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املراقب االقتصادي، عدد 46/ 2016

املحتويــــــــات: تقديـــــــــــــــــــم

 معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني )ماس( 

الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني 

سلطة النقد الفلسطينية

بهــذا العــدد مــن املراقــب نكــون قــد انهينــا إصــدار األعــداد املقــررة 
ــع  ــة الرب ــى نهاي ــة حت ــورات االقتصادي ــا التط ــام 2016 وغطين لع
الثــاين مــن هــذا العــام، فهنــاك فجــوة زمنيــة مدتهــا نصــف ســنة 
ــبب  ــك بس ــه وذل ــذي يغطي ــنة ال ــع الس ــدار ورب ــن اإلص ــاً ب تقريب
ــات عــن التطــورات واملــؤرشات  أو متاشــياً مــع وتــرة إصــدار البيان

ــزي لإلحصــاء الفلســطيني. ــاز املرك ــل الجه ــن قب ــة م االقتصادي

إضافــة إىل البيانــات الروتينيــة التــي يتضمنهــا كل عــدد مــن 
ــة وتعريــف  ــق تحليلي املراقــب، يتضمــن هــذا العــدد ســتة صنادي
ــمياً إىل  ــتنضم رس ــي س ــطينية والت ــال الفلس ــوق رأس امل ــة س بهيئ
ــاراً مــن عــام 2017،  الــركاء يف إعــداد "املراقــب االقتصــادي" اعتب
ــوم  ــاً مبفه ــك تعريف ــدد كذل ــن الع ــادم. يتضم ــدد الق ــن الع أي م
ــاه يف  ــب بدأن ــاً يف املراق اقتصــادي هــام، مــا سيشــكل فصــاً دامئ

ــابق. ــدد الس الع

ــدد 45  ــب يف الع ــى املراق ــاه ع ــذي أجرين ــر ال ــل التغي ــد قوب لق
التغذيــة  املزيــد مــن  اســتام  نتطلــع إىل  باالستحســان ونحــن 
الراجعــة حــول ذلــك بينــا نســتمر يف العمــل عــى تطويــر املراقــب 
ليحتــوي عــى املزيــد مــن التحليــل الثاقــب للتطــورات واملــؤرشات 

ــطيني.  ــاد الفلس ــى االقتص ــس ع ــي تعك ــات الت والبيان

ال يفوتنــا يف هــذه املناســبة أن نقــدم  الشــكر إىل جميــع الجهــات 
ــره  ــن تطوي ــا م ــا ميكنن ــل مب ــدار بالتموي ــذا اإلص ــم ه ــي تدع الت
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1- الناتج املحيل اإلجاميل1 

الناتــج املحــي اإلجــايل هــو القيمــة النقديــة لكافــة أنــواع البضائــع 
والخدمــات التــي يتــم إنتاجهــا يف اقتصــاد معــن خــال فــرة زمنيــة 
محــددة. ويأخــذ هــذا املتغــر قيمــة البضائــع النهائيــة يف االعتبــار 
لتجّنــب ازدواجيــة الحســاب. ويُدعــى هــذا املتغــر "باملحــي" ألنّــه 
ــض  ــة، وبغ ــة معين ــة جغرافي ــل منطق ــاج داخ ــة اإلنت ــّجل قيم يس
ــن  ــر مواط ــن أو غ ــاج مواط ــام باإلنت ــن ق ــّا إذا كان م ــر ع النظ
)متغــر الناتــج "القومــي" يأخــذ باالعتبــار إنتــاج املواطنــن لدولــة 
ــم  ــه(. ويت ــد أو خارج ــل البل ــون داخ ــوا يعيش ــواء كان ــة، س معيّن
تقييــم الناتــج املحــي باألســعار الجاريــة أو األســعار الثابتــة يف ســنة 
ــة يف  ــادة الحقيقي ــن الزي ــّر ع ــة )ســنة األســاس(. واألخــر يع معين
ــاع  ــن ارتف ــدت م ــي تولّ ــادة الت ــتثني الزي ــه يس ــراً ألنّ ــاج، نظ اإلنت

ــذ ســنة األســاس.  األســعار )التضخــم( من

والناتــج املحــي اإلجــايل هــو مقيــاس للتدفــق وليــس مقيــاس 
للمخــزون )أي لقيمــة رأس املــال املراكمــة يف دولــة مــا(. يتــم قيــاس 
ــا  ــة م ــاج )قيم ــب اإلنت ــن: جان ــن جانب ــايل م ــي اإلج ــج املح النات
يُنتجــه كل قطــاع مــن القطاعــات االقتصادية، مثــل الزراعــة والصناعة 
ــة  ــتخدامات املختلف ــة االس ــتخدام )قيم ــب االس ــن جان ــا( وم وغره
ــل االســتهاك املحــي، واالســتثار(.  ــا، مث ــم إنتاجه ــي ت ــع الت للبضائ
ــن االســتهاك املحــي  ــه نظــراً ألّن جــزءاً م ــم ماحظــة أنّ ــن امله وم
يــأيت مــن االســتراد، وأّن قســاً مــن اإلنتــاج املحــي يذهــب للتصدير، 
فــإّن حســاب قيمــة الناتــج املحــي اإلجــايل مــن جهــة االســتخدام 

ــر وطــرح االســتراد. تتطلــب إضافــة التصدي

شــهد الناتــج املحــي اإلجــايل الفلســطيني )باألســعار الثابتــة 2004( 
ــع  ــع الرب ــة م ــاين 2016 مقارن ــع الث ــال الرب ــو 1.7% خ ــاً بنح ارتفاع
ــة  ــو نتيج ــذا النم ــاء ه ــون دوالر. وج ــل إىل 2,035 ملي ــابق ليص الس
زيــادة مبقــدار 4% يف الضفــة الغربيــة مقابــل انخفــاض مبقــدار %4.8 
يف قطــاع غــزة. وهــذا عــى عكــس مــا حصــل يف الربــع األول، حيــث 
ــا  ــا في ــة. أّم ــه يف الضف ــا كان علي ــى م ــاع أع ــو يف القط كان النم
يتعلــق بنمــو الناتــج املحــي الســنوي بــن الربــع الثــاين 2015 والربــع 
الثــاين 2016 يف فلســطن فلقــد بلــغ 3.9%. وعــى صعيــد حّصــة 
الفــرد مــن الناتــج املحــي فقــد ارتفعــت يف الربــع الثــاين مــن العــام 
2016 بنحــو نقطــة مئويــة وذلــك مقارنــة مــع الربــع الســابق وبنفــس 

القيمــة مقارنــة مــع الربــع املناظــر مــن العــام الســابق.

الفجوة يف الناتج املحيل بني الضفة والقطاع
ــاع  ــة والقط ــن مســاهمتي الضف ــوة ب ــاض الفج ــن انخف ــم م بالرغ
يف الناتــج املحــي يف الربــع األول مــن العــام 2016، إاّل أنّهــا عــادت 
ــة  ــت حص ــام، إذ ارتفع ــس الع ــن نف ــاين م ــع الث ــاع يف الرب لارتف
الضفــة الغربيــة مــن الناتــج املحــي اإلجــايل مبقــدار نقطــة ونصــف 
مئويــة. أّمــا بالنســبة للفجــوة بــن حّصــة الفــرد مــن الناتــج املحــي 
ــط  ــغ متوس ــت 324 دوالر. ويبل ــد بلغ ــاع فلق ــة والقط ــن الضف ب

دخــل الفــرد يف قطــاع غــزة 44% فقــط مــن متوســط دخــل الفــرد 

ــاط  ــة نق ــو أربع ــاً بنح ــّكل انخفاض ــذا يش ــة، وه ــة الغربي يف الضف

مئويــة عــن الربــع الســابق.

مصــدر األرقــام يف هــذا القســم: الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني 2016، إحصــاءات   1
الله-فلســطن رام  القوميــة،  الحســابات 

شكل 1-1: الناتج املحيل اإلجاميل يف فلسطني* حسب املنطقة 

)أسعار ثابتة، سنة األساس 2004(
)مليون دوالر(

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

شكل 1-2: الناتج املحيل اإلجاميل يف الضفة الغربية* وقطاع غزة 

)أسعار ثابتة، سنة األساس 2004(
)مليون دوالر(

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

شكل 1-3: نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل يف فلسطني* 

حسب املنطقة )أسعار ثابتة، سنة األساس 2004(
)دوالر(

)*( البيانات باستثناء الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إرسائيل عام 1967.
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جدول 1-1: نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل يف فلسطني* 
حسب املنطقة )أسعار ثابتة، سنة األساس 2004(

)دوالر(

ن.م.ج للفرد )دوالر 

أمرييك(

الربع الثاين 

2015

الربع األول 

2016

الربع الثاين 

2016

444.7444.3448.7فلسطن*

578.9564.0582.6 الضفة الغربية*

252.7273.9258.6 قطاع غزة

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

بنية الناتج املحيل اإلجاميل

ــن  ــن املتتالي ــن الربع ــي ب ــج املح ــة النات ــى بني ــر ع ــّر كب ــرأ تغ مل يط
ــاين  ــن )الث ــن املتناظري ــن الربع ــك ب ــاين 2016(، وكذل )األول 2016 والث
ــاع  ــة والدف ــة اإلدارة العام ــاع حّص ــتثناء ارتف ــاين 2016(. باس 2015 والث
ــى  ــك ع ــة وذل ــة مئوي ــو 1.8 نقط ــن بنح ــن املتتالي ــن الربع ــا ب وغره
ــن  ــة وتعدي ــة وصناع ــة )زراع ــات اإلنتاجي ــاض يف القطاع حســاب االنخف
وكهربــاء ومــاء وإنشــاءات( التــي بلغــت حصتهــا نحــو 24% فقــط، وهــذا 
اســتمرار لاتجــاه الــذي بدأمنــذ ســنوات بتمــدد قطاعــات الخدمــات عــى 

ــية.  ــة األساس ــات اإلنتاجي ــاب القطاع حس

اإلنفاق عىل الناتج املحيل

بلغــت الزيــادة املطلقــة يف قيمــة الناتــج املحــي اإلجــايل بــن الربــع 
الثــاين 2015 والربــع الثــاين 2016 نحــو 76 مليــون دوالر )وهــو مــا 
ميثــل منــواً مبقــدار 3.9% كــا ذكرنــا(. وإذا مــا نظرنــا إىل كيفيــة توزّع 
اإلنفــاق عــى هــذه الزيادة نجــد أّن اإلنفاق االســتهايك النهــايئ ازداد 
ــة  مبقــدار 149 مليــون خــال الفــرة، وهــو أكــر مــن الزيــادة الكليّ
ــادة  ــتخدام وزي ــادة االس ــن زي ــوة ب ــذه الفج ــي. ه ــج املح يف النات
اإلنتــاج يف االقتصــاد تــم ســّدها بانخفــاض االســتثار )مبقــدار %2.7( 
وباالســتراد مــن الخــارج )بانخفــاض صــايف الصــادرات، أي الصــادرات 
مطروحــاً منهــا الــواردات(. إذ ازداد العجــز يف صــايف الصــادرات 
مبقــدار 67 مليــون دوالر، نتيجــة ارتفــاع الــواردات مبقــدار 40 مليــون 

وانخفــاض الصــادرات مبقــدار 27 مليــون دوالر.

جدول 1-2: اإلنفاق عىل الناتج املحيل اإلجاميل يف األرايض 
الفلسطينية* )أسعار ثابتة، سنة األساس 2004(

)مليون دوالر(

الربع الثاين 

2015

الربع الثاين 

2016

1,734.01,881.0الستهاك الخاص

457.6445.3االستثار )التكوين الرأسايل(

535.6537.4االستهاك الحكومي

456.7430.1الصادرات

1,206.81,247.0الواردات )-(

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

شكل 1-4: متوسط الدخل الفردي يف قطاع غزة مقارنة مع الضفة 

الغربية* )أسعار ثابتة، سنة األساس 2004(
)نسبة مئوية %(

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

شكل 1-5: التوزيع املئوي ملساهامت األنشطة يف الناتج املحيل 

اإلجاميل )أسعار ثابتة، سنة األساس 2004( 
)نسبة مئوية %(

شكل 1-6: نسب اإلنفاق عىل الناتج املحيل اإلجاميل يف األرايض 

الفلسطينية* )أسعار ثابتة، سنة األساس 2004( 
)نسبة مئوية %(

)*( البيانات باستثناء الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إرسائيل عام 1967.
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2- سوق العمل1 

مُتيّــز إحصــاءات ســوق العمــل بــن عــدد الســكان وبــن القــوة 
البريــة. كــا مُتيّــز اإلحصــاءات بــن القــوة البريــة والقــوى العاملة. 
القــوة البريــة، حســب تعريــف الجهــاز املركــزي لإلحصــاء، هــي عدد 
الســكان الذيــن تزيــد أعارهــم عــى 15 ســنة، بينــا القــوى العاملــة 
تشــمل فقــط األشــخاص املؤهلــن واملســتعّدين للعمــل. أخــراً هنــاك 
عــدد العاملــن فعليــاً، والفــارق بــن القــوى العاملــة وعــدد العاملــن 
فعليــاً يقيــس معــّدل عــدد العاطلــن عــن العمــل. يوّضــح الشــكل 1-2 
العاقــة بــن هــذه املتغــرات. وصــل عــدد ســكان الضفــة والقطــاع يف 
الربــع الثــاين 2016 إىل نحــو 4,800 ألــف نســمة، والقــوة البريــة إىل 

2,918 ألــف والقــوى العاملــة إىل 1,334 ألــف.

نسبة املشاركة
تشــر األرقــام إىل أّن نســبة القــوى العاملــة إىل القــوة البريــة يف 
ــرف بنســبة املشــاركة( تراوحــت حــول 46% يف  فلســطن )وهــو مــا يُع
الســنوات األخــرة. وهــذه النســبة قريبــة مــن النســب الســائدة يف دول 
ــك  ــات البن ــب بيان ــام 2014 حس ــا يف الع ــة )42% يف األردن مث املنطق
الــدويل(، ولكّنهــا تختلــف بشــكل ملحــوظ عــن نظراتهــا يف الــدول 
املتطــورة، حيــث تصــل نســبة املشــاركة إىل 60% أو أعــى كــا يف أملانيــا 

ــال. ــج عــى ســبيل املث والرنوي

هنــاك فــارق كبــر بــن نســبة املشــاركة يف أوســاط الذكــور وأوســاط 
اإلنــاث يف فلســطن، إذ ترتفــع النســبة إىل 71% بــن الذكــور، 
ــارق  ــاك ف ــاث. وليــس هن ــن اإلن وتنخفــض إىل نحــو 20% فقــط ب
ــن  ــزة. وم ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــن الضف ــن ب ــذا التباي ــر يف ه يُذك
الواضــح أّن انخفــاض نســبة املشــاركة بــن اإلنــاث يف فلســطن هــو 

ــة. ــاركة الكلي ــبة املش ــاض نس ــبب وراء انخف الس

توزيع العاملة
ــن  ــدار 0.1%، ب ــف، مبق ــن يف فلســطن بشــكل طفي ــع عــدد العامل ارتف
ــل.  ــف عام ــل إىل 975 أل ــاين 2016، ووص ــع الث ــع األول 2016 والرب الرب
ــة و29% يف  ــن 59% يف الضف ــاين 2016 ب ــع الث ــون يف الرب ــوّزع العامل وت
ــتعمرات.  ــل واملس ــل يف إرسائي ــف( عام ــو 114 أل ــاع و12% )أو نح القط
ــا بالنســبة لتوزيــع العاملــن حســب النشــاط االقتصــادي، يزيــد عــى  أّم
الخمــس منهــم يعملــون يف القطــاع العــام، وترتفــع هــذه النســبة إىل نحــو 

37% يف قطــاع غــزة.

بلغــت نســبة العاملــن يف قطاعــات الخدمــات يف فلســطن يف الربــع 
ــاع  ــبة إىل 56% يف قط ــذه النس ــع ه ــو 35%. وترتف ــاين 2016 نح الث
غــزة. وحلــت التجــارة يف املركــز الثــاين يف فلســطن، بنســبة 22% مــن 
العاملــن. ويُاحــظ أّن البنــاء والتشــييد كان يُشــّغل 20% مــن العاملن 
يف الضفــة ولكــن أقــل مــن 5% يف قطــاع غــزة. يف حــن تتقــارب نســبة 
تشــغيل العاملــن يف قطــاع التجــارة واملطاعــم والفنــادق بــن الضفــة 

الغربيــة وقطــاع غــزة، والتــي بلغــت حــول %22.

البطالة
يقيــس معــّدل البطالــة نســبة العاطلــن عــن العمــل إىل عــدد 
ــة يف فلســطن  ــّدل البطال ــع مع ــة. ارتف ــوى العامل األشــخاص يف الق
ــن  ــن مئويت ــاين 2016، وهــذا أعــى بنقطت ــع الث إىل 26.9% يف الرب
مــن الربــع املناظــر مــن العــام 2015، ومبقــدار نصــف نقطــة مئويــة 

ــوى  ــح الق ــطيني 2016، مس ــاء الفلس ــزي لإلحص ــاز املرك ــم: الجه ــذا القس ــام يف ه ــدر األرق مص   1
العاملة، رام الله-فلسطن 

شكل 2-1: األفراد 15 سنة فأكرث والعاملون منهم يف فلسطني 
)ألف(

شكل 2-2: التوزيع النسبي للعاملني حسب املنطقة وحسب 
القطاع للربع الثاين 2016 

شكل 2-3: التوزيع النسبي للعاملني يف فلسطني حسب النشاط 
االقتصادي الربع الثاين 2016 )نسبة مئوية %(
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جدول 2-1: معّدل البطالة بني األفراد املشاركني يف القوى العاملة 
يف فلسطني حسب املنطقة والجنس للربع الثاين 2016 )%( 

املجموعإناثذكور

15.330.518.3الضفة الغربية

34.465.341.7قطاع غزة

22.144.726.9فلسطن
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تقريبــاً عــن الربــع الســابق. وجــاء االرتفــاع بــن الربعــن املتناظريــن 
ــاث  ــدار ث ــة )مبق ــة الغربي ــة يف الضف ــاع معــّدل البطال نتيجــة ارتف
نقــاط مئويــة( يف حــن اســتقر املعــّدل يف قطــاع غــزة تقريبــاً عــى 
مســتواه الســابق، وهــو املعــّدل الــذي تقــول املصــادر املختلفــة أنـّـه 

أعــى معــّدالت البطالــة يف العــامل.

من بن أبرز مواصفات البطالة يف األرايض الفلسطينية التايل: 
أنّهــا مرتفعــة يف أوســاط الشــباب: بلــغ معــّدل البطالة بن الشــباب   )1
الذيــن تــراوح أعارهــم بــن 15 - 24 ســنة %41.0، )%67.9 
لإلنــاث، 34.9% للذكــور(. وهــذا يــؤرّش عــى أّن نســبة كبــرة مــن 
العاطلــن عــن العمــل هــم مــن الداخلــن الجــدد إىل ســوق العمــل 
ــم إىل  ــن التعلي ــباب م ــال الش ــح انتق ــن مس ــدوق ع ــر الصن )انظ

ســوق العمــل يف هــذا العــدد مــن املراقــب االقتصــادي(.
أّن البطالــة تــزداد مــع نقــص التعليــم بالنســبة للذكــور، ولكــن   )2
األمــر معكــوس عنــد اإلنــاث )انظــر الشــكل 2-5(: بلــغ معــّدل 
ــد  ــاين مــن العــام 2016 نحــو 31.2% عن ــع الث ــة يف الرب البطال
الذكــور الذيــن مل يحصلــوا عــى أي تعليــم، بينــا كان %19.3 
عنــد ذوي تعليــم 13 ســنة فأكــر. أّمــا عنــد اإلنــاث فــإّن بطالــة 
ذوات تعليــم 13 ســنة فأكــر 50.9% بينــا هــي 5.0% فقــط 

بــن اللــوايت مل يحصلــن عــى أي تعليــم.

منو اإلنتاج وتغري البطالة
اإلنتــاج  أحدهــا ملعــّدل منــو  الشــكل 2-6 منحنيــن،  يعــرض 
ــع  ــة يف كل رب ــّدالت البطال ــّور مع ــر يص ــة( واآلخ ــعار الثابت )باألس
ــا  ــّل أّول م ــاين 2016. لع ــع الث ــاين 2012 والرب ــع الث ــن الرب ــنة ب س
ــى  ــذب الحــاد يف منحن ــاين هــو التذب يلفــت النظــر يف الشــكل البي
ــن هــذا  ــج املحــي اإلجــايل. ال شــك أّن جــزءاً م ــو النات ــّدل من مع
ــي، إذ  ــج املح ــمية للنات ــة املوس ــره بالطبيع ــن تفس ــذب ميك التذب
أّن النشــاط االقتصــادي يخمــد قليــاً يف الشــتاء والخريــف مقارنــة 
ــي  ــود الت ــر العوامــل السياســية والقي ــّن أث بالفصــول األخــرى. ولك
يفرضهــا االحتــال عــى النشــاط االقتصــادي لهــا دور أكــر أهميــة يف 
تفســر التذبــذب الحــاد والــدوري يف النمــو االقتصــادي. املاحظــة 
ــن  ــح ب ــق واض ــود تراف ــي يف وج ــاين ه ــكل البي ــى الش ــة ع الثاني
ــا ارتفــع معــّدل منــو اإلنتــاج ترافــق هــذا  حركــة املنحنيــن. إذ كلّ

ــة، والعكــس بالعكــس. ــّدل البطال ــوط مع ــع هب م

وإذا مــا قمنــا بإجــراء متريــن بســيط للربــط بــن املتغريــن يف الفــرة 
بــن الربــع الثــاين 2012 والربــع الثــاين 2016 نجــد أّن كل زيــادة يف 
معــّدل النمــو مبقــدار 1% ترافقــت مــع انخفــاض يف معــّدل البطالــة 
ــطة  ــة املبّس ــذه العاق ــة. ه ــرة املدروس ــال الف ــدار 0.26% خ مبق
ــازم يف  ــة تُعطــي فكــرة رسيعــة عــن مقــدار التســارع ال والتقريبي
ــل  ــن أج ــة، م ــة الرضوري ــة الطويل ــرة الزمني ــو، والف ــّدل النم مع
تحقيــق تخفيــض ملمــوس يف معــّدالت البطالــة العاليــة يف فلســطن 

بشــكل عــام، ويف قطــاع غــزة بشــكل خــاص.

ساعات وأيام العمل
يصــّور الشــكل 2-7 والجــدول 2-2 ســاعات وأيــام العمــل للعاملــن 
ــام  ــدد أي ــط ع ــاً يف متوس ــاك تقارب ــظ أّن هن ــطينين. وياح الفلس
العمــل الشــهرية يف الضفــة والقطــاع، ولكــّن متوســط عــدد ســاعات 
العمــل األســبوعية يف الضفــة الغربيــة يزيــد مبقــدار 18% عــن 
ــرص  ــى أّن هــذا يعــود إىل نقــص ف ــزة. وال يخف ــه يف قطــاع غ مثيل
ــل  ــة وتفضي ــاع اإلنتاجي ــة بارتف ــه عاق ــس ل العمــل يف القطــاع ولي

شكل 2-4: أعداد العاملني والعاطلني عن العمل يف فلسطني
حسب الفئة العمرية )الربع الثاين 2016(

شكل 2-5: أعداد العاملني والعاطلني عن العمل يف فلسطني 
حسب املستوى التعليمي وحسب الجنس )الربع الثاين 2016(
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الراحــة، وهــي العوامــل التــي تفــر انخفــاض ســاعات العمــل يف 
ــة.  ــدول املتقّدم ال

األجور
بلــغ األجــر اليومــي املتوســط للعاملــن يف فلســطن 110.4 شــيكل يف 
الربــع الثــاين 2016. ولكــّن هــذا الرقــم املتوســط يخفــي تباينــاً كبــراً 
بــن متوســط األجــر للذيــن يعملــون يف الضفــة والقطــاع مــن جهــة 
ولعــال الضفــة العاملــن يف إرسائيــل واملســتعمرات )انظــر الجــدول 
2-3(. تُشــر األرقــام إىل أّن متوســط أجــر العاملــن يف إرسائيــل 
ــن يف قطــاع  ــاف أجــر العامل ــة أضع ــغ نحــو ثاث واملســتعمرات يبل
غــزة. ال بــل إّن الهــّوة تتســع أكــر عنــد أخــذ األجــر الوســيط. واألجــر 
الوســيط لــه داللــة أعــى وأفضــل مــن األجــر املتوســط، ألنّــه يعــر 
عــن املســتوى الــذي يحصــل نصــف العاملــن عــى أجــر أعــى منــه، 
ــه )انظــر الشــكل 2-8 ملاحقــة  والنصــف اآلخــر عــى أجــر أدىن من
الفــارق بــن األجــر املتوســط والوســيط(. الحــظ أّن وســيط األجــر يف 
قطــاع غــزة ال يزيــد إاّل قليــا عــى نصــف وســيط األجــر يف الضفــة 
ــة  ــي لكاف ــر اليوم ــر أّن متوســط األج ــت للنظ ــن امللف ــة. وم الغربي
العاملــن ارتفــع مبقــدار 1.8 شــيكل بــن الربــع األول والثــاين 2016 
)نتيجــة ارتفــاع متوســط أجــر العاملــن يف إرسائيــل بشــكل أســايس( 
إاّل أّن األجــر الوســيط لكافــة العاملــن انخفــض مبقــدار 2.3 شــيكل 

بــن الربعــن )بســبب انخفاضــه للعاملــن يف الضفــة الغربيــة(. 

مــن الــرضوري عنــد مقارنــة متوســط أجــر عــّال الضفــة يف إرسائيل 
ــه إىل التكاليــف اإلضافيــة التــي  مــع أجــر العاملــن يف الضفــة التنبّ
ــل، إذ  ــون يف إرسائي ــن يعمل ــطينيون الذي ــّال الفلس ــا الع يتحّمله
غالبــاً مــا يضطــر هــؤالء إىل دفــع مبلــغ لوســطاء التصاريــح والعمــل 
ــدل  ــؤالء ب ــع ه ــك يدف ــهرياً(، كذل ــيكل ش ــو 1,500 ش ــّدر بنح )يق
مواصــات )نحــو 500 شــيكل(. يُضــاف إىل ذلــك ســاعات االنتظــار 
الطويلــة عــى املعابــر والتــي متــّد يــوم العمــل إىل 16 ســاعة بــدالً 
ــوارق  ــود ف ــى وج ــد ع ــم التأكي ــن امله ــك م ــاعات. كذل ــن 8 س ع
ــط  ــل الخ ــون داخ ــن يعمل ــة الذي ــّال الضف ــر ع ــن أج ــة ب مهّم
األخــرض والعــال الذيــن يعملــون يف املســتعمرات، وهــو مــا أكّــده 

ــح يف أواســط شــهر آب املــايض. ــة اإلرسائيــي يف ترصي ــر املالي وزي
إرسائيــل  يف  للعاملــن  االســمية  األجــور  ارتفــاع  إىل  وباإلضافــة 
واملســتعمرات، والتبايــن بــن متوســط ووســيط األجــر بــن العاملــن 
ــور: ــن األج ــة ع ــات التالي ــة املاحظ ــن إضاف ــزة، مُيك ــة وغ يف الضف

أّن متوســط أجــر العاملــن يف القطــاع الخــاص أدىن مــن أجــر   •
ــبة  ــة وبنس ــبة 15% يف الضف ــام، بنس ــاع الع ــن يف القط العامل

60% يف غــزة.
أّن هنــاك فجــوة جندريــة يف األجــور: بلــغ األجــر اليومــي   •
لإلنــاث يف القطــاع الخــاص يف الضفــة الغربيــة 75% مــن األجــر 
اليومــي للذكــور، إاّل أّن األمــر معكــوس يف القطــاع العــام، فقــد 
بلــغ األجــر اليومــي للذكــور يف الضفــة الغربيــة 98% مــن 

ــاث. ــي لإلن ــر اليوم األج
أّن نحــو 47% مــن العاملــن يف القطــاع الخــاص يف غــزة، )و%9   •
يف الضفــة( يحصلــون عــى أجــر يومــي أقــل مــن الحــد األدىن 
لألجــور )65 شــيكل(. ملعرفــة أكــر حــول هــذا املوضــوع، راجع 
الصنــدوق 2 حــول تطبيــق قــرار الحــد األدىن لألجــور يف العــدد 

45 مــن املراقــب االقتصــادي.

شكل 2-7: ساعات العمل األسبوعية وأيام العمل الشهرية 
يف فلسطني

شكل 2-8: متوسط ووسيط األجر اليومي بالشيكل للمستخدمني 
معلومي األجر يف فلسطني

مكان العمل
متوسط الساعات 

األسبوعية

متوسط أيام العمل 

الشهرية

44.523.1الضفة الغربية

37.823.0قطاع غزة

40.720.1ارسائيل واملستوطنات

41.922.5املجموع

متوسط الساعات 
األسبوعیة

متوسط أیام العمل الشهریة

21

21.5

22

22.5

23

39

40

41

42

43

44

2ر
 ،

14

3ر
 ،

14

4ر
 ،

14

1ر
 ،

15

2ر
 ،

15

3ر
 ،

15

4ر
 ،

15

1ر
 ،

16

2ر
 ،

16

ساعةیوم

األجر الوسیط

متوسط األجر 

70

80

90

100

110

120

2ر
 ،

14

3ر
 ،

14

4ر
 ،

14

1ر
 ،

15

2ر
 ،

15

3ر
 ،

15

4ر
 ،

15

1ر
 ،

16

2ر
 ،

16
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جدول 2-2: ساعات العمل األسبوعية وأيام العمل الشهرية 
حسب املنطقة )الربع الثاين 2016(

األجر الوسيط اليوميمتوسط األجر اليوميمكان العمل

98.388.5الضفة الغربية

61.646.0قطاع غزة

221.9200.0ارسائيل واملستوطنات

110.490.0املجموع

جدول 2-3: متوسط ووسيط األجر اليومي بالشيكل للمستخدمني 
معلومي األجر يف فلسطني )الربع الثاين 2016( )شيكل(
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يحظــى موضــوع تأهيــل وتشــغيل الشــباب يف ســوق العمــل باهتــام كبــر 
ــبب يف  ــود الس ــامل. وال يع ــم دول الع ــرار يف معظ ــي الق ــل صانع ــن قب م
ذلــك فقــط إىل أّن بطالــة الشــباب مرتفعــة عــن مســتوى البطالــة العــام يف 
الــدول الغنيــة والفقــرة عــى حــد ســواء، مــع مــا يولــده هــذا مــن احتقــان 
ســيايس واجتاعــي. ولكــّن الســبب يعــود أيضــاً إىل أّن بطالــة الشــباب لهــا 
انعكاســات ســلبية عــى أداء االقتصــاد عــى املــدى الطويــل كــا أثبتــت 
ــاً  ــة غالب ــخ البطال ــباب يف ف ــقوط الش ــك ألّن س ــة. ذل ــاث االقتصادي األبح
ــباب  ــة الش ــا أّن بطال ــة. ك ــة املزمن ــتقرارهم يف البطال ــؤّدي إىل اس ــا ي م
لهــا انعكاســات وخيمــة عــى حافــز التعليــم وعــى النمــو االقتصــادي يف 

طويــل األمــد.

ــة  ــص بطال ــي إىل تقلي ــة ترم ــات مامئ ــق سياس ــة وتطبي ــى أّن صياغ ع
الشــباب تتطلــب يف املقــام األول توفـّـر معلومــات وبراهــن قاطعــة أمــام 
صانعــي القــرار: ملــاذا أصبــح الحصــول عــى عمــل مائــم هدفــاً صعــب 
ــر  ــباب يتأثّ ــن الش ــن ِم ــوم؟ َم ــبان الي ــن ش ــر م ــدد كب ــام ع ــال أم املن
ــس لســوق العمــل؟  ــر مــن غــره )مــن غرهــا( نتيجــة الوضــع البائ أك
أيــن يوجــد هــؤالء األكــر عرضــة للتأثــر؟ ومــا هــي اآلثــار طويلــة األمــد 
لبطالــة الشــباب عــى مســتقبلهم املهنــي وعــى تطــّور االقتصــاد بشــكل 

عــام؟

ــة  ــاء الوطني ــزة اإلحص ــه أجه ــذي تجري ــة« ال ــوى العامل ــح الق ــر »مس يوفّ
دوريــاً يف معظــم الــدول )مبــا فيهــا الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني(، 
ــة حــول وضــع الشــباب يف ســوق العمــل. ولكــّن املســوح  معلومــات مهّم
ال توفــر معلومــات محــددة حــول العقبــات التــي يواجههــا الشــباب، كــا 
ــة  ــهولة وساس ــل، وال بس ــود العم ــة عق ــة وطبيع ــار نوعي ــمح باختب ال تس

ــم إىل ســوق العمــل. ــال مــن التعلي االنتق

وبهــدف ســد هــذه الثغــرات طــّورت »منظمــة العمــل الدوليــة« اســتبياناً 
  )SWTS(1 »قياســياً يحمــل اســم »االنتقــال مــن التعليم إىل ســوق العمــل
ــن  ــراوح أعارهــم ب ــن ت ــة الشــباب الذي وهــذا االســتبيان خــاص بعاق
15 و29 ســنة مــع ســوق العمــل. وتــّم تطبيــق هــذا االســتبيان يف عــدد 
كبــر مــن الــدول، كــا تــّم تنفيــذه مرتــن يف فلســطن، األوىل يف العــام 
ــهر  ــر يف ش ــح األخ ــج املس ــرت نتائ ــام 2015 )ظه ــة يف الع 2013 والثاني
تريــن األول 2016(. وفيــا يــي عــرض لبعــض املعلومــات التــي وفّرهــا 

االســتبيان األخــر.

ــوة العمــل يف فلســطن  واضــح مــن الشــكل، أّن مشــاركة الشــباب يف ق
ــاض  ــاً إىل انخف ــذا أساس ــود ه ــدويل، ويع ــط ال ــة باملتوس ــة مقارن متدني
مشــاركة الشــابات، إذ أّن 83.9% منهــن خــارج القــوة العاملــة يف العــام 
2015. وال تزيــد نســبة الشــابات العامــات عــى 7.1% مــن الســّكان يف 
ــاق  ــى االلتح ــل ع ــّوة العم ــارج ق ــاء خ ــباب البق ــوزّع أس ــطن. وتت فلس
مجمــوع  مــن  لإلنــاث  و%55.5  للذكــور   %78.9( أساســاً  بالتعليــم 
ــة )%1.6  ــؤوليات العائلي ــبب املس ــل(، وبس ــّوة العم ــارج ق ــباب خ الش

ــاث( ــور و30.6% لإلن للذك

تُشــر األرقــام إىل أّن بطالــة الشــباب يف الضفــة والقطــاع هــي األعــى يف 
منطقــة »املينــا«، وهــي تزيــد عــى 10% فــوق معــّدل البطالــة اإلجــايل 
يف فلســطن. ويتــوزّع معــّدل البطالــة اإلجــايل بــن الشــباب يف فلســطن 
بــن 26.7% للذكــور و56.2% لإلنــاث. وعنــد أخــذ تعريــف منظمــة 
العمــل الدوليــة املوّســع للبطالــة فــإّن معــّدل بطالة الشــباب يف فلســطن 
1 School to Work Transition Survey.

صندوق 1: نتائج مسح انتقال الشباب من التعليم إىل سوق العمل

شكل 1: مشاركة الشباب )29-15 سنة( يف قّوة العمل 

)نسبة لكل فئة( 2015

شكل 2: البطالة بني الشباب )29-15 سنة( )بالنسبة إىل

الشباب يف قوة العمل %( 2015

شكل 3: البطالة ومستوى التعليم عند الشباب )29-15 سنة( 

)نسبة العاطلني من كل فئة( )2015(
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يرتفــع إىل 46.2% )تعريــف البطالــة املوّســع يحــد جزئيــاً مــن رشط 
ــارة إىل  ــم اإلش ــن امله ــل بشــكل نشــط ومســتمر(. وم ــن عم البحــث ع
أّن البطالــة طويلــة األمــد )أكــر مــن ســنتن( مرتفعــة بشــكل ملحــوظ، 
وتبلــغ نســبتها 54.8% مــن إجــايل الشــباب العاطلــن. وارتفــاع البطالــة 
طويلــة األمــد لــه انعكاســات ســلبية قويــة عــى االقتصــاد بشــكل عــام 

وعــى نفســية ومســتقبل العاطــل عــن العمــل بشــكل خــاص.

ــل  ــاع املؤه ــع ارتف ــع م ــة يرتف ــّدل البطال ــكل 3 أّن مع ــن الش ــح م واض
العلمــي. وال يخفــى أثــر هــذا عــى العائــد عــى التعليــم وحافــز 
االلتحــاق بالتعليــم. ولكــّن هــذه األرقــام تُخفــي تباينــاً قويــاً بــن الذكــور 
واإلنــاث، إذ أّن البطالــة تتناقــص مــع زيــادة التعليــم عنــد الذكــور، ولكّنها 
ــج املســح إىل أّن  ــر نتائ ــاث. وتُش ــد اإلن ــم عن ــاع التعلي ــع ارتف ــد م تتزاي
ــي  ــتوى التعليم ــام املس ــل امت ــم قب ــوا التعلي ــباب ترك ــن الش 30.2% م
الــذي التحقــوا بــه. ومــن األســباب الرئيســية للمغــادرة يف وقــت مبكــر، 
انقطــاع االهتــام بالتعليــم وفوائــده )36.6%( يليــه الفشــل باالمتحانــات 

.)%20(

يشــر الشــكل 4 أّن 57.4% مــن الشــباب العاملــن يعملــون كعالــة غــر 
منظمــة يف القطــاع املنظــم. كــا تُشــر األرقــام إىل أّن 8.6% فقــط مــن 

الشــباب العاملــن يعملــون لحســابهم الخــاص أو كأربــاب عمــل.

وأظهــرت النتائــج أيضــاً أّن غالبيــة الشــباب العاملــن ال تتناســب مؤهاتهــم 
ــرون  ــاً يعت ــم تقريب ــي يشــغلونها )63.3%(، إذ أّن نصفه ــف الت مــع الوظائ
ــه، و%13.6  ــون ب ــذي يقوم ــل ال ــن العم ــى م ــي أع ــتواهم التعليم أّن مس

يقولــون العكــس.

)SWTS( االنتقال من التعليم إىل العمل
طــّورت منظمــة العمــل الدوليــة مــؤرشات للداللــة عــى الظــروف التــي 
ميــر بهــا الشــباب، واملشــاكل التــي يعانــون منهــا، خــال مســار االنتقــال 
ــة  ــت املنظم ــل. ووضع ــة عم ــم إىل أول وظيف ــة تعلي ــر مرحل ــن آخ م

تعريفــاً محــدداً لثــاث مراحــل:

الشــباب الذيــن أنهــوا مرحلــة االنتقــال: والــرط األســايس هنــا هــو   •
ــل  ــق. والعم ــل الئ ــى عم ــل ع ــد حص ــابة ق ــون الشاب/الش أن يك
ــن:  ــن التاليت ــن الصفت ــق واحــداً م ــذي يحق ــل ال ــق هــو العم الائ
أن يكــون عمــاً دامئــاً )غــر مؤقــت( مــع عقــد عمــل قيــايس عــادي، 
أو أن يكــون العامــل راضيــاً متــام الــرىض عــن العمــل الــذي يؤديــه 

)رشط تقييــم ذايت(.
الشــباب الذيــن ميــرون بعمليــة االنتقــال: وتضــم هــذه الفئــة   •
ــاً  ــون حالي ــن يعمل ــاً، أو الذي ــل حالي ــن العم ــن ع ــباب العاطل الش
ولكــن دون عقــود عمــل، أو الذيــن يعملــون بعمــل غــر مــرٍض أو 
ــة الشــباب غــر الناشــطن  ــك تضــم هــذه الفئ بعمــل مؤقــت. كذل
بالبحــث عــن عمــل حاليــاً ولكــن يأملــون بالبحــث عــن عمــل 

مســتقباً.
الشــباب الذيــن مل يبــدأوا مرحلــة االنتقــال بعــد: وتضــم هــذه الفئــة   •
الشــباب الذيــن مــا زالــوا يف مرحلــة الدراســة، والذيــن ليســوا يف 
املــدارس وال يبحثــون عــن عمــل حاليــا وليــس لديهــم النيــة للبحــث 

ــتقبل. ــل يف املس ــن عم ع

شكل 4: تشغيل الشباب )29-15 سنة( )% من املجموع( 2015

شكل 5: توّزع نسبة الشباب عىل مراحل االنتقال من التعليم 

إىل العمل حسب كل فئة 2015
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بلغــت نســبة الشــباب الذيــن أنهــوا عمليــة االنتقــال يف فلســطن يف العــام 
ــن  ــذه ب ــبة ه ــت النس ــباب. وتوزّع ــايل الش ــن إج ــو 16.3% م 2015 نح
ــت  ــا توزّع ــزة. ك ــاع غ ــط يف قط ــة و9.6% فق ــة الغربي 20.5%  يف الضف
النســبة الكليــة بــن 27.8% للذكــور و4.3% فقــط لإلنــاث. وبلغــت الفــرة 
الزمنيــة بــن انتهــاء التعليــم والحصــول عــى أّول وظيفــة ملــن أنهــى عمليــة 
االنتقــال 13.4 شــهراً باملتوســط. وتوّصــل املســح إىل أّن أهــم عاملــن يؤثـّـران 
عــى رسعــة انتقــال الشــباب مــن التعليــم إىل الوظيفــة هــا مســتوى دخــل 
األرسة )رسعــة انتقــال أبنــاء األرس الغنيــة هــي ضعــف رسعــة انتقــال أبنــاء 

األرس الفقــرة(، ومســتوى التعليــم.

ــدأوا  ــال أو مل يب ــة االنتق ــوا يف مرحل ــا زال ــن م ــباب الذي ــبة الش ــا نس أّم
عمليــة االنتقــال فلقــد بلغــت 83.7% مــن الشــباب. وتوزّعــت بــن 
42.3% للذيــن ميــرون مبرحلــة االنتقــال و41.4% للذيــن مل يبــدأوا عمليــة 
ــن  ــر م ــن الشــكل أّن أك ــر الشــكل 5(. وياحــظ م ــد )انظ ــال بع االنتق
ــد، يف  ــال بع ــة االنتق ــدأوا عملي ــابات )58.5%( مل يب ــاث الش ــف اإلن نص

ــع فقــط. ــور هــي الرب حــن أّن النســبة للذك
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اإليرادات العاّمة واملنح واملساعدات الخارجية
شــهد الربــع الثــاين مــن العــام 2016، ارتفــاع صــايف اإليــرادات 
ــوايل  ــغ ح ــابق لتبل ــع الس ــة بالرب ــو 9% مقارن ــح بنح ــة واملن العاّم
4,491.4 مليــون شــيكل. ويُعــزى ذلــك إىل االرتفــاع الكبــر يف 
إيــرادات املقاصــة املتحصلــة خــال الفــرة، مقابــل تراجــع إيــرادات 
الجبايــة املحليــة واملنــح بشــكل ملحــوظ. فقــد ارتفعــت إيــرادات 
ــون شــيكل، وعــى  ــغ نحــو 3,017.1 ملي املقاصــة بنحــو 40%، لتبل
العكــس مــن ذلــك انخفضــت إيــرادات الجبايــة املحليــة )الرضيبيــة، 
غــر رضيبيــة، متحصــات مخصصــة( بنحــو 43%، لتبلــغ نحــو 

ــيكل. ــون ش 779.5 ملي

بينــا شــهد الربــع الثــاين أيضــاً، ارتفــاع املنــح واملســاعدات الخارجية 
الكليــة بنحــو 8.7% مقارنــة بالربــع الســابق، لتبلــغ حــوايل 754.5 
ــة  ــادة الكبــرة يف املســاعدات الخارجي مليــون شــيكل. وكانــت الزي
املخصصــة لدعــم املشــاريع التطويريــة فقــد ارتفعــت بشــكل 
ملحــوظ وبنســبة تقــرب مــن 75% لتبلــغ نحــو 127.4 مليــون 
ــع املناظــر مــن العــام الســابق فقــد  ــة مــع الرب دوالر. أمــا باملقارن
انخفضــت املنــح واملســاعدات الخارجيــة بنحــو 25%، وذلك بســبب 

ــة بنســبة %32. ــح واملســاعدات لدعــم املوازن تراجــع املن

النفقات العامة 
ارتفــع اإلنفــاق العــام الفعــي خــال الربــع الثــاين مــن العــام 2016 
بنحــو 31% مقارنــة بالربــع الســابق، ليبلــغ 4,521.3 مليــون شــيكل. 
وجــاءت هــذه الزيــادة نتيجــة ارتفــاع كافــة بنــود اإلنفــاق باســتثناء 
صــايف اإلقــراض. حيــث ارتفعــت فاتــورة األجــور والرواتــب ونفقــات 
ــكل منهــا وبلغــت 2,455.3 و1,595.3  غــر األجــور بنحــو 36% ل
مليــون شــيكل عــى التــوايل. كذلــك ارتفــع اإلنفــاق التطويــري بنحــو 

43% مقارنــة بالربــع الســابق ليصــل إىل 204.4 مليــون شــيكل. 

الفائض/العجز املايل
ــع  ــال الرب ــاق خ ــرادات واإلنف ــي اإلي ــى جانب ــورات ع أّدت التط
ــاعدات  ــح واملس ــل املن ــكي قب ــد ال ــز الرصي ــاين 2016، إىل عج الث
بحــوايل 784.4 مليــون شــيكل )أو مــا نســبته 6% مــن الناتــج 
املحــي اإلجــايل(. وقــد ســاهمت املنــح واملســاعدات الخارجيــة يف 
خفــض هــذا العجــز إىل نحــو 29.9 مليــون شــيكل، وهــو مــا يعــادل 
ــذا  ــايل. كل ه ــي اإلج ــج املح ــن النات ــة م ــف باملائ ــن نص ــل م أق
عــى أســاس الحســاب النقــدي للموازنــة )أي عــى أســاس اإليــرادات 
والنفقــات الفعليــة املتحققــة واملدفوعــة( وليــس عــى أســاس 
االلتــزام )أي أســاس اإليــرادات والنفقــات التــي يتوجــب تحصيلهــا 
ودفعهــا(. والفــارق بــن الحســابن يعــادل تقريبــاً مبلــغ املتأخــرات 

ــع ســنة. ــة يف كل رب ــذي يراكــم عــى املوازن ال

املتأخرات الحكومية
شــهد الربــع الثــاين مــن العــام 2016 قيــام الحكومــة بســداد 
ــال  ــا خ ــة عليه ــرات املرتب ــن املتأخ ــيكل م ــون ش ــو 33.8 ملي نح
الفــرات الســابقة، وذلــك عــى العكــس مــن الربــع الســابق، حيــث 
بلغــت املتأخــرات خالــه نحــو 751.8 مليــون شــيكل. فقــد قامــت 
ــون شــيكل  ــع بســداد نحــو 487.7 ملي ــة خــال هــذا الرب الحكوم

ــام 2015 و2016:  ــهرية للع ــة الش ــر املالي ــة، التقاري ــم: وزارة املالي ــذا القس ــام يف ه ــدر األرق مص  1
التمويــل. ومصــادر  والنفقــات  املالية-اإليــرادات  العمليــات 

شكل 3-1: هيكل اإليرادات العامة )وفق األساس النقدي، نسبة مئوية %(

شكل 3-2: املنح واملساعدات الخارجية 
)مليون شيكل، وفق األساس النقدي(

شكل 3-4: الرصيد املايل الحكومي نسبة إلجاميل الناتج املحيل 
اإلسمي )نسبة مئوية %( 
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مــن متأخــرات األجــور والرواتــب ونحــو 10.9 مليــون شــيكل 
ــك  مــن متأخــرات املدفوعــات املخصصــة.  وعــى العكــس مــن ذل
فقــد تأخــرت الحكومــة يف ســداد نحــو 351.3 مليــون شــيكل مــن 
االلتزامــات تجــاه القطــاع الخــاص، ونحــو 100.2 مليــون شــيكل مــن 
ــات  ــن اإلرجاع ــون شــيكل م ــة ونحــو 13.3 ملي ــات التطويري النفق

ــدول 1-3(.  ــر الج ــة )انظ الرضيبي

جدول 3-1: املتأخرات املرتتبة عىل الحكومة الفلسطينية 
)مليون شيكل(

البيان
20152016

الربع الثاينالربع األولالربع الثاينالربع األول

13.3)28(158.6108.9إرجاعات رضيبية

)487.7(108.9)485.9(852.2األجور والرواتب

األجــور  غــر  نفقــات 
الخــاص( )القطــاع 

269.1358.7438.8351.3

48.34968.5100.2النفقات التطويرية

)10.9(163.6)4.5(107.7املدفوعات املخصصة

إجــايل متأخــرات بنــود 
اإلنفــاق

1,435.926.2751.8)33.8(

 األرقــام بــن أقــواس هــي أرقــام ســالبة. وتعنــي قيــام الحكومــة بســداد دفعــات مــن املتأخرات 

املرتبــة عليها ســابقاً.

الدين العام الحكومي
بلــغ الديــن العــام الحكومــي خــال الربــع الثــاين مــن العــام 2016 
حــوايل 9,739 مليــون شــيكل مرتفعــاً بنحــو 1.8% مقارنــة بالربــع 
الســابق، ونحــو 9.9% مقارنــة بالربــع املناظــر.2  وبلــغ الديــن 
ــن  ــوزّع هــذا الدي ــج املحــي اإلجــايل. وت حــوايل 19.2% مــن النات
ــن خارجــي بنحــو %42.  ــل دي ــن محــي بنحــو 58%، مقاب ــن دي ب
ــع حــوايل 60.3  ــة خــال هــذا الرب ــن املدفوع ــد الدي وبلغــت فوائ
ــة  ــد مدفوع ــيكل فوائ ــون ش ــو 57.7 ملي ــا نح ــيكل، منه ــون ش ملي

ــن املحــي. عــى الدي

جدول 3-2: الدين العام الحكومي 
)مليون شيكل(

الربع الثاين البيان

2015

الربع األول 

2016

الربع الثاين 

2016

4,805.95,490.95,606.6الدين الحكومي املحي

4,753.75,438.65,554.4املصارف

52.352.352.3مؤسسات عامة

4,052.74,072.54,132.5الدين الحكومي الخارجي

8,858.79,563.49,739.1الدين العام الحكومي

66.065.060.3الفوائد املدفوعة

نســبة الديــن العــام إىل إجــايل 

الناتــج املحــي االســمي
%17.8%18.7%19.2

* هــذه النســب تختلــف بشــكل بســيط عنــد احتســاب األرقــام بالــدوالر األمريــي، بتأثــر ســعر 

الــرصف.

تجــدر اإلشــارة أّن مديونيــة الحكومــة مقومــًة بالــدوالر بقيــت مســتقرة مقارنــة بالربــع الســابق،     2
ــون دوالر. ــوايل 2,530 ملي ــغ ح ــر 2015، لتبل ــع املناظ ــة بالرب ــو %7.9 مقارن ــت بنح ــا ارتفع لكّنه

صندوق 2: املساعدات األمريكية إلرسائيل

ــكرية  ــاعدات العس ــات املس ــل اتفاقي ــدة وإرسائي ــات املتح ــدد الوالي تج
بينهــا مــرّة كل عــرة ســنوات. ولقــد تــّم يف شــهر أيلــول املــايض توقيــع 
ــار دوالر إىل  ــم 38 ملي ــات املتحــدة تقدي ــا الوالي ــة تتعهــد مبوجبه اتفاقي
ــع  ــة م ــع االتفاقي ــق توقي ــد 2018 - 2028. وتراف ــال العق ــل خ إرسائي
ــل املوافقــة  ــة مطــوالً قب ــرددت الحكومــة اإلرسائيلي ــن ت رشطــن جديدي
ــراء  ــكرية ل ــاعدات العس ــغ املس ــل مبل ــص كام ــا: أوالً، أن يخص عليه
معــدات أمريكيــة الصنــع. وهــذا الــرط حــل مــكان نــص ورد يف اتفاقيــة 
ــاعدات  ــن املس ــتخدام 26.3% م ــمح باس ــن، كان يس ــن الطرف 2007 ب
العســكرية األمريكيــة لــراء معــدات إرسائيليــة الصنــع. وذكــرت صحيفة 
»هاآرتــس« أّن هــذا التعديــل ســوف يــؤدي إىل خســارة 2,000 وظيفــة 
يف الصناعــات الحربيــة اإلرسائيليــة. ثانيــاً، تعهــدت الحكومــة اإلرسائيليــة 
أن ال تتقــدم بطلبــات مســاعدات إضافيــة إىل الكونغــرس األمريــي خــال 

فــرة االتفاقيــة.

ــة إىل  ــع املســاعدات األمريكي ــق عــى إجــايل وتوزي ــدل الشــكل املرف ي
إرسائيــل خــال الفــرة )1949 - 2015(. بلــغ إجــايل قيمــة املســاعدات 
خــال هــذه الفــرة نحــو 126.69 مليــار دوالر. وكــا يوضــح الشــكل، فقد 
تــم إيقــاف كافــة أشــكال املســاعدات األمريكيــة االقتصاديــة إىل إرسائيــل 
منــذ العــام 2008. مــن ناحيــة ثانيــة فــإّن املســاعدات العســكرية التــي 
كانــت عــى شــكل هبــات وقــروض، تحّولــت منــذ العــام 1984 إىل هبــات 

بشــكل حــرصي.

شكل 1: املساعدات األمريكية إلرسائيل )1949 - 2015(
 )مليون دوالر(

* يشــمل 1.92 مليــار دوالر مســاعدات عســكرية و1.2 مليــار دوالر 
لتنفيــذ اتفــاق »واي«.

األرقــام تســتثني ضانــات القــروض )7.9 مليــار دوالر( مــن املســاعدات 
الخارجيــة، كــا تــم اســتُثناء مســاعدات متويــل بعــض املشــاريع أيضــا.

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/US-Is-  املصــدر:
rael/U.S._Assistance_to_Israel1.html

)أعد هذا الصندوق سام صاح، باحثة مساعدة يف »ماس«(
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4- القطاع املايل املرصيف1 

ــاين  ــع الث ــة الرب ــطن نهاي ــة يف فلس ــارف املرخص ــدد املص ــغ ع بل
2016، 16 مرصفــاً، وعــدد فروعهــا 287 فرعــاً ومكتبــاً. وتبلــغ قيمــة 
ــبة  ــة بنس ــون دوالر، مرتفع ــو 13,631 ملي ــا( نح ــا )خصومه أصوله
ــّا  ــبة 9.7% ع ــابق، وبنس ــع الس ــه يف الرب ــت علي ــا كان 3.7% ع

ــام الســابق.  ــن الع ــع املناظــر م ــه يف الرب ــت علي كان

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

البيان
2015

الربع الثاين

2016

الربع الثاينالربع األول

12,42013,14413,631جاميل األصول

5,4206,1376,405التسهيات االئتانية املبارشة

3,9343,9774,118األرصدة لدى سلطة النقد واملصارف

3,0663,0303,108املوجودات األخرى

12,42013,14413,631إجاميل الخصوم

9,45610,05510,203ودائع الجمهور

1,3961,4831,497حقوق امللكية

7379091,108أرصدة سلطة النقد واملصارف

831697823املطلوبات األخرى

التسهيالت االئتامنية
 ارتفــع إجــايل التســهيات االئتانيــة املبــارشة خــال الربــع الثــاين 
ــو  ــابق، وبنح ــع الس ــة بالرب ــو 4.4% مقارن ــام 2016 بنح ــن الع م
ــوايل  ــغ ح ــام 2015، لتبل ــن الع ــر م ــع املناظ ــة بالرب 18.2% مقارن
6,405 مليــون دوالر. بلــغ نصيــب القطــاع الخــاص منهــا نحــو        
77% والباقــي )23%( للقطــاع العــام. واســتقطعت الضفــة الغربيــة 
نحــو 87% مــن إجــايل هــذه التســهيات مقابــل نحــو 13% حصــة 
ــي عــى نحــو  ــدوالر األمري ــا اســتمرت ســيطرة ال ــزة. ك قطــاع غ
نصــف إجــايل التســهيات، مقابــل 35% للشــيكل اإلرسائيــي و%14 
ــلع  ــل الس ــيطرة متوي ــتمرت س ــك اس ــار األردين. وكذل ــة الدين حّص
االســتهاكية عــى النســبة األعــى مــن تســهيات القطــاع الخــاص 
ــبة %22. ــاءات بنس ــارات واإلنش ــاع العق ــا قط ــع، تاه ــو الرب بنح

ــايل  ــرة إىل إج ــهيات املتع ــبة التس ــت نس ــر، بقي ــٍب آخ ــن جان م
التســهيات مســتقرة عنــد نحــو 2.0% خــال الربعــن األول والثــاين 

مــن العــام 2016.
     

الودائع
بلــغ إجــايل ودائــع الجمهــور )الودائــع غــر املرصفيــة( نهايــة الربــع 
الثــاين مــن العــام 2016 حــوايل 10,203 مليــون دوالر، مســجلًة منــواً 
بنحــو 1.5% مقارنــة بالربــع الســابق. ســاهمت الضفــة الغربيــة بنحو 
ــع، مقابــل 11% حّصــة قطــاع غــزة.  89% مــن إجــايل هــذه الودائ
كــا ســيطر الــدوالر والشــيكل عــى ودائــع الجمهــور )نحــو 35% من 

اإلجــايل لــكل منهــا(، تاهــا الدينــار بنســبة الربــع تقريبــاً.

باملحّصلــة بلغــت حّصــة التســهيات االئتانيــة املمنوحــة إىل ودائــع 
الجمهــور نحــو 63% نهايــة الربــع الثــاين 2016، مقارنــة بنحــو %61 

يف الربــع الســابق. 

ــة  ــة املجمع ــطينية 2016. امليزاني ــد الفلس ــلطة النق ــم: س ــذا القس ــام يف ه ــدر األرق مص  1

للمصــارف، قامئــة األربــاح والخســائر، وقاعــدة بيانــات ســلطة النقــد.

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

شكل 4-2: توّزع إجاميل التسهيالت االئتامنية للقطاع الخاص 
حسب النشاطات االقتصادية )%(

شكل 4-3: توزيع ودائع الجمهور )مليون دوالر( 
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أرباح املصارف 
ــو  ــاين 2016 بنح ــع الث ــة الرب ــارف نهاي ــل املص ــايف دخ ــع ص تراج
ــة  ــون دوالر، نتيج ــغ 39.5 ملي ــابق ليبل ــع الس ــة بالرب 6.6% مقارن
الرتفــاع النفقــات مبعــّدل أعــى مــن االرتفــاع يف صــايف اإليــرادات. 
ــون  ــادل 4.5 ملي ــا يع ــوايل 4.7% )م ــات بح ــت النفق ــث ارتفع حي
دوالر( مقابــل ارتفــاع صــايف اإليــرادات بنحــو 1.2% )مــا يعــادل 1.7 
مليــون دوالر( بــن الربعــن األول والثــاين 2016. وســاهمت الفوائــد 
بنحــو 70% مــن صــايف هــذه اإليــرادات، فيــا ســاهمت العمــوالت 

بنحــو 18% مــن صــايف إيــرادات املصــارف خــال هــذا الربــع.

معّدالت الفائدة
ــّدالت  ــط مع ــع متوس ــام 2016 تراج ــن الع ــاين م ــع الث ــهد الرب ش
ــتخدمة  ــية املس ــاث الرئيس ــات الث ــراض بالعم ــى اإلق ــدة ع الفائ
ــك  ــن ذل ــس م ــى العك ــابق. وع ــع الس ــة بالرب ــطن مقارن يف فلس
فقــد ارتفــع متوســط أســعار الفائــدة عــى اإليــداع بعملــة الــدوالر 
ــار  ــى الدين ــداع ع ــدة اإلي ــط فائ ــض متوس ــا انخف ــيكل في والش
)انظــر الجــدول 4-3 والشــكل 4-4(. وأّدت التغــرات املتباينــة عــى 
فوائــد اإليــداع واإلقــراض إىل انخفــاض هامــش الفائــدة )الفــرق بــن 
فائــدة اإلقــراض واإليــداع( خــال الربــع الثــاين 2016 مقارنــة بالربــع 

ــاً. ــدوالر مث ــن 6.15% إىل 5.91% عــى ال الســابق، م

مؤسسات اإلقراض املتخصصة 
ــل  ــن قب ــة م ــة املرخص ــراض املتخصص ــات اإلق ــدد مؤسس ــي ع بق
ــد 6 مؤسســات،  ــاين 2016 عن ــع الث ــاً خــال الرب ــد ثابت ســلطة النق
ــب. وقّدمــت هــذه املؤسســات  ــرع ومكت تعمــل مــن خــال 79 ف
حــوايل 167 مليــون دوالر مــن القــروض، اســتحوذت الضفــة الغربية 
ــل نحــو 28% حصــة قطــاع غــزة. وذهبــت  ــا، مقاب عــى 72% منه
ــبة  ــاري بنس ــاع العق ــروض إىل القط ــذه الق ــن ه ــر م ــة األك الحص
ــي  ــاع الزراع ــاه القط ــو 24%، ت ــاري بنح ــاع التج ــم القط 29%، ث
ــة الرابعــة  ــروض االســتهاك يف املرتب ــا جــاءت ق بحــوايل 14%، في

ــبة %13. بنس
                         

ــات يف كل  ــذه املؤسس ــل ه ــن قب ــوح م ــان املمن ــز االئت ــد تركّ وق
ــب  ــى الرتي ــزة ع ــرة، وغ ــه والب ــس، ورام الل ــات نابل ــن محافظ م
حيــث حــازت املحافظــات الثاثــة عــى نحــو 40.4% مــن إجــايل 

ــة. املحفظ

شكل 4-5: التوزيع الجغرايف للتمويالت املمنوحة من مؤسسات 
اإلقراض املتخصصة

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

البيان
2015

الربع الثاين

2016

الربع الثاينالربع األول

130.1138.4140.1صايف اإليرادات 

92.598.498.9الفوائد

22.824.224.9العموالت

14.815.816.3أخرى 

97.996.1100.6النفقات

84.986.389.8النفقات التشغيلية واملخصصات

13.09.810.8الرضيبة

32.242.339.5صايف الدخل*
*  صايف الدخل= صايف اإليرادات – النفقات

جدول 4-3: تطور الفوائد الدائنة واملدينة بالعمالت 
الرئيسية الثالث يف فلسطني )%(

الفرتة
الشيكلالدوالالدينار االردين

القروضالودائعالقروضالودائعالقروضالودائع

2.229.180.976.461.510.34الربع الثاين2015

2016
2.338.610.987.131.349.79الربع األول

2.257.951.046.951.569.45الربع الثاين

جدول 4-4: بيانات مؤسسات اإلقراض املتخصصة

البيان
2015

الربع الثاين

2016

الربع الثاينالربع األول

112.8149.7167.1إجاميل محفظة القروض )مليون دوالر(

83.2109.2120.8- الضفة الغربية

29.640.546.3- قطاع غزة

48,10955,59859,828عدد املقرتضني 

32,61139,43342,900- الضفة الغربية

15,49816,16516,928- قطاع غزة

420492554عدد املوظفني

شكل 4-4: الفوائد الدائنة واملدينة بالعمالت املختلفة )%(
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ــار دوالر  ــع املرصفيــة يف فلســطن 10.2 ملي بلغــت قيمــة إجــايل الودائ
ــة إىل 6.4  ــهيات االئتاني ــت التس ــن وصل ــاين 2016، يف ح ــع الث يف الرب
مليــار دوالر. ولقــد اســتقطعت الضفــة الغربيــة عــى حصــة األســد مــن 
الودائــع ومــن االئتــان بنســبة بلغــت 89.1% و86.7% عــى التــوايل يف 
حــن كان الباقــي مــن حصــة قطــاع غــزة. ولقــد حصلــت كل محافظــة 
مــن املحافظــات، يف كل مــن الضفــة والقطــاع، عــى نصيــب معــن 
ــع. وتشــر  ــة يف الودائ مــن إجــايل التســهيات وســاهمت بنســبة معين
البيانــات إىل أّن محافظــة رام اللــه والبــرة منفــردة حصلــت عــى نحــو 
61% مــن إجــايل التســهيات املمنوحــة يف الضفــة الغربيــة نهايــة الربــع 
ــا يف قطــاع غــزة فقــد كان النصيــب األعــى  ــاين مــن العــام 2016. أّم الث
مــن التســهيات ملحافظــة غــزة بنســبة بلغــت حــوايل 65% مــن إجــايل 

التســهيات املمنوحــة يف القطــاع. انظــر الشــكل 1.

كــا يُاحــظ مــن الشــكل 1 أّن حّصــة كل محافظــة من محافظــات الضفة 
ــع  ــايل الودائ ــن إج ــرة( م ــه والب ــة رام الل ــتثناء محافظ ــة )باس الغربي
كانــت أكــر مــن حّصتهــا مــن إجــايل التســهيات، أي أّن نســبة االئتــان 
ــرة(  ــه والب ــتثناء رام الل ــة )باس ــات الضف ــا يف محافظ ــم تقدميه ــي ت الت
كانــت أقــل مــن مســاهمتها يف إجــايل الودائــع. وهــذا يشــر إىل حركــة 
األمــوال مــن مختلــف املحافظــات يف الضفــة الغربيــة باتجــاه محافظــة 
رام اللــه والبــرة باعتبارهــا مركــزاً ملؤسســات الســلطة الفلســطينية ومركزاً 
أساســيا لألنشــطة االقتصاديــة واالجتاعيــة. هــذا إضافــة إىل أّن رام اللــه 
والبــرة تشــهدان اســتقراراً أمنيــاً أعــى نســبياً مــن املــدن األخــرى. عــى 
أّن الوضــع يف قطــاع غــزة يبــدو مختلفــاً بعــض الــيء كــا يتضــح مــن 
ــة  ــرصيف يف محافظ ــاط امل ــزاً للنش ــاك تركّ ــح أّن هن ــاً. صحي ــكل أيض الش
ــع والتســهيات،  غــزة، مــن حيــث حصــة املحافظــة مــن إجــايل الودائ
ــة  ــة، إاّل أّن حّص ــرة يف الضف ــه والب ــا هــو الحــال بالنســبة إىل رام الل ك
محافظــات غــزة وخانيونــس مــن إجــايل التســهيات يف القطــاع كانــت 
ــات  ــت محافظ ــل حصل ــع. باملقاب ــاهمتها يف الودائ ــبة مس ــن نس أدىن م
ــبة  ــوق نس ــهيات تف ــبة تس ــى نس ــا ع ــرات وجبالي ــح والنص ــر البل دي

ــة. ودائعهــا املرصفي

ــة املمنوحــة للقطــاع الخــاص يف  ــا فيــا يتعلــق بالتســهيات االئتاني أّم
كل محافظــة نســبة إىل إجــايل الودائــع يف هــذه املحافظــة، فــإّن النســبة 
كانــت عاليــة )نحــو 90%( يف محافظــة رام اللــه والبــرة ومحافظــة 
أريحــا، يف حــن تراوحــت بــن 30% - 50% يف باقــي محافظــات الضفــة 
الغربيــة. ويؤكّــد تــوزّع هــذه النســب عــى تركّــز نشــاط القطــاع الخــاص 
ــن امللفــت للنظــر أّن أعــى  ــرة وأريحــا. وم ــه والب ــي رام الل يف محافظت

النســب كانــت يف محافظــات ديــر البلــح والنصــرات يف قطــاع غــزة. 

شكل 1: توزيع التسهيالت والودائع نسبة إىل إجاميل التسهيالت 
والودائع يف كل من الضفة الغربية وغزة عىل حدا )الربع الثاين 2016(
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التسهیالت االئتمانیة المباشرة ودائع العمالء  

شكل 2: التسهيالت املقّدمة للقطاع الخاص نسبة إىل ودائع القطاع 
الخاص )الربع الثاين 2016(

صندوق 3: التوزيع الجغرايف للودائع واالئتامن

)أعد هذا الصندوق عبر أبو زيتون، 

باحثة بدائرة األبحاث والسياسة النقدية يف سلطة النقد الفلسطينية(
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5- القطاع املايل غري املرصيف1

قطاع األوراق املالية 
بلغــت القيمــة الســوقية ألســهم الــركات املدرجــة يف بورصــة 
ــام 2016  ــن ع ــاين م ــع الث ــة الرب ــار دوالر يف نهاي فلســطن 3.2 ملي
بانخفــاض طفيــف ال يتجــاوز النصــف باملائــة عــّا كانــت عليــه يف 
ــج  ــا نســبته 25.2% مــن النات ــع األول. ويعــادل هــذا م ــة الرب نهاي
املحــي اإلجــايل باألســعار الجاريــة لعــام 2015. كــا بلــغ إجــايل 
أعــداد املتعاملــن يف ســوق األوراق املاليــة نحــو 73 ألــف متعامــل 
ــت نســبة  ــام 2016، يف حــن وصل ــن ع ــاين م ــع الث ــة الرب ــع نهاي م

ــن األردن. ــم م ــن اإلجــايل، أغلبه ــب 4.7% م ــن األجان املتعامل

ومــن جهــة أخــرى، ارتفعــت قيمــة األســهم املتداولــة بنســبة %4.6 
لتبلــغ 123.9 مليــون دوالر مقارنــة عــا كانــت عليــه يف نهايــة 
الربــع األول مــن العــام 2016. كــا ياحــظ ارتفــاع قيمــة األســهم 
ــع املناظــر مــن  ــه يف الرب ــت علي ــة بنســبة 155% عــا كان املتداول
العــام 2015، ويعــود ســبب هــذا االرتفــاع امللحــوظ إىل تنفيــذ 
ــر يف نســبة  ــا تغي ــج عنه ــرة نت ــات املؤسســاتية الكب بعــض الصفق
ــار املســتثمرين يف الــركات املدرجــة  ــة بعــض الــركات وكب ملكي
يف البورصــة، مثــل رشاء بنــك فلســطن لحصــة مؤثــرة يف البنــك 
ــى  ــدة ع ــتثارية جدي ــات اس ــول مؤسس ــريب، ودخ ــامي الع اإلس

ــياحي. ــاع الس القط

قطاع التأمني2 
ــون دوالر خــال  ــة 58 ملي ــن املكتتب ــت إجــايل أقســاط التأم بلغ
الربــع الثــاين مــن عــام 2016، مرتفعــة بنســبة 20.4% مقارنــة 
ــذا  ــزى ه ــام 2015، ويُع ــن ع ــرة م ــه يف ذات الف ــت علي ــا كان ع
ــوق رأس  ــة س ــة هيئ ــا الهيئ ــي اتخذته ــراءات الت ــاع إىل اإلج االرتف
املــال بدايــة العــام الحــايل يف إلــزام الــركات بالحــد األدىن للتعرفــة 
ــام  ــة لع ــة التأميني ــت الكثاف ــا بلغ ــات. ك ــن املركب ــة بتأم الخاص
2015 )إجــايل أقســاط التأمــن املكتتبة/عــدد الســكان( 35.2 دوالر، 
ونســبة االخــراق )إجــايل أقســاط التأمــن املكتتبــة/ الناتــج املحــي 
اإلجــايل باألســعار الجاريــة( 1.3%. وهــذه املــؤرشات أدىن مــن 
مثياتهــا يف بعــض الــدول املجــاورة مثــل األردن، التــي بلغــت فيهــا 
الكثافــة التأمينيــة ونســبة االخــراق فيهــا 81.4 دوالر، 2.07% عــى 

ــة العــام 2015. ــك يف نهاي ــوايل وذل الت

ــة  ــون دوالر يف نهاي ــن 179.1 ملي ــاع التأم ــتثارات قط ــت اس وصل
ــدره 1.5% عــا  ــاع ق ــة ارتف ــام 2016 محقق ــن الع ــاين م ــع الث الرب

ــام. ــن نفــس الع ــع األول م ــة الرب ــه يف نهاي كان علي

كــا بلغــت قيمــة حجــم التعويضــات املتكبــدة يف قطــاع الـــتأمن 
ــاين مــن عــام 2016. واحتلــت  ــع الث ــون دوالر خــال الرب 27.9 ملي
ــا  ــا )70.1%( تليه ــر منه ــبة األك ــات النس ــن املركب ــات تأم تعويض
ــي بلغــت )22.9%( مــن إجــايل  تعويضــات التأمــن الصحــي والت

ــاين مــن عــام 2016. ــع الث التعويضــات خــال الرب

نســبة االحتفــاظ: تقيــس هــذه النســبة صــايف األقســاط املكتتبــة إىل 
إجــايل األقســاط املكتتبــة. أي أنّهــا تقيــس نســبة األقســاط املكتتبــة 
املحتفــظ بهــا مــن قبــل رشكــة التأمــن بعــد إعــادة التأمــن. وعــادة 

ــال الفلســطينية 2016. وبورصــة فلســطن  ــة ســوق رأس امل ــام يف هــذا القســم: هيئ مصــدر األرق  1
.2016

جميع بيانات قطاع التأمن ال تشمل بيانات رشكة املجموعة األهلية للتأمن.  2

شكل 5-1: توزيع القيمة السوقية وفقاً لصفة املتعامل كام هي يف 
نهاية الربع الثاين من العام 2016 )مليون دوالر ونسبة مئوية(

شكل 5-2: توزيع مكونات محفظة التأمني حسب منتجات قطاع 
الـتأمني كام هو يف نهاية الربع الثاين من العام 2016

شكل 5-3: توزيع محفظة التأمني وفقاً للرشكات العاملة يف 
فلسطني كام هو يف نهاية الربع الثاين من العام 2016

ة أطراف ذوي عالق
1302.5

40.7%

أفراد
926.7

29.0%

ة جهات حكومی
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7.7%

شركات
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ر صنادیق استثما
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لبيان
الربع الثاين 

2015

الربع األول 

2016

الربع الثاين 

2016

31.158.775.9عدد األسهم املتداولة )مليون سهم(

48.6118.5123.9قيمة األسهم املتداولة )مليون دوالر(

3,017.43,213.13,200القيمة السوقية )مليون دوالر(

73,56472,78972,927إجايل عدد املتعاملن

70,09269,33969,478فلسطيني

3,4723,4503,449 أجنبي

جدول 5-1: بعض املؤرشات عىل نشاط التداول يف بورصة فلسطني
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ــا تكــون هــذه النســبة مرتفعــة يف حــال كان الجــزء األكــر مــن  م
ــص  ــن البوال ــر م ــف مــن عــدد كب ــات محفظــة التأمــن يتأل مكّون
ــع  ــو واق ــات، وه ــن املركب ــل تأم ــبياً، مث ــرة نس ــم الصغ ذات القي
حــال محفظــة التأمــن يف فلســطن. ويُاَحــظ انخفــاض نســبة 
االحتفــاظ يف الربــع الثــاين مــن العــام 2016 عــا كانــت عليــه 
لــذات الفــرة مــن العــام 2015 )مــن 84.9% انخفضــت إىل %79.1( 
ولعــّل الســبب الرئيــي لهــذا االنخفــاض يعــود إىل ارتفــاع إجــايل 
األقســاط املكتتبــة نتيجــة لقــرار هيئــة ســوق رأس املــال املتّخــذ يف 
ــركات  ــزام ال ــه أعــاه والخــاص بإل ــة العــام 2016 املشــار إلي بداي

ــات. ــة تأمــن املركب بالحــد األدىن لتعرف

نســبة صــايف املطالبــات املتكبــدة إىل صــايف األقســاط املكتســبة: 
تــراوح هــذه النســبة بــن 50% إىل 70%. ويــدل تــدين هــذه النســبة 
عــن مســتوى 50% إىل أّن رشكات التأمــن ال تلتــزم بتســديد املطالبات 
ــة مســّعرة بأكــر مــا  بشــكل موضوعــي و/أو أّن املنتجــات التأميني
يجــب. ويف حالــة قطــاع التأمــن الفلســطيني، فــإّن نســبة املطالبــات 

هــي ضمــن الحــدود املتعــارف عليهــا دوليــاً يف صناعــة التأمــن.

وياحــظ مــن الشــكل 5-2 أّن هنــاك تركّــزاً كبــراً يف املحفظــة 
ــي بلغــت نســبه 54% مــن  ــات والت ــح تأمــن املركب ــة لصال التأميني
إجــايل املحفظــة التأمينيــة يف نهايــة الربــع الثــاين مــن عــام 2016. 
ــن  ــن رشكات التأم ــوقية ب ــة الس ــح للحّص ــز واض ــظ تركّ ــا يُاح ك
ــة  ــعة رشكات عامل ــل تس ــن أص ــن م ــي تأم ــتحوذ رشكت ــث تس حي
ــة يف  يف القطــاع عــى 51.5% مــن إجــايل أقســاط التأمــن املكتتب
ــام  ــن ع ــاين م ــع الث ــة الرب ــى نهاي ــطيني حت ــن الفلس ــاع التأم قط

2016 )انظــر الشــكل 3-5(.

قطاع التأجري التموييل
يُعــرّف التأجــر التمويــي بأنّــه متويــل لــراء األصــول الثابتــة. 
ــا  ــي يختاره ــول الت ــراء األص ــي ب ــر التموي ــوم رشكات التأج وتق
ــتأجر  ــتخدام املس ــراة الس ــول املش ــذه األص ــر ه ــتأجر، وتوف املس
وانتفاعــه لفــرة زمنيــة محــددة مقابــل دفعــات إيجــار. ويف نهايــة 
ــا  ــة األصــل إىل املســتأجر أو إعادته ــل ملكي ــم نق ــرة التأجــر، يت ف
إىل املؤجــر يف حــال مل يرغــب املســتأجر يف مارســة خيــار الــراء. 
ولقــد حقــق قطــاع التأجــر التمويــي منــواً خــال العــام 2015 عــن 

شكل 5-4: التوزيع الجغرايف لعقود التأجري التموييل 
حسب عدد العقود للعام 2015

%39رام اهللا، 

%9الخلیل، 

%20نابلس، 
%8بیت لحم، 

%11جنین، 

%2قلقیلیة، 
%2أریحا، 
%4طولكرم، 

%5القدس، 

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

الربع الثاين لبيان

2015

الربع األول 

2016

الربع الثاين 

2016

48.148.858.0إجايل أقساط التأمن املكتتبة

189.1176.5179.1إجايل استثارات رشكات التأمن

صايف التعويضات املتكبدة يف قطاع 

التأمن
26.127.9

79.1%87.2%84.9%نسبة االحتفاظ

)Claims Ratio( 65.8%66.1%70.9%نسبة املطالبات

العــام 2014 بنســبة 165%، حيــث بلغــت قيمــة إجــايل اســتثار 
ــارب 64  ــا يق ــال، م ــوق رأس امل ــة س ــدى هيئ ــجلة ل ــود املس العق

ــة 2015  ــد يف نهاي ــع 1,206 عق ــون دوالر، بواق ملي

ــد  ــي، فق ــر التموي ــود التأج ــرايف لعق ــع الجغ ــا يخــص التوزي وفي
احتلــت محافظــة رام اللــه والبــرة النســبة األكــر مــن حيــث عــدد 

العقــود تليهــا محافظــة نابلــس )انظــر الشــكل 4-5(

صندوق 4: هيئة سوق رأس املال: الرقابة عىل قطاعات سوق رأس املال

ترحيبــاً مبشــاركة هيئــة ســوق رأس املــال يف إصــدار »املراقــب االقتصادي« 
ــية  ــف الرئيس ــة والوظائ ــة الهيئ ــاً لطبيع ــاً رسيع ــي عرض ــا ي ــدم في نق

التــي تتــوىل القيــام بهــا:

تأسســت هيئــة ســوق رأس املــال الفلســطينية اســتناداً إىل قانــون هيئــة 
ســوق رأس املــال رقــم )13( لســنة 2004، وهــي تتمتــع بالشــخصية 
االعتباريــة واالســتقال املــايل واإلداري واألهليــة القانونيــة لــإلرشاف عــى 
قطاعــات ســوق رأس املــال يف االقتصــاد الوطنــي الفلســطيني. وتتكــون 
هــذه مــن أربعــة قطاعــات رئيســية هــي: قطــاع األوراق املاليــة، قطــاع 

متويــل الرهــن العقــاري، قطــاع التأمــن، قطــاع التأجــر التمويــي.

ــا  ــى أّن أهدافه ــة ع ــيس الهيئ ــون تأس ــن قان ــم 3 م ــادة رق ــت امل تطرق
تكمــن يف تهيئــة املنــاخ املناســب واملائــم لتحقيــق اســتقرار ومنــو رأس 
املــال، وتنظيــم وتطويــر ومراقبــة ســوق رأس املــال يف فلســطن وحايــة 

حقــوق املســتثمرين، وعليهــا يف ســبيل تحقيــق هــذه األهــداف القيــام 
مبــا يــي: أوالً، اإلرشاف عــى عمــل املؤسســات املاليــة غــر املرصفيــة يف 
ــذه  ــور ه ــة تط ــل ومراقب ــامة التعام ــل س ــا يكف ــع مب ــات األرب القطاع
املؤسســات. ثانيــاً، التنظيــم والرقابــة عــى نشــاطات املؤسســات املاليــة 
ــة  ــة وأيّ ــات املالي ــن البيان ــاح ع ــم اإلفص ــه تنظي ــا في ــة، مب ــر املرصفي غ

ــايل غــر املــرصيف. ــات تخــص القطــاع امل معلوم

ــق  ــن تحقي ــها م ــذ تأسيس ــة من ــنوات القليل ــال الس ــة خ ــت الهيئ متّكن
إنجــازات ملموســة يف القطاعــات التــي تــرف عليهــا وذلــك اســتناداً إىل 
خطــة اســراتيجية محــددة املعــامل واألهــداف ومرتبطــة بجــداول زمنيــة 
للتنفيــذ. كــا حققــت تقدمــاً ملحوظــاً يف إدارة وإصــاح قطــاع التأمــن 
الــذي عــاىن الكثــر خــال الســنوات املاضيــة. ونــورد فيــا يــي نبــذة عــن 

القطاعــات التــي تــرف عليهــا الهيئــة:



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

سلطة النقد الفلسطينية

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

سلطة النقد الفلسطينية
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قطاع األوراق املالية
ــذي  ــام 1995 ال ــطن إىل الع ــة يف فلس ــاع األوراق املالي ــأة قط ــود نش تع
شــهد تأســيس ســوق فلســطن لــألوراق املاليــة كركــة مســاهمة خاصــة 
مببــادرة مــن رشكــة فلســطن للتنميــة واالســتثار. وانعقــدت أول جلســة 
ــاء املوافــق 18/02/1997. ويتكــون قطــاع  ــوم الثاث ــداول يف الســوق ي ت
األوراق املاليــة الفلســطيني مــن عــدة مكونــات تشــمل بورصــة فلســطن 
العامــة، ورشكات  املســاهمة  والــركات  والتحويــل،  اإليــداع  ومركــز 
ــة،  ــن املالي ــاب امله ــة األعضــاء يف بورصــة فلســطن، وأصح األوراق املالي

ــق االســتثار. وصنادي

بــارشت الهيئــة عملهــا الناظــم واملــرف عــى قطــاع األوراق املاليــة منــذ 
العــام 2005. وتــم إصــدار مجموعــة مــن األنظمــة والتعليــات اســتناداً 
ــل  ــم عم ــي تنظ ــام 2004 والت ــم )12( لع ــة رق ــون األوراق املالي إىل قان
قطــاع األوراق املاليــة يف مجــال اإلصــدار واإلفصــاح والرقابــة والراخيــص 
وتحديــد عمــوالت التــداول. كــا جــرى إعــادة هيكلــة ســوق فلســطن 
لــألوراق املاليــة بحيــث أصبــح رشكــة مســاهمة عامــة وإدراج أســهمها يف 
البورصــة، وذلــك متاشــياً مــع أفضــل املارســات العامليــة وتحديــداً تلــك 
ــال  ــواق امل ــى أس ــة ع ــات املرف ــة للهيئ ــة الدولي ــن املنظم ــادرة ع الص
)IOSCO(. وجــدر التنويــه أّن الهيئــة حصلــت عــى العضويــة الكاملــة 
ــغ عــدد الــركات  ــع العــام 2014. ولقــد بل ــذ مطل ــك املنظمــة من يف تل
املدرجــة يف بورصــة فلســطن 48 رشكــة يف نهايــة تريــن أول 2016، 
كــا بلغــت القيمــة الســوقية لألســهم 3,319 مليــون دوالر، يف حــن 
ــة )رشكات  ــة املرخصــة مــن قبــل الهيئ وصــل عــدد رشكات األوراق املالي

الوســاطة( إىل 8 رشكات.

قطاع التأجري التموييل
يُعــرّف التأجــر التمويــي بأنّــه متويــل لــراء األصــول الثابتــة )ســيارات، 
إنتــاج،  شــاحنات، معــدات هندســية، معــدات مختــرات، خطــوط 
عقــارات، ... إلــخ(. تقــوم رشكات التأجــر التمويــي بــراء األصــول التــي 
يختارهــا املســتأجر، وتوفــر هــذه األصــول املشــراه الســتخدام املســتأجر 
وانتفاعــه لفــرة زمنيــة محــددة مقابــل دفعــات إيجــار. ويف نهايــة فــرة 
التأجــر، يتــم نقــل ملكيــة األصــل إىل املســتأجر أو إعادتهــا إىل املؤجــر يف 

حــال مل يرغــب املســتأجر يف مارســة خيــار الــراء.

ــر  ــه يوفّ ــادي، إذ أنّ ــو االقتص ــي يف النم ــر التموي ــاع التأج ــاهم قط يس
ــي  ــر التموي ــز التأج ــا ميي ــم م ــي. أه ــتثار املح ــادة االس األدوات لزي
عــن أدوات التمويــل األخــرى )اإلقــراض مثــا( أنّــه ال يتطلــب ضانــات 
عاليــة ورشوط مشــددة للموافقــة عــى توفــر التمويــل، ذلــك ألنّــه 
ــأّت مــن اســتخدام األصــول ال  ــاح يت يقــوم عــى أســاس أّن تحقيــق األرب
ملكيتهــا، كــا أّن قــدرة املســتأجر عــى تحقيــق تدفقــات نقديــة تتولــد 
ــة  ــه أهمي مــن تشــغيل األصــل، وهــو مــا يعنــي أّن التأجــر التمويــي ل
ــر  ــز التأج ــا ميي ــطة. وم ــرة واملتوس ــة الصغ ــآت الصناعي ــة للمنش خاص
التمويــي أيضــاً أنّــه يتــاىش مــع أحــكام الريعــة اإلســامية. ولقــد تــم 
ّإصــدار قانــون التأجــر التمويــي بدايــة العــام 2014 وتعمــل الهيئــة عــى 
اســتكال إصــدار اللوائــح والتعليــات املنّفــذة للقانــون مبــا يكفــل منــو 
هــذا القطــاع وتطــوره. وبلــغ عــدد الــركات العاملــة يف قطــاع التأجــر 

ــة 11 رشكــة خــال العــام 2016. ــل الهيئ ــي واملرخصــة مــن قب التموي

قطاع التأمني
ــى  ــا ع ــام 1993 إرشافه ــطينية يف الع ــة الفلس ــلطة الوطني ــارشت الس ب
ــى  ــوكاء واإلرشاف ع ــن وال ــص املؤمن ــمل ترخي ــا يش ــن، مب ــاع التأم قط
التعويــض  نظــام  الفلســطينية عــى  القوانــن  نشــاطهم. وحافظــت 
ــاب  ــن غي ــاع م ــاىن القط ــد ع ــرق. ولق ــوادث الط ــا ح ــي لضحاي اإللزام

ــة ســوق  ــة املتخصصــة، إىل أن تأسســت هيئ ــات الرقاب التريعــات وآلي
ــاً يف اإلرشاف  ــة قانوني ــة املخول ــت الجه ــطينية وأصبح ــال الفلس رأس امل
والتنظيــم والرقابــة عــى أعــال القطــاع يف أواخــر العــام 2004، وســاهم 
ــات  ــة والتعلي ــنة 2005 واألنظم ــم )20( لس ــن رق ــون التأم ــدور قان ص

ــاع. ــم القط ــادة تنظي ــاه يف إع ــادرة مبقتض الص

قامــت الهيئــة بوضــع سياســات مفّصلــة تهــدف لتطويــر وتنميــة قطــاع 
التأمــن وإعــداد األنظمــة الازمــة وتوفــر املنــاخ املائــم لنمــوه وتقّدمــه. 
وتعمــل الهيئــة أيضــاً وبشــكل مســتمر عــى نــر الوعــي التأمينــي لــدى 
أفــراد املجتمــع. ولقــد بلــغ عــدد رشكات الـــتأمن املرخــص لهــا بالعمــل 
مــن قبــل الهيئــة 9 رشكات خــال العــام 2016 وتعمــل يف أنــواع التأمــن 
ــغ عــدد وكاء  ــا، يف حــن بل ــع له املختلفــة، مــن خــال 122 مكتــب تاب
ــة النصــف  ومنتجــي التأمــن املرخصــن مــن قبــل الهيئــة 207 مــع نهاي

األول مــن عــام 2016.

قطاع متويل الرهن العقاري
ــل الرهــن العقــاري التطــّور االقتصــادي عــر  ــر قطــاع متوي يدعــم تطوي
ــايل.  ــاع امل ــق القط ــادة عم ــة وزي ــة، وتقوي ــتثار والعال ــوات: االس قن
ونظــراً للخصوصيــة التــي تتمتــع بهــا »األرض« يف فلســطن فإّن االســتثار 

بهــا لــه الشــأن الكبــر يف حايتهــا والتمســك بهــا.

يعتــر قطــاع متويــل الرهــن العقــاري يف فلســطن قطاعــاً ناشــئاً، ويعــود 
ذلــك يف األســاس إىل محدوديــة املســاحة التــي تخضــع للســيطرة التامــة 
للســلطة الوطنيــة. ويعــاين الســوق األويل لتمويــل الرهــن العقــاري مــن 
ــرص  ــث يقت ــة حي ــاري متخصص ــن عق ــل ره ــود رشكات متوي ــدم وج ع
ــوك  ــوك فقــط. وتعتمــد بعــض البن التعامــل يف الســوق األويل عــى البن
عــى مصادرهــا الذاتيــة للتمويــل يف عمليــات اإلقــراض العقــاري، يف حــن 
ــوق  ــال الس ــن خ ــا م ــل قروضه ــادة متوي ــرى إىل إع ــوك األخ ــأ البن تلج
الثانــوي لتمويــل الرهــن العقــاري، حيــث يعمــل يف هــذا الســوق رشكتــان 
هــا » رشكــة فلســطن لتمويــل الرهــن العقــاري« )التــي أُّسســت كركــة 
مســاهمة عامــة عــام 1999 برأســال قــدره عريــن مليــون دوالر( 

والركــة التابعــة لهــا »رشكــة متويــل الرهــن العقــاري الفلســطينية.« 

ــون  ــو »قان ــاري ه ــل الرهــن العق ــا يحتاجــه قطــاع متوي ــّل أهــم م ولع
ــداد مــروع  ــن إع ــة م ــد انتهــت الهيئ ــاري«. ولق ــل الرهــن العق لتموي
ــراره  ــداً إلق ــك متهي ــام 2012 وذل ــاري يف الع ــن العق ــل الره ــون متوي قان
وإصــداره مــن قبــل الجهــات التريعيــة ذات االختصــاص. ومــن ناحيــة 
ــص رشكات  ــات ترخي ــة خــال 2007 بإصــدار تعلي ــت الهيئ أخــرى قام
ــة  ــات تابع ــة، وتعلي ــن العقاري ــاري وأصحــاب امله ــل الرهــن العق متوي
مثــل تعليــات كفايــة رأس املــال. وأولــت الهيئــة اهتامــاً بالغــاً لتطويــر 
املهــن املســاندة لقطــاع متويــل الرهــن العقــاري ومــن أهمهــا املخمنــن 
العقاريــن، حيــث أصــدرت الهيئــة خــال عــام 2012 تعليــات ترخيــص 
ــن.  ــاء قــدرات املخمن ــر برامــج بن ــن إضافــة إىل تطوي ــن العقاري املخمن
وبلــغ عــدد املخمنــن العقاريــن املرخصــن مــن قبــل الهيئــة 51 مخمنــاً 

ــام 2016. ــاً يف الع عقاري

)أعد هذا الصندوق د. بشار أبو زعرور، مدير عام اإلدارة العامة للدراسات والتطوير 

يف هيئة سوق رأس املال(
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6-  مؤرشات االستثامر1 

رخص البناء
النشــاط  عــى  مهــم  مــؤرش  ومســاحاتها  األبنيــة  رخــص  عــدد   
االســتثاري. يعــرض الشــكل 6-1 التطــّور املســتمر يف أعــداد الراخيص 
ــاين 2016  ــع األول والث ــة املرّخصــة يف الرب املســّجلة ومســاحات األبني
والربــع الثــاين 2015. وصــل عــدد الرخــص يف الربــع الثــاين 2016 
ــل  ــاين غــر ســكنية. وميثّ ــا تراخيــص ملب إىل 2,403 ترخيــص، 188 منه
ــابق  ــع الس ــا يف الرب ــن عدده ــاض ع ــص انخف ــكّي للراخي ــدد ال الع
بنســبة الربــع تقريبــاً. مــن ناحيــة ثانيــة، بلغــت املســاحات املرخصــة 
يف الربــع الثــاين 2016 نحــو 1,053 ألــف مــر مربــع، وهــذا يقــل بنحــو 
ــه  ــع الســابق. يتوجــب التنبي 20% عــن املســاحات املرّخصــة يف الرب
إىل أّن عــدد الرخــص املســّجلة ال تعنــي بالــرضورة املبــارشة يف أعــال 
البنــاء، كــا أّن بعــض نشــاطات البنــاء، خاّصــة يف املناطــق الريفيــة، ال 

ــاء لهــا. يتــم تســجيلها واســتصدار رخــص بن

أعداد السيارات
ــن  ــد ع ــؤرش معتم ــي م ــرة األوىل ه ــّجلة للم ــيارات املس ــداد الس أع
الحالــة االقتصاديــة وتوقّعــات الســكان. إذ نظــراً الرتفــاع أســعار 
الســيارات وألّن رشاءهــا غالبــاً يتــم عــر االقــراض املــرصيف، فــإّن املؤرش 
يعــّر عــن املنــاخ االقتصــادي والتوقعــات. يبلــغ عــدد الســيارات 
ــة  ــة الغربي ــرة األوىل( يف الضف ــّجلة للم ــتعملة )املس ــدة واملس الجدي
ــرة 7,410 ســيارة.  ــام 2016 املســجلة أول م ــن الع ــاين م ــع الث يف الرب
ــابق،  ــع الس ــا يف الرب ــن عدده ــيارة ع ــدار 170 س ــد مبق ــذا يزي وه

ــام 2015. ــن الع ــر م ــع املناظ ــيارة يف الرب ــدار 983 س ومبق

سيارات من 

السوق الخارجي 

)جديد(

سيارات من 

السوق الخارجي 

)مستعمل(

سيارات من 

السوق اإلرسائييل 

)مستعمل(

املجموع

6631,4321652,260نيسان

7631,8021442,709أيار

8021,4631762,441حزيران

2,2284,6974857,410املجموع

مصــدر األرقــام يف هــذا القســم: الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني 2016، إحصــاءات رخــص    1
األبنية. ووزارة املالية 2016، دائرة الجارك واملكوس. 

شكل 6-1: مجموع رخص األبنية الصادرة ومجوع املساحات 
املرخصة يف األرايض الفلسطينية
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جدول 6-1: أعداد السيارات الجديدة واملستعملة املسجلة ألول 
مرة يف الضفة الغربية )الربع الثاين 2016(

تــّم تقديــر مســاحة األرايض املخصصــة لزراعــة التبــغ يف الضفــة الغربيــة 
ــد عــى 8  ــت ال تزي ــم يف العــام 2016، بعــد أن كان ــف دون بنحــو 20 أل
آالف دونــم عنــد نهايــة القــرن املــايض. وتقــع معظــم هــذه يف منطقــة 
يعبــد )»مملكــة التبــغ«!( والقــرى املحيطــة بهــا. ولقــد شــهدت زراعــة 
التبــغ توســعاً منــذ تأســيس الســلطة الفلســطينية يف العــام 1994، ثــم مــا 
ــة. وجــاء  لبثــت أن ازدهــرت بشــكل كبــر بعــد أعــوام االنتفاضــة الثاني
هــذا االزدهــار نتيجــة التوســع يف الطلــب عــى التبــغ املحــي )األرخــص 
ــة، فضــاً عــن عــدم وجــود قانــون حديــث ينظــم  ــاب الرقاب ــاً(، وغي مثن

ويحــد مــن توســع هــذه الزراعــة.

تشــر اإلحصــاءات إىل أّن اإلنفــاق الســنوي عــى اســتهاك التبــغ يف 
فلســطن يبلــغ 450 مليــون دوالر يف العــام 2011، وأّن األرسة تنفــق 
باملتوســط 38.7 دينــاراً مــن دخلهــا الشــهري عــى اســتهاك التبــغ، وهــو 
مــا يعــادل 4.4% مــن إجــايل األنفــاق الشــهري لــألرسة. وهــذه النســبة 
أعــى مــن متوســط إنفــاق األرسة عــى التعليــم، وأعــى مــن إنفاقهــا عــى 

ــة. ــك عــى النشــاطات الرفيهي ــة الشــخصية وكذل العناي
هناك ثاثة مصادر للسجائر التي تباع يف فلسطن: 

ــن  ــن الخــارج: وتشــّكل هــذه نحــو 70% م الســجائر املســتوردة م  •
إجــايل االســتهاك. 

ــاج  ــط إلنت ــان فق ــان محليت ــاك رشكت ــاً: هن ــة محلي ــجائر املنتج الس  •
الســجائر، أولهــا رشكــة »القــدس« واألخــرى رشكــة »يعبــد« يف 
ــة  ــى الحص ــتحوذ ع ــدس تس ــة الق ــأن رشك ــاً ب ــة. عل ــال الضف ش

ــر. األك
الســجائر املهربــة: وهــذه تقســم إىل نوعــن، األول هــو التهريــب مــن   •
الخــارج )عــر جــر الكرامــة بشــكل أســايس(، والثــاين هــو تهريــب 
»الدخــان العــريب«: الســجائر التــي يتــم »لفهــا« يف البيــوت واملحــات 

غــر املرخصــة مــن التبــغ الــذي تتــم زراعتــه محليــاً. 

تقــّدر الجــارك الفلســطينية أّن الرضائــب الضائعــة عــى الخزينــة 
ــي  ــن نوع ــوع م ــكل ن ــاً ل ــيكل تقريب ــون ش ــغ 200 ملي ــطينية تبل الفلس
ــاع  ــي ارتف ــغ املح ــب التب ــة وتهري ــى زراع ــجع ع ــا يش ــب. وم التهري
هامــش الربــح عــى زراعــة التبــغ )مقارنــة ببقيــة املحاصيــل(، إذ يقــّدر 
ــا ال  ــيكل بين ــن 4-5 آالف ش ــغ ب ــم تب ــى كل دون ــح ع ــط الرب متوس
يزيــد عــى 3 آالف يف بقيــة املحاصيــل. يضــاف إىل ذلــك التبايــن الكبــر يف 
أســعار الســجائر املســتوردة أو املحليــة الصنــع مقارنــة بالســجائر املهربــة 
ــن  ــة م ــكل علب ــن 13 - 16 شــيكل ل ــغ ب ــي تبل ــغ املحــي والت ــن التب م
ــرام  ــو غ ــاج كل كيل ــة إنت ــرات إىل أّن تكلف ــر التقدي ــيجارة. وتش 20 س
)نحــو 50 علبــة ســجائر مــن التبــغ العــريب( تــراوح بــن 25 - 30 شــيكل، 
وأّن الوســيط يشــري كل كيلــو غــرام مــن املــزارع بســعر 40-45 شــيكل 

ــن 56 - 60 شــيكل. ــراوح ب ويبيعــه بســعر ي

أّدى التوســع الكبــر يف زراعــة وتســويق التبــغ املحــي إىل تأســيس 
نشــاطات صناعيــة وتجاريــة مهمــة مرتبطــة بها، فضــاً عن أّن عــدداً كبراً 
مــن العائــات الفقــرة باتــت معتمــدة بشــكل كامــل عــى النشــاطات 
ــة املرتبطــة بزراعــة وحصــاد وتجفيــف »ولــف« الدخــان العــريب.  املكثّف
ــع  ــق م ــغ يراف ــب التب ــة وتهري ــع زراع ــإّن توّس ــة، ف ــة ثاني ــن ناحي م
خســائر ماليــة عاليــة تتحملهــا موازنــة الحكومــة، فضــاً عــن تراجــع يف 
نشــاط رشكات التبــغ الرســمية. هــذا يعنــي أّن أي مســعى للحكومــة ألن 
تضــع حــداً صارمــاً لهــذا النــوع مــن التهريــب اآلن ســيرافق مــع مشــاكل 
ــل  ــادة تأهي ــض وإع ــج تعوي ــق برام ــيقتيض تطبي ــاّدة، وس ــة ح اجتاعي
باهظــة الكلفــة. وهــذا منــوذج واضــح للتعقيــدات اإلضافيــة التــي تطــرأ 
عــى الظواهــر الســلبية عنــد التلكــؤ يف إيجــاد حلــول لهــا ومعالجتهــا يف 

وقــت مبكــر.

)أعد هذا الصندوق مسيف مسيف، باحث يف »ماس«(

صندوق 5: »الدخان العريب«: تكاليف التهريب وتعقيدات اإلصالح
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7- األسعار والتضّخم1 

 يقيــس الرقــم القيــايس ألســعار املســتهلك يف االقتصــاد أســعار 
مجموعــة مختــارة مــن الســلع والخدمــات األساســية التــي تعكــس 
منــط االســتهاك الوســطي للعائــات يف هــذا االقتصــاد )ومجموعــة 
هــذه الســلع والخدمــات يُطلــق عليهــا اســم »ســلّة االســتهاك«(. 
ــبة  ــوء نس ــى ض ــلّة ع ــات الس ــة ملكّون ــاء أوزاٍن مختلف ــم إعط ويت
إنفــاق األرس عليهــا. كــا يتــم أخــذ وســطي أســعار مكونــات هــذه 
ــراض  ــة باف ــدأ العملي ــة. تب ــة املختلف ــق الجغرافي ــلة يف املناط الس
ــط  ــون متوس ــك يك ــنة 2000( وبذل ــا س ــة )مث ــاس معين ــنة أس س
ــط  ــغ متوس ــنة 100. وإذا بل ــذه الس ــتهاك يف ه ــلة االس ــعار س أس
أســعار ذات الســلة 125 يف العــام 2015 فــإّن الرقــم القيــايس ألســعار 
االســتهاك يف ذلــك العــام يكــون 125. أّمــا معــّدل التضخــم خــال 
فــرة معينــة فيقيــس معــّدل التغــر يف قيمــة الرقــم القيــايس ألســعار 
ــم  ــاً، إذا كان الرق ــة. مث ــرة املطلوب ــر الف ــن أول وآخ ــتهلك ب املس
القيــايس 115 يف العــام 2010 يف املثــال الســابق فــان معــّدل التضخم 
 .)115/)115  -  125((  %8.7 يكــون  و2015   2010 العامــن  بــن 
واضــح إذن أّن الرقــم القيــايس يعــّر عــن ارتفــاع األســعار منــذ ســنة 
األســاس، يف حــن يقيــس معــّدل التضخــم يف معــّدل ارتفــاع األســعار 

بــن فرتــن مختارتــن.

يعكــس معــّدل التضخــم مقــدار التبــّدل يف القــّوة الرائيــة للعائات 
واألفــراد. إذ بافــراض ثبــات األجــور والرواتــب اإلســمية، فــإّن معــّدل 
تضخــم مبقــدار 10% يف الســنة يعنــي أّن القــّوة الرائيــة للعائــات 

واألفــراد انخفضــت بنفس النســبة.

يبــن الشــكل 7-1 منحيــن، يقيــس املنحنــى األول نســب التغــر يف 
ــع  ــة م ــنة مقارن ــع س ــتهلك يف كل رب ــعار املس ــايس ألس ــم القي الرق
ــايس  ــم القي ــل الرق ــم. وص ــّدل التضخ ــبقه، أي مع ــذي س ــع ال الرب
ــع  ــة م ــاين 2016 إىل 110.75 مقارن ــع الث ألســعار املســتهلك يف الرب
110.78 يف الربــع األول. وهــذا يعنــي أن معــّدل التضخــم بــن 
ــى  ــدار 0.03%. املنحن ــالبا مبق ــاين 2016 كان س ــن األول والث الربع
الثــاين يقيــس التغــر يف معــّدل التضخــم ذاتــه يف كل ربــع مقارنــة 

ــه.  ــع الســابق علي بالرب

ــطن يف  ــتهلك يف فلس ــعار املس ــايس ألس ــم القي ــاض الرق ــاء انخف ج
ــة  ــواد الغذائي ــة امل ــعار مجموع ــاض أس ــة انخف ــاين نتيج ــع الث الرب
ــات )مبقــدار 1.20%(، يف حــن ســّجلت أســعار مجموعــة  واملروب

ــبة %1.87. ــاً بنس ــم ارتفاع ــات التعلي خدم

ــايس  ــاً يف الرقــم القي ــاين 2016 إذن انخفاضــاً طفيف ــع الث شــهد الرب
ألســعار املســتهلك مبقــدار 0.03% مقارنــة مــع الربــع الســابق، أي 
أّن معــّدل التضخــم كان ســالباً يف هــذا الربــع. كــا ســّجل تراجعــاً 
مبقــدار 0.24% بــن الربــع الثــاين 2016 والربــع املناظــر 2015. 
ــاً  ــؤرق حالي ــرة ت ــكلة خط ــع مش ــو يف الواق ــالب ه ــم الس التضخ
اقتصاديــات الــدول الكبــرة، مثــل اليابــان واالتحــاد األورويب. ذلــك 
ــل  ــع املســتهلكن إىل تأجي ألّن االنخفــاض املســتمر يف األســعار يدف
ــوم(.  ــعار الي ــن أس ــتكون أدىن م ــداً س ــعار غ ــتهاك )ألّن األس االس
وهــذا ينعكــس بالطبــع عــى الطلــب الــكي يف االقتصــاد مــا يعــزز 

ــز الركــود. ــاج وتركّ مــن انحــدار اإلنت

مصــدر األرقــام يف هــذا القســم: الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني 2016، األســعار واألرقــام   1
القياســية. بالتعــاون مــع ســلطة النقــد الفلســطينية الحتســاب القــوة الرائيــة.

 شكل 7-1: نسبة التغري يف الرقم القيايس ألسعار املستهلك 
والتغري يف معّدل التضخم 

)نسبة مئوية %(

شكل 7-2: تطّور الرقم القيايس ألسعار الجملة وأسعار 
املنتج لسنة األساس 2007 

شكل 7-3: تطّور القوة الرشائية يف الربع الثاين 2016
 )نسبة مئوية %(

نسبة التغیر في الرقم 
القیاسي ألسعار المستهلك
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عــى أن معــّدل التضخــم الســالب ما زال ضئيــا وال يتوقــع أن يكون 
لــه انعكاســات مهمــة عــى الطلــب. وتجــدر اإلشــارة إىل أّن التضخــم 
الســالب يف فلســطن يرافــق مــع مثيلــه يف االقتصــاد اإلرسائيــي، إذ 
كان التضخــم يف إرسائيــل ســالباً يف الفــرة منــذ تريــن األول 2015 
ــك  ــات »بن ــب بيان ــغ -0.3% حس ــن األول 2016 وبل ــى تري وحتّ

إرسائيــل« )انظــر صنــدوق التضخــم املتوقــع(. 

ولكــّن األمــر قــد يكون مختلفــاً يف فلســطن، إذ أّن تأجيل االســتهاك 
ــاً إىل تقليــص االســتراد وعجــز امليــزان  هنــا ميكــن أن يــؤّدي مبدئي
التجــاري )نظــراً ألّن معظــم االســتهاك يتــم اســتراده مــن الخــارج(. 

أسعار الجملة وأسعار املنتج
ارتفــع الرقــم القيــايس ألســعار الجملــة )ســعر البيــع إىل تجــار 
التجزئــة( بنســبة 1.01% بــن الربعــن املتتاليــن )الربــع األول 
ــة  ــعار الجمل ــاع أس ــن ارتف ــذا ع ــج ه ــاين 2016(، ونت ــع الث والرب
للســلع املحليــة والســلع املســتوردة، بنســبة 1.94% و0.96% عــى 
التــوايل. كذلــك ارتفــع الرقــم القيــايس ألســعار املنتــج )األســعار التــي 

ــن. ــن الربع ــبة 1.21% ب ــون( بنس ــون املحلّي ــا املنتج يتلّقاه

املفارقة بني انخفاض الرقم القيايس ألسعار املستهلك وارتفاع 
أسعار الجملة واملنتج

ــاين  ــع الث ــّم تســجيلها يف الرب ــي ت ــة الت ميكــن تفســر هــذه املفارق
ــة: ــل التالي بالعوام

أّن كل رقــم قيــايس مــن األرقــام الثاثــة يتنــاول أســعار مجموعة   •
مــن الســلع والبضائــع )لــه ســلة ســلع( خاّصــة بــه، أي أّن ســلع 
ــا أّن ســلّة  ــا البعــض، ك ــة عــن بعضه ــاث مختلف الســات الث
الرقــم القيــايس ألســعار املنتــج وأســعار الجملــة ال تشــتمل 
عــى خدمــات كــا هــو الحــال يف ســلة الرقــم القيــايس ألســعار 

املســتهلك.
أن ســلّة الرقــم القيــايس ألســعار املنتــج ال يشــتمل عــى بضائــع   •
مســتوردة، بــل فقــط بضائــع مــن إنتــاج محي. كــا أّن األســعار 
يف هــذا الرقــم القيــايس ال تشــتمل عــى اإلضافــات عــى الســعر 
التــي تحــدث بعــد مغــادرة البضائــع بوابــة املصنــع أو املزرعــة.

ــش  ــى هام ــتمل ع ــة ال يش ــعار الجمل ــايس ألس ــم القي أّن الرق  •
الربــح الــذي يضيفــه تاجــر بيــع التجزئــة عــى الســعر. 

األسعار والقوة الرشائية
تعــرّف القــوة الرائيــة عــى أنّهــا »القــدرة عــى رشاء الســلع 
والخدمــات باســتخدام مــا ميلكــه الفــرد مــن مــال. وتعتمــد القــوة 
الرائيــة مبســتوى دخــل املســتهلك والتغــر يف مســتوى األســعار ويف 
ســعر رصف العملــة )إذا كانــت عملــة الراتــب تختلــف عــن عملــة 
اإلنفــاق(. وبافــراض ثبــات الدخــل فــإّن التغــر يف القــوة الرائيــة 
= معــّدل التغــر يف ســعر رصف العملــة مقابــل الشــيكل - معــّدل 

التضخــم.

القــوة الرائيــة للشــيكل: يقيــس معــّدل التضخــم يف االقتصــاد 
ــم  ــون رواتبه ــراد الذيــن يتلق ــة لكافّــة األف ــوة الرائي ــّور الق تط
بالشــيكل ويرصفــون كامــل دخلهــم بهــذه العملــة. ومــع التضخــم 
الســالب مبقــدار 0.03% يف الربــع الثــاين مــن العــام 2016 مقارنــة 
ــر 2015،  ــع املناظ ــة بالرب ــدار 0.24% مقارن ــابق ومبق ــع الس بالرب
ــم  ــون أجورهــم ورواتبه ــن يتلق ــراد الذي ــة لألف ــّوة الرائي ــإّن الق ف
بالشــيكل شــهدت اســتقراراً، أو تحســناً بشــكل طفيــف، بــن 
الربعــن املتتاليــن وتحســناً بنســبة 0.24% مقارنــة بالربــع املناظــر.

ــاين 2016 تراجــع ســعر  ــع الث ــدوالر: شــهد الرب ــة لل ــّوة الرائي الق
ــيكل  ــو 2.38% )إىل 3.815 ش ــيكل بنح ــل الش ــدوالر مقاب رصف ال
لــكل دوالر( مقارنــة مبتوســط الســعر يف الربــع الســابق. لــذا فــان 
القــوة الرائيــة لألفــراد الذيــن يتلقــون رواتبهــم بالــدوالر ويرصفون 
كامــل نفقاتهــم بالشــيكل، قــد تراجعــت خــال الربــع الثــاين مقارنــة 
بالربــع الســابق بنحــو 2.36% )= -0.03% + 2.38%(. أّمــا باملقارنــة 
مــع الربــع املناظــر 2015 فلقــد تراجعــت القــوة الرائيــة للــدوالر 
بنحــو 1.33% نتيجــة تضخــم ســالب مبقــدار 0.24% وتراجــع ســعر 
الــرصف بنحــو 1.57%. ونظــراً الرتبــاط الدينــار االردين مــع الــدوالر 
ــاً نفــس  ــار شــهدت تقريب ــة للدين بســعر رصف فــإّن القــوة الرائي
التطــورات التــي شــهدها الــدوالر مــع تبايــن طفيــف عنــد املقارنــة 

مــع الربــع املناظــر.
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أخــذ احتــاالت االنحــراف يف توقـّـع الزيــادة يف أســعار الــواردات وأســعار 
ــع  ــم املتوقّ ــإّن التضّخ ــار، ف ــن االعتب ــة( بع ــات الخارجي ــذاء )الصدم الغ
خــال العــام 2016 يحتمــل أن يــراوح بــن )-0.4% و+0.6%(. أّمــا عنــد 
أخــذ احتــاالت الصدمــات الداخليــة بعــن االعتبــار أيضــاً فــإّن هامــش 
التوقـّـع يتّســع مزيــداً ويصــل إىل نصــف نقطــة معياريــة إضافيــة، صعــوداً 

وهبوطــاً. 

مــن الواضــح أّن التنبــؤ بالتضّخــم عمليــة محفوفــة مبخاطــر عــدم اليقــن، 
عــى الرغــم مــن االحتياطــات التــي يتــم أخذهــا باالعتبــار ومــن توســيع 
هامــش التنبــؤ. وهــذا أمــر تعــاين منــه كافــة مؤسســات وهيئــات التنبــؤ 
ــؤ  ــاذج تنب ــتخدم من ــي تس ــة والت ــر عراق ــك األك ــا تل ــا فيه ــامل، مب يف الع
بالغــة التعقيــد وتضــم عــرات املتغــرات. ذلــك ألّن العوامــل التــي تؤثـّـر 
ــة  ــم متعــددة، ومتشــّعبة املصــادر، وذات تحــّوالت اعتباطي عــى التضّخ
ــع يف  ــم املتوقّ ــة. ويكفــي أن نشــر إىل أّن معــّدل التضّخ إىل درجــة عالي
فلســطن يف الربــع الثــاين 2016 تــم تقديــره يف الربــع األول عــى أن 
يبلــغ )+ 1%( حســب ســيناريو األســاس )أي قبــل أخــذ التأثــر املحتمــل 
للصدمــات الخارجيــة أو الداخليــة(، يف حــن بلــغ املعــّدل الفعــي 
ــل(  ــم يف إرسائي ــواردات )التضّخ ــف ال ــذا ألّن تكالي ــاء ه )-0.24%(، وج
ــا مبقــدار 0.65% عوضــاً عــن أن ترتفــع مبقــدار %1.28  انخفضــت فعلي
ــة  ــي أهميّ ــال ال ينف ــة الح ــذا بطبيع ــن ه ــع. ولك ــن املتوق ــا كان م ك
صياغــة تنبــؤات، بــل يؤكّــد رضورة تطويــر منــاذج التنبــؤ وتكــرار عمليات 

ــاً. ــات أكــر صواب ــة والخطــأ للوصــول إىل توقّع التجرب

جدول 1: معّدالت التضّخم املتوّقعة يف فلسطني )%(

سلطة النقد الفلسطينية: تقرير التضّخم: الربع الثاين 2016.

معّدل التضّخم الفرضيات

املتوقّع

)سينايو األساس(
االرتفاع يف أسعار 

الواردات

االرتفاع يف 

أسعار الغذاء

0.756.730.28ربع ثالث 2016

2.2112.870.39ربع رابع 2016

20160.233.540.26

1.769.701.35ربع أول 2017

2.000.241.09ربع ثاين 2017

0.92-2.180.01ربع ثالث 2017

1.07-2.150.17ربع رابع 2017  

20172.022.281.11

ــوك  ــة البن ــدى كافّ ــرة ل ــة كب ــم بأهمي ــّدل التضخ ــؤ مبع ــى التنب يحظ
ــه مــؤرش عــى التطــورات املتوقعــة يف األجــور والرواتــب  املركزيــة، إذ أنّ
الحقيقيــة، كــا أنـّـه مــؤرش عــى العوائــد الحقيقيــة التــي ميكن لاســتثار 
أن يحققهــا يف املســتقبل. هــذا فضــاً عــن أّن اســتهداف معــّدل التضخــم 
والحفــاظ عليــه ضمــن هامــش معــن بــات اآلن دليــل السياســات 
النقديــة يف معظــم دول العــامل. وتقــوم ســلطة النقــد الفلســطينية بشــكل 
ــس  ــطن .1 وتؤس ــم يف فلس ــؤات التضّخ ــن تنب ــر ع ــدار تقاري دوري بإص
ــى  ــرة ع ــل املؤث ــايس للعوام ــل القي ــة التحلي ــى أرضيّ ــؤ ع ــة التنب عملي
معــّدل التضّخــم )أي االرتفــاع يف مــؤرش أســعار املســتهلك(. وتُبنــى عــى 
ــدى  ــى امل ــن رئيســين أحدهــا ع ــع عامل أّن التضخــم يف فلســطن يتب
الطويــل، وهــو معــّدل التغــر يف تكاليــف الــواردات، والثــاين عــى املــدى 
ــاع  ــر االرتف ــم تقدي ــة.  يت ــعار العاملي ــات يف األس ــد التقلب ــر ويرص القص
املتوقّــع يف أســعار الــواردات باســتخدام معــّدل التضّخــم املتوقّــع يف 
إرسائيــل، نظــراً ألّن الجــزء األعظــم مــن الــواردات الفلســطينية يــأيت مــن 
إرسائيــل. أّمــا بالنســبة إىل توقّــع التغــر يف األســعار العامليــة فــإّن منهــج 
ســلطة النقــد يســتخدم التغــر يف أســعار الغــذاء العامليــة كمــؤرش عليــه. 
ويتــم أخــذ معــّدالت االرتفــاع املتوقعــة يف أســعار الغــذاء العامليــة مــن 
ــعار  ــة أس ــه أّن أهميّ ــدر التنوي ــدويل. ويج ــد ال ــدوق النق ــرات صن تقدي
الغــذاء العامليــة يف التأثــر عــى التضّخــم يف فلســطن ترتبــط باألهميــة 

ــة يف ســلّة االســتهاك الفلســطينية. النســبية للمــواد الغذائي

ــن  ــواع م ــة أن ــع ثاث ــذا م ــم ه ــّدل التضّخ ــع مع ــاب توقّ ــق حس يراف
مخاطــر خطــأ القيــاس والتوقــع:

ــتقلن  ــن املس ــن املتغري ــط ب ــتخدمة للرب ــة املس ــون املنهجي أن تك  •
مــن أجــل اســتخاص التضّخــم املتوقّــع غــر محكمــة. ولتقليــل أثــر 
ــة  ــق ثاث ــد بتطبي ــلطة النق ــر س ــوم تقري ــل يق ــأ املحتم ــذا الخط ه
طــرق مختلفــة للحســاب ثــم أخــذ املتوســط الــذي ينتــج عــن هــذه 
ــا اســم  ــر عليه ــق التقري ــي يطل ــة )وهــي النتيجــة الت الطــرق الثاث

ــاس«(. ــيناريو األس »س
ــن  ــات التحــول يف املتغري ــة«: أن تكــون توقّع •  »الصدمــات الخارجي
ــعار  ــّدل يف أس ــع التب ــل وتوقّ ــم يف إرسائي ــع التضّخ ــتقلن )توقّ املس
الغــذاء العامليــة( غــر دقيقــة أو غــر صائبــة. وألخــذ أثــر التحــّوالت 
الطارئــة التــي ميكــن أن تصيــب هذيــن املتغريــن يفــرض التقريــر 
ــراف  ــدار انح ــول مبق ــن أن تتح ــا ميك ــن له ــن املتوقعت أّن القيمت

ــاً. ــوداً وهبوط ــد، صع ــاري واح معي
»الصدمــات الداخليــة«: أن تطــرأ تحــّوالت داخلية تــؤّدي إىل انحراف   •
ــال  ــع. وكمث ــم الفعــي عــن املســتوى املتوقّ ــوي يف معــّدل التضّخ ق
عــى ذلــك قيــام إرسائيــل بعــدوان واســع جديــد أو إيقــاف إرسائيــل 
لتحــّوالت املقاصــة كــا حــدث تكــراراً يف املــايض. وهنــا أيضــاً يأخــذ 
ــكل  ــار وبش ــن االعتب ــة بع ــات الداخلي ــاالت الصدم ــر احت التقري

ــؤات. ــايس املســتخدم الســتخراج التنب ــي يف النمــوذج القي ضمن

يســّجل الجــدول )1( معــّدالت التضّخــم املتوقّعــة يف فلســطن عــى 
ــعار  ــواردات وأس ــعار ال ــادة يف أس ــن الزي ــاة ع ــات معط ــة فرضي أرضي
ــم  ــّدل التضّخ ــغ مع ــاً أن يبل ــد مث ــلطة النق ــر س ــع تقري ــذاء. يتوقّ الغ
0.4% تقريبــاً يف الربــع الرابــع 2016 و0.3% يف كامــل العــام 2016. وعنــد 

سلطة النقد الفلسطينية: تقرير التضخم: الربع الثاين 2016.  1

صندوق 6: تنبؤات التضّخم
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املراقب االقتصادي، عدد 46/ 2016

8- التجارة الخارجية1 

امليزان التجاري
بلغــت قيمــة الــواردات الســلعية املرصــودة 2 يف الربــع الثــاين 2016 
نحــو 1,333.3 مليــون دوالر وهــي أعــى مبقــدار 15.7% مــن 
الربــع الســابق ومبقــدار 4.5% مقارنــة بالربــع املناظــر مــن العــام 
الســابق. أّمــا الصــادرات الســلعية املرصــودة )241.2 مليــون دوالر( 
ــابق )%15.7(  ــع الس ــبة للرب ــاً بالنس ــاً أيض ــهدت ارتفاع ــد ش فلق
ولكــن انخفضــت مبقــدار 2.4% مقارنــة بالربــع املناظــر مــن العــام 
ــز يف  ــي أّن العج ــواردات يعن ــادرات وال ــن الص ــارق ب ــابق. الف الس
ــّم  ــد ت ــون دوالر. ولق ــغ 1,092.1 ملي ــزان التجــاري الســلعي بل املي
ــزان  ــض يف مي ــة الفائ ــف نتيج ــكل طفي ــز بش ــذا العج ــن ه تحس

ــون دوالر(. ــل )7.5 ملي ــع إرسائي ــات م ــادل الخدم تب

ميزان املدفوعات
الحســاب الجــاري يف ميــزان املدفوعــات هــو صــايف الراكــم يف 
ــلع  ــارة بالس ــايف التج ــاري )ص ــزان التج ــة: املي ــن فرعي ــة موازي ثاث
والخدمــات(، ميــزان الدخــل )صــايف تحويــات دخــل عوامــل 
ــة  ــات الجاري ــزان التحوي ــال(، ومي ــل ورأس امل ــل العم ــاج مث اإلنت

)املســاعدات الدوليــة للحكومــة والتحويــات الخاّصــة(.

بلــغ عجــز الحســاب الجــاري الفلســطيني )وهــو أيضــاً مــا يطلــق 
عليــه اســم عجــز ميــزان املدفوعــات( 391.5 مليــون دوالر يف الربــع 
الثــاين 2016، وهــو مــا يعــادل 11.6% مــن الناتــج املحــي اإلجــايل 
باألســعار الجاريــة. جــاء عجــز امليــزان الجــاري نتيجــة عجــز 
ــزان  ــض يف مي ــل فائ ــون(. مقاب ــاري )1,345.0 ملي ــزان التج يف املي
الدخــل )تولـّـد أساســاً مــن دخــل عــّال الضفــة يف إرسائيــل( مبقــدار 
404.3 مليــون، وفائــض يف ميــزان التحويــات )تولـّـد نحــو ربعــه مــن 

ــون دوالر. ــدار 549.2 ملي ــة للحكومــة( مبق املســاعدات الدولي

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

الربع الثاين  

2015

الربع األول 

2016

الربع الثاين 

2016

)1,345.0()1,170.9()1,280.7(1. امليزان التجاري للسلع والخدمات

)1,300.4()1,130.3()1,244.6(صايف السلع

)44.6()40.6()36.1( صايف الخدمات

404.3 364.4 344.9 2. ميزان الدخل

407.5 372.3 335.9  تعويضات العال املقبوضة من الخارج

)3.0()7.6(9.0  صايف دخل استثار من الخارج

549.2 528.7 572.4 3. ميزان تحويات الجارية

128.4 143.7 232.0  تحويات من الخارج )للحكومة(

420.8 385.0 340.4 صايف التحويات للقطاعات األخرى

)391.5()277.8()363.4(4. ميزان الحساب الجاري )3+2+1(

270.6 198.8 343.4 5. صايف الحساب الرأسايل واملايل

120.9 76.4 18.4 6. صايف السهو والخطأ

مصــدر األرقــام يف هــذا القســم: الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني 2016، إحصــاءات التجــارة   1
الخارجيــة املرصــودة. والجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني وســلطة النقــد الفلســطينية 2016، 

ــاين 2016 ــع الث ــات الفلســطيني الرب ــزان املدفوع ــة ملي ــج األولي النتائ

ــع  ــارة م ــة )للتج ــر املقاص ــّجلة يف فوات ــارة املس ــام التج ــي أرق ــودة ه ــلعية املرص ــارة الس التج  2
إرسائيــل( والبيانــات الجمركيــة )التجــارة املبــارشة مــع العــامل الخارجــي(. يُضــاف إىل ذلــك أرقــام 
التجــارة باملــواد الزراعيــة )التــي تقــوم وزارة الزراعــة بتســجيلها(. أرقــام التجــارة املرصــودة هــي 
ــام  ــرات األرق ــطينية. تقدي ــة الفلس ــارة الخارجي ــة للتج ــام الفعلي ــن األرق ــوظ م ــكل ملح أدىن بش

ــطيني. ــات الفلس ــزان املدفوع ــا يف مي ــم وضعه ــة يت الفعلي

شكل 8-1: صادرات وواردات السلع املرصودة الربع الثاين 2015، 
الربع الثاين 2016 )مليون دوالر(

شكل 8-2: صادرات وواردات الخدمات املرصودة مع إرسائيل 
الربع الثاين 2015، الربع الثاين 2016 )مليون دوالر(
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)*( البيانات باستثناء الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إرسائيل عام 1967.

شكل 8-3: رصيد االستثامرات الدولية )الربع الثاين 2016( 
)مليون دوالر( 
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جــرى متويــل عجــز ميــزان املدفوعــات هــذا من الحســاب الرأســايل 
ــرضوري  ــن ال ــون دوالر. وم ــغ 270.6 ملي ــر مبل ــذي وفّ ــايل، ال وامل
االنتبــاه إىل أّن هــذا البنــد )الحســاب الرأســايل والحســاب املــايل( 

ميثّــل دينــا عــى االقتصــاد الوطنــي، طاملــا كانــت قيمتــه موجبــة.

ــن عجــز الحســاب  ــام ب ــوازن ت ــاً أن يحــدث ت ــن املفــرض نظري م
الجــاري وفائــض الحســاب الرأســايل واملــايل. أي أّن القيمــة الصافيــة 
لهــا يجــب أن تســاوي صفــر. ولكــن غالبــاً مــا يكــون هنــاك فــارق 
بينهــا وهــو مــا يتــم تســجيله تحــت بنــد "حســاب الســهو والخطأ"

االستثامرات الدولية
بلغــت قيمــة األصــول الخارجيــة لاقتصــاد الفلســطيني نهايــة الربــع 
ــارش  ــون دوالر، وشــّكل االســتثار املب ــاين 2016 نحــو 6,020 ملي الث

ــوم  ــتخداماً يف العل ــة اس ــاذج التطبيقي ــر الن ــي أك ــة ه ــاذج الجاذبي من
ــة بشــكل خــاص.  ــام، ويف أبحــاث التجــارة الدولي ــة بشــكل ع االجتاعي
ولقــد تــّم اســتخدام هــذه النــاذج ألغــراض التحليــل والتنبــؤ عــن 
التجــارة البينيــة بــن الــدول، وبــن املقاطعــات يف الدولــة الواحــدة، كــا 
تــم تطبيقهــا لدراســة حركــة وتدفــق املســتهلكن عــى مراكــز التســوق، 
والهجــرة، وحركــة وعقــد أنظمــة الســر ودراســات اســتخدام الحيــز 

املــكاين )Spatial(، وغرهــا.

تهــدف منــاذج الجاذبيــة يف التجــارة الدوليــة إىل التنبــؤ مبســتوى التبــادل 
التجــاري بــن الــدول وتفســر قــوة العوامــل التــي تؤثــر عــى هــذا 
 ،)N.Tinbergen 1962( »ــدي »تنرجــن ــادل. وكان االقتصــادي الهولن التب
أول مــن ارىس تقاليــد هــذه النــاذج، عــر االقــراح البســيط بــأّن التجــارة 
بــن دولتــن ميكــن تقديرهــا تقريبيــاً مبعادلــة تدعــى »معادلــة الجاذبيــة« 
ــة التــي صاغهــا نيوتــن(: كــا أّن الكواكــب  ــة الجاذبي )عــى خطــى نظري
ــا بالتناســب مــع حاصــل رضب كتلتيهــا  تنجــذب لبعضهــا البعــض طردي
ــن« )1962( أّن  ــرح »تنرج ــا، اق ــا بينه ــافة في ــع املس ــع مرب ــيا م وعكس
التجــارة بــن دولتــن تتناســب طرديــاً مــع كتلتهــا )مســتوى الناتــج 

املحــي فيهــا(، وعكســياً مــع املســافة بينهــا.

ــف  ــن يختل ــن دولت ــة ب ــارة البيني ــر التج ــر وتقدي ــراح لتفس ــذا االق ه
ــذي يقــوم عــى  ــدول، ال ــن ال ــر التقليــدي للتجــارة ب ــاً عــن التري مبدئي
ــرة  ــن يف الوف ــة التباي ــكاردو(، أو عــى نظري ــزة النســبية )ري ــة املي نظري
ــر  ــض النظ ــن Hecksher- Ohlin( بغ ــوارد )هكر-أوهل ــبية للم النس

ــن املســافة أو حجــم االقتصــاد. ع

ــل تفســر  ــت تأخــذ عوام ــاً وبات ــة« الحق ــة الجاذبي ــّم توســيع »معادل ت
إضافيــة )إىل جانــب مســتوى الدخــل واملســافة( لتقديــر التجــارة البينيــة 
ولزيــادة القــدرة التنبؤيــة لنــاذج الجاذبيــة. وتســتخدم التاريــن 
اإلحصائيــة لنــاذج الجاذبيــة اآلن عــدداً مــن املتغــرات ميكــن تصنيفهــا 

ــاث مجموعــات:  تحــت ث

املتغــرات الجغرافيــة: املتغــر األســايس هنــا هــو املســافة )غالبــاً بــن   •
عاصمتــي الدولتــن املعنيتــن(، عــى افــراض أّن التجــارة بــن دولتــن 
تتناســب عكســياً مــع املســافة الجغرافيــة التــي تفصــل بينهــا. إذ أّن 
زيــادة املســافة تــؤدي إىل ارتفــاع تكاليــف النقــل، فضــاً عــن زيــادة 

التبايــن يف مختلــف العوامــل التــي تتأثــر بالتباعــد الجغــرايف. وهــذا 
ــدول  ــن ال ــر م ــا أك ــع بعضه ــر م ــة تتاج ــدول املتقارب ــي أًن ال يعن

املتباعــدة.
•  املتغــرات االقتصاديــة: املتغــر األســايس هنــا هــو مســتوى الدخــل 
)الناتــج املحــي اإلجــايل(.  تقــول الفكــرة أنّــه كلــا ارتفــع الدخــل 
يف دولــة مــا، كلــا ازدادت تجارتهــا الدوليــة. وهــذا يعنــي أّن الــدول 
الغنيــة تتاجــر مــع بعضهــا البعــض أكــر مــن الــدول الفقــرة. ويقــوم 
ــا  ــاس تأثره ــرى لقي ــة أخ ــل اقتصادي ــة عوام ــون اآلن بإضاف الباحث
عــى التجــارة البينيــة، مثــل وجــود اتفاقيــات تجاريــة تفضيليــة بــن 
ــادة  ــة وزي ــة الجمركي ــص التعرف ــؤدي إىل تقلي ــا ي ــو م ــدول )وه ال
التجــارة بالتــايل(، أو وجــود عملــة مشــركة )وهــو مــا يقــيض عــى 
عامــل عــدم التأكــد يف تحــوالت أســعار الــرصف(، أو وفــرة رأس املــال 
البــري )وهــذا يرفــع مــن تنافســية الدولــة ومــن تجارتهــا الخارجيــة 

بالتــايل(، وغرهــا.
•  املتغــرات الثقافيــة: ومــن بــن العوامــل التــي يتــم أخذهــا باالعتبــار 
هنــا هــو وجــود لغــة مشــركة، وتشــابه املؤسســات واألنظمــة 
ــز  ــى تحفي ــا ع ــاعد وجوده ــل يس ــا عوام ــايف، وكلّه ــط الثق والراب

ــدول. ــن ال ــاري ب ــادل التج التب

يقــوم تحليــل منــاذج الجاذبيــة عــى اســتخاص معامــات االنحــدار 
للمتغــرات التــي تؤثـّـر عــى التجــارة البنيــة بــن الــدول. وبشــكل عمــي 
يتــم أخــذ األرقــام الفعليــة للتجــارة بــن كل دولتــن مــن بــن مجموعــة 
كبــرة مــن الــدول، وعــى امتــداد فــرة زمنيــة طويلــة نســبياً )عــى ســبيل 
املثــال، أخــذت واحــدة مــن الدراســات التأسيســية باالعتبــار أرقــام 
ــنة  ــداد 50 س ــى امت ــة وع ــن 173 دول ــن ب ــن م ــن كل دولت ــارة ب التج
ماضيــة(. وعنــد إجــراء تحليــل االنحــدار عــى هــذه األرقــام يتــم التوصــل 
ــى  ــر ع ــرات يف التأث ــن املتغ ــر م ــوة كل متغ ــط لق ــر متوس إىل تقدي
ــة تطبيــق هــذه املعامــات  ــح إمكاني ــدوره يتي ــة. وهــذا ب التجــارة البين
للتنبــؤ بالتجــارة البينيــة يف املســتقبل، أو للتوصــل إىل تقديــر متوســط ملــا 

ــدول. ــن ال ــه التجــارة ب »يتوجــب« أن تكــون علي

هنــاك إجــاع بــن االقتصاديــن عــى أّن منــاذج الجاذبيــة يف التجــارة 
الدوليــة تتوصــل إىل نتائــج مرضيــة للغايــة وصائبــة غالبــاً. ال بــل أنّهــا مــن 
أنجــح منــاذج التنبــؤ يف علــم االقتصــاد. ولكــن هــذه النــاذج تعــاين مــن 
ــة  ــر إىل خلفي ــب تفتق ــد قري ــى عه ــت حت ــا ظلّ ــي ضعــف. أوالً، أنّه نقطت

ــل،  ــة 18.6%. باملقاب ــتثارات الحافظ ــا 7.0%، واس ــارج منه يف الخ
ــغ إجــايل أرصــدة الخصــوم عــى االقتصــاد الفلســطيني حــوايل  بل
4,848 مليــون دوالر، كان أكــر مــن نصفهــا عــى شــكل اســتثارات 
مبــارشة. الفــارق بــن األصــول والخصــوم يعنــي أّن املقيمــن يف 
ــا  ــر م ــون دوالر يف الخــارج أك فلســطن "يســتثمرون" 1,172 ملي
يســتثمر غــر املقيمــن يف فلســطن. ولكــن يتوجــب االنتبــاه إىل أّن 
ــع  ــة وودائ ــارة عــن عمل ــراً مــن األصــول )68%( هــو عب جــزءاً كب
مــن البنــوك العاملــة يف فلســطن موجــودة يف الخــارج. أّمــا بالنســبة 
لاســتثارات املبــارشة )وهــي مــا ينطبــق عــى مفهــوم االســتثار(، 
تُشــر األرقــام إىل أّن اســتثارات غــر املقيمــن املنفــذة يف فلســطن 
ــدار  ــارج مبق ــارشة يف الخ ــطينين املب ــتثارات الفلس ــى اس ــد ع تزي

ــون دوالر. 2,082 ملي

Gravity Models صندوق 7: مفاهيم وتعاريف اقتصادية: مناذج الجاذبية يف التجارة الدولية
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ــة  ــة مجــرّد ظاهــرة إحصائي ــّم اعتبارهــا مبثاب ــا ت ــاً م ــة، وغالب ــة صلب نظري
ذات مصداقيــة. ولكــّن األبحــاث املســتجدة تســعى إىل ســد هــذه الثغــرة 
وإىل توفــر خلفيــات نظريــة لهــذه النــاذج )أي إقحــام معامــات تفســر 
مســتمدة مبدئيــاً مــن النظريــة االقتصاديــة(. ثانيــاً، أنّهــا تطبق عــى التجارة 
الســلعية فقــط وليــس عــى التجــارة بالخدمــات، كــا أّن أثــر املســافة ميكن 
أن يتبايــن بشــكل جوهــري اعتــاداً عــى طبيعــة الطبوغرافيــة والحواجــز 
ــق بقــوة  ــر معي ــه أث ــال شــاهقة أو بحــار ل ــن، إذ أّن وجــود جب ــن دولت ب
أكــر مــن الســهول املمتــدة )يعــرف هــذا األثــر يف أدبيــات منــاذج الجاذبيــة 

.)Multilateral Trade Ressistance )MTR( باســم

مناذج الجاذبية يف فلسطني 
ــة  ــّم صياغــة منــاذج جاذبيــة متعــددة لتحليــل واقــع التجــارة الخارجي ت
ــدويل األوىل  ــك ال الفلســطينية. وجــاء أول هــذه النــاذج يف دراســة البن
عــن االقتصــاد الفلســطيني يف العــام 1993 )املجلــدات الســتة(. توصــل 
منــوذج الجاذبيــة املبســط الــذي طبقتــه الدراســة إىل أّن الضفــة والقطــاع، 
بظــل كافــة الظــروف الســائدة خــال ربــع القــرن املنــرصم عــى الدراســة، 
تتاجــر مــع إرسائيــل بأكــر مــا يتوقــع )أو يتنبــأ بهــا( منــوذج الجاذبيــة 
)Overtrade(. هــذا يعنــي ضمنيــاً أّن الضفــة والقطــاع تتاجــر بأقــل مــن 

املفــرض مــع الــدول األخــرى.

تتابعــت الدراســات التــي طبقــت منــاذج الجاذبيــة أثــر ذلــك. 
ــرايف  ــوزع الجغ ــم الت ــدف إىل تقيي ــاذج ته ــن من ــذه ب ــت ه وتنّوع
ــدف  ــاذج ته ــة الفلســطينية بشــكلها الفعــي، ومن للتجــارة الخارجي
ــر  ــه بظــل توف ــذي ســتكون علي لصياغــة توقعــات حــول النمــط ال
ــت  ــام توصل ــكل ع ــال. وبش ــن االحت ــكاك ع ــرار واالنف ــة الق حري
ــيكون  ــل س ــن إرسائي ــاع م ــة والقط ــتراد الضف ــا إىل أّن اس جميعه
ــبيل  ــى س ــى. ع ــر أع ــه اآلن، والتصدي ــو علي ــا ه ــذ أدىن م حينئ
املثــال، قــّدرت دراســة »أرنــون وآخريــن«، عــر تطبيــق منــوذج 
ــل يجــب أن  ــة والقطــاع مــن إرسائي ــة، أّن مســتوردات الضف جاذبي
تكــون نصــف مــا كانــت عليــه فعليــاً، يف حــن أّن صــادرات الضفــة 
والقطــاع إىل إرسائيــل يجــب أن تكــون، يف الظــروف العاديــة، عــدة 
أضعــاف مــا هــي عليــه فعليــاً.1  االســتثناء الوحيــد لفكــرة اســتحواذ 
ــاء  ــطينية ج ــارة الفلس ــن التج ــررة م ــر م ــة غ ــى حّص ــل ع إرسائي
ــق منــوذج  ــة وتطبي ــد صياغ ــدويل عن ــد ال ــدوق النق يف دراســة لصن
جاذبيــة أيضــاً. توّصلــت الدراســة إىل أّن الضفــة والقطــاع ال تتاجــر 
بأكــر مــن املتوقــع )بأكــر مــن الــازم( مــع إرسائيــل، ولكّنهــا تتاجــر 
بأقــل مــن املتوقــع بكثــر مــع الــدول االخــرى. ومــن امللفــت للنظــر 
أّن الدراســة ذاتهــا توّصلــت إىل أّن الريــك التجــاري األكــر أهميــة 
للضفــة والقطــاع يف الظــروف العاديــة ســيكون االتحــاد األوريب 

ــل. 2 ــس إرسائي ولي

1 Arnon, A., Spivak, A. and Weinblatt, J. )1996(. The Potential for Trade be-
tween Israel, the Palestinians and Jordan. The World Economy, Vo. 19, No. 1, 
113-134.

2 IMF )2001(, West Bank and Gaza: Economic Performance, Prospects, and 
Policies )R Valdivieso, U Erickson von Allmen, G Bannister, H Davoodi, F 
Fischer, E Jenkner and M Said(, Washington DC: IMF.
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