
47

20
17

ث
ثال

 ال
بع

الر

معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني )ماس(
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

سلطة النقد الفلسطينية
هيئة سوق رأس المال الفلسطينية



املحرر: د. نعامن كنفاين

معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني )املنسق العام: سالم صالح(

الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني )املنسق: أمينة خصيب(

سلطة النقد الفلسطينية )املنسق: د. شاكر رصصور(

حقوق الطبع

حقــوق الطبــع محفوظــة. ال يجــوز نــر أي جــزء مــن هــذا املراقــب أو اختــزان مادتــه بطريقــة االســرتجاع أو نقلــه عــى أي وجــه بــأي طريقــة كانــت إلكرتونيــة أو ميكانيكيــة أو بالتصويــر أو 

بالتســجيل أو خــاف ذلــك إال مبوافقــة معهــد أبحــاث السياســات االقتصاديــة الفلســطيني )مــاس( والجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني وســلطة النقــد الفلســطينية.

© 2016 معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني )ماس(
ص. ب. 19111، القدس وص.ب 2426، رام الله

+972-2-2987053/4 تلفون: 

+972-2-2987055 فاكس: 

info@mas.ps بريد إلكرتوين: 

www.mas.ps الصفحة االلكرتونية: 

© 2016 الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني
ص.ب 1647، رام الله

+972-2-2982700 تلفون: 

+972-2-2982710 فاكس: 

 diwan@pcbs.gov.ps بريد إلكرتوين: 

www.pcbs.gov.ps الصفحة االلكرتونية: 

© 2016 سلطة النقد الفلسطينية
ص.ب: 452،  رام الله

+972-2-2409920 هاتف: 

+972-2-2409922 فاكس: 

  info@pma.ps بريد إلكرتوين: 

www.pma.ps الصفحة االلكرتونية: 

للحصول عى نسخ

االتصال مع إدارة إحدى املؤسسات عى العناوين املبينة أعاه.

تم إعداد هذا العدد بدعم جزيئ من:

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

سلطة النقد الفلسطينية

عدد 2017/47
Issue 47/2017

 الصنـدوق العـربي لإلنـماء
االقـتـصادي واالجتمـاعي

آذار 2017

املحرر:  د. نعامن كنفاين

معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني )املنسق العام: سالم صالح(

الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني )املنسق: أمينة خصيب(

سلطة النقد الفلسطينية )املنسق: د. شاكر رصصور(

هيئة سوق رأس املال الفلسطينية )املنسق:  د. بشار ابو زعرور(

حقوق الطبع
حقوق الطبع محفوظة. ال يجوز نرش أي جزء من هذا املراقب أو اختزان مادته بطريقة االسرتجاع أو نقله عىل أي وجه بأي طريقة كانت إليكرتونية أو ميكانيكية أو بالتصوير أو بالتسجيل 

أو خالف ذلك إال مبوافقة معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني )ماس( والجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية.

@ 2017 معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني )ماس(
ص. ب. 19111، القدس وص.ب 2426، رام الله

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

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

@ 2017  الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني
ص.ب 1647، رام الله

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

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

@ 2017 سلطة النقد الفلسطينية
ص.ب: 452،  رام الله

+972-2-2409920 هاتف: 
+972-2-2409922 فاكس: 
info@pma.ps:  بريد إلكرتوين

www.pma.ps :الصفحة االلكرتونية

@ 2017 هيئة سوق راس املال الفلسطينية
ص.ب 4041، البرية – فلسطني

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

info@pcma.ps :بريد الكرتوين

للحصول عىل نسخ
االتصال مع إدارة إحدى املؤسسات عىل العناوين املبينة أعاله.

تم إعداد هذا العدد بدعم من:

المراقب االقتصادي
Economic Monitor



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

سلطة النقد الفلسطينية

1

املراقب االقتصادي، عدد 47/ 2017

املحتويــــــــات: تقديـــــــــــــــــــم

 معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني )ماس( 

الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني 

سلطة النقد الفلسطينية

هيئة سوق رأس املال الفلسطينية

الناتج املحيل اإلجاميل         2   
صندوق 1: النمو يف فلسطني: “مصطنع ومتدين ومتذبذب”         4      

سوق العمل            5
صندوق 2: العاملة الفلسطينية يف إرسائيل والرتابط مع 

التشغيل املحيل يف الضفة الغربية         8

املالية العامة             10

القطاع املايل املرصيف                   12
صندوق 3: التسهيالت االئتامنية: 78% للقطاع الخاص 

ومعظمها ألغراض التجارة واالستهالك       14

القطاع املايل غري املرصيف        16

صندوق 4: التأجري التموييل – قطاع ناشئ وفرص كامنة     17

مؤرشات االستثامر         18

األسعار والتضخم         18

صندوق 5: مقارنة بني التنبؤات االقتصادية الصادرة 

عن سلطة النقد الفلسطينية والصادرة عن الجهاز 

املركزي لإلحصاء الفلسطيني        20

التجارة الخارجية                    22
صندوق 6: تقرير التنمية اإلنسانية العربية: الشباب 

هو العقدة وهو الحل        24

مفاهيم وتعاريف اقتصادية:        23 
       Citizen’s Income راتب املواطن
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25         2016 - 2010 

ــم  ــدر باس ــذي يص ــب ال ــن املراق ــو األول م ــدد )47( ه ــذا الع ه
املؤسســات األربــع الرشيكــة بعــد انضــامم هيئــة ســوق رأس املــال 
الفلســطينية إىل الــرشكاء القدامــى. ويف هــذا التقديــم، نــود أن نعــّر 
عــن غبطتنــا بهــذه الرشاكــة والتــي نأمــل أن تســهم يف تعزيــز البعــد 
التحليــيل يف املراقــب، وهــو الهــدف الــذي رمينــا لتحقيقــه بنتيجــة 
ــاراً  ــارئ اعتب ــا الق ــي يلحظه ــريات الت ــذي أدى إىل التغي ــم ال التقيي

مــن العــدد 45.

لقــد تســاءلنا عــن رضورة كتابــة تقديــم يظهــر عــى نفــس الصفحــة 
مــع قامئــة املحتويــات، فهــي تغنــي يف اغلــب الحــاالت، عــدا عــام 
ميكــن أن يضــاف الســرتعاء انتبــاه القــارئ إىل تطــورات عامــة تتعلــق 
باملراقــب، أو إىل أفــكار جديــدة تتعلــق باإلصــدار نفســه، أو لطلــب 
التغذيــة الراجعــة عــى بعــض الطروحــات، وهــذا األخــري هــو 
طلــب دائــم يســاعدنا يف تطويــر املراقــب وجعلــه أكــر تجاوبــاً مــع 

احتياجــات القــارئ وأكــر اســتجابة لتطلعاتــه.

ــكر إىل  ــة ش ــه كلم ــب لتوجي ــكان املناس ــو امل ــم ه ــى التقدي ويبق
ــر  ــن تطوي ــا م ــذي ميكنن ــل ال ــر التموي ــي توف ــات الت ــع الجه جمي
املراقــب واالســتمرار يف إصــداره، فشــكراً للصنــدوق العــريب لإلمنــاء 
التــي ســتغطي معظــم  االقتصــادي واالجتامعــي عــى املنحــة 
تكاليــف إصــدار املراقــب لعامــي 2017 و2018، كــام نشــكر البنــك 

ــدد.      ــذا الع ــيل له ــل تكمي ــري متوي ــي لتوف الوطن
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1.  الناتج المحلي اإلجمالي1 

الناتــج المحلــي اإلجمالــي هــو القيمــة النقديــة لكافّــة أنــواع 
البضائــع والخدمــات التــي يتــم إنتاجهــا فــي اقتصــاد معيــن خــالل 
فتــرة زمنيــة محــددة. وهــذا المقيــاس، علــى الرغــم مــن نواقصــه 
المتعــددة، هــو المؤشــر األكثــر اســتخداماً للتدليــل علــى مســتوى 

ــي.   ــي والدول ــد الوطن ــى الصعي ــاه والنمــو االقتصــادي عل الرف

ــة  ــعار الثابت ــطيني )باألس ــي الفلس ــي اإلجمال ــج المحل ــهد النات ش
ــة  ــث 2016 مقارن ــع الثال 2004( انخفاضــاً بنحــو 0.4% خــالل الرب
مــع الربــع الســابق ليصــل إلــى 2,023.1 مليــون دوالر. وجــاء هــذا 
نتيجــة انخفــاض بمقــدار 1.1% فــي الضفــة الغربيــة مقابــل ارتفــاع 
بمقــدار 2.0% فــي قطــاع غــزة وعلــى عكــس مــا حصــل فــي الربــع 
ــة  ــبة 3.8% مقارن ــة بنس ــي الضف ــاع ف ــدث ارتف ــن ح ــي، حي الثان
مــع الربــع الــذي ســبقه مقابــل انخفــاض فــي غــزة بنســبة %2.4 
فــي نفــس الفتــرة.2 ولقــد أّدى االنخفــاض فــي الربــع الثالــث، إلــى 
جانــب زيــادة الســكان، إلــى انخفــاض فــي حّصــة الفــرد مــن الناتــج 
المحلــي بنحــو نقطــة مئويــة وذلــك مقارنــة مــع الربــع الســابق. 

أّمــا فيمــا يتعلــق بالمقارنــة بيــن ربعي الســنة المتناظريــن )ر3، 2016 
مــع ر3، 2015( فلقــد شــهد الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي فلســطين 
نمــواً بلــغ 5.2%، وهــو مــا ترافــق مــع نمــو فــي حّصــة الفــرد مــن 

الناتــج المحلــي بمقــدار نقطتيــن مئويتيــن )انظــر الجــدول 1-1(. 

جدول 1-1: نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي*
حسب المنطقة )أسعار ثابتة، سنة األساس 2004( )دوالر(

الربع الثالث 

2015

الربع الثاين 

2016

الربع الثالث 

2016

432.9447.8442.9فلسطني

565.0582.8572.6- الضفة الغربية*

244.1256.0259.0- قطاع غزة

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

الفجوة في الناتج المحلي بين الضفة والقطاع

ــن مســاهمتي الضفــة والقطــاع  ــاع الفجــوة بي ــى الرغــم مــن ارتف عل
فــي الناتــج المحلــي فــي الربــع الثانــي مــن العــام 2016 مقارنــة مــع 
الربــع الســابق، إاّل أنّهــا انخفضــت فــي الربــع الثالــث مــن نفــس العام، 
ــي  ــي اإلجمال ــج المحل ــن النات ــة م ــة الغربي ــة الضف ــت حص إذ هبط
بمقــدار نصــف نقطــة مئويــة. أّمــا بالنســبة للفجــوة بيــن حّصــة الفــرد 
مــن الناتــج المحلــي بيــن الضفــة والقطــاع فلقــد بلغــت 313.6 دوالر 
)بانخفــاض مقــداره 4% عــن الربــع الســابق(. ولكــن متوســط دخــل 
الفــرد فــي قطــاع غــزة مــازال يمثــل نحــو 45% فقــط مــن متوســط 

دخــل الفــرد فــي الضفــة الغربيــة )انظــر الشــكلين 1-3 و4-1(.

  1- مصــدر األرقــام يف هــذا القســم: الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، 2017.  إحصــاءات 
الحســابات القوميــة الربعيــة، 2006-2016.  رام الله، فلســطني.

  2-  يوجــد اختــالف مبعــدالت النمــو مقارنــة مــع مــا ذكــر يف العــدد الســابق مــن “املراقــب 
ــاء  ــزي لإلحص ــاز املرك ــل الجه ــن قب ــام م ــث األرق ــذا إىل تحدي ــود ه ــادي”، ويع االقتص

ــطيني. الفلس

شكل 1-1: الناتج المحلي اإلجمالي في فلسطين* حسب المنطقة 
)أسعار ثابتة، سنة األساس 2004( )مليون دوالر(

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

شكل 1-2: الناتج المحلي اإلجمالي في الضفة الغربية* وقطاع غزة 
)أسعار ثابتة، سنة األساس 2004( )مليون دوالر(

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

شكل 1-3: نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في فلسطين* 
حسب المنطقة )أسعار ثابتة، سنة األساس 2004( )دوالر(

)*( البيانات باستثناء الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عام 1967.
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شكل 1-4: متوسط الدخل الفردي في قطاع غزة مقارنة 
مع الضفة الغربية* )أسعار ثابتة، سنة األساس 2004(

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

بنية الناتج المحلي اإلجمالي

ــن  ــن الربعي ــي بي ــج المحل ــة النات ــى بني ــر عل ــر كبي ــم يطــرأ تغي ل
ــك  ــث 2016(، وكذل ــع الثال ــي 2016 والرب ــع الثان ــن )الرب المتتاليي
ــص  ــي الحص ــر ف ــاوز التغي ــم يتج ــن. فل ــن المتناظري ــن الربعي بي
ــن، نســبة  ــن أو المتناظري ــن المتتالي ــن الربعي ــة، ســواء بي القطاعي
0.4% ارتفاعــا أو انخفاضــا. وهــذا يعنــي اســتمرار ســيطرة قطاعــات 
ــية  ــة األساس ــات اإلنتاجي ــاب القطاع ــى حس ــات واإلدارة عل الخدم

ــكل 5-1(.  ــر الش )انظ

اإلنفاق على الناتج المحلي

ــي  ــي اإلجمال ــج المحل ــة النات ــي قيم ــة ف ــادة المطلق ــت الزي بلغ
بيــن الربــع الثالــث 2015 والربــع الثالــث 2016 نحــو 100.7مليــون 
ــد  ــا(. وق ــا ذكرن ــدار 5.2% كم ــواً بمق ــل نم ــا يمث ــو م دوالر )وه
جــاء هــذا النمــو علــى الرغــم مــن انخفــاض اإلنفــاق االســتهالكي 
ــود  ــون دوالر. ويع ــدار 23 ملي ــاص( بمق ــي والخ ــي )الحكوم النهائ
الســبب فــي نمــو الناتــج المحلــي إلــى أّن انخفــاض االســتهالك تــم 
ــاض  ــون دوالر( وبانخف ــادة االســتثمار )بنحــو 29 ملي تعويضــه بزي
ــون  ــدار 92 ملي ــادرات بمق ــي الص ــي صاف ــز ف ــي العج ــوظ ف ملح
ــل  ــون دوالر مقاب دوالر، نتيجــة ارتفــاع الصــادرات بمقــدار 54 ملي
انخفــاض الــواردات بمقــدار 38 مليــون دوالر )انظــر الشــكل 6-1(. 

ولكــن تبقــى الهــوة بيــن اســتخدام المــوارد وإنتاجهــا محليــاً 
أبــرز مظاهــر العجــز فــي االقتصــاد الفلســطيني. اذ بلــغ اجمالــي 
االســتخدام ألغــراض االســتهالك واالســتثمار والتصديــر نحــو 3,223 
مليــون دوالر فــي الربــع الثالــث 2016، وهــذا يزيــد علــى إجمالــي 
ــدار  ــون دوالر، بمق ــو 2,023 ملي ــغ نح ــذي بل ــي، ال ــاج المحل االنت
1,201 مليــون، أو مــا يعــادل 59.4% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي 

)انظــر الجــدول 2-1(. 

جدول 1-2: اإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي في األراضي 
الفلسطينية* )أسعار ثابتة، سنة األساس 2004( )مليون دوالر(

الربع الثالث 2016الربع الثالث 2015

1,914.21,904.2االستهالك الخاص

359.2388.4االستثامر )التكوين الرأساميل(

539.2526.6االستهالك الحكومي

350.6404.8الصادرات

1,215.11,177.2الواردات )-(

)*( البيانات باستثناء الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عام 1967.
مالحظــة: مجمــوع مــا فــي الجــدول ال يســاوي الناتــج المحلــي اإلجمالــي، ويعــود ذلــك إلــى 

بنــد صافــي الســهو والخطــأ

شكل 1-5: التوزيع المئوي لمساهمات األنشطة في الناتج 
المحلي اإلجمالي )أسعار ثابتة، سنة األساس 2004(

شكل 1-6: نسب اإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي في 
األراضي الفلسطينية* )أسعار ثابتة، سنة األساس 2004(

)*( البيانات باستثناء الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عام 1967.
مجموع النسب ال يساوي 100% وذلك يعود إلى بند صافي السهو والخطأ.
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يرعــى االتحــاد األورويب برنامجــاً يف وزارة االقتصــاد الوطنــي يرمــي 
إىل دعــم صياغــة السياســة التجاريــة واالنضــام إىل منظمــة التجارة 
ــكل  ــى ش ــج ع ــذا الربنام ــات ه ــورة مخرج ــاءت باك ــة. وج العاملي
دراســة تحلــل تنافســية االقتصــاد الفلســطيني وتعــرض اىل الثغــرات 
التــي تعــاين منهــا البنيــة التحتيــة والوصــول اىل الســوق. 1  نقــدم 
فيــا يــي ترجمــة ألهــم مــا جــاء يف امللخــص التنفيــذي للدراســة. 
ــات  ــج أو توصي ــل اىل نتائ ــث مل يتوص ــن أن البح ــم م ــى الرغ وع
ــر  ــه غ ــه وأرقام ــن مالحظات ــل م ــر قلي ــددا غ ــا أن ع ــدة، ك جدي
ــة وغــر مــربره متامــا، إاّل أن تلخيــص حــال  ــه الكفاي ــق مبــا في موث
ــاد  ــذا االقتص ــى ه ــتجد ع ــن دارس مس ــطيني م ــاد الفلس االقتص
ــه  ــه  ولتقييم ــتفادة من ــده لالس ــوف عن ــتحق الوق ــراً يس ــى أم يبق

ــا.  املحــرر نقدي

»شــهدت فلســطني منــواً مصطنعــاً وغــري كاٍف ومتذبــذب. منــواً مصطنعــاً ألّن 
االقتصــاد بــدأ مــن أدىن املســتويات وألّن البيانــات تســجل بالــدوالر األمرييك 
الــذي شــهد ســعر رصف محــايب تجــاه الشــيكل. وهــو غــري كاف الن النمــو 
الســكاين املتســارع مل يــؤدي ســوى الرتفــاع مبقــدار 1% يف متوســط دخــل 
الفــرد مــن الناتــج املحــيل اإلجــاميل مــن ســنة إىل أخــرى. وهــو متذبــذب 
نظــراً ألن عــدم االســتقرار االجتامعــي والســيايس تــرك أثــراً قويــاً عــى األداء 
االقتصــادي وهــو مــا جعــل النمــو يتذبــذب مــن 5% يف ســنة إىل 0.4% يف 
ــرياً  أخــرى ثــم إىل 2% بعدهــا. واالقتصــاد الفلســطيني يعتمــد اعتــامداً كب
عــى السياســة النقديــة اإلرسائيليــة، وعــى اســترياد مدخــالت اإلنتــاج مــن 
إرسائيــل وترصيــف الصــادرات يف أســواقها. نـــاهيك عــن تأثــره باإلجــراءات 

والقيــود التــي يفرضهــا االحتــالل اإلرسائيــيل عــى األرايض الفلســطينية. 

تعيــق القيــود اإلرسائيليــة قــدرة االقتصــاد عــى اســتغالل وفــورات الحجم 
ــامل  ــع باألع ــة والتوس ــتثامرات إضافي ــام باس ــرر القي ــمح وت ــي تس )الت
والوصــول  الســوق(،  إىل  الجــدد  الوافديــن  عــدد  وزيــادة  التجاريــة 
للمــوارد بأشــكالها )األرايض، وامليــاه، والكهربــاء، واملعرفــة، والــرتث الثقــايف 
ــح  ــتثامرية )تتي ــاق اس ــول إىل آف ــة للوص ــا(، باإلضاف ــاالت، وغريه واالتص
للمســتثمرين الجــدد معرفــة مقــدار املخاطــرة والعمــل عــى تغطيتهــا(. 

إاّل أنّــه ميكــن لفلســطني، رغــم هــذه القيــود، تقــي عــدد مــن الحلــول 
ــن الفــرص  ــورات الحجــم عــر االســتفادة م ــة: 1( التوصــل إىل وف البديل
الدوليــة. 2( التغلــب عــى املصاعــب املرتبطــة بنــدرة املصــادر مــن خــالل 
اســتخدام أفــكار مبتكــرة ومنتجــة. 3( التخفيــف مــن التأثــريات املصاحبــة 
لظــروف عــدم االســتقرار الســيايس واالجتامعــي مــن خــالل الرتكيــز عــى 
نقــاط القــوة وتســويقها لــدى املســتثمرين لجذبهــم للفــرص االســتثامرية 

املحتملــة يف الســوق املحــيل.

فيام ييل النتائج الرئيسية التي خرج بها التقرير:
ليــس هنــاك يف فلســطني نقــل مبــارش  البضائــع:  تعقيــدات نقــل   •
ــا  ــم تفريغه ــاحنات يت ــرى )back to back(. فالش ــاحنة إىل أخ ــن ش م
وتحميلهــا يف عــدة نقــاط ومحطــات. إضافــة إىل أّن قطــاع نقــل املــواد 
رسيعــة التلــف يتكبــد خســائر ضخمــة بســبب ســوء التعبئــة والتغليــف 
واملناقلــة والتخزيــن. كــام أّن الشــحن عــر إرسائيــل أكــر كفــاءة وأقــل 

ــرص. ــر األردن أو م ــل ع ــن النق ــة م تكلف
تشــكل حجــارة البنــاء الجــزء األكــر مــن الصــادرات الفلســطينية،   •
وإرسائيــل هــي الوجهــة الرئيســية ألكــر مــن 90% مــن املنتجــات 
إجــاميل  مــن   %75 الطاقــة  منتجــات  وتشــكل  للســوق.  املوجهــة 
الــواردات. وتســتورد فلســطني 75% مــن احتياجاتهــا مــن الكهربــاء. كــام 

1  E. Barreto: Palestine: Microeconomic Competitiveness Analysis and Map-
ping of Market Access and Infrastructure Issues and Concerns. )Memo, 2017(

ــرشكات  ــن ال ــل 75% م ــة لعم ــتوردة رضوري ــاج املس ــالت اإلنت أّن مدخ
املصــدرة.

املنافســة شــديدة بــني املنتجــات املحليــة الفلســطينية والــواردات   •
ــام ال توجــد  ــراق ك ــات مضــادة لإلغ ــاك ترشيع ــس هن الرخيصــة، إذ لي

حاميــة للصناعــات املحليــة الناشــئة )الوليــدة(.
ــائع  ــة ش ــة اإلنكليزي ــتخدام اللغ ــع واس ــم مرتف ــطينيون ذو تعلي الفلس  •
عمومــا. إاّل أّن هنــاك فجــوة جندريــة يف ســوق العمــل، اذ عــى الرغــم 
مــن أن 50% مــن اإلنــاث يف القــوى العاملــة مســتواهن التعليمــي أعــى 
ــن  ــن م ــات ه ــي الجامع ــن خريج ــم، وأن 60% م ــنة تعلي ــن 13 س م
ــا.  ــن فعلي ــل يعمل ــوة العم ــاث يف ق ــن االن ــط م ــاث، إال أن 20% فق اإلن
نســبة الشــباب يف الفئــة العمريــة )15-19( ســنة يف فلســطني مرتفعــة   •
وتبلــغ 38% مــن إجــاميل القــوى العاملــة. كذلــك فــان نســبة الــرشكات 
الناشــئة إىل إجــاميل الــرشكات املســجلة مرتفعــة، إذ أّن 46% مــن 
ــامل  ــا األع ــدء مزاولته ــى ب ــوام ع ــن 10 أع ــر م ــي أك ــرشكات مل مي ال

ــة. التجاري
يقــدر عــدد الــرشكات غــري املســجلة رســمياً بـــ 60 ألــف رشكــة و%36   •

ــم. ــري املنظ ــاع غ ــل يف القط ــة تعم ــاميل العامل ــن إج م
أغلــب الــرشكات الفلســطينية صغــرية الحجــم مــن حيــث عــدد العاملــني   •
ــني 1  ــا ب ــرشكات املســجلة توظــف م ــن إجــاميل ال ــا، إذ أّن 89% م فيه
إىل 4 أشــخاص فقــط. وال يتجــاوز عــدد الــرشاكات التــي توظــف أكــر 
ــني العمــل  ــاب لتكييــف قوان ــاك غي مــن 100 شــخص 137 رشكــة. وهن
ــة  ــة املؤقت ــتخدام العامل ــتقرة. واس ــري املس ــطني غ ــة فلس ــب بيئ لتناس

منتــرش عــى نطــاق واســع.
ــة املمنوحــة للقطــاع الخــاص %24  تشــّكل نســبة التســهيالت االئتامني  •
فقــط مــن إجــاميل التســهيالت مقابــل 76% تســهيالت ممنوحــة للقطــاع 
العــام.2  ويشــرتط عــى الــرشكات الصغــرية توفــري ضامنات بقرابــة %230 
ــر،  ــة خاصــة بالتصدي مــن قيمــة القــرض. وال وجــود لتســهيالت ائتامني
 line( كــام أن أقــل مــن 5% مــن الــرشكات لديهــا اعتــامدات مفتوحــة

of credit( مــع البنــوك املحليــة.
ســاهم توظيــف مدخــرات القطــاع العائــيل )مــن األفــراد أو األرس( يف قطــاع   •
األعــامل بقرابــة 1,7 مليــار دوالر أمريــيك. وبلــغ نصيــب الفــرد مــن تكويــن 

رأس املــال الثابــت يف فلســطني 645 دوالر أمريــيك، وهــو نصيــب متــدين.
تعمــل معظــم الــرشكات املســجلة يف تجــارة الجملــة والتجزئــة والتصليح   •
)70% مــن إجــاميل الــرشكات(، وهنالــك أكــر مــن 73 ألــف رشكــة 
ناشــطة )أي 56% مــن إجــاميل الــرشكات املســجلة(. واإلنتاجيــة يف هــذا 
القطــاع منخفضــة حيــث تبلــغ 17 ألــف دوالر لــكل عامــل. ومتوســط 

ــة. ــاد ككل منخفض ــة يف االقتص اإلنتاجي
تســتقطع تكلفــة الكهربــاء واملــاء والوقــود 20% مــن تكاليــف التصنيــع   •
Global Com- )اإلجامليــة يف فلســطني. ويبلــغ مــؤرش فجــوة التنافســية 
الفلســطيني 6% يف  اإلنتــاج  ( يف قطاعــات   petitive Benchmarks
صناعــة الغــزل والنســيج واملالبــس، و11% يف صناعــة املــواد الغذائيــة، 
و8% يف املــواد الكيميائيــة والصيدلــة و15% يف أنشــطة صناعــة املعــادن 

والفلــزات غــري املعدنيــة . 3
تعمــل رشكات التصنيــع الفلســطينية باملتوســط مبقــدار 50% فقــط مــن   •

ــة. ــا االنتاجي طاقته
ــامد  ــق واعت ــراءات التوثي ــص وإج ــرتاع والرتاخي ــراءات االخ ــجيل ب تس  •
ــار  ــص واالختب ــرات الفح ــكل كايف. ومخت ــم بش ــري منظ ــات غ املواصف

ــد  ــلطة النق ــا س ــي تصدره ــب الت ــن النس ــري ع ــكل جوه ــب بش ــذه النس ــف ه تختل   -2  
الفلســطينية واملعتمــدة بشــكل متكــرر يف “املراقــب االقتصــادي”. ولألســف فــإّن الدراســة 

ــا )املحــرر(. ــق مصــدر معلوماته ــا ال توث ــذي هن ــا التنفي ــي نرتجــم ملخصه الت
ــد  ــني يف بل ــاع مع ــاج يف قط ــات رشكات االنت ــط أداء ومامرس ــؤرش متوس ــذا امل ــارن ه يق   -3  
مــا مــع مامرســات وأداء أكــر الــرشكات تنافســية يف العــامل يف ذات حقــل اإلنتــاج. ولكــن 
ــة  ــدالت املتدني ــذه املع ــل اىل ه ــم التوص ــف ت ــيل كي ــكل تفصي ــح بش ــة ال توض الدراس

ــرر(.  . ــطيني )املح ــاج الفلس ــية اإلنت لتنافس

صندوق 1: دراسة جديدة عن االقتصاد الفلسطيني 
النمو يف فلسطني: »مصطنع ومتدين ومتذبذب«
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املراقب االقتصادي، عدد 47/ 2017

غــري مؤهلــة دوليــا ملراقبــة االمتثــال ملعايــري للجــودة، كــام ليــس هنــاك 
أعــامل تفتيــش. وتفتقــر بيئــة األعــامل لرشاكــة حقيقيــة مــع الجامعــات 

ــث. ــد البح ومعاه
ــج املحــيل اإلجــاميل يف  ــن النات ــن 4% م ــل م ــة بأق يســاهم قطــاع الزراع  •
ــة  ــم زراع ــة. وال يت ــوى العامل ــاميل الق ــن إج ــف 10% م ــطني، ويوظ فلس
ســوى 21% مــن إجــاميل مســاحة األرايض الزراعيــة، وال تزيــد نســبة 
املــروي منهــل عــى 6.8%. تقــدر الخســارة الناجمــة عــن عــدم ري االرايض 
بقرابــة 10% مــن الناتــج املحــيل اإلجــاميل يف فلســطني وفقــدان 110 ألــف 

ــة. وظيف
ثلثــا األرايض املزروعــة مزروعــة بالزيتــون. ويســاهم إنتــاج زيــت   •
الزيتــون بربــع مســاهمة القطــاع الزراعــي يف الناتــج املحــيل اإلجــاميل يف 

ــف أرسة. ــن 100 أل ــر م ــغل أك ــطني ويش فلس
يتــوزع اإلنتــاج الزراعــي يف فلســطني عــى املحاصيــل كالتــايل: %64   •
ــو 32  ــاك نح ــروات. وهن ــة و12% خ ــل حقلي ــة، و24% محاصي فاكه
ــك  ــة لذل ــطني. إضاف ــة يف فلس ــزارع مختلط ــوايش وم ــة م ــف مزرع أل
ــاوز  ــزة، وال يتج ــاع غ ــامك يف قط ــاد أس ــارب 3,000 صي ــا يق ــاك م هن

الدخــل الناتــج عــن صيــد األســامك 5 ماليــني دوالر أمريــيك.
يــؤدي االســتخدام غــري املالئــم لألســمدة الروريــة للرتبــة بســبب   •
القيــود املفروضــة عــى املــواد مزدوجــة االســتخدام إىل رفــع التكاليــف 
التــي يتكبدهــا املزارعــون الفلســطينيون بنحــو 28.6 مليــون دوالر. كــام 
يتســبب ذلــك بخفــض اإلنتــاج الــكيل للرتبــة مبقــدار الثلــث، ويزيــد مــن 

ــح بشــكل أســايس، بنســبة %61. ــا، واملل ــة فيه ــوى املــواد الخامل محت

ــب  ــي. فأغل ــاج الزراع ــتثامر يف اإلنت ــة لالس ــوال متاح ــد رؤوس أم ال توج  •
املزارعــني يعتمــدون عــى قــروض مكلفــة يقدمهــا لهــم التجــار اإلرسائيليون 

ــح أعــى. ــن يتحكمــون بــرشوط هــذه القــروض للحصــول عــى رب الذي
تعــاين املنتجــات الزراعيــة املحليــة مــن منافســة شــديدة مــع املنتجــات   •
التــي تــرد مــن املســتوطنات. وتقــدر قيمــة املنتجــات ارسائيليــة املنشــأ 

ــون دوالر. ــي تدخــل فلســطني بحــوايل 500 ملي الت
رفــع القيــود عــن املنطقــة )ج( ميكــن أن يضيــف مبلــغ 14 مليــار دوالر   •

ــطني. ــاميل يف فلس ــيل اإلج ــج املح إىل النات

ختامــاً، ال شــك أّن االحتــالل اإلرسائيــيل هــو عقبــة رئيســية تحــول دون 
ــة. ولكــن، حاملــا  ــة الكامن ــا االقتصادي أن تحقــق فلســطني كامــل قدراته
يــزول االحتــالل ويســتعيد الفلســطينيون الســيطرة عــى مواردهــم فــان 
العقبــات واملشــاكل الداخليــة ســوف تظهــر عــى الســطح وتعيــق تحقيق 
التنميــة االقتصاديــة املســتدامة. ان املامرســات االقتصاديــة الحاليــة 
للفلســطينيني، رشكاًت وأفــراداً وساســة، ســوف يكــون لهــا عواقــب 
وخيمــة عــى أداء دولــة فلســطني يف املســتقبل. اذ انهــم يهــدرون اليــوم 
املــوارد التــي تؤســس للتطــور االقتصــادي يف املســتقبل، وهــم ال يبــدون 
اهتاممــا كافيــا بصياغــة سياســات أو باالســتثامر يف برامــج لحاميــة املــوارد 

وضــامن فــرص النمــو لألجيــال القادمــة«.

2- سوق العمل

بلغــت القــوة البرشيــة يف فلســطني، أي عــدد الســكان الذيــن 
ــع  ــة الرب ــد أعامرهــم عــى 15 ســنة، 2,942 ألــف شــخص نهاي تزي
ــني  ــة، أي عــدد األشــخاص املؤهل ــا القــوى العامل ــث 2016. أم الثال
ــارق  ــس الف ــف. ويقي ــغ 1,356 أل ــد بل ــل، فلق ــتعّدين للعم واملس
ــاً أعــداد العاطلــني عــن  بــني القــوى العاملــة وعــدد العاملــني فعلي
ــع  ــريات م ــذه املتغ ــني ه ــة ب ــكل 2-1 العالق ــح الش ــل. ويوّض العم

ــدد الســكان. تطــور ع

نسبة املشاركة

تشــري األرقــام إىل أّن نســبة القــوى العاملــة إىل القــوة البرشيــة 
ــت  ــاركة( تراوح ــبة املش ــم نس ــرف باس ــا يُع ــو م ــطني )وه يف فلس
حــول 46% يف الســنوات األخــرية. وهــذه النســبة قريبــة مــن نســبة 
ــة  ــن الســكان يف الفئ ــة م ــل )كنســبة مئوي ــوة العم املشــاركة يف ق
ــال  ــة )44% يف األردن مث ــائدة يف دول املنطق ــة 15-64( الس العمري
ــف  ــا تختل ــدويل(، ولكّنه ــك ال ــات البن ــب بيان ــام 2014 حس يف الع
ــل  ــث تص ــورة، حي ــدول املتط ــا يف ال ــن نظريه ــوظ ع ــكل ملح بش
نســبة املشــاركة إىل أعــى مــن 70% كــام يف أملانيــا والرنويــج عــى 

ــال. ســبيل املث

هنــاك فــارق كبــري بــني نســبة املشــاركة يف أوســاط الذكــور وأوســاط 
اإلنــاث يف فلســطني، إذ ترتفــع النســبة إىل 72% بــني الذكــور، 
وتنخفــض إىل نحــو 19% فقــط بــني اإلنــاث. وليــس هنــاك فــارق يف 
هــذا التبايــن بــني الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. ومــن الواضــح أّن 
انخفــاض نســبة املشــاركة بــني اإلنــاث يف فلســطني هــو الســبب وراء 

انخفــاض نســبة املشــاركة الكليــة.

شكل 2-2: التوزيع النسبي للعاملني حسب مكان العمل 
وحسب القطاع للربع الثالث 2016

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

انخفــض عــدد العاملــني يف فلســطني بشــكل طفيــف مبقــدار %0.4 
ــث 2016، ووصــل إىل 970.9  ــع الثال ــاين 2016 والرب ــع الث ــني الرب ب
ــب  ــث 2016 حس ــع الثال ــون يف الرب ــوزّع العامل ــل. وت ــف عام أل
ــاع و11% )أو  ــة و30% يف القط ــني 59% يف الضف ــل ب ــكان العم م
ــبة  ــا بالنس ــتعمرات. أّم ــل واملس ــل يف إرسائي ــف( عام ــو 112 أل نح
لتــوزع العاملــني يف فلســطني حســب القطــاع، فــإّن أكــر مــن 
الخمــس يعمــل يف القطــاع العــام، وترتفــع هــذه النســبة إىل نحــو 

ــكل 2-2(. ــر الش ــزة )انظ ــاع غ 36% يف قط

ــع  ــني يف قطــاع الخدمــات يف فلســطني يف الرب بلغــت نســبة العامل
ــبة إىل 52.9% يف  ــذه النس ــع ه ــو 34.7%. وترتف ــث 2016 نح الثال
قطــاع غــزة. وحلــت التجــارة يف املركــز الثــاين يف فلســطني، بنســبة 
ــّغل  ــييد كان يُش ــاء والتش ــظ أّن البن ــني. وياُلح ــن العامل 21.3% م
21% مــن العاملــني يف الضفــة ولكــن أقــل مــن 7% يف قطــاع غزة. يف 
حــني تتقــارب نســبة تشــغيل العاملــني يف قطــاع التجــارة واملطاعــم 
والفنــادق بــني الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، والتــي بلغــت حــوايل 

21%. )انظــر الشــكل 3-2(

البطالة

معــّدل البطالــة هــو النســبة بــني عــدد العاطلــني عــن العمــل و عدد 
األشــخاص يف القــوى العاملــة. ارتفــع معــّدل البطالــة يف فلســطني إىل 
28.4% يف الربــع الثالــث 2016، وهــذا أعــى بنقطــة مئويــة واحــدة 
مــن الربــع املناظــر مــن العــام 2015، ومبقــدار نقطــة ونصــف عــن 
ــة  ــن نتيج ــني املتناظري ــني الربع ــاع ب ــاء االرتف ــابق. وج ــع الس الرب
ارتفــاع معــدل البطالــة يف الضفــة الغربيــة )بنحــو نقطــة مئويــة(، 
وارتفاعــه يف قطــاع غــزة )مبقــدار نصــف نقطــة مئويــة(. أمــا 
االرتفــاع بــني الربعــني املتالحقــني فلقــد جــاء نتيجــة ارتفــاع املعــدل 
مبقــدار 1.3 نقطــة مئويــة يف الضفــة ومبقــدار 1.5 نقطــة يف القطــاع 

)الجــدول 1-2(.

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

للربع الثالث 2016 )نسبة مئوية %( 

املجموعإناثذكور

16.831.719.6الضفة الغربية

35.468.643.2قطاع غزة

23.547.328.4فلسطني

من بني أبرز مواصفات البطالة يف األرايض الفلسطينية التايل: 
ــني  ــة ب ــدل البطال ــغ مع ــباب: بل ــاط الش ــة يف أوس ــا مرتفع أنّه  )1
الشــباب الذيــن تــرتاوح أعامرهــم بــني 15-45 ســنة %44، )%69 
لإلنــاث، 38% للذكــور(. وهــذا يــؤرّش إىل أّن نســبة كبــرية مــن 
ــوق  ــدد إىل س ــني الج ــن الداخل ــم م ــل ه ــن العم ــني ع العاطل

ــل )انظــر الشــكل 4-2(. العم
أّن البطالــة تــزداد مــع نقــص التعليــم بالنســبة للذكــور، ولكــن   )2
األمــر معكــوس عنــد اإلنــاث )انظــر الشــكل 2-5(: بلــغ معــّدل 
البطالــة يف الربــع الثالــث مــن العــام 2016 عنــد الذكــور ذوي 

شكل 2-3: التوزيع النسبي للعاملني يف فلسطني حسب النشاط 
االقتصادي للربع الثالث 2016 )نسبة مئوية %(

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

شكل 2-5: أعداد العاملني والعاطلني عن العمل يف فلسطني 
حسب املستوى التعليمي وحسب الجنس )الربع الثالث 2016(
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املســتوى التعليمــي األقــل مــن ثانــوي نحــو 26%، بينــام بلــغ 
21% عنــد ذوي املســتوى التعليمــي الجامعــي. أّمــا عنــد اإلناث 
فــإن بطالــة ذوات املســتوى التعليمــي الجامعــي بلغــت %55، 
بينــام هــي 30% لــذوات مســتوى التعليــم أقــل مــن الثانــوي.

منو اإلنتاج وتغري البطالة

اإلنتــاج  أحدهــام ملعــّدل منــو  الشــكل 2-6 منحنيــني،  يعــرض 
)باألســعار الثابتــة( واآلخــر ملعــّدالت البطالــة يف كل ربــع ســنة بــني 
ــت  ــا يلف ــّل أّول م ــث 2016. لع ــع الثال ــث 2012 والرب ــع الثال الرب
ــاين هــو التذبــذب الحــاد يف منحنــى معــّدل  النظــر يف الشــكل البي
منــو الناتــج املحــيل اإلجــاميل. ال شــك أّن جــزءاً مــن هــذا التذبــذب 
ميكــن تفســريه بالطبيعــة املوســمية للناتــج املحــيل، إذ أّن النشــاط 
ــول  ــة بالفص ــف مقارن ــتاء والخري ــالً يف الش ــد قلي ــادي يخم االقتص
ــا  ــي يفرضه ــود الت ــية والقي ــل السياس ــر العوام ــّن أث ــرى. ولك األخ
االحتــالل عــى النشــاط االقتصــادي لهــا دور أكــر أهميــة يف تفســري 
التذبــذب الحــاد والــدوري يف النمــو االقتصــادي. املالحظــة الثانيــة 
ــة  ــني حرك ــح ب ــق واض ــود تراف ــي يف وج ــاين ه ــكل البي ــى الش ع
ــع  ــذا م ــق ه ــاج تراف ــو اإلنت ــّدل من ــع مع ــام ارتف ــني. إذ كلّ املنحني

ــس. ــس بالعك ــة، والعك ــّدل البطال ــوط مع هب

وإذا مــا قمنــا بإجــراء متريــن بســيط للربــط بــني املتغرييــن يف الفــرتة 
بــني الربــع الثالــث 2012 والربــع الثالــث 2016 نجــد أّن كل زيــادة 
يف معــّدل النمــو مبقــدار 1% ترافقــت مــع انخفــاض يف معــّدل 
البطالــة بنحــو 0.22% خــالل الفــرتة املدروســة. هــذه العالقــة 
ــة تُعطــي فكــرة رسيعــة عــن مقــدار التســارع  ــطة والتقريبي املبّس
الــالزم يف معــّدل النمــو، والفــرتة الزمنيــة الطويلــة الروريــة، مــن 
ــة يف  ــة العالي ــّدالت البطال ــوس يف مع ــض ملم ــق تخفي ــل تحقي أج

فلســطني بشــكل عــام، ويف قطــاع غــزة بشــكل خــاص.

ساعات وأيام العمل

يصــّور الشــكل 2-7 والجــدول 2-2 ســاعات وأيــام العمــل للعاملــني 
ــام  ــدد أي ــط ع ــاً يف متوس ــاك تقارب ــظ أّن هن ــطينيني. ويالح الفلس
العمــل الشــهرية يف الضفــة والقطــاع، ولكــّن متوســط عــدد ســاعات 
العمــل اليوميــة يف الضفــة الغربيــة تزيــد مبقــدار 15% عــن مثيلهــا 
يف قطــاع غــزة. وال يخفــى أّن هــذا يعــود إىل نقــص فــرص العمــل 
ــل الراحــة،  ــة وتفضي ــه عالقــة بارتفــاع اإلنتاجي يف القطــاع وليــس ل
ــاعات  ــدد س ــاض ع ــري انخف ــا تفس ــم به ــي يت ــل الت ــي العوام وه

ــدول املتقّدمــة. العمــل يف ال

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

متوسط الساعات مكان العمل

األسبوعية

متوسط أيام العمل 

الشهرية

44.522.9الضفة الغربية

38.722.4قطاع غزة

40.919.7إرسائيل واملستوطنات

42.222.3فلسطني

شكل 2-6: معّدل النمو يف الناتج املحيل اإلجاميل 
ومعّدل البطالة يف فلسطني

شكل 2-7: ساعات العمل األسبوعية وأيام العمل الشهرية 
يف فلسطني
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شكل 2-8: متوسط ووسيط األجر اليومي بالشيكل للمستخدمني 
معلومي األجر يف فلسطني
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األجور

بلــغ األجــر اليومــي املتوســط للعاملــني يف األرايض الفلســطينية 
108.5 شــيكل يف الربــع الثالــث 2016. ولكــن هــذا الرقــم املتوســط 
ــاً كبــرياً بــني متوســط األجــر للعاملــني يف فلســطني مــن  يخفــي تباين
جهــة واجــر عــامل الضفــة العاملــني يف إرسائيــل واملســتعمرات مــن 
جهــة ثانيــة، كذلــك بــني متوســط األجــر يف الضفــة الغربيــة واألجــر 
ــام إىل أّن متوســط  يف قطــاع غــزة )انظــر الجــدول 2-3(. تُشــري األرق
أجــر العاملــني يف إرسائيــل واملســتعمرات يزيــد عــى ثالثــة أضعــاف 
أجــر العاملــني يف قطــاع غــزة. ال بــل إّن الهــّوة تتســع أكــر عنــد أخــذ 
ــه  األجــر الوســيط إذ تصــل إىل خمســة أضعــاف. واألجــر الوســيط ل
داللــة أعــى وأفضــل مــن األجــر املتوســط )األجــر املتوســط يخفــي 
ــع  ــخاص مرتف ــن األش ــدود م ــدد مح ــر ع ــون أج ــا يك ــن عندم التباي
ــة أيضــا(. األجــر الوســيط هــو  ــدين للغاي ــة مت ــة وأجــر الغالبي للغاي
األجــر الــذي يحصــل نصــف العاملــني عــى أجــر أعــى منــه، والنصف 
اآلخــر عــى أجــر أدىن منــه )انظــر الشــكل 2-8 ملالحقــة الفــارق بــني 

األجــر املتوســط والوســيط(. 

انخفــض متوســط األجــر اليومــي لكافّــة العاملــني مبقــدار 1.9 
شــيكل بــني الربــع الثــاين والثالــث 2016 )نتيجــة انخفــاض متوســط 
ــة  ــه يف الضف ــيكل، وانخفاض ــدار 2.4 ش ــزة مبق ــني يف غ ــر العامل أج
مبقــدار 1.4 شــيكل(، كــام انخفــض األجــر الوســيط لكافــة العاملــني 
ــني يف  ــه للعامل ــبب انخفاض ــني )بس ــني الربع ــيكل ب ــدار 5.4 ش مبق
ــدار 3.9  ــة مبق ــة الغربي ــدار 6 شــيكل وانخفاضــه يف الضف غــزة مبق
ــر يف  ــيط األج ــاد يف وس ــاض الح ــن االنخف ــج ع ــد نت ــيكل(. ولق ش
ــيط  ــح الوس ــدار 13%( أن أصب ــث )مبق ــع الثال ــزة يف الرب ــاع غ قط

ــة. ــة الغربي ــل مــن نصــف وســيط األجــر يف الضف ــاك أق هن

جدول 2-3: متوسط ووسيط األجر اليومي بالشيكل للمستخدمني 
معلومي األجر يف فلسطني )الربع الثالث 2016( )شيكل(

األجر الوسيط اليوميمتوسط األجر اليوميمكان العمل

96.984.6الضفة الغربية

59.240.0قطاع غزة

222.3200.0إرسائيل واملستوطنات

108.584.6فلسطني

تعــاين القــوى العاملــة يف فلســطني مــن البطالــة ومــن انخفــاض األجــور، 
ــل يف  ــوة العم ــن ق ــا م ــتهان به ــبة ال يس ــه نس ــا أّدى إىل توّج ــذا م وه
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة إىل ســوق العمــل اإلرسائيــيل. وهــذا التوّجــه 
ــيل  ــالل اإلرسائي ــع الســنوات األوىل لالحت ــدأ م ــه ب ــد، إذ أنّ ــس بالجدي لي
للضفــة والقطــاع، وتصاعــد مــع تضييــق الخنــاق عــى توســع االقتصــاد 
ــل  الفلســطيني. وتُشــري بعــض املصــادر إىل أّن نســبة العاملــني يف إرسائي
مــن إجــاميل العاملــني يف الضفــة والقطــاع ارتفعــت مــن نحــو 11.9% يف 

ــام 1988. 1 ــام 1970 إىل 38.8% يف الع الع

فرســخ، ليــى. )1998(. “العمــل الفلســطيني يف إرسائيــل )1967-1997(، مراجعــة”. رام اللــه:    -1 
معهــد أبحــاث السياســات االقتصاديــة الفلســطيني )مــاس(.

مــن الــروري عنــد مقارنــة متوســط أجــر عــامل الضفــة يف إرسائيــل 
ــي  ــة الت ــه إىل التكاليــف اإلضافي مــع أجــر العاملــني يف الضفــة التنبّ
يتحّملهــا العــاّمل الفلســطينيون الذيــن يعملــون يف إرسائيــل، إذ 
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
ــاعات  ــك س ــاف إىل ذل ــهريا(. يُض ــيكل ش ــو 500 ش ــالت )نح مواص
االنتظــار الطويــل عــى املعابــر والتــي متــّد يــوم العمــل إىل 16 ســاعة 
بــدالً عــن 8 ســاعات. كذلــك مــن املهــم التأكيــد عــى وجــود فــوارق 
مهّمــة بــني أجــر عــاّمل الضفــة الذيــن يعملــون داخل الخــط األخر 
ــر  ــده وزي ــا أكّ ــو م ــتعمرات، وه ــون يف املس ــن يعمل ــامل الذي والع

ــة اإلرسائيــيل يف ترصيــح يف أواســط شــهر آب للعــام 2015. املالي

إرسائيــل  يف  للعاملــني  اإلســمية  األجــور  ارتفــاع  إىل  وباإلضافــة 
واملســتعمرات، والتبايــن بــني متوســط ووســيط األجــر بــني العاملــني 
ــور: ــن األج ــة ع ــات التالي ــة املالحظ ــن إضاف ــزة، مُيك ــة وغ يف الضف

أّن متوســط أجــر العاملــني يف القطــاع الخــاص أدىن مــن أجــر   •
العاملــني يف القطــاع العــام، بنســبة 17% يف الضفــة وبنســبة %48 

ــزة. يف غ
أّن هنــاك فجــوة جندريــة يف األجــور: بلــغ األجــر اليومــي لإلنــاث   •
ــي  ــر اليوم ــن األج ــة 70% م ــة الغربي ــاع الخــاص يف الضف يف القط
للذكــور، ولكــّن الفجــوة أقــل بــني الجنســني بالنســبة للعاملــني يف 

ــام. القطــاع الع
أّن نحــو 78.0% مــن العاملــني يف القطــاع الخــاص يف قطــاع غــزة،   •
)و19.2% يف الضفــة( يحصلــون عــى أجــر يومــي أقــل مــن الحــد 
األدىن لألجــور )65 شــيكل(. للحصــول عــى معلومــات أكــر تفصيــال 
حــول هــذا املوضــوع، راجــع الصنــدوق 2 حــول تطبيــق قــرار الحــد 

األدىن لألجــور يف العــدد 45 مــن املراقــب االقتصــادي.

عاملة األطفال

ارتفعــت عاملــة األطفــال بشــكل كبــري بــني الربــع الثــاين والربــع 
الثالــث مــن العــام 2016، إذ ارتفعــت نســبة األطفــال مــن 10-17 ســنة 
العاملــني مــن 3.7% إىل 4.5%، وتوزعــت النســبة الكليــة بــني 6.3% يف 
ــة و1.9% يف قطــاع غــزة. وجــاء هــذا االرتفــاع بشــكل  الضفــة الغربي
أســايس مــن ارتفــاع النســبة مبقــدار 1.3 نقطــة مئويــة يف الضفــة 

ــة يف قطــاع غــزة. ــاع مبقــدار 0.1 نقطــة مئوي ــل ارتف ــة، مقاب الغربي

عــى أّن نســبة العاملــة الفلســطينية )الرســمية وغــري الرســمية( يف إرسائيــل 
واملســتعمرات بــدأت بالرتاجــع عقــب توقيــع اتفاقيــات أوســلو يف منتصــف 
ــة  ــدالع االنتفاض ــن ان ــهر م ــل ش ــت إىل 21% قب ــى وصل ــعينات حتّ التس
الثانيــة. وتابعــت النســبة انخفاضهــا إىل أن وصلــت إىل 7.5% فقــط يف 

الربــع الثــاين مــن العــام 2004. 

يصــّور الشــكل 1 نســبة العاملــني الفلســطينيني يف إرسائيــل واملســتعمرات 
إىل إجــاميل عــامل الضفــة الغربيــة واجــاميل عــامل قطــاع غــزة واجــاميل 
عــامل فلســطني عــى التــوايل. وميكــن أن نســوق املالحظــات التاليــة عــى 

حركــة املنحنيــات الثالثــة:

صندوق 2: العاملة الفلسطينية يف إرسائيل والرتابط مع التشغيل املحيل يف الضفة الغربية
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أوالً، أّن نســبة عــامل قطــاع غــزة الذيــن يعملــون يف إرسائيــل انحــدرت 
بشــكل حــاد مــن 15% قبــل االنتفاضــة الثانيــة إىل 3% مــع نهايــة العــام 
2000. وبعــد تذبــذب طفيــف توقـّـف تدفــق عــاّمل القطــاع إىل إرسائيــل 

كليــاً تقريبــاً منــذ العــام 2006 وحتــى اآلن.

ثانيــاً، أّن نســبة عــامل الضفــة الذيــن يعملــون يف إرسائيــل كانــت أعــى 
مــن النســبة املناظــرة لعــامل قطــاع غــزة عــى امتــداد كامــل الفــرتة كــام 
يظهــر الشــكل 1 )الربــع األول 2000 إىل الربــع الثالــث 2016(. وتجــدر 
اإلشــارة إىل أّن األمــر كان معكوســاً يف فــرتة مــا قبــل اتفاقيــات أوســلو، إذ 
أّن نســبة عــامل قطــاع غــزة الذيــن يعملــون يف إرسائيــل واملســتعمرات 
ــث بلغــت النســبة  ــة، حي ــة الغربي ــا يف الضف ــاً أعــى منه ــت تاريخي كان
ــرتة  ــالل الف ــط خ ــة باملتوس ــع 33% يف الضف ــة م ــاع مقارن 40% يف القط

2.1999-1975

ثالثــاً، انخفضــت نســبة عــاّمل الضفــة الغربية الذيــن يعملــون يف إرسائيل 
واملســتعمرات إىل إجــاميل عــامل الضفــة مــن 25% قبــل االنتفاضــة 
ــاً يف  ــبة ارتفاع ــهدت النس ــو 10% يف 2004، وش ــارشة إىل نح ــة مب الثاني
الســنوات الالحقــة، عــى الرغــم مــن التذبــذب املســتديم، حتّــى بلغــت 
ــادل 111,800  ــا يع ــو م ــام 2016 )وه ــن الع ــث م ــع الثال 16% يف الرب
عامــل أو 12% تقريبــاً مــن إجــاميل عــامل الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة 
معــاً(. ويجــدر اإلشــارة إىل أّن النســب املذكــورة تتضمــن أعــداد العــامل 
ــد  ــميني. ولق ــري الرس ــل( وغ ــح عم ــون تصاري ــن يحمل ــميني )الذي الرس
ــح عمــل نحــو 38% مــن إجــاميل  ــدون تصاري ــني ب بلغــت نســبة العامل

ــام 2016. ــل يف الع ــني يف إرسائي ــة العامل عــامل الضف

ترابط املتغريين 

ــل  ــذي يصــور تطــور عــدد عــامل الضفــة يف إرسائي يوحــي الشــكل 2، ال
واملســتعمرات وعــدد العاملــني يف الضفــة الغربيــة، بوجــود عالقــة ارتبــاط 
إيجابيــة بينهــام. وعنــد التدقيــق بالعالقــة هــذه خــالل الفــرتة بــني الربــع 
األول مــن العــام 2000 والربــع الرابــع مــن العــام 2014 وتطبيــق معامــل 
»بريســون« لقيــاس قــوة عالقــة االرتبــاط بــني هذيــن املتغرييــن تبــنّي أّن 
ــة.  ــة قوي ــة طردي ــن عالق ــر ع ــا يع ــو م ــغ 0.72 وه ــل تبل ــة املعام قيم
 )Co-integration( كــام تــم تطبيــق اختبــار وجــود تكامــل مشــرتك
ــة  ــني يف الضف ــة لعــدد العامل ــني السالســل الزمني ــل ب عــى املــدى الطوي
وعــدد عــامل الضفــة يف إرسائيــل واملســتعمرات. وهــو مــا أثبــت وجــود 
عالقــة مســتقرة وتكامــل عــى املــدى الطويــل مــن الدرجــة األوىل بينهــام. 
Vector Error Correction Mod-(  وعنــد تطبيــق منــوذج تصحيــح الخطــأ

el,VEC( عــى السالســل الزمنيــة )مــع فــرتة تباطــؤ زمنيــة واحــدة لــكال 
املتغرييــن( تجســدت العالقــة مبعامــل لــه قيمــة 4.06، أي أّن زيــادة عــدد 
ــادة عــدد عــامل  العاملــني يف الضفــة مبقــدار 406 عامــل يرتافــق مــع زي

الضفــة العاملــني يف إرسائيــل واملســتعمرات مبقــدار 100 عامــل.

ميكــن تفســري عالقــة االرتبــاط الســابقة بطريقتــني، أولهــام تقــرتح وجــود 
ــة  ــؤدي توســع تشــغيل عــامل الضف ــن، إذ ي ــني املتغريي ــة ســببية ب عالق
ــادة  ــة وإىل زي ــواق الضف ــيل يف أس ــب الفع ــادة الطل ــل إىل زي يف إرسائي
التشــغيل املحــيل بالتــايل. ثانيهــام، أّن تخفيــف القيــود اإلرسائيليــة عــى 
تشــغيل عــامل الضفــة يف إرسائيــل وزيــادة عددهــم هنــاك يرتافــق غالبــاً 
مــع تخفيــف القيــود عــى الحركــة والنشــاط االقتصــادي العــام يف الضفــة 
ــاً.  ــيل أيض ــغيل املح ــاع التش ــايل إىل ارتف ــؤدي بالت ــا ي ــو م ــة، وه الغربي

املرحع السابق.   -2 

شكل 1: نسبة العاملني الفلسطينيني يف إرسائيل واملستعمرات 

إىل إجاميل عامل الضفة الغربية، وقطاع غزة، وفلسطني

املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، مسوحات القوى العاملة الربعية، ر1، 2000 – 
ر3، 2016

شكل 2: عدد عامل الضفة الغربية الذين يعملون يف الضفة الغربية 

والذين يعملون يف إرسائيل واملستعمرات

املصــدر: الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، مســوحات القــوى العاملــة الربعيــة، ر1، 2000 
– ر3، 2016

نسبة عمال الضفة في إسرائیل 
والمستعمرات

نسبة عمال قطاع غزة في إسرائیل 
والمستعمرات

نسبة عمال فلسطین في إسرائیل 
والمستعمرات
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ألف

ــل  ــرب إىل الصحــة، نظــراً ألّن التحلي ــاين هــو األق ــدو أن التفســري الث ويب
ــب ومل  ــاط فحس ــة ارتب ــود عالق ــى وج ــن ع ــايس بره ــادي القي االقتص
يثبــت وجــود عالقــة ســببية مــن ارتفــاع عــدد عــامل الضفــة يف إرسائيــل 

إىل ارتفــاع التشــغيل يف الضفــة.

عيل جبارين، باحث مساعد يف »ماس«
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3- املالية العامة 1

االيرادات العامة 

شــهد الربــع الثالــث مــن العــام 2016، انخفــاض صــايف اإليــرادات 
العامــة واملنــح بنحــو 24.1% مقارنــة بالربــع الســابق لتبلــغ حــوايل 
ــاض امللحــوظ  ــك عــى االنخف ــون شــيكل. ويعــزى ذل 3,412.5 ملي
يف إيــرادات املقاصــة واملنــح، وذلــك بالرغــم مــن ارتفــاع إيــرادات 
الجبايــة املحليــة، خاصــة اإليــرادات غــري الريبيــة مقارنــة بالربــع 
ــغ  ــرادات املقاصــة بنحــو 50.5%، لتبل ــد انخفضــت إي الســابق. فق
1,492.6 مليــون شــيكل وذلــك بســبب تحويــل جــزء مــن إيــرادات 
ــاين(.  ــابق )الث ــع الس ــالل الرب ــبقاً خ ــث مس ــع الثال ــة للرب املقاص
كذلــك تراجعــت املنــح واملســاعدات الخارجيــة بنحــو %15.3 
مقارنــة بالربــع الســابق، لتبلــغ 642.7 مليــون شــيكل وذلــك نتيجــة 
تراجــع املنــح مــن الــدول العربيــة بشــكل أســايس.  )أنظــر الجــدول 

.)1-3

وعــى العكــس مــن ذلــك ارتفعــت إيــرادات الجبايــة املحليــة 
ــة واملتحصــالت املخصصــة( بنحــو %76،  ــة وغــري الريبي )الريبي
لتبلــغ 1,373.4 مليــون شــيكل. وجــاء جــزء كبــري مــن هــذا املبلــغ 
ــة  ــون شــيكل لخزين ــل نحــو 500 ملي ــل بتحوي ــام إرسائي نتيجــة قي
الســلطة خــالل شــهر أيلــول عــى ضــوء »اتفاقيــة الكهربــاء« 

ــني. 2 ــني الجانب ــة ب املوقع

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

البيان

20152016

الربع 

الثاين 

الربع 

الثالث 

الربع 

الرابع 

الربع 

األول 

الربع 

الثاين 

الربع 

الثالث

923.6447.6586.4621.2627.1552.7لدعم املوازنة

204.8228.8237.2345.7226.83.6   منح عربية

718.8218.8349.2275.5400.3549.1   الدول املانحة

85.595.692.976.9131.990التمويل التطويري

1,009.1543.2679.3698.1758.9642.7اجاميل املنح واملساعدات

ــام 2015  ــهرية للع ــة الش ــر املالي ــة، التقاري ــم: وزارة املالي ــذا القس ــام يف ه ــدر األرق مص  1
و2016: العمليات املالية - اإليرادات والنفقات ومصادر التمويل. 

ــم  ــطينية ينظ ــة الفلس ــل والحكوم ــني إرسائي ــاق ب ــل إىل اتف ــول 2016 التوص ــم يف 13 أيل ت  2
ــة.  ــاء اإلرسائيلي ــاه رشكات الكهرب ــة تج ــون الحكوم ــدول دي ــاء ويج ــات رشاء الكهرب عملي
ــه صحيفــة »الحــدث« الفلســطينية، أن اجــاميل  ــذي نرشت ــة ال ويســتفاد مــن نــص اإلتفاقي
ــول 2016(  ــى 12 أيل ــغ )حت ــة بل ــاء اإلرسائيلي ــة الكمهرب ــح رشك ــون الفلســطينية لصال الدي
ــون  ــدار 561.5 ملي ــن مبق ــذا الدي ــض ه ــى تخفي ــاق ع ــم اإلتف ــيكل. وت ــون ش 2,030 ملي
شــيكل، وأن تســاهم وكالــة املســاعدات األمريكيــة بتســديد 100 مليــون مــن هــذا الديــن. 
ووافقــت ارسائيــل يف اطــار هــذا اإلتفــاق عــى تحريــر مبالــغ لصالــح الحكومــة الفلســطينية 
ــي   ــني الصح ــات التأم ــيكل )مدفوع ــون ش ــة 1,144  ملي ــبقاً بقيم ــا مس ــد حجزته ــت ق كان
واســتقطاعات املعادلــة عــى أجــور عــامل الضفــة يف ارسائيــل(، عــى أن تســتخدم الحكومــة 
الفلســطينية 572 مليــون شــيكل مــن هــذا املبلــغ لتســديد جــزء مــن ديونهــا املتبقيــة تجــاه 
رشكــة الكهربــاء اإلرسائيليــة. حاصــل األعــداد الســابقة الذكــر يعنــي أن الديــن املتبقــي عــى 
الحكومــة لرشكــة الكهربــاء هــو 796 مليــون شــيكل. وتــم اإلتفــاق عــى أن يجــري  تســديد 
هــذا املبلــغ عــى شــكل 48 قســط شــهري. ولقــد ارتــأت وزارة املاليــة الفلســطينية تســجيل 
ــاط   ــكل أقس ــى ش ــا ع ــتعادتها أيض ــيتم اس ــي س ــل، والت ــن ارسائي ــرتجعة م ــغ املس املبال
شــهرية، تحــت بنــد اإليــرادات غــري الريبيــة عوضــاً عــن تســجيلها تحــت بنــود املقاصــة.

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

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

شكل 3-3: الرصيد املايل الحكومي )اساس نقدي( 
نسبة إلجاميل الناتج املحيل االسمي
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النفقات العامة 

ــث مــن العــام  ــع الثال ــام الفعــيل خــالل الرب ــاق الع انخفــض اإلنف
2016 بنحــو 23.1% مقارنــة بالربــع الســابق، ليبلــغ حــوايل 3,492.8 
مليــون شــيكل. وقــد جــاء هــذا االنخفــاض نتيجــة انخفــاض كافــة 
بنــود اإلنفــاق )باســتثناء صــايف اإلقــراض(. حيــث انخفضــت فاتــورة 
ــيكل،  ــون ش ــغ 1,830.2 ملي ــو 25.5% لتبل ــب بنح ــور والروات األج
كــام انخفضــت نفقــات غــري األجــور بنحــو 27.3% لتبلــغ 1,174.9 
مليــون شــيكل، وكذلــك انخفــض اإلنفــاق التطويــري بنحــو %16.5 
ــام  ــون شــيكل، في ــغ نحــو 170.7 ملي ــع الســابق ليبل ــة بالرب مقارن
ــيكل  ــون ش ــغ 300.7 ملي ــو 39% ليبل ــراض بنح ــايف اإلق ــع ص ارتف

)انظــر الشــكل 2-3(. 

املتأخرات الحكومية

شــهد الربــع الثالــث من العــام 2016، ارتفاعــاً ملحوظــاً يف املتأخرات 
املرتتبــة عــى الحكومــة لتبلــغ حــوايل 731.5 مليــون شــيكل، هــذا 
ــع الســابق حــني قامــت الحكومــة  عــى العكــس مــام طــرأ يف الرب
ــع تأخــر  ــون شــيكل. فقــد شــهد هــذا الرب بســداد حــوايل 3.2 ملي
الحكومــة عــن ســداد 418.2 مليــون شــيكل مــن االلتزامــات تجــاه 
القطــاع الخــاص، و164.7 متأخــرات األجــور والرواتــب، و134.7 
ــداد  ــن س ــام تأخــرت ع ــة، ك ــات التطويري ــون متأخــرات النفق ملي
22.8 مليــون مــن املدفوعــات املخصصــة. باملقابــل قامــت الحكومــة 
اإلرجاعــات  متأخــرات  مــن  شــيكل  مليــون   8.9 نحــو  بســداد 

ــة )انظــر الجــدول 2-3(. الريبي

الفائض/العجز املايل

أّدت التطــورات عــى جانبــي اإليــرادات واإلنفــاق خــالل الربــع 
الثالــث 2016، إىل ظهــور عجــز يف الرصيــد الــكيل للموازنــة قبــل املنــح 
واملســاعدات بحــوايل 723.1 مليــون شــيكل )أو مــا نســبته 5.5% مــن 
الناتــج املحــيل اإلجــاميل(. وقد ســاهمت املنــح واملســاعدات الخارجية 
يف خفــض هــذا العجــز إىل 80.3 مليــون شــيكل، أو مــا يعــادل نحــو 
0.6% مــن الناتــج املحــيل اإلجــاميل )انظــر الشــكل 3-3(. هــذا العجــز 
يف املوازنــة خــالل الربــع الثالــث هــو عــى أســاس الحســاب النقــدي. 
أمــا العجــز عــى أســاس حســاب االلتــزام فهــو أكــر بشــكل ملحــوظ 

ويعــادل 144.8 مليــون شــيكل حســب تقديــر وزارة املاليــة.

الدين العام الحكومي

بلــغ الديــن العــام الحكومــي خــالل الربــع الثالــث مــن العــام 2016 
حــوايل 9,574.2 مليــون شــيكل منخفضــاً بنحــو 1.7% مقارنــة بالربــع 
الســابق، ومرتفعــاً بنحــو 9% مقارنــة بالربــع املناظــر، ليشــكل بذلــك 
حــوايل 18.3% مــن الناتــج املحــيل اإلجــاميل. وتجــدر اإلشــارة أن 
مديونيــة الحكومــة مقومــًة بالــدوالر قــد ارتفعــت خــالل الربــع 
ــاع بنحــو  ــل ارتف ــف )بنحــو 0.9%(، مقاب ــث 2016 بشــكل طفي الثال
14.2% مقارنــة بالربــع املناظــر 2015، لتبلــغ حــوايل 2,553.9 مليــون 
دوالر. وتــوزع الديــن العــام بــني ديــن محــيل بنحــو 58.6%، مقابــل 
ديــن خارجــي بنحــو 41.4% )الجــدول 3-3(. كــام بلغــت فوائــد الدين 
املدفوعــة خــالل هــذا الربــع حــوايل 57.3 مليــون شــيكل، منهــا نحــو 

56.7 مليــون شــيكل فوائــد عــى الديــن الحكومــي املحــيل فقــط.

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

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

البيان
20152016

الربع الثالثالربع الثاينالربع األولالربع الثاينالربع األول

)8.9(13.3)28.0(158.6108.9إرجاعات رضيبية

164.7)487.7(108.9)485.9(852.2األجور والرواتب

269.1358.7434.1381.9418.2نفقات غري األجور )القطاع الخاص(

48.34968.5100.2134.7النفقات التطويرية

22.8)10.9(163.6)4.5(107.7املدفوعات املخصصة

731.5)3.2(1,435.926.2747.1إجاميل متأخرات بنود اإلنفاق

البيان
20152016

الربع الثالثالربع الثاينالربع األولالربع الرابعالربع الثالثالربع الثاينالربع األول

5,207.94,805.94,577.25,726.85,490.95,606.65,606.4الدين الحكومي املحيل

5,155.64,753.74,525.05,674.55,438.65,554.45,554.1     املصارف 

52.352.352.352.352.352.352.3     مؤسسات عامة 

4,236.14,052.74,205.04,181.34,072.54,132.53,967.8الدين الحكومي الخارجي

9,443.98,858.78,782.29,908.19,563.49,739.19,574.2الدين العام الحكومي

62.5665742.691.081.057.3الفوائد املدفوعة

18.3%19.4%18.8%19.1%17.8%17.9%20.4%نسبة الدين العام إىل إجاميل الناتج املحيل االسمي

االرقام بني قوسني تعني تسديد.
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4-  القطاع املرصيف1 

بلــغ عــدد فــروع املصــارف املرخصــة يف فلســطني 294 فرعــاً ومكتبــاً 
يف نهايــة الربــع الثالــث 2016، منهــا 238 يف الضفــة الغربيــة و56 يف 
قطــاع غــزة. كــام بلــغ عــدد حســابات املودعــني حــوايل 3.1 مليــون 
ــالل  ــارف خ ــذه املص ــوم( ه ــول )خص ــت أص ــد ارتفع ــاب. وق حس
ــو  ــغ نح ــابق لتبل ــع الس ــة بالرب ــبة 3.4% مقارن ــع بنس ــذا الرب ه
14,068 مليــون دوالر. ويوّضــح الجــدول 4-1 تطــور أصــول وخصــوم 

القطــاع املــرصيف يف فلســطني.

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

البيان*
20152016

الربع الثالثالربع الثاينالربع الثالث

12,462.113,599.614,068.3إجاميل األصول

5,420.46,404.96,666.4التسهيالت االئتامنية املبارشة

4,109.94,117.94,055.3األرصدة لدى سلطة النقد واملصارف

2,931.83,076.83,346.6املوجودات األخرى

12,462.113,599.614,068.3إجاميل الخصوم

ودائع الجمهور )ودائع غري 
9,506.510,202.610,432.6مرصفية(**

1,427.01,495.21,624.4حقوق امللكية

أرصدة سلطة النقد واملصارف )ودائع 
901.71,103.91,152.0مرصفية(

626.9798.0859.2املطلوبات األخرى
* البنود يف الجدول هي باإلجاميل )تشمل املخصصات(.

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

التسهيالت االئتامنية

 ارتفــع اجــاميل التســهيالت االئتامنيــة املبــارشة نهايــة الربــع الثالــث 
ــو  ــابق، وبنح ــع الس ــة بالرب ــو 4.1% مقارن ــام 2016 بنح ــن الع م
23.0% مقارنــة بالربــع املناظــر ليبلــغ 6,666.4 مليــون دوالر. بلغت 
حصــة القطــاع الخــاص منهــا نحــو 78%، مقابــل نحــو 22% حصــة 
ــني  ــايس ب ــكل أس ــهيالت بش ــذه التس ــت ه ــام. وتوزع ــاع الع القط
قــروض بنســبة 81%، وجــاري مديــن بنســبة 19%. وبقيــت الضفــة 
الغربيــة مســيطرة عــى نحــو 87% مــن اجــاميل التســهيالت مقابــل 
نحــو 13% لقطــاع غــزة. كــام اســتمرت ســيطرة الــدوالر األمريــيك 
عــى نحــو 48% مــن هــذه التســهيالت، مقابــل نحــو 37% للشــيكل 
اإلرسائيــيل ونحــو 14% حصــة الدينــار األردين )انظــر الشــكل 1-4(. 

كذلــك اســتمرت ســيطرة متويــل الســلع االســتهالكية عــى النســبة 
االعــى مــن تســهيالت القطــاع الخــاص بنحــو 26%، تالهــا قطــاع 
ــبة  ــارة بنس ــاع التج ــم قط ــبة 22%، ث ــاءات بنس ــارات واالنش العق

ــكل 2-4(. ــر الش 20% )انظ

ــد املوجــودات االخــرى بنســبة  ــع بن ــد ارتف ــس الســياق فق ويف نف
8.8% نهايــة الربــع الثالــث 2016 مقارنــة مــع الربــع الســابق، 
ــك،  ــن ذل ــس م ــى العك ــون دوالر. وع ــوايل 3346.6 ملي ــغ ح ليبل

مصــدر األرقــام يف هــذا القســم: ســلطة النقــد الفلســطينية 2016. امليزانيــة املجمعــة    -1 
للمصــارف، قامئــة األربــاح والخســائر، وقاعــدة بيانــات ســلطة النقــد

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

شكل 4-2: إجاميل التسهيالت االئتامنية للقطاع الخاص بحسب 
القطاع خالل الربع الثالث 2016 )نسبة مئوية %(  

شكل 4-3: توزيع ودائع الجمهور )مليون دوالر(
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املراقب االقتصادي، عدد 47/ 2017

شــهد إجــاميل األرصــدة لــدى ســلطة النقــد واملصــارف هبوطــاً بنحــو 
1.5% مقارنــة بالربــع الســابق، ليبلــغ حــوايل 4,055.3 مليــون دوالر 
خــالل نفــس الفــرتة. ويعــرض الصنــدوق 3 يف هــذا العــدد اىل تــوزع 

ــل أكــر. ــة بتفصي ــة التســهيالت اإلئتامني واىل بني

الودائع

بلــغ إجــاميل ودائــع الجمهــور )الودائــع غــري املرصفيــة( نهايــة الربــع 
الثالــث مــن العــام 2016 حــوايل 10,432.6 مليــون دوالر، مســجلًة 
ــع  ــني ودائ ــت ب ــابق، توزّع ــع الس ــة بالرب ــو 2.3% مقارن ــواً بنح من
القطــاع الخــاص بنحــو 94.2% مقارنــة بنحــو 5.8% ودائــع القطــاع 
العــام. وقــد ســاهمت الضفــة الغربيــة بنحــو 89.2% مــن إجــاميل 
ــل نحــو 10.8% حصــة قطــاع غــزة. وشــّكلت  ــع، مقاب هــذه الودائ
الودائــع الجاريــة )تحــت الطلــب( نحــو 38.5% مــن إجــاميل ودائــع 
الجمهــور، مقابــل 33.0% حصــة ودائــع التوفــري، أّمــا الودائــع اآلجلة 
ــيك  ــدوالر األمري ــد اســتمرت ســيطرة ال فشــكلت نحــو 28.5%. وق
ــوايل %37.4  ــى ح ــتحواذها ع ــور باس ــع الجمه ــاميل ودائ ــى إج ع
منهــا، تلتهــا عملــة الشــيكل بنحــو 33.6%، ثــم الدينــار األردين 
ــالت  ــة )3.5%( للعم ــبة املتبقي ــت النس ــام كان ــبة 25.5%، بين بنس

األخــرى )انظــر الشــكل 3-4(.

كــام منــت حقــوق امللكيــة للمصــارف املرخصــة بنســبة 8.6% نهايــة 
ــغ  ــابق لتبل ــع الس ــًة بالرب ــام 2016 مقارن ــن الع ــث م ــع الثال الرب
حــوايل 1,624.4 مليــون دوالر. كذلــك ارتفعــت أرصــدة ســلطة 
النقــد واملصــارف بنســبة 4.3% لتبلــغ 1,152.0 مليــون دوالر، خــالل 

نفــس الفــرتة.

ــو %63.9  ــة نح ــة املمنوح ــهيالت االئتامني ــكلت التس ــة ش باملحصل
ــة بنحــو  ــث 2016، مقارن ــع الثال ــة الرب ــور نهاي ــع الجمه ــن ودائ م
62.8% خــالل الربــع الســابق. مــن جانــٍب آخــر، انخفضــت نســبة 
ــع  ــالل الرب ــغ خ ــهيالت لتبل ــاميل التس ــرة إىل إج ــهيالت املتع التس

ــع الســابق. ــة بنحــو 2.0% خــالل الرب ــث نحــو 1.5% مقارن الثال

أرباح املصارف 

ــو  ــث 2016 بنح ــع الثال ــة الرب ــارف نهاي ــل املص ــايف دخ ــع ص تراج
ــة  ــون دوالر، نتيج ــغ 35.7 ملي ــابق ليبل ــع الس ــة بالرب 9.6% مقارن
االنخفــاض يف  مــن  أعــى  اإليــرادات مبعــّدل  النخفــاض صــايف 
النفقــات. حيــث هبطــت اإليــرادات بحــوايل 5.9% )مــا يعــادل 8.2 
مليــون دوالر( مقابــل انخفــاض النفقــات بنحــو 4.4% )مــا يعــادل 
ــاهمت  ــد س ــها. وق ــة نفس ــرتة املقارن ــالل ف ــون دوالر( خ 4.4 ملي
الفوائــد بنحــو 76.2% مــن صــايف هــذه اإليــرادات، فيــام ســاهمت 
العمــوالت بنحــو 17.1% خــالل هــذا الربــع، مقارنــة بنحــو %70.1 
و17.8% خــالل الربــع الســابق، عــى الرتتيــب )انظــر الجــدول 2-4(.

 
معّدالت الفائدة

ــّدالت  ــاع متوســط مع ــام 2016 ارتف ــن الع ــث م ــع الثال ــهد الرب ش
الفائــدة، مقارنــة بالربــع الســابق، عــى اإلقــراض بجميــع العمــالت 
ــعار  ــط أس ــاض متوس ــل انخف ــيكل( مقاب ــار أردين، دوالر، وش )دين
الفائــدة عــى اإليــداع بجميــع العمــالت. وقــد أّدت التطــورات عــى 
جانبــي فوائــد اإليــداع واإلقــراض إىل ارتفــاع هامــش الفائــدة )الفرق 
بــني فائــدة اإلقــراض واإليــداع( بشــكل ملحــوظ. ووصــل الهامــش 

البيان*
20152016

الربع الثالثالربع الثاينالربع الثاين

130.1140.1131.9صايف اإليرادات 

92.598.9100.5   الفوائد

22.824.922.6   العموالت

14.816.38.8   أخرى 

97.9100.696.2النفقات

84.989.882.4   النفقات التشغيلية واملخصصات

13.010.813.8   الريبة

32.239.535.7صايف الدخل

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

شكل 4-4: متوسط الفوائد الدائنة واملدينة بالعمالت املختلفة 
للربع الثالث 2016

شكل 4-5: التوزيع الجغرايف للتمويل املمنوح من مؤسسات 
االقراض املتخصصة خالل الربع الثالث 2016
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إىل 9% عــى عملــة الشــيكل يف الربــع الثالــث 2016 مرتفعــاً مبقــدار 
ــع الســابق. كــام ارتفــع الهامــش  ــة بالرب ــة مقارن 1.11 نقطــة مئوي
ــدوالر  ــار وال ــن الدين ــى كل م ــة ع ــاط مئوي ــدار 0.9 و0.34 نق مبق

بــني الربعــني. )انظــر الشــكل 4-4(.

حركة املقاصة  

ــث  ــع الثال ــة الرب ــاص نهاي ــة للتق ــيكات املقدم ــدد الش ــض ع انخف
مــن العــام 2016 بنســبة 2.5% مقارنــة بالربــع الســابق، كــام 
ــغ عددهــا  ــا بنحــو 2.7% خــالل نفــس الفــرتة، ليبل هبطــت قيمته
ــدد  ــع ع ــني ارتف ــار دوالر. يف ح ــة 3.1 ملي ــيك بقيم 1,365,584 ش
ــب  ــى الرتتي ــو 10.7% و12.0% ع ــادة بنح ــيكات املع ــة الش وقيم
ــر  ــون دوالر. جدي ــة 217.2 ملي ــيك بقيم ــو 156,450 ش ــغ نح لتبل
بالذكــر أّن حــوايل 74.2% مــن قيمــة الشــيكات املقدمــة للتقــاص 

ــو %19.8. ــدوالر بنح ــا ال ــيكل، يليه ــة الش ــي بعمل ه

مؤسسات اإلقراض املتخصصة 

ــن  ــبكة م ــالل ش ــن خ ــة م ــراض املتخصص ــات اإلق ــل مؤسس تعم
ــام  ــن الع ــث م ــع الثال ــة الرب ــا نهاي ــغ عدده ــب بل ــروع واملكات الف
2016 نحــو 82 فــرع ومكتــب )70 فــرع و12 مكتــب(. وقــد 
قّدمــت هــذه املؤسســات حــوايل 183 مليــون دوالر مــن القــروض، 
اســتحوذت الضفــة الغربيــة عــى نحــو 70.6% منهــا، مقابــل نحــو 
29.4% حصــة قطــاع غــزة.  كــام وفــرت هــذه املؤسســات حــوايل 
ــو  ــا نح ــطني منه ــني النش ــدد املقرتض ــغ ع ــل، وبل ــة عم 583 فرص
64,547 مقــرتض نهايــة الربــع الثالــث مــن هــذا العــام )انظــر 

الجــدول 3-4(. 

جدول 4-3: بيانات مؤسسات االقراض املتخصصة 

البيان*
20152016

الربع الثالثالربع الثاينالربع الثاين

إجاميل محفظة القروض )مليون 
112.8167.1183.0دوالر(

83.2120.8129.2   الضفة الغربية

29.646.353.8   قطاع غزة

48,10959,82864,547عدد املقرتضني النشطني

32,61142,90045,662   الضفة الغربية

5,498116,92818,885   قطاع غزة

420554583عدد املوظفني

ــز االئتــامن املمنــوح مــن قبــل هــذه املؤسســات يف كل مــن   وقــد تركّ
محافظــات نابلــس، ورام اللــه والبــرية، والخليــل، وغــزة عــى الرتتيــب 
ــث حــازت هــذه املحافظــات عــى نحــو نصــف إجــاميل محفظــة  حي
القــروض املقدمــة مــن مؤسســات اإلقــراض املتخصصــة. وكانــت الحّصــة 
األكــر مــن هــذه القــروض مــن نصيــب القطــاع العقــاري بنســبة 
30.3%، ثــم القطــاع التجــاري بنحــو 24.1%، تــاله القطــاع االســتهاليك 
بحــوايل 13.7%، فيــام تــأيت قــروض القطــاع الزراعــي يف املرتبــة الرابعــة 
ــرياً  ــبة 9.2%، وأخ ــة بنس ــات العام ــاع الخدم ــم قط ــبة 13.2%، ث بنس

ــوايل. ــع 5.0% و4.5% عــى الت ــة والســياحة بواق ــي الصناع قطاع

قّدمنــا يف العــدد املــايض مــن »املراقــب« عرضــاً للتوزيــع الجغرايف 
للودائــع املرصفيــة والتســهيالت االئتانيــة يف فلســطني. ونتابــع يف 

العــدد الحــايل بعــرض للتوزيــع القطاعــي لالئتان. 

ــع  ــة الرب ــة املبــارشة يف فلســطني نهاي بلغــت قيمــة التســهيالت االئتامني
الثالــث مــن العــام 2016 نحــو 6.7 مليــار دوالر مرتفعــة بنحــو %4 

ــام.  ــل ع ــا قب ــة بقيمته ــو 24% مقارن ــابق وبنح ــع الس ــة بالرب مقارن

العالقة بني االئتامن والنمو الحقيقي

يوّضــح الشــكل 1 التغــرّي يف إجــاميل التســهيالت االئتامنيــة املقّدمــة 
للقطاعــني العــام والخــاص إىل جانــب معــّدل منــو الناتــج املحــيل اإلجــاميل 
الحقيقــي خــالل الفــرتة 2010 – 2016. ويُظهــر الشــكل أّن تراجــع 
ــه تراجــع يف  معــدل النمــو الحقيقــي خــالل الفــرتة 2011 – 2014 رافق
معــّدل الزيــادة يف التســهيالت املقّدمــة لــكال القطاعــني، يف حــني تزامــن 
ارتفــاع معــّدل النمــو مــع ارتفــاع التســهيالت االئتامنيــة للقطــاع الخــاص 
خــالل 2013-2016 وللقطــاع العــام خــالل 2014-2015. ولقــد أظهــرت 
البيانــات وجــود معامــل ارتبــاط خطــي )بقيمــة تبلــغ نحــو 0.42( بــني 
تســهيالت القطــاع الخــاص ومعــدل النمــو الحقيقــي يف االقتصــاد. األمــر 
الــذي يشــري إىل العمــق املــايل للقطــاع املــرصيف واألثــر اإليجــايب طويــل 
األمــد لرتافــق معــّدالت النمــو املتحققــة يف فلســطني مــع منــو التســهيالت 

االئتامنيــة للقطــاع الخــاص. 

صندوق 3: التسهيالت االئتامنية: 78% للقطاع الخاص ومعظمها ألغراض التجارة واالستهالك

أنواع التسهيالت االئتامنية

ــاميل  ــن إج ــر م ــة األك ــى الحّص ــروض ع ــتحواذ الق ــات اس ــر البيان تُظه
التســهيالت االئتامنيــة املمنوحــة يف فلســطني، والتــي بلغــت نحــو %55 
خــالل العــام 2016. أّمــا حّصــة التســهيالت املقدمــة عــى شــكل جــاري 
ــام  ــن إجــاميل التســهيالت خــالل الع ــت نحــو 15% م ــد كان ــن فلق مدي
ــت  ــد بلغ ــالمية( فق ــوك االس ــات البن ــات )منتج ــة املرابح ــه، وحّص نفس
ــة  ــهيالت االئتامني ــع التس ــكل 2 توزي ــور الش ــاميل. ويص ــن اإلج 12% م

ــوع التســهيل. ــام 2016 بحســب ن املمنوحــة خــالل الع

التوّزع القطاعي للتسهيالت االئتامنية

يســتحوذ القطــاع الخــاص عــى النســبة األكــر مــن التســهيالت االئتامنيــة 
)نحــو 78%( مقارنــة مــع 22% هــي حصــة القطــاع العــام. ولقــد بلغــت 
التســهيالت املمنوحــة للقطــاع العــام حــوايل 1.5 مليــار دوالر حتــى 
شــهر أيلــول 2016. ويبــني الشــكل 3 توجــه القطــاع العــام للتحــّول مــن 
ــل.  ــة األج ــروض طويل ــن( إىل الق ــاري مدي ــل )ج ــرية األج ــروض قص الق
ــة  حيــث تراجعــت نســبة القــروض قصــرية األجــل مــن نحــو 53% نهاي
ــاع  ــل ارتف ــث 2016 مقاب ــع الثال ــة الرب ــام 2010 إىل نحــو 34% نهاي الع
حّصــة التســهيالت طويلــة األجــل )القــروض( مــن 47% إىل 66% خــالل 

نفــس الفــرتة. 
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شكل 1: التغري يف التسهيالت االئتامنية للقطاعني العام والخاص 
ومعدل النمو الحقيقي، 2016-2010*

املصدر: سلطة النقد الفلسطينية
* بيانات العام 2016 حتى نهاية شهر أيلول

شكل 2: التسهيالت االئتامنية املمنوحة بحسب نوع التسهيل 
خالل العام 2016 )%(

املصدر: سلطة النقد الفلسطينية – بيانات غري منشورة

شكل 3: التوزيع النسبي إلجاميل التسهيالت املمنوحة
 للقطاع العام بحسب النوع، 2016-2010*

املصدر: سلطة النقد الفلسطينية
* بيانات العام 2016 حتى نهاية شهر أيلول.
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قروض جاري مدین

ــق بالتســهيالت املمنوحــة للقطــاع الخــاص فقــد بلغــت  ــام يتعل ــا في أّم
نحــو 5.2 مليــار دوالر، توزّعــت هــذه بــني تســهيالت للــرشكات )42% من 
اإلجــاميل(، يف حــني حصــل األفــراد عــى 36%، وذهــب الباقــي )22%( إىل 
حســابات بطاقــات االئتــامن، ومؤسســات خدمــات األرس املعيشــية غــري 

الربحيــة وغريهــا.

ويبــني الجــدول 1 توزيــع التســهيالت االئتامنيــة املمنوحــة للقطــاع 
ــروض  ــتحوذت الق ــث اس ــة، حي ــات االقتصادي ــب القطاع ــاص بحس الخ
االســتهالكية عــى الحصــة األكــر )26%( نهايــة الربــع الثالــث مــن العــام 

ــى 17% يف 2011. ــد ع ــبة ال تزي ــة بنس 2016 مقارن

جدول 1: إجاميل التسهيالت االئتامنية للقطاع الخاص حسب القطاعات 
االقتصادية املستفيدة )2016-2012( )%(

2016*2012201320142015القطاع االقتصادي

21.120.921.621.822.2العقارات واإلنشاءات

18.019.720.421.620.4التجارة الداخلية والخارجية

خدمات األعمال والخدمات 

االستهالكية
9.67.810.29.29.4

28.028.525.224.925.5تمويل القروض االستهالكية

23.223.022.622.522.5أخرى في القطاع الخاص

2,791.83,106.43,655.34,368.65,190.6االجمالي )مليون دوالر(

املصدر: سلطة النقد الفلسطينية

* بيانات العام 2016 حتى نهاية شهر أيلول.

كــام بلغــت حّصــة التســهيالت املمنوحــة لقطــاع العقــارات واإلنشــاءات 
ــاع  ــهيالت للقط ــاميل التس ــن إج ــون دوالر( م ــو 1,153 ملي 22% )أو نح
ــدف  ــكنية به ــارات س ــني عق ــت ب ــول 2016. وتوزّع ــة أيل ــاص نهاي الخ
اإلقامــة أو تحســني ظــروف املســكن بنســبة 62.4%، وبــني ائتــامن 
ــارة  ــراض التج ــارات ألغ ــا العق ــبة 25.8%. أّم ــاءات بنس ــراض اإلنش ألغ
واالســتثامر فقــد شــّكلت حــوايل 11.8% مــن تســهيالت قطــاع العقــارات 

ــاءات. واالنش

ــل التجــارة  ــراض متوي ــت معظــم تســهيالت القطــاع التجــاري ألغ وذهب
الداخليــة بنســبة 90%. ويف قطــاع تطويــر األرايض بلغــت حصــة التمويــل 
ــهيالت  ــن تس ــو 75% م ــتثامر نح ــرض االس ــرشاء األرايض بغ ــة ل املمنوح
ــاء الشــخي  القطــاع، يف حــني حصــل متويــل رشاء األرايض بغــرض االقتن

عــى النســبة الباقيــة، %25. 

عبري أبو زيتون، سلطة النقد الفلسطينية
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5- القطاع املايل غري املرصيف1 

قطاع األوراق املالية 

بلغــت القيمــة الســوقية ألســهم الــرشكات املدرجــة يف بورصــة فلســطني 
3.3 مليــار دوالر مــع نهايــة الربــع الثالــث من عــام 2016، بارتفــاع مقداره 
ــاين مــن عــام 2016. وهــذا  ــع الث ــة الرب ــه يف نهاي ــت علي 3.5% عــام كان

يعــادل نســبة 26% مــن الناتــج املحــيل اإلجــاميل باألســعار الجاريــة.2

وبلــغ إجــاميل أعــداد املتعاملــني يف ســوق األوراق املاليــة نحــو 
ــام 2016، يف  ــن ع ــث م ــع الثال ــة الرب ــع نهاي ــل م ــف متعام 73 أل
ــني األجانــب 4.7% مــن إجــاميل عــدد  حــني بلغــت نســبة املتعامل

ــني.  ــن األردني ــم م ــني، غالبيته املتعامل

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

الربع الثالث 
2015

الربع الثاني 
2016

الربع الثالث 
2016

30.8975.8955.83عدد األسهم المتداولة )مليون سهم(

61.34123.996.81قيمة األسهم المتداولة )مليون دوالر(

3,0573,2003,313القيمة السوقية )مليون دوالر(

73,56472,92772,661إجمالي عدد المتعاملين 

70,09269,47869,225فلسطيني )متعامل(

3,4723,4493,436مواطن أجنبي )متعامل(

ومــن جهــة أخــرى، انخفضــت قيمــة التــداول )قيمــة األســهم املتداولــة( 
ــه  ــت علي ــام كان ــة ع ــون دوالر مقارن ــغ 96.8 ملي ــبة 21.9% لتبل بنس
ــاض إىل  ــذا االنخف ــود ه ــام 2016. ويع ــن الع ــاين م ــع الث ــة الرب يف نهاي
تراجــع عــدد األســهم املتداولــة مقارنــة مــع الربــع الثــاين بنســبة %26.4.

قطاع التأمني3 

ــالل  ــون دوالر خ ــة 45.5 ملي ــني املكتتب ــاط التأم ــاميل أقس ــغ إج بل
الربــع الثالــث مــن عــام 2016، مرتفعــة بنســبة 9.9% مقارنــة عــام 
كانــت عليــه يف ذات الفــرتة مــن عــام 2015، ويعــزى هــذا االرتفاع إىل 
اإلجــراءات التــي اتخذتهــا هيئــة ســوق رأس املــال بدايــة العــام 2016 
يف إلــزام الــرشكات بالحــد األدىن للتعرفــة الخاصــة بتأمــني املركبــات. 
ــة/ ــني املكتتب ــة )إجــاميل أقســاط التأم ــة التأميني ــام بلغــت الكثاف ك

عــدد الســكان( 35.2 دوالر، وبلغــت نســبة االخــرتاق )إجاميل اقســاط 
التامــني املكتتبــة/ الناتــج املحــيل اإلجــاميل باألســعار الجاريــة( %1.3 
وتعتــر هــذه املــؤرشات أقــل مــن مثيالتهــا يف بعــض الــدول املجــاورة 
مثــل األردن والتــي بلغــت فيهــا الكثافــة التأمينيــة ونســبة االخــرتاق 

81.4 دوالر، 2.1% عــى التــوايل وذلــك يف نهايــة العــام 2015. 4

ــع  ــة الرب ــون دوالر يف نهاي ــني 187.4 ملي ــاع التأم ــتثامرات قط ــت اس بلغ
الثالــث مــن العــام 2016 محققــة ارتفاعــاً قــدره 4.6% عــام كانــت عليــه 
يف نهايــة الربــع الثــاين مــن نفــس العــام. كــام بلغــت التعويضــات املتكبــدة 
يف قطــاع الـــتأمني 26.1 مليــون دوالر خــالل الربــع الثالــث من عــام 2016. 
ولقــد احتلــت تعويضــات تأمــني املركبــات النســبة األكــر منهــا )%60.4( 

مصدر األرقام يف هذا القسم: هيئة سوق رأس املال الفلسطينية 2016. وبورصة فلسطني 2016.   -1 
ــة الســوقية  ــام 2015، نظــراً ألّن القيم ــة للع ــج املحــيل لألســعار الجاري ــم اســتخدام النات ت   -2 

ــه. ــة تراكمي ــي قيم ــة ه ــهم املتداول لألس
جميع بيانات وإحصائيات قطاع التأمني ال تشمل بيانات الرشكة األهلية للتأمني.   -3 

تم اعتامد محفظة الـتأمني للعام 2015 يف احتساب الكثافة التأمينية ونسبة االخرتاق.   -4 

شكل 5-1: توزيع القيمة السوقية السهم البورصة وفقاً لصفة املتعامل 
كام هي يف نهاية الربع الثالث من العام 2016 )مليون دوالر(

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

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

المركبات
59%

العمال 
9%

الصحي
17%

تأمین المسؤولیة المدنیة
2%

التأمینات العامة األخرى
2%
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6%

بحري
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هندسي
2% الحیاة

2%
خرىأ
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ن شرق للتأمی شركة الم
8.87%

یة وطن شركة التأمین ال
22.49%
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شركة ترست العالمیة 
للتأمین

27.28%
الشركة العالمیة المتحدة 

للتأمین

الیف الیكو16.58% شركة مت 
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شركة فلسطین لتأمین 
الرهن العقاري

0.10%

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

*أطراف ذوي عالقة
1,911.2

57.69%

أفراد
976.7
29.48%

جهات حكومیة
14.3
0.43%

شركات
257.4
7.77%
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101.1
3.05%

بنوك
21.3
0.64% شركات تأمین

18.1
0.55%

السوق/موظفي وسطاء
12.5
0.38%
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ــات(  ــاميل التعويض ــن إج ــي )24.8% م ــني الصح ــات التأم ــا تعويض تليه
خــالل الربــع الثالــث مــن عــام 2016.

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

الربع الثالث 
2015

الربع الثاين 
2016

الربع الثالث 
2016

41.458.045.5إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 

186.3179.1187.4إجمالي استثمارات شركات التأمين

صافي التعويضات المتكبدة في قطاع 
التأمين 

24.627.926.1

 صافي األقساط المكتسبة / إجمالي 
أقساط التأمين المكتتبة

%88.4%73.2%89.5

صافي التعويضات المتكبدة / صافي 
األقساط المكتسبة 

%59.5%48.2%64.0

تلعــب املؤسســات الصغــرية واملتوســطة ومتناهيــة الصغــر دوراً هامــاً يف 
االقتصــاد الفلســطيني حيــث أّن هــذه املنشــآت، العائليــة غالبــاً، تشــّكل 
النســبة األكــر مــن املنشــآت العاملــة يف فلســطني وتســاهم بالتــايل 

ــة. ــدي العامل ــة االقتصــاد وتشــغيل األي ــري يف تحريــك عجل بشــكل كب

ــن مشــكلة  ــرى م ــن املؤسســات الك ــر م ــاين أك ــن هــذه املنشــآت تع لك
التمويــل، حيــث أّن البنــوك تحجــم عــن متويــل هــذه املؤسســات الفرديــة 
التــي ال يوجــد لهــا تاريــخ ائتــامين نظــراً الرتفــاع مخاطرهــا مقارنــة 
باملؤسســات والــرشكات الكــرى. وهنــا بــرز أهميــة التأجــري التمويــيل 
كخيــار متويــيل إىل جانــب خدمــات القطــاع املــرصيف. تقــوم رشكات التأجــري 
التمويــيل مبنــح التمويــل لألفــراد واملؤسســات بضــامن األصــل بحيــث ميكــن 
ــغ متفــق  ــل مبل ــد مقاب ــاع باألصــل ملــدة محــددة بالعق للمســتأجر االنتف
عليــه يتــم دفعــه مــن املســتأجر إىل املؤجــر عــى أن يتــم يف نهايــة العقــد 
ــك  ــه مســبقاً. وبذل ــاق علي ــم االتف ــا ت ــني املؤجــرة أو حســب م ــك الع متل
يتــم االعتــامد عــى األصــل املؤجــر كمصــدر للســداد وكضامنــة رئيســية إذ 
يبقــى املؤجــر مالــكاً لألصــل طــول فــرتة العقــد. وباإلضافــة إىل ذلــك ميتــاز 
ــة  ــب قيم ــث تتناس ــاط حي ــديد األقس ــة يف تس ــيل باملرون ــري التموي التأج
قســط التأجــري مــع التدفــق النقــدي الناتــج مــن اســتخدام األصــل املؤجــر، 
كــام وتتناســب مــدة التأجــري مــع العمــر اإلنتاجــي لألصــل، وهــو مــا يشــجع 

ــايل. ــة بالت ــادة الطاقــة اإلنتاجي ــة وزي عــى تحديــث األصــول اإلنتاجي

ــذ صــدور  ــه بشــكل منظــم من ــيل يف فلســطني عمل ــدأ قطــاع التأجــري التموي ب
قانــون هيئــة ســوق رأس املــال يف العــام 2004 حيــث نــص القانــون عــى تنظيــم 
ــن  ــاط م ــذا النش ــدأ ه ــيل. وب ــري التموي ــاع التأج ــى قط ــة واإلرشاف ع والرقاب
خــالل عــدد قليــل مــن الــرشكات وبعــدد عقــود متواضــع. وواجــه القطــاع عــّدة 
ــم  معيقــات منهــا عــدم وجــود قانــون متخصــص وعــدم وجــود تعليــامت تنظّ
ــول  ــجيل األص ــن تس ــؤولة ع ــر املس ــة والدوائ ــر الريب ــاط يف دوائ ــذا النش ه
املؤجــرة تأجــرياً متويليــاً كدوائــر الســري ودوائــر تســجيل األرايض، وهــو مــا أّدى 
إىل صعوبــة منافســة املصــارف ومؤسســات اإلقــراض يف عمليــة متويــل األصــول.

أخــدت هيئــة ســوق رأس املــال عــى عاتقهــا تطويــر البيئــة القانونيــة لهــذا 
القطــاع والتعــاون مــع الجهــات ذات العالقــة لبنــاء إطــار قانــوين ميكــن من 
ــات.  ــراد واملؤسس ــل لألف ــدم التموي ــس ويق ــاع أن يناف ــذا القط ــه له خالل
وبــدأ العمــل عــى القانــون املنظــم لعمــل القطــاع يف العــام 2008. وصــدر 
ــة  ــامت منظم ــدرت تعلي ــام ص ــايس، ك ــرار رئ ــام 2014 بق ــون يف الع القان
لعقــود التأجــري التمويــيل ألغــراض رضيبــة الدخــل ورضيبــة القيمــة 
ــاً  ــات املؤجــرة تأجــرياً متويلي ــة تســجيل املركب ــم عملي ــم تنظي ــة وت املضاف

ــاط  ــاميل األقس ــبة إىل إج ــاط املكتس ــايف األقس ــبة ص ــظ أّن نس ــام ياُلح ك
ــدار %16.3  ــت مبق ــام 2016 ارتفع ــن الع ــث م ــع الثال ــة يف الرب املكتتب
ــة  ــس هــذه النســبة حّص ــام، وتقي ــاين مــن نفــس الع ــع الث ــة بالرب مقارن
ــول إىل  ــر املنق ــدار الخط ــة ومق ــة التأميني ــن املحفظ ــني م ــدي التأم معي
ــدة إىل  ــام ارتفعــت نســبة صــايف التعويضــات املتكب ــني. ك ــدي التأم معي
ــاّم  ــدار 15.8% ع ــث 2016 مبق ــع الثال ــبة يف الرب ــاط املكتس ــايف األقس ص
كانــت عليــه بالربــع الثــاين. وتقيــس هــذه النســبة مقــدرة رشكات التأمــني 
ــن %50  ــاض هــذه النســبة ع ــل انخف ــزام بالتعويضــات، ويدل عــى االلت
عــى عــدم مقــدرة الــرشكات عــى الوفــاء بالتزاماتهــا عــى املــدى الطويــل.

ــة  ــرياً يف املحفظ ــزاً كب ــاك تركّ ــكلني 5-2 و5-3 أّن هن ــن الش ــظ م يالح
التأمينيــة يف فلســطني لصالــح تأمــني املركبــات التــي بلغــت مــا نســبته 
59% مــن إجــاميل املحفظــة التأمينيــة يف نهايــة الربــع الثالــث مــن عام 
2016. كــام ياُلحــظ تركّــز واضــح للحصــة الســوقية بــني رشكات التأمــني 
ــة يف  ــعة رشكات عامل ــل تس ــن أص ــني م ــي تأم ــتحوذ رشكت ــث تس حي
القطــاع عــى أكــر مــن 50% مــن إجــاميل أقســاط التأمــني املكتتبــة يف 
قطــاع التأمــني الفلســطيني حتــى نهايــة الربــع الثالــث مــن عــام 2016.

مــع وزارة النقــل واملواصــالت. كــام صــدر يف العــام 2016 قانــون ضــامن 
ــيل  ــرشكات التأجــري التموي ــذي ســمح ل ــة وال ــوال املنقول ــوق يف األم الحق
بتســجيل حقــوق األولويــة يف األمــوال املنقولــة التــي تجــري عليهــا عمليات 
التأجــري التمويــيل. وتعمــل هيئــة ســوق رأس املــال حاليــاً عــى اســتكامل 
املنظومــة القانونيــة لقطــاع التأجــري التمويــيل مــع جميــع الجهــات ذات 

العالقــة كهيئــة تشــجيع االســتثامر وســلطة األرايض والجــامرك وغريهــا.

تطــور قطــاع التأجــري التمويــيل خــالل الســنوات الســابقة بشــكل واضــح 
وكان الكتــامل املنظومــة القانونيــة أثــر كبــري عــى الزيــادة يف عــدد عقــود 
التأجــري التمويــيل. بــدأ القطــاع يف 2007 بعــدد ال يزيــد عــى 4 عقــود. ويف 
العــام 2013 تــم تســجيل 199 عقــداً. أّمــا بعــد صــدور القانــون فلقــد بلــغ 
عــدد عقــود التأجــري التمويــيل 446 عقــداً يف فلســطني يف العــام 2014، أي 
بنســبة زيــادة بلغــت 124%. ومــع حلــول العــام 2016 بلــغ عــدد العقــود 
املســجلة 2,001. أّمــا مــن حيــث قيمــة إجــاميل االســتثامر فقــد بدأ النشــاط 
بإجــاميل متويــل 1,306,398 دوالر يف العــام 2007 ووصــل إىل 97,226,727 
ــة  ــة متخصص ــاع 12 رشك ــل اآلن يف القط ــام 2016. وتعم ــة الع دوالر نهاي
يف التأجــري التمويــيل، مثانيــة مــن الــرشكات تتبــع وكاالت ســيارات وثــالث 
رشكات مســتقلة ورشكــة واحــدة متخصصــة يف اإلجــارة اإلســالمية. ويتوقــع 

أن يســتمر النمــو املطــرد بهــذا القطــاع يف الســنوات القادمــة.  

أّمــا فيــام يخــص أنــواع األصــول املؤجــرة فلقــد احتلــت املركبــات النســبة 
األكــر مــن عــدد وقيمــة العقــود بنســبة 89% مــن إجــاميل التمويــل حتى 
ــرى  ــدول األخ ــارب ال ــن تج ــروف م ــر مع ــذا أم ــام 2016. وه ــة الع نهاي
ــات.  ــة يف مجــال املركب حيــث يتوســع نشــاط التأجــري التمويــيل يف البداي
ومــن املؤمــل أن تــزداد فــرص متويــل املعــدات واألصــول اإلنتاجيــة بنســبة 
عاليــة بعــد صــدور قانــون ضــامن الحقــوق يف األمــوال املنقولــة وتفعيــل 
ــات  ــدات واملاكين ــني املع ــة ب ــبة املتبقي ــت النس ــوال. وتوزع ــجل األم س
بنســبة  والبلــدوزرات  كالجرافــات  الثقيلــة  واملعــدات   ،%5 بنســبة 
ــامت  ــة التعلي ــدور كاف ــة وص ــة الناظم ــاء البيئ ــتكامل بن ــع اس 6%. وم
املتعلقــة بتســجيل األصــول املؤجــرة تأجــرياً متويليــاً، وتجســيد املبــادرات 
ــدن  ــل امل ــطني مث ــكيل لفلس ــتوى ال ــى املس ــة ع ــتثامرية والتطويري االس
ــة  ــاريع الطاق ــا ومش ــم وأريح ــت لح ــني وبي ــدة يف جن ــة الجدي الصناعي
البديلــة والحاجــات التمويليــة الناجمــة عنهــا، يتوقــع منــو قطــاع التأجــري 
ــيزيد  ــام س ــه م ــني في ــني ودولي ــدد محلي ــني ج ــول العب ــيل ودخ التموي

ــة مخرجــات هــذا القطــاع.  املنافســة ويســاهم يف تحســني نوعي

لينا غبيش، مدير عام التأجري التموييل، هيئة سوق رأس املال

صندوق 4: التأجري التموييل – قطاع ناشئ وفرص كامنه
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6-  مؤرشات االستثامر1 

رخص البناء

 عــدد رخــص األبنيــة ومســاحاتها مــؤرش مهــم عــى النشــاط االســتثامري يف 
كافــة البلــدان. يعــرض الشــكل 6-1 التطــّور يف أعــداد الرتاخيــص املســّجلة 
ــص يف  ــدد الرخ ــل ع ــنة. وص ــاع الس ــة يف أرب ــة املرّخص ــاحات األبني ومس
الربــع الثالــث 2016 إىل 2,406 ترخيــص، 209 منهــا تراخيــص ملبــاين غــري 
ســكنية. وميثـّـل العــدد الــكيّل للرتاخيــص ارتفاعــا طفيفــا فقــط عــن عددها 
ــة، بلغــت املســاحات  ــة ثاني ــع الســابق )بنســبة 0.1%(. مــن ناحي يف الرب
املرخصــة يف الربــع الثــاين 2016 نحــو 1,585 ألــف مــرت مربــع، وهــذا أعــى 
ــع الســابق )انظــر الشــكل  بنحــو 50% عــن املســاحات املرّخصــة يف الرب
6-1(. يتوجــب التنبيــه إىل أّن عــدد الرخــص املســّجلة ال تعنــي بالــرورة 
املبــارشة يف أعــامل البنــاء، كــام أّن بعــض نشــاطات البنــاء، خاّصــة يف 

املناطــق الريفيــة، ال يتــم تســجيلها واســتصدار رخــص بنــاء لهــا.

أعداد السيارات
ــى  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 االقــرتاض املــرصيف، فــإّن هــذا 
املــؤرش يعــّر عــن املنــاخ االقتصــادي والتوقعــات. بلــغ عــدد الســيارات 
الجديــدة واملســتعملة )املســّجلة للمــرة األوىل( يف الضفــة الغربيــة يف 
ــع الثالــث مــن العــام 2016، 8,011 ســيارة. وهــذا يزيــد مبقــدار  الرب
601 ســيارة عــن عددهــا يف الربــع الســابق، ومبقــدار 819 ســيارة عــن 

ــع املناظــر مــن العــام 2015 )انظــر الجــدول 1-6(. عددهــا يف الرب

جدول 6-1: أعداد السيارات الجديدة واملستعملة املسجلة ألول 
مرة يف الضفة الغربية )الربع الثالث 2016(

سيارات من 
السوق الخارجي 

)جديد(

سيارات من 
السوق الخارجي 

)مستعمل(

سيارات من 
السوق اإلسرائيلي 

)مستعمل(
المجموع

6331,4651782,276تموز

7832,2162693,268آب

6511,5332832,467أيلول

2,0675,2147308,011المجموع

ــص  ــاءات رخ ــطيني 2016، إحص ــاء الفلس ــزي لإلحص ــاز املرك ــم: الجه ــذا القس ــام يف ه ــدر األرق مص   -1 
األبنيــة. ووزارة املاليــة 2016، دائــرة الجــامرك واملكــوس.

شكل 6-1: مجموع رخص األبنية الصادرة ومجوع املساحات 
املرخصة يف األرايض الفلسطينية
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7-  األسعار والتضّخم1

يقيــس الرقــم القيــايس ألســعار املســتهلك يف االقتصــاد أســعار 
مجموعــة مختــارة مــن الســلع والخدمــات األساســية التــي تعكــس 
منــط االســتهالك الوســطي للعائــالت يف هــذا االقتصــاد )ومجموعــة 
هــذه الســلع والخدمــات يُطلــق عليهــا اســم »ســلّة االســتهالك«(. 
ويقيــس االرتفــاع يف هــذا الرقــم القيــايس معــّدل التضخــم يف 
ــاس  االقتصــاد بــني تاريخــني محدديــن. ومعــدل التضخــم هــو مقي
ــات  ــرتاض ثب ــراد. إذ باف ــالت واألف ــة للعائ ــّوة الرشائي ــّدل يف الق التب
ــدار %10  ــعار مبق ــم األس ــإّن تضخ ــمية، ف ــب اإلس ــور والروات األج
ــة للعائــالت واألفــراد انخفضــت  يف الســنة يعنــي أّن القــّوة الرشائي

ــس النســبة. بنف

يبــني الشــكل 7-1 منحيــني، يصــور املنحنــى األول تطــور الرقــم 
ــن  ــاً م ــن( انطالق ــور األمي ــى املح ــتهلك )ع ــعار املس ــايس ألس القي
قيمتــه يف ســنة األســاس 2010 = 100. أمــا املنحنــى الثــاين فيقيــس 
ــايس ألســعار  ــم القي ــوي يف الرق ــدل املئ ــر( التب ــى املحــور األي )ع
ــه،  ــابق علي ــع الس ــع الرب ــة م ــنة مقارن ــع س ــتهلك يف كل رب املس
ــايس ألســعار  ــم القي ــع ســنوي. وصــل الرق أي معــدل التضخــم الرب
املســتهلك يف الربــع الثالــث 2016 إىل 111.11 مقارنــة مــع 110.75 
ــني  ــني الربع ــم ب ــّدل التضخ ــي أّن مع ــذا يعن ــاين. وه ــع الث يف الرب
الثــاين والثالــث 2016 كان موجبــاً وبقيمــة 0.32%. وهــذا عــى 
عكــس األمــر يف الربــع الثــاين الــذي شــهد تضخــام ســالباً )انخفــاض 
يف األســعار( مبعــدل 0.03%-. كــام ســّجل معــدل التضخــم ارتفاعــاً 

ــث 2015. ــث 2016 والثال ــني الثال ــني الربع ــبة 0.04% ب بنس

جــاء ارتفــاع فهــرس أســعار املســتهلك يف فلســطني يف الربــع الثالــث 
نتيجــة ارتفــاع أســعار مجموعــة املــواد الغذائيــة واملرشوبــات 
بنســبة 1.82%، يف حــني ســّجلت أســعار مجموعــة املرشوبــات 

ــداره %6.08.  ــاً مق ــغ انخفاض ــة والتب الكحولي

أسعار الجملة وأسعار املنتج

ارتفــع الرقــم القيــايس ألســعار الجملــة )ســعر البيــع إىل تجــار 
ــة( بنســبة 2.53% بــني الربعــني املتتاليــني، ونتــج هــذا عــن  التجزئ
ارتفــاع أســعار الجملــة للســلع املحليــة والســلع املســتوردة، بنســبة 
4.11% و1.19% عــى التــوايل. كذلــك ارتفــع الرقــم القيــايس ألســعار 
املنتــج )األســعار التــي يتلّقاهــا املنتجــون املحلّيــون( بنســبة %1.96 

بــني الربعــني )الشــكل 2-7(.

األسعار والقوة الرشائية

تعــرّف القــوة الرشائيــة عــى أنّهــا »القــدرة عــى رشاء الســلع 
والخدمــات باســتخدام مــا ميلكــه الفــرد مــن مــال. وتعتمــد القــوة 
الرشائيــة عــى مســتوى دخــل املســتهلك، والتغــري يف مســتوى 
األســعار، والتبــدل يف ســعر رصف العملــة )إذا كانــت عملــة الراتــب 
تختلــف عــن عملــة اإلنفــاق(. وبافــرتاض ثبــات الدخــل فــإّن التغــري 
يف القــوة الرشائيــة = معــدل التغــري يف ســعر رصف العملــة مقابــل 

الشــيكل - معــدل التضخــم.

ــام  ــوح األرق ــطيني، 2016.  مس ــاء الفلس ــزي لإلحص ــاز املرك ــم: الجه ــذا القس ــام يف ه ــدر األرق مص   -1 
القياســية، 2010 - 2016. بالتعــاون مــع ســلطة النقــد الفلســطينية الحتســاب القــّوة الرشائيــة.
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ــاد  ــم يف االقتص ــّدل التضخ ــس مع ــيكل: يقي ــة للش ــوة الرشائي الق
ــون  ــن يتلق ــراد الذي ــة األف ــة لكافّ ــوة الرشائي ــري يف الق ــدار التغ مق
رواتبهــم بالشــيكل ويرصفــون كامــل دخلهــم بهــذه العملــة، أي أن 
ــة يعــادل معــدل التغــري يف األســعار )معــدل  ــوة الرشائي تطــور الق
التضخــم( خــالل نفــس الفــرتة. وقــد ارتفــع معــدل األســعار خــالل 
الربــع الثالــث مــن العــام 2016 بنحــو 0.32% مقارنــة بالربــع 
الســابق )وارتفــاع طفيــف بنحــو 0.04% مقارنــة مــع الربــع املناظــر 
ــن  ــراد الذي ــة لألف ــوة الرشائي ــع الق ــي تراج ــا يعن ــو م 2015(، وه
يتلقــون أجورهــم ورواتبهــم بالشــيكل مقارنــة بالربــع الســابق 

ــر. ــع املناظ ــة بالرب ــا مقارن ــتقرارها تقريب ــو 0.32%، واس بنح

القــّوة الرشائيــة للــدوالر: شــهد الربــع الثالــث 2016 تراجــع قيمــة 
ــكل  ــيكل ل ــو 0.24% )إىل 3.806 ش ــيكل بنح ــل الش ــدوالر مقاب ال
دوالر(. لــذا فــإّن القــّوة الرشائيــة لألفــراد الذيــن يتلقــون رواتبهــم 
بالــدوالر ويرصفــون كامــل نفقاتهــم بالشــيكل، قــد تراجعــت خــالل 
الربــع الثالــث بنحــو 0.56% مقارنــة بالربــع الســابق. كــام تراجعــت 
ــع  ــة بالرب ــو 1.03% مقارن ــيك بنح ــدوالر األمري ــة لل ــّوة الرشائي الق
املناظــر مــن العــام 2015، نتيجــة تراجــع ســعر رصف الــدوالر بنحــو 
ــدوالر بســعر رصف  ــار االردين مــع ال ــاط الدين 0.99%. ونظــراً الرتب
ثابــت فقــد شــهدت القــوة الرشائيــة للدينــار نفــس التطــورات عــى 

التــي طــرأت عــى الــدوالر تقريبــاً )انظــر الشــكل 3-7(.
 

شكل 7-1: الرقم القيايس ألسعار املستهلك ومعّدل التضخم

شكل 7-3: تطور القوة الرشائية للربع الثالث 2016  
)نسبة مئوية %(

شكل 7-2: تطّور الرقم القيايس ألسعار الجملة وأسعار
 املنتج لسنة األساس 2007
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تســتخدم مؤسســات اإلحصــاء الرســمية ووزارات املاليــة والبنــوك املركزيــة 
ــة  ــؤرشات االقتصادي ــور امل ــة وتط ــؤ بحرك ــة للتنب ــاذج إحصائي ــامل من يف الع
الكليــة يف املســتقبل. وتهــدف التنبــؤات اىل توفــري معلومــات آنيــة لصانعــي 
القــرار واملســتثمرين بشــكل عــام حــول توجهــات االقتصــاد. ويف فلســطني، 
تقــوم كل مــن ســلطة النقــد الفلســطينية والجهــاز املركــزي لإلحصــاء 
ــؤات كٌل عــى حــدة، وباســتخدام منــاذج  الفلســطيني بإصــدار هــذه التنب
مبســطة ومختلفــة عــن بعضهــا. وســنقدم فيــام يــيل عرضــا رسيعــا لهــذه 
النــامذج. وللتنبــؤات التــي تــم وضعهــا يف الســنوات الســابقة مقارنــة 
باألرقــام الفعليــة، باإلضافــة إىل عــرض لتنبــؤات هــذه النامذج للعــام 2017.

النامذج املستخدمة1
ــاً.  ــره داخلي ــم تطوي ــوذج ت ــى من ــد ع ــلطة النق ــؤات يف س ــتند التنب تس
Reduced Form Equa- )ولهــذا النمــوذج صيغــة معــادالت مختزلــة 
tions(، يُســتخدم للتنبــؤ بحركــة املتغــريات االقتصاديــة الكليــة يف املــدى 
Structural Mod- )القصــري، يف حــني يتــم اســتخدام النمــوذج الهيــكيل 

el( للتنبــؤ بحركــة االقتصــاد عــى املــدى املتوســط. وميتــاز النمــوذج بأنــه 
مصــاغ عــى أســاس أن جانــب العــرض هــو القــوة املحركــة يف االقتصــاد. 
إذ أّن منــو انتاجيــة العمــل هــي املصــدر األســايس لخلــق الدخــل والطلــب 
والرفــاه فيــه. ويحتــوي النمــوذج عــى معــادالت ســلوكية )محــددة عــى 
ــه تعتمــد عــى تحقــق  ــة »اإلغــالق« في ــة(، وآلي ضــوء النزعــات التاريخي
التــوازن طويــل األمــد. عــى أّن الطبيعــة الديناميكيــة للنمــوذج محــدودة، 
ــاق االســتثامري  ــال واإلنف ــه يف مراكمــة رأس امل ــك في ــرص الدينامي إذ يقت
الخــاص. أمــا النمــوذج الــذي يســتخدمه الجهــاز املركــزي لإلحصــاء 
ــدة  ــم املتح ــر األم ــع مؤمت ــاون م ــره بالتع ــم تطوي ــد ت ــطيني فلق الفلس
للتجــارة والتنميــة )UNCTAD(. وهــو يقــوم عــى التقاليــد االقتصاديــة 
كمحــرك  الطلــب  جانــب  عــى  باألســاس  تؤكــد  التــي  »الكينزيــة« 
للنشــاط االقتصــادي. ويعتمــد النمــوذج عــى السالســل الزمنيــة )األرقــام 
التاريخيــة( الشــتقاق قيــم املعامــالت الداخلــة يف الصيــغ املختــرصة 
ــز  ــة ســلوكية ونحــو 256 متغــري(. يتمي للمعــادالت الســلوكية )35 معادل
هــذا النمــوذج بقدرتــه عــى تحليــل آثــار ونتائــج التبــّدل يف السياســات، 
وهــو عــى هــذا منــوذج محــاكاة )Simulation Model( بالدرجــة األوىل.

التنبؤات السابقة للنموذجني
يلخــص الجــدول 1 تنبــؤات منــوذج ســلطة النقــد ومنــوذج جهــاز اإلحصــاء 
ملعــّدالت النمــو يف بعــض املتغــريات االقتصاديــة الرئيســية يف العــام 2014 
ــؤ  ــأ يف تنب ــش الخط ــدول أّن هام ــام الج ــن أرق ــح م ــام 2015. يتض والع
ــل  ــرياً نســبياً. إذ مقاب ــج املحــيل يف 2014 كان كب ــو النات النموذجــني لنم
ــج املحــيل  ــض النات ــام )بنحــو 3.5%(، انخف ــة منه ــو متقارب ــات من توقع
اإلجــاميل يف فلســطني فعليــاً مبقــدار 0.2%. وانعكــس هــذا الخطــأ أيضــاً 
يف تبايــن كبــري يف توقعــات تغــري مكونــات وعنــارص اإلنفــاق عــى الناتــج 
ــاء  ــز اإلحص ــوذج مرك ــأ من ــني تنب ــتثامر، إذ يف ح ــال االس ــذ مث ــيل. خ املح
ــر  ــادل الصف ــو يع ــد بنم ــلطة النق ــوذج س ــأ من ــدار 3%، وتنب ــو مبق بنم
تقريبــاً، انخفــض االســتثامر فعليــا خــالل العــام مبعــّدل يقــرب مــن %14.

ــدالت  ــة باملع ــام 2015 مقارن ــو يف الع ــات النم ــق بتوقع ــام يتعل ــا في أم
الفعليــة، تشــري األرقــام أن معــدل النمــو الفعــيل يف الناتــج املحــيل 
اإلجــاميل كان أعــى مــن تنبــؤات منوذجــي مركــز االحصــاء وســلطة 
ــر  ــأ يف تقدي ــبة الخط ــن أّن نس ــم م ــى الرغ ــام. وع ــك الع ــد يف ذل النق

من أجل معلومات عن النامذج املستخدمة يف سلطة النقد وجهاز االحصاء انظر:    -1 
Aref, M., Dombrecht, M. and Khalil, S. )2012(. ”A Structural Model for Palestinian 
Territory“. PMA Working Paper. WP/12/06.
UNCTAD )2009(. ”Policy Alternatives for Sustained Palestinian Development and 
State Formation“. http://www.unctad.org/en/Docs/gdsapp20081_en.pdf

صندوق 5، مقارنة التنبؤات االقتصادية للنامذج االقتصادية لسلطة النقد والجهاز 
املركزي لإلحصاء الفلسطيني

النموذجــني لنمــو الناتــج املحــيل كانــت متقاربــة، إاّل أّن التبايــن بينهــام 
ــرياً.  ــيل كان كب ــج املح ــى النات ــاق ع ــارص اإلنف ــات وعن ــؤ مبكون يف التنب
ــتهالك  ــو االس ــد أن ينم ــلطة النق ــوذج س ــع من ــال، توق ــبيل املث ــى س ع
النهــايئ )الحكومــي والخــاص( مبقــدار 6.8% يف حــني توقــع منــوذج جهــاز 
اإلحصــاء أن ينخفــض هــذا االســتهالك مبقــدار 1.4%. واملالحــظ أن الرقــم 
الفعــيل جــاء أقــرب إىل توقــع منــوذج ســلطة النقــد. ويصــح األمــر ذاتــه 
عــى التنبــؤ بالتغــري يف صــايف الصــادرات، عــى الرغــم مــن أن الخطــأ يف 

ــة. ــغ نحــو 9 نقــاط مئوي ــذا املتغــري بل توقــع ســلطة النقــد له

أّمــا بالنســبة ملعــّدل البطالــة، فمــن الواضــح مــن مقارنــة تنبــؤات العامني 
2014 و2015 مــع األرقــام الفعليــة أنـّـه ليــس هنــاك منــط موحــد لخطــأ 
التوقــع، عــى الرغــم مــن أن تنبــؤات منــوذج ســلطة النقــد تبــدو أقــل 

ابتعــاداً عــن األرقــام الفعليــة مــن تنبــؤات منــوذج جهــاز اإلحصــاء.

لعــل غيــاب النمــط املوحــد للخطــأ ووجــود عشــوائية يف قــرب التوقعــات 
ــطيني  ــاد الفلس ــر االقتص ــاس إىل تأث ــود باألس ــة يع ــام الفعلي ــن األرق م
ــات  ــاق توقع ــارج نط ــع خ ــة Exogenous تق ــية وبراني ــريات سياس مبتغ
النــامذج اإلحصائيــة االقتصاديــة. ويف ســعيها ألخــذ هــذه العوامــل 
باالعتبــار يقــوم كل مــن جهــاز اإلحصــاء وســلطة النقــد بتوســيع هامــش 
التوقــع عــر وضــع ســيناريوهات متشــامئة وســيناريوهات متفائلــة حــول 
ســيناريو األســاس. ولكــن توســيع هامــش التوقــع إىل هــذه الدرجــة يحــد 

عمليــاً مــن فائــدة التنبــؤ بالنســبة لصانعــي القــرار.

جدول 1: تنبؤات معدالت النمو يف سيناريو األساس لنموذج سلطة 
النقد ومنوذج جهاز اإلحصاء مقارنة مع األرقام الفعلية 

لبعض املؤرشات االقتصادية يف 2014 و2015 )نسبة مئوية )%((

تنبؤات نموذج 

سلطة النقد

تنبؤات نموذج 

جهاز اإلحصاء

نسب النمو 

الفعلية

201420152014201520142015

0.23.4-3.22.93.82.8الناتج المحلي اإلجمالي

13.5626.1-0.026.85.01.4   االستهالك النهائي

9.5-0.0815.53.07.113.91   االستثمار

1.4413.3-6.022.36.96.9   صافي الصادرات

0.4-3.1-1.60.20.80.2نصيب الفرد من ن. م. إ

23.6272227.9326.9425.9معدل البطالة )%(
عنــد ادخــال صــايف الســهو والخطــأ يف الحســاب، كــام يفعــل تنبــؤ جهــاز اإلحصــاء، فــإّن    1

ــح %2.97 ــايئ يصب ــتهالك النه ــو االس ــّدل من مع
عنــد ادخــال صــايف الســهو والخطــأ يف الحســاب، كــام يفعــل تنبــؤ جهــاز اإلحصــاء، فــإّن    2

ــح %5.51  ــايئ يصب ــتهالك النه ــو االس ــّدل من مع
يســتثني الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني املنطقــة )J1( مــن القــدس يف التنبــؤات،    3

ــو %27.5. ــتثناء )J1( ه ــيل باس ــة الفع ــّدل البطال ومع
يســتثني الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني املنطقــة )J1( مــن القــدس يف التنبــؤات،   4

ــو %26.2. ــتثناء )J1( ه ــيل باس ــة الفع ــّدل البطال ومع

تباين أرقام سنة األساس
ــة  ــم املطلقــة املتوقعــة للمتغــريات االقتصادي ــاك تبايــن كبــري يف القي هن
التــي يتوصــل لهــا منوذجــا ســلطة النقــد وجهــاز االحصــاء. وال شــك أن 
جــزءا مــن هــذا التبايــن يعــود إىل اختــالف بنيــة وشــمولية النموذجــني 
عــن بعضهــام البعــض. ولكــّن جــزءاً مهــامً مــن التبايــن يف األرقــام 
املطلقــة التــي يتنبــأ بهــا النموذجــان يعــود إىل االختــالف يف أرقــام 
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ــة  ــام املطلق ــوم أن األرق ــن املعل ــا. م ــم اعتامده ــي يت ــاس الت ــنة األس س
للتنبــؤات يف كل ســنة تعتمــد عــى أرقــام الســنة الســابقة عليهــا. ونظــرا 
ــم  ــؤ، يت ــنة التنب ــبق س ــذي يس ــام ال ــة الع ــدر يف نهاي ــؤات تص ألن التنب
اســتخدام تقديــرات أوليــة ألرقــام ســنة األســاس. ويعتمــد جهــاز اإلحصــاء 
وســلطة النقــد عــى تقديــرات متباينــة ألرقــام ســنة األســاس، وهــو مــا 
ــل  ــدف جع ــة. وبه ــة املتوقع ــام املطلق ــري يف األرق ــن كب ــؤدي إىل تباي ي
املقارنــة ممكنــة بــني توقعــات النموذجــني قمنــا هنــا مبقارنــة توقعــات 
ــد  ــة املتوقعــة. وعن ــام املطلق ــة األرق معــدالت النمــو عوضــاً عــن مقارن
ــا بشــكل  ــة توصلن ــام الفعلي ــع األرق ــنة األســاس م ــرات س ــة تقدي مقارن
عــام إىل أّن التقديــرات األوليــة للناتــج املحــيل اإلجــاميل ومعــّدل البطالــة 
التــي قــام بهــا جهــاز اإلحصــاء للبيانــات كانــت أقــرب إىل األرقــام الفعلية 
ــا ســلطة النقــد الفلســطينية.  ــي قامــت به ــة الت ــرات األولي مــن التقدي

تنبؤات النمو يف العام 2017
ــاء  ــاز اإلحص ــد وجه ــلطة النق ــي س ــؤات منوذج ــدول 2 تنب ــص الج يلّخ
للمتغــريات االقتصاديــة الرئيســية يف االقتصــاد الفلســطيني يف العــام 
2017. وكــام ذكرنــا ســابقاً، نظــراً للتبايــن يف القيــم املطلقــة للمتغــريات 
ــاس  ــد كأس ــلطة النق ــاز وس ــن الجه ــا كالً م ــي اعتمده ــنة 2016 الت لس
لتوقعــات 2017، فلقــد تــم تحويــل بعــض األرقــام اىل معــدالت منــو حتــى 

ــؤات النموذجــني. ــني تنب ــة ب ــكان املقارن ــح باإلم يصب

جدول 2: تنبؤات معّدالت النمو يف سيناريو األساس لعام 2017 
)أسعار ثابتة 2004( نسبة مئوية )%(

تنبؤات منوذج 

سلطة النقد

تنبؤات منوذج جهاز 

اإلحصاء

3.13.6الناتج املحيل اإلجاميل
4.13.3   االستهالك النهايئ1

0.88.0   االستثامر

4.44.9   صايف الصادرات

نصيب الفرد من الناتج املحيل 

اإلجاميل
0.80.6

27.627.2معدل البطالة )%(2

1: تشمل بيانات جهاز اإلحصاء الفلسطيني لهذا البند صايف السهو والخطأ. 

2: تستثني بيانات جهاز اإلحصاء ملعّدل البطالة منطقة »J1« من القدس.

ــؤ منــوذج جهــاز اإلحصــاء  يتضــح مــن أرقــام الجــدول أّن الفــارق يف تنب
عــن منــوذج ســلطة النقــد لنمــو الناتــج املحــيل اإلجــاميل يبلــغ 0.5 نقطــة 
مئويــة )وهــو مــا يعــادل نحــو 40 مليــون دوالر(. وفــارق التوقــع هــذا 
ــج  ــن النات ــرد م ــب الف ــو يف نصي ــع النم ــارق توق ــن ف ــاً م ــب أيض قري
ــد  ــكان عن ــو الس ــّدالت من ــع مع ــق توقّ ــراً لتطاب ــاميل )نظ ــيل اإلج املح
ــى أّن  ــة. ع ــّدل البطال ــع مع ــبة إىل توقّ ــر بالنس ــك األم ــني(. وكذل الطرف
ــع معــدل النمــو الــكيل املتوقــع مل ينعكــس يف  التقــارب النســبي يف توقّ
توقــع منــو مكونــات الناتــج املحــيل. إذ أّن الفــارق يف توقـّـع منــو االســتثامر 
ــغ املعــّدل يف توقعــات ســلطة  ــري )كــام يف الســنوات الســابقة(، إذ بل كب

ــد جهــاز اإلحصــاء.  ــة عن ــة كامل ــل 8 نقــاط مئوي النقــد 0.8% مقاب

ــد مصــادر  ــاز اإلحصــاء وســلطة النق ــن جه ــدرس كل م ــم أن ي ــن امله م
وأســباب التبايــن بــني التنبــؤات التــي تقرتحهــا النــامذج االقتصاديــة وبــني 
األرقــام الفعليــة، ومــا إذا كان هــذا التبايــن هــو بســبب هــزات خارجيــة، 
ــل وقصــور يف  ــار، أم بســبب خل ليــس يف قــدرة النــامذج أخذهــا باالعتب
ــل يف  ــي يجــب إنجازهــا تتمث ــل الخطــوة األوىل الت ــا. ولع ــامذج ذاته الن
ــام واحــدة لســنة األســاس  ــامد أرق ــن العت ــني الجهازي رضورة التنســيق ب

التــي تســبق ســنة التنبــؤ.

سالم صالح، مساعدة بحث يف “ماس”
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8-  التجارة الخارجية1 

امليزان التجاري

بلغــت قيمــة الــواردات الســلعية املرصــودة2 يف الربــع الثالــث 2016 
نحــو 1,237.5 مليــون دوالر وقــد انخفضــت بنســبة 7.2% مقارنــة 
مــع الربــع الســابق، كــام انخفضــت بنســبة 3.5% مقارنــة بالربــع 
ــودة  ــلعية املرص ــادرات الس ــا الص ــابق. أّم ــام الس ــن الع ــر م املناظ
فلــم تــزد قيمتهــا عــى 18.3% مــن قيمــة الــواردات، كــام شــهدت 
انخفاضــاً بنســبة 6.0% مقارنــة مــع الربــع الســابق وارتفاعــاً بنســبة 
ــارق  ــل الف ــام الســابق. ميث ــن الع ــع املناظــر م ــة بالرب 3.8% مقارن
ــلعي  ــاري الس ــزان التج ــز يف املي ــواردات العج ــادرات وال ــني الص ب
والــذي بلــغ 1,010.8 مليــون دوالر. ولقــد تــّم تخفيــض هــذا العجــز 
ــع  ــات م ــادل الخدم ــزان تب ــض يف مي ــة الفائ ــف نتيج ــكل طفي بش
إرسائيــل الــذي بلــغ 34 مليــون دوالر )انظــر الشــكلني 8-1 و2-8(.

ميزان املدفوعات

الحســاب الجــاري يف ميــزان املدفوعــات هــو صــايف الرتاكــم يف 
ــلع  ــارة بالس ــايف التج ــاري )ص ــزان التج ــة: املي ــن فرعي ــة موازي ثالث
والخدمــات(، وميــزان الدخــل )صــايف تحويــالت دخــل عوامــل 
ــة  ــالت الجاري ــزان التحوي ــال(، ومي ــل ورأس امل ــل العم ــاج مث اإلنت

)املســاعدات الدوليــة للحكومــة والتحويــالت الخاّصــة(.

بلــغ عجــز الحســاب الجــاري الفلســطيني )وهــو أيضــاً مــا يطلــق عليــه 
اســم عجــز ميــزان املدفوعــات( 314.4 مليــون دوالر يف الربــع الثالــث 
2016، وهــو مــا يعــادل 9.1% مــن الناتــج املحــيل اإلجــاميل باألســعار 
الجاريــة. جــاء عجــز امليــزان الجــاري نتيجــة عجــز يف امليــزان التجــاري 
)1,288.5 مليــون دوالر(. مقابــل فائــض يف ميــزان الدخــل )تولّــد 
أساســاً مــن دخــل عــاّمل الضفــة يف إرسائيــل بنســبة 94.0%( مبقــدار 
401.3 مليــون دوالر، وفائــض يف ميــزان التحويــالت )تولـّـد نحــو ربعــه 

مــن املســاعدات الدوليــة للحكومــة( مبقــدار 572.8 مليــون دوالر.

ــزان املدفوعــات هــذا مــن الحســاب الرأســاميل  ــل عجــز مي جــرى متوي
واملــايل، الــذي وفـّـر مبلــغ 281.6 مليــون دوالر. ومــن الــروري االنتبــاه 
ــا  ــل دين ــايل( ميثّ ــد )الحســاب الرأســاميل والحســاب امل إىل أّن هــذا البن
ــرتض  ــن املف ــة. م ــه موجب ــت قيمت ــا كان ــي، طامل ــاد الوطن ــى االقتص ع
نظريــاً أن يحــدث تــوازن بــني عجــز الحســاب الجــاري وفائــض الحســاب 
الرأســاميل واملــايل. أي أّن القيمــة الصافيــة لهــام يجــب أن تســاوي صفــر. 
ــم تســجيله  ــا يت ــام وهــو م ــارق بينه ــاك ف ــا يكــون هن ــاً م ولكــن غالب

تحــت بنــد »حســاب الســهو والخطــأ )انظــر الجــدول 1-8(.

االستثامرات الدولية 

بلغــت قيمــة األصــول الخارجيــة لالقتصــاد الفلســطيني نهايــة الربــع 
الثالــث 2016 نحــو 6,297 مليــون دوالر، وشــّكل االســتثامر املبــارش 
ــل،  ــة 18.4%. باملقاب ــتثامرات الحافظ ــا 7.1%. واس ــارج منه يف الخ

مصــدر األرقــام يف هــذا القســم: الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني 2017، إحصــاءات التجارة    -1 
الخارجيــة املرصــودة. والجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني وســلطة النقــد الفلســطينية 2017، 

النتائــج األوليــة مليــزان املدفوعــات الفلســطيني الربــع الثالــث 2016.
ــع  ــارة م ــري املقاصــة )للتج ــارة املســّجلة يف فوات ــام التج ــارة الســلعية املرصــودة هــي أرق 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 
أدىن بشــكل ملحــوظ مــن األرقــام الفعليــة للتجــارة الخارجيــة الفلســطينية. تقديــرات األرقــام 

الفعليــة يتــم وضعهــا يف ميــزان املدفوعــات الفلســطيني.

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

شكل 8-2: صادرات وواردات الخدمات املرصودة مع إرسائيل 
الربع الثالث 2015، الربع الثالث 2016 )مليون دوالر(

شكل 8-3: رصيد االستثامرات الدولية )الربع الثالث 2016( 
)مليون دوالر( 
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ــغ إجــاميل أرصــدة الخصــوم عــى االقتصــاد الفلســطيني حــوايل  بل
5,022 مليــون دوالر، كان أكــر مــن نصفهــا عــى شــكل اســتثامرات 
مبــارشة. الفــارق بــني األصــول والخصــوم يعنــي أّن املقيمــني يف 
فلســطني »يســتثمرون«  1,275 مليــون دوالر يف الخــارج أكــر مــام 
يســتثمر غــري املقيمــني يف فلســطني. ولكــن يتوجــب االنتبــاه إىل أّن 
جــزءاً كبــرياً مــن األصــول )64%( هــو عبــارة عــن إيداعــات البنــوك 
املحليــة يف الخــارج. أّمــا بالنســبة لالســتثامرات املبــارشة، وهــي مــا 
ينطبــق بشــكل أكــر دقــة مــع تعريــف »االســتثامر«، تُشــري األرقــام 
ــى  ــد ع ــذة يف فلســطني تزي ــني املنف ــري املقيم ــتثامرات غ إىل أّن اس
اســتثامرات الفلســطينيني املبــارشة يف الخــارج مبقــدار 2,126 مليــون 

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

الربع الثالث  

2015

الربع الثاين 

2016

الربع الثالث 

2016

1. امليزان التجاري للسلع 

والخدمات**
)1,423.5()1,348.6()1,288.5(

)1,066.8()1,116.7()1,173.5(- صايف السلع

)221.7()231.9()250(- صايف الخدمات

404.3401.3 2440.6. ميزان الدخل

572.8 3324.8553.3. ميزان تحويالت الجارية

4. ميزان الحساب الجاري 

)1+2+3(
)658.1()391.0()314.4(

5711.2274.9281.6. صايف الحساب الرأساميل واملايل

116.132.8 )55.7(6. صايف السهو والخطأ

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



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

املراقب االقتصادي، عدد 2017/47

24

ــام  ــر الع ــايئ )UNDP(« يف أواخ ــدة اإلمن ــم املتح ــج األم ــدر »برنام أص
املــايض تقريــر »التنميــة االنســانية العربيــة 2016«. وهــذا التقريــر هــو 
الســادس يف سلســلة التقاريــر عــن ظــروف وإشــكاالت التنميــة يف الــدول 
العربيــة. ويف حــني ركّــزت التقاريــر الســابقة عــى مواضيــع مثــل املعرفــة 
)2003(، والحريــة )2004(، واألمــن البــرشي )2009( فــإّن التقريــر األخــري 
يركــز عــى موضــوع الشــباب. ويحمــل عنــوان »الشــباب وآفــاق التنميــة 

يف واقــع متغــري«. 1

ــة  ــة العربي ــّول يف املنطق ــات التح ــح تحّدي ــرشح وتوضي ــر ب ــدأ التقري يب
وموقــع الشــباب فيهــا. ويذكــر أّن جيــل الشــباب )15-29 ســنة( هو األكر 
عــددا، واألكــر تعليــامً واألكــر تحــراً )إقامــة يف املــدن( واألكــر اتصــاالً 
بالعــامل الخارجــي يف كل التاريــخ العــريب. ولكــن جيــل الشــباب العــرب 
ــط %16   ــي )فق ــط العامل ــن املتوس ــات م ــل مشــاركة يف االنتخاب ــو أق ه
مــن الذيــن أعامرهــم تــرتاوح بــني 18 و26 ســنة شــاركوا يف التصويــت يف 
مــرص(، واألدىن يف املســاهمة باألعــامل التطوعيــة )2% فقــط يف مــرص(. 

باملقابــل فــان الشــباب العــريب أكــر مشــاركة باالحتجاجــات مــن أقرانهــم 
يف أنحــاء العــامل، وأّن االحتجاجــات هــذه باتــت تحــدث دوريــاً كل 
ــون  ــا تك ــاً م ــف غالب ــة، وكل دورة عن ــاً يف املنطق خمــس ســنوات تقريب

أســوء مــن التــي ســبقتها.

1  http://www.arabstates.undp.org/content/dam/rbas/report/AHDR20%
Reports/AHDR202016%/AHDR20%Final202016%/AHDR2016En.pdf 

صندوق 6: تقرير التنمية اإلنسانية العربية: الشباب هو العقدة وهو الحل

ــه  ــي تعيش ــل الت ــف وراء الفش ــي تق ــل الت ــى العوام ــر ع ــز التقري يركّ
املنطقــة العربيــة بالعالقــة مــع اســتغالل طاقــة الشــباب وفتــح مجــاالت 
االقتصــادي  الفشــل  أّن  ويذكــر  أمامهــم.  واألمــل  والتقــّدم  العمــل 
أنفســهم  لتعريــف  الشــباب  يدفــع  املنطقــة  يف  للــدول  والســيايس 
ضمــن اإلطــار الدينــي أو الطائفــي أو القبــيل بــدال مــن إطــار املواطنــة. 
ــاهمة  ــة واملس ــم والهوي ــة القي ــالً لدراس ــالً كام ــر فص ــص التقري ويخص

ــطني. ــا فلس ــا فيه ــة مب ــدول العربي ــباب يف ال ــة للش املدني

يقــّدر التقريــر عــدد الشــباب العــرب )15-29 ســنة( بنحــو 105 مليــون، 
ويذكــر أّن عــدد هــؤالء يــزداد برعة، ولكــّن البطالــة والتهميش يــزدادان 
عــى وتــرية أرسع. ولقــد بلــغ معــّدل بطالــة الشــباب يف الــدول العربيــة 
30%. وهــذا ضعــف املتوســط العاملــي لبطالــة الشــباب )14%(، كــام أّن 
نصــف الشــابات العربيــات اللــوايت يبحــن عــن عمــل ال يجدونــه، مقابــل 

16% للمتوســط العاملــي.

أّدى فشــل الــدول وإحبــاط التنميــة إىل ارتفــاع عدد النزاعــات والرصاعات 
ــام 2002 إىل 11 يف 2014.  ــن 5 يف الع ــة، م ــة العربي ــلّحة يف املنطق املس
ــر أّن 4 مــن كل 5 عــرب ســوف يعيشــون يف دول تعــاين  ويتوقــع التقري
مــن رصاع ونــزاع يف العــام 2020. وكــام يدلــل الشــكل املرفــق فــإّن نســبة 
العــرب إىل ســّكان العــامل ال تزيــد عــى 5% يف حــني أّن »حصتهــم« مــن 

شكل 1: تكلفة النزاع يف املنطقة العربية
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مفاهيم وتعاريف اقتصادية:
Citizen’s Income راتب املواطن

عــادت الحيــاة مجــدداً، وبقــّوة، إىل فكــرة قدمية تقــول بأّن عــى الحكومة 
توفــري دخــل غــري مــرشوط، وبشــكل دوري، لــكل مواطــن بالــغ يف الدولة، 
وأن يتــم متويــل هــذه التحويــالت مــن أربــاح مؤسســات القطــاع العــام 
ــل  ــن«، أو الدخ ــب املواط ــرة »رات ــود فك ــب. تع ــة الرائ ــن حصيل أو م
األســايس  املوحــد  )Universal Basic Income,UBI( إىل بضعــة قــرون 
ــون  ــني، يرم ــني واالشــرتاكيني الطوباوي ــن املثالي ــا، م ــت. وكان أنصاره خل
إىل إعــادة توزيــع الريــع الزراعــي الــذي يحصلــه مــالك األرايض بهــدف 
القضــاء عــى الفقــر املدقــع وعــى الــرشور التــي يجلبهــا الفقــر معــه، 

مثــل الجرائــم واإلدمــان والتوتــر االجتامعــي والســيايس.

عــى أّن الدعــوات املعــارصة لـــ »راتــب املواطــن« ترتكــز عــى مــررات 
ــاس  ــى أس ــوم اآلن ع ــابقة. إذ تق ــوات الس ــن الدع ــة ع ــات مختلف وغاي
ــار التــي خلفهــا التطــور التكنولوجــي املعــارص عــى ســوق العمــل،  اآلث
ــوم العمــل، وعــى دور العمــل يف  ــذي طــرأ عــى مفه وعــى التطــور ال
ــارصة إىل  ــوات املع ــتند الدع ــرش. تس ــاة الب ــادي ويف حي ــام االقتص النظ
ــرة يف  ــت، وألول م ــة بات ــا الحديث ــار أّن التكنولوجي ــول باختص ــرة تق فك
التاريــخ، تدمــر فــرص عمــل أكــر مــام تخلــق. وأّن مســار التدمــري هــذا 
Artificial In- )ســيتعمق أكــر فأكــر مــع صعــود »الــذكاء االصطناعــي« 

 .)Cognitive Function( واملكائــن واألدوات ذاتيــة اإلدراك )telligence
لقــد فصلــت التكنولوجيــا املعــارصة بــني النمــو االقتصــادي وبــني خلــق 
ــه لــن يوجــد  فــرص عمــل. ببســاطة، يقــول أنصــار »راتــب املواطــن« أنّ
ــني  ــا القرن ــع. تكنولوجي ــة للجمي ــل كافي ــرص عم ــتقبل ف ــاك يف املس هن
املاضيــني قضــت عــى العمــل العضــيل والعمــل الروتينــي اليــدوي، أمــا 
ــن  ــد م ــواب مزي ــى أب ــي ع ــددت، وه ــا ه ــارصة فإنّه ــا املع التكنولوجي

ــد، لفــرص العمــل الفكــري والعقــيل.  التهدي

تؤكــد الدراســات والتوقعــات املســتفيضة هــذا التوجــه الجديــد يف 
ذاتيــة  الســيارات  إّن مجــرد تطويــر  املتقدمــة.  الــدول  اقتصاديــات 
القيــادة ســوف يــؤدي إىل تقويــض فــرص عمــل 3.5 مليــون ســائق 
ــة أوكســفورد  ــن جامع ــول دراســة م ــات املتحــدة. وتق شــاحنة يف الوالي
ــى  ــي ع ــن أن تق ــتقبلية ميك ــا املس ــزي« أّن التكنولوجي ــة »ماكن ورشك
ــة صغــرية  ــكا.1  ويف دول ــاً يف أمري ــرص العمــل القامئــة حالي ــن ف 47% م
مثــل الدمنــارك، يتوقــع أن تــؤدي التكنولوجيــا إىل القضــاء عــى 800 
ألــف فرصــة عمــل يف العقــد القــادم، أي مــا يعــادل ثلــث إجــاميل فــرص 
ــرس  ــض إىل الكونغ ــت األبي ــن البي ــر م ــول تقري ــالد. ويق ــل يف الب العم
ــن تقــل أجورهــم عــن  ــاك احتــامل مبقــدار 83% أّن العــامل الذي أّن هن
ــة يف  ــح اآلل ــم لصال ــدون أعامله 20 دوالر بالســاعة يف 2010 ســوف يفق
املســتقبل، وأّن االحتــامل يبلــغ 31% ملــن يحصلــون عــى أجــر يبلــغ 40 
دوالر بالســاعة.2 »راتــب املواطــن« هــو الــرد املناســب عــى عــامل تلتهــم 

ــا الحديثــة فيــه أماكــن العمــل واحــداً بعــد اآلخــر. التكنولوجي

يحاجــج أنصــار »راتــب املواطــن« أّن التطــور التكنولوجــي املعــارص فصــل 
بــني النمــو والعمــل، وأن لهــذا الفصــل تبعــات اجتامعيــة واقتصاديــة 
وفلســفية أيضــاً. إذ طاملــا أّن االقتصــاد مل يعــد قــادرا عــى، وال بحاجــة إىل، 
خلــق وظائــف عمــل للجميــع، فــإّن تعريــف العمــل بأنـّـه »رضوري للحيــاة« 
و»يعطــي معنــى للحيــاة« ...إلــخ مل يعــد صحيحــاً. لقــد بــات مــن الــروري 

1   McKinsey Global Institute: Disruptive Technologies: http://www.mckinsey.
com/~/media/McKinsey/Business%20Functions/McKinsey%20Digital/
Our%20Insights/Disruptive%20technologies/MGI_Disruptive_technolo-
gies_Full_report_May2013.ashx

2 THE ANNUAL REPORT of the COUNCIL OF ECONOMIC ADVISERS. 
Transmitted to the Congress February 2016: https://www.whitehouse.gov/
sites/default/files/docs/ERP_2016_Book_Complete%20JA.pdf

النزاعــات والنازحــني والضحايــا تزيــد بأضعــاف كثــرية عــى نســبتهم مــن 
إجــاميل البــرش. كــام أّن اإلنفــاق العســكري يف املنطقــة مقابــل كل عــريب 

خــالل الفــرتة 1988-2014 يزيــد مبقــدار 65% عــن املتوســط العاملــي.

كيفية االنفكاك من هذا البؤس

ــة  ــبة العالي ــذه النس ــباب به ــود الش ــة أّن وج ــر يف البداي ــد التقري يؤكّ
يشــّكل فرصــة تاريخيــة للنمــو إذا مــا أحســن اســتغاللها. مــن جهــة ثانيــة 
فــإّن التضحيــة بجيــل الشــباب، كــام يحــدث اآلن، ســتكون لــه عواقــب 
اقتصاديــة واجتامعيــة وخيمــة لســنوات طويلة قادمــة. يدعــو التقرير إىل 
تبنــي اســرتاتيجية جديــدة ومنــوذج تنميــة محــوره بنــاء طاقــات الشــباب 
ــب  ــة. ويتطل ــة ثاني ــح الفــرص املتاحــة أمامهــم مــن جه مــن جهــة وفت
األمــر األول سياســات إصــالح للخدمــات األساســية يف املجتمــع تنعكــس 
يف إصــالح التعليــم )كــامً ونوعــاً( والصحــة لضــامن القــددرة واإلمكانيــة 
ــا  ــم. أّم ــات حياته ــي مبتطلب ــل تف ــرص عم ــى ف ــراد ع ــل األف ألن يحص
الجانــب الثــاين فيتطلــب معالجــة للتحديــات التــي تواجــه الشــباب وهــم 
ــري  ــية والتعب ــاة السياس ــى يف الحي ــكل ذو معن ــاهمة بش ــعون للمس يس

عــن آرائهــم ومامرســة حقوقهــم يف املســاءلة.

ويســتنتج التقريــر أن االضطرابــات التــي اجتاحــت املنطقــة منــذ 2011 
ــة  ــة: أزم ــة العربي ــة يف املنطق ــات مرتابط ــالث أزم ــاك ث ــرت أّن هن أظه
الدولــة وأزمــة النمــوذج االقتصــادي وأزمــة السياســة. وعــى الرغــم مــن 
أّن الرتكيــز العــام هــو عــى األزمــة األخــرية إاّل أّن التطــور خــالل العقــد 
القــادم ســوف يعتمــد عــى مــا يطــرأ عــى األزمــات الثــالث معــا. وأّن 
الحلــول لهــذه األزمــات باتــت معروفــة اآلن وعــى هــذا فــإّن التحــدي 
ســيكون يف الــدور الــذي ســيلعبه الشــباب لتحقيــق التغيــري. أخــرياً، يؤكّــد 
التقريــر أّن تحقيــق الســالم واألمــن، عــى املســتوى الوطنــي واإلقليمــي، 
هــو رشط رضوري وســابق مــن أجــل مســتقبل مالئــم ومحفــز للشــباب.
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تطويــر مفاهيــم جديــدة: العمــل جيــد ملــن يرغــب القيــام بــه، وهــو ليــس 
رشط البقــاء، أي رشط القيــام باالســتهالك، وال يجــب أن يكــون محــدداً 
للمكانــة االجتامعيــة. التكنولوجيــا املعــارصة نقلــت العمــل مــن خانــة 
ــو  ــني النم ــذي حــدث ب ــار«. إّن االنفصــال ال ــة »االختي ــرورة« إىل خان »ال
االقتصــادي والعمــل البــرشي يتطلــب بالــرورة خلــق قــوة رشائيــة منفصلــة 
ــب املوظــف«،  ــره »رات ــا يوف ــاً م ــل. وهــذا متام ــن العم أيضــاً ومســتقلة ع
الدخــل الــذي ليــس هنــاك رشوط للحصــول عليــه وال رشوط عــى إنفاقــه.

استفتاء وتجارب عملية
تحظــى فكــرة »راتــب املواطــن« اآلن باهتــامم كبــري يف الوســط األكادميــي 
والســيايس، ولقــد متّكــن أنصــار الفكــرة يف ســويرا مــن جمــع 125 ألــف 
توقيــع إلجــراء اســتفتاء عــن اقــرتاح ينــص عــى اقحــام »راتــب املواطــن« 
يف الدســتور الفيــدرايل. ونــص االقــرتاح عــى أن يحصــل كل مواطــن 
ــدار 2,500  ــرشوط مبق ــري م ــوع وغ ــهري مقط ــغ ش ــى مبل ــويري ع س
فرنــك ســويري لــكل بالــغ و675 فرنــك لــكل طفــل. وجــرى التصويــت 
ــن  ــّن 77% م ــر 2013، ولك ــعبي يف أكتوب ــتفتاء ش ــرتاح يف اس ــى االق ع
ــارصوا الفكــرة أّن االقــرتاح  ــوا ضــد االقــرتاح. ويعتقــد من ــني صوت املواطن
فشــل بســبب ارتفــاع املبلــغ األويل الــذي تــم اقرتاحــه، وأّن راتــب شــهري 
يف حــدود ألــف دوالر ســيحظى بقبــول أكــر، كــام أنـّـه ســيكون يف نطــاق 
ــل دون أن  ــويرا مل يح ــرتاح يف س ــل االق ــن فش ــاً. ولك ــن اقتصادي املمك
يتضمــن الرنامــج االنتخــايب للمرشــح االشــرتايك للرئاســة الفرنســية، 
بينويــت هامــون، فكــرة منــح 750 يــورو لــكل مواطــن فرنــي، عــى أن 

يبــدأ تطبيــق هــذا بالتدريــج بــدءاً مــن العــام 2022.

يتمحــور النقــاش الدائــر حاليــاً بــني أنصــار ومناهــي »راتــب املواطــن« حــول 
أمريــن أساســيني. أوالً، مــا هــو تأثــري املبلــغ املقطــوع الــذي ســيحصل عليــه 
كل فــرد عــى حوافــز العمــل؟ هــل ســيؤدي الراتــب إىل عــزوف النــاس كليــاً 
ــة، ال تعــرض  ــا األكــر راديكالي عــن العمــل؟ إّن معظــم االقرتاحــات، مبــا فيه
»راتــب املواطــن« عــى أنـّـه بديــل للعمــل، بــل هــو مكّمــل لألجــر الــذي يــأيت 
مــن العمــل. ولكّنــه راتــب غــري مــرشوط وهــو مــا يســمح للبــرش باســتخدام 
الوقــت بشــكل ذو معنــى لهــم، مــام ســيزيد ســعادتهم ويرفــع مــن العوائــد 
ــع  ــذي يدف ــد ال ــز الوحي ــس الحاف ــادي لي ــز االقتص ــة. إذ أّن الحاف االجتامعي
ــة مــن  ــة يف أماكــن مختلف ــرش إىل العمــل. وتجــري اآلن دراســات تجريبي الب
ــذه  ــني ه ــن ب ــل. وم ــز العم ــى حاف ــل ع ــر الدخ ــر توفّ ــل أث ــامل لتحلي الع
ــغ شــهري  ــح مبل ــع 2017، حيــث ســيتم من ــدا انطلقــت مطل دراســة يف فنلن
بقيمــة 560 يــورو إىل كل فــرد مــن بــني 2,000 عاطــل عــن العمــل، وســتقوم 
الدراســة مبتابعــة رد فعــل هــؤالء تجــاه ســوق العمــل، وهــل ســيدفعهم هــذا 
إىل االســتمرار بالبحــث عــن أعــامل والســعي لزيــادة دخلهــم أم االنســحاب 
مــن ســوق العمــل مقارنــة بعاطلــني آخريــن لــن يحصلــوا عــى مبلــغ مشــابه، 

ال شــّك أّن مســتوى »راتــب املواطــن« هــو أحــد املحــددات التــي ميكــن 
ــاً ألنصــار  ــا، تبع ــر هن ــز العمــل. ولكــّن أســاس األم ــر عــى حواف أن تؤثّ
ــن  ــرش م ــرر الب ــوف يح ــل س ــن الدخ ــد أدىن م ــري ح ــرتاح، أّن توف االق
»عبوديــة العمــل« ويجعلهــم يختــارون القيــام باألعــامل التــي يرغبــون 
بهــا فقــط، كــام ســوف يشــجع اإلبــداع واملبــادرات والنشــاطات التــي قــد 

ــاً للقامئــني بهــا. ــاً ولكــن مجديــة معنوي ال تكــون مجديــة مادي

ثانيــاً، إّن التكاليــف املاديــة القــرتاح »راتــب املواطــن« ميكــن أن تكــون 
باهظــة وغــري قابلــة للتحمــل. مــن الواضــح أن التكاليــف الكليــة تعتمــد عــى 
مســتوى الراتــب الفــردي الــذي يتــم اقرتاحــه. وهنــاك اآلن تقديــرات مختلفــة 
للتكاليــف بعضهــا باهــظ فعــالً )امتصــاص كامــل إيــراد الرائــب الفيدراليــة 
يف الواليــات املتحــدة( وبعضهــا يقــع يف نطــاق املمكــن )كــام يف حالــة فنلنــدا 
مثــال(.  وبالعالقــة مــع التكاليــف يــدور النقــاش أيضــاً حــول مــا إذا كان متويــل 
ــراد  ــن إي ــل م ــل )متوي ــع الدخ ــر توزي ــم ع ــب أن يت ــن« يج ــب املواط »رات
ــل )أي  ــع الدخ ــادة توزي ــر إع ــي( أو ع ــام الريب ــة أو النظ ــاريع العاّم املش
متويــل مــن فــرض رضائــب معينــة عــى ذوي الدخــل املرتفــع(. ومــن األمثلــة 

عــى رضائــب إعــادة توزيــع الدخــل الريبيــة التــي تُعــرف باســم »رضيبــة 
توبــن« )رضيبــة ضئيلــة عــى تحويــل العمــالت واملضاربــة بالعمــالت(. 
ــب  ــف يج ــوع التكالي ــن« أّن موض ــب املواط ــة »رات ــار مدرس ــج أنص ويحاج
التعامــل معــه مــن منظــور كيل. إذ أّن »راتــب املواطــن« رضوري لخلــق 
طاقــة رشائيــة، طلــب فعــيل، والمتصــاص اإلنتــاج. إذ بغيــاب القــّوة الرشائيــة 
لــن يكــون هنــاك إنتــاج. مــن ناحيــة ثانيــة، فــإّن التكنولوجيــا املعــارصة التــي 
فصلــت بــني اإلنتــاج والتشــغيل ترافقــت أيضــاً مــع زيــادات كبــرية يف أربــاح 
رأس املــال، وهــو مــا يــرر تحّمــل رأس املــال لجــزء كبــري مــن تكاليــف »راتــب 
املواطــن«. أخــرياً، يؤكّــد أنصــار الفكــرة عــى أّن »راتــب املواطــن« ســيؤّدي إىل 
وفــورات اقتصاديــة كبــرية، مثــل تقليــص تركّــز الســكان يف املــدن، وانخفــاض 
أســعار األرايض واإليجــارات وتقليــص حركــة املواصــالت وغريهــا الكثــري 

ــار عنــد حســاب تكاليــف الربــح والخســارة. يتوجــب أخــذه باالعتب

راتب املواطن يف الدول النامية
ــل  ــدول املتطــورة ب ــب املواطــن عــى ال ــي رات ــوات لتبن ــرص الدع ال تقت
متتــد أيضــا اىل الــدول الفقــرية الناميــة. عــى أن املــرر األهــم هنــا هــو 
ــاد  ــة الفس ــر ومحارب ــص الفق ــن يف تقلي ــب املواط ــايب لرات ــدور االيج ال
واالســتغناء عــن الهيــاكل البريوقراطيــة وبرامــج الدعــم املتشــعبة. وترتكــز 
الدعــوة إىل منــح مبلــغ مقطــوع وغــري مــرشوط لــكل مواطــن نظــراً ألّن 
برامــج دعــم الدخــل القامئــة حاليــا التصــل فعليــا إىل كل الفقراء. وال شــك 
ــاع  ــة واتس ــات الكافي ــاب االحصائي ــك غي ــباب وراء ذل ــني األس ــن ب أن م
القطــاع غــري املنظــم وانتشــار الســكان يف األريــاف، فضــال عــن تعقيــدات 
وتعــدد وتراكــب برامــج الدعــم القامئــة. وكل هــذه ميكــن التقليــل مــن 
أثرهــا عــر تبنــي الراتــب املقطــوع واملوحــد. يوجــد يف الهنــد حاليــا أكــر 
مــن 950 برنامــج تديرهــا الحكومــة املركزيــة لدعــم دخــل الفقــراء، هــذا 
ــة  ــد طرحــت الحكوم ــات. ولق ــات الوالي ــج مــن حكوم ــب الرام اىل جان
مؤخــراً فكــرة االســتعاضة عــن كافــة هــذه الرامــج برنامــج موحــد يقــي 
بدفــع 9 دوالرات شــهرياً لــكل مواطــن يف الهنــد. وقــدر خــراء الحكومــة 
أن تكلفــة هــذا الرنامــج املوحــد ســتبلغ 6-7% مــن الناتــج املحــيل للبــالد 
مقارنــة مــع 5% هــي تكاليــف الـــ 950 برنامــج املطبقــة حاليــا. ولكــن يف 
حــني أن خمــس ســكان الهنــد مازالــوا يعيشــون تحــت خــط الفقــر بظــل 
الرامــج الحاليــة فــان نســبة الفقــراء ســوف تنخفــض اىل أقــل مــن %0.5 

عنــد تطبيــق معــاش املواطــن املوحــد. 3

ــن« يف  ــب املواط ــرة »رات ــارزة لفك ــة الب ــات التجريبي ــني التطبيق ــن ب م
ــة  ــدة ســنتني يف منطق ــام 2008 ومل ــة جــرت يف الع ــث تجرب ــامل الثال الع
نائيــة يف ناميبيــا يف جنــوب افريقيــا. وتضمنــت التجربــة منــح كل مواطــن 
يف تلــك املنطقــة )930 شــخص( راتبــاً شــهرياً مقطوعــاً بقيمــة مــا تعــادل 
ــت  ــج كان ــة أّن النتائ ــم التجرب ــر تقيي ــر تقاري ــيك. وتذك 12.4 دوالر أمري
ــوظ  ــن ملح ــط تحّس ــرأ فق ــات. إذ مل يط ــة التوقع ــوق كاف ــة وف إيجابي
عــى الــرشوط الحياتيــة للســكان )واألطفــال بشــكل خــاص( ولكــن أيضــاً 

حــدث تطــّور إيجــايب عــى حافــز البحــث عــن عمــل مأجــور. 4

ــه  ــام ب ــح ق ــن مس ــتفاد م ــطني؟ يُس ــن« يف فلس ــب املواط ــن »رات ــاذا ع م
ــالت  ــن العائ ــن 56% م ــر م ــطيني أّن أك ــاء الفلس ــزي لإلحص ــاز املرك الجه
التــي حصلــت عــى مســاعدات اجتامعيــة يف األرايض الفلســطينية يف العــام 
2006 كانــت عائــالت ال تســتحق الدعــم، يف الوقــت ذاتــه أّن أكــر مــن %28 
مــن العائــالت التــي تســتحق الدعــم مل تحصــل عليــه.5  هــذا التــرب الكبري 
نســبياً، فضــالً عــن تعــدد برامــج دعــم الفقــراء وتعــدد الجهــات التــي تتــوىل 
إدارة برامــج التحويــالت االجتامعيــة، تشــّكل مــرراً كافيــاً لدراســة امكانيــة 
التطبيــق العمــيل لفكــرة »راتــب املواطــن« يف فلســطني ولتقييــم فــرص هــذا 

املنهــج يف توفــري حلــول للمشــاكل املرتافقــة مــع األنظمــة الحاليــة. 

شارك د. صبحي سمور يف كتابة هذا الصندوق

3 The Economist, Feb 2, 2017
4 http://www.globalincome.org/English/BI-worldwide.html
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تحســينها. مــاس 2009.
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املؤرشات االقتصادية الرئيسية يف فلسطني 2010 - 2016

201020112012201320142015املؤرش
20152 2016

الربع الثالثالربع الثاينالربع األولالربع الرابعالربع الثالث

السكان )ألف نسمة(

4,048.44,168.94,293.34,420.54,550.44,682.54,699.24,732.74,766.24,799.84,833.5فلسطني

2,513.32,580.22,649.02,719.12,790.32,862.52,871.62,889.82,908.02,926.32,944.5الضفة الغربية

1,535.11,588.71,644.31,701.41,760.11,820.01,827.61,842.91,858.21,873.51,888.9قطاع غزة

سوق العمل

745.0837.0858.0885.0917.0963.0947.0983.0974.0975.0970.9عدد العاملني )ألف شخص(

41.143.043.443.645.845.845.846.245.845.746.1نسبة املشاركة )%(

23.720.923.023.426.925.927.425.826.626.928.4معّدل البطالة )%(

17.217.319.018.617.717.318.718.718.018.319.6     الضفة الغربية

37.828.731.032.643.941.042.738.441.241.743.2     قطاع غزة

الحسابات القومية )مليون دوالر(

8,913.110,465.411,279.412,476.012,715.612,673.03,216.43,336.53,275.33,355.23,439.4الناتج محيل إجاميل 

8,354.79,602.410,158.511,062.611,840.411,765.63,136.62,926.22,984.83,082.53,170.7       اإلنفاق الخاص

2,500.82,892.33,126.93,381.73,478.23,429.5874.2934.1780.8905.7879.3       اإلنفاق الحكومي

1,921.51,863.82,378.52,707.32,415.02,677.4629.1795.2684.0715.6677.8       التكوين الرأساميل اإلجاميل

1,367.31,799.41,871.12,071.82,172.32,338.1566.2607.0541.9631.6600.1       الصادرات
5,264.35,723.26,299.96,804.07,208.97,537.61,989.71,926.01,716.21,980.21,888.5       الواردات

الناتج املحيل للفرد )دوالر(

2,338.72,664.92,787.22,992.22,960.12,863.9724.4746.0727.4739.8753.0باألسعار الجارية
1,606.41,752.51,807.51,793.31,737.41,744.5432.9441.0441.0447.8442.9 باألسعار الثابتة )أسعار 2004(

ميزان املدفوعات )مليون دوالر(

)1,288.5()1,348.6()1,174.3()1,319.0()1,423.5()5,199.5()5,036.7()4,732.2(4,428.7()3,923.8()3,897.0(امليزان التجاري
599.1749.5857.41,160.31,482.41,712.3440.6430.2364.4404.3401.3ميزان الدخل

1,991.01,104.81,750.51,188.51,405.31,421.5324.8348.9532.4553.3572.8ميزان التحويالت الجارية
)314.4()391()277.5()539.9()658.1()2,065.7()2,149.0()2,383.4()1,820.8()2,069.5()1,306.9( ميزان الحساب الجاري

أسعار الرصف والتضخم
3.743.573.853.613.583.883.843.883.913.823.81سعر رصف الدوالر مقابل الشيكل

5.285.125.435.005.055.485.435.475.515.385.37سعر رصف الدينار مقابل الشيكل
0.32)0.03()0.90(3.752.882.781.721.731.430.040.65معّدل التضخم )%(1

املالية العامة )عى األساس النقدي، مليون دوالر(

1,900.02,175.92,240.12,319.92,791.22,891.4923.1550.4884.5993.5733.0صايف اإليرادات املحلية )مبا فيها املقاصة(

2,983.02,960.73,047.13,250.73,445.93,424.9911.4859.2862.41,151.6879.4النفقات الجارية 

275.1296.2211.0168.4160.9176.432.651.137.154.145.0النفقات التطويرية 

)191.4()212.3()15.0()359.9()20.8()709.9()815.6()1,099.2()1,018.0()1,081.0()1,083.0(فائض/عجز املوازنة الجاري )قبل املنح(

1,277.0977.5932.11,358.01,230.4796.8142.4174.9179.8203.3168.5إجاميل املنح واملساعدات

)22.9()9.0(164.8)185.0(258.7414.886.9121.6)85.9()103.5()81.0(فائض/ عجز املوازنة الكيل )بعد املنح(

1,882.82,212.82,482.52,376.22,216.82,537.22,236.02,537.22,527.02,530.22,553.8الدين العام الحكومي

القطاع املرصيف )مليون دوالر(

8,590.09,110.09,799.011,191.011,822.012,602.312,462.112,602.313,143.613,599.614,068.3موجودات/ مطلوبات املصارف

1,096.01,182.01,258.01,360.01,464.01,461.71,427.01,461.71,483.21,495.21,624.4حقوق امللكية

6,802.06,973.07,484.08,304.08,935.09,654.69,506.59,654.610,054.710,202.610,432.6ودائع الجمهور

2,825.03,483.04,122.04,480.04,895.05,824.75,420.45,824.76,137.36,405.16,666.4التسهيالت االئتامنية

تغطي البيانات األرايض الفلسطينية باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إرسائيل عام 1967 )باستثناء بيانات البطالة والسكان(.
1. معّدل التضخم محسوب عى أساس مقارنة متوسط األرقام القياسية ألسعار املستهلك يف كل سنة )كل ربع( مع متوسطها يف السنة )الربع( السابقة.

2. أرقام 2016 هي بيانات أولية عرضة للتنقيح والتعديل.
األرقام بني األقواس هي أرقام سالبة

البيانات املوجودة يف الجدول حسب آخر تحديث متوافر للبيانات


