــة ســيجا والصــادرة عــن Swiss RE institute، باســتثناء دولــة 
فلســطني حيــث تــم رفــد النســب اســتناداً اىل البيانــات املاليــة واإلداريــة لهيئــة ســوق 

http://www.sigma-explorer.com  .الفلســطينية املــال  رأس 

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

 *هم أشخاص لهم عالقة مبارشة أو غر مبارشة بالرشكة بحكم املنصب أو العالقة.

 شكل 5-2: توزيع مكونات محفظة التأمني حسب منتجات
قطاع التأمني كام هو يف نهاية الربع الثالث 2019

شكل 5-3: توزيع محفظة التأمني وفقاً للرشكات العاملة يف 
فلسطني كام هو يف نهاية الربع الثالث 2019

* أطراف ذوي عالقة 
394.0

11%

أفراد  
948.7

26%

جهات حكومیة   
389.9

10%

شركات  
1,512.0

41%

صنادیق استثمار  
165.5

4% بنوك   
222.5

6%

شركات تأمین   
69.9

2%

نشركة المشرق للتأمی
10.1%

نالمجموعة االهلیة للتامی
6.6% یةشركة التأمین الوطن

17.6%

أمینشركة فلسطین للت
8.2%

شركة تمكین للتأمین
7.8%

أمینشركة التكافل للت
13.9%

أمینشركة ترست العالمیة للت
20.6%

دة الشركة العالمیة المتح
للتأمین
وشركة مت الیف الیك15.0%

0.1%

لرهن شركة فلسطین لتأمین ا
العقاري

0.1%

  المركبات 
65.6%

 العمال 
8.6%  الصحي 

12.5%

ة تأمین المسؤولی 
المدنیة 

1.5%

ى التأمینات العامة األخر  
1.9%

 الحریق 
5.1%

 بحري 
0.7%

هندسي
2.1% الحیاة

2.0%
أخرى
8.2%
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ــزاً  ــت تشــهد ترك ــا زال يوضــح الشــكل 5-2، أن محفظــة التأمــني م
كبــراً لصالــح تأمــني املركبــات، بنســبة 66% مــن إجــايل املحفظــة 
ــني  ــا التأم ــام 2019، يليه ــن الع ــث م ــع الثال ــة الرب ــة نهاي التأميني
الصحــي بنســبة 13%. كــا يالحــظ مــن الشــكل 5-3 أّن هنــاك تركزاً 
واضحــاً يف الحصــص الســوقية بــني رشكات التأمــني، حيــث تســتحوذ 
ثالثــة مــن أصــل عــرش رشكات عاملــة يف القطــاع عــى نحــو %53 
مــن إجــايل األقســاط املكتتبــة يف قطــاع التأمــني الفلســطيني كــا 

بنهايــة الربــع الثالــث مــن العــام 2019.

قطاع التأجري التموييل

بلــغ عــدد رشكات التأجــر التمويــيل املرخصــة مــن قبــل هيئة ســوق 
ــة  ــد بقيم ــود 504 عق ــدد العق ــغ ع ــا بل ــال 9 رشكات، ك رأس امل
اســتثار إجــايل بلــغ 22.1 مليــون دوالر نهايــة الربــع الثالــث 
2019، وميثــل هــذا انخفاضــاً يف عــدد العقــود بنســبة 0.4% مقارنــًة 
ــا  بالربــع الســابق، يف حــني ارتفعــت قيمــة العقــود بنســبة 9%. أّم
باملقارنــة مــع الربــع املناظــر يالحــظ انخفــاض قيمــة العقود بنســبة 
1% يف حــني ارتفــع عددهــا بنســبة 31%، ويعــزى هــذا االرتفــاع اىل 
زيــادة عــدد عقــود التأجــر التمويــيل لألفــراد )أنظــر الجــدول 4-5(.

جدول 5-4: إجاميل قيمة وعدد عقود التأجري التموييل

الربع
قيمة عقود التأجري 

التموييل )مليون دوالر(
عدد عقود التأجري 

التموييل

22.3384الربع الثالث، 2018

20.2506الربع الثاين، 2019

22.1504الربع الثالث، 2019

مــا زال هنــاك تركــز عــاٍل يف عــدد عقــود التأجــر التمويــيل يف مدينــة 
رام اللــه بنســبة 36%، ثــم يف مدينــة نابلــس بنســبة 15% تليهــا 
ــع  ــتقرار يف توزي ــاك اس ــظ أّن هن ــن املالح ــبة 14%. وم ــل بنس الخلي
هــذه النســب عــى مــدار الســنوات الســابقة لعوامــل تتعلــق بهيكلية 
االقتصــاد وتركــز األعــال يف بعــض املحافظــات. كــا أّن املركبــات مــا 
زالــت تشــكل الحّصــة األكــر مــن محفظــة التأجــر التمويــيل بنســبة 
84% مــن إجــايل قيمــة العقــود نهايــة الربــع الثالــث 2019. ويعــود 
الســبب إىل ســهولة تســجيل ملكيــة املركبــات يف دوائــر الســر وتــدين 
مخاطرهــا مــن حيــث وجــود ســوق ثانــوي وإعــادة حيازتهــا. وبلغــت 
حصــة الشــاحنات واملركبــات الثقيلــة نســبة 9% مــن محفظــة التأجــر 
ــة والبالغــة نحــو 7%  إىل  ــيل، يف حــني ذهبــت الحصــة املتبقي التموي

املــال املنقــول )املعــدات وخطــوط اإلنتــاج وغرهــا(.

ــة  ــا للتعريف ــال الفلســطينية، يف إصداره ــة ســوق رأس امل اســتندت هيئ
ــون  ــطني، إىل قان ــال يف فلس ــات والع ــني املركب ــن تأم ــكل م ــة ل اإللزامي
التأمــني الفلســطيني رقــم 20 لســنة 2005، الــذي منحهــا صالحيــة 
ــواع  ــن أن ــوع م ــأي ن ــة ب ــة الخاص ــعار أو التعريف ــتوى األس ــد مس تحدي
ــات  ــاً. وحيــث أّن تأمــني املركب ــك مناســباً ورضوري ــأت ذل التأمــني إذا ارت
يف فلســطني يحظــى بأهميــة كبــرة، نظــراً لكــر حجمــه وســيطرته عــى 
حّصــة كبــرة مقارنــة مــع باقــي أنــواع التأمــني،  وحيــث أّن القــوى 
العاملــة الفلســطينية هــي الركيــزة األساســية يف العجلــة االقتصاديــة 
ــة  ــد دراس ــة وبع ــدرت الهيئ ــا، أص ــة له ــة الالزم ــر الحاي ــدف توف وبه
شــاملة للتعريفــة وبالتنســيق مــع الجهــات الرشيكــة توصيتهــا بالحــدود 
ــا  ــي صــادق عليه ــال، والت ــني الع ــات وتأم ــني املركب ــعار تأم ــا ألس الدني

ــنة 2008. ــم )1( لس ــرار رق ــب ق ــطيني مبوج ــوزراء الفلس ــس ال مجل

إّن تدخــل الجهــات الرقابيــة يف تحديــد حدود دنيــا لبعض أســعار التأمني، 
يهــدف باألســاس إىل حايــة حقــوق املؤمــن لهــم مــن خــالل ضــان توفر 
الســيولة الالزمــة لــدى رشكات التأمــني لتســديد املطالبــات وفــق الوقــت 
املناســب، إضافــة لتحقيــق قواعــد الشــمول املــايل ومــا يرتتــب عليــه مــن 
ــة  ــني مــن خــالل إمكاني ــع املواطن ــني جمي ــة واإلنصــاف ب ــات العدال غاي

حصولهــم عــى الخدمــات التأمينيــة دون انحيــاز أو مغــاالة. 

ــة  ــتخدام املركب ــى اس ــابها ع ــات يف احتس ــني املركب ــة تأم ــتند تعريف تس
وحجــم محركهــا وعــدد ركابهــا. أّمــا الــرشوط القانونيــة للتعويــض يف تأمــني 
املركبــات فتعتمــد عــى مــا ورد يف قانــون التأمــني رقــم 20 لســنة 2005، 
ــات الجســدية،  ــوع الخطــأ يف اإلصاب ــن وق ــدم املســؤولية ع ــة بع واملتمثل
حيــث تتــوىل كل مركبــة تعويــض اإلصابــات الجســدية للســائق والــركاب 
ــى  ــة ودون الرجــوع ع ــائق املركب ــأ س ــة دون النظــر إىل خط ــك املركب بتل
ــة  ــة التأميني ــدأ التغطي ــد مب ــادث. وتعتم ــبب بالح ــر املتس ــائق اآلخ الس
الجســدية غــر املحــدودة لصالــح املصــاب. بينــا اســتندت تعريفــة تأمــني 

صندوق 4: الحد األدىن ألسعار التأمينات اإللزامية هو ملصلحة الرشكات واملؤّمنني

ــم  ــي يت ــن الت ــات امله ــة فئ ــدرج الخطــورة لكاف ــات العــال عــى ت إصاب
مارســتها يف ســوق العمــل الفلســطيني، واعتمــدت التغطيــات القانونيــة 

ــم 7 لعــام 2000. ــون العمــل الفلســطيني رق ــا ورد يف قان ــا عــى م فيه

ــني  ــرة لتأم ــة املق ــة التعريف ــر منظوم ــى تطوي ــاً ع ــة حالي ــل الهيئ وتعم
املركبــات، بحيــث تأخــذ بعــني االعتبــار عوامــل إضافيــة يف تحديــد أســعار 
ــل  ــتخدامها، مث ــة واس ــوع املركب ــرك ون ــم املح ــة إىل حج ــني إضاف التأم
الســجل املــروري للســائق وعــدد النقــاط املروريــة ومخالفاتــه املســجلة 
ــوع  ــا ون ــرتك به ــي اش ــرق الت ــوادث الط ــدد ح ــرور وع ــة امل ــدى رشط ل

ــارص املخاطــرة األخــرى. ــد مــن عن ــا والعدي ــة وســنة صنعه املركب

الحد األدىن للتعرفة حافز للرشكات وضامن للمؤمن

ــال  ــني املج ــرشكات التأم ــح ل ــة أّن تتي ــد األدىن للتعرف ــع الح ــى وض راع
دفــع  عــى  قــادرة  تكــون  بحيــث  املاليــة  مالئتهــا  عــى  للحفــاظ 
ــة  ــدد حاي ــد املح ــة يف املوع ــا القانوني ــاء بالتزاماته ــات والوف التعويض
لحملــة وثائــق التأمــني. إّن تحديــد وفــرض الحــد األدىن لتعريفــة وأســعار 
ــزاً  ــون حاف ــب أّن يك ــطني، يج ــال يف فلس ــني الع ــات وتأم ــني املركب تأم
لــرشكات التأمــني للمنافســة يف جــودة خدماتهــا املقدمــة للمواطــن 
الفلســطيني. ومــن هنــا فــإّن هيئــة ســوق رأس املــال الفلســطينية 
ــع  ــة، وتتاب ــودة الخدم ــني ج ــع وتحس ــى تنوي ــني ع ــز رشكات التأم تحف
ــني  ــات وتأم ــني املركب ــد األدىن لتأم ــعار الح ــاوزات ألس ــتمرار أي تج باس
العــال، وذلــك نظــراً ملــا يلحقــه هــذا األمــر مــن انعــكاس ســلبي عــى 
اســتقرار ســوق التأمــني الفلســطيني، وعــى الــرشكات نفســها عــر تــدين 
مســتويات الســيولة لديهــا وعــدم مقدرتهــا عــى الوفــاء بالتزاماتهــا تجــاه 
ــة  ــراءات عقابي ــة إج ــذ الهيئ ــا. وتتخ ــتفيدين منه ــا واملس ــة وثائقه حمل
بحــق أيــة رشكــة يثبــت قيامهــا بتقديــم خدمــات تأمــني املركبــات وتأمــني 

ــد. ــر واملعتم ــد األدىن املق ــل دون الح ــات العم إصاب
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6-البيئة االقتصادية1 

رخص البناء

ــّجلة  ــاء املس ــص البن ــّور يف عــدد تراخي ــكل 6-1 التط ــرض الش يع
وصــل  مختــارة.  أربــاع  يف  فلســطني  يف  املرّخصــة  واملســاحات 
ــث 2019  ــع الثال ــاء املســجلة يف فلســطني يف الرب عــدد رخــص البن
إىل 2,205 ترخيــص، منخفضــاً بنســبة 2% عــن الربــع الســابق، 
وبنســبة 13% عــن الربــع املناظــر مــن العــام 2018. وبلغــت حّصــة 
ــن  ــكيّل حــوايل 7%. م ــدد الرخــص ال ــن ع ــر الســكنية م ــاين غ املب
ناحيــة ثانيــة، بلغــت املســاحات املرخصــة يف الربــع الثالــث 2019 
ــة  ــاحات املرخص ــهدت املس ــد ش ــع، ولق ــرت مرب ــف م ــو 914 أل نح
انخفاضــاً حــاداً بنســبة 25% مقارنــة مــع الربــع املناظــر 2018، كــا 
انخفضــت بنســبة 5% عــن املســاحات املرّخصــة يف الربــع الســابق 

ــكل 1-6(.  ــر ش )انظ

أعداد السيارات

ــى  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 
بشــكل عــام. شــهد عــدد الســيارات الجديدة واملســتعملة )املســّجلة 
للمــرة األوىل( يف الضفــة الغربيــة يف الربــع الثالــث مــن العــام 2019 
ــا ســجل  ــع الســابق، بين ــة بالرب ــراً بنســبة 18% مقارن ــاً كب ارتفاع
انخفاضــاً حــاداً بنســبة 14% مقارنــة بالربــع املناظــر، إذ وصــل عــدد 
الســيارات املســجلة إىل 7,167 ســيارة. وهــذا يزيــد مبقــدار 1,070 
ــع الســابق، بينــا يقــل مبقــدار 1,194  ســيارة عــن عددهــا يف الرب
ــام 2018. وبلغــت  ــن الع ــع املناظــر م ســيارة عــن عددهــا يف الرب
ــو %7  ــاء نح ــايل، ج ــن اإلج ــتعملة 82% م ــيارات املس ــبة الس نس

منهــا فقــط مــن الســوق اإلرسائيليــة )انظــر الجــدول 1-6(.

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

ســاهمت قــرارات هيئــة ســوق رأس املــال الفلســطينية ومتابعاتهــا 
لتطبيــق والتــزام رشكات التأمــني بتعريفــة الحــد األدىن لتأمــني املركبــات، 
ــدى الــرشكات. وهــذا  وتأمــني العــال يف تحســني مســتويات الســيولة ل
مكنهــا مــن زيــادة مقدرتهــا عــى الوفــاء بالتزاماتهــا. فلقــد ارتفــع إجــايل 
التعويضــات املســددة مــن قبــل رشكات التأمــني لفــرع تأمــني املركبــات 
ــون دوالر  ــام 2017 إىل 109.5 ملي ــة الع ــون دوالر يف نهاي ــن 91.6 ملي م
نهايــة العــام 2018، يف حــني ارتفــع اجــايل التعويضــات املســددة لفــرع 
ــام 2017  ــة الع ــون دوالر نهاي ــن 11.10 ملي ــل م ــات العم ــني إصاب تأم

ــام 2018. ــة الع ــون دوالر نهاي ــح 12.50 ملي لتصب

ــي  ــة، والت ــات اإللزامي ــة التأمين ــا لتعريف ــدود دني ــن ح ــث ع إّن الحدي
فرضتهــا الجهــات االرشافيــة عــى قطــاع التأمــني، ال يعنــي وال بــأي 
حــال تحديــد ســعر التأمــني. بــل الهــدف هــو أن تقــوم كل رشكــة تأمــني 
ــوق مســتوى هــذه الحــدود  ــا ف ــي تكتتبه ــد أســعار األخطــار الت بتحدي
ــاءا عــى سياســتها  ــاًء عــى دراســتها املســتفيضة لألخطــار وبن ــا بن الدني
ــم  ــس بتقدي ــة التناف ــني حري ــرشكات التأم ــون ل ــث تك ــة، بحي االكتتابي
األســعار وفقــاً لخــرة الرشكــة مــع العميــل او أي أســباب فنيــة أو 
إكتواريــة ومبــا ال يــؤدي إىل تعريــض مركزهــا املــايل للخطــر أو إىل ضيــاع 

ــم. ــن له ــوق املؤم حق

                أمجد جدوع
هيئة سوق رأس املال الفلسطينية
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هنــاك تســاؤل مــرشوع يطــرح يف األوســاط العامــة، ويف األوســاط 
امللموســة  الراهــني  بغيــاب  يتعلــق  أيضــاً،  واألكادمييــة  املتخصصــة 
ــا وتنفذهــا املســاعدات  ــي متوله ــة الت ــأّن املشــاريع التنموي والقاطعــة ب
ــروف  ــني ظ ــا وإىل تحس ــوة منه ــج املرج ــالً إىل النتائ ــؤدي فع ــة ت الدولي
حيــاة الفقــراء وزيــادة متكينهــم االقتصــادي واالجتاعــي. ال بــل أّن هنــاك 
ــا  ــة ويعتره ــاعدات الخارجي ــد املس ــج ض ــن يحاج ــني م ــن األكادميي م
ــدول  ــة يف ال ــة الحقيقي ــي وقفــت يف وجــه التنمي ــق الت ــني العوائ مــن ب
الفقــرة.1  وتعــرتف املنظــات الدوليــة أيضــاً بأنـّـه ال يتوفــر ســوى القليــل 
مــن الشــواهد عــى أّن انتهــاج املســار التقليــدي للمنــح واملشــاريع التــي 
ــعى  ــبب تس ــذا الس ــتدامة. وله ــج مس ــر وأدى إىل نتائ ــد أمث ــا ق تنفذه
هــذه الهيئــات اىل تطويــر أســاليب عملهــا وابتــكار طــرق جديــدة لزيــادة 
ــازات  ــاً يف إنج ــس فعلي ــث تنعك ــا، بحي ــي تنفذه ــاريع الت ــة املش فعالي

ــع.  ــة أثرهــا عــى أرض الواق ملموســة ميكــن قياســها ورؤي

سندات األثر اإلمنايئ

ــا  ــى تطويره ــدويل ع ــك ال ــل البن ــي يعم ــدة الت ــج الجدي ــني املناه ــن ب م
لتحســني فعاليــة املشــاريع التنمويــة التــي يرعاهــا، منهــج “ســندات األثــر 
هــذه  والســندات   .)Development Impact Bonds, DIBs( اإلمنــايئ” 
ــات  ــف اإلمكان ــي إىل توظي ــرة ترم ــة مبتك ــن أداة متويلية/تنفيذي ــارة ع عب
املاليــة والخــرات اإلداريــة والتقنيــة للقطــاع الخــاص بهــدف تحقيــق 
ــر  ــق ســندات األث ــة تطبي ــة ملموســة. وميكــن تلخيــص آلي إنجــازات تنموي
اإلمنــايئ كالتــايل: تقــوم الهيئــة املانحــة، البنــك الــدويل مثــالً، بتحديــد 
وتعريــف أهــداف تنمويــة محــددة. مثــال إعــادة تأهيــل عــدد معــني مــن 
الخريجــني الجامعيــني العاطلــني عــن العمــل وضــان توظيفهــم بعــد ذلك يف 
أعــال دامئــة يف االقتصــاد. ويطــرح البنــك الــدويل “عطــاءات” لتحقيــق هــذا 
الهــدف أمــام األطــراف القــادرة واملهيئــة عــى تنفيــذه يف القطــاع الخــاص. 
ويصــدر البنــك “ســندات” مببالــغ معينــة للطــرف الــذي رىس عليــه العطــاء. 
وهــذه “الســندات” ميكــن رصفهــا )أي الحصــول عــى أمــوال مقابلهــا( فقــط 
عنــد التأكــد مــن أن الطــرف املنفــذ حقــق فعليــاً األهــداف املنشــودة. أي 
أن رشكــة القطــاع الخــاص، التــي تعهــدت تنفيــذ املــرشوع، تقــوم بتمويــل 
تنفيــذه )أو الجــزء األكــر مــن تكاليــف التنفيــذ(2 مــن مصادرهــا الخاصــة، 
ــاً( مــن مســاعدات املانحــني )أو  ــح طبع ــا )مــع الرب عــى أن تســرتد أمواله
ــة  ــج االجتاعي ــق النتائ ــت مــن تحقي مــن الحكومــة(، فقــط يف حــال متكن

ــا. ــة املتفــق عليه واالقتصادي

الهــدف األســاس مــن ســندات األثــر اإلمنــايئ هــو اســتغالل قــدرات 
ــة  ــتثارات التنمي ــاعدات واس ــتخدام املس ــان اس ــاص لض ــاع الخ القط
ــاز  ــط اإلنج ــر رب ــم ع ــذا يت ــة. وه ــاءة واإلنتاجي ــن الكف ــدر م ــى ق بأع
التنمــوي بالحافــز الفعــال والحاســم الــذي يعمــل القطــاع الخــاص بظلــه: 
تحقيــق األربــاح! ســندات التنميــة تســعى باختصــار إىل تحويــل تحديــات 
التنميــة إىل فــرص اســتثارية واعــدة للقطــاع الخــاص. امليــزة األساســية 
ــو  ــني، ه ــة لعمــل املانح ــاليب التقليدي ــة باألس لســندات األثــر، مقارن
ــاق  ــق اإلنف ــى تحق ــز ع ــن الرتكي ــر م ــج أك ــق النتائ ــى تحقي ــز ع الرتكي
ــم  ــتثمرين ألمواله ــرتجاع املس ــك ألن اس ــذ، وذل ــات التنفي ــل آلي وتسلس

ــج. ــق النتائ ــا بتحق مــرشوط هن

1-  أنظر الرابط التايل من أجل عرض للحجج لصالح وضد املساعدات الدولية:
http://www.economicsdiscussion.net/foreign-aid/arguments/arguments-
for-and-against-foreign-aid/11838

2-  مــن الــرشوط التــي يضعهــا البنــك الــدويل أن يتعهــد املســتثمرون مــن القطــاع الخــاص يف 
صنــدوق التمويــل االســتثاري املشــرتك تقديــم %80عــى األقــل مــن االســتثار اإلجــايل.

صندوق 5:  سندات األثر اإلمنايئ: منهج مبتكر لتطوير املهارات والتوظيف يف فلسطني 

يذكــر البنــك الــدويل أن هنــاك نوعــان مــن “ســندات األثــر”، األول 
اإلمنــايئ  األثــر  والثــاين ســندات   ،)SIBs( االجتاعــي األثــر  ســندات 
)DIBs(. ولقــد تــم تطبيــق النــوع األول مــن الســندات، بهــدف تحقيــق 
غايــات اجتاعيــة، يف عــدد مــن الــدول املتطــورة، وكان أولهــا يف اململكــة 
املتحــدة يف العــام 2010. ومنــذ ذلــك الحــني، تــم إصــدار أكــر مــن 40 

ــدان.3 ــبعة بل ــي يف س ــر االجتاع ــند للتأث س

سندات األثر اإلمنايئ لتنمية املهارات والتوظيف يف فلسطني

تعــاين فلســطني مــن البطالــة الواســعة يف أوســاط الشــباب املتعلمــني. إذ 
مــن بــني حــوايل 40 ألــف شــاب يتخرجــون مــن الجامعــات الفلســطينية 
كل عــام يبقــى ثالثــة مــن كل خمســة منهــم عاطلني عــن العمــل. وتواجه 
الفتيــات حواجــز أعــى أمــام الدخــول يف ســوق العمــل مــن الشــباب، إذ 
ــل  ــم املتوســط، إىل ســوق العم ــاة، ذات التعلي ــال انضــام الفت أّن احت

تبلــغ 8% فقــط مقارنــة بنســبة 65% للشــباب.4

وملعالجــة بطالــة الشــباب )الذكــور واإلنــاث( يف الضفــة الغربيــة والقطــاع 
أصــدر البنــك الــدويل نهايــة العــام 2015 أوىل ســندات األثــر اإلمنــايئ بهدف 
اســتغالل طاقــات وخــرات القطــاع الخــاص الفلســطيني للتصــدي لتحــدي 
بطالــة الشــباب وســد الفجــوة بــني الجنســني، يف إطــار مــرشوع التمويــل 
مــن أجــل التوظيــف بــاألرايض الفلســطينية. ولكــن تنفيــذ املــرشوع تعطــل 
ألســباب مختلفــة، وهــا هــو البنــك الــدويل يعــاود إطــالق املــرشوع ثانيــة 
ــر،  ــاء والتعم ــك األورويب لإلنش ــني )البن ــن املمول ــدد م ــد ع ــد أّن تعه بع
والبنــك الهولنــدي لتنميــة ريــادة األعــال، واســتثار فلســطني، وصنــدوق 
ــم  ــج. وت ــالق الرام ــة إلط ــغ الالزم ــر املبال ــطيني( بتوف ــتثار الفلس االس
االتفــاق مــع أربعــة منفذيــن مــن القطــاع الخــاص لتــويل برامــج التدريــب 
الخاصــة بســندات األثــر لتنميــة مهــارات التوظيــف. وترمــي هــذه الرامــج 
إىل خلــق صلــة وصــل بــني الخريجــني وفــرص العمــل املتاحــة، وإىل إعــادة 
تأهيــل الخريجــني يف برامــج تدريــب مصممــة خصيصــاً عــى ضــوء 

املتطلبــات واملؤهــالت املطلوبــة يف ســوق العمــل. 

تجربة جديدة ودروس متوقعة

ــندات  ــج الس ــو أول برام ــطني ه ــارات يف فلس ــة امله ــر لتنمي ــندات األث س
الــذي يصــدره البنــك الــدويل مــن أجــل خلــق فــرص العمــل، وثــاين برامــج 
ســندات األثــر الــذي يرعــاه البنــك بشــكل عــام. ونظــراً ألنــه مــازال أداة 
جديــدة نســبياً هنــاك الكثــر الــذي يتوجــب تعلمــه واختبــاره حــول مــا 
ــل القائــم عــى النتائــج ميكــن أّن ينعكــس بشــكل  إذا كان هيــكل التموي
ــذه  ــق ه ــن دروس تطبي ــتفادة م ــيتم االس ــتهدفني. وس ــى املس ــايب ع إيج
املبــادرة يف فلســطني لفتــح املجــال أمــام تطبيقها يف الــدول األخــرى. ويأمل 
البنــك الــدويل أّن تنعكــس هــذه املبــادرة يف زيــادة تركيــز البنــك الــدويل 
عــى أجنــدة معالجــة بطالــة الشــباب والشــابات املتعلمــني املنتــرشة عــى 

نطــاق واســع، خصوصــاً يف بلــدان الــرشق األوســط وشــال افريقيــا.  

3 http://www.worldbank.org/en/news/feature/2015/12/21/results-focused-im-
pact-bonds-can-improve-development-outcomes-by-involving-the-pri-
vate-sector

4  https://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2019/11/11/rethink-
ing-job-creation-for-palestinian-youth



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 59 / 2019
24

7- األسعار والتضخم1 

الرقــم القيــايس ألســعار املســتهلك هــو متوســط أســعار مجموعــة 
مختــارة مــن الســلع والخدمــات األساســية التــي تعكــس منــط اســتهالك 
العائلــة املتوســطة يف بلــد مــا. ويطلــق عــى مجموعــة الســلع والخدمات 
املختــارة هــذه اســم “ســلّة االســتهالك”. ومعــّدل التضخــم هــو معــّدل 
االرتفــاع يف هــذا الرقــم القيــايس بــني تاريخــني محدديــن. ويعــر معــّدل 

ــة للدخــل. التضخــم عــن التغــر يف القــّوة الرشائي

الرقم القيايس لألسعار

يبــني الشــكل 7-1 منحيــني، يصــور األول تطــور الرقــم القيــايس ألســعار 
املســتهلك )عــى املحــور األميــن( بــني الربــع األول 2010 والربــع الثالــث 
2019. املنحنــى الثــاين يقيــس )عــى املحــور األيــر( التبــدل املئــوي يف 
الرقــم القيــايس ألســعار املســتهلك يف كل ربــع ســنة مقارنــة مــع الربــع 

الســابق عليــه، أي معــّدل التضخــم يف كل ربــع ســنة.

ــث 2019 إىل  ــع الثال ــتهلك يف الرب ــعار املس ــايس ألس ــم القي ــل الرق وص
113.21 مقارنــة مــع 112.83 يف الربــع الثــاين 2019. أي أّن معــدل 
التضخــم بــني الربعــني الثالــث والثــاين للعــام 2019 كان موجبــاً، ارتفــاع 
يف األســعار بنســبة 0.33%. وجــاء هــذا االرتفــاع نتيجــة ارتفــاع أســعار 
مجموعــة الســلع والخدمــات الرتفيهية والثقافية بنســبة 3.94%، وأســعار 
مجموعــة الرعايــة الشــخصية والحايــة االجتاعيــة والســلع والخدمــات 
املتنوعــة بنســبة 2.77%، وأســعار مجموعــة خدمــات املطاعــم واملقاهــي 
ــادق بنســبة 1.46%، بينــا انخفضــت أســعار مجموعــة األقمشــة  والفن
واملالبــس واألحذيــة مبقــدار 0.61%، وأســعار خدمــات التعليــم مبقــدار 
ــك  ــدار 0.42%. كذل ــل واملواصــالت مبق ــة النق 0.49%، وأســعار مجموع
ارتفــع الرقــم القيــايس ألســعار املســتهلك يف الربــع الثالــث 2019 مقارنــة 

مــع الربــع املناظــر 2018 بنســبة %1.89.

أسعار الجملة وأسعار املنتج

ارتفــع الرقــم القيــايس ألســعار الجملــة )ســعر البيــع إىل تجــار التجزئــة( 
ــن  ــذا ع ــج ه ــاين 2019. ونت ــث والث ــني الثال ــني الربع ــدار 0.94% ب مبق
ارتفــاع أســعار الجملــة للســلع املحليــة بنســبة 1.18%، وارتفــاع أســعار 
ــم  ــض الرق ــل انخف ــبة 0.52%. باملقاب ــتوردة بنس ــلع املس ــة للس الجمل
ــون(  ــون املحلّي ــا املنتج ــي يتلّقاه ــعار الت ــج )األس ــعار املنت ــايس ألس القي
ــن  ــاض ع ــذا االنخف ــج ه ــني، ونت ــني املتالحق ــني الربع ــدار 0.86% ب مبق
ــدار  ــاً مبق ــتهلكة محلي ــة واملس ــلع املنتج ــج للس ــعار املنت ــاض أس انخف
0.88%، وأســعار املنتــج للســلع املنتجــة محليــاً واملصــدرة للخــارج 

مبقــدار 0.72%. )أنظــر الشــكل 2-7(.

األسعار والقوة الرشائية2

ــة للشــيكل: معــّدل تضخــم األســعار يف االقتصــاد هــو يف  القــوة الرشائي
ــن  ــراد الذي ــة األف ــة لكافّ ــوة الرشائي ــّور الق ــاس لتط ــه مقي ــت ذات الوق

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 عــى رشاء الســلع والخدمــات باســتخدام مــا  تعــرّف القــوة الرشائيــة عــى أنّه  -2
ميلكــه الفــرد مــن ثــروة، وتعتمــد عــى دخــل املســتهلك وعــى التغــر يف معــدل األســعار 
وســعر رصف العملــة، وهــو مــا يعنــي أّن التغــر يف القــوة الرشائيــة بافــرتاض ثبــات الدخــل 

= معــدل التغــر يف ســعر رصف العملــة مقابــل الشــيكل - معــدل التضخــم.

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

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

شكل 7-3: تطور القوة الرشائية بالعمالت املختلفة خالل 
الربع الثالث 2019 )نسبة مئوية(

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

معدل التضخم

الرقم القیاسي ألسعار 
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يتلقــون رواتبهــم بالشــيكل وينفقــون كامــل دخلهــم بهــذه العملــة، أي 
أّن تطــور القــوة الرشائيــة لهــذه العملــة يعــادل ويعاكــس معــدل التغــر 
يف األســعار خــالل نفــس الفــرتة. وتشــر بيانــات الجهــاز املركــزي لإلحصــاء 
ــث  ــع الثال ــاع مــؤرش أســعار املســتهلك خــالل الرب الفلســطيني إىل ارتف
ــى  ــر، ع ــابق واملناظ ــع الس ــة بالرب ــو 0.33%، و1.89%مقارن 2019 بنح
الرتتيــب، وهــو مــا يعنــي تراجــع القــوة الرشائيــة بعملــة الشــيكل بنفــس 

املعــدل )أنظــر الشــكل 3-7(. 

ــاً يف  ــث 2019 تراجع ــع الثال ــهد الرب ــار: ش ــدوالر والدين ــة لل ــّوة الرشائي الق
ســعر رصف الــدوالر مقابــل الشــيكل بنحــو 1.75%، و2.92%، مقارنــة بالربع 
ــة  ــوة الرشائي ــإن الق ــك، ف ــاًء عــى ذل ــب، وبن الســابق واملناظــر عــى الرتتي
ــم  ــل مرصوفاته ــون كام ــدوالر وينفق ــم بال ــون رواتبه ــن يتلق ــراد الذي لألف
بالشــيكل، انخفضــت خــالل الربــع الثالــث مقارنــة بالربــع الســابق واملناظــر 
ــار األردين مــع  بنحــو 2.08%، و4.81%، عــى التــوايل. ونظــراً الرتبــاط الدين
ــار نفــس  ــة للدين ــدوالر بســعر رصف ثابــت فقــد شــهدت القــوة الرشائي ال

ــاً )أنظــر الشــكل 3-7(.  ــدوالر تقريب ــة ال التطــورات عــى عمل

املجلــس األوريب للعالقــات الخارجيــة )ECFR( هــو واحــد من أهــم مراكز 
أبحــاث السياســات يف أوربــا. ومــن بــني مشــاريع األبحــاث املســتمرة التــي 
Dif- )يعمــل املجلــس عليهــا مــرشوع تحــت عنــوان “مالحقــة التمييــز” 
ــاد األوريب  ــق اإلتح ــع تطبي ــو تتب ــود ه ferentiation Tracker(. واملقص
ــة  ــز بــني ارسائيــل وبــني األرايض املحتل ــة املنفــردة للتميي ــدول األوربي وال
ــة  ــم املختلف ــة والجــوالن( يف اتفاقياته ــة الغربي ــة والضف )القــدس الرشقي
مــع ارسائيــل. ويهــدف املــرشوع إىل توثيــق مــدى انصيــاع الــدول األوربيــة 
يف عالقاتهــا مــع ارسائيــل لقــرار مجلــس األمــن رقــم 2334 ولقــرار اإلتحــاد 
ــل  ــا قب ــدود م ــن ح ــل ضم ــني ارسائي ــز ب ــوان للتميي ــذان يدع األوريب الل

العــام 1967 وبــني األرايض التــي احتلتهــا يف ذلــك العــام.1

توصــل مــرشوع البحــث إىل أنّــه عــى الرغــم مــن التقــدم امللحــوظ يف تطبيــق 
ــراءات  ــق اإلج ــاد األورويب، إال أّن تطبي ــتوى اإلتح ــى مس ــز ع ــراءات التميي إج
ــك  ــاً ومتأخــراً. ونتيجــة لذل ــدول األعضــاء يف اإلتحــاد مــازال بطيئ ــل ال مــن قب
هنــاك خطــر كبــر بــأّن تبــدو الــدول األوروبيــة وكأنّهــا “تدعــم بشــكل مبــارش 
املســتعمرات اإلرسائيليــة وتدعــم توســعها ســكانياً واقتصاديــاً، وذلــك بالتعــارض 
ــن  ــل م ــع تحــول ارسائي ــدويل”. وم ــون ال ــاد األورويب والقان ــع سياســة اإلتح م
سياســة ضــم األرايض عــى أرض الواقــع )de facto( إىل احتــال ضمهــا قانونــاً 
ــال  ــام والفع ــق الت ــة التطبي ــرورة الفائق ــتدعي بال ــك يس ــإّن ذل )de Jure( ف
إلجــراءات التمييــز. إّن غيــاب بنــود التمييــز يف اإلتفاقــات الثنائيــة مــع ارسائيــل 
ــدويل  ــون ال ــع القان ــارض م ــر التع ــوع يف محاذي ــث للوق ــرف الثال ــرض الط يع
ويســمح للمســتعمرات اإلرسائيليــة اإلســتفادة مــن هــذه االتفاقيــات، كــا أنـّـه 

يقــوض وحــدة وتكامــل تطبيــق القوانــني واإلجــراءات يف هــذه الــدول. 

املنهجية

ــة  ــة ثنائي ــر مــن 260 اتفاقي ــار أك ــا عــر اختب ــت الدراســة إىل نتائجه توصل
ــدول األعضــاء يف اإلتحــاد )باإلضافــة  ــل وبــني اإلتحــاد األوريب وال بــني ارسائي
ــار عــى فحــص مــا إذا كانــت هــذه االتفاقيــات  اىل الرنويــج(. وتركــز االختب
ــة،  ــه االتفاقي ــري في ــذي ت ــرايف ال ــز الجغ ــدد الحي ــد يح ــى بن ــتمل ع تش
ــرض  ــل. وتع ــة ارسائي ــدود دول ــف ح ــم تعري ــف يت ــذا كي ــر ه ــا توف وإذا م
الصفحــة اإللكرتونيــة للمجلــس األورويب للعالقــات الخارجيــة جــردة شــاملة 
باالتفاقيــات املختلفــة لــكل الــدول األوربيــة مــع ارسائيــل، مــع تقييــم مــدى 
التــزام كل اتفاقيــة مبتطلبــات التمييــز يف التطبيــق. باإلضافــة إىل اإلجــراءات 
والترشيعــات واملواقــف الرســمية لــكل دولــة بالعالقــة مــع موضــوع التمييــز. 
ــى  ــات ع ــأّن املعلوم ــذا ف ــث ه ــرشوع البح ــتمرة مل ــة املس ــراً للطبيع ونظ

ــا بشــكل مســتمر.2 ــا وتحديثه ــة عليه ــة يجــري اإلضاف الصفحــة اإللكرتوني

ــو  ــاع 14 عض ــون األول بإج ــدر يف 23 كان ــذي ص ــن 2334، ال ــس األم ــرار مجل ــص ق ين  -1
وامتنــاع دولــة واحــدة عــن التصويــت، عــى أن املســتعمرات اإلرسائيليــة تتعــارض بشــكل 
فاضــح مــع القانــون الــدويل، ويدعــو ارسائيــل اىل وقــف مثــل هــذه النشــاطات وااللتــزام 

ــة جنيــف الرابعــة. ــود اتفاقي ــة ببن ــة محتل كدول
2  Differentiation Tracker, European Council on Foreign Relations: https://

www.ecfr.eu/specials/differentiation-tracker

صندوق 6:  مرشوع بحث رائد لتوثيق التزام أوروبا بالتمييز بني ارسائيل واألرايض املحتلة

اإلتحاد متقدم عىل الدول

ــز يف  ــد التميي ــذ العــام 2013، عــى تضمــني بن يــرص اإلتحــاد األوريب، من
ــام اإلتحــاد أيضــاً يف  ــل. وق ــع ارسائي ــي يعقدهــا م ــات الت ــة االتفاقي كاف
ترشيــن الثــاين 2015 بوضــع قواعــد للملصقــات التــي يتوجــب وضعهــا 
عــى منتجــات املســتعمرات اإلرسائيليــة عنــد اســترادها إىل الســوق 
ــة.  كــا قــام يف متــوز 2013 باســتثناء املســتعمرات واملؤسســات  األوربي
املرتبطــة بهــا مــن برامــج التمويــل األورويب، وقــام بإجــراءات تصحيحيــة 
ــع  ــة م ــات القدمي ــض االتفاقي ــة يف بع ــص اإلجرائي ــع النواق ــل م للتعام
ارسائيــل )مثــل اتفاقيــة التصديــق عــى املواصفــات العضويــة والبيطرية(. 
ولكــن عــدداً مــن االتفاقيــات يف بعــض املجــاالت، مثــل التحويــالت 
الرقميــة عــر الحــدود والتعــاون بــني أجهــزة الرشطــة ومعايــر تســويق 
الفاكهــة والخضــار، مازالــت ال تحتــوي عــى بنــود تضمــن حــرص رسيانهــا 

فقــط داخــل حــدود ارسائيــل.

اداء أوريب محبط مع استثناءات

ولكــن أداء الــدول األوربيــة املنفــردة بالعالقــة مــع التمييــز مــازال اســوأ 
ــاً  ــزم كلي ــر ومل تلت ــل الكث ــا مل تفع ــراً ألنّه ــاد األوريب، نظ ــن أداء اإلتح م
ــذا  ــتعمرات، وه ــات املس ــوص منتج ــاد بخص ــات اإلتح ــق توجيه بتطبي
ــس  ــرار مجل ــت ق ــي دعم ــة الت ــدول األوربي ــبة لل ــى بالنس ــح حت صحي
األمــن والتــي تدعــم بقــوة موقــف اإلتحــاد بخصــوص التمييــز. عــى أّن 
ــارزة. مثــل االتفاقيــة  هــذا يجــب أّن ال يتجاهــل بعــض االســتثناءات الب
ــا اســتثناء  ــم فيه ــي ت ــل يف 2016 والت ــدا مــع ارسائي ــا هولن ــي وقعته الت
املقيمــني يف املســتعمرات مــن تلقــي الرواتــب التقاعديــة. وقــرار الرملــان 
الدمنــاريك يف العــام 2018 الــذي دعــى الحكومــة إىل اســتثناء املســتعمرات 
ــاون يف  ــرص التع ــل، وأّن يقت ــع ارسائي ــتقبلية م ــات مس ــة اتفاقي ــن أي م
البحــث والتطويــر عــى أرايض ارسائيــل مــا قبــل العــام 1967. إضافــة إىل 
قــرار أملانيــا يف 1986 بــأّن ينحــرص نشــاط املؤسســة األملانية-اإلرسائيليــة 
للبحــث العلمــي والتطويــر يف داخــل الخــط األخــر. كــا قامــت اململكة 
املتحــدة بتوقيــع اتفاقيــة تجــارة ورشاكــة )بعــد بريكســت( مــع ارسائيــل 
يف 2019 تــم فيهــا اســتثناء املســتعمرات مــن إطــار التعــاون. وأصــدرت 
ــى  ــرض ع ــات تف ــج ترشيع ــا والرنوي ــدا وفرنس ــارك وفنلن ــن الدمن كل م
رشكاتهــا أخــذ معايــر حقــوق اإلنســان باالعتبــار عنــد عملهــا بالخــارج، 
ولهــذا األمــر تبعــات محتملة عــى النشــاط يف األرايض املحتلــة. من ناحية 
أخــرى قامــت الرنويــج بإلغــاء الســاح الريبــي عــى املنظــات الخريــة 
التــي تعمــل عــى التضــاد مــن قــرارات مجلــس األمــن. وقامــت 15 دولــة 
ــة  ــة واألخالقي ــة واملالي ــات القانوني ــن التبع ــا م ــر رشكاته ــة بتحذي أوربي
التــي ميكــن أّن تطالهــا عنــد التعامــل مــع املســتعمرات اإلرسائيليــة. وأكــد 
ــع املســؤولني يف عــدد  ــم م القامئــون عــى مــرشوع البحــث أّن مقابالته
مــن الــدول أوصلتهــم إىل االســتنتاج بــأّن بعــض مشــاريع االتفاقيــات مــع 
ــبب  ــت بس ــي، تعطل ــان االجتاع ــاالت الض ــاً يف مج ــل، خصوص ارسائي

مــن إرصار الطــرف األوريب عــى تضمــني بنــد التمييــز فيهــا.  
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8- التجارة الخارجية1 

امليزان التجاري

ــث  ــع الثال ــودة”2  يف الرب ــلعية “املرص ــواردات الس ــة ال ــت قيم بلغ
ــاً بنســبة  ــل ارتفاع ــا ميث ــون دوالر، وهــو م 2019 نحــو 1,464.4 ملي
2% مقارنــة بالربــع الســابق والربــع املناظــر. باملقابــل بلغــت قيمــة 
الصــادرات الســلعية املرصــودة يف الربــع الثالــث 255.1 مليــون دوالر، 
ــع الســابق  ــة بالرب ــل انخفاضــاً بنســبة 1% و3% مقارن وهــو مــا ميث
واملناظــر عــى التــوايل. وعــى ذلــك، فــإن نســبة الصــادرات املرصــودة 
ــكل  ــر الش ــث )أنظ ــع الثال ــط يف الرب ــت 17% فق ــواردات بلغ إىل ال
ــزان  ــواردات العجــز يف املي ــني الصــادرات وال ــارق ب ــل الف 8-1(. وميث
التجــاري الســلعي والــذي بلــغ 1,209.3 مليــون دوالر. وطــرأ تحســن 
طفيــف عــى هــذا العجــز نتيجــة الفائــض يف ميــزان تبــادل الخدمــات 

مــع إرسائيــل الــذي بلــغ 3.7 مليــون دوالر )أنظــر الشــكل 2-8(.

ميزان املدفوعات3

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

الصــادرات 	  قيمــة  صــايف  يقيــس  الــذي  التجــاري،  امليــزان 
والخدمــات. الســلع  مــن  والــواردات 

ــل 	  ــل عوام ــالت دخ ــايف تحوي ــس ص ــذي يقي ــل، ال ــزان الدخ مي
اإلنتــاج، مثــل تحويــالت دخــل عــال الضفــة والقطــاع العاملــني 

ــل والخــارج. يف إرسائي
تدفــق 	  صــايف  يقيــس  الــذي  الجاريــة،  التحويــالت  ميــزان 

الخاّصــة. والتحويــالت  للحكومــة  الدوليــة  املســاعدات 

ــع  ــطيني يف الرب ــات الفلس ــزان املدفوع ــة ملي ــج األولي ــر النتائ تش
الثالــث مــن عــام 2019 إىل ارتفــاع حــاد يف عجــز الحســاب الجــاري 

مصــدر األرقــام يف هــذا القســم: الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني 2019، إحصــاءات   -1
ــد  ــلطة النق ــطيني وس ــاء الفلس ــزي لإلحص ــاز املرك ــودة. والجه ــة املرص ــارة الخارجي التج
ــث 2019. ــع الثال ــطيني الرب ــات الفلس ــزان املدفوع ــة ملي ــج األولي ــطينية 2019، النتائ الفلس

ــر املقاصــة )للتجــارة  ــام التجــارة املســّجلة يف فوات التجــارة الســلعية املرصــودة هــي أرق  -2
ــاف  ــي(. يُض ــامل الخارج ــع الع ــارشة م ــارة املب ــة )التج ــات الجمركي ــل( والبيان ــع إرسائي م
إىل ذلــك أرقــام التجــارة باملــواد الزراعيــة )التــي تقــوم وزارة الزراعــة بتســجيلها(. أرقــام 
ــة  ــة للتجــارة الخارجي ــام الفعلي ــن األرق التجــارة املرصــودة هــي أدىن بشــكل ملحــوظ م
ــطيني. ــات الفلس ــزان املدفوع ــا يف مي ــم وضعه ــة يت ــام الفعلي ــرات األرق ــطينية. تقدي الفلس
ــام  ــن األرق ــف ع ــات تختل ــزان املدفوع ــة يف مي ــارة الخارجي ــام التج ــاه إىل أّن أرق ــى اإلنتب 3-  يرج
الــوااردة يف الفقــرة الســابقة، إذ أنهــا تقديــرات للتجــارة الســلعية الكليــة )وليــس التجــارة 
ــط(. ــل فق ــع ارسائي ــات م ــارة بالخدم ــس التج ــات )ولي ــة بالخدم ــارة الكلي ــط(، وللتج املرصــودة فق

التوصيات

ــي  ــاتية الت ــات السياس ــن التوصي ــدد م ــث إىل ع ــرشوع البح ــل م توص
ــز يف  ــة للتميي ــدول األوربي ــزام وتطبيــق ال ــز الت ترمــي مبجملهــا إىل تعزي
ــى رضورة  ــات ع ــددت التوصي ــل. وش ــع ارسائي ــة م ــات املختلف االتفاقي
ــب  ــل يج ــع ارسائي ــة م ــة ثنائي ــث أّن كل اتفاقي ــاع أوريب بحي ــاء إج بن
ــل  ــا )داخ ــرايف لتطبيقه ــاق الجغ ــرّف النط ــاً يع ــداً متييزي ــن بن أّن تتضم
الخــط األخــر(. وأكــدت الدراســة أنــه “عــى ضــوء الفشــل الــدويل يف 

ــم  ــة الض ــتعمرات، وسياس ــع املس ــاء وتوس ــل يف بن ــة ارسائي ــم سياس لج
واإللحــاق للمناطــق املحتلــة، فــأّن التطبيــق الصــارم إلجــراءات التمييــز 
تبقــى واحــدة مــن السياســات الفعالــة القليلــة املتبقيــة لحايــة اإلطــار 
ــأن  ــه ب ــب التنوي ــرى يتوج ــة أخ ــن جه ــني”. م ــل الدولت ــرايف لح الجغ
ــدرا  ــر مص ــذا يوف ــث ه ــرشوع البح ــا م ــي وضعه ــات الت ــدة البيان قاع
ــطينية  ــية الفلس ــود الديبلوماس ــاعد الجه ــن أن يس ــال ميك ــا ومفص موثق
يف مواجهــة انتهــاكات إرسائيــل للرشعيــة الدوليــة ومحاســبة الــدول 

ــية. ــة والسياس ــا القانوني ــا بالتزاماته ــدم تقيده ــى ع ــة ع األوروبي

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

شكل 8-2: صادرات وواردات الخدمات املرصودة مع إرسائيل 
)مليون دوالر(
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)وهــو مــا يطلــق عليــه اســم عجــز ميــزان املدفوعــات( بنســبة %27 
ــا  ــون دوالر. ك ــع الســابق، ليصــل إىل 387.3 ملي ــع الرب ــة م مقارن
ارتفــع العجــز بنســبة 32% مقارنــة مــع الربــع املناظــر 2018. وجــاء 
هــذا العجــز نتيجــة عجـــز يف الـــميزان التجــاري الســـلعي )1,420 
ــي )276  ــاري الخدم ــزان التج ــز مي ــة إىل عج ــون دوالر(، إضاف ملي
مليــون دوالر(، مقابــل فائــض يف ميــزان الدخــل بقيمــة 770 مليــون 
ــي  ــل )الت ــني يف إرسائي ــات العامل ــن تعويض ــاً م ــد أساس دوالر تولّ
بلغــت نحــو 734 مليــون دوالر(، وفائــض يف ميــزان التحويــالت 
ــزان  ــز املي ــل عج ــرى متوي ــون دوالر. وج ــة 539 ملي ــة بقيم الجاري
ــغ  ــر مبل ــذي وفّ الجــاري هــذا مــن الحســاب الرأســايل واملــايل، ال
325 مليــون دوالر. ومــن الــروري االنتبــاه إىل أّن هــذا البنــد 
ــل دينــاً عــى االقتصــاد  )الحســاب الرأســايل والحســاب املــايل( ميثّ

ــة )أنظــر الجــدول 1-8(. ــه موجب ــت قيمت ــا كان ــي، طامل الوطن

جدول 8-1: ميزان املدفوعات الفلسطيني*

البند
الربع الثالث 

2018
الربع الثاين 

2019
الربع الثالث 

2019

)1,696.2()1,637.7()1,668.2(1. امليزان التجاري للسلع والخدمات

)1,419.9()1,372.8()1,396.3(      - صايف السلع

)276.3()264.9()271.9(      - صايف الخدمات

2707.2630.8770.0. ميزان الدخل

3389.8478.4538.9. ميزان التحويالت الجارية

)387.3()528.5()571.2(4 الحساب الجاري )1+2+3(

5537.3434.7324.8. صايف الحساب الرأساميل واملايل

633.993.862.5. صايف السهو والخطأ**
* البيانــات باســتثناء الجــزء مــن محافظــة القــدس الــذي ضمــه االحتــالل اإلرسائيــيل 

عــام 1967.
ــني  ــام ب ــل االســتثنايئ يف صــايف الســهو والخطــأ، واألرق ــم احتســاب قيمــة التموي ** ت

األقــواس أرقــام ســالبة.

مــن املفــرتض نظريــاً أّن يحــدث تــوازن تــام بني عجــز الحســاب الجاري 
مــن جهــة وفائــض الحســاب الرأســايل واملــايل مــن جهــة أخــرى. أي 
أّن القيمــة الصافيــة لهــا يجــب أّن تســاوي الصفــر، ولكــن غالبــاً مــا 
يكــون هنــاك فــارق بينهــا، بســبب نقــص البيانــات أو التهريــب، وهــو 

مــا يتــم تســجيليه تحــت بنــد “صــايف الســهو والخطــأ”.   

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

االستثامرات الدولية

بلغــت قيمــة األصــول الخارجيــة لالقتصــاد الفلســطيني نهايــة الربــع 
الثالــث 2019 نحــو 7,423 مليــون دوالر، شــكل االســتثار األجنبــي 
املبــارش منهــا نســبة 4%، واســتثارات الحافظــة 19%. باملقابــل بلــغ 
إجــايل أرصــدة الخصــوم عــى االقتصــاد حــوايل 5,309 مليــون دوالر، 

شــكل االســتثار املبــارش 52% منهــا، واســتثارات الحافظــة %13.

يف  املقيمــني  أّن  عــى  والخصــوم  األصــول  بــني  الفــارق  يعــر 
ــون دوالر يف الخــارج أكــر مــا  فلســطني “يســتثمرون” 2,114 ملي
“يســتثمر” غــر املقيمــني يف فلســطني. ولكــن يتوجــب التذكــر 
ــات  ــن إيداع ــارة ع ــن األصــول )69%( هــو عب ــراً م ــأّن جــزءاً كب ب
نقديــة )غالبــاً مــن املصــارف املحليــة( يف البنــوك الخارجيــة أو عملة 
متداولــة يف االقتصــاد الفلســطيني، وهــذه اإليداعــات أو العمــالت 
ليســت اســتثارات فلســطينية يف الخــارج باملعنــى املتعــارف عليــه 
لالســتثار. وإذا مــا أخذنــا االســتثارات املبــارشة فقط بعــني االعتبار 
ــني(  ــر املقيم ــب )غ ــتثارات األجان ــر إىل أّن اس ــام تش ــإّن األرق ف
ــة  ــارشة الخارجي ــتثارات املب ــى االس ــد ع ــطني تزي ــذة يف فلس املنف
للمقيمــني يف الضفــة والقطــاع مبقــدار 2,451 مليــون دوالر. )انظــر 

ــكل 3-8(. الش

319، استثمار مباشر

، استثمار مباشر
1,375، استثمار حافظة2,770
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مفاهيم وتعاريف اقتصادية
الريع والدولة الريعية

Rent and the Rentier State 

كلمــة )Rent( اإلنكليزيــة لهــا معنــى مــزدوج، األول هــو “اإليجــار 
والتأجــر”، والثــاين هــو” الريــع”. والريــع هــو الدخــل اإلضــايف 
الــذي يتــم تحصيلــه مــن قبــل األفــراد أو الــدول دون بــذل جهــد 
أو تضحيــة موازيــة، ودون وجــود اســتثار أو ابتــكار يــرر الحصــول 
ــدول  ــراد أو لل ــق لألف ــذي يتحق ــايف ال ــح اإلض ــه الرب ــه. أي أن علي
بســبب مزايــا طبيعيــة معينــة )مثــل املصادفــات الجغرافيــة كتوفــر 
مكامــن مــوارد طبيعيــة ال يحظــى مبثلهــا اآلخــرون، أو موقــع 
جغــرايف مميــز( أو مزايــا احتكاريــة خاصــة. والدولــة الريعيــة هــي 
ــا.  ــع جــزءاً مهــاً مــن إجــايل إيراداته ــي يشــكل الري ــة الت الدول

ــن  ــيكيني الذي ــني الكالس ــع إىل االقتصادي ــوم الري ــل مفه ــود أص يع
اإلقطــاع  بــني طبقــة  الدخــل  ركــزت تحليالتهــم عــى توزيــع 
ــد  ــع عن ــد الري )مــالك األرايض( والطبقــة الرأســالية الناشــئة. يتول
الكالســيكيني بســبب مــن زيــادة الســكان والحاجــة إىل متــدد 
ــة. ويقتــي هــذا ارتفــاع أســعار  الزراعــة إىل األرايض األقــل خصوب
ــاج األعــى عــى األرايض  ــة اإلنت ــة تكلف ــة لتغطي ــل الزراعي املحاصي
ــني، أصحــاب األرايض  ــي أن اإلقطاعي ــا يعن ــة. وهــو م ــل خصوب األق
إضافيــة،  ارباحــاً  يحققــون  العاليــة،  الطبيعيــة  الخصوبــة  ذات 
ريوعــاً، دون بــذل أي جهــد إضــايف. وتوقــع االقتصاديــون الكالســيك 
أن اســتمرار زيــادة الســكان، وتوســع الطلــب عــى الغــذاء بالتــايل، 
ســيؤدي إىل زيــادات مســتمرة يف دخــل اإلقطاعيــني )يف الريــع( عــى 
حســاب أربــاح الرأســاليني واألجــور الحقيقيــة للعــال. ويف مراحــل 
الحقــة ارتبــط مفهــوم الريــع بالــروات اإلمرياليــة املســتنزفة مــن 
ــاة الكســولة للطبقــات املرفهــة  املســتعمرات، وبشــكل خــاص الحي

ــا الباهظــة.  ــة عــى ثرواته ــد املتحقق ــش عــى الفوائ ــي تعي الت

ــة عــى نطــاق واســع يف ســبعينيات  ــة الريعي ــوم الدول ــرش مفه انت
ــوم،  ــط املفه ــط. وارتب ــعار النف ــورة” أس ــب “ث ــايض، عق ــرن امل الق
حرصيــا تقريبــا، بالــدول املصــدرة للنفــط ذات عــدد الســكان 
ــة  ــتثارات، باملقارن ــدودة لالس ــة املح ــة االمتصاصي ــل والطاق الضئي
مــع العوائــد املاليــة الضخمــة التــي تحققــت لهــا. ولقــد تــم 
ــة/ ــة واالجتاعي ــات االقتصادي ــى التبع ــاص ع ــكل خ ــز بش الرتكي

الحاكميــة الســلبية لتدفــق الريــع إىل تلــك الــدول. وتتمثــل التبعــات 
 Resource( ”ــوارد ــة امل ــم” لعن ــرف باس ــات يع ــا ب ــة مب االقتصادي
Curse(، أي أثــر تدفــق الريــوع عــى إحبــاط منــو القطاعــات 
اإلنتاجيــة يف االقتصــاد،  وعــى توســع قطاعــات الخدمــات، بشــكل 
ــرض  ــدي” )انظــر تعريــف امل ــرض الهولن مشــابه ملــا يفعلــه “امل

ــم 55(. ــادي رق ــب االقتص ــدد املراق ــدي يف ع الهولن

ــي  ــع فه ــق الري ــة لتدف ــات االجتاعية/الحاكمي ــا بالنســبة للتبع أم
متعــددة، ومنهــا التأثــر عــى أخالقيــات العمــل، إذ أن أفــراد 
املجتمــع يطالبــون ايضــاً بحصتهــم مــن الريــع الــذي تجنيــه 
ــا  ــواز. ك ــد م ــذل جه ــرورة ب ــا ودون اإلحســاس ب ــة، مجان الدول
ــاه  ــس اتج ــى عك ــون ع ــة يك ــدول الريعي ــل يف ال ــق الدخ أن تدف
التدفــق املعتــاد، فاالقتصــاد واملجتمــع يعتــاش عــى الحقــن النقــدي 
ــة  ــع مــن باطــن األرض. أي أن الدول ــي الري ــي تجن ــة الت مــن الدول
ــل  ــون، ال ب ــا املواطن ــي يدفعه ــب الت ــن الرائ ــى ع ــش يف غن تعي
ــا  ــات والهداي ــع الهب ــم أود الســكان عــر توزي ــي تقي ــا هــي الت أنه
و “الكرامــات”. وهــذا يجعلهــا معصومــة عــن املســائلة والحســاب، 
ويجعــل املواطنــني “زبائــن” عنــد الدولــة، عــى عكــس الحــال 
بالنســبة للحكومــات التــي يعتمــد اســتمرارها عــى جمــع الرائــب 

ــائلة.  ــع للمس ــي تخض ــعب، والت ــن الش م

مــن املهــم التأكيــد ثانيــة عــى أن الريــع، و”ثقافــة الريــع”، ال 
ــا  ــن املزاي ــق بســبب م ــذي يتحق ــض ال ــى الدخــل الفائ ــرص ع يقت
ــح إضــايف،  ــه رب ــد عن ــة. إذ أن أي نشــاط يتول ــة والجغرافي الطبيعي
أعــى بشــكل ملحــوظ مــن مســتوى الربــح العــادي، وليــس ناتجــاً 
ــذا  ــق ه ــا يتحق ــاً م ــع. وغالب ــو ري ــي، ه ــوق إداري أو تقن ــن تف ع
الريــع نتيجــة االحتــكار والحيلولــة دون ظهــور املنافســني، ويف منــاخ 
ــات  ــى أن التبع ــرار. وال يخف ــاب الق ــدى أصح ــوة ل ــاد والحظ الفس
االقتصاديــة واالجتاعيــة والحاكميــة لهــذا النــوع مــن الريــع ال تقــل 

ســوءا عــن تبعــات ريــع املــوارد.   
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20142015201620172018املؤرش
1 20181 2019

الربع الثالثالربع الثاينالربع األولالربع الرابعالربع الثالث

السكان )ألف نسمة(
 4,429.14,530.44,632.04,733.44,915.34,869.34,900.04,930.74,961.34,992.2فلسطني

2,995.0 2,696.72,750.02,803.42,856.72,953.92,929.32,945.72,962.12,978.5الضفة الغربية
1,997.2 1,732.41,780.41,828.61,876.71,961.41,940.01,954.31,968.51,982.8قطاع غزة

سوق العمل )حسب التعريف الجديد املعتمد من جهاز اإلحصاء للقوى العاملة(2
1,022.2 917.0928.9939.6948.7956.3960.71,005.3986.4998.1عدد العاملني )ألف شخص(

44.0 45.844.043.844.043.543.944.144.344.3نسبة املشاركة )%(
 26.923.023.925.726.226.924.226.826.024.6معّدل البطالة )%(
13.3 17.716.617.518.417.317.015.816.415.0-   الضفة الغربية

45.1 43.934.835.438.343.145.940.946.346.7-   قطاع غزة
الحسابات القومية باالسعار الثابتة )سنة االساس 2015( )مليون دوالر( 3

13,471.113,972.415,211.015,426.915,616.23,938.84,089.73,956.13,876.63,915.3الناتج املحيل اإلجايل
11,926.912,348.33,342.913,420.313,570.13,459.23,567.93,557.53,503.33,528.3-    اإلنفاق االستهاليك الخاص

3,285.23,494.53,584.73,093.63,318.9836.3880.6749.1758.5789-    اإلنفاق االستهاليك الحكومي
3,084.43,505.43,873.84,166.94,260.31,103.71,125.61,035.61,052.61,054.1-    التكوين الرأسايل اإلجايل

2,319.62,244.32,208.32,515.62,578.7634.1700.2641.1641.1635.4-    الصادرات
6,929.47,645.57,796.37,901.58,256.82,117.12,229.62,103.12,099.12,113.9-    الواردات )-(

الناتج املحيل للفرد )دوالر(
3,357.503,277.903,534.403,620.503,562.30892.30898.60892.20894.5914.8باألسعار الجارية

3,233.003,277.903,489.803,463.103,417.70859.40886.40852.70830.1832.9باألسعار الثابتة )أسعار 2015(
ميزان املدفوعات )مليون دوالر(

)1,696.2()1,637.7()1,610.3()1,678.2()1,668.2()6,425.7()5,967.4()5,664.5()5,400.9()5,049.4(امليزان التجاري
1,482.41,712.21,896.02,129.02,786.2707.2709.3572.1630.8770.0ميزان الدخل

1,666.21,749.41,626.21,708.71,499.1389.8406.1533.1478.4538.9ميزان التحويالت الجارية
)387.3()528.5()505.1()562.8()571.2()2,140.4()2,129.7()2,142.7()1,939.1()1,900.8(ميزان الحساب الجاري

أسعار الرصف والتضخم
3.529 3.583.883.843.603.593.643.703.643.592سعر رصف الدوالر مقابل الشيكل
4.977 5.055.485.425.085.075.135.225.145.066سعر رصف الدينار مقابل الشيكل

0.490.010.001.540.33)0.19(0.21)0.22(1.731.43معّدل التضخم )%(4

املالية العامة )عىل األساس النقدي، مليون دوالر(
1,018.0  2,784.82,890.23,551.03,656.53,469.1940.2676.1708.4213.7صايف اإليرادات املحلية )مبا فيها املقاصة(

808.7  3,435.03,424.33,659.33,791.43,660.4910.3940.8668.3587.8النفقات الجارية
47.1 164.1176.7216.5255.3277.263.9108.842.244.1النفقات التطويرية

 162.2 )418.2()2.0()373.4()33.9()468.6()390.2()324.7()710.9()814.3(فائض/عجز املوازنة الكيل )قبل املنح(
176.6 1,232.0799.0766.9719.8666.5194.4225.969.3127.8إجايل املنح واملساعدات

  338.8)290.4(67.3)147.6(417.688.1442.3329.5197.9160.5فائض/ عجز املوازنة الكيل )بعد املنح(
2,914.8 2,216.82,537.22,483.82,543.22,369.62,352.32,369.62,315.22,637.1الدين العام الحكومي

القطاع املرصيف )مليون دوالر(
 11,815.412,602.314,196.415,850.216,125.016,179.416,125.016,503.216,690.117,303.5موجودات/ مطلوبات املصارف

 1,464.01,461.71,682.41,892.71,912.01,863.91,912.01,931.41,956.01,942.4حقوق امللكية
 8,934.59,654.610,604.611,982.512,227.312,194.212,227.312,394.412,591.413,025.5ودائع الجمهور

 4,895.15,824.76,871.98,026.08,432.38,293.68,432.38,569.58,941.68,947.9التسهيالت االئتانية

املؤرشات االقتصادية الرئيسية يف فلسطني 2014 - 2019

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 عى أّن البطالة تشمل فقط األشخاص الذين مل يعملوا خالل فرتة اإلسناد وبحثوا بشكل 
جدي وكانوا مستعدين وقادرين عى 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. 
3 قام جهاز اإلحصاء املركزي بإجراء تنقيح عى بيانات الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة لألعوام 2004-2018. لذا سيوجد اختالف يف أرقام السنوات واألرباع السابقة عى ضوء 

تنقيح البيانات.
4 معّدل التضخم محسوب عى 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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فهرس باملفاهيم والتعاريف االقتصادية التي نرشت يف األعداد السابقة 
من املراقب االقتصادي

النمو االقتصادي )Economic Growth 1(، العدد 16.	 
مصادر النمو )Sources of Growth(، العدد 17.	 
 	 The Relationship between Growth & Income( العالقــة بــني النمــو االقتصــادي وتوزيــع الدخــل 

Distribution(، العدد 18.
 	The Relationship between Growth & For- )العالقــة بــني النمــو االقتصــادي والتجــارة الخارجيــة 

eign Trade(، العــدد 19.
التقلبات االقتصادية )The Business Cycles(، العدد 20.	 
تفسر أسباب التقلبات االقتصادية )The Reasons behind Economic Fluctuations(، العدد21.	 
 	Policies to Address Economic Fluc- )السياســات املالمئــة ملعالجــة مشــاكل التقلبــات االقتصاديــة 

tuations(، العدد 22.
مؤرش السعادة )Happiness Index(، العدد 23.	 
التسهيل الكّمي )Quantitative Easing(، العدد 45.	 
التضّخم املتوقّع )Expected Inflation(، العدد 46.	 
مناذج الجاذبية يف التجارة الدولية )Gravity Models(، العدد 46.	 
راتب املواطن Citizen’s Income((، العدد 47.	 
مكافئ القوة الرشائية )Purchasing Power Parity, PPP(، العدد 48.	 
منحنى فيلبس والعالقة العكسية بني التضخم والبطالة )Philips Curve(، العدد 49.	 
 	 ،)The Dual Deficit and the Resource Gap( فلســطني بــني العجــز املــزدوج وفجــوة املــوارد

ــدد 49. الع
عدالة توزيع الدخل: منحنى “لورنز” ومعامل “جيني” )Income Distribution(، العدد 50.	 
رضيبة القيمة املضافة )Value-Added Tax, VAT(، العدد 51.	 
نظام الحسابات القومية )The System of National Accounts, SNA(، العدد 52.	 
اسرتاتيجية تعويض الواردات )Import Substitution Strategy, ISS(، العدد 53.	 
املسؤولية االجتاعية للرشكات )Corporate Social Responsibility, CSR(، العدد 54.	 
املرض الهولندي )The Dutch Disease(، العدد 55.	 
البضائع العامة )The Public Goods(، العدد 56.	 
السندات مقابل األسهم )Bonds vs. Stocks(، العدد 57.	 
إسرتاتيجية التنمية بالعناقيد )The Cluster Approach to Development(، العدد 58.	 
الريع والدولة الريعية )Rent and the Rentier State(، العدد 59.	 
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األزمة املالية العاملية، العدد 14.  	
تداعيات األزمة االقتصادية عاملياً وعربياً، العدد 15.	 
طرق حساب الناتج املحيل اإلجايل والتنبؤات االقتصادية الخاصة باالقتصاد الفلسطيني، العدد 17.	 
التقلبات االقتصادية، العدد 20.	 
النشاط االقتصادي يف قطاع غزة، العدد 23.	 
تقدير النمو االقتصادي “الضائع” يف األرايض الفلسطينية، العدد 24.	 
“انجازات” ممثل اللجنة الرباعية يف تخفيف القيود االقتصادية، العدد 24.	 
مراجعة كتاب: األزمة املالية العاملية-نظرة جديدة، العدد 24.	 
املساعدات األمريكية الثنائية للفلسطينيني، العدد 27.	 
التوجهات املستجدة لصندوق النقد الدويل: املنطقة العربية بحاجة إىل “ربيع اقتصادي”، العدد 28.	 
توصيات البنك الدويل الصادرة مؤخراً من أجل النهوض باالقتصاد الفلسطيني، 2012، العدد 29.	 
اقتصاد القدس الرشقية بني مطرقة االحتالل وسندانته!، العدد 33.	 
البنك الدويل: رفع القيود عن املنطقة “ج” يزيد القيمة املضافة مبقدار 35%، العدد 34.	 
نتائج املسح االقتصادي واالجتاعي لالجئني الفلسطينيني يف لبنان، العدد 34.	 
كيف ارتفع الناتج املحيل اإلجايل ألمريكا مبقدار 3.6% يف ساعة واحدة؟، العدد 34.	 
توزيع االستهالك يف األرايض الفلسطينية، العدد 36.	 
تقديرات تكاليف العدوان عى قطاع غزة عى االقتصاد اإلرسائييل، العدد 37.	 
إجايل الدين العام واملتأخرات يف فلسطني: 40% من الناتج املحيل اإلجايل، العدد 37.	 
صنــدوق النقــد الــدويل يف دراســة عــن مكاســب الســالم عــى االقتصــاد الفلســطيني: الســالم ليــس بديــال عــن 	 

املســاعدات واإلصــالح االقتصــادي، العــدد 37.
ادخال النشاطات غر املرشوعة يف حساب الناتج املحيل اإلجايل، العدد 37.	 
جهاز اإلحصاء يصدر سلسلة جديدة معدلة ألرقام الناتج املحيل اإلجايل، العدد 38.	 
األونكتاد: الترب املايل يعادل 3.6% من الناتج املحيل اإلجايل، العدد 38.	 
املدقــق املــايل يف االتحــاد األورويب: يجــب وضــع مــؤرشات أداء للمســاعدات األوروبيــة إىل فلســطني، العــدد 	 

.38
آفاق النمو والتطور االقتصادي يف منطقة الرشق األوسط وشال إفريقيا )MENA( 2015، العدد 40.	 
هل استفاد املستهلكون من انخفاض أسعار النفط الخام؟، العدد 40.	 
األسباب وراء تراجع النمو االقتصادي يف األرايض الفلسطينية، العدد 41.	 
قطاع غزة: دخل الفرد اآلن ثلثي مستواه يف 1994 واملانحون نفذوا ثلث تعهداتهم، العدد 41.	 
آفاق النمو االقتصادي يف دول “املينا” 2016، العدد 43.	 
النمو يف فلسطني: “مصطنع ومتدين ومتذبذب”، العدد 47.	 
مقارنــة بــني التنبــؤات االقتصاديــة الصــادرة عــن ســلطة النقــد الفلســطينية والصــادرة عــن الجهــاز املركــزي 	 

لإلحصــاء، العــدد 47.
النمو طويل األمد يف االقتصاد الفلسطيني، العدد 49.	 
ــة 	  ــود الداخلي ــع القي ــل م ــب التعام ــق زجاجــة واملخــرج يتطل ــدويل: االقتصــاد الفلســطيني يف عن ــك ال البن

ــدد 50. ــة، الع والخارجي
ــن  ــر 40% م ــام وأفق ــب للطع ــتهالك يذه ــن االس ــوايل 31% م ــطني: ح ــة يف فلس ــتويات املعيش ــر مس تقري  	

ــدد 53. ــتهالك، الع ــع االس ــن رب ــل م ــتهلكون أق ــكان يس الس
الطلب الفعيل عى املساكن يعادل ثلث الطلب الكامن، العدد 53.  	

اآلفاق االقتصادية لدول “املينا”، العدد 55.  	
توقعات النمو يف دول “املينا”: االنطالقة الرقمية رضورية لرفع إنتاجية العمل، العدد 58.  	

تعديل بيانات الحسابات القومية يف فلسطني 2004-2018، العدد 59.  	

فهرس بالصناديق التي تناولت مواضيع االقتصاد الكيل املنشورة 
يف األعداد السابقة من املراقب االقتصادي 


