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الناتــج املحــي اإلجــايل :منــا الناتــج املحــي اإلجــايل يف فلســطني ملعــدل
 %0.9بــن  2018و 2019ووصــل إىل نحــو  15.8مليــار دوالر (بأســعار 2015
الثابتــة) .وجــاء هــذا النمــو نتيجــة منــو  %1.2يف الضفــة الغربيــة يف حــن
مل يشــهد قطــاع غــزة أي منــو .وعنــد أخــذ زيــادة الســكان باالعتبــار يتبــن
حصــة الفــرد مــن الدخــل يف فلســطني تراجعــت بنحــو  %1.6لتصــل إىل
أ ّن ّ
 3,365دوالر يف  ،2019موزعــاً بــن  4,802دوالر يف الضفــة مقابــل 1,417
دوالر فقــط يف القطــاع.
البطالــة :مازالــت البطالــة مرتفعــة للغايــة يف فلســطني ،عــى الرغــم مــن
انخفاضهــا يف العــام  2019مبقــدار  0.9نقطــة مئويــة عــن العــام  ،2018ليصــل
معدلهــا إىل  .%25.3ويعــود االنخفــاض إىل تراجــع البطالــة بشــكل ملحــوظ
يف الضفــة (مــن  %17.3إىل  )%14.6مقابــل ارتفــاع بنقطتــن مئويتــن يف
القطــاع (إىل  .)%45.1ومــا زال نحــو ثلــث العاملــن بأجــر يف القطــاع الخــاص
يتقاضــون أجـرا ًشــهرياً يبلــغ  753شــيكل باملتوســط ،وهــو مــا يعــادل نحــو
نصــف الحــد األدىن الرســمي لألجــر الشــهري.
املاليــة العامــة :انخفــض صــايف اإليـرادات العامــة واملنــح بنحــو  %9بــن العامني
 2018و 2019ليصــل إىل  13.5مليــار شــيكل .وجــاء هــذا نتيجــة انخفــاض املنــح
الخارجيــة بشــكل ملحــوظ بنســبة  ،%28كــا انخفضــت إيــرادات املقاصــة
بنحــو  ،%3وانخفضــت إيــرادات الجبايــة املحليــة بنحــو  .%10مــن ناحيــة
أخــرى ،انخفــض اإلنفــاق العــام الفعــي بنســبة  %3إىل نحــو  13.7مليــار
شــيكل .وأدى هــذا إىل عجــز يف رصيــد املوازنــة الــكيل (الجاريــة والتطويريــة)
مبقــدار  0.3مليــار شــيكل (عــى األســاس النقــدي) .وبلغــت قيمــة املتأخ ـرات
املرتتبــة عــى الحكومــة خــال هــذا العــام نحــو  3.2مليــار شــيكل .كــا ارتفــع
الديــن العــام بنســبة  %8مقارنــة بالعــام الســابق ليبلــغ  9.7مليــار شــيكل.
القطــاع املــريف :ارتفعــت التســهيالت االئتامنيــة يف العــام  2019بنحــو %7
مقارنــة بالعــام الســابق ،لتبلــغ  9مليــار دوالر ،خصــص  %17منهــا للقطــاع
العــام .باملقابــل منــت الودائــع بنســبة  %11لتصــل إىل  14.7مليــار دوالر.
وبلغــت أربــاح املصــارف يف هــذا العــام  164.2مليــون دوالر ،وهــذا أدىن
بنحــو  %11مــن األربــاح يف العــام الســابق.
بورصــة فلســطني :بلغــت القيمــة الســوقية ألســهم الــركات املدرجــة يف
بورصــة فلســطني  3.8مليــار دوالر نهايــة العــام  ،2019مرتفع ـ ًة بنســبة %1
مقارنــة بالعــام  .2018وأغلــق مــؤرش القــدس مــع نهايــة العــام  2019عنــد
حاجــز  526نقطــة ،مســجالً انخفاض ـاً قــدره  %1أيض ـاً عــن العــام .2018
التضخــم واألســعار :شــهد االقتصــاد الفلســطيني يف العــام  2019تضخــاً
موجبــاً بنســبة  %1.58مقارنــة بالعــام الســابق ،أي أ ّن القــوة الرشائيــة
للشــيكل انخفضــت بنحــو  %1.58مقارنــة بالعــام الســابق .أ ّمــا الذيــن
يتلقــون دخلهــم بالــدوالر والدينــار وينفقــون كامــل مرصوفاتهــم بالشــيكل،
فــإ ّن قوتهــم الرشائيــة انخفضــت أيضـاً بنحــو  %2.39مقارنــة بالعــام الســابق،
نتيجــة التضخــم وانخفــاض معــدل رصف الــدوالر مقابــل الشــيكل.
ميــزان املدفوعــات :انخفــض العجــز يف ميــزان املدفوعــات الفلســطيني يف
 2019ووصــل إىل  1,833.5مليــون دوالر ،بانخفــاض مقــداره  307مليــون عــن
العــام الســابق .وجــاء هــذا نتيجــة االرتفــاع الكبــر يف التحويــات الجاريــة
(بنســبة  ،)%34مقابــل انخفــاض يف ميـزان الدخــل بنســبة  ،%5يف حــن شــهد
العجــز يف املي ـزان التجــاري ارتفاع ـاً بنســبة .%1

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

1

الحسابات القومية
قــام الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني نهايــة العــام 2019
بإصــدار سلســلة جديــدة معدلــة للحســابات القوميــة (أنظــر
الصنــدوق رقــم  1يف العــدد  59مــن املراقــب االقتصــادي) .وقــد تــم
اعتــاد أرقــام السلســلة الجديــدة بــدءا مــن العــدد  59مــن املراقــب.

منو الناتج املحيل اإلجاميل
الربــع الرابــع :شــهد الناتــج املحــي اإلجــايل ،أو القيمــة النقديــة
لكافّــة أنــواع البضائــع والخدمــات التــي يتــم إنتاجهــا يف االقتصــاد
الفلســطيني ،ارتفاعــاً بنحــو  %2.6خــال الربــع الرابــع 2019
مقارنــة مــع الربــع الســابق ليصــل إىل  4,016.4مليــون دوالر
(مقاسـاً باألســعار الثابتــة لعــام  .)2015وتولــد هــذا االرتفــاع نتيجــة
تقــارب معــدالت النمــو يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،إذ منــا
الناتــج املحــي اإلجــايل يف املنطقتــن مبقــدار  %2.6و %2.7عــى
التــوايل .أ ّمــا باملقارنــة بالربــع املناظــر مــن العــام الســابق فلقــد
شــهد الناتــج املحــي انخفاضــاً بنحــو .%1.8
أ ّدى االرتفــاع يف الناتــج املحــي بــن الربعــن املتالحقــن ،إىل
حصــة الفــرد مــن الناتــج
جانــب الزيــادة يف الســكان ،إىل ارتفــاع ّ
املحــي بنحــو  %1.9يف كل مــن الضفــة والقطــاع .أمــا بــن الربعــن
حصــة الفــرد مــن الناتــج املحــي مبعــدل
املتناظريــن ،انخفضــت ّ
( %4.2أنظــر الجــدول .)1-1

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

جدول  :2-1الناتج املحيل اإلجاميل ونصيب الفرد من الناتج املحيل
اإلجاميل يف فلسطني* خالل األعوام  2018و2019
(أسعار ثابتة ،سنة األساس )2015
2019

2018

الناتج املحيل اإلجاميل (مليون دوالر) 15,764.4 15,616.2
12,945.0 12,797.3
 الضفة الغربية2,819.4 2,818.9
 قطاع غزةحصة الفرد من الناتج املحيل
ّ
3,364.5 3,417.7
اإلجاميل (دوالر)
4,802.5 4,854.4
 الضفة الغربية1,416.8 1,458.3
 -قطاع غزة

معدّ ل
النمو ()%
0.9
1.2
0.0
()1.6
()1.1
()2.8

(*) البيانات باستثناء الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إرسائيل عام .1967
األرقام بني األقواس سالبة

شكل  :1-1الناتج املحيل اإلجاميل يف فلسطني يف أرباع متناظرة*
(مليون دوالر بأسعار  2015الثابتة)
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 -1مصــدر األرقــام يف هــذا القســم :الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني .2020 ،إحصــاءات
الحســابات القوميــة الربعيــة .2019-2000 ،رام اللــه ،فلســطني.

الربع الثالث
2019
832.9
1,191.0
348.1

2,090

يوضــح الشــكل  1-1اتســاع الفجــوة بــن مســاهمة الضفــة
ومســاهمة القطــاع يف الناتــج املحــي لفلســطني خــال العقــد
املــايض .وتبلــغ حصــة قطــاع غــزة اآلن أقــل مــن خُمــس الناتــج
حصــة الفــرد الســنوية
املحــي اإلجــايل لفلســطني .أمــا الفجــوة بــن ّ
مــن الناتــج املحــي يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة فقــد بلغــت
 3,385.7دوالر يف العــام  ،2019وهــذه أقــل مبقــدار  10.4دوالر عــن
حصــة الفــرد يف قطــاع
أي أ ّن ّ
مســتواها ( 2018أنظــر الجــدول ّ .)2-1
غــزة مــن الناتــج املحــي باتــت يف  2019حــوايل أقــل مــن ثلــث
حصــة الفــرد يف الضفــة الغربيــة ،نحــو  %30فقــط.
ّ

الربع الرابع
2018
886.4
1,266.3
368.9

الربع الرابع
2019
848.8
1,214.0
354.9
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الفجوة بني الناتج املحيل بني الضفة والقطاع

فلسطني
 الضفة الغربية -قطاع غزة

721

األداء الســنوي :وصــل الناتــج املحــي اإلجــايل يف فلســطني يف العــام
 2019إىل نحــو  15.8مليــار دوالر (بأســعار  2015الثابتــة) .وميثــل
هــذا منــوا ً مبقــدار  %0.9عــن العــام  .2018وجــاء النمــو الــكيل
نتيجــة منــو مبعــدل  %1.2يف الضفــة الغربيــة فقــط ،إذ اســتقر
الناتــج املحــي يف قطــاع غــزة عنــد نفــس قيمتــه يف العــام الســابق.
بحصــة الفــرد مــن الناتــج املحــي يف فلســطني
أ ّمــا فيــا يتعلــق ّ
فلقــد تراجعــت بنحــو  %1.6ووصلــت إىل نحــو  3,364.5دوالر يف
( 2019أنظــر جــدول .)2-1

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

(*) البيانات باستثناء الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إرسائيل عام .1967
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بنية الناتج املحيل اإلجاميل
حصــة األنشــطة اإلنتاجيــة يف الناتــج املحــي
الربــع الرابــع :ارتفعــت ّ
اإلجــايل لفلســطني بنحــو  0.6نقطــة مئويــة بــن الربع الرابــع 2019
والربــع الثالــث  2019نتيجــة ارتفــاع مســاهمة نشــاط الزراعــة
ونشــاط االنشــاءات .باملقابــل انخفضــت حصــة أنشــطة الخدمــات
بنحــو  0.4نقطــة مئويــة ،وكــا انخفضــت حصــة أنشــطة اإلدارة
العامــة والدفــاع مبقــدار  0.2نقطــة مئويــة ،يف حــن بقيــت حصــة
أنشــطة التجــارة والنقــل واملعلومــات واملاليــة ثابتــة عنــد نفــس
حصتهــا يف الربــع الســابق .أ ّمــا باملقارنــة مــع الربــع املناظــر مــن
حصــة األنشــطة اإلنتاجيــة بنحــو 0.4
العــام الســابق فلقــد ارتفعــت ّ
نقطــة مئويــة نتيجــة ارتفــاع مســاهمة نشــاط الزراعــة وأنشــطة
حصــة نشــاط اإلدارة العامــة والدفــاع
الصناعــة ،وكــا ارتفعــت ّ
حصــة أنشــطة
بنحــو  0.9نقطــة مئويــة .باملقابــل انخفضــت ّ
التجــارة والنقــل واملعلومــات واملاليــة بنحــو  0.5نقطــة مئويــة ،وكام
حصــة أنشــطة الخدمــات مبقــدار  0.8نقطــة مئويــة.
انخفضــت ّ
حصــة نشــاط اإلدارة العامــة والدفــاع بنحــو
األداء الســنوي :ارتفعــت ّ
 0.8نقطــة مئويــة بــن  2018و ،2019وكــا ارتفعــت حصــة أنشــطة
حصــة
الخدمــات بنحــو  0.1نقطــة مئويــة ،مقابــل انخفــاض يف ّ
أنشــطة التجــارة والنقــل واملعلومــات واملاليــة بنحــو  0.3نقطــة
مئويــة ،وكــا انخفضــت حصــة األنشــطة اإلنتاجيــة بنحــو  0.6نقطــة
مئويــة .وعنــد النظــر إىل التحــول يف البنيــة القطاعيــة خــال العقــد
املــايض (أنظــر الشــكل  )2-1يتضــح أ ّن هنــاك نزعــة النخفــاض حصة
األنشــطة اإلنتاجيــة يف االقتصــاد (الزراعــة والصناعــة والتشــييد) يف
الناتــج املحــي اإلجــايل لفلســطني ،مــن  %28.4إىل  .%25.6كذلــك
حصــة نشــاط اإلدارة ،مقابــل توســع كبــر
حــدث هنــاك انخفــاض يف ّ
يف حصــة أنشــطة التجــارة والنقــل واملاليــة.

اإلنفاق عىل الناتج املحيل
الربــع الرابــع :انخفضــت قيمــة الناتــج املحــي اإلجــايل بــن الربعني
الرابــع  2019والرابــع  2018بنحــو  73.3مليــون دوالر .وجــاء
هــذا نتيجــة تراجــع اإلنفــاق االســتهاليك النهــايئ (العــام والخــاص)
واالســتثامر بنحــو 152.7مليــون دوالر ،مقابــل ارتفــاع الصــادرات
بنحــو  6مليــون دوالر .وترافــق هــذا مــع تراجــع يف قيمــة الــواردات
بنحــو  177.3مليــون دوالر كــا يوضــح الجــدول  .3-1ولقــد ســاهم

شكل  :2-1التوزيع املئوي ملساهامت األنشطة االقتصادية يف
الناتج املحيل اإلجاميل (أسعار ثابتة ،سنة األساس )2015
ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌوﯿﺔ)(%

100

27.3 28.5 27.6 26.6 24.3 25.1

25

25.8
32.6 29.8 27.4

80

18.7

60

26.5 26.6 26.8 27.4
20.3 24.1
28.5 28.2

40

19.1 19.2
18.5 19.4
19.2 19.6 18.6
16.9 16.8 18.3
30.4 30.1

29

28.4 29.2 29.3 29.3 29.7 25.9 23.8 24.6 25.8 26.2 25.6

التغري يف االستهالك الخاص
( )+التغري يف االستهالك العام
( )+التغري يف االستثامر
( )+التغري يف الصادرات
( )-التغري يف الواردات
( )+التغري يف صايف السهو والخطأ
الناتج املحيل

اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﻨﻘل واﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ

اﻹدارة اﻟﻌﺎﻤﺔ واﻟدﻓﺎع وﻏﯿرﻫﺎ

اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻹﻨﺘﺎﺠﯿﺔ
اﻟﺨدﻤﺎت

اإلنفــاق االســتهاليك النهــايئ واالســتثامر (مــع صــايف الســهو والخطــأ)
يف تراجــع الناتــج املحــي بنحــو  ،%6.2بينــا أدى ارتفــاع الصــادرات
وتراجــع الــواردات إىل زيــادة الناتــج املحــي واملســاهمة بنســبة
 %4.4مــن النمــو .وصــايف هذيــن املعدلــن يبلــغ  ،%1.8-وهــو
مقــدار تراجــع الناتــج املحــي اإلجــايل يف فلســطني بــن الربعــن
املتناظريــن كــا ذكرنــا ســابقاً (أنظــر الجــدول .)3-1
أمــا بــن الربــع الرابــع  2019والربــع الســابق عليــه فقــد ارتفعــت
قيمــة الناتــج املحــي اإلجــايل بنحــو  101.1مليــون دوالر .ويوضــح
الجــدول  3-1مســاهامت البنــود املختلفــة يف تحقيــق النمــو بــن
الربعــن املتالحقــن ،الــذي بلــغ  %2.6كــا ذكرنــا ســابقاً.
األداء الســنوي :توزعــت الزيــادة املطلقــة يف قيمــة الناتــج املحــي
اإلجــايل لفلســطني بــن  2018و ،2019والتــي بلغــت  148.2مليــون
دوالر ،بــن ارتفــاع يف االســتهالك الخــاص والصــادرات مبقــدار 610.4
مليــون دوالر ،وانخفــاض يف االســتهالك الحكومــي واالســتثامر
مبقــدار  265.2مليــون دوالر .ولقــد تــم متويــل الجــزء األكــر مــن
هــذه الزيــادة عــر ارتفــاع فائــض الــواردات عــى الصــادرات مبقــدار
 66.5مليــون دوالر .ويدلــل هــذا عــى اتســاع الهــوة بــن اســتخدام
املــوارد وإنتاجهــا محليـاً .ومتثــل هــذه الفجــوة أبــرز مظاهــر العجــز
يف االقتصــاد الفلســطيني :أ ّن متويــل التوســع يف االســتهالك يتــم عــر

الربع الرابع مقارنة مع الربع السابق الربع الرابع مقارنة مع الربع املناظر 2018
املساهمة يف النمو
القيمة
املساهمة يف النمو
القيمة
()0.5
()21.6
0.4
18.0
()1.5
()61.9
0.8
29.7
()1.7
()69.2
0.1
2.3
0.1
6.0
1.8
70.8
()4.3
()177.3
()1.6
()61.6
()2.5
()103.9
()2.1
()81.3
()1.8
()73.3
2.6
101.1

* مالحظة :األرقام والنسب بني األقواس هي قيم سالبة.
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جدول  :3-1توزع التغري يف اإلنفاق عىل الناتج املحيل (مليون دوالر) ومساهمة مكونات
الطلب يف منو الناتج املحيل اإلجاميل ()%
التغري يف الستخدام النهايئ
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زيــادة العجــز تجــاه العــامل الخارجــي أساسـاً .ويســتفاد مــن الشــكل
 3-1أ ّن االســتهالك (الخــاص والحكومــي) واالســتثامر ارتفعــا بنســبة
 %45.8بــن  2009و .2019باملقابــل ارتفــع فائــض الــواردات عــى
الصــادرات مبقــدار  %25خــال نفــس الفــرة .ومــع حلــول العــام
 2019وصــل إجــايل مــا يســتخدمه االقتصــاد الفلســطيني ألغـراض
االســتهالك واالســتثامر والتصديــر نحــو  %153مــا يقــوم االقتصــاد
بإنتاجــه محليـاً.

الدخل القومي اإلجاميل
يقيــس الناتــج املحــي اإلجــايل اإلنتــاج والدخــل يف بقعــة جغرافيــة
معينــة ،بغــض النظــر عــن جنســية األشــخاص واملؤسســات الذيــن
قامــوا بعمليــة اإلنتــاج أو اإلنفــاق .باملقابــل فــإ ّن الناتــج القومــي
اإلجــايل يقيــس إنتــاج وإنفــاق املواطنــن فقــط يف دولــة معينــة،
ســواء كان هــؤالء يحــرزون دخولهــم مــن داخــل أو مــن خــارج
حــدود هــذه الدولــة .عــى ذلــك فــإ ّن الفــرق بــن الناتــج املحــي
والناتــج (أو الدخــل) القومــي هــو يف بنــد “صــايف دخــل عوامــل
اإلنتــاج مــن وإىل الخــارج” ،أي إجــايل الدخــول التــي يحصــل عليهــا
مواطنــوا الدولــة مــن الخــارج مطروحـاً منهــا إجــايل الدخــول التــي
يحصــل عليهــا األجانــب مــن داخــل الدولــة.
مــؤرش الناتــج املحــي اإلجــايل قــارص يف حالــة فلســطني عــن
إعطــاء فكــرة تقريبيــة عــن املــوارد املتاحــة للســكان .ذلــك ألنّــه ال
يأخــذ يف الحســبان القيمــة املوجبــة والعاليــة لصــايف دخــل عوامــل
اإلنتــاج مــن الخــارج ،والــذي بلــغ يف فلســطني نحــو  571.4مليــون
دوالر يف الربــع الرابــع و 2,267.5مليــون دوالر يف العــام .2019
وكــا يوضّ ــح الجــدول  4-1فــإ ّن إضافــة هــذا البنــد تجعــل الدخــل
القومــي اإلجــايل لفلســطني أعــى مــن الناتــج املحــي اإلجــايل
بنســبة  .%14وتجــدر اإلشــارة إىل أ ّن أكــر مــن  %95مــن صــايف
دخــل العوامــل هــذا جلبتــه قــوة العمــل الفلســطينية العاملــة يف
الخــارج (يف إرسائيــل أساسـاً) ،يف حــن جــاء الباقــي مــن صــايف دخــل
امللكيــة يف الخــارج.

الدخل القومي اإلجاميل ااملتاح

شكل  :3-1اإلنفاق عىل الناتج املحيل اإلجاميل يف فلسطني*
(أسعار ثابتة ،سنة األساس ( )2015مليار دوالر)
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مالحظة :األرقام بني االقواس سالبة.
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الســنوية املتاحــة يف الحالــة الفلســطينية .ولكــن ،الدخــل القومــي
اإلجــايل أيض ـاً يق ـ ّدم صــورة ناقصــة ،ذلــك ألنّــه ال يأخــذ باالعتبــار
صــايف “التحويــات دون مقابــل” ( )Unrequited Transfersالتــي
تــرد إىل االقتصــاد مــن الخــارج .وهــذه تتضمــن املســاعدات والهدايــا
التــي يرســلها املقيمــون يف الخــارج ألهلهــم وأصدقائهــم داخــل البلــد،
إضافــة إىل املســاعدات والهبــات مــن الخــارج للمؤسســات والهيئــات
الخاصــة والعامــة .ولقــد بلغــت قيمــة صــايف هــذه التحويــات إىل
فلســطني  410.5مليــون دوالر يف الربــع الرابــع و 1,834.7مليــون دوالر
يف العــام  .2019وعنــد إضافــة هــذا املبلــغ ينتقــل الدخــل القومــي
اإلجــايل إىل مــا يعــرف باســم الدخــل القومــي اإلجــايل املتــاح
( )Disposableوهــو مــؤرش أكــر مالمئــة مــن املؤرشيــن اآلخريــن
للتعبــر عــن مبلــغ املــوارد املتاحــة يف االقتصــاد .وتزيــد قيمــة الدخــل
القومــي املتــاح الفلســطيني عــن قيمــة الناتــج املحــي اإلجــايل
مبقــدار يقــرب مــن  %25ســواء بالنســبة إىل املبلــغ الــكيل أو لنصيــب
الفــرد مــن الدخــل ،كــا يوضــح الجــدول .4-1

جدول  :4-1الناتج املحيل اإلجاميل والدخل القومي اإلجاميل والدخل القومي ااملتاح
باألسعار الثابتة (مليون دوالر)
الناتج املحيل اإلجاميل
صايف دخل عوامل اإلنتاج من الخارج
الدخل القومي اإلجاميل
صايف التحويالت دون مقابل
الدخل القومي اإلجاميل املتاح
نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجاميل (دوالر)
نصيب الفرد من الدخل اإلجاميل املتاح (دوالر)
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هــذا يعنــي مــن ناحيــة مبدئيــة أ ّن الدخــل القومــي اإلجــايل مــؤرش
أكــر مالمئــة مــن الناتــج املحــي اإلجــايل للتدليــل عــى املــوارد
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2019
2018
الربع الرابع إجاميل العام الربع الثالث الربع الرابع
4,016.4
3,915.3
15,616.2 4,089.7
571.4
642.1
2,505.3
691.3
4,587.8
4,557.4
18,121.5 4,781.0
410.5
484.8
1,487.1
437.4
4,998.3
5,042.2
19,608.6 5,218.4
969.5
969.5
3,966.1
1,036.2
1,056.3
1,072.6
4,291.5
1,131.1

إجاميل العام
15,764.4
2,267.5
18,031.9
1,834.7
19,866.6
3,848.3
4,240.0
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صندوق  :1جولة من املواجهة التجارية الفلسطينية  -اإلرسائيلية
تســيطر رشكتــان كبريتــان عــى ســوق لحــم البقــر والعجــل الطــازج يف
ارسائيــل ،وهــا “ ”Tnuvaو “  .”Dabbahوتقــوم هاتــان الرشكتــان باســترياد
العجــول الصغــرة مــن الخــارج وتســمينها يف مزارعهــا الخاصــة ثــم ذبحهــا
يف مســالخها الخاصــة أيضـاً وتســويقها إىل بائعــي املفــرق .ويغطــي اســترياد
العجــول مــن الخــارج نحــو  %80مــن حاجــة الســوق اإلرسائيــي .وال تقــوم
هاتــان الرشكتــان باســترياد اللحــم املذبــوح نظـرا ً الرتفــاع التعرفــة الجمركيــة
عليــه وارتفــاع تكاليــف الفحــوص البيطريــة وإجــراء الطقــوس الدينيــة
اليهوديــة عــى الذبائــح مــن خــارج ارسائيــل .وأكــد تقريــر لهيئــة مكافحــة
االحتــكار يف ارسائيــل يف  2016عــى قــوة احتــكار الرشكتــن يف السلســلة
املتكاملــة الســترياد وتســمني وذبــح وتســويق اللحــم الكــورش .وأوىص
التقريــر وزارة االقتصــاد والصناعــة باتخــاذ اجــراءات محــددة لتشــجيع
املنتجــن الصغــار ،واملســالخ الصغــرة ،واســترياد اللحــم املذبــوح للحــد مــن
1
قــوة االحتــكار وضــان تحســن التنافســية.

انتاج ارسائييل مخصص للسوق الفلسطينية
وعــى هامــش الســيطرة شــبه الكاملــة لهاتــن الرشكتــن ،منــا يف العقــود
القليلــة املاضيــة قطــاع أعــال صغــر نســبياً ،مــن نحــو  400مزرعــة،
تخصــص ح ـرا ً يف اســترياد العجــول وتســمينها ورعايتهــا صحي ـاً ومــن ثــم
بيعهــا إىل الســوق الفلســطينية .ويقــوم هــذا القطــاع باســترياد العجــول
مــن الخــارج بــوزن يبلــغ نحــو  180كــغ ومــن ثــم تســمينها إىل 600-350
كــغ وبيعهــا إىل التجــار الفلســطينيني بســعر ي ـراوح بــن  18-11شــيكل/
كــغ اعتــادا ً عــى وزن العجــل (ينخفــض الســعر مــع ارتفــاع وزن العجــل
فــوق  450كــغ) 2.وتشــر املصــادر اإلرسائيليــة إىل أ ّن التصديــر الســنوي إىل
الســوق الفلســطينية يـراوح بــن  140-120ألــف عجــل بقيمــة تبلــغ نحــو
 290مليــون دوالر 3.وتغطــي هــذه املســتوردات نحــو  %85-80مــن حاجــة
4
الســوق الفلســطينية.
يواجــه االســترياد املبــارش للعجــول الصغــرة مــن الخــارج بهــدف تســمينها
يف األرايض الفلســطينية صعوبــات جمــة تجعلــه غــر قــادر عــى منافســة
العجــول املســمنة يف ارسائيــل .ويعــود معظــم هــذه الصعوبــات إىل
العقبــات اإلداريــة واللوجســتية والبيطريــة التــي تفرضهــا ارسائيــل عــى
اإلســترياد الفلســطيني املبــارش مــن الخــارج وغيــاب املعاملــة باملثــل مقارنــة
باملســتوردين اإلرسائيليــن .يضــاف إىل ذلــك عوامــل تتعلــق بغيــاب وفــورات
الحجــم عنــد اســترياد التجــار الفلســطينيني املنفرديــن لعــدد محــدود مــن
العجــول ،وغيــاب البنيــة التحتيــة املناســبة للتســمني الصحــي والبيطــرة .كــا
تــم عــر الســنوات تأســيس شــبكة مــن التســهيالت املاليــة بــن املورديــن
اإلرسائيليــن والتجــار الفلســطينيني يصعــب توفــر بدائــل لهــا عــى املــدى
القصــر .وهنــاك الكثــر مــن الدالئــل عــى أ ّن هامــش الربــح الــذي يتحقــق
مــن بيــع العجــول للســوق الفلســطينية مرتفــع بشــكل كبــر .وعــى ســبيل
املثــال يبلــغ متوســط ســعر العجــل املســتورد مــن إرسائيــل نحــو 5,200
شــيكل ( 1,500دوالر) ،بينــا ســعر العجــل املســتورد مــن الخــارج يصــل
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باملتوســط إىل  1,350( 4,800دوالر).

املقاطعة الفلسطينية
مل تخــف الحكومــة الفلســطينية الجديــدة ،منــذ اعالنهــا يف نيســان  ،2019أ ّن
أحــد أهــم أولوياتهــا يتمثــل يف تقليــص االعتــاد عــى ارسائيــل عــر تشــجيع
1 https://www.gov.il/en/departments/news/freshbeefinspectionreport
 -2مقابلــة مــع الســيد احمــد الحجــاج مديــر دائــرة الخدمــات التســويقية يف وزارة
الزراعــة بتاريــخ .2020/2/11
3 Haaretz Jan 31, 2020
 -4املرجع رقم .2
 -5املرجع رقم .2

اإلنتــاج املحــي البديــل واالســترياد املبــارش مــن األســواق الخارجيــة .ويبــدو
أ ّن اختيارهــا وقــع أوالً عــى اســترياد العجــول مــن ارسائيــل نظ ـرا الرتفــاع
فاتــورة هــذا االســترياد (الــذي ميثــل  %11مــن اجــايل قيمــة الــواردات
الزراعيــة) 6،وأل ّن امكانيــة بنــاء قاعــدة للتســمني املحــي ممكنــة مــع روابــط
أماميــة وخلفيــة ذات مكاســب اقتصاديــة واعــدة .عــى أ ّن هــذا كان ،ومــا
زال ،يقتــي أ ّن ترتاجــع ارسائيــل عــن اإلج ـراءات التــي تحــول فعلي ـاً دون
االســترياد املبــارش للعجــول مــن الخــارج مــن قبــل التجــار الفلســطينيني.
ويبــدو أ ّن الحكومــة الفلســطينية اختــارت ،بعــد فشــل الطــرق األخــرى ،أ ّن
تســتخدم املقاطعــة كأداة لتحقيــق هــذا الهــدف.
أعلنــت الحكومــة الفلســطينية يف أيلــول  2019قرارهــا مبنــع اســترياد العجول
مــن ارسائيــل ودعــوة التجــار املحليــن للقيــام باالســترياد املبــارش .ورسعــان
مــا بــدأ أصحــاب املـزارع اإلرسائيليــة بحمــات احتجــاج صاخبــة عــى أبــواب
مقــر رئيــس الحكومــة االرسائيليــة ،وبدعــوة السياســيني اإلرسائيليــن للتدخل
إلنهــاء املقاطعــة الفلســطينية .واشــتىك املزارعــون أنــه ليــس أمامهــم مجــال
آخــر لبيــع العجــول املســمنة نظ ـرا ً لســيطرة الرشكتــن االحتكاريتــن عــى
الســوق ،وأن االحتفــاظ باملــوايش يكلفهــم ،خســائر فادحــة ســتقودهم
حت ـاً لإلفــاس 7.فض ـاً عــن  300شــيكل شــهرياً للعلــف لــكل رأس ،ومــا
لبثــت املؤسســة األمنيــة اإلرسائيليــة أ ّن تدخلــت ،وقــام اللــواء كميــل أبــو
ركــن ،منســق نشــاطات الحكومــة اإلرسائيليــة يف األرايض املحتلــة ،بتهديــد
الحكومــة الفلســطينية بإجـراءات مامثلــة وبــأ ّن ارسائيــل “لــن تســمح بــأي
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شــكل مــن أشــكال املقاطعــة للبضائــع اإلرسائيليــة”.
اســتمر الوضــع عــى هــذا الحــال غــر املســتقر حتــى أواســط الشــهر األخــر
مــن العــام  2019عندمــا قامــت الحكومــة الفلســطينية فجــأة بالرتاجــع
عــن الحظــر والســاح بدخــول  4,000عجــل مــن ارسائيــل إىل الســوق
الفلســطينية .وادعــت املصــادر األمنيــة اإلرسائيليــة أ ّن تراجــع الحكومــة
الفلســطينية عــن قــرار املقاطعــة جــاء بســبب “التخــوف مــن أ ّن يفقــد
الجمهــور الفلســطيني صــره إثــر ارتفــاع األســعار” 9.ولكــن املصــادر
الفلســطينية أكــدت أ ّن رفــع الحظــر جــاء نتيجــة اتفــاق مــع الســلطات
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اإلرسائيليــة تضمــن البنــود التاليــة:
•الســاح باالســترياد الفــوري لعــدد مــن العجــول مــن ارسائيــل مقابــل
االفـراج الفــوري أيضـاً عــن نحــو  15ألــف عجــل اســتوردها فلســطينيون
مــن الخــارج وتحتجزهــا ارسائيــل يف منشــآت الحجــر عــى الحــدود.
•فتــح بــاب االســترياد مــن الخــارج امــام الفلســطينيني بســقف غــر
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محــدود ،واعتبــار ارسائيــل أحــد املصــادر وليــس الوحيــد.
•موافقة ارسائيل عىل إقامة منشأة حجر صحي فلسطينية.
•السامح بدخول االنتاج الفلسطيني من البيض اىل السوق االرسائيلية.

املقاطعة اإلرسائيلية والحظر عىل التصدير الفلسطيني
تؤكــد املصــادر الفلســطينية بــأ ّن ارسائيــل مل تلتــزم بتنفيــذ مــا تــم االتفــاق
عليــه ،ورمبــا يعــود هــذا إىل أ ّن الســاح بتصديــر  4,000رأس وفــر حـاً مؤقتـاً
وخفــف مــن حــدة أزمــة أصحــاب امل ـزارع ،أو بســبب خالفــات بــن الجنــاح
املــدين (وزارة الزراعــة) الــذي رعــى االتفــاق والجنــاح العســكري/األمني الــذي
تزعمــه وزيــر “الدفــاع” ،نفتــايل بينــت ،والــذي رأى مصلحــة يف املواجهــة عــى
 -6الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،2019 ،إحصاءات التجارة الخارجية املرصودة.
 -7أنظر مثال املقالة يف صحيفة “ ”Times of Israelبتاريخ  19كانون أول .2019
Haaretz Oct 16, 2019.
 -9موقع  /https://www.arab48.comنقال عن صحيفة هاآرتز ()Dec 11, 2019
 -10جعفر صدقة ،وكالة أنباء وفا  18شباط .2020
 -11هــذا يف الواقــع أمــر ينــص عليــه “بروتوكــول باريــس” بوضــوح وال يحتــاج اىل اتفــاق
جديــد بــل اىل ضــان التطبيــق الفعــي عــى أرض الواقــع.

8
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أبــواب االنتخابــات اإلرسائيليــة .املهــم يف األمــر أ ّن الحكومــة الفلســطينية
وجــدت نفســها مضطــرة ،يف أواســط الشــهر األول مــن  ،2020إىل تجاهــل
االتفــاق والعــودة إىل تطبيــق الحظــر عــى اســترياد العجــول مــن ارسائيــل ثانيــة.
ومــا لبثــت األمــور أ ّن تســارعت بعــد ذلــك ،إذ أصــدر وزيــر “الدفــاع” اإلرسائيــي
يف  31كانــون الثــاين قــرارا ً بحظــر تصديــر املنتجــات الزراعيــة الفلســطينية
إىل ارسائيــل (والتــي بلغــت حســب املصــادر اإلرسائيليــة نحــو  62ألــف طــن
وبقيمــة  53مليــون دوالر يف  .)2019وبعــد أســبوع واحــد ردت وزارة االقتصــاد
الفلســطينية باملثــل وأصــدرت قـرارا ً يحظــر اســترياد أربعــة أنــواع مــن البضائــع
مــن ارسائيــل :الخــروات ،الفاكهــة ،العصائــر ،وامليــاه املعبــأة .وتقــدر قيمــة
املســتوردات الفلســطينية مــن هــذه الســلع مــن ارسائيــل بنحــو  190مليــون
دوالر ســنوياً 12.ويف اليــوم التــايل للق ـرار الفلســطيني أصــدرت وزارة “الدفــاع”
اإلرسائيليــة ق ـرارا يحظــر تصديــر البضائــع الفلســطينية إىل/أو عــر األردن عــى
أ ّن يتــم تفعيــل الحظــر بــدءا ً مــن  9شــباط  .2020ولكــن األمــور رسعــان مــا
هــدأت إذ تــم اإلعــان بعــد أقــل مــن اســبوعني عــن التوصــل إىل اتفــاق جديــد
بــن الطرفــن وبــأ ّن “الحــرب التجاريــة” بينهــا قــد تــم تجاوزهــا.

تسوية أم مجرد هدنة؟
يف حكــم املؤكــد أ ّن هــذه مجــرد هدنــة بــن الطرفــن وليســت نهايــة
“للحــرب التجاريــة” .هــذا أل ّن هــدف الحكومــة الفلســطينية املعلــن
بتقليــص االعتــاد عــى ارسائيــل لــه انعكاســات اقتصاديــة ليســت بالضئيلــة
عــى ارسائيــل خصوصـاً عــى املــدى القصــر ويف القطاعــات التــي توســعت
خصيصــاً للتوريــد إىل الســوق الفلســطينية .ولقــد بــدأت تباشــر الجولــة
القادمــة بالظهــور عــر اإلعالنــات املتباينــة عــن مضمــون االتفــاق األخــر .إذ
ذكــر وزيــر االقتصــاد الســيد خالــد العســييل يف بيــان صحفــي ،أ ّن االتفــاق
يتيــح للجانــب الفلســطيني اســترياد العجــول بشــكل مبــارش مــن مختلــف
دول العــامل دون قيــود واالســترياد مــن ارسائيــل وفــق االحتيــاج ،كــا يتيــح
العمــل عــى انشــاء مناطــق للحجــر الصحــي يف الضفــة الغربيــة الســتقبال
املــوايش املســتوردة .باملقابــل اقتــر ترصيــح وزيــر الدفــاع اإلرسائيــي عــى
أ ّن رفــع الحظــر عــى الصــادرات الفلســطينية جــاء أثــر رفــع الفلســطينيني
13
للحظــر عــى اســترياد العجــول مــن ارسائيــل.

12 Haaretz Jan 31, 2020.

13 Times of Israel, Feb 20, 2020.
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القــوة البرشيــة ،حســب تعريــف الجهــاز املركــزي لإلحصــاء ،هــي
عــدد الســكان الذيــن تزيــد أعامرهــم عــى  15ســنة .بلغــت القــوة
البرشيــة يف فلســطني نحــو  3,097.6ألــف شــخص نهايــة الربــع
الرابــع  .2019أ ّمــا القــوى العاملــة ،وهــي عــدد األشــخاص العاملــن
واألشــخاص العاطلــن (ولكــن فقــط الذيــن يبحثــون بنشــاط عــن
فــرص العمــل) ،فلقــد بلــغ  1,373.9ألــف شــخص .وعــى ذلــك
فــإ ّن الفــارق بــن القــوى العاملــة وعــدد العاملــن يقيــس أعــداد
العاطلــن (نحــو  329.6ألــف شــخص) .ويوضّ ــح الشــكل 1-2
العالقــة بــن هــذه املتغـرات مــع عــدد الســكان الــكيل نهايــة الربــع
الرابــع يف العــام .2019
يالحــظ مــن الشــكل ( )1-2أ ّن نســبة القــوى العاملــة إىل القــوة
البرشيــة (وهــي مــا تعــرف باســم “نســبة املشــاركة”) تبلــغ نحــو
 %44يف فلســطني .وتعـ ّـر هــذه النســبة عــن مــدى انخـراط الســكان
 15ســنة فأكــر يف ســوق العمــل .ونســبة املشــاركة يف ســوق العمــل
يف فلســطني قريبــة مــن املعــدل العــام يف منطقــة الــرق األوســط،
حيــث بلغــت هــذه النســبة يف تركيــا مثـاً  .%48ولك ّنهــا منخفضــة
مقارنــة مــع املســتويات العامليــة ،فقــد بلغــت هــذه النســبة يف دول
أمريــكا الالتينيــة  ،%63و %61يف كوريــا الجنوبيــة 2.وهــذا باألســاس
يعــود انخفــاض مشــاركة النســاء يف ســوق العمــل يف فلســطني (كــا
تــم نقاشــه بالتفصيــل يف الصنــدوق رقــم  2يف املراقــب االقتصــادي
الربعــي عــدد .)51

شكل  :1-2عدد السكان والقوة البرشية وعدد العاملني
يف فلسطني (الربع الرابع  ،)2019ألف شخص
ﻋدد اﻟﺴﻛﺎن
5,023.3

اﻟﻘوة اﻟﺒﺸرﯿﺔ
3,097.6

اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ
1,373.9

ﻋدد اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن
1,044.3

شكل  :2-2التوزيع النسبي للعاملني حسب مكان العمل
وحسب القطاع يف الربع الرابع ( 2019نسبة مئوية)
إﺴراﺌﯿل واﻟﻤﺴﺘﻌﻤرات،
% 13.0

ﻗطﺎع ﻏزة% 26.8 ،

ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌوﯿﺔ )(%
100

ﻏﯿرﻫﺎ% 16.8 ،

80

توزيع العاملة

60

الربــع الرابــع :ارتفــع عــدد العاملــن يف فلســطني مبقــدار  %2بــن
الربعــن الرابــع والثالــث  2019ووصــل إىل  1,041ألــف .وتــوزع

40

 -1مصــدر األرقــام يف هــذا القســم :الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني  ،2020مســح
القــوى العاملــة (ترشيــن أول -كانــون ثــاين ،)2019 ،الربــع الرابــع  .2019رام اللــه-
فلسطني .
 -2قاعدة بيانات البنك الدويل.

اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐرﺒﯿﺔ،
% 60.3

20
0

ﺤﺴب اﻟﻤﻨطﻘﺔ

ﻗطﺎع ﺨﺎص%62.5 ،

ﻗطﺎع ﻋﺎم% 20.7 ،
ﺤﺴب اﻟﻘطﺎع
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هــؤالء حســب مــكان العمــل بــن  %60يف الضفــة الغربيــة و%27
يف القطــاع و %13عامــل يف إرسائيــل واملســتعمرات (نحــو 135
ألــف عامــل ،و%20منهــم ال يحملــون تصاريــح عمــل) .أ ّمــا بالنســبة
لتوزيــع العاملــن حســب قطــاع العمــل يف الربــع الرابــع  ،2019فــإ ّن
نحــو خُمــس العاملــن يعملــون يف القطــاع العــام ،وترتفــع هــذه
النســبة إىل  %36يف قطــاع غــزة (أنظــر الشــكل .)2-2
يعــرض الجــدول  1-2التــوزع القطاعــي للعاملــن الفلســطينيني.
يتضــح مــن الجــدول أ ّن الفــارق الرئيس بــن التوزيع مع أو باســتثناء
العاملــن يف إرسائيــل واملســتعمرات هــو بتأثــر تركــز العاملــن يف
إرسائيــل يف قطــاع البنــاء والتشــييد ( %65مــن العاملــن هنــاك).
أيضـاً يظهــر الجــدول أ ّن هنــاك تباينـاً يف التوزيــع النســبي للتشــغيل
بــن الضفــة والقطــاع .إذ أ ّن ارتفــاع نســبة التشــغيل يف الضفــة
يف الصناعــة واملحاجــر ( %14مقابــل  %6يف قطــاع غــزة) يقابلــه
ارتفــاع يف نســبة تشــغيل عــال قطــاع غــزة يف الخدمــات ( %55يف
قطــاع غــزة مقابــل  %34يف الضفــة) .أخـرا ً ،تشــر األرقــام إىل التــدين
الكبــر يف نســبة العاملــن يف قطــاع غــزة يف البنــاء والتشــييد (%3
فقــط) ،وهــذا يعــود عــى الحصــار الصــارم التــي تفرضــه ارسائيــل
عــى دخــول مــواد البنــاء اىل القطــاع (أنظــر الصنــدوق عــن القيــود
عــى اســترياد املــواد ثنائيــة االســتخدام يف العــدد  57مــن املراقــب
االقتصــادي الربعــي).
األداء الســنوي :ارتفــع عــدد العاملــن مبقــدار  %6بــن العــام 2018
والعــام  2019ووصــل إىل  1,010ألــف عامــل .وتوزعــت زيــادة
العاملــة بــن  50ألــف عامــل يف الســوق املحــي و 4آالف يف إرسائيــل
واملســتعمرات .ومل يطــرأ تغــر ملحــوظ عــى النســب الســنوية
يف توزيــع العاملــن حســب مــكان العمــل أو حســب النشــاط
االقتصــادي ،وهــي مبجملهــا قريبــة مــن النســب التــي أرشنــا إليهــا
يف الجــدول .1-2

البطالة
الربــع الرابــع :بلــغ عــدد العاطلــن عــن العمــل يف فلســطني 329.6
ألــف شــخص نهايــة الربــع الرابــع  .2019أمــا مع ـ ّدل البطالــة (أي
نســبة العاطلــن عــن العمــل إىل عــدد األف ـراد يف القــوى العاملــة)
فلقــد وصــل إىل  %24يف الربــع الرابــع  ،2019وهــو أدىن بنحــو
 0.2نقطــة مئويــة عــا كان عليــه يف الربــع املناظــر  ،2018وبنحــو

 0.6نقطــة مئويــة عــن الربــع الســابق .وجــاء االنخفــاض يف معــدل
البطالــة بــن الربعــن املتناظريــن نتيجــة انخفــاض البطالــة يف
الضفــة الغربيــة بــن الذكــور واإلنــاث ،مقابــل ارتفاعهــا يف قطــاع
غــزة يف أوســط الذكــور (أنظــر الجــدول .)2-2
األداء الســنوي :بلــغ عــدد العاطلــن عــن العمــل يف فلســطني 343.8
ألــف شــخص يف العــام  128.7( 2019ألــف شــخص يف الضفــة
مقابــل  215.1ألــف شــخص يف القطــاع) .أمــا معــدل البطالــة فلقــد
وصــل إىل  %25.3وهــو أدىن بنحــو  0.9نقطــة مئويــة عــا كان عليــه
يف العــام  .2018وجــاء االنخفــاض يف معــدل البطالــة يف فلســطني بني
العامــن نتيجــة انخفــاض معــدل البطالــة يف الضفــة الغربيــة مبقــدار
 2.7نقــاط مئويــة ليصــل إىل  ،%14.6مقابــل ارتفاعــه يف قطــاع غــزة
مبقــدار نقطتــن مئويتــن ليصــل إىل  .%45.1ومعــدل البطالــة يف
قطــاع غــزة هــو مــن بــن أعــى معــدالت البطالــة يف العــامل ،خاصــة
يف أوســاط اإلنــاث ،إذ وصــل إىل  %63.7وهــو مــا يعنــي أنــه مــن
بــن كل عــر إنــاث مســتعدات للعمــل ،أربــع منهــن فقــط يعملــن
(أنظــر الجــدول .)2-2
البطالــة يف فلســطني مرتكــزة بشــكل خــاص بــن الشــباب .بلــغ
معــدل البطالــة بــن الشــباب الذيــن تــراوح أعامرهــم بــن
 24-15ســنة  ،%39مقارنــة مــع  %14للفئــة العمرية ( 44-35ســنة)،
و %10للفئــة العمريــة ( 54-45ســنة) كــا يوضــح الشــكل .3-2
ومــن أجــل معلومــات أكــر عــن بطالــة الشــباب راجــع الصنــدوق
عــن “مســح انتقــال الشــباب مــن التعليــم اىل ســوق العمــل” يف
العــدد  47مــن املراقــب.
مــن ناحيــة أخــرى ،يالحــظ أ ّن البطالــة تنخفــض مــع ارتفــاع التعليم
يف أوســاط الذكــور ،ولكــن األمــر معكــوس عنــد اإلنــاث .وهــذا يعود
أساس ـاً عــى االرتفــاع الكبــر يف نســبة مشــاركة اإلنــاث املتعلــات
يف ســوق العمــل مقارنــة بالذكــور( ،أنظــر الشــكل  4-2وراجــع
الصنــدوق عــن رقــم  1يف العــدد  53مــن املراقــب والــذي يوضــح
أ ّن ارتفــاع بطالــة اإلنــاث املتعلــات مقارنــة بغــر املتعلــات
ليــس بســبب تعليمهــن ولكــن بســبب االرتفــاع الكبــر يف نســبة
مشــاركتهن يف ســوق العمــل).

جدول  :1-2التوزيع النسبي للعاملني يف فلسطني حسب النشاط
االقتصادي يف الربع الرابع ( 2019نسبة مئوية)
النشاط االقتصادي
الزراعة والصيد والحراجة
محاجر وصناعة تحويلية
البناء والتشييد
التجارة واملطاعم والفنادق
النقل والتخزين واالتصاالت
خدمات وغريها
املجموع

باستثناء العاملني بإرسائيل
العاملني يف فلسطني مبا فيهم العاملني
واملستعمرات
يف ارسائيل واملستعمرات
فلسطني
الضفة الغربية قطاع غزة ارسائيل واملستعمرات فلسطني
7.0
7.0
6.9
6.8
7.1
11.5
11.7
13.0
5.8
14.0
10.8
17.7
64.6
2.8
14.3
23.8
21.9
9.2
21.4
24.9
6.7
6.0
1.7
8.2
6.0
40.2
35.7
4.6
55.0
33.7
100
100
100
100
100
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جدول  :2-2معدل البطالة بني األفراد املشاركني يف القوى العاملة يف
فلسطني حسب املنطقة والجنس ()%

املنطقة/الجنس
الضفة الغربية

قطاع غزة

فلسطني

ذكور
إناث
املجموع
ذكور
إناث
املجموع
ذكور
إناث
املجموع

ر 2018 ،4ر 2019 ،3ر2019 ،4
11.3
10.6
13.1
24.9
25.9
27.2
13.7
13.3
15.8
38.5
39.0
35.9
57.3
66.4
57.4
42.7
45.1
40.9
20.6
20.3
20.5
38.0
42.3
38.8
24.0
24.6
24.2

2019
12.1
25.8
14.6
39.6
63.7
45.1
21.4
41.2
25.3

2018
14.6
29.3
17.3
37.9
62.6
43.1
22.4
41.9
26.2

مالحظــة :أرقــام الجــدول مؤسســة عــى التعريــف الجديــد للبطالــة الــذي وضعــه الجهــاز املركــزي لإلحصــاء بالتعــاون
مــع منظمــة العمــل الدوليــة .وينــص التعريــف الضيــق الجديــد عــى أ ّن البطالــة تشــمل فقــط األشــخاص الذيــن مل
يعملــوا خــال فــرة اإلســناد وبحثــوا بشــكل جــدي وكانــوا مســتعدين وقادريــن عــى العمــل .وتبعــا لهــذا تــم اســتثناء
املحبطــن مــن البحــث عــن عمــل (الذيــن مل يســعوا للعمــل خــال فــرة اإلســناد) مــن حســاب البطالــة .وأدى اعتــاد
مقيــاس البطالــة املنقــح إىل تغيــر بســيط يف معــدل البطالــة يف الضفــة الغربيــة ،عــى عكــس األمــر يف قطــاع غــزة
حيــث كا ّن التغيــر أكــر نظـرا ً النتشــار اإلحبــاط مــن ايجــاد عمــل بشــكل أوســع هنــاك (انخفــاض معــدل البطالــة يف
القطــاع مــن  %52.0اىل  %43.2يف  .)2018قــارن بــن معــدالت املشــاركة والبطالــة حســب املنهــج القديــم والجديــد يف
امللحــق اإلحصــايئ يف نهايــة املراقــب االقتصــادي الحــايل مــع امللحــق اإلحصــايئ يف العــدد  56مــن املراقــب.

األجور
الربــع الرابــع :بلــغ متوســط األجــر اليومــي للعاملــن مــن فلســطني
 125.6شــيكل يف الربــع الرابــع  .2019ولقــد انخفــض متوســط
األجــر اليومــي بشــكل ملحــوظ لكافــة العاملــن ،مبقــدار 11.1
شــيكل بــن الربعــن الرابــع والثالــث  .2019وجــاء ذلــك نتيجــة
انخفــاض متوســط أجــر العاملــن يف الضفــة الغربيــة مبقــدار 9.7
شــيكل ،ويف إرسائيــل واملســتعمرات مبقــدار  6.3شــيكل ،مقابــل
ارتفاعــه يف قطــاع غــزة مبقــدار  6.7شــيكل .ويخفــي متوســط األجــر
يف فلســطني ( 125.6شــيكل/يوم) التبايــن الكبــر بــن:
 )1متوســط أجــر العاملــن يف الضفــة والقطــاع مــن جهــة ومتوســط
أجــر عــال الضفــة العاملــن يف إرسائيــل واملســتعمرات مــن
جهــة أخــرى.
 )2متوسط األجر يف الضفة الغربية واألجر يف قطاع غزة.
تُشــر أرقــام الجــدول  3-2أ ّن متوســط أجــر العاملــن يف إرسائيــل
واملســتعمرات بلــغ أكــر مــن ضعــف متوســط أجــر العاملــن يف
الضفــة ،وأربعــة أضعــاف أجــر العاملــن يف قطــاع غــزة .وكــا
تشــر األرقــام فــإ ّن متوســط األجــر يف القطــاع بلــغ  %53فقــط مــن
مســتواه يف الضفــة .ال بــل أ ّن الهوتــان تتســعان أكــر عنــد أخــذ
األجــر الوســيط عوض ـاً عــن املتوســط .واألجــر الوســيط لــه داللــه
أفضــل مــن املتوســط ألن األخــر يخفــي التبايــن الكبــر بــن العــال
ذوي األجــر املرتفــع واألجــر املنخفــض .واألجــر الوســيط هــو األجــر
الــذي يحصــل نصــف العاملــن عــى أجــر أعــى منــه ،والنصــف
اآلخــر عــى أجــر أدىن منــه (أنظــر الشــكل  .)5-2وكــا ذكرنــا ســابقاً
أ ّن متوســط األجــر يف القطــاع يبلــغ  %53مــن مســتواه يف الضفــة،
إال أ ّن وســيط األجــر يف القطــاع يبلــغ  %40فقــط مــن وســيط األجــر
يف الضفــة الغربيــة (أنظــر الجــدول .)3-2

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

600
500

144
41
19

7

254

174

90
+ 55

342

45-54

34- 25

44- 35

ﻋﺎطﻠون ﻋن اﻟﻌﻤل

400
300

119

200
100

184

0

24- 15

ﻋﺎﻤﻠون

شكل  :4-2نسب العاملني والعاطلني عن العمل يف فلسطني
حسب املستوى التعليمي والجنس (الربع الرابع )2019
إﻨﺎث
%45

%55

%21

%13

ذﻛور

%79

%87

ﻋﺎطﻠون ﻋن اﻟﻌﻤل

ﻋﺎﻤﻠون

%19

%81

ﺠﺎﻤﻌﻲ

%20

%80

ﺜﺎﻨوي

%21

%79

أﻗل ﻤن ﺜﺎﻨوي

ﻋﺎطﻠون ﻋن اﻟﻌﻤل

ﻋﺎﻤﻠون
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جدول  :3-2متوسط ووسيط األجر اليومي بالشيكل للمستخدمني
معلومي األجر يف فلسطني (الربع الرابع ()2019شيكل)
مكان العمل
الضفة الغربية
قطاع غزة
إرسائيل واملستعمرات
املجموع

متوسط األجر اليومي
118.1
62.6
254.8
125.6

شكل  :5-2متوسط ووسيط األجر اليومي للمستخدمني
معلومي األجر يف فلسطني (شيكل)

ﺸﯿﻛل
140

األجر الوسيط اليومي
100.0
40.0
250.8
100.0

80
70
ر19 ، 4

ر19 ، 3

ر19 ، 2

ر19 ، 1

ر18 ، 4

ر18 ، 3

ر18 ، 2

ر18 ، 1

ر17 ، 4

ر17 ، 3

ر17 ، 2

ر17 ، 1

ر16 ، 4

ر16 ، 3

ر16 ، 2

ر16 ، 1

ر15 ، 4

ر15 ، 3

ر15 ، 2

ر15 ، 1

الربــع الرابــع :بلغــت نســبة الذيــن يتقاضــون أج ـرا ً شــهرياً أقــل
مــن  1,450شــيكل (وهــو مبلــغ الحــد األدىن لألجــور يف فلســطني)
مــن املســتخدمني بأجــر يف القطــاع الخــاص يف فلســطني خــال
الربــع الرابــع  2019نحــو  %35( %31بــن اإلنــاث ،و %30بــن
الذكــور) .كــا بلــغ متوســط األجــر الشــهري الــذي يتقاضــاه هــؤالء
 727شــيكل .أ ّمــا عنــد املقارنــة بــن الضفــة والقطــاع فــإ ّن  %9مــن
املســتخدمني بأجــر يف القطــاع الخــاص يف الضفــة الغربيــة يتقاضــون
أجــرا ً أقــل مــن الحــد األدىن مقابــل  %79يف قطــاع غــزة (أنظــر
الجــدول .)5-2

اﻷﺠر اﻟوﺴﯿط

90

ر14 ، 4

الحد األدىن لألجور

100

ر14 ، 3

2019
2018
مكان العمل
متوسط األجر األجر الوسيط متوسط األجر األجر الوسيط
اليومي
اليومي
اليومي
اليومي
100
118.9
100
109.4
الضفة الغربية
40
61.2
44.2
63.1
قطاع غزة
250
254.4
250
إرسائيل واملستوطنات 243.1
103.8
128.6
100
123.0
املجموع

ﻤﺘوﺴط اﻷﺠر

110

ر14 ، 2

جدول  :4-2متوسط ووسيط األجر اليومي بالشيكل للمستخدمني
معلومي األجر يف فلسطني (( )2018-2019شيكل)

120

ر14 ، 1

األداء الســنوي :ارتفــع متوســط األجــر اليومــي يف العــام 2019
مقارنــة بالعــام  2018مبقــدار  5.6شــيكل ،ليصــل إىل  128.6شــيكل.
وجــاء ذلــك نتيجــة ارتفــاع متوســط أجــر العاملــن يف الضفــة مبقدار
 9.5شــيكل ،ويف إرسائيــل واملســتعمرات مبقــدار  11.3شــيكل ،بينــا
انخفــض متوســط األجــر يف قطــاع غــزة مبقــدار  1.9شــيكل ،كــا
ارتفــع األجــر الوســيط اليومــي يف فلســطني مــن  100شــيكل إىل
 103.8شــيكل بــن العامــن (أنظــر الجــدول .)4-2

130

األداء الســنوي :ارتفــع عــدد املســتخدمني بأجــر الذيــن يتقاضــون
أقــل مــن الحــد األدىن مــن  105ألــف نهايــة  2019إىل  109ألــف
نهايــة ( 2018بنســبة زيــادة  ،%4موزعــة بــن  %17يف الضفــة
و %12يف القطــاع) .وتركــز معظــم االرتفــاع هــذا بــن الذكــور ،إذ
بقــي عــدد اإلنــاث كــا هــو تقريبــا .كــا بلــغ متوســط األجــر
الشــهري الــذي يتقاضــاه هــؤالء  753شــيكل.

عاملة األطفال
الربــع الرابــع :انخفضــت عاملــة األطفــال ( 17-10ســنة) يف الربــع
الرابــع  2019يف فلســطني مقارنــة مــع الربــع الســابق بشــكل
طفيــف ووصلــت إىل ( %3.2مــن اجــايل عــدد األطفــال الذيــن
تــراوح أعامرهــم بــن  17-10ســنة) مقارنــة مــع  %3.3يف الربــع
الســابق .وتوزعــت النســبة بــن  %4.5يف الضفــة الغربيــة مقابــل
 %1.4يف قطــاع غــزة (أنظــر الصنــدوق  3يف العــدد  53مــن املراقــب
ملزيــد مــن التحليــل حــول عاملــة األطفــال يف فلســطني).
األداء الســنوي :ارتفعــت بشــكل طفيــف نســبة عاملــة األطفــال يف
الضفــة الغربيــة مــن  %4إىل  %4.3بــن عامــي  2018و ،2019بينــا
بقيــت النســبة عــى حالهــا تقريبــا دون تبديــل يف قطــاع غــزة خــال
نفــس الفــرة.

جدول  :5-2عدد ومتوسط أجر العاملني بأجر والذين يتقاضون أقل من الحد األدىن لألجر (ال تشمل
العاملني يف إرسائيل واملستوطنات) الربع الرابع 2019
عدد املستخدمني بأجر يف القطاع الخاص
(ألف شخص)
إناث كال الجنسني
ذكور
265
46
219
الضفة الغربية
120
23
97
قطاع غزة
385
69
316
فلسطني

عدد املستخدمني بأجر الذين يتقاضون
أقل من الحد األدىن (ألف شخص)
إناث كال الجنسني
ذكور
24
12
12
95
12
83
119
24
95

متوسط األجر الشهري للذين يتقاضون
أقل من الحد األدىن (شيكل)
كال الجنسني
إناث
ذكور
1,027
962
1,094
652
556
666
727
760
718
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صندوق  :2العمل يف ارسائيل :مكاسب عىل املدى القصري ومثالب عىل املدى الطويل
دافــع الباحــث يوهانــس أجباهــي ،مــن جامعــة “هومبولــدت” يف
برلــن ،عــن أطروحــة دكتــوراه بعنــوان “العوائــق عــى حركيــة التجــارة
والعمــل يف مناطــق الن ـزاع :تحليــل عــى امتــداد االقتصــاد مــع تطبيــق
عــى االقتصــاد الفلســطيني” 1.ولتربيــر اختيــار موضــوع األطروحــة
ذكــر الباحــث أ ّن التأثــرات الشــاملة للخيــارات السياســاتية املتعلقــة
بالعمــل والتجــارة عــى االقتصــاد الفلســطيني مل تــدرس مبــا فيــه الكفايــة،
وأ ّن معظــم األبحــاث التــي تناولــت هــذا املوضــوع اعتمــدت التحليــل
الوصفــي أو اقتــرت عــى التحليــل الــكيل الــذي يعجــز عــن تقديــم
صــورة مفصلــة لآلثــار املرتاكبــة واملتعــددة للخيــارات السياســاتية .وعــى
الرغــم مــن أ ّن عنــوان األطروحــة يذكــر اقتصــاد فلســطني ،إال أ ّن التحليــل
اقتــر عــى الضفــة الغربيــة حـرا ً .وعــزى املؤلــف هــذا إىل أ ّن الحظــر
عــى انتقــال عــال قطــاع غــزة للعمــل يف ارسائيــل كان شــامالً خــال
الفــرة الزمنيــة التــي غطاهــا التحليــل.

أهداف وبنية األطروحة
سعى الباحث يف أطروحته إىل تحقيق عدد من األهداف:
أوالً ،تطويــر قاعــدة بيانــات متكاملــة ومرتابطــة ميكــن اســتخدامها يف منــاذج
املحــاكاة الرياضيــة لتقييــم آثــار السياســات االقتصاديــة عــى اقتصــاد
الضفــة الغربيــة (وهــو مــا يعــرف باســم مصفوفــة الحســاب االجتامعــي،
أو  .)SAMثــم تعريــف وصياغــة النمــوذج الريــايض الــذي يصــور رشوط
ســوق العمــل يف الضفــة الغربيــة ،والــذي يســمح مبالحقــة آثــار التبــدالت
السياســاتية عــى بقيــة املتغـرات يف االقتصــاد (أي تطويــر منــوذج يعــرف
بإســم  CGEالقتصــاد الضفــة الغربيــة).
ثاني ـاً ،اســتخدام قاعــدة البيانــات والنمــوذج الريــايض لتحليــل تأث ـرات التبــدل
يف عــدد عــال الضفــة الذيــن يعملــون يف ارسائيــل عــى اقتصــاد الضفــة
2
الغربيــة يف املــدى القصــر أوالً ثــم عــى املــدى الطويــل.
ثالثـاً ،دراســة أثــر تغيــر النظــام التجــاري الحــايل (االتحــاد الجمــريك مــع ارسائيل)
عــى اقتصــاد الضفــة الغربية.
تضمنــت األطروحــة  10فصــول ( 293صفحــة) ،خصــص الباحــث
الفصــول الثالثــة األوىل لعــرض نظــري ملنهجيــة بنــاء مصفوفــات الحســاب
االجتامعــي ومنــاذج التــوازن العــام الرياضيــة .وقــدم الفصــل الرابــع
صــورة عامــة عــن بنيــة اقتصــاد الضفــة الغربيــة مــع عــرض لطبيعــة
القيــود التــي يعــاين منهــا بحكــم العالقــة مــع ارسائيــل .الفصــان
الالحقــان تــم تخصيصهــا لتطويــر مصفوفــة الحســاب االجتامعــي وبنــاء
النمــوذج الريــايض األكــر تالؤم ـاً مــع طبيعــة ســوق العمــل يف الضفــة.
وتناولــت الفصــول الثالثــة الالحقــة نتائــج املحــاكاة النمــوذج للتبــدل
يف عــدد العاملــن يف ارسائيــل عــى املــدى القصــر والطويــل ،والتبــدل
يف النظــام التجــاري .أخ ـرا ً خصــص الباحــث الفصــل العــارش للتوصيــات
السياســاتية عــى ضــوء نتائــج املحــاكاة.

نتائج التحليل
بعــد صياغــة مصفوفــة الحســاب االجتامعــي والنمــوذج الريــايض واختبار
مالمئتــه تحــت الفرضيــات املختلفــة لســوق العمــل ،قــام الباحــث
1 Johanes Agbahey, “Barriers to Trade and Labour Mobility in Conflict-Affected
Regions: An Economy-Wide Analysis with Applications to the Palestinian
Economy”. October 2018. https://edoc.hu-berlin.de/handle/18452/20371
 -2الحــظ أن الفــرق بــن املــدى القصــر والطويــل يتمثــل يف تبايــن الفرضيــات التــي تحكــم
أداء ســوق العمــل الفلســطيني عــى املــدى القصــر والطويــل يف النمــوذج الريــايض.

بالتطبيــق التجريبــي للنمــوذج (أو مــا يعــرف بإســم محــاكاة النمــوذج)
لإلجابــة عــى الســؤالني التاليــن:
أوالً ،ماهــي اآلثــار االقتصاديــة قصــرة املــدى وطويلــة املــدى يف حــال
ارتفــع عــدد عــال الضفــة العاملــن يف ارسائيــل إىل املســتوى الــذي
كان عليــه قبــل االنتفاضــة الثانيــة يف 1999؟ أظهــرت نتائــج املحــاكاة
أ ّن هــذا ســيرتك أثـرا ً إيجابيـاً عــى اقتصــاد الضفــة الغربيــة عــى املــدى
القصــر ،وســوف ينعكــس يف ارتفــاع االســتهالك واإلنتــاج ،وانخفــاض
ملحــوظ ملســتوى البطالــة (نتيجــة زيــادة التشــغيل يف ارسائيــل وارتفــاع
التشــغيل املحــي أيضـاً) .وبالتقديــر الكمــي فــإ ّن محــاكاة النمــوذج تتــم
عــر افـراض زيــادة تشــغيل عــال الضفــة يف ارسائيــل بنســبة  %36عــن
مســتواه يف ســنة األســاس ( .)2011أدت هــذه املحــاكاة إىل انخفــاض
معــدل البطالــة مــن  %17.3إىل  .%10.9كــا شــهد الناتــج املحــي
اإلجــايل للضفــة ارتفاعـاً حقيقيـاً بنســبة  ،%3.6وطــرأ تحســن عــى رفــاه
العائــات بنســبة  %5.5باملتوســط.
لكــن الصــورة تختلــف عــى املــدى الطويــل ،حيــث تبــدأ عــوارض “املــرض
الهولنــدي” بالظهــور 3.إذ يــؤدي انتقــال العمــل إىل ارسائيــل إىل ارتفــاع
األجــور يف الضفــة .ومــع تدفــق كميــات كبــرة مــن الدخــل مــن ارسائيــل
يــؤدي هــذا إىل تقليــص حوافــز العمــل واإلنتاج يف قطــاع البضائــع التبادلية
( )Tradable Goodsوانتقــال العمــل إىل القطاعــات غــر التبادليــة يف
الضفــة .ويرتافــق ارتفــاع األجــور مــع ارتفــاع يف القيمــة الحقيقيــة لســعر
الــرف ،وهــو مــا ينعكــس يف تدهــور تنافســية صــادرات الضفــة اىل العــامل
الخارجــي .وتوصــل التقديــر الكمــي لآلثــار عــى املــدى الطويــل اىل أ ّن
اإلنتــاج املحــي يف الضفــة ســوف ينخفــض بنســبة  %2.1باملتوســط ،وأ ّن
قطــاع الصناعــة ســيكون األكــر تأث ـرا ً بارتفــاع ســعر الــرف الحقيقــي،
وأ ّن الناتــج املحــي اإلجــايل ســوف يتقلــص بنســبة  .%1.1باملقابــل فــإ ّن
تدفــق الدخــل اإلضــايف مــن ارسائيــل ســوف يســمح مبزيــد مــن االســتهالك
للعائــات وســيؤدي إىل زيــادة الرفــاه بنســبة  %1.8باملتوســط.
ثانيـاً ،مــا هــو النظــام التجــاري األفضــل للضفــة الغربيــة؟ قــام الباحــث
مبحــاكاة ســيناريوهني باملقارنــة مــع النظــام الحــايل (االتحــاد الجمــريك
مــع ارسائيــل) ،األول يتــم فيــه إلغــاء التعرفــة الجمركيــة عىل كافة الســلع
املســتوردة مــن كافــة الــدول (مبــا فيهــا ارسائيــل) ،والثــاين يتــم فيــه فــرض
تعرفــات جمركيــة عاليــة نســبياً تطبــق بشــكل موحــد عــى الــواردات
مــن مختلــف الــدول ،مبــا فيهــا ارسائيــل أيض ـاً .توصلــت النتائــج إىل أ ّن
الســيناريو األول هــو األفضــل بالعالقــة مــع صــايف الزيــادة يف الرفــاه ،وأ ّن
إلغــاء التعرفــة يــؤدي إىل تحســن كافــة املــؤرشات االقتصاديــة الكليــة
باملقارنــة مــع الوضــع الحــايل :انخفــاض البطالــة مــن  %17.3إىل،%5.9
وزيــادة اإلنتــاج بنســبة  ،%13.3وارتفــاع اي ـراد الحكومــة بنســبة %6.4
عــى الرغــم مــن خســارة ايـرادات التعرفــة ،ومنــو رفــاه العائــات بنســبة
( %19.9مــع تحيــز لصالــح العائــات الغنيــة) .أمــا الســيناريو الثــاين
فيرتافــق مــع انخفــاض يف الناتــج املحــي اإلجــايل بنســبة  %8.4مقارنــة
مــع النظــام الحــايل .ويتوصــل التحليــل إىل أ ّن اقامــة عالقــات تجاريــة
تفضيليــة مــع ارسائيــل (اتفــاق تجــارة حــرة مثــا) ســيقود إىل وضــع
أفضــل مــن الســيناريو الثــاين (ســيقود اىل انخفــاض يف الناتــج املحــي
بنســبة  %3.5فقــط) ،ولكــن إىل وضــع أســوأ مــن الســيناريو األول نظـرا ً
أل ّن ارسائيــل ســتبقى الرشيــك التجــاري األكــر أهميــة للضفــة الغربيــة.
ولكــن الباحــث يعــرف بــأ ّن االنفــكاك مــن االتحــاد الجمــريك مــع ارسائيل
 -3مــن أجــل عــرض أوىف لعــوارض وتبعــات الظــرف االقتصــادي الــذي يعــرف باســم
“املــرض الهولنــدي” ميكــن مراجعــة املراقــب االقتصــادي الربعــي العــدد .55
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ميكــن أ ّن يتيــح لالقتصــاد الفلســطيني خيــارات تجاريــة أفضــل وأرحــب
عــى املــدى الطويــل ،وأ ّن النمــوذج الريــايض املطبــق يعجــز عــن التقــاط
هــذا النــوع مــن املزايــا (ص .)206

التوصيات
بظــل محدوديــة فــرص وخيــارات النمــو يف الضفــة فــإ ّن زيــادة فــرص
العمــل يف ارسائيــل ترتافــق مــع ارتفــاع يف الرفــاه ،ولكــن مــن املهــم الحــد
مــن آثــار املــرض الهولنــدي .وميكــن تحقيــق ذلــك بفــرض رضيبــة عــى
أجــور العاملــن يف ارسائيــل واســتخدام حصيلــة هــذه الرضيبــة لتشــجيع
االســتثامر املحــي وصيانــة تنافســية البضائــع يف الســوق الدوليــة.
وســتؤدي الرضيبــة إىل تقلــص جاذبيــة العمــل يف ارسائيــل وتحــد مــن
االعتامديــة الهيكليــة عــى ســوق العمــل اإلرسائيــي .أمــا فيــا يتعلــق
بالنظــام التجــاري فــإ ّن الباحــث يؤكــد عــى أهميــة تأثــر ســعر رصف
العملــة الحقيقــي عــى السياســة التجاريــة وإىل الحاجــة للســيادة عــى
ســعر الــرف باملســتقبل ،كــا يشــر إىل امكانيــة توفــر حاميــة أعــى
لقطــاع الزراعــة واملــواد الغذائيــة ولكــن هــذا ســيكون عــى حســاب
رفــاه املســتهلكني.

نتائج متوقعة ولكن منهجية متقدمة وقاعدة بيانات شاملة
تعيــد نتائــج وتوصيــات الدراســة مــا توصلــت إليــه الدراســات األخــرى
مــن وجــود تعــارض (عالقــة تضاديــة) بــن تصديــر العمــل إىل ارسائيــل
وتصديــر البضائــع والخدمــات إىل العــامل الخارجــي .التحليــل الحــايل يقول
باختصــار أ ّن الزيــادة يف تصديــر العمــل إىل ارسائيــل يــؤدي إىل تحســن يف
رفــاه (اســتهالك) العائــات عــى املــدى القصــر والطويــل أيضـاً ،إال أنهــا
تقــود عــى املــدى الطويــل إىل تقليــص النمــو االقتصــادي نتيجــة التأثــر
عــى ارتفــاع األجــور املحليــة وتدهــور التنافســية الدوليــة .كــا تؤكــد
أ ّن النظــام التجــاري غــر التمييــزي ( ،)NDTRمــع معــدالت تعرفــة
متدنيــة ،هــو النظــام األمثــل للدولــة الصغــرة ذات املــوارد املحــدودة.
عــى الرغــم مــن أ ّن األطروحــة مل تتوصــل إىل نتائــج مفاجئــة أو توصيــات
غــر معهــودة ،إال أنهــا تشــكل اضافــة نوعيــة ألدبيــات صياغــة منــاذج
رياضيــة لإلقتصــاد الفلســطيني .إذ أ ّن مصفوفــة الحســاب االجتامعــي
( )SAMالتــي طورهــا الباحــث ،والتــي ميكــن اســتخدامها يف تطبيــق
منــاذج اقتصاديــة بديلــة ،هــي مــن األكــر شــموالً وتفصيــاً التــي
تــم وضعهــا القتصــاد الضفــة .إذ تتكــون مــن  376حســاب (منهــا 83
مجموعــة ســلعية و 49نشــاط و 59عامــل انتــاج) .ويحظــى القطــاع
الزراعــي فيهــا بثامنيــة مجموعــات ســلعية وأربعــة نشــاطات .وهنــاك
حســاب خــاص للمؤسســات غــر الهادفــة للربــح وملدفوعــات الــزكاة.
وتصــور املصفوفــة ســلوك العائــات عــر  110مجموعــات مختلفــة 4.مــن
ناحيــة أخــرى فــإ ّن منــوذج التــوازن الــكيل الــذي وضعــه الباحــث هــو
واحــد مــن أفضــل النــاذج القتصــاد الضفــة الغربيــة مــن جهــة الرتكيــز
بشــكل خــاص عــى ســوق العمــل .إذ أخــذ النمــوذج بعــن االعتبــار
تــرذم ( )Segmentationســوق العمــل الفلســطيني ،ووجــود البطالــة
يف االقتصــاد (يف تحليــل املــدى القصــر) ،وتأثــر الضــارب ()Multiplier
عــى دخــل العــال العاملــن يف ارسائيــل .كــا وفــرت األطروحــة مراجعــة
وعرض ـاً شــامالً ملنهجيــة بنــاء مصفوفــات الحســاب االجتامعــي ومنــاذج
التــوازن العــام.
 -4اســتخدم الباحــث نســخة أقــل تفصيــاً مــن مصفوفــة الحســاب االجتامعــي هــذه
عنــد تطبيــق النمــوذج الريــايض الــذي قــام بصياغتــه .وتتضمــن النســخة املصغــرة 183
حســاب ،منهــا  84مجموعــة ســلعية و 36نشــاط ،مــع  20مجموعــة أرسيــة مص َنفــة
حســب مســتوى الدخــل وعــدد مــن املعايــر االجتامعيــة.
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اإليرادات العامة
شــهدت موازنــة الحكومــة الفلســطينية تحديــات صعبــة ،وإ ّن مل
تكــن غــر مســبوقة ،خــال العــام  .2019وجــاء هــذا نتيجــة توقــف
تحويــات املقاصــة مــن ارسائيــل خــال الفــرة مــن شــباط وحتــى
أيلــول .وكان مــن الطبيعــي أ ّن ينعكــس توقــف التحويــات عــى
التــوزع املنتظــم لإلي ـرادات والنفقــات بــن أربــاع الســنة .وميكــن
مراجعــة مســببات توقــف التحويــات واإلجــراءات التــي لجــأت
إليهــا الحكومــة للتعامــل مــع فقــدان نحــو نصــف ايراداتهــا
الشــهرية يف العــدد  57مــن املراقــب اإلقتصــادي الربعــي.

اإليرادات العامة
الربــع الرابــع :بلــغ صــايف اإليـرادات العامــة واملنــح يف الربــع الرابــع
مــن العــام  2019نحــو  4.3مليــار شــيكل .وميثــل هــذا انخفاضــاً
بنحــو  %3مقارنــة بالربــع الســابق ،وارتفاع ـاً بنحــو  ،%28مقارنــة
بالربــع املناظــر  .2018وجــاء االنخفــاض بشــكل رئيــس نتيجــة
الرتاجــع الكبــر يف املنــح واملســاعدات الخارجيــة املقدمــة يف هــذا
الربــع مقارنــة بالســابق ،بنحــو ( %35أنظــر الجــدول  .)1-3أمــا
االرتفــاع باملقارنــة مــع الربــع املناظــر فلقــد تحقــق نتيجــة منــو
صــايف اإليــرادات العامــة بنحــو  ،%54ويعــود الســبب الرئيــي
يف ذلــك إىل االتفــاق مــع الجانــب اإلرسائيــي الــذي تــم مبوجبــه
تحويــل إيـرادات املقاصــة عــن األشــهر املاضيــة مــن العــام نفســه،
وهــو مــا أدى إىل زيــادة تحويــات املقاصــة ،مــن نحــو  1.6اىل 3
مليــار شــيكل.
جدول  :1-3املنح واملساعدات الخارجية املقدمة للحكومة
الفلسطينية (مليون شيكل)
2018
البيان
الربع إجاميل
الرابع العام
1,840.5 679.4
دعم املوازنة
1,090.1 410
منح عربية
750.0 269.4
الدول األخرى
التمويل التطويري 571.1 156.1
إجاميل املنح
2,411.6 835.5
واملساعدات

الربع
الثالث
517.5
278.7
238.8
107.7

2019
الربع
الرابع
292.4
107.3
185.1
114.7

إجاميل
العام
1,776.4
876.3
900.1
()30.8

625.2

407.1

1,745.6

* تــم خــال الربــع األول ( )2019إعــادة مبلــغ بحــوايل  448.1مليــون شــيكل إىل
القنصليــة األمريكيــة إلغــاق حســاب منحــة أمريكيــة ســابقة ،وهــو مــا
انعكــس يف قيمــة املنــح لدعــم املشــاريع التطويريــة التــي ظهــرت وكأنهــا تراجعــت
بنحــو  354.4مليــون شــيكل.
مالحظة :األرقام بني األقواس سالبة

باملقابــل شــهد صــايف اإليـرادات العامــة ارتفاعـاً بنحــو  %3مقارنــة
بالربــع الســابق ،إىل  3.9مليــار شــيكل .ويعــود هــذا االرتفــاع
بشــكل رئيــي إىل ارتفــاع إيــرادات املقاصــة أيضــا بنحــو ،%6
فيــا اســتقرت إي ـرادات الجبايــة املحليــة عــى ذات مســتواها يف
الربــع الســابق ،نحــو  1مليــار شــيكل .وتحقــق هــذا نتيجــة ارتفــاع
 -1مصــدر البيانــات يف هــذا الجــزء هــو :وزارة املاليــة ،التقاريــر املاليــة الشــهرية للعــام :2019
العمليــات املاليــة – اإليـرادات والنفقــات ومصــادر التمويــل (كانــون أول.)2019 ،
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اإليــرادات الرضيبيــة بنســبة  %7لتصــل إىل  0.7مليــار شــيكل،
مقابــل انخفــاض اإلي ـرادات غــر الرضيبيــة بنحــو  ،%13لتصــل إىل
حــوايل  0.3مليــار شــيكل (أنظــر الشــكل .)1-3
األداء الســنوي :انخفــض صــايف اإلي ـرادات العامــة واملنــح يف العــام
 2019بنحــو  %9مقارنــة مــع العــام  ،2018ليصــل إىل  13.5مليــار
شــيكل ،نتيجــة انخفــاض كافــة بنــود اإلي ـرادات .إذ شــهدت املنــح
واملســاعدات الخارجيــة انخفاضــاً ملحوظــاً بنســبة  ،%28لتبلــغ
حــوايل  1.7مليــار شــيكل .كــا انخفضــت إي ـرادات املقاصــة بنحــو
 ،%3لتبلــغ حــوايل  7.9مليــار شــيكل .وانخفضــت إيـرادات الجبايــة
املحليــة بنحــو  ،%10لتصــل مــا يقــارب  4.3مليــار شــيكل ،حيــث
تراجعــت اإليـرادات الرضيبيــة بنســبة  ،%9لتبلــغ حــوايل  2.7مليــار
شــيكل ،وتراجعــت اإلي ـرادات غــر الرضيبيــة بنســبة  ،%17لتبلــغ
حــوايل  1.3مليــار شــيكل .وشــكلت اإليـرادات الرضيبيــة  %63مــن
إيــرادات الجبايــة املحليــة يف العــام  ،2019مقابــل حصــة %29
لإلي ـرادات غــر الرضيبيــة (أنظــر الجــدول .)2-3
جدول  :2-3اإليرادات والنفقات للحكومة الفلسطينية لألعوام
 2018و( 2019أساس نقدي)
البند
صايف اإليرادات العامة واملنح
إجاميل صايف اإليرادات
اإليرادات املحلية واالرجاعات الرضيبية
اجاميل إيرادات املقاصة
اجاميل النفقات
النفقات واألجور
نفقات غري األجور واملدفوعات املخصصة
صايف اإلقراض
النفقات التطويرية

2018
14,819.5
12,407.9
4,315.9
8,091.9
14,142.2
5,946.6
6,220.2
967.3
1,008.1

2019
13,458.9
11,713.3
3,844.5
7,868.8
13,353.9
5,977.3
5,920.5
1,138.2
711.8

النفقات العامة

2

الربــع الرابــع :ارتفــع اإلنفــاق العــام الفعــي خــال الربــع الرابــع
مــن العــام  2019بنحــو  ،%57مقارنــة بالربــع الســابق ليبلــغ حــوايل
 5مليــار شــيكل .ونتــج هــذا عــن ارتفــاع اإلنفــاق عــى بنــد األجــور
والرواتــب بنحــو ( %91مبقــدار الضعــف) إىل حــوايل  2.4مليــار
شــيكل ،ويعــود الســبب الرئيــس يف هــذا االرتفــاع إىل تســديد فاتورة
األجــور والرواتــب بشــكل كامــل خــال هــذا الربــع ،باإلضافــة إىل
تســديد حــوايل  689.8مليــون شــيكل مــن متأخــرات الرواتــب
واألجــور يف األربــاع الســابقة .كــا ارتفعــت نفقــات غــر األجــور
بنحــو  %48إىل  2مليــار شــيكل .باملقابــل انخفــض صــايف اإلق ـراض
بنســبة  %23ليبلــغ حــوايل  0.3مليــار شــيكل .أمــا باملقارنــة مــع
الربــع املناظــر  2018فلقــد ارتفــع اإلنفــاق الفعــي يف الربــع الرابــع
بنســبة  .%29وجــاء هــذا نتيجــة ارتفــاع فاتــورة الرواتــب واألجــور
بنســبة  ،%63ونفقــات غــر األجــور بنســبة  %17وصــايف اإلق ـراض
بنســبة ( .%16أنظــر الشــكل .)2-3

 -2قامــت وزارة املاليــة بتعديــل نظــام تســجيل بنــد الرواتــب واألجــور يف املوازنــة ،اذ عوضــا عــن
تســجيلها يف الشــهر الالحــق عــى دفعهــا باتــت اآلن تســجل يف موازنــة الشــهر ذاتــه .ونتــج عــن
هــذا أن الربــع الرابــع  2019شــهد تســجيل دفــع الرواتــب واألجــور  4مـرات عوضــا عــن  .3ولقــد
قمنــا هنــا باالقتصــار عــى تســجيل الرواتــب واألجــور  3مـرات فقــط خــال الربــع الرابــع حتــى
تســتقيم مقارنــة النفقــات بــن أربــاع الســنة وبــن العــام  2019والعــام الســابق.

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

4,000
3,000
2,000
1,000

0
ﻏﯿر ﻀرﯿﺒﯿﺔ

ﻤﺘﺤﺼﻼت ﻤﺨﺼﺼﺔ
ر2019 ، 4

ﻀرﯿﺒﯿﺔ

ر2019 ، 3

اﻟﻤﻘﺎﺼﺔ
ر2018 ، 4

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

3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0

اﻟﺘطوﯿري

ﻤدﻓوﻋﺎت

ﻤﺨﺼﺼﺔ
ر2019 ، 4

ﺼﺎﻓﻲ اﻻﻗراض
ر2019 ، 3

ﻏﯿر اﻻﺠور

اﻻﺠور واﻟرواﺘب

ر2018 ، 4

األداء الســنوي :انخفضــت النفقــات العامــة الفعليــة بنحــو %3
يف العــام  2019مقارنــة بالعــام  ،2018لتبلــغ حــوايل  13.7مليــار
شــيكل .اســتقرت نفقــات األجــور والرواتــب تقريبــاً عنــد نفــس
مســتواها يف العــام الســابق (ارتفــاع طفيــف بنحــو  ،)%1لتبلــغ
حــوايل  6مليــار شــيكل .كــا انخفضــت نفقــات غــر األجــور بنحــو
 ،%7لتبلــغ حــوايل  5.7مليــار شــيكل ،كذلــك انخفضــت النفقــات
التطويريــة بنســبة  ،%29لتبلــغ حــوايل  0.7مليــار شــيكل .باملقابــل
ارتفــع صــايف اإلقـراض بنســبة  ،%18ليبلــغ حــوايل  1.1مليار شــيكل،
فيــا بلغــت املدفوعــات املخصصــة حــوايل  260.3مليــون شــيكل،
مقارنــة بحــوايل  166.1مليــون شــيكل خــال العــام ( 2018أنظــر
الجــدول .)2-3

الفائض/العجز املايل
الربــع الرابــع :شــكلت اإلي ـرادات العامــة واملنــح (صــايف) نحــو %85
مــن اإلنفــاق العــام الفعــي خــال هــذا الربــع .أي أ ّن عجــز املوازنــة
عــى األســاس النقــدي بلــغ  %15خــال الربــع الرابــع .أمــا عــى أســاس
اإللت ـزام فلقــد كان العجــز أعــى ،نحــو ( %32أنظــر الجــدول .)3-3
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أدت التطــورات عــى جانبــي اإليـرادات والنفقــات العامــة الفعليــة
خــال الربــع الرابــع  ،2019إىل عجــز يف الرصيــد الــكيل قبــل املنــح
واملســاعدات بحــوايل  1.2مليــار شــيكل (أو مــا نســبته  %7.5مــن
الناتــج املحــي اإلجــايل) .وســاهمت املنــح واملســاعدات الخارجيــة
يف تخفيــض هــذا العجــز إىل حــوايل  0.8مليــار شــيكل (عــى
األســاس النقــدي) وهــو مــا يعــادل نحــو  %4.9مــن الناتــج املحــي
اإلجــايل (أنظــر الشــكل  .)3-3أمــا عجــز الرصيــد الــكيل قبــل املنــح
واملســاعدات عــى أســاس االلتـزام فقــد بلــغ نحــو  2مليــار شــيكل،
مقابــل نحــو  1.6مليــار شــيكل بعــد املنــح واملســاعدات.
الجدول  :3-3عجز املوازنة عىل األساس النقدي وأساس
اإللتزام يف الربع الرابع والعام ( 2019مليون شيكل)
البند
اإليرادات العامة
املنح واملساعدات الخارجية
النفقات
الرصيد قبل املنح
واملساعدات الخارجية
الرصيد بعد املنح
واملساعدات الخارجية
نسبة اإليرادات العامة
واملنح اىل النفقات ()%

الربع الرابع 2019
التزام
نقدي
2,961.0 3,862.4
407.1
407.1
4,921.1 5,021.9

شكل  :3-3الرصيد املايل الحكومي (أساس نقدي)
نسبة إلجاميل الناتج املحيل االسمي ()%
9
6

7.8
-4.9

4.9

3.7
-3.7

-7.5

-9.2

-5.9

واﻟﻤﺴﺎﻋدات

التزام
نقدي
12,383.2 11,713.3
1745.6 1745.6
16,863.9 13,747.8

()752.4

()1,553.0

()288.9

()2,735.1

%85

%68

%98

%84

• االرقام بني األقواس سالبة

األداء الســنوي :غطــت اإليـرادات العامــة واملنــح (صــايف) نحــو %98
مــن اإلنفــاق الفعــي يف العــام ( 2019أســاس نقــدي) مقارنــة بنحــو
 %105يف العــام  .2018باملقابــل بلــغ العجــز عــى أســاس اإللت ـزام
 %16خــال العــام  2019مقارنــة مــع  %8يف العــام ( 2018أنظــر
الجــدول .)3-3
بلــغ العجــز يف الرصيــد الــكيل قبــل املنــح واملســاعدات نحــو 2
مليــار شــيكل يف العــام ( 2019مــا نســبته  %3.4مــن الناتــج املحــي
اإلجــايل) ،مقارنــة بنحــو  1.7مليــار شــيكل يف العــام  .2018وقــد
ســاهمت املنــح واملســاعدات الخارجيــة يف تخفيــض هــذا العجــز إىل
حــوايل  0.3مليــار شــيكل يف العــام ( 2019عــى األســاس النقــدي)

• األرقام بني أقواس هي أرقام سالبة.

-6

اﻟرﺼﯿد اﻟﻛﻠﻲ ﻗﺒل اﻟﻤﻨﺢ

ر2019 ، 4

واﻟﻤﺴﺎﻋدات

ر2019 ، 3

اﻟرﺼﯿد اﻟﺠﺎري
ر2018 ، 4

وهــو مــا يعــادل نحــو  %0.5مــن الناتــج املحــي ،مقارنــة بفائــض
بلــغ نحــو  0.7مليــار شــيكل يف العــام  .2018أمــا عجــز الرصيــد
الــكيل قبــل املنــح واملســاعدات عــى أســاس االلتــزام فقــد بلــغ
 4.5مليــار شــيكل يف العــام  ،2019مقارنــة بنحــو  3.8مليــار شــيكل
يف العــام  ،2018وســاهمت املنــح واملســاعدات يف تخفيــض هــذا
العجــز إىل نحــو  2.7مليــار شــيكل يف العــام  ،2019مقارنــة بعجــز
 1.4مليــار شــيكل يف العــام الســابق (أنظــر الجــدول .)3-3

املتأخرات الحكومية
الربــع الرابــع :انخفضــت املتأخـرات املرتتبــة عــى الحكومــة خــال
الربــع الرابــع  2019بشــكل كبــر مقارنــة بالربــع الســابق واملناظــر،
لتبلــغ حــوايل  43.5مليــون شــيكل ،مقارنــة بنحــو  1.1مليــار شــيكل
يف الربــع الســابق ،ونحــو  804.3مليــون شــيكل يف الربــع املناظر .ومل
تشــكل هــذه املتأخ ـرات ســوى حــوايل  %1مــن إجــايل اإلي ـرادات
العامــة واملنــح خــال هــذا الربــع .وتوزعــت املتأخـرات خــال هــذا
الربــع بــن متأخــرات غــر األجــور بنحــو  490.2مليــون شــيكل،
ومتأخـرات النفقــات التطويريــة  144.4مليــون شــيكل ،واإلرجاعــات
الرضيبيــة  57.3شــيكل .ويعــود االنخفــاض يف املتأخــرات املرتتبــة
عــى الحكومــة خــال هــذا الربــع نتيجــة قيــام الحكومــة بتســديد
جــزء كبــر مــن االلتزامــات املرتتبــة عليهــا ،باإلضافــة إىل ســداد بعض

جدول  :4-3املتأخرات املرتتبة عىل الحكومة الفلسطينية
(مليون شيكل)
ارجاعات رضيبية
األجور والرواتب
نفقات غري األجور
النفقات التطويرية
مدفوعات مخصصة
إجاميل املتأخرات

-6.5

-9

اﻟرﺼﯿد اﻟﻛﻠﻲ ﺒﻌد اﻟﻤﻨﺢ

()4,480.7( )2,034.5( )1,960.1( )1,159.5

البيان

0

-3

-12

2019

2018
الربع الرابع 2018
110.1
19.1
476.9
94.1
1,086.5
468.9
294.9
237.6
108.2
()15.4
2,076.6
804.3

3

2019
الربع األول الربع الثاين الربع الثالث الربع الرابع 2019
133.0
57.3
19.6
17.6
38.5
673.3
()689.8
409.6
593.6
359.9
1,873.0
490.2
492.7
556.7
333.4
503.1
144.4
122.9
130.8
105.0
67.0
()45.6
9.9
27.6
75.1
3,249.4
43.5
1,054.7
1,326.3
911.9
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جدول  :5-3الدين العام الحكومي (مليون شيكل)
البيان
الدين الحكومي املحيل
املصارف
مؤسسات عامة
الدين الحكومي الخارجي
الدين العام الحكومي
الفوائد املدفوعة
نسبة الدين العام إىل الناتج املحيل* االسمي

2019
2018
الربع الرابع الربع األول الربع الثاين الربع الثالث الربع الرابع
5,451.8
6,200.2
5,628.8 4,668.0
5,034.0
5,401.2
6,149.6
5,578.2 4,617.3
4,983.3
50.6
50.6
50.6
50.7
50.7
4,210.2
3,950.2
3,783.7 3,744.3
3,882.1
9,662.0
10,150.4
9,412.5 8,412.2
8,916.1
31.6
37.5
57.3
41.1
45.3
%16.4
%17.1
%15.5
%13.6
%14.6

* تختلف هذه النسب تختلف بشكل بسيط عند احتساب األرقام بالدوالر األمرييك ،نتيجة أثر سعر الرصف.

مــن متأخ ـرات ســابقة .فقــد تــم دفــع فاتــورة األجــور والرواتــب الدين العام الحكومي

بشــكل كامــل خــال هــذا الربــع ،باإلضافــة إىل ســداد حــوايل 689.8
مليــون شــيكل مــن املتأخ ـرات الســابقة .كذلــك تــم دفــع كامــل
املدفوعــات املخصصــة باإلضافــة لســداد حــوايل  45.6مليــون شــيكل
مــن متأخــرات هــذا البنــد .كــا متكنــت الحكومــة خــال هــذا
الربــع مــن ســداد نحــو  608.8مليــون شــيكل مــن متأخ ـرات غــر
االجــور والنفقــات التطويريــة واإلرجاعــات الرضيبيــة البالغــة نحــو
 692مليــون شــيكل (أنظــر الجــدول .)4-3

األداء الســنوي :بلــغ إجــايل املتأخ ـرات املرتتبــة عــى الحكومــة يف
العــام  2019حــوايل  3.2مليــار شــيكل ،مقارنــة مــع  2.1مليار شــيكل
يف العــام  2018وهــو مــا يشــكل ارتفاع ـاً بنســبة  .%56وتوزعــت،
بــن متأخ ـرات نفقــات غــر األجــور مبــا يقــارب  1.9مليــار شــيكل،
ومتأخـرات األجــور والرواتــب بنحــو  0.7مليــار شــيكل ،ومتأخـرات
النفقــات التطويريــة بنصــف مليــار شــيكل ،ومتأخـرات املدفوعــات
املخصصــة واإلرجاعــات الرضيبيــة ،بحــوايل  0.2مليــار شــيكل .وعــى
ذلــك بلغــت املتأخـرات الصافيــة املرتاكمــة مــع نهايــة العــام 2019
حــوايل  14.5مليــار شــيكل ،أو مــا يعــادل  3.9مليــار دوالر (أنظــر
الجــدول  4-3وراجــع الصنــدوق عــن تطــور املتأخـرات 2019-2012
يف هــذا العــدد مــن املراقــب ملزيــد مــن التفصيــل).

الربــع الرابــع :انخفــض الديــن العــام الحكومــي (مقومـاً بالشــيكل)
نهايــة الربــع الرابــع  ،2019بنحــو  %5مقارنــة بالربــع الســابق ليبلــغ
نحــو  9.7مليــار شــيكل .وجــاء هــذا نتيجــة انخفــاض الديــن املحــي
مقابــل ارتفــاع الديــن الخارجــي بنســبة  .%6.5وبلغــت فوائــد
الديــن املدفوعــة خــال هــذا الربــع حــوايل  31.6مليــون شــيكل،
منهــا  26.4مليــون شــيكل فوائــد مدفوعــة عــى الديــن املحــي و5.2
مليــون شــيكل عــى الديــن الخارجــي.
األداء الســنوي :ارتفــع الديــن العــام بنحــو  420مليــون شــيكل بــن
نهايــة  2019و ،2018أو بنســبة  ،%8ليبلــغ حــوايل  9.7مليار شــيكل.
وميثــل هــذا نحــو  %16.4مــن الناتــج املحــي اإلجــايل االســمي.
وتــوزع الديــن بــن  %56للديــن املحــي مقابــل نحــو  %44حصــة
الديــن الخارجــي( 3أنظــر الجــدول  5-3والصنــدوق عــن تطــور
الديــن العــام  2019-2012يف هــذا العــدد مــن املراقــب).
 -3انخفضــت مديونيــة الحكومــة مقومــ ًة بالــدوالر نهايــة الربــع الرابــع  2019بنحــو
%4.1مقارنــة بالربــع الســابق ،فيــا ارتفعــت بنحــو  %18بــن نهايــة العامــن ،اىل حــوايل
 2.8مليــون دوالر .ويعــود التبايــن يف نســب التغــر بالــدوالر وبالشــيكل اىل تغــرات
ســعر رصف الــدوالر مقابــل الشــيكل.

صندوق  :3تطور الدين العام واملتأخرات عىل الحكومة الفلسطينية 2019-2012
يتنــاول هــذا الصنــدوق مســتوى وخصائــص الديــن العــام اســتنادا ً إىل
بيانــات وزارة املاليــة -التقاريــر املاليــة الشــهرية .كــا يتنــاول توزيــع
الديــن بــن محــي وخارجــي والفوائــد املســتحقة عليهــا ،باإلضافــة إىل
املتأخ ـرات املرتتبــة عــى الحكومــة الفلســطينية.

الدين العام الحكومي
أظهــر الديــن الحكومــي الفلســطيني ميـاً لالســتقرار عــى مبلــغ يـراوح
بــن  2.5-2.3مليــار دوالر خــال الفــرة  .2018-2012ولكــن الديــن
ارتفــع مــع نهايــة العــام  2019ليبلــغ نحــو  2.8مليــار دوالر ( 9.7مليــار
شــيكل) ،ليشــكل بذلــك نحــو  %16.4مــن الناتــج املحــي اإلجــايل.
وحــدث هــذا نتيجــة توقــف تحويــات املقاصــة خــال العــام مــا دفــع
الحكومــة لالســتدانة مــن القطــاع املــريف للوفــاء ببعــض التزاماتهــا.

وعنــد النظــر يف مكونــات الديــن الحكومــي بشــقيه ،الداخــي والخارجــي،
يظهــر أ ّن الديــن الحكومــي الخارجــي ظــل مســتقرا ً خــال الســنوات
املاضيــة عنــد نحــو مليــار دوالر تقريبـاً ،باســتثناء ارتفــاع بســيط يف العــام
 ،2019نتيجــة قــرض مقــدم مــن البنــك القطــري الوطنــي بقيمــة 175
مليــون دوالر ،ليصــل الديــن الخارجــي آنــذاك إىل نحــو  1.2مليــار دوالر.
وعــى العكــس مــن ذلــك ،يالحــظ تذبــذب الديــن الحكومــي املحــي
نظ ـرا ً الرتباطــه بالوضــع املــايل للحكومــة ومــدى تدفــق وتوفــر التمويــل
الــازم (خاصــة إيـرادات املقاصــة) .ويعــود نحــو  %99مــن الديــن املحــي
الحكومــي اىل املصــارف العاملــة يف فلســطني ،إذ تعتمــد الحكومــة بشــكل
أســايس عــى القطــاع املــريف لتمويــل التزاماتهــا عنــد عجــز الرصيــد الــكيل.
ويوضــح الشــكل  1عالقــة االرتبــاط الطرديــة بــن الديــن املحــي الحكومــي
والعجــز يف الرصيــد الــكيل للموازنــة (بعــد املنــح واملســاعدات الخارجيــة).
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تــوزع الديــن العــام الحكومــي بــن ديــن محــي بنســبة تزيــد عــن
النصــف ،نحــو  %55باملتوســط خــال  ،2019-2012وبنســبة تعــادل
 %9.2مــن الناتــج املحــي االجــايل ،بينــا يســتقطع الديــن الحكومــي
الخارجــي نحــو  ،%45وبنســبة  %7.1مــن الناتــج املحــي االجــايل.

شكل ( :)1تطور الدين العام والعجز يف رصيد املوازنة الكيل
(مليون دوالر)
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الدين الحكومي املحيل
تشــكل املصــارف املصــدر األســايس للديــن الحكومــي املحــي كــا ذكرنــا.
ويتــوزع هــذا الديــن بــن قــروض ،وجــاري مديــن ،وقــروض هيئــة
البــرول بكفالــة وزارة املاليــة .ويوضــح الجــدول  1بنيــة الديــن املحــي
خــال الســنوات  .2019-2012ويتصــف الديــن املحــي بــأ ّن معظمــه
ديــن قصــر األجــل ،حيــث شــكلت القــروض باإلضافــة إىل الجــاري
مديــن نحــو  %59مــن إجــايل االق ـراض مــن املصــارف .يضــاف إليهــا
نســبة القــروض املمنوحــة لهيئــة البــرول (نظ ـرا ً ألنهــا قــروض قصــرة
االجــل أيضـاً) والتــي بلغــت نحــو  %19باملتوســط مــن إجــايل االقـراض.
باملقابــل بلغــت حصــة القــروض طويلــة األجــل نحــو  %22مــن إجــايل
االق ـراض مــن املصــارف (أنظــر الجــدول .)1
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جدول ( :)1الدين الحكومي املحيل خالل الفرتة ( 2019-2012مليون دوالر)
السنة
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

الدين املحيل املصــارف
1,384.8
1,267.6
1,128
1,466.5
1,439.8
1,501.2
1,337.9
1,577.1

1,376.6
1,253.0
1,114.6
1,453.1
1,426.2
1,486.2
1,324.4
1,562.5

طويلة
االجل
336.6
298.2
465.3
674.9
704.6
673.0
503.9
342.2

القروض

قصرية
االجل
382.0
363.1
165.7
124.0
112.3
141.4
134.1
601.4

جاري مدين قروض هيئة البرتول قروض مؤسسات نسبة الدين املحيل
اىل الناتج املحيل
عامة أخرى
(قصرية االجل)
480.3
366.3
302.7
433.5
382.7
424.9
448.3
315.5

177.6
225.4
180.9
220.7
226.6
246.9
238
303.4

8.2
14.6
13.4
13.4
13.6
15.0
13.5
14.6

%11.3
%9.4
%8.1
%10.5
%9.3
%9.3
%8.2
%9.2

جدول ( :)2توزع الدين الحكومي الخارجي ( 2019-2012مليون دوالر)
 املؤسسات العربيةصندوق األقىص
الصندوق العريب
البنك القطري الوطني
البنك االسالمي للتنمية
 املؤسسات الدوليةالبنك الدويل
بنك االستثامر األورويب
صندوق التطوير الزراعي
صندوق األوبك
 القروض الثنائيةاسبانيا
إيطاليا
الصني
إجاميل الدين الخارجي

2012
629
522.5
56.8
49.7
338.5
290.2
25.8
3.1
19.4
130.3
91.9
33.2
5.2
1,097.8

2013
630.1
523.9
57.9
48.3
342.5
283.6
36.1
3
19.8
136
96
34.6
5.4
1,108.6

2014
620.9
517.4
56.9
46.6
347.7
276.7
48.1
2.7
20.2
120.2
84.4
30.5
5.3
1,088.8

2018
2017
2016
2015
563.4
564.4
606
618.4
513
513
512.4
518
14.2
14.3
56.1
56
36.2
37.1
37.5
44.4
339.1
342.3
329.8
337.4
270.9
269
266.1
269.5
44.2
50.7
41.1
45.1
2.1
2.3
2.3
2.5
21.9
20.3
20.3
20.3
129.2
135.3
108.2
114.9
79.8
83.7
73
75.8
49.4
51.6
35.2
34.1
0
0
0
5
1,031.7 1,0420.0 1,0440.0 1,070.7

2019
739.1
513
14.2
175
36.9
336.3
272.7
39
2
22.4
142.5
78.2
64.3
0
1,217.9

0
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الفوائــد عــى الديــن الخارجــي متدنيــة جــدا ً مقارنــة بتلــك الخاصــة
بالديــن املحــي ويعــزى ذلــك إىل طبيعــة الديــن الحكومــي الخارجــي
الــذي هــو أقــرب للمنــح والقــروض الحســنة منــه للديــون .وتظهــر
البيانــات انــه بالرغــم مــن ارتفــاع الديــن العــام الحكومــي خــال العــام
 ،2019إال أن الفوائــد املدفوعــة عــى هــذا الديــن تراجعــت خــال نفــس
الفــرة ،نظـرا ً لالزمــة املاليــة التــي عانــت منهــا الحكومــة (أزمــة تحويــل
إيـرادات املقاصــة) بــا إلضافــة إىل تراجــع معــدالت الفائــدة عامليـاً .وقــد
بلغــت الفوائــد املدفوعــة فعليـاً كنســبة مــن الفوائــد املســتحقة ،خــال
العــام  ،2019حــوايل  %88عــى املحــي.

ونظ ـرا أل ّن الجــزء األكــر مــن إي ـرادات ونفقــات الحكومــة الفلســطينية
تتــم بعملــة الشــيكل اإلرسائيــي ،تعتمــد الحكومــة عــى االقــراض
بالشــيكل اإلرسائيــي ،وتتجنــب االقـراض بالعمــات األخــرى ،يف محاولــة
منهــا لتجنــب تقلبــات أســعار الــرف .إذ بلغــت نســبة التســهيالت
االئتامنيــة بعملــة الشــيكل مــا يقــارب  %73مــن إجــايل التســهيالت
القامئــة عــى الحكومــة نهايــة العــام .2019

الدين الحكومي الخارجي
ميتــاز الديــن الحكومــي الخارجــي بــأ ّن معظمــه طويــل األجــل ،بعكــس الديــن
الحكومــي املحــي ،وهــو أقــرب للمنــح والهبــات .وشــكلت نســبة الديــن
الخارجــي نحــو  %44مــن إجــايل الديــن الحكومــي يف العــام  .2019ومييــل
الديــن الحكومــي الخارجــي ،كــا ذكــر ســابقاً إىل االســتقرار ،لكــن أزمــة أمــوال
املقاصــة خــال العــام  2019أدت إىل ارتفاعــه بنســبة  %18عن الســنة الســابقة.
وتعــود أعــى القــروض يف  2019إىل قــرض مقــدم مــن صنــدوق األقــى بقيمــة
 513مليــون دوالر ،وقــرض مــن البنــك الــدويل بقيمــة  272.7مليــون دوالر.
ويوضــح الجــدول  2توزيــع الديــن الخارجــي عــى الجهــات املختلفــة.

الدين العام واملتأخرات املرتاكمة عىل الحكومة
املتأخ ـرات هــي التزامــات واجبــة الســداد عــى الحكومــة ولكنهــا غــر
مســددة ،وهــي بهــذا املعنــى قريبــة الشــبه بالديــون .وتظهــر البيانــات
الرســمية أ ّن قيمــة املتأخــرات املرتاكمــة عــى الحكومــة بلغــت نهايــة
العــام  2019حــوايل  3.9مليــار دوالر .وشــكلت متأخــرات اســتخدام
الســلع والخدمــات الجــزء األكــر مــن إجــايل املتأخــرات املرتاكمــة
عــى الحكومــة (نحــو  ،)%27تالهــا متأخ ـرات املســاهامت االجتامعيــة
( ،)%24فيــا جــاءت متـــأخرات األجــور والرواتــب ثالثــاً ( )%22كــا
يوضــح الجــدول  .4وعــى الرغــم مــن الرتاجــع يف تراكــم املتأخـرات بــن
ســنوات  ،2018-2016إال أ ّن قيمتهــا تضاعفــت بحلــول نهايــة عــام 2019
مقارنــة مبســتواها قبــل ســت ســنوات ،لتبلــغ  3.9مليــار شــيكل.

الفوائد عىل الدين العام
يعــرض الجــدول  3قيمــة الفوائــد املدفوعــة واملســتحقة عــى الديــن
الحكومــي خــال االعــوام  .2019-2012ويتضــح مــن الجــدول بــأ ّن

جدول ( :)3الفوائد املدفوعة واملستحقة عىل الحكومة خالل الفرتة ( 2019-2012مليون شيكل)
الفوائد املدفوعة
الدين املحيل
الدين الخارجي
الفوائد املستحقة
الدين املحيل
الدين الخارجي
الفوائد املدفوعة/
املستحقة ()%

2012
86.5
71.7
14.8
-

2013
247
223
23.6
324.8
306.1
18.7

2014
171
158
13.2
198.6
183.5
15.1

2018
242.7
239.2
3.5
235.2
229
6.2

2019
167.5
148.3
19.2
187.9
169.5
18.4

2015
228.1
214.7
13.44
178.29
160.5
17.79

2016
284.1
276.5
7.6
296.2
282.8
13.4

2017
277
273
4.8
273.8
269.4
4.4

-

%76

%103.2 %101.2 %95.9 %127.9 %86.1

%89.1

جدول ( :)4املتأخرات املرتاكمة خالل الفرتة ( 2019-2012مليون دوالر)

اإلرجاعات الرضيبية
االجور والرواتب
مساهامت اجتامعية
استخدام السلع والخدمات
تحويلية
رأساملية صغرى
الفائدة
النفقات التطويرية
مدفوعات مخصصة
اإلجاميل
دفعات عىل متأخرات سابقة
صايف املتأخرات املرتاكمة

* تشمل متأخرات السنوات السابقة

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

128.4
412.6
537.4
96.6
174.1
1.6

39.5 8.9
156.0 106.7
190.4 176.9
260.4 85.8
13.1 51.4
5.4
3.1
7.9 21.5
98.8 18.4

86.0
155.5
143.2
262.0
12.6
5.4
-12.9
53.3
23.6
728.7
237.4
491.3

-4.1
132.0
136.1
312.7
30.1
7.2
3.3
121.6
40.1
778.9
562.7
216.2

18.2
161.9
131.3
275.5
38.6
10.5
-0.9
112.0
30.1
777.1
682.1
94.9

30.6
133.5
108.0
175.5
14.3
5.3
-3.0
79.9
31.3
575.4
432.4
143.0

37.4
183.4
113.9
286.5
110.4
8.0
5.7
140.9
17.7
904.0
425.5
478.4

161.6

771.6 472.8 1,512.3
280.8
490.8 472.8 1,512.3

إجاميل املتأخرات
املرتاكمة
344.9
1,441.6
1,537.2
1,755.1
444.6
46.3
21.6
786.5
142.8
6,520.7
2,620.9
3,899.8
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شكل ( :)2الدين العام الحكومي واملتأخرات الحكومية املرتاكمة كنسبة
من الناتج املحيل اإلجاميل ()%
40

22.9

21.0

20.3

20.7

7.1

6.3

6.5

6.8

9.2

8.2

9.3

9.3

2019

2018

21.2

7.7
10.5

17.7

14.7

7.8

8.2

8.1

9.4

12.4
9.0
11.3

30
20
10

تظهــر البيانــات الرســمية أ ّن نســبة الديــن العــام إىل الناتــج املحــي
اإلجــايل تراجعــت عــى امتــداد الفــرة لتبلــغ مــع نهايــة العــام 2019
مــا يقــارب مــن ( %16.4موزعــة بــن  %9.2للديــن الحكومــي املحــي،
و %7.1للديــن الحكومــي الخارجــي) .غــر أ ّن الصــورة تتغــر عنــد أخــذ
مبالــغ املتأخ ـرات بعــن االعتبــار .إذ ترتفــع نســبة الديــن املرتتــب عــى
الحكومــة ،عنــد اضافــة املتأخـرات ،لتصــل اىل  %39.2مــن الناتــج املحــي
اإلجــايل يف  2019كــا يتضــح مــن الشــكل  .2وتجــدر اإلشــارة إىل
أ ّن قانــون الديــن العــام الفلســطيني ينــص عــى أ ّن النســبة القصــوى
املســموح بهــا للديــن هــي .%40

0

							
2012 2013 2014 2015 2016 2017
		

اﻟﻤﺘﺄﺨرات اﻟﻤﺘراﻛﻤﺔ

اﻟدﯿن اﻟﺤﻛوﻤﻲ اﻟﺨﺎرﺠﻲ

وسيم صايف ،سلطة النقد الفلسطينية

اﻟدﯿن اﻟﺤﻛوﻤﻲ اﻟﻤﺤﻠﻲ

 -4القطاع املايل املرصيف

1

يعمــل يف فلســطني أربعــة عــر مرصفـاً ،منها ســبعة محليــة .وتقدم التسهيالت االئتامنية

هــذه املصــارف خدماتهــا مــن خــال  370فرعـاً ومكتبـاً ،منهــا 312
يف الضفــة الغربيــة و 58يف قطــاع غــزة .ارتفعــت موجــودات القطــاع
املــريف نهايــة الربــع الرابــع  2019بنحــو  %3.0مقارنــة بالربــع
الســابق ،وبنحــو  %10.5مقارنــة بالربــع املناظــر مــن العــام .2018
لتبلــغ حــوايل  17.8مليــار دوالر (أنظــر الجــدول .)1-4
جدول  :1-4امليزانية املجمعة للمصارف املرخصة
يف فلسطني (مليون دوالر)
البيان*
إجاميل األصول
التسهيالت االئتامنية املبارشة
األرصدة لدى سلطة النقد
واملصارف
محفظة األوراق املالية
واالستثامرات
النقدية واملعادن الثمينة
املوجودات األخرى
إجاميل الخصوم
ودائع الجمهور (ودائع غري
مرصفية) **
حقوق امللكية
أرصدة سلطة النقد واملصارف
(ودائع مرصفية)
املطلوبات األخرى
املخصصات واإلهالك

2018
الربع الربع
الرابع األول
16,503.2 16,125.0
8,569.5 8,432.3

2019
الربع الربع
الربع
الثاين الثالث الرابع
17,825.5 17,303.5 16,690.1
9,039.1 8,947.9 8,941.6

3,712.9 3,763.7

3,534.5

4,329.1 3,870.5

1,362.2 1,385.5

1,382.1

1,406.4 1,373.7

1,939.6 1,883.6 1,620.8 1,711.4 1,582.6
1,111.2 1,227.7 1,211.1 1,147.2 960.9
17,825.5 17,303.5 16,690.1 16,503.2 16,125.0
13,384.7 13,025.5 12,591.4 12,394.4 12,227.3
1,931.4 1,912.0

1,956.0

1,985.2 1,942.4

1.116.8 1,033.6

1,041.7

1,274.2 1,151.3

361.3
699.3

363.5
737.5

392.5
789.0

269.5
682.5

408.9
775.5

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

 -1مصــدر البيانــات يف هــذا القســم :ســلطة النقــد الفلســطينية ،شــباط  ،2020امليزانيــة
املجمعــة للمصــارف ،قامئــة األربــاح والخســائر ،وقاعــدة بيانــات ســلطة النقــد.

الربــع الرابــع :شــهد الربــع الرابــع  2019ارتفــاع التســهيالت االئتامنيــة
بنحــو  %1مقارنــة بالربــع الســابق ،لتبلــغ نحــو  9,039مليــون دوالر
( %51مــن إجــايل موجــودات الجهــاز املــريف) .وجــاء هــذا التحســن
يف محفظــة التســهيالت االئتامنيــة بدرجــة أساســية نتيجــة زيــادة
التســهيالت املمنوحــة للقطــاع العــام بنحــو  %6.5لتبلــغ  1,558مليون
دوالر .باملقابــل تراجعــت التســهيالت املمنوحــة للقطــاع الخــاص
بشــكل طفيــف ووصلــت إىل  7,481مليــون دوالر .وحصــل القطــاع
الخــاص عــى حصــة األســد مــن التســهيالت االئتامنيــة (نحــو %83
مــن إجــايل التســهيالت) ،مقابــل  %17حصــة القطــاع العــام .كــا
اســتحوذت الضفــة الغربيــة عــى نحــو  %90مــن إجــايل االئتــان،
حصــة قطــاع غــزة .أمــا مــن حيــث نــوع االئتــان
مقارنــة بنحــو ّ %10
فقــد ســيطرت القــروض عــى هيكليــة املحفظــة االئتامنيــة لتبلــغ
حصة
حصتهــا نحــو  %84مــن إجــايل التســهيالت ،مقارنة بنحــو ّ %15
تســهيالت الجــاري املديــن .أ ّمــا عــى صعيــد العملــة ،فلقــد حافظــت
الحصــة
املحفظــة االئتامنيــة عــى هيكليهــا باســتحواذ الــدوالر عــى ّ
حصــة الشــيكل ،ونحــو %15
األكــر بنســبة  ،%43مقارنــة بنحــو ّ %40
حصــة الدينــار األردين (أنظــر الشــكل .)1-4
ّ
ارتفعــت قيمــة التســهيالت االئتامنيــة بــن الربعــن املتالحقــن
مبقــدار  91.2مليــون دوالر ،وتحقــق ذلــك نتيجــة ارتفاع التســهيالت
املمنوحــة للقطــاع العــام بنســبة ( %7ما يعــادل  95.2مليون دوالر).
كــا ارتفعــت التســهيالت االئتامنيــة املمنوحــة لقطــاع متويــل رشاء
الســيارات بنســبة ( %18مــا يعــادل  55.9مليــون دوالر) ،كذلــك
ارتفعــت التســهيالت املمنوحــة لقطــاع الخدمــات بنســبة ( %6مــا
يعــادل  53.3مليــون دوالر) كــا يوضــح الشــكل .2-4
األداء الســنوي :ارتفعــت التســهيالت االئتامنيــة بــن  2018و2019
بنحــو  ،%7نتيجــة الرتفــاع التســهيالت املمنوحــة للقطــاع الخــاص
بنحــو  ،%5وارتفاعهــا للقطــاع العــام بشــكل ملحــوظ ،بنســبة .%18
أ ّمــا فيــا يتعلــق بهيــكل هــذه التســهيالت ،فقــد ارتفعــت قيمــة
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القــروض بنســبة  ،%9مقابــل تراجــع تســهيالت الجــاري املديــن
بنســبة  .%3وعــى مســتوى العملــة ،شــهدت التســهيالت االئتامنيــة
بالشــيكل ارتفاعــاً ملحوظــاً بنســبة  ،%18وبالدينــار بنســبة %4
والعمــات األخــرى بنســبة  ،%5بينــا تراجعــت التســهيالت بالدوالر
بنســبة  .%0.2وقــد شــكلت التســهيالت االئتامنيــة نحــو  %53مــن
الناتــج املحــي اإلجــايل اإلســمي يف العــام  2019مقابــل  %52يف
العــام  .2018ولقــد شــهدت هــذه النســبة ارتفاع ـاً مســتمرا ً خــال
الســنوات املاضيــة ،وكانــت ال تزيــد عــى  %42نهايــة العــام .2015

القروض املتعرثة
الربــع الرابــع :شــهد الربــع الرابــع مــن العــام  2019ارتفاعــاً يف
مســتوى القــروض املتعــرة لــدى القطــاع املــريف بنســبة ( %3مــا
يعــادل  11مليــون دوالر) مقارنــة بالربــع الســابق .ووصــل الرصيــد
اإلجــايل للقــروض املتعــرة نحــو  358.6مليــون دوالر ،وهــو مــا
يعــادل  %4مــن إجــايل القــروض (أنظــر الشــكل .)3-4

شكل  :1-4إجاميل التسهيالت االئتامنية املبارشة (مليون دوالر)
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شكل  :2-4توزيع التسهيالت االئتامنية بحسب القطاع (نسبة مئوية)

توزعــت القــروض املتعــرة بــن  %29يف قطــاع التجــارة العامــة،
و %21يف قطــاع العقــارات واإلنشــاءات ،ونحــو  %16لقطــاع
القــروض االســتهالكية ،وتوزعــت النســبة املتبقيــة ( )%34عــى
القطاعــات االقتصاديــة األخــرى .أمــا بخصــوص تــوزع القــروض
املتعــرة بحســب فــرة التعــر ،فقــد أظهــرت البيانــات أن ثلثــي
القــروض املتعــرة تقريبــاً لــدى القطــاع املــريف ( )%66مصنفــة
كخســائر ،يف حــن شــكلت القــروض دون النموذجيــة  %12مــن
إجــايل القــروض املتعــرة ،أمــا القــروض املشــكوك يف تحصيلهــا
2
شــكلت نحــو .%22
األداء الســنوي :شــهد العــام  2019ارتفاعــاً حــادا ً يف مســتوى
القــروض املتعــرة لــدى القطــاع املــريف بنســبة ( %40مــا يعــادل
 102.2مليــون دوالر) مقارنــة بالعــام  ،2018لتصــل قيمتهــا إىل
 358.6مليــون دوالر مقارنــة بنحــو  278مليــون يف العــام .2018

األرصدة لدى سلطة النقد واملصارف
الربــع الرابــع :ســجلت األرصــدة لــدى ســلطة النقــد واملصــارف منــوا ً
للربــع الثــاين عــى التــوايل ،إذ ارتفعــت بنســبة  %12مقارنــة بالربــع
الســابق لتبلــغ  4,328.1مليــون دوالر .وجــاء هــذا نتيجــة منــو
األرصــدة لــدى املصــارف يف الخــارج بنســبة  ،%10ومنــو األرصــدة
لــدى ســلطة النقــد بنســبة  ،%17ومنــو األرصــدة بــن املصــارف يف
فلســطني بنســبة ( %2أنظــر الشــكل .)4-4
األداء الســنوي :ســجلت األرصــدة لــدى ســلطة النقــد واملصــارف
منــوا ملحوظــاً يف العــام  ،2019إذ ارتفعــت بنســبة  %15مقارنــة
بالعــام  ،2018وجــاء هــذا نتيجــة منــو األرصــدة لــدى املصــارف يف
الخــارج بنســبة  ،%15ومنــو األرصــدة لــدى ســلطة النقــد بنســبة
 ،%16ومنــو األرصــدة بــن املصــارف يف فلســطني بنســبة .%10

أﺨرى
ﺘﻤوﯿل ﺸراء اﻟﺴﯿﺎرات
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﻌدﯿن
اﻟﺨدﻤﺎت
اﻟﺘﺠﺎرة اﻟداﺨﻠﯿﺔ واﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ
اﻟﻌﻘﺎرات واﻻﻨﺸﺎءات
ﺘﻤوﯿل اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺴﺘﻬﻼﻛﯿﺔ
اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم
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شكل  :3-4الرصيد اإلجاميل للقروض املتعرثة (مليون دوالر)،
ونسبتها من إجاميل القروض (نسبة مئوية)

ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌوﯿﺔ
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4.0

4.0

3.9

3.6

ﻤﻠﯿون دوﻻر
400
3.2

3.0
2.0

321.3 347.6 358.6

1.0

3.0

3.1

2.9

238.9 260.8 256.4 278.0

2.3
190.4
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ر4

ر2

ر3
2019

ر1

اﻟﻘروض اﻟﻤﺘﻌﺜرة اﻟﻰ اﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘروض

ر4

ر2

ر3

ر1

2018

اﻟﻘروض اﻟﻤﺘﻌﺜرة

الودائع
 -2تصنــف القــروض بحســب فـرات التعــر تبعــا لتعليــات ســلطة النقــد إىل ( )1التســهيالت
دون النموذجيــة وهــي التســهيالت التــي فــات عــى موعــد ســدادها مــدة  91إىل 180
يومــا ( )2التســهيالت املشــكوك يف تحصيلهــا وهــي تلــك التــي فــات عــى موعــد تســديدها
مــدة  181إىل  360يومــا ( )3الخســائر وهــي تلــك التســهيالت التــي فــات عــى موعــد
ســدادها  360يوم ـاً فأكــر.

الربــع الرابــع :الودائــع (املرصفيــة وغــر املرصفيــة) هــي املكــون
األهــم يف جانــب املطلوبــات ،بنســبة وصلــت إىل  %82يف الربــع
الرابــع  .2019شــهد هــذا الربــع ارتفاعــاً يف إجــايل الودائــع
بنســبة  %3مقارنــة بالربــع الســابق ليصــل إىل  14.7مليــار دوالر.
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اســتحوذت ودائــع الجمهــور عــى نحــو  %91مــن إجــايل الودائــع
خــال هــذا الربــع .وتظهــر البيانــات اســتمرار تركــز ودائــع
الجمهــور يف الضفــة الغربيــة (بنســبة  %90مــن اإلجــايل) مقابــل
حصــة القطــاع الخــاص  %96مــن
 %10يف قطــاع غــزة .كــا بلغــت ّ
هــذه الودائــع ،مقابــل  %4للقطــاع العــام .واســتحوذ الــدوالر عــى
 %39مــن ودائــع الجمهــور ،مقابــل  %36للشــيكل ،ونحــو %22
للدينــار األردين ،ونحــو  %3لباقــي العمــات .أخـرا ً ،شــكلت الودائــع
الجاريــة نحــو  %36مــن إجــايل ودائــع الجمهــور ،فيــا بلغــت
حصــة ودائــع التوفــر واآلجلــة نحــو  %33و %31مــن إجــايل
ّ
ودائــع الجمهــور عــى التــوايل (أنظــر الشــكل .)5-4
األداء الســنوي :ارتفــع إجــايل الودائــع يف العــام  2019بنحــو %11
مقارنــة بالعــام  .2018ومل يطــرأ تغيــر جوهــري عــى توزيــع الودائــع
بــن القطــاع العــام والخــاص ،أو توزعهــا بحســب العمــات ،أو توزعهــا
الجغـرايف بــن الضفــة والقطــاع ،أو توزعهــا حســب نــوع الوديعــة .وقد
شــكلت ودائــع الجمهــور نحــو  %78.5مــن الناتــج املحــي اإلجــايل
االســمي نهايــة العــام  2019مقارنــة بنحــو  %75.1يف العــام .2018

شكل  :4-4هيكل أرصدة سلطة النقد واملصارف (نسبة مئوية)
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األداء الســنوي :شــهد صــايف دخــل املصــارف يف العــام  2019تراجعـاً
حــادا ً بنســبة  %11مقارنــة بالعــام  2018ليبلــغ نحــو  164.2مليــون
دوالر .ويعــزى ســبب الرتاجــع إىل منــو النفقــات بوتــرة أعــى مــن
النمــو يف اإليـرادات ،إذ ارتفعــت النفقــات بنحــو  %9مقابــل ارتفــاع
بنحــو  %5يف اإليـرادات (أنظــر الجــدول .)2-4

البند
اإليرادات
الفائدة املقبوضة
إيرادات العموالت
إيرادات أخرى*
النفقات
الفوائد املدفوعة
مصاريف العموالت
نفقات أخرى
النفقات التشغيلية
الرضائب
صايف الدخل

السنة
892.3
642.4
126.4
123.5
707.6
127.9
11.4
77.1
438.7
52.5
184.6
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أرﺼدة ﺒﯿن اﻟﻤﺼﺎرف ﻓﻲ ﻓﻠﺴطﯿن

أرﺼدة ﻟدى ﺴﻠطﺔ اﻟﻨﻘد

أرﺼدة ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج

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

اﻟﻌﻤﻠﺔ
ر2019 ، 4

وداﺌﻊ
ﺘوﻓﯿر

وداﺌﻊ ﻗطﺎع ﻋﺎم ﻗطﺎع

ﺠﺎرﯿﺔ

ﻨوع اﻟودﯿﻌﺔ
ر2019 ، 3

ﺨﺎص

اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤودﻋﺔ
ر2018 ، 4

جدول  :2-4مصادر اإليرادات واإلنفاق للمصارف املرخصة (مليون دوالر)
2018
الربع الرابع
228.4
164.2
31.1
33.1
180.0
36.2
2.4
18.8
109.7
12.8
48.4

60
40

أرباح املصارف
الربــع الرابــع :شــهد صــايف دخــل املصــارف يف نهايــة الربــع الرابــع
مــن العــام  2019منــوا ً بنســبة  %2مقارنــة بالربــع الســابق ليبلــغ
نحــو  40.2مليــون دوالر .ويعــزى ســبب النمــو عــى الرغــم مــن
تراجــع اإليــرادات بنســبة  %3إىل تراجــع النفقــات بشــكل أكــر
بنســبة ( %4أنظــر الجــدول .)2-4

100

2019
الربع األول الربع الثاين الربع الثالث الربع الرابع
231.7
238.7
234.6
230.9
169.6
171.9
166.0
163.1
35.2
32.7
32.3
30.6
26.9
34.1
36.3
37.2
191.5
199.3
200.7
183.2
38.7
37.2
36.7
33.0
4.0
3.4
3.0
3.0
23.0
35.5
31.5
23.9
116.5
113.6
109.6
110.6
9.3
9.6
19.9
12.7
40.2
39.4
33.9
47.7

السنة
935.9
670.6
130.8
134.5
774.7
145.6
13.4
113.9
450.3
51.5
164.2

*بنــد أخــرى يشــمل اإليـرادات والنفقــات مــن أوراق الديــن املاليــة واالســتثامرات ،وعمليــات تبديــل وتقييــم العمــات األجنبيــة،
وعمليــات بنــود خــارج امليزانيــة ،والنفقــات والدخــول التشــغيلية األخــرى ،إضافــة للمخصصــات.
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متوسط أسعار الفائدة عىل اإليداع واإلقراض
الربــع الرابــع :شــهد متوســط أســعار الفائــدة عــى اإلقـراض ميـاً للهبــوط
عــى الدينــار والشــيكل خــال الربــع الرابــع مــن العــام  2019مقارنــة
بالربــع الســابق ،ليصــل إىل نحــو  %6.79و %6.99عــى التــوايل ،بينــا
ارتفعــت فائــدة اإلق ـراض بعملــة الــدوالر إىل نحــو  .%5.94عــى الجانــب
اآلخــر ،ســجل متوســط أســعار الفائــدة عــى اإليــداع مي ـاً للهبــوط عــى
كافــة العمــات ،ليصــل إىل نحــو  %2.97و %2.83و %2.39للدينــار والدوالر
والشــيكل عــى الرتتيــب .وأدت هــذه التغ ـرات إىل ارتفــاع الهامــش بــن
أســعار الفائــدة عــى التســهيالت والودائــع عــى عملــة الــدوالر والشــيكل
مقارنــة بالربــع الســابق ،مــن  2.82نقطــة مئويــة إىل  3.11نقطــة مئويــة
بالنســبة للــدوالر ،ومــن  4.17إىل  4.60نقطــة مئويــة للشــيكل .يف املقابــل
بقــي الهامــش بــن أســعار الفائــدة عــى التســهيالت والودائــع ثابتـاً لعملــة
الدينــار عنــد  3.82نقطــة مئويــة (أنظــر الجــدول .)3-4
األداء الســنوي :شــهد متوســط أســعار الفائــدة عــى اإلقـراض ميـاً للصعود
عــى الدينــار والــدوالر خــال العــام  2019مقارنــة بالعــام الســابق ،ليصــل
إىل  %6.84و %5.93عــى التــوايل ،بينــا انخفضــت فائــدة اإلقـراض بعملــة
الشــيكل إىل نحــو  .%7.07عــى الجانــب اآلخــر ،ســجل متوســط أســعار
الفائــدة عــى اإليــداع ميـاً للصعــود أيضـاً عــى كافــة العمــات ،ليصــل إىل
نحــو  %3.21و %2.85و %2.52للدينــار والــدوالر والشــيكل عــى الرتتيــب.
وأدت هــذه التغ ـرات إىل انخفــاض الهامــش بــن أســعار الفائــدة عــى
التســهيالت والودائــع عــى كافــة العمــات مقارنــة بالعــام الســابق ،مــن
 3.61نقطــة مئويــة إىل  3.08نقطــة مئويــة بالنســبة للــدوالر ،ومــن 5.07
إىل  4.55نقطــة مئويــة للشــيكل .أخـرا ً ،مــن  3.91نقطــة مئويــة إىل 3.64
نقطــة مئويــة بالنســبة للدينــار األردين (أنظــر الجــدول .)3-4

حركة تقاص الشيكات
الربــع الرابــع :ارتفعــت قيمــة الشــيكات املقدمــة للتقــاص بنســبة %6
نهايــة الربــع الرابــع  2019مقارنــة بالربــع الســابق لتصــل إىل نحــو
 3,405.8مليــون دوالر (موزعــة بــن  %95يف الضفــة و %5يف القطــاع).
وباملقارنــة مــع الربــع املناظــر ارتفعــت القيمــة أيضــا بنســبة %6( %5
منــو يف الضفــة الغربيــة و %13تراجــع يف القطــاع).
األداء الســنوي :ارتفعــت قيمــة الشــيكات املقدمــة للتقــاص يف العــام 2019
مقارنــة بالعــام الســابق بنســبة ضئيلــة بلغــت نحــو  ،%0.3لتصــل إىل نحــو
 12,766.4مليــون دوالر (موزعــة بــن  %94يف الضفــة و %6يف القطــاع).

الشيكات املعادة

الربــع الرابــع :شــهدت قيمــة الشــيكات املعــادة تراجعـاً طفيفـاً بنحــو
 %0.2مقارنــة بالربــع الســابق ،مقابــل منوهــا بنحــو  %15مقارنــة

بالربــع املناظــر ،لتســجل نحــو  335.9مليــون دوالر .فقــد تراجعــت
يف الضفــة الغربيــة بنســبة ( %1إىل  317.4مليــون دوالر) ،يف املقابــل
ارتفعــت يف قطــاع غــزة بنســبة ( %7إىل  18.5مليــون دوالر) .كذلــك
انخفضــت قيمــة الشــيكات املعــادة كنســبة مــن إجــايل قيمــة
الشــيكات املقدمــة للتقــاص خــال الربــع الرابــع مــن العــام 2019
لتصــل إىل  %9.9مقارنــة بنحــو  %10.5يف الربــع الســابق ،ونحــو %9.0
يف الربــع املناظــر (أنظــر الشــكل  6-4وراجــع الصنــدوق “ الشــيكات
املعــادة 1 :مــن كل  9شــيكات” يف العــدد  53مــن املراقــب االقتصادي).
األداء الســنوي :شــهدت قيمــة الشــيكات املعــادة يف العــام 2019
ارتفاعــاً حــادا ً بنحــو  %14مقارنــة بالعــام الســابق ،لتبلــغ نحــو
 1,277.7مليــون دوالر ،وذلــك نتيجــة منوهــا بشــكل كبــر يف الضفــة
الغربيــة بنحــو  %17مقابــل تراجعهــا يف قطــاع غــزة بنحــو .%24
وبلــغ متوســط قيمــة الشــيكات املعــادة كنســبة مــن إجــايل
الشــيكات املقدمــة للتقــاص يف العــام  2019نحــو  ،%10وهــو
ارتفــاع مبقــدار  1.2نقطــة مئويــة عــن متوســطها يف العــام .2018

رشكات اإلقراض املتخصصة
الربــع الرابــع :شــهد إجــايل موجــودات رشكات اإلقـراض املتخصصــة نهايــة
الربــع الرابــع  2019منــوا ً بنســبة  %27مقارنــة بالربــع الســابق ليبلــغ 326.2
مليــون دوالر .وجــاء هــذا االرتفــاع نتيجــة لنمــو جميــع بنــود املوجــودات،
مبــا فيهــا محفظــة القــروض اإلســامية ( 31.4مليــون دوالر) والقــروض
التجاريــة ( 6.5مليــون دوالر) والودائــع ( 10.3مليــون دوالر) وصــايف
األصــول ( 20مليــون دوالر) .وتوزعــت أصــول هــذه الــركات بــن قــروض
تجاريــة بنســبة  %56وقــروض إســامية بنســبة  ،%14وودائع بنســبة .%13
وســجلت املحفظــة االئتامنيــة منــوا بنســبة  %23يف الربــع الرابــع مقارنــة
بالربــع الســابق ،وبلغــت  262.5مليــون دوالر (أنظــر الجــدول .)4-4
ســيطرت القــروض املمنوحــة للقطــاع العقــاري عــى الحصــة األكــر
مــن هــذا االئتــان ،مبقــدار الثلــث تقريبــاً (مــا نســبته ،)%33
ثــم القطــاع التجــاري بنحــو  ،%28تــاه كل مــن القطــاع الزراعــي
وقطــاع الخدمــات العامــة بحــوايل  %11لــكل منهــا.
األداء الســنوي :شــهد إجــايل موجودات رشكات اإلقـراض املتخصصة
منــوا ً بنســبة  %51بــن نهايــة العــام  2018والعــام  .2019وســجلت
املحفظــة االئتامنيــة منــوا ً بنســبة  %28خــال نفــس الفــرة .وتركــز
النمــو يف الضفــة مقابــل تراجــع يف قيمــة القــروض يف القطــاع .أمــا
بالنســبة لعــدد املقرتضــن فلقــد ارتفــع بنســبة تقــرب مــن %2
ليصــل اىل  75.4ألــف مقــرض نشــط .كــا ارتفــع عــدد املوظفــن
بنســبة  %33بــن نهايــة العامــن ليصــل إىل  910موظــف.

جدول  :3-4متوسط الفوائد الدائنة واملدينة بالعمالت املختلفة
دينار أردين
الفرتة
الودائع القروض
6.48
2.57
2018
6.84
3.21
2019
6.66
الربع األول 3.36
6.86
الربع الثاين 3.27
7.06
الربع الثالث 3.24
6.79
الربع الرابع 2.97

شيكل
دوالر أمرييك
الودائع القروض الودائع القروض
7.14
2.07
5.87
2.27
7.07
2.52
5.93
2.85
7.23
2.44
5.87
2.84
7.03
2.38
6.10
2.74
7.04
2.87
5.82
3.00
6.99
2.39
5.94
2.83

الهامش (نقطة مئوية)
شيكل
دوالر
دينار
5.07
3.61
3.91
4.55
3.08
3.64
4.79
3.03
3.30
4.65
3.36
3.60
4.17
2.82
3.82
4.60
3.11
3.82
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جدول  :4-4بيانات رشكات اإلقراض املتخصصة
الفرتة

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

2018
الربع
الرابع

الربع
األول

2019
الربع
الربع
الثاين الثالث

الربع
الرابع

205.7

217.2

213.7

262.5

إجاميل محفظة
القروض (مليون دوالر)
214.6 167.9 166.5 163.7 151.7
الضفة الغربية
47.9
45.8
49.8
53.5
54.0
قطاع غزة
عدد املقرتضني النشطني 75,444 76,502 78,186 80,314 65,458
100
93
93
93
81
عدد الفروع واملكاتب
910
843
843
864
687
عدد املوظفني
216.3

10.4 10.5 9.9

9.3

9.0

8.6

8.5

9.2

9.4

14
12

7.6

10

7.1

7.0 6.8 6.7

6.2
4.4

8
6
4
2
0

ر4

ر3

ر2

2019

ر1

ر4
ﻓﻠﺴطﯿن

ر3

ر2

2018

ر1

ر4

ﻗطﺎع ﻏزة

ر3

ر2

2017

ر1

ر4

اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐرﺒﯿﺔ

ر3

ر2

ر1

2016

صندوق  :4مكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان يعلن أسامء  112رشكة تدعم
استدامة املستعمرات
أصــدر مكتــب املفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان يف ترشيــن الثــاين 2019
تقريـرا ً عــن “رشكات األعــال التــي تقــوم بأنشــطة تجاريــة محــددة ترتبــط
باملســتعمرات اإلرسائيليــة يف األرايض الفلســطينية املحتلــة” 1.وجــاء هــذا
التقريــر بنــاءا ً عــى تكليــف للمكتــب مــن مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع
لألمــم املتحــدة ،يف آذار  2016ينــص عــى إصــدار قاعــدة بيانــات عــن كافــة
الــركات التــي تقــوم بنشــاطات معينــة يف األرايض الفلســطينية املحتلــة.
وتــم نــر التقريــر بعــد تأخــر طويــل وغــر مــرر ،وإثــر احتجاجــات
2
ومخــاوف مــن الحفــاظ عليــه يف الخزائــن املغلقــة.

 .1توريــد التجهي ـزات واملعــدات واملــواد التــي تســهل وتســاعد يف بنــاء
وتوســيع املســتعمرات والجــدار والبنيــة التحتيــة املرتبطــة بهــا.
 .2توريــد تجهيــزات الرقابــة والتعريــف للمســتعمرات والجــدار
والحواجــز املرتبطــة مبــارشة باملســتعمرات.
 .3توريــد معــدات هــدم البيــوت واألمــاك واملـزارع والدفيئــات واقتــاع
اشــجار الزيتــون واملحاصيــل.
 .4توفــر الخدمــات األمنيــة واملعــدات واملدخــات للمنشــآت العاملــة يف
املســتعمرات.
 .5توفــر الخدمــات واملنافــع العامــة التــي تدعــم صيانــة واســتمرار
املســتعمرات.
 .6عمليــات املصــارف والخدمــات املاليــة التــي تســاعد يف تطويــر أو
توســيع املســتعمرات ،مبــا فيهــا القــروض لإلســكان أو لتطويــر
األعــال.
 .7اســتغالل املــوارد الطبيعيــة ،وبشــكل خــاص امليــاه واألرايض ألغـراض
األعــال.
 .8التلوث والتخلص من املواد امللوثة يف القرى الفلسطينية.
 .9اســتغالل الســوق املاليــة واالقتصاديــة الفلســطينية كأســواق أســرة،
واالســتفادة مــن اإلجـراءات التــي تــر بالــركات الفلســطينية مثــل
القيــود عــى الحركــة والقيــود اإلداريــة والقانونيــة.
 .10توفــر مزايــا أو اعــادة اســتثامر ،للــركات اململوكــة كليــا أو
جزئيــا مــن املســتعمرين ،ألغــراض تطويــر أو توســيع أو اســتدامة
املســتعمرات.

حــددت لجنــة لتقــي الحقائــق مــن الخـراء الدوليــن نوعيــة النشــاطات
التــي تقــوم بهــا الــركات يف املســتعمرات والتــي تثــر قلقـاً خاصـاً فيــا
يتعلــق بحقــوق اإلنســان يف األرايض الفلســطينية ،مبــا فيهــا القــدس
الرشقيــة .وبلــغ عــدد هــذه  10نشــاطات .واقتــر بحــث مكتــب
املفــوض الســامي حــرا ً عــى الــركات التــي تقــوم بــأداء واحــد أو
أكــر مــن هــذه النشــاطات العــر يف املســتعمرات .والنشــاطات العــر
املعنيــة هــي التاليــة:

اقتــر بحــث املكتــب عــى الــركات التــي تنشــط يف املســتعمرات يف
واحــد أو أكــر مــن مجــاالت العمــل املذكــورة أعــاه .أي أ ّن الــركات التي
تقــوم بنشــاطات أخــرى غــر واردة يف قامئــة النشــاطات التــي حددتهــا
لجنــة تقــي الحقائــق (انتــاج وتوريــد الســلع االســتهالكية والغذائيــة
مث ـاً) مل يتــم تناولهــا يف البحــث أو التطــرق إليهــا يف قاعــدة البيانــات.

وكان املكتــب قــد أصــدر يف آذار  ،2018وأثنــاء واليــة املفــوض الســامي
الســابق لحقــوق اإلنســان ،الســيد زيــد رعــد الحســن ،تقري ـرا ً تــم فيــه
تحديــد منهجيــة العمــل لوضــع قاعــدة البيانــات عــن الــركات العاملــة
يف املســتعمرات .وذكــر هــذا التقريــر أ ّن املكتــب حصــل عــى معلومــات
تشــر إىل أ ّن عــدد الــركات املتورطــة يف مثــل هــذه العالقــات يبلــغ 321
رشكــة .ولكــن أبحــاث املكتــب توصلــت إىل أ ّن  206رشكــة فقــط مــن
هــذا العــدد هــي التــي تســتوجب “مزيــدا ً مــن الدراســة والتمحيــص”.
وذكــر التقريــر أيضـاً أنــه يتوجــب االتصــال مــع هــذه الــركات لتأكيــد
أو نفــي عالقتهــا باملســتعمرات ولتحديــد طبيعــة تلــك العالقــات ،وأ ّن
يتــم بنــاءا ً عــى ردود الــركات واملعلومــات املســتجدة إصــدار قاعــدة
بيانــات بأســاء الــركات املتورطــة.

املنهجية

1-https://www.un.org/unispal/wp-content/uploads/2020/02/A.HRC_.43.71.pdf
 -2قامــت  103منظمــة وجمعيــة بكتابــة رســالة مفتوحــة اىل املفوضــة الســامية لحقــوق
اإلنســان ،يف  29أيلــول  ،2019تحثهــا فيهــا عــى نــر التقريــر .أنظــر:
https://waronwant.org/more-100-organisations-call-release-un-database-businesses-engaged-activities-israeli-settlements

نتائج التقرير
مــن بــن الــركات ال  206التــي كانــت موضــع الشــبهة يف التقريــر
الســابق ،تــم يف املرحلــة األوىل اســتثناء  18رشكــة لعــدم كفايــة األدلــة
عــى تورطهــا .أي أ ّن العــدد اســتقر عــى  188رشكــة .وتــم االتصــال
مــع هــذه الــركات لنفــي أو تأكيــد عــا إذا كان لهــا عالقــات مــع
املســتعمرات ،يف واحــد أو أكــر مــن النشــاطات العــر املذكــورة ســابقاً،
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خــال الفــرة منــذ مطلــع  2018وحتــى شــهر آب  .2019وعــى أرضيــة
هــذا البحــث جــرى اســتثناء  76رشكــة اضافيــة .أي أ ّن الــركات التــي
تــم اإلعــان عــن أســائها يف تقريــر مكتــب املفــوض الســامي لحقــوق
اإلنســان بلــغ  112رشكــة.
 96رشكــة مــن الــركات ال  112التــي وردت أســائها يف التقريــر هــي
ارسائيليــة ،والــركات الـــ  16املتبقيــة غــر ارسائيليــة ،وهــذه الــركات
مســجلة يف الجــدول  .1وتتــوزع الــركات غــر اإلرسائيليــة هــذه بــن 5
مــن الواليــات املتحــدة 4 ،مــن هولنــدا 3 ،مــن بريطانيــا 2 ،مــن فرنســا،
وواحــدة مــن كل مــن اللوكســمربج وتايلنــد .ويوضــح الجــدول أ ّن نشــاط
غالبيــة هــذه الــركات يف املســتعمرات هــو يف مجــال األعــال رقــم ،5
أي “توفــر الخدمــات واملنافــع العامــة التــي تدعــم صيانــة واســتمرار
املســتعمرات”.
وضــع التقريــر يف النهايــة توصيتــن .أولهــا أ ّن الــركات التــي وردت
اســائها يف التقريــر ميكــن لهــا تقديــم معلومــات مســتجدة يف حــال
توقفــت عــن التعــاون مــع املســتعمرات ،وأ ّن إســمها ميكــن أ ّن يرفــع مــن
القامئــة عنــد توفــر معلومــات مرضيــة عــن أ ّن ذلــك تــم فعليـاً .ثانيهــا،
أ ّن يتــم تحديــث قاعــدة البيانــات هــذه بشــكل ســنوي ،وأ ّن يقــوم
مكتــب املفــوض الســامي بتعيــن لجنــة خاصــة مــن الخ ـراء املســتقلني
إلنجــاز هــذه املهمــة والتواصــل مبــارشة مــع مجلــس حقــوق اإلنســان.

الجدول  :1اسامء وجنسيات الرشكات غري اإلرسائيلية الواردة يف تقرير
مكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان
اسم الرشكة

جنسية الرشكة

الواليات املتحدة
Airbnb Inc.
هولندا
Booking.com B.V.
فرنسا
Egis Rail
الواليات املتحدة
Expedia Group Inc
 JC Bamford Excavators Ltd.اململكة املتحدة
اململكة املتحدة
Opodo Ltd.
هولندا
Tahal Group International B.V.
الواليات املتحدة
TripAdvisor Inc.
هولندا
Altice Europe N.V.
اللوكسمربج
eDreams ODIGEO S.A.
فرنسا
Egis S.A.
الواليات املتحدة
General Mills Inc.
تايلند
Indorama Ventures P.C.L.
هولندا
Kardan N.V.
الواليات املتحدة
Motorola Solutions Inc.
اململكة املتحدة
Greenkote P.L.C.

طبيعة النشاط
مع املستعمرات
()5
()5
()5
()5
()1
()5
()5
()5
()5
()5
()5
()7
()7
()5
()2
()7

 -5القطاع املايل غري املرصيف
قطاع األوراق املالية
الربــع الرابــع :بلغــت نســبة االرتفــاع يف القيمــة الســوقية ألســهم
الــركات املدرجــة يف بورصــة فلســطني  %1فقــط نهايــة الربــع
الرابــع  2019مقارنــة مبــا كانــت عليــه نهايــة الربــع الســابق ونهايــة
الربــع املناظــر  .2018أي أ ّن القيمــة الســوقية لألســهم ظلــت عــى
حالهــا تقريبـاً 3.8 ،مليــار دوالر .وشــهد الربــع الرابــع تراجعـاً يف عــدد
األســهم املتداولــة بنســبة  %19مقارنــة مــع الربــع الســابق ،ولكــن
قيــم األســهم املتداولــة شــهدت ارتفاع ـاً حــادا ً بنســبة  .%47وظهــر
التبايــن يف الزيــادة بــن عــدد وقيمــة األســهم املتداولــة أيضـاً يف الربــع
الرابــع مقارنــة مــع الربــع املناظــر :زيــادة يف عــدد األســهم بنســبة %2
ويف قيمتهــا بنســبة ( %79أنظــر الجــدول  .)1-5ويعــزى هــذا التبايــن
إىل ارتفــاع أســعار أســهم عــدد مــن الــركات املدرجــة يف البورصــة
مقارنـ ًة بالربــع الســابق واملناظــر ،وعــى رأســها أســهم البنــك الوطنــي
ورشكتــي املــرق والتكافــل للتأمــن.

 .2018ولكــن عــدد وقيمــة األســهم املتداولــة يف العــام  2019شــهدا
انخفاضـاً بنســبة  %23مقارنــة بالعــام  ،2018ويعــزى ذلــك باألســاس
إىل انعــكاس الوضــع الســيايس واالقتصــادي العــام الــذي شــهدته
فلســطني ،األمــر الــذي أدى اىل شــح الســيولة لــدى األف ـراد ،واحجــام
رشيحــة واســعة مــن املســتثمرين عــن االســتثامر بــاألوراق املاليــة.
مــن جهــة أخــرى ،بلــغ اجــايل عــدد املتعاملــن يف ســوق األوراق
املاليــة نحــو  70,193متعامــل مــع نهايــة العــام  ،2019بينهــم %5
مــن املتعاملــن األجانــب ،غالبيتهــم مــن األردن (انظــر الجــدول .)1-5
يوضــح الشــكل  ،1-5صفــة املتعاملــن يف البورصــة تبع ـاً لحصصهــم
النســبية مــن القيمــة الســوقية للتعامــات .ويتضــح مــن الشــكل أن
حصــة الــركات بلغــت  1,553.2( %41مليــون دوالر) يف حــن بلغــت
حصــة األف ـراد  969.5( %26مليــون دوالر).

األداء الســنوي :أغلــق مــؤرش القــدس مــع نهايــة العــام  2019عنــد قطاع التأجري التموييل

حاجــز  526نقطــة ،مســجالً انخفاضــاً قــدره  %1عــن إغالقــه يف
نهايــة العــام  2018والبالــغ  529.4نقطــة .وبلغــت القيمــة الســوقية
ألســهم الــركات املدرجــة  3.8مليــار دوالر مــع نهايــة العــام ،2019
وهــذا يعــادل مــا نســبته  %22مــن الناتــج املحــي االجــايل باألســعار
الجاريــة 1،وميثــل هــذا ارتفاع ـاً قــدره  %1مقارن ـ ًة مــع نهايــة العــام

 -1تــم اســتخدام الناتــج املحــي اإلجــايل باألســعار الجاريــة للعــام  ،2019نظـرا ألن القيمــة
الســوقية لألســهم املتداولــة هــي باألســعار الجاريــة.

الربــع الرابــع :ســجل أداء رشكات التأجــر التمويــي منــوا ً ملحوظ ـاً يف
نهايــة الربــع الرابــع مــن العــام  ،2019إذ بلــغ عــدد العقــود  581عقــد
بقيمــة اســتثامر إجــايل بلــغ  26.4مليــون دوالر نهايــة الربــع الرابــع
 ،2019وميثــل هــذا ارتفاعـاً قــدره  %19و %15يف قيمــة وعــدد العقــود
عــى التــوايل ،وذلــك مقارنــة بالربــع الســابق ،أمــا باملقارنــة مــع الربــع
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جدول  :1-5بعض املؤرشات عىل نشاط التداول يف بورصة فلسطني
البيان
عدد األسهم املتداولة (مليون سهم)
قيمة األسهم املتداولة (مليون دوالر)
القيمة السوقية (مليون دوالر)
عدد الصفقات
اجاميل عدد املتعاملني باألسهم املدرجة يف
بورصة فلسطني
 فلسطيني -مواطن أجنبي

الربع الرابع الربع الثالث الربع الرابع
2019
2019
2018
25.1
31.0
24.7
73.4
49.9
40.9
3,757.5
3,702.7
3,734.9
6,041
6,884
5,761

2018

2019

185.1
353.5
3,734.9
35,030

142.8
273.9
3,757.5
29,276

70,981

70,280

70,193

70,981

70,193

67,616
3,365

66,920
3,360

66,813
3,380

67,616
3,365

66,813
3,380

املناظــر مــن العــام  2018فلقــد انخفضــت قيمــة العقــود بنســبة ،%13
بينــا ارتفــع عــدد العقــود بنســبة ( %12أنظــر الجــدول .)2-5
األداء الســنوي :بلــغ عــدد رشكات التأجــر التمويــي املرخصــة مــن
قبــل هيئــة ســوق رأس املــال  9رشكات ،مقارنــة بنحــو  13رشكــة نهايــة
العــام  .2018كــا بلــغ عــدد العقــود  1,998عقــد بقيمــة اســتثامر
إجــايل بلــغ نحــو  90.9مليــون دوالر يف العــام  ،2019وميثــل هــذا
انخفاضـاً بنســبة  %1يف قيمــة العقــود مقارنــة بالعــام  ،2018باملقابــل
ارتفــع عــدد العقــود بنســبة  ،%21وهــذا يعــزى اىل زيــادة عــدد
عقــود التأجــر التمويــي لألف ـراد( .انظــر الجــدول )2-5
جدول  :2-5إجاميل قيمة وعدد عقود التأجري التموييل

الربع الرابع2018 ،
الربع الثالث2019 ،
الربع الرابع2019 ،
2018
2019

قيمة عقود التأجري
التموييل (مليون دوالر)
30.3
22.1
26.4
92.1
90.9

عدد عقود التأجري
التموييل
517
504
581
1,645
1,998

مــا زال هنــاك تركــز عــال ٍيف عــدد عقــود التأجــر التمويــي يف مدينــة
رام اللــه بنســبة  ،%35تليهــا كل مــن مدينــة نابلــس والخليــل بنســبة
 %15لــكل منهــا .وتســتحوذ بقيــة املحافظــات مجتمعــه عــى %35
مــن اجــايل عــدد العقــود .ومــن املالحــظ أن هنــاك اســتقرارا يف
توزيــع هــذه النســب عــى مــدار الســنوات الســابقة نتيجــة عوامــل

شكل  :1-5توزيع القيمة السوقية ألسهم البورصة وفقاً لصفة
املتعامل كام هي يف نهاية العام ( 2019مليون دوالر)
ﺸرﻛﺎت ﺘﺄﻤﯿن
73.4
%2

ﺒﻨوك
233.8
%6

ﺼﻨﺎدﯿق اﺴﺘﺜﻤﺎر
156.3
%4

أطراف ذوي ﻋﻼﻗﺔ*
381.1
% 10

أﻓراد
969.5
% 26

ﺸرﻛﺎت
ﺠﻬﺎت ﺤﻛوﻤﯿﺔ
390.2

1,553.2
% 41

% 11

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

تتعلــق بهيكليــة االقتصــاد وتركــز األعــال يف بعــض املحافظــات .كــا
أ ّن املركبــات مــا زالــت تشــكل الحصــة األكــر مــن محفظــة التأجــر
التمويــي ،حيــث شــكلت  %84مــن اجــايل قيمــة العقــود نهايــة
العــام  .2019ويعــود الســبب يف اســتمرار الرتكــز يف املركبــات إىل
ســهولة تســجيل ملكيــة املركبــات يف دوائــر الســر وتــدين مخاطرهــا
مــن حيــث وجــود ســوق ثانــوي إلعــادة حيازتهــا .وبلغــت حصــة
الشــاحنات واملركبــات الثقيلــة نســبة  %9مــن محفظــة الـــتأجري
التمويــي ،يف حــن ذهبــت الحصــة املتبقيــة والبالغــة نحــو  %7إىل
املــال املنقــول (مثــل املعــدات وخطــوط اإلنتــاج وغريهــا).
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صندوق  :5التكنولوجيا املالية والرقابة ودورها يف تعزيز الشمول املايل
فرضـ�ت الخدمـ�ات املاليـ�ة الرقميـ�ة (“(�Digital Financial Servic
 ”es (DFٍSنفســها بقــوة يف الســنوات األخــرة ،وتحديــدا ً خــال جائحــة
كورونــا الحاليــة نتيجــة للحجــر املنــزيل ومتطلبــات التباعــد االجتامعــي
الــذي فرضتــه غالبيــة دول العــامل ضمــن جهودهــا يف مكافحــة تفــي
فــروس كورونــا .وأصبــح مــا يعــرف مبصطلــح التكنولوجيــا املاليــة (Fin-
 )echمطروح ـاً عــى طاولــة صنــاع السياســات والهيئــات الرقابيــة .ويــأيت
هــذا االهتــام املتزايــد بالتكنولوجيــا املاليــة والخدمــات املاليــة الرقميــة
نتيجــة لجهــود تعزيــز الشــمول املــايل يف الــدول الناميــة واألقــل منــوا ً،
حيــث توصــف التكنولوجيــا املاليــة بأنهــا مــن أهــم الوســائل املســتخدمة
يف تعزيــز وزيــادة نســب الشــمول املــايل.
تزايــد االهتــام بشــكل كبــر يف التكنولوجيــا املاليــة يف فلســطني بعــد
صــدور االســراتيجية الوطنيــة للشــمول املــايل ،حيــث ينــص الهــدف
االســراتيجي الرابــع يف االســراتيجية عــى “االســتغالل األمثــل لــدور
تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت يف توســيع نطــاق انتشــار واســتخدام
1
الخدمــات املاليــة الرســمية”.

التكنولوجيا املالية ودورها يف تعزيز الشمول املايل وتقليص
تكاليف التشغيل
“تتضمــن الخدمــات املاليــة الرقميــة مجموعــة واســعة مــن املنتجــات
والخدمــات املاليــة مبــا يف ذلــك املدفوعــات واالئتــان واالدخــار
والتحويــات والتأمــن عــر القنــوات الرقميــة .كــا تتضمــن الخدمــات
املاليــة عــر الهواتــف املحمولــة 2.وتشــر البيانــات الصــادرة عــن
التحالــف الــدويل للشــمول املــايل ( )AFIأ ّن غالبيــة الــدول التي شــجعت
اســتخدام الخدمــات املاليــة الرقميــة كانــت بهــدف اســتخدامها كوســيلة
لتعزيــز الشــمول املــايل مــن خــال زيــادة نســب الوصــول واالســتخدام
للخدمــات املاليــة مــن الفئــات املختلفــة يف املجتمــع.
تســاعد التكنولوجيــا املاليــة مــزودي الخدمــات املاليــة عــى تقليــل
التكاليــف التشــغيلية لتقديــم الخدمــات واملنتجــات املاليــة ،وهــو مــا
ينعكــس يف تخفيــض تكلفــة هــذه الخدمــات عــى املســتهلكني .ومــن
األمثلــة عــى ذلــك ارتفــاع نســب الفائــدة عــى االقـراض متناهــي الصغــر
يف فلســطني بســبب ارتفــاع تكاليــف التشــغيل وبالتــايل ارتفــاع التكلفــة
عــى مســتهليك هــذه الخدمــات الذيــن هــم غالبــاً رياديــي االعــال
واصحــاب املشــاريع الصغــرة .ويف حــال اســتخدام التكنولوجيــا املاليــة
مــن قبــل مؤسســات االقــراض املتخصــص سيســهم ذلــك يف انخفــاض
مبــارش يف التكاليــف التشــغيلية وبالتــايل انخفــاض تكاليــف هــذه
الخدمــات عــى املســتهلكني .مثــال اخــر هــو منتــج التأمــن متناهــي
الصغــر ،وهــو منتــج مهــم جــدا ً لرياديــي االعــال واصحــاب املشــاريع
الصغــرة .ويتصــف هــذا النــوع مــن الخدمــات التأمينيــة بارتفــاع
التكاليــف التشــغيلية واملصاريــف االداريــة الالزمــة لتســويقه ،وهــو
مــا يجعــل رشكات التأمــن تحجــم عــن تطويــره .ولكــن ومــع اســتخدام
التكنولوجيــا املاليــة مــن قبــل رشكات التأمــن ميكــن تطويــر وتســويق
هــذا املنتــج وتحقيــق زيــادة يف نســب الوصــول واالســتخدام فيــه ،وهــي
االركان االساســية للشــمول املــايل.

 -1االسرتاتيجية الوطنية للشمول املايل يف فلسطني2018 ،
2 AFI Guideline Note19 (2016) Digital Financial Services: Basic Terminology. www.
afi-global.org

دور الهيئات الرقابية
خلــق تطــور الخدمــات املاليــة الرقميــة واقعــاً ومفهومــاً جديــدا ً
لعمليــات الرقابــة واالرشاف عــى القطــاع املــايل ،اذ يتطلــب األمــر هنــا
آليــات رقابــة وإرشاف مختلفــة عــن اآلليــات التقليديــة .ولقــد بــات
مطلوبـاً مــن الهيئــات الرقابيــة إيجــاد البيئــة املواتيــة لالبتــكار واالبــداع
يف الخدمــات املاليــة الرقميــة ،بيئــة رقابيــة صديقــة لإلبــداع وغــر ُمقيدة،
مــع رضورة الحفــاظ عــى ســامة واســتقرار النظــام املــايل وحاميــة حقوق
املســتهلكني .وتجــدر اإلشــارة إىل أ ّن الخدمــات املاليــة الرقميــة ال تضيــف
مخاطــر رئيســية جديــدة إىل النظــام املــايل غــر تلــك املخاطــر املوجــودة
يف النظــام املــايل التقليــدي مثــل املخاطــر التشــغيلية ،ومخاطــر الســيولة،
ومخاطــر الســوق .ولكــن مــا يختلــف يف حالــة الخدمــات املاليــة الرقميــة
أ ّن هــذه املخاطــر تتــوزع بــن عــدد أكــر مــن الالعبــن ومــزودي
الخدمــات املاليــة الرقميــة اللذيــن يتوجــب عليهــم تطويــر قدراتهــم
يف التعامــل مــع هــذه املخاطــر .وينصــب اهتــام الهيئــات الرقابيــة يف
التعامــل مــع الخدمــات املاليــة الرقميــة عــى املحــاور الرئيســية التاليــة:

متطلبات وتعليامت مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
تــم صياغــة قواعــد إرشــادية ملســاعدة الهيئــات الرقابيــة يف تعزيــز
الشــمول املــايل واملحافظــة عــى نزاهــة النظــام املــايل 3.وتهــدف إىل
مســاعدة الــدول يف خلــق بيئــة مســاندة لالبتــكار واســتخدام الخدمــات
املاليــة الرقميــة ،ويف ذات الوقــت املحافظــة عــى نزاهــة القطــاع املــايل.
وتقــوم هــذه اإلرشــادات عــى مبــدأ األهميــة النســبية بحيــث يتــم
تطبيــق أنظمــة مخففــة مــن متطلبــات مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل
اإلرهــاب اســتنادا ً إىل املخاطــر املرتبطــة باملنتجــات والخدمــات الرقميــة
الجديــدة.

أنظمة الحيطة وانضباط السوق
تهتــم هــذه األنظمــة بنزاهــة املؤسســات املاليــة واســتقرار النظــام املــايل
ككل ،إىل جانــب حاميــة املســتهلكني واملتعاملــن مــن أيــة تعامــات أو
تعاقــدات غــر عادلــة ومــن أيــة تكاليــف مبالــغ فيهــا .كــا ترمــي إىل
ضــان املنافســة بــن مــزودي الخدمــات .وتســتند تدخــات الهيئــات
الرقابيــة بشــكل أســايس إىل املخاطــر املرافقــة للخدمــات املاليــة الرقميــة،
مــع الرتكيــز عــى تلــك الخدمــات التــي لديهــا مخاطــر رئيســية عــى
النظــام املــايل .وبنــاء عليــه يتــم تحديــد مســتوى الرقابــة واالرشاف
املطلــوب ،هــل هــو إرشاف مخفــف أم إرشاف كامــل كاإلرشاف املطبــق
عــى املؤسســات املاليــة التقليديــة.

حامية املستهلكني
تهــدف ترشيعــات وآليــات حاميــة املســتهلك اىل رضورة متكــن املســتهلك
مــن اتخــاذ قـرارات ماليــة مبنيــة عــى املعرفــة ،ومامرســة حقوقــه وأداء
التزاماتــه جــراء اســتخدام الخدمــات املاليــة الرقميــة .كــا ترمــي إىل
أ ّن تكــون لــدى املســتهلك القــدرة عــى الوصــول إىل الخدمــة املاليــة
بالتكلفــة والوقــت املناســبني ،وأ ّن تتوفــر آليــة واضحــة لتقديــم الشــكاوى
وســبل معالجتهــا.
3 FATF GUIDANCE Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Measures
and Financial Inclusion, FATF, March, 2017, https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/
content/images/Updated-2017-FATF-2013-Guidance.pdf
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توقيت التدخل
الســؤال املهــم الــذي يواجــه الهيئــات الرقابيــة املســؤولة عــن تنظيــم
ورقابــة الخدمــات املاليــة الرقميــة هــو متــى يجــب عــى الهيئــة الرقابيــة
التدخــل للتنظيــم واالرشاف .ويف هــذا الســياق ،تختلــف التجــارب الدولية
وفقـاً للنظــام القانــوين الســائد يف الدولــة املعنيــة .إذ تعمــل الــدول التــي
تتبــع القانــون املــدين ( )Civil Lawعــى وضــع الترشيعــات واألطــر
التنظيميــة بداي ـ ًة قبــل الســاح بتطبيــق الخدمــات املاليــة االلكرتونيــة
واالبتــكارات .بينــا تنتهــج الــدول التــي تتبع القانــون العــام (Common
 )Lawأســلوباً مغايـرا ً ،حيــث يســبق تطبيــق االبتــكارات املاليــة الرقميــة
تطويــر األطــر الترشيعيــة والرقابيــة .ومــن أوائــل التجــارب الدوليــة يف
اســتخدام الخدمــات املاليــة الرقميــة لتعزيــز الشــمول املــايل ،تجربــة
كل مــن الفلبــن وكينيــا التــي اســتخدمت منهــج “الفحــص والتعلــم”
يف التعامــل مــع االبتــكارات املاليــة الرقميــة 4.ولقــد تطــور منهــج

“الفحــص والتعلــم” ليصــل إىل نظــام اشــتهر بعــد اســتخدامه يف بريطانيــا
وســنغافورة وهــو مــا يعــرف ب ( ،)Regulatory Sandboxحيــث متنــح
الهيئــات الرقابيــة الفرصــة ألصحــاب االبتــكارات املاليــة لتطبيــق منــوذج
تجريبــي البتكاراتهــم يف بيئــة افرتاضيــة ،وتحــت الســيطرة وضمــن
ضوابــط معينــة ،ولكــن دون القيــود الرقابيــة التقليديــة املكثفــة .أي أ ّن
هــذا النظــام يوفــر املــكان اآلمــن الــذي يتــم فيــه تجريــب االبتــكار املــايل
وفهــم املخاطــر املرتبطــة بــه قبــل الســاح بتطبيقــه عــى نطــاق واســع
وتجــاري .ويذكــر أ ّن هيئــة ســوق رأس املــال وســلطة النقــد الفلســطينية
تعكفــان اآلن عــى تطويــر تطبيــق مثــل هــذا النظــام لتشــجيع وتنظيــم
ابتــكارات التكنولوجيــا املاليــة يف فلســطني.

د .بشار أبو زعرور
مدير عام االدارة العامة للدراسات والتطوير هيئة سوق رأس املال

		
4 GDDFI Discussion Paper (2016): Digital Financial Services: Regulating for Financial Inclusion. An ICT Perspective, https://www.itu.int/en/ITUD/Conferences/
GSR/Documents/GSR2016/Digital_financial_inclusion_GDDFI.pdf
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 2019إىل  9,717رخصــة ،وميثــل هــذا انخفاضــاً عــن عددهــا يف العــام
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خاصــة يف املناطــق الريفيــة ،ال يتــم تســجيلها واســتصدار رخــص بنــاء لهــا.
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الربــع الرابــع :يعــرض الشــكل  1-6التطــ ّور يف عــدد رخــص البنــاء
املســ ّجلة ومســاحات األبنيــة املرخّصــة .وصــل عــدد رخــص البنــاء
املســجلة يف فلســطني يف الربــع الرابــع  2019إىل  2,654ترخيــص ،بارتفــاع
بنســبة  %20عــن الربــع الســابق .وبنســبة  %2مقارنــة بالربــع املناظــر.
الــكل حــوايل
كــا بلغــت حصــة املبــاين غــر الســكنية مــن العــدد ّ
 .%7مــن ناحيــة ثانيــة ،بلغــت املســاحات املرخصــة يف الربــع الرابــع
 2019نحــو  1,180.8ألــف مــر مربــع ،وهــذا أعــى بنســبة  %29عــن
املســاحات املرخّصــة يف الربــع الســابق .يف حــن اســتقرت املســاحات
املرخصــة عنــد نفــس مجموعهــا يف الربــع املناظــر مــن العــام الســابق.

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

2,000
1,500
1,000
500
0

*البيانــات ال تشــمل ذلــك الجــزء مــن محافظــة القــدس والــذي ضمــه االحتــال
اإلرسائيــي إليــه عنــوة بعيــد احتاللــه للضفــة الغربيــة عــام .1967
**ال تشمل رخص األسوار

أعداد السيارات
عــدد الســيارات املس ـ ّجلة للمــرة األوىل هــو مــؤرش معتمــد عــى
الحالــة االقتصاديــة وتوقّعــات الســكان .إذ نظــرا ً الرتفــاع أســعار
الســيارات ،وأل ّن رشاءهــا غالبـاً مــا يتــم عــر االقـراض املــريف ،فــإ ّن
هــذا املــؤرش يعـ ّـر عــن املنــاخ االقتصــادي والتوقعــات.
الربــع الرابــع :وصــل عــدد الســيارات الجديــدة واملســتعملة
(املس ـ ّجلة للمــرة األوىل) يف الضفــة الغربيــة يف الربــع الرابــع مــن
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العــام  2019إىل  7,309ســيارة .وهــذا يقــل مبقــدار  142ســيارة
عــن عددهــا يف الربــع الســابق ،ويقــل مبقــدار  1,457ســيارة
عــن عددهــا يف الربــع املناظــر مــن العــام  .2018وبلغــت نســبة
الســيارات املســتعملة  %80مــن اإلجــايل ،جــاء نحــو  %8منهــا مــن
الســوق اإلرسائيليــة (أنظــر الجــدول .)2-6
األداء الســنوي :بلــغ عدد الســيارات الجديدة واملســتعملة (املسـ ّجلة
للمــرة األوىل) يف الضفــة الغربيــة يف العــام  26,337 ،2019ســيارة.
وهــذا يقــل مبقــدار  5,770ســيارة عــن عددهــا يف العــام ،2018
أي انخفــاض بنســبة  .%18وجــاء هــذا الرتاجــع نتيجــة انخفــاض
الســيارات الجديــدة واملســتعملة املســتوردة مــن الخــارج بنســبة
 %13و %20عــى التــوايل ،كــا انخفــض عــدد الســيارات املســتعملة
املســتوردة مــن إرسائيــل بنســبة ( %8انظــر الجــدول .)2-6

مؤرش سلطة النقد لدورة األعامل
املوســع لــدورة األعــال “هــو
مــؤرش ســلطة النقــد الفلســطينية ّ
مــؤرش شــهري يُعنــى يرصــد تذبذبــات النشــاط االقتصــادي
الفلســطيني مــن حيــث مســتويات اإلنتــاج واملبيعــات والتوظيــف.
ويتــم حســاب املــؤرش باالعتــاد عــى اســتطالع آراء عينــة ممثلــة
مــن مــدراء املنشــآت الصناعيــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة
حــول املســتويات الحاليــة للتشــغيل واإلنتــاج واملبيعــات ،وتوقعــات
تغّريهــا يف األشــهر القادمــة” .ويوفــر املــؤرش ،الــذي بــدأت ســلطة
النقــد بإصــداره منــذ ترشيــن الثــاين  ،2012توقعــات وانطباعــات
آنيــة عــن حالــة االقتصــاد قبــل صــدور املــؤرشات االقتصاديــة
الكليــة التــي يســتغرق جمعهــا واصدارهــا وقتــا طويــا نســبيا.

املقارنــة الربعيــة :شــهد متوســط مــؤرش دورة االعــال يف فلســطني
خــال أشــهر الربــع الرابــع مــن العــام  2019ارتفاع ـاً مبقــدار 2.1
نقطــة مقارنــة بالربــع الســابق ،ليصــل إىل نحــو ( )12.7-نقطــة.
ويعــزى الســبب يف االرتفــاع إىل تحســن املــؤرش يف الضفــة الغربيــة
مبقــدار  4.7نقطــة ،إثــر عــودة اي ـرادات املقاصــة ،ليصــل إىل (.)7-
باملقابــل شــهد متوســط املــؤرش تراجعــا مبقــدار  6.7نقطــة يف قطــاع
غــزة ،ووصــل إىل ( .)29.3-أمــا باملقارنــة مــع الربــع املناظــر مــن
العــام الســابق ،فقــد انخفضــت قيمــة املــؤرش املتوســط مبقــدار 6.9
نقطــة يف فلســطني ،نتيجــة االنخفــاض الكبــر يف الضفــة الغربيــة
مبقــدار  ،12.9وارتفــاع طفيــف مبقــدار  0.7نقطــة يف قطــاع غــزة
(أنظــر الشــكل .)2-6
األداء الســنوي :شــهد متوســط مــؤرش ســلطة النقــد لــدورة االعــال
خــال أشــهر العــام  2019يف فلســطني انخفاض ـاً ملحوظ ـاً مبقــدار
 7نقــاط مقارنــة بالعــام  2018ليصــل إىل ( .)9.5-ويعــزى الســبب
يف هــذا الرتاجــع عــى انخفــاض متوســط املــؤرش بشــكل حــاد يف
الضفــة الغربيــة مبقــدار  11.1نقطــة ،مقابــل تحســن طفيــف يف
قطــاع غــزة مبقــدار  1.9نقطــة.
شكل  :2-6مؤرش سلطة النقد لدورة االعامل يف فلسطني

تـراوح قيمــة املــؤرش بــن  100+و ،100-وكلــا كان املــؤرش موجبـاً
تحســن يف اســترشاف الوضــع
وكلــا ارتفعــت قيمتــه دل ذلــك عــى ّ
االقتصــادي العــام .وبالعكــس كلــا كانــت القيمــة ســالبة وكلــا
تراجعــت دلــل ذلــك عــى تراجــع األداء اإلقتصــادي .أمــا إذا مل
يطــرأ تبــدل عــى قيمــة املــؤرش فهــذا يعنــي أن األوضــاع مســتقرة
ومســتمرة عــى حالهــا وليســت بصــدد التغــر يف املســتقبل القريب.
والصعيــد املهــم يف املــؤرش هــو عــدد نقــاط التغــر التــي تطــرأ عليــه
مــن شــهر اىل آخــر ،صعــودا وهبوطــا.
جدول  :2-6أعداد السيارات الجديدة واملستعملة املسجلة ألول مرة يف الضفة الغربية
الفرتة
الربع الرابع 2018
2018
الربع الثالث 2019
الربع الرابع 2019
2019

سيارات من السوق
الخارجي (جديد)
1,755
6,303
1,295
1,481
5,460

سيارات من السوق
الخارجي (مستعمل)
6,560
23,892
5,469
5,373
19,122

سيارات من السوق
االرسائييل (مستعمل)
451
1,912
403
455
1,755

املجموع
8,766
32,107
7,167
7,309
26,337
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صندوق  :6مخترب االمساواة العاملي :تراجع مستمر يف توزيع الدخل القومي يف فلسطني
يحظــى موضــوع التوزيــع غــر املتكافــئ للدخــول والــروات باهتــام غــر
مســبوق يف الســنوات األخــرة .وجــاء هــذا نتيجــة التصاعــد الكبــر يف حصــة
الطبقــات الغنيــة مــن إجــايل الدخــل والــروة يف معظــم أنحــاء العــامل .ولقــد
وثقــت الدراســات أ ّن التحيــز يف التوزيــع عــاد اآلن إىل املســتويات املجحفــة
التــي كان عليهــا يف مطلــع القــرن املــايض .أي أ ّن املســار الــذي انطلــق منــذ
نهايــة الحــرب العامليــة الثانيــة ،والــذي نجــح يف تقليــص فجــوات الدخــل
والــروة فقــد زخمــه كليـاً بــدءا ً منــذ مطلــع الســبعينات .ويوثــق كتــاب تومــاس
بيكتــي الرائــد أ ّن حصــة أغنــى  %10مــن الســكان يف الواليــات املتحــدة مثــا
بلغــت نحــو  %50مــن إجــايل الدخــل (مبــا فيــه عوائــد رأس املــال) يف العقــد
األول مــن القــرن الحــايل ،وهــي نســبة قريبــة مــن املســتوى الــذي كانــت عليــه
يف  ،1910علـاً بأنهــا كانــت قــد انحــدرت إىل  %35فقــط يف ســبعينات القــرن
املــايض .وال تختلــف الصــورة كث ـرا ً يف الــدول األخــرى عــا شــهدته الواليــات
1
املتحــدة.
ويف إطــار زيــادة االهتــام بتوثيــق الرتاجــع يف توزيــع الدخــل ،والبحــث
عــن أســباب وديناميــات هــذه االنتكاســة عــر الزمــن ،تــم تأســيس “مختــر
الالمســاواة العاملــي” مــن قبــل مجموعــة مــن الباحثــن األكادمييــن مــن
مختلــف أنحــاء العــامل .ويصــدر املختــر تقريـرا ً دوريـاً (مــرة كل عامــن) عــن
تطــور الالمســاواة يف عــدد كبــر مــن دول العــامل 2.ويقــوم التقريــر بعــرض
وتحليــل البيانــات التــي توفرهــا قاعــدة بيانــات الالمســاواة العامليــة ،التــي
يســاهم يف توفريهــا أكــر مــن  100اقتصــادي ينتمــون إىل نحــو  70دولــة
مختلفــة حــول العــامل .توفــر هــذه القاعــدة بيانــات عــن الالمســاواة لعــدة
بلــدان حــول العــامل مــن بينهــا فلســطني والــدول العربيــة األخــرى .ســوف
نعــرض يف هــذا الصنــدوق بعــض معــامل قاعــدة البيانــات الخاصــة مبختــر
الالمســاواة العاملــي ،واملنهجيــة التــي يســتخدمها ،ثــم نركــز عــى تطــور
مــؤرشات توزيــع الدخــل يف فلســطني باملقارنــة مــع نظريهــا يف األردن.

قاعدة بيانات الالمساواة العاملية
ال تنــر بعــض الــدول احصــاءات تفصيليــة عــن توزيــع الدخــل والــروة فيهــا.
ويتــم عــادة االعتــاد عــى بيانــات مســوح االنفــاق والدخــل االرسيــة لرصــد
اتجاهــات الالمســاواة .ولكــن هــذه املســوح تعطــي صــورة عامــة غــر وافيــة
كونهــا ال تحــدد بدقــة مســتوى الدخــل والــروة لــدى الطبقــة الغنيــة .ومــن
اجــل التغلــب عــى هــذه املعضلــة ابتكــر الباحثــون يف “مختــر الالمســاواة
العامليــة” منهجيــة زاوجــت بشــكل شــفاف وموثــق بــن عــدد كبــر مــن
املصــادر ،للوصــول إىل أكــر البيانــات موثوقيــة عــن توزيــع الدخــل مــن
املصــادر املختلفــة ،ســواء الوطنيــة أو الدوليــة أو الخاصــة .وتشــتمل هــذه
عــى بيانــات مســوح الدخــل واالنفــاق االرسيــة ،بيانــات رضيبــة الدخــل،
بيانــات عــن الــروة (مــن املصــادر الصحفيــة التــي كمجلــة فوربــس وغريهــا)،
وبيانــات الحســابات القوميــة وغريهــا الكثــر .وقــد أعطــت هــذه املنهجيــة
املبتكــرة الباحثــن القــدرة عــى رصــد تطــورات مســتويات الالمســاواة يف
الدخــل والــروة بشــكل أكــر دقــة وعــر أفــق ســنوات متعــددة يف كافــة
دول العــامل تقريبــا .وهــذه الــروة النــادرة مــن املعلومــات املوثقــة واملمنهجــة
3
متاحــة اآلن لالســتخدام مــن قبــل كافــة الباحثــن.

الدخل القومي عوضا عن الناتج املحيل
يؤكــد “مختــر الالمســاواة العاملــي” عــى أفضليــة اعتــاد مــؤرش الدخــل
القومــي بــدالً مــن الناتــج املحــي مــن أجــل مالحقــة التطــور يف توزيــع
1 See Fig 8.5 in Thomas Piketty’s Capital in the 21st Century.
2 World Inequality Database, World inequality report 2018, https://wir2018.wid.
world/files/download/wir2018-full-report-english.pdf.
3 The World Inequality Lab. https://wid.world/world-inequality-lab/

الدخــل .ويعــود الســبب يف هــذا إىل أمريــن .األول ،أ ّن الناتــج املحــي
يتــوزع عــى املقيمــن وعــى غــر املقيمــن أيضــاً ،يف حــن يســتثني
الدخــل القومــي الحصــة مــن الدخــل التــي تذهــب إىل غــر املقيمــن.
كــا يأخــذ الدخــل القومــي بالحســبان الدخــل الــذي يحققــه املواطنــون
4
الذيــن يعملــون يف الخــارج ،ويقومــون بتحويلــه إىل داخــل الوطــن.
ثانيـاً ،أ ّن مــؤرش الناتــج املحــي يتضمــن يف حســابه اهتــاك مخــزون رأس
املــال ،يف حــن يتــم اســتثناء اإلهتــاك مــن الدخــل القومــي ،نظ ـرا ألن
اهتــاك رأس املــال ال يعتــر مبثابــة دخــل ألي طــرف مــن األط ـراف.
مــن جهــة أخــرى فــان توزيــع الدخــل ،حســب املنهجيــة املســتخدمة يف
قاعــدة بيانــات الالمســاواة العامليــة ،يتعلــق فقــط باألفـراد الذيــن تبلــغ
أعامرهــم  20عامــا فــا فــوق .وهــذا يعنــي أن تباينــا ملحوظــا ميكــن
أن يظهــر بــن البيانــات التــي يتوصــل إليهــا مختــر الالمســاواة العاملــي
واألرقــام مــن املصــادر الوطنيــة أو الدوليــة األخــرى.

ارتفاع الالمساواة يف توزيع الدخل يف فلسطني
تبعــاً لقاعــدة البيانــات الخاصــة مبختــر الالمســاواة العاملــي يســتدل
أ ّن حصــة أغنــى  %10مــن الســكان يف فلســطني مــن الدخــل القومــي
ارتفعــت مــن نحــو  %48يف العــام  1990إىل نحــو  %50.5يف العــام
 .2016باملقابــل تراجــع نصيــب رشيحــة النصــف األفقــر مــن الســكان
مــن  %14.9إىل نحــو  %13.5خــال نفــس الفــرة .كــا تراجعــت حصــة
الفئــات التــي تقــع تحــت أغنــى  %10وفــوق أفقــر  %40( %50مــن
إجــايل الســكان) مــن نحــو  %37يف العــام  1990اىل نحــو  %36يف العــام
 .2016وهــذا يعنــي أن توزيــع الدخــل يف فلســطني شــهد تراجعــا خــال
الفــرة ،مــن ناحيــة ارتفــاع حصــة أغنــى  %10مــن الســكان عــى حســاب
كافــة الفئــات األخــرى ،وخصوص ـاً عــى حســاب املجموعــة األفقــر مــن
الســكان .إذ يف حــن كان نصيــب العشــر األغنــى مــن الســكان مــن
الدخــل القومــي يف فلســطني يبلــغ نحــو  42ضعــف نصيــب العشــر
األفقــر يف العــام  ،1990ارتفعــت النســبة إىل  50ضعــف يف .2016
جدول  :1توزيع الدخل القومي يف فلسطني واألردن عىل الرشائح السكانية
2016-2009 2008-1999 1998-1990
الرشيحة
فلسطني
%50.6
%49.5
%48.1
العشري األغنى
%35.9
%36.4
%37.1
الرشيحة  40%العليا واملتوسطة
%13.4
%14.1
%14.8
الرشيحة  50%األفقر
األردن
%49.0
%46.6
%50.9
العشري األغنى
%34.0
%35.6
%33.4
الرشيحة  %40املتوسطة
%17.0
%17.8
%15.8
الرشيحة  %50األفقر
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يعــرض الشــكل  1تطــور حصــة العشــر األغنــى مــن الدخــل القومــي يف
كل مــن األردن وفلســطني خــال للفــرة  2016-1990عــى ضــوء البيانات
مــن “مختــر الالمســاواة العاملــي” .وميكــن متييــز ثــاث فـرات رئيســية
يف الشــكل .األوىل ،خــال عقــد التســعينات التــي كان نصيــب العشــر
االغنــى يف األردن اعــى مــا كان عليــه يف فلســطني (نحــو  %15مــن
الدخــل يف األردن مقارنــة مــع  %48يف فلســطني) .الثانيــة ،بــن األعــوام

 -4راجع صندوق “نظام الحسابات القومية” يف العدد  52من املراقب االقتصادي.

28

المراقب االقتصادي ،عدد 2019 / 60

 2008-1999حيــث طــرأ انخفــاض ملحــوظ عــى حصــة أغنــى  %10مــن
ســكان األردن (إىل نحــو  )%46يف حــن تابعــت حصــة أغنــى عشــر يف
فلســطني ارتفاعهــا املتهــاود ولكــن املســتمر .والتــي كان فيهــا نصيــب
العشــر االغنــى يف فلســطني اعــى مــن األردن ،أمــا خــال الفــرة األخــرة،
بــدءا مــن العــام  2009فلقــد شــهدت يف بدايتهــا تقاربــاً يف حصــص
األغنيــاء مــن اجــايل الدخــل ،أعقبهــا انخفــاض يف نصيــب العشــر األغنى
يف األردن مقابــل اســتقرار حصــة أغنيــاء فلســطني عــى نحــو  %51مــن
اجــايل الدخــل.
انعكــس التبايــن يف نصيــب العشــر االغنــى بــن البلديــن خــال الفـرات
الثــاث عــى الالمســاواة يف التوزيــع اإلجــايل للدخــل .وكــا يوضــح
الجــدول  1فــإ ّن حصــة أفقــر  %50مــن الســكان ارتفعــت يف األردن مــن
 %15.8اىل  %17.0بــن  1990و ،2016يف حــن هبطــت الحصــة املناظــرة
يف فلســطني مــن  %14.8إىل  %13.4خــال نفــس الفــرة .كــا شــهدت
حصــة الرشائــح العليــا واملتوســطة (أقــل مــن اغنــى  %10وأعــى مــن
أفقــر  )%50النزعــة ذاتهــا .ومــن املثــر للقلــق أ ّن تعــزز الالمســاواة
يف توزيــع الدخــل يف فلســطني كان مســارا ً مســتدمياً ومتصاعــدا ً خــال
العقــود املاضيــة.

شكل  :1نصيب العشري األعىل من الدخل القومي يف فلسطني واألردن
خالل الفرتة 2016-1990
53.0%
51.0%
49.0%
47.0%
45.0%
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
اﻷردن

ﻓﻠﺴطﯿن
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اسالم ربيع ،ماس

 -7األسعار والتضخم

1

الرقــم القيــايس ألســعار املســتهلك هــو متوســط أســعار مجموعــة
مختــارة مــن الســلع والخدمــات األساســية التــي تعكــس منط اســتهالك
العائلــة املتوســطة يف بلــد مــا .ويطلــق عــى مجموعــة هــذه الســلع
والخدمــات اســم “س ـلّة االســتهالك” .ومع ـ ّدل التضخــم هــو مع ـ ّدل
االرتفــاع يف هــذا الرقــم القيــايس بــن تاريخــن محدديــن .ويعــر مع ّدل
التضخــم عــن التغــر يف الق ـ ّوة الرشائيــة للدخــل .إذ باف ـراض ثبــات
األجــور والرواتــب االســمية ،فــإ ّن تضخــم األســعار مبقــدار  %10يف
الســنة يعنــي أ ّن القـ ّوة الرشائيــة للدخــول انخفضــت بنفــس النســبة.

الرقم القيايس لألسعار
يبــن الشــكل  1-7منحيــن ،يصــور األول تطــور الرقــم القيايس ألســعار
املســتهلك (عــى املحــور األميــن) بــن الربــع األول  2010والربــع
الرابــع  .2019املنحنــى الثــاين يقيــس (عــى املحــور األيــر) التبــدل
املئــوي يف الرقــم القيــايس ألســعار املســتهلك يف كل ربــع ســنة مقارنــة
مــع الربــع الســابق عليــه ،أي معـ ّدل التضخــم يف كل ربــع ســنة.
الربــع الرابــع :وصــل الرقــم القيــايس ألســعار املســتهلك يف الربــع
الرابــع  2019إىل  101.93مقارنــة مــع  102.20يف الربــع الثالــث
 .2019أي أ ّن مع ـ ّدل التضخــم بــن الربعــن الثالــث والرابــع للعــام
 2019كان ســالباً (انخفــاض يف األســعار) بنســبة  .%0.27وجــاء هــذا
االنخفــاض نتيجــة انخفــاض أســعار مجموعــة املالبــس واألحذيــة
(مبقــدار  ،)%1.85وأســعار مجموعــة املــواد الغذائيــة واملرشوبــات
املرطبــة (مبقــدار  ،)%0.43وأســعار ســلع وخدمــات متنوعــة
 -1مصــدر األرقــام يف هــذا القســم :الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني .2020 ،مســوح
األرقــام القياســية .2019 - 2010 ،بالتعــاون مــع ســلطة النقــد الفلســطينية الحتســاب
الق ـ ّوة الرشائيــة.

( .)%0.02باملقابــل ارتفــع الرقــم القيــايس ألســعار املســتهلك يف
الربــع الرابــع  2019مقارنــة مــع الربــع املناظــر مــن العــام الســابق
بنســبة .%1.60
األداء الســنوي :ســجل الرقــم القيــايس ألســعار املســتهلك يف
فلســطني خــال العــام  2019ارتفاعــاً مقــداره  %1.58مقارنــة
بالعــام  2018حيــث وصــل الرقــم القيــايس إىل ( 101.58تضخــم
يف األســعار) .وتولــد هــذا عــن ارتفــاع مبعــدل  %1.81يف الضفــة
الغربيــة ،ومعــدل  %1.37يف القــدس  ،J1ومعــدل  %0.40يف قطــاع
غــزة .ويعــود صــايف ارتفــاع أســعار املســتهلك يف فلســطني الرتفــاع
أســعار بعــض الســلع والخدمــات مقابــل انخفــاض أخــرى .مث ـاً،
ارتفعــت أســعار مجموعــة املــواد الغذائيــة واملرشوبــات املرطبــة
مبقــدار ( ،)%3.33وأســعار مجموعــة املرشوبــات الكحوليــة والتبــغ
(مبقــدار  ،)%1.36وأســعار مجموعــة الســلع والخدمــات الرتفيهيــة
والثقافيــة (مبقــدار  ،)%12.33وأســعار مجموعــة خدمــات املطاعــم
واملقاهــي والفنــادق (مبقــدار  .)%2.33باملقابــل انخفضــت أســعار
مجموعــة االقمشــة واملالبــس واالحذيــة (مبقــدار  ،)%2.63وأســعار
مجموعــة املســكن ومســتلزماته (مبقــدار  ،)%0.14وأســعار مجموعــة
االثــاث واملفروشــات والســلع املنزليــة (مبقــدار  ،)%1.11وأســعار
مجموعــة االتصــاالت مبقــدار (.)%3.08

أسعار الجملة وأسعار املنتج
الربــع الرابــع :انخفــض الرقــم القيــايس ألســعار الجملــة (ســعر البيــع
إىل تجــار التجزئــة) مبقــدار  %1.86بــن الربــع الثالــث والرابــع للعــام
 .2019ونتــج هــذا عــن انخفــاض أســعار الجملــة للســلع املحليــة
مبقــدار  ،%1.91وانخفــاض أســعار الجملــة للســلع املســتوردة مبقــدار
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 .%0.91باملقابــل ارتفــع الرقــم القيــايس ألســعار املنتــج (األســعار التــي
يتلقّاهــا املنتجــون املحلّيــون) بنســبة  %0.26بــن الربعــن املتالحقــن،
ونتــج هــذا عــن ارتفــاع أســعار املنتــج للســلع املنتجــة واملســتهلكة
محليـاً بنســبة  ،%0.34بينــا انخفضــت أســعار املنتــج للســلع املنتجــة
محليـاً ومصــدرة للخــارج مبقــدار ( %0.50أنظــر الشــكل .)2-7

ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌوﯿﺔ )(%

اﻟرﻗم اﻟﻘﯿﺎﺴﻲ ﻷﺴﻌﺎر اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك
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األداء الســنوي :ســجل الرقــم القيــايس العــام ألســعار الجملــة ارتفاعــاً
نســبته  %0.11خــال العــام  2019مقارنــة بالعــام  ،2018ونتــج هــذا عــن
ارتفــاع أســعار الجملــة للســلع املحليــة مبقــدار  ،%1.41بينــا انخفضــت
أســعار الجملــة للســلع املســتوردة مبقــدار  %0.86مقارنــة بالعــام الســابق.
باملقابــل انخفــض الرقــم القيــايس ألســعار املنتــج يف فلســطني بنســبة
 %0.58خــال العــام  2019مقارنــة بالعــام  ،2018ونتــج هــذا عــن انخفاض
أســعار املنتــج للســلع املســتهلكة محليـاً مبقــدار  ،%0.60وانخفــاض أســعار
املنتــج للســلع املنتجــة محلي ـاً واملصــدرة للخــارج مبقــدار .%0.42

شكل  :1-7تط ّور الرقم القيايس ألسعار املستهلك ومعدّل التضخم
(سنة األساس )2018

2019

2017

2018

2015

2016

2014

2013

2011

2012

2010

األسعار والقوة الرشائية

2

القــوة الرشائيــة للشــيكل :معـ ّدل تضخــم األســعار يف االقتصــاد هــو
يف الوقــت ذاتــه مقيــاس لتطــ ّور القــوة الرشائيــة لكافّــة األفــراد
الذيــن يتلقــون رواتبهــم بالشــيكل وينفقــون كامــل دخلهــم بهــذه
العملــة ،أي أ ّن تطــور القــوة الرشائيــة لهــذه العملــة يعــادل
ويعاكــس معــدل التغــر يف األســعار خــال نفــس الفــرة.

شكل  :2-7تط ّور الرقم القيايس ألسعار الجملة وأسعار املنتج
(سنة األساس )2007
135
130

أﺴﻌﺎر اﻟﻤﻨﺘﺞ

125

الربــع الرابــع :تشــر البيانــات إىل انخفــاض مــؤرش أســعار املســتهلك خالل
الربــع الرابــع  2019بنحــو  %0.27مقارنــة بالربــع الســابق ،وارتفاعــه
بنحــو  %1.60مقارنــة بالربــع املناظــر ،وهــو مــا يعنــي تحســن القــوة
الرشائيــة بعملــة الشــيكل مقارنــة بالربــع الســابق ،وتراجعهــا مقارنة
بالربــع املناظــر ،بنفــس معــدالت التضخــم املذكــورة (أنظــر الشــكل
.)3-7

الق ـ ّوة الرشائيــة للــدوالر والدينــار :شــهد الربــع الرابــع  2019تراجع ـاً يف
ســعر رصف الــدوالر مقابــل الشــيكل بنحــو  ،%1.05و ،%5.62مقارنــة
بالربــع الســابق واملناظــر عــى التــوايل .وبنــا ًء عــى ذلــك ،فــإن القــوة
الرشائيــة لألفــراد الذيــن يتلقــون رواتبهــم بالــدوالر وينفقــون كامــل
مرصوفاتهــم بالشــيكل ،قــد انخفضــت خــال الربــع الرابــع مقارنــة
بالربــع الســابق واملناظــر بنســبة  ،%0.78و ،%7.20عــى الرتتيــب.
ونظـرا ً الرتبــاط الدينــار األردين مــع الــدوالر بســعر رصف ثابــت فقد
شــهدت القــوة الرشائيــة للدينــار نفــس التطــورات التــي طــرأت
عــى الــدوالر تقريبــاً (أنظــر الشــكل .)3-7
األداء الســنوي :انخفــض ســعر رصف الــدوالر مقابــل الشــيكل خــال
العــام  2019بنســبة  ،%0.81مقارنــة بالعــام الســابق ،مــا يعنــي
انخفــاض القــوة الرشائيــة لألف ـراد الذيــن يتلقــون رواتبهــم بالــدوالر،
وينفقــون كامــل مرصوفاتهــم بالشــيكل خــال هــذا العــام ،بنســبة ،%2.39
وينطبــق ذلــك عــى عملــة الدينــار األردين ،الرتباطهــا بســعر رصف ثابــت
مــع الــدوالر (أنظــر الشــكل .)3-7
 -2تعـ ّرف القــوة الرشائيــة عــى أنّهــا “القــدرة عــى رشاء الســلع والخدمــات باســتخدام مــا ميلكــه
الفــرد مــن دخــل وثــروة .وتعتمــد عــى دخــل املســتهلك وعــى التغــر يف معــدل تبــدل األســعار
وســعر رصف العملــة ،وهــو مــا يعنــي أ ّن التغــر يف القــوة الرشائيــة باف ـراض ثبــات الدخــل =
معــدل التغــر يف ســعر رصف العملــة مقابــل الشــيكل -معــدل التضخــم.
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األداء الســنوي :ارتفــع معــدل التضخــم يف  2019بنحــو %1.58
مقارنــة مــع  ،2018أي أن القــوة الرشائيــة للشــكيل انخفضــت بنحــو
 %1.58خــال العــام  2019مقارنــة بالعــام .2018
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شكل  :3-7تطور القوة الرشائية بالعمالت املختلفة (نسبة مئوية)
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اﻟدﯿﻨﺎر

اﻟدوﻻر
ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺒق

اﻟﺸﯿﻛل
ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻟرﺒﻊ اﻟﺴﺎﺒق

املصــدر :تــم حســاب األرقــام بنــا ًء عــى بيانــات ســلطة النقــد الفلســطينية والجهــاز املركــزي
لإلحصاء الفلســطيني.
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صندوق  :7منوذج للتنبؤ بالوظائف واملهارات املطلوبة يف سوق العمل يف فلسطني
أطلقــت اليونيســكو يف بدايــة العــام  2020منــوذج التنبــؤ باملهــارات التــي
يحتاجهــا ســوق العمــل يف فلســطني وذلــك بالتعــاون مــع معهــد أبحــاث
السياســات االقتصاديــة (مــاس) .يــأيت هــذا العمــل يف إطــار مــروع
تشــغيل الشــباب يف منطقــة البحــر املتوســط ( ،)YEMالــذي يهــدف اىل
تحســن منظومــة إعــداد القــوى العاملــة ،وخفــض معــدل البطالــة وســط
الشــباب ،وتطويــر وتشــجيع التعليــم والتدريــب املهنــي .وهــذا النمــوذج
ليــس األول مــن نوعــه يف فلســطني ،إذ قامــت اليونيســكو يف بدايــة العــام
 2017بإعــداد منــوذج مشــابه ،بالتعــاون مــع مــاس أيض ـاً .واســتنادا ً إىل
النمــوذج القديــم تــم تطويــر الجديــد ليعــر عــن واقــع ســوق العمــل يف
فلســطني بشــكل أفضــل.
تكمــن أهميــة هــذا النمــوذج يف أنــه يحــدد املهــارات التــي يحتاجهــا
ســوق العمــل يف فلســطني ،واملهــن التــي يحتاجهــا كل نشــاط اقتصــادي
يف املســتقبل .والهــدف مــن هــذا تشــجيع الطــاب يف جميــع مراحلهــم
التعليميــة عــى التوجــه نحــو دراســة التخصصــات األكــر طلبـاً يف ســوق
العمــل الفلســطيني ،واالبتعــاد عــن التخصصــات األقــل طلبــاً .وهــذا
يــؤدي بــدوره إىل خفــض معــدل البطالــة املرتفــع يف فلســطني.
يقــوم هــذا النمــوذج عــى املوازنــة بــن جانبــي الطلــب والعرض يف ســوق
العمــل يف فلســطني .ويتكــون جانــب الطلــب مــن توقــع عــدد العاملــن
حســب املهنــة يف كل نشــاط اقتصــادي بنــاء عــى ثالثــة ســيناريوهات
(ســيناريو األســاس ،والســيناريو املتفائــل ،والســيناريو املتشــائم) .وتــم
بنــاء هــذه الســيناريوهات عــى أســاس الحالــة االقتصاديــة والسياســية يف
فلســطني .يفــرض ســيناريو األســاس بقــاء الوضــع االقتصــادي والســيايس
كــا كان عليــه يف العــام  ،2019يف حــن يفــرض الســيناريو املتفائــل
تحســناً يف األوضــاع السياســية ومنــوا ً اقتصاديـاً ،وهــذا عــى العكــس مــن
افرتاضــات الســيناريو املتشــائم .أمــا جانــب العــرض فهــو يضــم الوافديــن
الجــدد إىل ســوق العمــل الفلســطيني ،باإلضافــة إىل العاطلني عــن العمل.
ولقــد تــم صياغــة نســختني مــن النمــوذج عــى أســاس املنطقــة ،واحــدة
للضفــة الغربيــة وأخــرى لقطــاع غــزة ،وذلــك بســبب االختــاف الــكيل يف
مواصفــات ســوق العمــل يف هاتــن املنطقتــن.
يتوقــع النمــوذج ،حســب ســيناريو األســاس ،أن االقتصــاد الفلســطيني
ســيخلق  200.7ألــف فرصــة عمــل خــال الفــرة  ،2022-2019بواقــع
 120.3ألــف فرصــة عمــل يف الضفــة الغربيــة ،و 80.4ألــف فرصــة عمــل
يف قطــاع غــزة .إال أن قــدرة ســوق العمــل الفلســطيني غــر كافيــة
الســتيعاب الوافديــن الجــدد مــن الخريجــن إىل ســوق العمــل والعاطلــن

عــن العمــل .إذ يف حــال اســتمرار الوضــع عــى مــا هــو عليــه ،ســيظهر
هنــاك خــال تلــك الفــرة  512.7ألــف عاطــل عــن العمــل يف فلســطني،
بواقــع  198.3ألــف عاطــل يف الضفــة الغربيــة 313.8 ،ألــف عاطــل عــن
العمــل يف قطــاع غــزة .وعليــه فمــن املتوقــع أن يصــل معــدل البطالــة
يف فلســطني بنهايــة العــام  2022إىل  ،%32.3بواقــع  %20.6يف الضفــة
الغربيــة ،و %50.8يف قطــاع غــزة.
يتوقــع النمــوذج أن يكــون الطلــب عــى الوظائــف املتعلقــة باملبيعــات
األعــى يف ســوق العمــل الفلســطيني ،يليــه مهــن التعليــم ،ومهــن البنــاء،
والتصنيــع ،والنقــل .كــا تبــن أن جميــع الوظائــف ســيظهر فيهــا فائــض
يف العــرض عــى الطلــب ،ولكــن بدرجــات متفاوتــة .فالوظائــف التــي
ستشــهد فائضــا كبـرا ً يف العــرض هــي املهــن املرتبطــة بالتصنيــع ،والبنــاء
والنقــل عــى الرغــم مــن ارتفــاع الطلــب عليهــا ،باإلضافــة إىل تلــك
املتعلقــة بالقانــون ،والعلــوم ،والهندســة .أمــا املهــن التــي ال يظهــر فيهــا
فائــض عــرض كبــر فهــي الوظائــف اإلداريــة العليــا ،واملهــن ذات العالقــة
بتكنولوجيــا املعلومــات ،باإلضافــة إىل املهــن املرتبطــة بالزراعــة.
يوفــر هــذا النمــوذج أداة مهمــة ملســاعدة أصحــاب القــرار وراســمي
السياســات يف فلســطني .كــا يشــكل دعامــة للمرشفــن عــى تخطيــط
املوامئــة بــن التعليــم والعمــل .ولكــن مــازال باإلمــكان تطويــر هــذا
النمــوذج لزيــادة الفائــدة منــه .إذ انــه يعــاين مــن العموميــة يف تحديــد
املهــارات والتخصصــات التــي يحتاجهــا ســوق العمــل الفلســطيني .فهــو
ال يحــدد املهــن عــى مســتوى التخصــص الدقيــق ،أي عــى املســتوى
الرابــع مــن التصنيــف الــدويل للمهــن ( ،)ISCOبــل يقتــر التحديــد
عــى املســتوى الثــاين .كــا ميكــن تطويــر النمــوذج بحيــث يتــم الربــط
بــن املهــارات واملهــن ،حتــى يعــر عــن هــدف التنبــؤ باملهــارات وليــس
باملهــن العامــة .عــى أن هــذه التحســينات تتطلــب القيــام مبســوحات
للعاملــن يف كافــة القطاعــات للتعــرف عــى نــوع التخصصــات واملهــارات
التــي ميتلكونهــا والتــي يحتاجونهــا .وميكــن أن يتــم هــذا مــن قبــل الجهاز
املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني ،يف حــال توفــر املــوارد واإلمكانــات ،مــن
خــال مســوح القــوى العاملــة التــي يقــوم بهــا بشــكل دوري.
عيل جبارين ،ماس
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 -8التجارة الخارجية

1

امليزان التجاري
الربــع الرابــع :بلغــت قيمــة الــواردات الســلعية “املرصــودة” 2يف
الربــع الرابــع  2019نحــو  1,454.1مليــون دوالر ،مســافة ميثــل
انخفاض ـاً بنســبة  %1مقارنــة بالربــع الســابق ،أ ّمــا باملقارنــة مــع
الربــع املناظــر  2018فلقــد انخفضــت الــواردات الســلعية بنســبة
 %3باملقابــل بلغــت قيمــة الصــادرات الســلعية املرصــودة يف الربــع
الرابــع  294.2مليــون دوالر ،وهــو مــا ميثــل ارتفاع ـاً بنســبة %15
مقارنــة بالربــع الســابق ،يف حــن اســتقرت الصــادرات الســلعية عنــد
نفــس قيمتهــا يف الربــع املناظــر مــن العــام الســابق .وعــى ذلــك
تكــون قيمــة الصــادرات قــد شــكلت مــا يقــارب  %20مــن قيمــة
الــواردات يف الربــع الرابــع .وميثــل الفــارق بــن الصــادرات والواردات
العجــز يف املي ـزان التجــاري الســلعي والــذي بلــغ  1,159.9مليــون
دوالر .ولقــد تحســن هــذا العجــز بشــكل طفيــف نتيجــة الفائــض يف
ميـزان تبــادل الخدمــات مــع إرسائيــل الــذي بلــغ  7,3مليــون دوالر
(أنظــر الشــكلني  1-8و.)2-8
األداء الســنوي :بلغــت قيمــة الــواردات الســلعية املرصــودة يف
العــام  2019نحــو  5,776.1مليــون دوالر ،وهــو مــا ميثــل ارتفاع ـاً
طفيفــا بنســبة  %1مقارنــة مــع العــام  .2018أ ّمــا الصــادرات
الســلعية املرصــودة فقــد بلغــت قيمتهــا حــوايل  1,068.2وهــو
مــا ميثــل انخفاض ـاً بنســبة  %3مقارنــة مــع العــام الســابق .وعــى
ذلــك تكــون الصــادرات قــد شــكلت مــا يقــارب  %18مــن قيمــة
الــواردات يف العــام  2019مقارنــة بنســبة مشــابهة يف العــام الســابق.
وبلــغ العجــز يف امليــزان التجــاري الســلعي يف العــام  2019نحــو
 4,707.9مليــون دوالر ،وهــو أعــى مبقــدار  89.8مليــون عــن العجــز
يف العــام  .2018وقــد طــرأ تحســن طفيــف عــى هــذا العجــز نتيجــة
الفائــض يف ميـزان الخدمــات مــع إرسائيــل الــذي بلــغ  20.6مليــون
دوالر (أنظــر الشــكلني  3-8و.)4-8

ميزان املدفوعات
الحســاب الجــاري يف ميــزان املدفوعــات (وهــو مــا يطلــق عليــه
أيضــا اســم فائــض أو عجــز ميـزان املدفوعــات) هــو صــايف الرتاكــم
يف ثالثــة موازيــن فرعيــة هــي:
•امليـزان التجــاري ،الــذي يقيــس صــايف قيمة الصــادرات الــواردات
مــن الســلع والخدمات.
•ميــزان الدخــل ،الــذي يقيــس صــايف تحويــات دخــل عوامــل
اإلنتــاج ،مثــل تحويــات أجــور عــال الضفــة والقطــاع العاملــن
يف إرسائيــل والخــارج.
 -1مصــدر األرقــام يف هــذا القســم :الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني  ،2020إحصــاءات
التجــارة الخارجيــة املرصــودة .والجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني وســلطة النقــد
الفلســطينية  ،2020النتائــج األوليــة مليــزان املدفوعــات الفلســطيني الربــع الرابــع .2019
 -2التجــارة الســلعية املرصــودة هــي أرقــام التجــارة الخارجيــة األوليــة املس ـ ّجلة يف فواتــر
املقاصــة (للتجــارة مــع إرسائيــل) والبيانــات الجمركيــة (التجــارة املبــارشة مــع العــامل
الخارجــي) .يُضــاف إىل ذلــك أرقــام التجــارة باملــواد الزراعيــة (التــي تقــوم وزارة الزراعــة
بتســجيلها) .أرقــام التجــارة املرصــودة هــي أدىن بشــكل ملحــوظ مــن األرقــام الكليــة
للتجــارة الخارجيــة الفلســطينية .تقديــرات األرقــام الكليــة يتــم وضعهــا يف ميــزان
املدفوعــات الفلســطيني.

شكل  :1-8صادرات وواردات السلع املرصودة (مليون دوالر)
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شكل  :2-8صادرات وواردات الخدمات املرصودة مع إرسائيل
(مليون دوالر)
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شكل  :3-8صادرات وواردات السلع املرصودة يف  2018و2019
(مليون دوالر)
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جدول  :1-8ميزان املدفوعات الفلسطيني*(مليون دوالر)
 .1امليزان التجاري للسلع والخدمات**
 صايف السلع صايف الخدمات .2ميزان الدخل
 .3ميزان التحويالت الجارية
 4الحساب الجاري ()1+2+3
 .5صايف الحساب الرأساميل واملايل
 .6صايف السهو والخطأ**

الربع الرابع
2018
()1,678.2
()1,409.4
()268.8
709.3
406.1
()562.8
410.6
152.2

الربع الثالث
2019
()1,696.2
()1,419.9
()276.3
770.0
538.9
()387.3
324.8
62.5

الربع الرابع
2019
()1,556.5
()1,314.6
()241.9
685.1
458.8
()412.6
549.0
()136.4

2018

()6,500.7( )6,425.7
()5,458.1( )5,393.0
()1,042.6( )1,032.7
2,658.0 2,786.2
2,009.2 1,499.1
()1,833.5( )2,140.4
1,705.6 1,775.7
127.9
364.7

* البيانات باستثناء الجزء من محافظة القدس الذي ضمه االحتالل اإلرسائييل يف العام .1967
** تم احتساب قيمة التمويل االستثنايئ يف صايف السهو والخطأ ،واألرقام بني األقواس أرقام سالبة.
*** بيانات عام  2019هي مجموع ارباع 2019

•ميــزان التحويــات الجاريــة ،الــذي يقيــس صــايف تدفــق
الخاصــة.
املســاعدات الدوليــة للحكومــة والتحويــات
ّ
•الربــع الرابــع :تشــر النتائــج األوليــة مليــزان املدفوعــات
الفلســطيني يف الربــع الرابــع مــن العــام  2019إىل ارتفــاع عجــز
الحســاب الجــاري بنســبة  %7مقارنــة مــع الربــع الســابق ،ليصل
إىل  413مليــون دوالر ،باملقابــل انخفــض العجــز بشــكل حــاد
وبنســبة  %27مقارنــة مــع الربــع املناظــر مــن العــام .2018
وجــاء هــذا العجــز نتيجــة عجـــز يف الـــميزان التجــاري الســـلعي
( 1,315مليــون دوالر) ،إضافــة إىل عجــز ميــزان الخدمــات
( 242مليــون دوالر) ،مقابــل فائــض يف ميــزان الدخــل بقيمــة
 685مليــون دوالر (تولّــد أساســاً مــن تعويضــات العاملــن يف
إرسائيــل) ،وفائــض يف مي ـزان التحويــات الجاريــة بقيمــة 459
مليــون دوالر (أنظــر الجــدول .)1-8
جــرى متويــل عجــز املي ـزان الجــاري هــذا مــن الحســاب الرأســايل
واملــايل ،الــذي وفّــر مبلــغ  549مليــون دوالر .ومــن الــروري
االنتبــاه إىل أ ّن هــذا البنــد (الحســاب الرأســايل والحســاب املــايل)
ُيثــل دين ـاً عــى االقتصــاد الوطنــي ،طاملــا كانــت قيمتــه موجبــة
(أنظــر جــدول .)1-8
األداء الســنوي :بلــغ عجــز الحســاب الجــاري الفلســطيني 1,833.5
مليــون دوالر يف العــام  ،2019وهــو أدىن بنســبة  %14عــن عجــز
العــام املــايض .وتحقــق هــذا عــى الرغــم مــن انخفــاض تحويــات
العاملــن مــن إرسائيــل بنســبة ( %3يف ميــزان الدخــل) .ويعــود
الســبب يف انخفــاض العجــز عــى االرتفــاع الكبــر يف التحويــات
الجاريــة (بنســبة  .)%34جــرى متويــل عجــز ميـزان املدفوعــات مــن
الحســاب الرأســايل واملــايل ،الــذي وفر مبلــغ  1,705.6مليــون دوالر
(أنظــر الجــدول  .)1-8مــن املفــرض نظري ـاً أ ّن يحــدث تــوازن تــام
بــن عجــز الحســاب الجــاري وفائــض الحســاب الرأســايل واملــايل.
أي أ ّن القيمــة الصافيــة لهــا يجــب أن تســاوي صفــر .ولكــن غالبـاً
مــا يكــون هنــاك فــارق بينهــا ،بســبب نقــص البيانــات أو التهريب،
3
وهــو مــا يتــم تســجيله تحــت بنــد “حســاب “الســهو والخطــأ”.
 -3صــايف الســهو والخطــأ يف الجــدول ال يعــادل الفــرق بــن الحســاب الجــاري والحســاب
الرأســايل واملــايل ،ويعــود الســبب إىل أ ّن جهــاز اإلحصــاء قــام بإضافــة التمويــل االســتثنايئ
إىل بنــد صــايف الســهو والخطــأ

2019

شكل  :4-8صادرات وواردات الخدمات املرصودة مع إرسائيل يف
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شكل  :5-8رصيد االستثامرات الدولية (نهاية الربع الرابع )2019
(مليون دوالر)
8,000

أﺼول اﺤﺘﯿﺎطﯿﺔ658 ،

7,000
6,000
5,000

اﺴﺘﺜﻤﺎرات أﺨرى1,960 ،

اﺴﺘﺜﻤﺎرات أﺨرى5,168 ،

3,000

اﺴﺘﺜﻤﺎر ﺤﺎﻓظﺔ714 ،
اﺴﺘﺜﻤﺎر ﻤﺒﺎﺸر،
2,777

2,000
اﺴﺘﺜﻤﺎر ﺤﺎﻓظﺔ1,405 ،
اﺴﺘﺜﻤﺎر ﻤﺒﺎﺸر318 ،

ﻤﺠﻤوع اﻟﺨﺼوم

4,000

ﻤﺠﻤوع اﻷﺼول

1,000
0
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االستثامرات الدولية
بلغــت قيمــة األصــول الخارجيــة لالقتصــاد الفلســطيني نهايــة الربــع
الرابــع  2019نحــو  7,549مليــون دوالر ،شــكل االســتثامر األجنبــي
املبــارش منهــا نســبة  ،%4واســتثامرات الحافظــة  .%19باملقابــل بلــغ
إجــايل أرصــدة الخصــوم عــى االقتصــاد حــوايل  5,451مليــون دوالر،
شــكل االســتثامر املبــارش  %51منهــا ،واســتثامرات حافظــة .%13
يعــر الفــارق بــن األصــول والخصــوم عــى أ ّن املقيمــن يف فلســطني
“يســتثمرون”  2,098مليــون دوالر يف الخــارج أكــر مــا “يســتثمر”

غــر املقيمــن يف فلســطني .ولكــن يتوجــب التذكــر بــأ ّن جــزءا ً كبـرا ً
مــن األصــول ( )%69هــو عبــارة عــن إيداعــات نقديــة (غالبـاً مــن
املصــارف املحليــة) يف البنــوك الخارجيــة ،إضافــة إىل النقــد األجنبــي
املوجــود يف االقتصــاد الفلســطيني .وهــذه اإليداعــات أو العمــات
ليســت اســتثامرات فلســطينية يف الخــارج باملعنــى املتعــارف عليــه
لالســتثامر .وإذا مــا أخذنــا االســتثامرات املبــارشة فقــط بعــن
االعتبــار فــإ ّن األرقــام تشــر إىل أ ّن اســتثامرات األجانــب (غــر
املقيمــن) املنفــذة يف فلســطني تزيــد عــى االســتثامرات املبــارشة
الخارجيــة للمقيمــن يف الضفــة والقطــاع مبقــدار  2,459مليــون
دوالر (انظــر الشــكل .)5-8

صندوق  :8ملحة تاريخية عن رشكة كهرباء القدس منذ العثامنيني وحتى االحتالل االرسائييل
فيــا يــي مقتطفــات مــن أحــد فصــول كتــاب بعنــوان “بنيــة الرأســالية
االســتعامرية يف فلســطني” 1مــن تأليــف الدكتــور عمــر جعــري ســامنكا،
زميــل باحــث يف جامعــة غينــت ( ،)Ghentبلجيــكا.
رشكــة كهربــاء القــدس هــي حالــة فريــدة باملقارنــة مــع شــبكات كهربــاء
البلديــات الصغــرة والتعاونيــة التــي كانــت تعــج بهــا أرايض الضفــة
الغربيــة قبــل العــدوان اإلرسائيــي يف العــام  .1967يعــود تاريــخ رشكــة
كهربــاء القــدس إىل الســنوات األخــرة مــن اإلمرباطوريــة العثامنيــة،
وتحديــدا ً إىل كانــون ثــاين  .1914حــن منحــت الدولــة العثامنيــة
آنــذاك واحــدا ً مــن رعاياهــا األرثوذكــس املقيــم يف اســطنبول ،يدعــى
مافروماتيــس “ ،”Euripide Mavrommatisامتيــازا ً لتوريــد الطاقــة
الكهربائيــة واملــاء وتشــييد خــط تــرام يف مســاحة تقــارب عرشيــن
كيلومــرا يف محيــط مدينــة القــدس وضواحيهــا .يف العامــن التاليــن
حصــل مافروماتيــس عــى امتيــاز توريــد الكهربــاء واملــاء يف مدينــة يافــا،
باإلضافــة إىل امتيــاز اســتغالل املــوارد يف وادي األردن .وأقــل مــا ميكــن أ ّن
يقــال عــن إنجــازات مافروماتيــس أنهــا مثــرة لإلعجــاب ،خاصــة يف ظــل
الظــروف السياســية واملنافســة الرشســة التــي ســادت يف اإلمرباطوريــة
العثامنيــة مطلــع القــرن العرشيــن ،حيــث كان الـراع عــى أشــده بــن
الربيطانيــن واألملــان والفرنســيني والعــرب والصهاينــة للحصــول عــى
االمتيــازات املختلفــة .لقــد متكــن مافروماتيــس ،الــذي كان ميثــل الرشكــة
املرصفيــة الفرنســية ( ) Perier Coوالــذي حصــل عــى دعــم البنــك
التجــاري الفلســطيني بإدارتــه العربيــة ،مــن أ ّن يصبــح واحــدا ً مــن أنجــح
صائــدي امتيــازات توريــد خدمــات البنيــة التحتيــة يف فلســطني.

االنتداب الربيطاين
بعــد انــدالع الحــرب العامليــة األوىل ،وهــو مــا آذن بســقوط اإلمرباطوريــة
العثامنيــة ،احتلــت بريطانيــا فلســطني عــام  .1917ويف العــام نفســه،
أصــدرت الحكومــة الربيطانيــة إعــان بلفــور الــذي ميثــل نقطــة تحــول يف
املطالــب السياســية واإلقليميــة للصهيونيــة .وأســس هــذا اإلعــان األرضيــة
ملنــح امتيــازات تجاريــة حرصيــة للوكالــة اليهوديــة ،التــي كانــت يف حينــه
املؤسســة الرســمية الوحيــدة املعــرف بهــا مــن الحكومــة الربيطانيــة،
الســتغالل املــوارد وتشــغيل املرافــق العامــة وتقديــم الخدمــات يف
فلســطني .وكان أحــد أهــم هــذه االمتيــازات وأكرثهــا إثــارة للجــدل
االحتــكار الــذي حصــل عليــه بنحــاس روتنــرج ،وهــو مهنــدس رويس مــن
أشــد الداعمــن للمــروع الصهيــوين ،إلنتــاج وتوزيــع الطاقــة الكهرومائيــة
يف فلســطني .وأدى هــذا بالطبــع لحــدوث تضــارب بــن االمتيــاز التــي
حصــل عليــه هــذا األخــر وامتيــازات مافروماتيــس الســابقة.
1 Omar Jabary Salamanca: The Fabric of Colonial Capitalism in Palestine. To be
published by Verso in 2021.

محكمة العدل الدولية
بعــد ثــاث ســنوات مــن املفاوضــات واملحــاوالت الفاشــلة الســتعادة حــق
االمتيــاز ،رفعــت الحكومــة اليونانيــة (ومافروماتيــس أحــد رعاياهــا) دعــوى
ضــد بريطانيــا يف محكمــة العــدل الدوليــة يف الهــاي يف أيــار  .1924ويف
آذار  1925أيــدت محكمــة الهــاي حــق مافروماتيــس يف امتيــازات الكهربــاء
وامليــاه يف القــدس .إال أ ّن املحكمــة اعتــرت أ ّن امتيــازات مدينــة يافــا ووادي
األردن خــارج حــدود واليتهــا القضائيــة ،نظــرا ً أل ّن هــذه االمتيــازات تــم
التوقيــع عليهــا إبــان الحــرب العامليــة األوىل .ونتيجــة لهــذا الحكــم ،الــذي
يعــرف بحقــوق االمتيــاز وينكرهــا يف نفــس الوقــت ،اســرد مافروماتيــس
حــق امتيــاز توليــد وتوزيــع الكهربــاء يف القــدس ،واحتفــظ روتنــرج
بحــق احتــكار الكهربــاء يف بقيــة أرايض فلســطني .وعــى أرضيــة امتيــاز
روتنــرج تــم تأســيس رشكــة كهربــاء فلســطني ( ،)PECوهــي رشكــة بــرأس
مــال إنجليزي-صهيــوين .ومل يجــد مافروماتيــس مفــرا ً،بحكــم الظــروف
والنوايــا املبيتــة للحكومــة الربيطانيــة ،مــن بيــع امتيــازه اىل رشكــة “بلفــور
بيتــي” ( ،)Belfour Beattyوهــي رشكــة تابعــة لرشكــة كــرى تعمــل يف
مجــال مشــاريع البنيــة التحتيــة املدنيــة والعســكرية لصالــح اإلمرباطوريــة
الربيطانيــة يف الــرق األوســط وخارجــه .وقامــت رشكــة “بلفــور بيتــي”،
عــى أســاس االمتيــاز الــذي اشــرته مــن مافروماتيــس ،بتأســيس رشكــة
كهربــاء القــدس (.)JEC

ترتيبات ما بعد االنتداب
عشــية رحيــل القــوات الربيطانيــة مــن فلســطني أوائــل آذار  ،1948قــام
اإلنجليــز بتعديــل امتيــاز كهربــاء القــدس لتحقيــق اتفــاق بــن رشكتــي
الكهربــاء العاملتــن يف فلســطني .ونــص االتفــاق عــى أن تقــوم رشكــة
كهربــاء فلســطني بتوريــد الجــزء األكــر مــن الكهربــاء التــي تحتاجهــا
رشكــة كهربــاء القــدس لتزويــد املنطقــة املســؤولة عنهــا .ونــص االتفــاق
عــى أ ّن تدفــع رشكــة كهربــاء القــدس مبلــغ  400ألــف باونــد اســرليني
إىل رشكــة كهربــاء فلســطني مقابــل أعــال البنــاء الالزمــة ،دون حــق
متلــك خــط اإلمــداد أو غــره مــن البنــى التحتيــة ذات الصلــة .وهــذا
مبلــغ كبــر جــدا يف الواقــع ،إذ أ ّن صــايف أربــاح رشكــة كهربــاء القــدس
مل يتجــاوز  116ألــف باونــد يف الســنة املاليــة  .1947/1946ونــص ق ـرار
تعديــل االمتيــاز عــى متديــد عقــد االمتيــاز يف القــدس ملــدة  60عــام
اضــايف ،كــا اشــتمل عــى بنــد يعطــي رشكــة كهربــاء فلســطني أولويــة
الحــق بـراء رشكــة القــدس .وهــذا التعديــل املتــرع واتفــاق التوريــد
الداخــي والتعويــض بــن الطرفــن فتــح املجــال واســعاً أمــام رشكــة
كهربــاء فلســطني لتســتحوذ عــى رشكــة كهربــاء القــدس.
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ما بعد النكبة
هــزت النكبــة أركان العــامل يشــكل كانــت القــدس متثلــه يف الســابق.
وتــم تقســيم العاصمــة إىل قســمني .القســم الغــريب الحديــث والــري،
فهــا قرابــة  %85مــن إجــايل أرايض املدينــة ،وقــد تــم نهبــه وتطهــره
عرقي ـاً واحتلتــه دولــة إرسائيــل الجديــدة .ونتــج عــن تقســيم املدينــة
أيض ـاً تقســيم منطقــة امتيــاز رشكــة كهربــاء القــدس وشــبكة الكهربــاء
بحكــم األمــر الواقــع إىل جزئــن ،وبقــاء محطــة توليــد الكهربــاء الرئيســية
للرشكــة عــى الجانــب اإلرسائيــي .ولكــن الرشكــة ركــزت جــل اهتاممهــا
بعــد العــام  1948وكامــل نشــاطاتها عــى إصــاح البنيــة التحتيــة
وتحســن الخدمــات املقدمــة للســكان اليهــود يف القــدس الغربيــة بشــكل
حــري .وعــاىن الفلســطينيون يف القــدس الرشقيــة مــن انقطــاع التيــار
الكهربــايئ ألكــر مــن  12شــهر ،ومل يحصلــوا ســوى عــى أدىن مســتوى
مــن خدمــات الكهربــاء يف الســنوات الثــاث التاليــة .ووثقــت القنصليــة
الربيطانيــة يف القــدس ذلــك عــر التأكيــد عــى أ ّن رشكــة بلفــور بيتــي “مل
تكــن مهتمــة مبصالــح الســكان العــرب” ،وترفــض بشــكل ممنهــج إصــاح
الشــبكة وتركيــب مولــدات جديــدة .ويبــدو أ ّن الرشكــة كانــت تأمــل أ ّن
يتــم التوصــل إىل اتفــاق بــن األردن وإرسائيــل مــن شــأنه أن يتيــح ربــط
القــدس الرشقيــة مبحطــة توليــد الكهربــاء التابعــة للرشكــة يف الغــرب.

وبعــد انحســار هــذا األمــل قــررت رشكــة بلفــور بيتــي أخ ـرا ً تقســيم
وبيــع أصــول الرشكــة واالمتيــاز عــى طــول حــدود الهدنــة ،وقامــت
بعقــد اتفاقيتــن منفصلتــن لهــذا الغــرض ،األوىل مــع إرسائيــل يف نيســان
 ،1954والثانيــة مــع األردن ،يف نيســان .1957
كانــت بلديــات القــدس ورام اللــه والبــرة وبيــت لحــم وبيــت ســاحور
وبيــت جــاال متحمســة آنــذاك لتملــك وإدارة خدمــات الكهربــاء .وعــى
ذلــك قامــت هــذه البلديــات بتســجيل رشكــة جديــدة يف العــام ،1956
باســم رشكــة كهربــاء محافظــة القــدس األردنيــة .ومتكنــت البلديــات
الفلســطينية مــن رشاء حــق االمتيــاز واألصــول مــن رشكــة بلفــور بيتــي
مــن خــال الحكومــة األردنيــة بــرأس مــال ابتــدايئ قــدره  200ألــف
باونــد .وتــم تقســيم رأس املــال هــذا اىل  20ألــف ســهم ،بســعر 10
باونــد للســهم الواحــد .وتوزعــت أكــر حصــص األســهم عــى النحــو
التــايل 8,050 :لبلديــة بيــت ســاحور 2,750 ،للقــدس ،و 5,000ملســاهمني
مــن القطــاع الخــاص.
ترجمة حنني املرصي ،ماس
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مفاهيم وتعاريف اقتصادية
السياسة النقدية مقابل السياسة املالية
Monetary Policy vs. Fiscal Policy
السياســات االقتصاديــة هــي مجموعــة اإلجــراءات والتدخــات التــي
تتخذهــا الســلطات (الوطنيــة أو املحليــة) للتأثــر عــى األداء االقتصــادي
بهــدف تحقيــق غايــات معينــة .وهنــاك أنــواع مختلفــة مــن السياســات
االقتصاديــة ،مثــل السياســات الزراعيــة والصناعيــة والتجاريــة .ولكــن
السياســات النقديــة واملاليــة لهــا أهميــة خاصــة نظــرا ً ألنهــا تنعكــس
وتؤثــر عــى النشــاط االقتصــادي يف كافــة القطاعــات.

السياسة النقدية والسياسة املالية
السياســة النقديــة هــي مجموعــة اإلج ـراءات املرتبطــة باســتخدام أداتــن
رئيســيتني للتأثــر عــى النشــاط االقتصــادي :ســعر الفائــدة وكميــة النقــود
املتداولــة يف االقتصــاد (عــرض النقــود) .وتتــوىل البنــوك املركزيــة يف
الــدول املختلفــة مهــام تنفيــذ السياســة النقديــة ،وتتمتــع هــذه البنــوك
بدرجــات مختلفــة مــن اإلســتقاللية عــن الســلطات التنفيذيــة .ويف حــاالت
االســتقاللية الكليــة (كــا هــو األمــر بالنســبة للبنــك املركــزي األوريب
والبنــك املركــزي األمــريك الــذي يعــرف بإســم ( ))The Fedغالبـاً مــا يكــون
للبنــوك املركزيــة هــدف معلــن يحكــم قراراتهــا ،مثــل الحفــاظ عــى معــدل
التضخــم ضمــن هامــش معــن .وبشــكل عــام ترمــي البنــوك املركزيــة مــن
التحكــم بســعر الفائــدة وكميــة النقــود إىل التأثــر عــى كميــة القــروض
التــي متنحهــا املؤسســات املاليــة املختلفــة للقطــاع األهــي وقطــاع األعــال،
وهــو مــا ينعكــس بالتــايل عــى النشــاط االقتصــادي العــام .ويتــم هــذا
التحكــم بشــكل غــر مبــارش عــر ثــاث قنــوات :تغيــر معــدل االحتياطــي
اإللزامــي للمصــارف (النســبة مــن الودائــع التــي يتوجــب عــى املصــارف
االحتفــاظ بهــا يف البنــك املركــزي) ،تغيــر معــدل “الديســكونت” (وهــو
معــدل الفائــدة األدىن الــذي ميكــن للمصــارف االق ـراض عــى أساســه مــن
البنــك املركــزي أو مــن بعضهــا البعــض) ،وأخـرا ً مــا يعــرف بإســم عمليــات
الســوق املفتوحــة (أي قيــام البنــك املركــزي بــراء أو بيــع الســندات
الحكوميــة مــا ينعكــس بزيــادة الكتلــة النقديــة يف حالــة الـراء وتقلصهــا
1
يف حالــة البيــع).
السياســة املاليــة باملقابــل تتعلــق مبجموعــة اإلجــراءات الحكوميــة
املرتبطــة بجمــع الرضائــب واإلنفــاق العــام (املوازنــة الحكوميــة) .وتتــوىل
الســلطة التنفيذيــة (بتخويــل مــن الســلطة الترشيعيــة) مهــام تنفيــذ
السياســة املاليــة .وتهــدف السياســة املاليــة ،إىل جانــب متويــل نشــاط
اإلدارة العامــة ،للتأثــر عــى النشــاط االقتصــادي عــر القـرارات املتعلقــة
مبســتوى وبنيــة اإلنفــاق العــام وعجــز املوازنــة واالقـراض (الديــن العام).
أهــم أدوات السياســة املاليــة لتحفيــز النشــاط االقتصــادي تتمثــل يف
زيــادة اإلنفــاق العــام ،الــذي هــو أحــد مكونــات الطلــب الــكيل .ويتــم
متويــل هــذه الزيــادة إ ّمــا عــر رفــع الرضائــب (عــى افـراض أ ّن ارتفــاع
الطلــب الــكيل بســبب زيــادة اإلنفــاق العــام ســيكون أكــر مــن انخفاضه
بســبب رفــع الرضائــب) ،أو زيــادة الديــن العــام (اإلنفــاق بالعجــز).

النظرية الكينزية واملدرسة النقدية
تؤكــد النظريــة الكينزيــة عــى أهميــة الــدور الــذي تلعبــه السياســة املاليــة،
وخصوصــاً اإلنفــاق بالعجــز ،يف تحفيــز االقتصــاد للخــروج مــن الكســاد
 -1ميكــن اعتبــار صفقــات “التســهيل الكمــي” ( ،)Quantitative Easingالتــي انتــر اســتخدامها عــى
نطــاق واســع عقــب األزمــة املاليــة العامليــة يف  ،2008أحــد اشــكال عمليــات الســوق املفتوحــة .مــن
أجــل معلومــات أوىف عــن “التســهيل الكمــي” أنظــر املراقــب االقتصــادي الربعــي العــدد .45

والبطالــة املســتحكمة .وهــي أيضــاً تقلــل مــن شــأن وفعاليــة السياســة
النقديــة يف دفــع االقتصــاد قدم ـاً .وتشــر بشــكل خــاص إىل أ ّن التوســع يف
الكتلــة النقديــة يفشــل يف التأثــر عــى ســعر الفائــدة عندمــا يكــون هــذا
الســعر متــدنٍ للغايــة وقريــب مــن الصفــر (وهــو مــا يطلــق عليــه اســم
“مصيــدة الســيولة”  2.)Liquidity Trapباملقابــل تــويل املدرســة النقديــة
أهميــة كبــرة للسياســة النقديــة ،وتعتــر أ ّن التبــدل يف الكتلــة النقديــة
هــو مــا يقــف وراء التحــوالت يف النشــاط االقتصــادي .وتحاجــج املدرســة
النقديــة أيضــاً بــأ ّن التوســع يف اإلنفــاق العــام غالبــاً مــا تتــم موازنتــه
بانخفـ�اض يف االسـ�تثامر الخـ�اص (وهـ�و مـ�ا يعـ�رف باسـ�م “الطـ�رد ” �Crawd
 )ing-Outمــا يعنــي أ ّن السياســة املاليــة ميكــن أ ّن تــرك أثـرا ً عــى بنيــة
اإلنفــاق بــن القطاعــن الخــاص والعــام ولكنهــا ضعيفــة األثــر عــى النشــاط
الــكيل يف االقتصــاد.

املزايا واملثالب
بغــض النظــر عــن الخــاف بــن املدرســتني الكينزيــة والنقديــة فيــا
يتعلــق بفعاليــة اســتخدام ســعر الفائــدة وكميــة عــرض النقــود
(السياســة النقديــة) مقارنــة باســتخدام معــدل الرضائــب واإلنفــاق
العــام (السياســة املاليــة) للتأثــر عــى النشــاط االقتصــادي ،ميكــن
أ ّن نســوق املالحظــات التاليــة عــى السياســتني:
•أ ّن صياغــة وتنفيــذ التحــول يف السياســة النقديــة ملواجهــة
الظــروف الطارئــة غالبــاً مــا يكــون أرسع وأســهل مــن تغيــر
السياســة املاليــة .ذلــك أل ّن األخــرة تقتــي ،يف األنظمــة
الدميقراطيــة ،صياغــة قوانــن وضــان موافقــة برملانيــة ،يف حــن
ميكــن ملــدراء البنــوك املركزيــة اتخــاذ ق ـرارات مســتقلة ورسيعــة
تتعلــق بســعر الفائــدة والكتلــة النقديــة .ولكــن باملقابــل فــإ ّن
أثــر السياســات النقديــة عــى االقتصــاد يســتغرق وقت ـاً طوي ـاً
حتــى يظهــر مقارنــة باإلجــراءات املاليــة ،ذلــك أل ّن السياســة
النقديــة تعمــل مــن خــال تأثــر التحــوالت يف ســعر الفائــدة
عــى الطلــب االســتثامري أساســاً ،وهــو مــا يحتــاج إىل زمــن
ليــس بالقصــر لظهــور نتائجــه.
•أ ّن السياســة النقديــة ،عــى عكــس املاليــة ،لهــا انعكاســات
مبــارشة عــى ســعر رصف العملــة وعــى تدفــق رؤوس األمــوال
مــن الخــارج وإىل الخــارج ،وهــذا مــا يقتــي رضورة الحــرص
البالــغ يف اســتخدامها .يضــاف إىل ذلــك أ ّن اســتخدام السياســة
النقديــة لتحفيــز االقتصــاد غــر متــاح أصــاً يف الــدول التــي
تتبنــى ســعر رصف العملــة الثابــت ،إذ يتوجــب يف هــذه الحالــة
تســخري معــدل الفائــدة والكتلــة النقديــة لهــدف واحــد فقــط
3
وهــو حاميــة ســعر رصف العملــة.
•أخ ـرا ً ،وعــى الرغــم مــن أن السياســات املاليــة والنقديــة لهــا
انعكاســات عــى كافــة القطاعــات يف االقتصــاد ،إال أ ّن فــرص
تركيــز التأثــر املبــارش عــى قطاعــات معينــة ،ولغايــات اجتامعية
محــددة ،متــاح أكــر يف السياســة املاليــة منهــا يف النقديــة.
 -2كان مــن املعتقــد ســابقا أن معــدل الفائــدة ال ميكــن أن يكــون ســالبا ،ولكــن بعــض البنــوك
املركزيــة األوربيــة (يف الســويد مثــا) تبنــت اآلن ســعر الفائــدة الســالب ،وهــي تعمــل
حاليــا عــى صياغــة وتطبيــق سياســات نقديــة قامئــة عــى هــذا األســاس ،ولكــن مــازال مــن
املبكــر إطــاق حكــم حــول مــدى نجــاح مثــل هــذه الجهــود.
 -3راجع دراسة خيارات العملة والسياسة النقدية املستقبلية يف فلسطني :مراجعة تقييمية.
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املؤرشات االقتصادية الرئيسية يف فلسطني 2019 - 2015
املؤرش

2015

2016

2017

2019

2018

السكان (ألف نسمة)

1 2019

1 2018

الربع الرابع الربع األول الربع الثاين الربع الثالث الربع الرابع

فلسطني
الضفة الغربية
قطاع غزة

4,530.4
2,750.0
1,780.4

4,632.0
2,803.4
1,828.6

4,733.4
2,856.7
1,876.7

4,915.3
2,953.9
1,961.4

4,900.0 5,039.0
2,945.7 3,020.0
1,954.3 2,019.0

4,930.7
2,962.1
1,968.5

4,961.3
2,978.5
1,982.8

4,992.2
0 .2,995
1,997.2

5,023.3
3,011.6
2,011.7

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

928.9
44
23.0
16.6
34.8

939.6
43.8
23.9
17.5
35.4

948.7
44.0
25.7
18.4
38.3

956.3
43.5
26.2
17.3
43.1

1,005.30
44.1
24.2
15.8
40.9

986.4
44.3
26.8
16.4
46.3

998.1
44.2
26.0
15.0
46.7

1,025.3
44.2
24.6
13.3
45.1

1,044.3
44.4
24.0
13.7
42.7

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

13,972.4
12,348.3
3,494.5
3,505.4
2,244.3
7,645.5

15,211.0
3,342.9
3,584.7
3,873.8
2,208.3
7,796.3

4,089.7 15,764.4 15,616.2 15,426.9
3,567.9 14,135.4 13,570.1 13,420.3
880.6 3,115.3 3,318.9 3,093.6
1,125.6 4,198.7 4,260.3 4,166.9
700.2 2,623.8 2,578.7 2,515.6
2,229.6 8,368.4 8,256.8 7,901.5

3,956.1
3,557.5
749.1
1,035.6
641.1
2,103.1

3,876.6
3,503.3
758.5
1,052.6
641.1
2,099.1

3,915.3
3,528.3
789.0
1,054.1
635.4
2,113.9

4,016.4
3,546.3
818.7
1,056.4
706.2
2,052.3

باألسعار الجارية
باألسعار الثابتة (أسعار )2015

3,534.40 3,277.90
3,489.80 3,277.90

898.6
886.4

892.2
852.7

894.5
830.1

914.8
832.9

938.6
848.8

امليزان التجاري
ميزان الدخل
ميزان التحويالت الجارية
ميزان الحساب الجاري
سعر رصف الدوالر مقابل الشيكل
سعر رصف الدينار مقابل الشيكل
معدّل التضخم (4)%

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

1,010
44.3
25.3
14.6
45.1

الحسابات القومية باالسعار الثابتة (سنة االساس ( )2015مليون دوالر) 3

()5,400.9
1,712.2
1,749.4
()1,939.1

()5,664.5
1,896.0
1,626.2
()2,142.7

3.88
5.48
1.43

3.84
5.42
()0.22

الناتج املحيل للفرد (دوالر)

3,640.1 3,562.30 3,620.50
3,364.5 3,417.70 3,463.10
ميزان املدفوعات (مليون دوالر)
()1,556.5( )1,696.2( )1,637.7( )1,610.3( )1,678.2( )6,500.7( )6,425.7( )5,967.4
685.1
770.0
630.8
572.1
709.3 2,658.0 2,786.2 2129.0
458.8
538.9
478.4
533.1
406.1 2,009.2 1,499.1 1,708.7
()412.6( )387.3( )528.5( )505.1( )562.8( )1,833.5( )2,140.4( )2,129.7
أسعار الرصف والتضخم
3.492
3.529
3.592
3.64
3.7
3.56
3.59
3.60
4.926
4.977
5.066
5.14
5.22
5.03
5.07
5.08
()0.27
0.33
1.54
0
0.01
1.58
()0.19
0.21

املالية العامة (عىل األساس النقدي ،مليون دوالر)

صايف اإليرادات املحلية (مبا فيها املقاصة) 2,890.2
3,424.3
النفقات الجارية
176.7
النفقات التطويرية
()710.9
فائض/عجز املوازنة الكيل (قبل املنح)
799.0
إجاميل املنح واملساعدات
88.1
فائض /عجز املوازنة الكيل (بعد املنح)
2,537.2
الدين العام الحكومي

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

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

3,290.6
3,666.6
277.2
()474.8
666.5
191.7
2,369.6

3,994.6
3,660.1
200.0
()569.5
492.1
()77.3
2,795.0

676.1
940.8
108.8
()373.4
225.9
()147.6
2,369.6

787.6
744.7
41.4
1.6
69.8
71.4
2,315.2

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

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

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

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

17,825.5
1,985.2
13,384.7
9,039.1

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

17,825.5 17,303.5 16,690.1 16,503.2
1,985.2 1,942.4 1,956.0 1,931.4
13,384.7 13,025.5 12,591.4 12,394.4
9,039.1 8,947.9 8,941.6 8,569.5

موجودات /مطلوبات املصارف
حقوق امللكية
ودائع الجمهور
التسهيالت االئتامنية

القطاع املرصيف (مليون دوالر)

332.8
694.0
44.0
()405.2
129.5
()275.7
2,637.1

1,070.7
858.6
46.6
165.5
177.1
342.6
2,914.8

1,099.4
1,362.9
67.9
()331.4
115.8
()215.6
2,795.0

تغطي البيانات األرايض الفلسطينية باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إرسائيل عام ( 1967باستثناء بيانات البطالة والسكان).
 1بيانات األرباع لألعوام  2019-2018هي بيانات أولية عرضة للتنقيح والتعديل .األرقام بني األقواس هي أرقام سالبة.
 2اعتمد الجهاز املركزي لإلحصاء ،بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ،تعريفا منقحا للبطالة ينص عىل أ ّن البطالة تشمل فقط األشخاص الذين مل يعملوا خالل فرتة اإلسناد وبحثوا بشكل
جدي وكانوا مستعدين وقادرين عىل العمل .وتبعا لهذا تم استثناء املحبطني من البحث عن عمل (الذين مل يسعوا للعمل خالل فرتة اإلسناد) من حساب البطالة .ونسجل هنا أرقام سوق
العمل الفلسطيني حسب التعريف الجديد.
 3قام جهاز اإلحصاء املركزي بإجراء تنقيح عىل بيانات الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة لألعوام  .2018-2004لذا سيوجد اختالف يف أرقام السنوات واألرباع السابقة عىل ضوء
تنقيح البيانات.
 4معدّل التضخم محسوب عىل أساس مقارنة متوسط األرقام القياسية ألسعار املستهلك يف كل سنة (كل ربع) مع متوسطها يف السنة (الربع) السابقة.
* البيانات يف الجدول حسب آخر تحديث متوفر للبيانات من الجهاز املركزي لإلحصاء وسلطة النقد وهيئة سوق رأس املال.
** األرقام بني األقواس سالبة
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فهرس باملفاهيم والتعاريف االقتصادية التي نرشت يف األعداد السابقة
من املراقب االقتصادي
•النمو االقتصادي ( ،)Economic Growth 1العدد .16
•مصادر النمو ( ،)Sources of Growthالعدد .17
•العالقــة بــن النمــو االقتصــادي وتوزيــع الدخــل (The Relationship between Growth & Income
 ،)Distributionالعدد .18
•العالقـ�ة بـين النمـ�و االقتصـ�ادي والتجـ�ارة الخارجيـ�ة( (�The Relationship between Growth & For
 ،)eign Tradeالعــدد .19
•التقلبات االقتصادية ( ،)The Business Cyclesالعدد .20
•تفسري أسباب التقلبات االقتصادية ( ،)The Reasons behind Economic Fluctuationsالعدد.21
•السياسـ�ات املالمئـ�ة ملعالجـ�ة مشـ�اكل التقلبـ�ات االقتصاديـ�ة( (�Policies to Address Economic Fluc
 ،)tuationsالعدد .22
•مؤرش السعادة ( ،)Happiness Indexالعدد .23
•التسهيل الك ّمي ( ،)Quantitative Easingالعدد .45
•التض ّخم املتوقّع ( ،)Expected Inflationالعدد .46
•مناذج الجاذبية يف التجارة الدولية ( ،)Gravity Modelsالعدد .46
•راتب املواطن ( ،)Citizen’s Incomeالعدد .47
•مكافئ القوة الرشائية ( ،)Purchasing Power Parity, PPPالعدد .48
•منحنى فيلبس والعالقة العكسية بني التضخم والبطالة ( ،)Philips Curveالعدد .49
•فلســطني بــن العجــز املــزدوج وفجــوة املــوارد (،)The Dual Deficit and the Resource Gap
العــدد .49
•عدالة توزيع الدخل :منحنى “لورنز” ومعامل “جيني” ( ،)Income Distributionالعدد .50
•رضيبة القيمة املضافة ( ،)Value-Added Tax, VATالعدد .51
•نظام الحسابات القومية ( ،)The System of National Accounts, SNAالعدد .52
•اسرتاتيجية تعويض الواردات ( ،)Import Substitution Strategy, ISSالعدد .53
•املسؤولية االجتامعية للرشكات ( ،)Corporate Social Responsibility, CSRالعدد .54
•املرض الهولندي ( ،)The Dutch Diseaseالعدد .55
•البضائع العامة ( ،)The Public Goodsالعدد .56
•السندات مقابل األسهم ( ،)Bonds vs. Stocksالعدد .57
•إسرتاتيجية التنمية بالعناقيد ( ،)The Cluster Approach to Developmentالعدد .58
•الريع والدولة الريعية ( ،)Rent and the Rentier Stateالعدد .59
•السياسة النقدية مقابل السياسة املالية ( ،)Monetary Policy vs. Fiscal Policyالعدد .60
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فهرس بالصناديق التي تناولت مواضيع االقتصاد الكيل املنشورة
يف األعداد السابقة من املراقب االقتصادي
•	 األزمة املالية العاملية ،العدد .14
•تداعيات األزمة االقتصادية عاملياً وعربياً ،العدد .15
•طرق حساب الناتج املحيل اإلجاميل 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 مؤخرا ً 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  ،%35العدد .34
•نتائج املسح االقتصادي واالجتامعي لالجئني الفلسطينيني يف لبنان ،العدد .34
•كيف ارتفع الناتج املحيل اإلجاميل ألمريكا مبقدار  %3.6يف ساعة واحدة؟ ،العدد .34
•توزيع االستهالك يف األرايض الفلسطينية ،العدد .36
•تقديرات تكاليف العدوان عىل قطاع غزة عىل االقتصاد اإلرسائييل ،العدد .37
•إجاميل الدين العام واملتأخرات يف فلسطني %40 :من الناتج املحيل اإلجاميل ،العدد .37
•صنــدوق النقــد الــدويل يف دراســة عــن مكاســب الســام عــى االقتصــاد الفلســطيني :الســام ليــس بديــا عــن
املســاعدات واإلصــاح االقتصــادي ،العــدد .37
•ادخال النشاطات غري املرشوعة يف حساب الناتج املحيل اإلجاميل ،العدد .37
•جهاز اإلحصاء يصدر سلسلة جديدة معدلة ألرقام الناتج املحيل اإلجاميل ،العدد .38
•األونكتاد :الترسب املايل يعادل  %3.6من الناتج املحيل اإلجاميل ،العدد .38
•املدقق املايل يف االتحاد األورويب :يجب وضع مؤرشات أداء للمساعدات األوروبية إىل فلسطني ،العدد .38
•آفاق النمو والتطور االقتصادي يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا ( ،MENA) 2015العدد .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  1994واملانحون نفذوا ثلث تعهداتهم ،العدد .41
•آفاق النمو االقتصادي يف دول “املينا”  ،2016العدد .43
•النمو يف فلسطني“ :مصطنع ومتدين ومتذبذب” ،العدد .47
•مقارنــة بــن التنبــؤات االقتصاديــة الصــادرة عــن ســلطة النقــد الفلســطينية والصــادرة عــن الجهــاز املركــزي
لإلحصــاء ،العــدد .47
•النمو طويل األمد يف االقتصاد الفلسطيني ،العدد .49
•البنــك الــدويل :االقتصــاد الفلســطيني يف عنــق زجاجــة واملخــرج يتطلــب التعامــل مــع القيــود الداخليــة
والخارجيــة ،العــدد .50
•	 تقريــر مســتويات املعيشــة يف فلســطني :حــوايل  %31مــن االســتهالك يذهــب للطعــام وأفقــر  %40مــن
الســكان يســتهلكون أقــل مــن ربــع االســتهالك ،العــدد .53
•	 الطلب الفعيل عىل 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  ،2018-2004العدد .59
•	 مخترب الالمساواة العاملي :تراجع مستمر يف توزيع الدخل القومي يف فلسطني ،العدد .60
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فهرس بالصناديق التي تناولت مواضيع سوق العمل املنشورة
يف األعداد السابقة من املراقب االقتصادي
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	

نقابات العامل تطالب بفرض حد أدىن لألجور يف األرايض الفلسطينية ،العدد .24
الفلسطينيون يف سوق العمل االرسائييل :أجر أدىن للتعليم األعىل! ،العدد .24
رفع الحد األدىن لألجور يف إرسائيل :اآلثار املحتملة عىل العامل الفلسطينيني ،العدد .25
دراسة حديثة :كل  100ترصيح عمل يف ارسائيل تقلّص عائد التعليم لدى الفلسطينيني مبقدار  ،%13العدد .27
الحد االدىن لألجور :بني الترشيع والتطبيق ،العدد .30
 320طلب لشاغر “موظفة استقبال” ،العدد .30
قرار الحد األدىن لألجور :كم تبلغ تكاليفه ومن سوف يدفعها؟ ،العدد .32
البنك الدويل“ :العمل املايكرو” ميكن أن يخلق  55ألف فرصة عمل! ،العدد .32
كلفة الحواجز اإلرسائيلية يف الضفة 7 :آالف عاطل وانخفاض حاد يف األجور! ،العدد .33
أين تذهب االستقطاعات من أجور العامل يف إرسائيل؟ ،العدد .33
األجور متعادلة يف القطاع املنظم وغري املنظم يف األرايض الفلسطينية! ،العدد .35
مسح واقع الفساد وانتشاره يف فلسطني %93 :يعتقدون بوجود الواسطة ولكن  %3فقط استخدموها ،العدد .35
تحليالت اإلنتاجية وتكلفة وحدة العمل :أقل سوءا ً من املتوقع ،العدد .38
تحويالت املغرتبني والعامل تسد  %75من عجز ميزان املدفوعات ،العدد .38
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