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 -1الناتج املحيل اإلجاميل

1

ﻓﻠﺴطﯿن
اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐرﺒﯿﺔ

ﻗطﺎع ﻏزة

500
0

ر16 ، 2

ر15 ، 2

ر14 ، 2

ر13 ، 2

ر12 ، 2

ر11 ، 2

ر10 ، 2

ر09 ، 2

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

شكل  :2-1الناتج املحيل اإلجاميل يف الضفة الغربية* وقطاع غزة
(أسعار ثابتة ،سنة األساس )2004

(مليون دوالر)
2,000

ﻗطﺎع ﻏزة

484.4

508.9

457.8

اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐرﺒﯿﺔ

1,550.8

1,491.6

1,501.5

ر16 ، 2

ر16 ، 1

ر15 ، 2

1,500

1,000

500

0

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

شكل  :3-1نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل يف فلسطني*
حسب املنطقة (أسعار ثابتة ،سنة األساس )2004

(دوالر)
600

اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐرﺒﯿﺔ
ﻓﻠﺴطﯿن

500
400

ﻗطﺎع ﻏزة

300
200
100
0

ر16 ، 2

ر15 ، 2

ر14 ، 2

ر13 ، 2

ر12 ، 2

ر11 ، 2

ر10 ، 2

ر09 ، 2

ر08 ، 2

ر07 ، 2

ر06 ، 2

1

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

1,500
1,000

الفجوة يف الناتج املحيل بني الضفة والقطاع

بالرغــم مــن انخفــاض الفجــوة بــن مســاهمتي الضفــة والقطــاع
يف الناتــج املحــي يف الربــع األول مــن العــام ّ ،2016إل أنّهــا عــادت
لالرتفــاع يف الربــع الثــاين مــن نفــس العــام ،إذ ارتفعــت حصــة
الضفــة الغربيــة مــن الناتــج املحــي اإلجــايل مبقــدار نقطــة ونصــف
حصــة الفــرد مــن الناتــج املحــي
مئويــة .أ ّمــا بالنســبة للفجــوة بــن ّ
بــن الضفــة والقطــاع فلقــد بلغــت  324دوالر .ويبلــغ متوســط
دخــل الفــرد يف قطــاع غــزة  %44فقــط مــن متوســط دخــل الفــرد
يف الضفــة الغربيــة ،وهــذا يشــكّل انخفاضــاً بنحــو أربعــة نقــاط
مئويــة عــن الربــع الســابق.

2,000

ر08 ، 2

شــهد الناتــج املحــي اإلجــايل الفلســطيني (باألســعار الثابتــة )2004
ارتفاع ـاً بنحــو  %1.7خــال الربــع الثــاين  2016مقارنــة مــع الربــع
الســابق ليصــل إىل  2,035مليــون دوالر .وجــاء هــذا النمــو نتيجــة
زيــادة مبقــدار  %4يف الضفــة الغربيــة مقابــل انخفــاض مبقــدار %4.8
يف قطــاع غــزة .وهــذا عــى عكــس مــا حصــل يف الربــع األول ،حيــث
كان النمــو يف القطــاع أعــى مــا كان عليــه يف الضفــة .أ ّمــا فيــا
يتعلــق بنمــو الناتــج املحــي الســنوي بــن الربــع الثــاين  2015والربــع
حصــة
الثــاين  2016يف فلســطني فلقــد بلــغ  .%3.9وعــى صعيــد ّ
الفــرد مــن الناتــج املحــي فقــد ارتفعــت يف الربــع الثــاين مــن العــام
 2016بنحــو نقطــة مئويــة وذلــك مقارنــة مــع الربــع الســابق وبنفــس
القيمــة مقارنــة مــع الربــع املناظــر مــن العــام الســابق.

2,500

ر07 ، 2

والناتــج املحــي اإلجــايل هــو مقيــاس للتدفــق وليــس مقيــاس
للمخــزون (أي لقيمــة رأس املــال املرتاكمــة يف دولــة مــا) .يتــم قيــاس
الناتــج املحــي اإلجــايل مــن جانبــن :جانــب اإلنتــاج (قيمــة مــا
يُنتجــه كل قطــاع مــن القطاعــات االقتصادية ،مثــل الزراعــة والصناعة
وغريهــا) ومــن جانــب االســتخدام (قيمــة االســتخدامات املختلفــة
للبضائــع التــي تــم إنتاجهــا ،مثــل االســتهالك املحــي ،واالســتثامر).
ومــن املهــم مالحظــة أنّــه نظ ـرا ً أل ّن جــزءا ً مــن االســتهالك املحــي
يــأيت مــن االســترياد ،وأ ّن قسـاً مــن اإلنتــاج املحــي يذهــب للتصدير،
فــإ ّن حســاب قيمــة الناتــج املحــي اإلجــايل مــن جهــة االســتخدام
تتطلــب إضافــة التصديــر وطــرح االســترياد.

(مليون دوالر)

ر06 ، 2

الناتــج املحــي اإلجــايل هــو القيمــة النقديــة لكافــة أنــواع البضائــع
والخدمــات التــي يتــم إنتاجهــا يف اقتصــاد معــن خــال فــرة زمنيــة
محــددة .ويأخــذ هــذا املتغــر قيمــة البضائــع النهائيــة يف االعتبــار
لتج ّنــب ازدواجيــة الحســاب .ويُدعــى هــذا املتغــر "باملحــي" ألنّــه
يســ ّجل قيمــة اإلنتــاج داخــل منطقــة جغرافيــة معينــة ،وبغــض
عــا إذا كان مــن قــام باإلنتــاج مواطــن أو غــر مواطــن
النظــر ّ
(متغــر الناتــج "القومــي" يأخــذ باالعتبــار إنتــاج املواطنــن لدولــة
مع ّينــة ،ســواء كانــوا يعيشــون داخــل البلــد أو خارجــه) .ويتــم
تقييــم الناتــج املحــي باألســعار الجاريــة أو األســعار الثابتــة يف ســنة
معينــة (ســنة األســاس) .واألخــر يعـ ّـر عــن الزيــادة الحقيقيــة يف
اإلنتــاج ،نظــرا ً ألنّــه يســتثني الزيــادة التــي تولّــدت مــن ارتفــاع
األســعار (التضخــم) منــذ ســنة األســاس.

شكل  :1-1الناتج املحيل اإلجاميل يف فلسطني* حسب املنطقة
(أسعار ثابتة ،سنة األساس )2004

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

فلسطني*
الضفة الغربية*

الربع الثاين
2015
444.7
578.9

الربع األول
2016
444.3
564.0

(دوالر)
الربع الثاين
2016
448.7
582.6

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

شكل  :4-1متوسط الدخل الفردي يف قطاع غزة مقارنة مع الضفة
الغربية* (أسعار ثابتة ،سنة األساس )2004

(نسبة مئوية )%
50

45

%48.6

%44.4

%43.7

بنية الناتج املحيل اإلجاميل
تغــر كبــر عــى بنيــة الناتــج املحــي بــن الربعــن املتتاليــن
مل يطــرأ ّ
(األول  2016والثــاين  ،)2016وكذلــك بــن الربعــن املتناظريــن (الثــاين
حصــة اإلدارة العامــة والدفــاع
 2015والثــاين  .)2016باســتثناء ارتفــاع ّ
وغريهــا بــن الربعــن املتتاليــن بنحــو  1.8نقطــة مئويــة وذلــك عــى
حســاب االنخفــاض يف القطاعــات اإلنتاجيــة (زراعــة وصناعــة وتعديــن
وكهربــاء ومــاء وإنشــاءات) التــي بلغــت حصتهــا نحــو  %24فقــط ،وهــذا
اســتمرار لالتجــاه الــذي بدأمنــذ ســنوات بتمــدد قطاعــات الخدمــات عــى
حســاب القطاعــات اإلنتاجيــة األساســية.

35
ر2016 ، 2

ر2015 ، 2

ر2016 ، 1

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

شكل  :5-1التوزيع املئوي ملساهامت األنشطة يف الناتج املحيل
اإلجاميل (أسعار ثابتة ،سنة األساس )2004

(نسبة مئوية )%
100

اإلنفاق عىل الناتج املحيل

اﻹدارة اﻟﻌﺎﻤﺔ واﻟدﻓﺎع وﻏﯿرﻫﺎ

بلغــت الزيــادة املطلقــة يف قيمــة الناتــج املحــي اإلجــايل بــن الربــع
الثــاين  2015والربــع الثــاين  2016نحــو  76مليــون دوالر (وهــو مــا
ميثــل منــوا ً مبقــدار  %3.9كــا ذكرنــا) .وإذا مــا نظرنــا إىل كيفيــة توزّع
اإلنفــاق عــى هــذه الزيادة نجــد أ ّن اإلنفاق االســتهاليك النهــايئ ازداد
مبقــدار  149مليــون خــال الفــرة ،وهــو أكــر مــن الزيــادة الكل ّيــة
يف الناتــج املحــي .هــذه الفجــوة بــن زيــادة االســتخدام وزيــادة
اإلنتــاج يف االقتصــاد تــم سـ ّدها بانخفــاض االســتثامر (مبقــدار )%2.7
وباالســترياد مــن الخــارج (بانخفــاض صــايف الصــادرات ،أي الصــادرات
مطروحــاً منهــا الــواردات) .إذ ازداد العجــز يف صــايف الصــادرات
مبقــدار  67مليــون دوالر ،نتيجــة ارتفــاع الــواردات مبقــدار  40مليــون
وانخفــاض الصــادرات مبقــدار  27مليــون دوالر.
جدول  :2-1اإلنفاق عىل الناتج املحيل اإلجاميل يف األرايض
الفلسطينية* (أسعار ثابتة ،سنة األساس )2004

الستهالك الخاص
االستثامر (التكوين الرأساميل)
االستهالك الحكومي
الصادرات
الواردات ()-

40

الربع الثاين
2015
1,734.0
457.6
535.6
456.7
1,206.8

(مليون دوالر)
الربع الثاين
2016
1,881.0
445.3
537.4
430.1
1,247.0

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

اﻟﺨدﻤﺎت

اﻟﻨﻘل واﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ

%26.7

%24.9

%25.2

%20.3

%20.3

%19.6

%28.9

%29

%29.7

%24.1

%25.8

%25.5

ر2016 ، 2

ر2016 ، 1

ر2015 ، 2

80

60

40

20
اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻹﻨﺘﺎﺠﯿﺔ

0

شكل  :6-1نسب اإلنفاق عىل الناتج املحيل اإلجاميل يف األرايض
الفلسطينية* (أسعار ثابتة ،سنة األساس )2004

(نسبة مئوية )%
150

اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر

21.9

23.4

21.2

23.9

26.4

27.3

26.2

25.5

23.1
28.5

100

اﻻﺴﺘﻬﻼك اﻟﺤﻛوﻤﻲ

92.4

88.5

89.1

88.2

-40.1

-38.3

-37.7

-38.3

-43.4

ر2016 ، 2

ر2015 ، 2

ر2014 ، 2

ر2013 ، 2

ر2012 ، 2

اﻻﺴﺘﻬﻼك اﻟﺨﺎص

91.2

50

0
ﺼﺎﻓﻲ اﻟﺼﺎدرات

-50

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

1

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

(ألف)

تُ يّــز إحصــاءات ســوق العمــل بــن عــدد الســكان وبــن القــوة
البرشيــة .كــا تُ ّيــز اإلحصــاءات بــن القــوة البرشيــة والقــوى العاملة.
القــوة البرشيــة ،حســب تعريــف الجهــاز املركــزي لإلحصــاء ،هــي عدد
الســكان الذيــن تزيــد أعامرهــم عــى  15ســنة ،بينــا القــوى العاملــة
تشــمل فقــط األشــخاص املؤهلــن واملســتع ّدين للعمــل .أخـرا ً هنــاك
عــدد العاملــن فعليـاً ،والفــارق بــن القــوى العاملــة وعــدد العاملــن
فعليـاً يقيــس معـ ّدل عــدد العاطلــن عــن العمــل .يوضّ ــح الشــكل 1-2
العالقــة بــن هــذه املتغـرات .وصــل عــدد ســكان الضفــة والقطــاع يف
الربــع الثــاين  2016إىل نحــو  4,800ألــف نســمة ،والقــوة البرشيــة إىل
 2,918ألــف والقــوى العاملــة إىل  1,334ألــف.

)ﻤﻨﺘﺼف اﻟﻌﺎم(

4,000

اﻟﻘوة اﻟﺒﺸرﯿﺔ

2,000
اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ
1,000
ﻋدد اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن
0
ر16 ، 2

ر15 ، 4

ر15 ، 2

ر14 ، 4

ر14 ، 2

ر13 ، 4

ر13 ، 2

ر12 ، 4

ر12 ، 2

1

مصــدر األرقــام يف هــذا القســم :الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني  ،2016مســح القــوى
العاملة ،رام الله-فلسطني	

ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌوﯿﺔ )(%
100
80

ﻗطﺎع ﻏزة

60

إﺴراﺌﯿل واﻟﻤﺴﺘوطﻨﺎت
ﻗطﺎﻋﺎت أﺨرى

ﻗطﺎع ﺨﺎص

40
اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐرﺒﯿﺔ
20
ﻗطﺎع ﻋﺎم
0
ﺤﺴب اﻟﻤﻨطﻘﺔ

ﺤﺴب اﻟﻘطﺎع

شكل  :3-2التوزيع النسبي للعاملني يف فلسطني حسب النشاط
االقتصادي الربع الثاين ( 2016نسبة مئوية )%
اﻟزراﻋﺔ واﻟﺼﯿد واﻟﺤراﺠﺔ

بلغــت نســبة العاملــن يف قطاعــات الخدمــات يف فلســطني يف الربــع
الثــاين  2016نحــو  .%35وترتفــع هــذه النســبة إىل  %56يف قطــاع
غــزة .وحلــت التجــارة يف املركــز الثــاين يف فلســطني ،بنســبة  %22مــن
العاملــن .ويُالحــظ أ ّن البنــاء والتشــييد كان يُشـغّل  %20مــن العاملني
يف الضفــة ولكــن أقــل مــن  %5يف قطــاع غــزة .يف حــن تتقــارب نســبة
تشــغيل العاملــن يف قطــاع التجــارة واملطاعــم والفنــادق بــن الضفــة
الغربيــة وقطــاع غــزة ،والتــي بلغــت حــول .%22
يقيــس معــ ّدل البطالــة نســبة العاطلــن عــن العمــل إىل عــدد
األشــخاص يف القــوى العاملــة .ارتفــع مع ـ ّدل البطالــة يف فلســطني
إىل  %26.9يف الربــع الثــاين  ،2016وهــذا أعــى بنقطتــن مئويتــن
مــن الربــع املناظــر مــن العــام  ،2015ومبقــدار نصــف نقطــة مئويــة

ر11 ، 4

إﺴراﺌﯿل واﻟﻤﺴﺘوطﻨﺎت

توزيع العاملة

البطالة

ر11 ، 2

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

هنــاك فــارق كبــر بــن نســبة املشــاركة يف أوســاط الذكــور وأوســاط
اإلنــاث يف فلســطني ،إذ ترتفــع النســبة إىل  %71بــن الذكــور،
وتنخفــض إىل نحــو  %20فقــط بــن اإلنــاث .وليــس هنــاك فــارق
يُذكــر يف هــذا التبايــن بــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة .ومــن
الواضــح أ ّن انخفــاض نســبة املشــاركة بــن اإلنــاث يف فلســطني هــو
الســبب وراء انخفــاض نســبة املشــاركة الكليــة.
ارتفــع عــدد العاملــن يف فلســطني بشــكل طفيــف ،مبقــدار  ،%0.1بــن
الربــع األول  2016والربــع الثــاين  ،2016ووصــل إىل  975ألــف عامــل.
وتــوزّع العاملــون يف الربــع الثــاين  2016بــن  %59يف الضفــة و %29يف
القطــاع و( %12أو نحــو  114ألــف) عامــل يف إرسائيــل واملســتعمرات.
أ ّمــا بالنســبة لتوزيــع العاملــن حســب النشــاط االقتصــادي ،يزيــد عــى
الخمــس منهــم يعملــون يف القطــاع العــام ،وترتفــع هــذه النســبة إىل نحــو
 %37يف قطــاع غــزة.

3,000

ر10 ، 4

تشــر األرقــام إىل أ ّن نســبة القــوى العاملــة إىل القــوة البرشيــة يف
فلســطني (وهــو مــا يُعــرف بنســبة املشــاركة) تراوحــت حــول  %46يف
الســنوات األخــرة .وهــذه النســبة قريبــة مــن النســب الســائدة يف دول
املنطقــة ( %42يف األردن مثــا يف العــام  2014حســب بيانــات البنــك
الــدويل) ،ولك ّنهــا تختلــف بشــكل ملحــوظ عــن نظرياتهــا يف الــدول
املتطــورة ،حيــث تصــل نســبة املشــاركة إىل  %60أو أعــى كــا يف أملانيــا
والرنويــج عــى ســبيل املثــال.

ﻋدد اﻟﺴﻛﺎن

5,000

ر10 ، 2

نسبة املشاركة

6,000

ﻤﺤﺎﺠر وﺼﻨﺎﻋﺔ ﺘﺤوﯿﻠﯿﺔ

اﻟﺨدﻤﺎت واﻟﻔروع اﻻﺨرى

اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﯿﯿد
اﻟﻨﻘل واﻟﺘﺨزﯿن
اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﻤطﺎﻋم واﻟﻔﻨﺎدق

واﻻﺘﺼﺎﻻت

جدول  :1-2معدّ ل البطالة بني األفراد املشاركني يف القوى العاملة
يف فلسطني حسب املنطقة والجنس للربع الثاين )%( 2016
الضفة الغربية
قطاع غزة
فلسطني

ذكور
15.3
34.4
22.1

إناث
30.5
65.3
44.7

املجموع
18.3
41.7
26.9
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تقريبـاً عــن الربــع الســابق .وجــاء االرتفــاع بــن الربعــن املتناظريــن
نتيجــة ارتفــاع مع ـ ّدل البطالــة يف الضفــة الغربيــة (مبقــدار ثــاث
نقــاط مئويــة) يف حــن اســتقر املعـ ّدل يف قطــاع غــزة تقريبـاً عــى
مســتواه الســابق ،وهــو املعـ ّدل الــذي تقــول املصــادر املختلفــة أنّــه
أعــى معـ ّدالت البطالــة يف العــامل.
من بني أبرز مواصفات البطالة يف األرايض الفلسطينية التايل:
 )1أنّهــا مرتفعــة يف أوســاط الشــباب :بلــغ معـ ّدل البطالة بني الشــباب
الذيــن تــراوح أعامرهــم بــن  24 - 15ســنة %67.9( ،%41.0
ـؤش عــى أ ّن نســبة كبــرة مــن
لإلنــاث %34.9 ،للذكــور) .وهــذا يـ ّ
العاطلــن عــن العمــل هــم مــن الداخلــن الجــدد إىل ســوق العمــل
(انظــر الصنــدوق عــن مســح انتقــال الشــباب مــن التعليــم إىل
ســوق العمــل يف هــذا العــدد مــن املراقــب االقتصــادي).
 )2أ ّن البطالــة تــزداد مــع نقــص التعليــم بالنســبة للذكــور ،ولكــن
األمــر معكــوس عنــد اإلنــاث (انظــر الشــكل  :)5-2بلــغ معـ ّدل
البطالــة يف الربــع الثــاين مــن العــام  2016نحــو  %31.2عنــد
الذكــور الذيــن مل يحصلــوا عــى أي تعليــم ،بينــا كان %19.3
عنــد ذوي تعليــم  13ســنة فأكــر .أ ّمــا عنــد اإلنــاث فــإ ّن بطالــة
ذوات تعليــم  13ســنة فأكــر  %50.9بينــا هــي  %5.0فقــط
بــن اللــوايت مل يحصلــن عــى أي تعليــم.

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

400

193
158

146

64
9

25

44

55+

45-54

35-44

100

134

-

اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن

15-24
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شكل  :5-2أعداد العاملني والعاطلني عن العمل يف فلسطني
حسب املستوى التعليمي وحسب الجنس (الربع الثاين )2016
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شكل  :6-2معدّ ل النمو يف الناتج املحيل اإلجاميل
ومعدّ ل البطالة يف فلسطني
ﻤﻌ ّد ل اﻟﺒطﺎﻟﺔ
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يصـ ّور الشــكل  7-2والجــدول  2-2ســاعات وأيــام العمــل للعاملــن
الفلســطينيني .ويالحــظ أ ّن هنــاك تقاربــاً يف متوســط عــدد أيــام
العمــل الشــهرية يف الضفــة والقطــاع ،ولكـ ّن متوســط عــدد ســاعات
العمــل األســبوعية يف الضفــة الغربيــة يزيــد مبقــدار  %18عــن
مثيلــه يف قطــاع غــزة .وال يخفــى أ ّن هــذا يعــود إىل نقــص فــرص
العمــل يف القطــاع وليــس لــه عالقــة بارتفــاع اإلنتاجيــة وتفضيــل

200

247

يعــرض الشــكل  6-2منحنيــن ،أحدهــا ملعــ ّدل منــو اإلنتــاج
(باألســعار الثابتــة) واآلخــر يصــ ّور معــ ّدالت البطالــة يف كل ربــع
ســنة بــن الربــع الثــاين  2012والربــع الثــاين  .2016لعـ ّـل أ ّول مــا
يلفــت النظــر يف الشــكل البيــاين هــو التذبــذب الحــاد يف منحنــى
مع ـ ّدل منــو الناتــج املحــي اإلجــايل .ال شــك أ ّن جــزءا ً مــن هــذا
التذبــذب ميكــن تفســره بالطبيعــة املوســمية للناتــج املحــي ،إذ
أ ّن النشــاط االقتصــادي يخمــد قلي ـاً يف الشــتاء والخريــف مقارنــة
بالفصــول األخــرى .ولك ـ ّن أثــر العوامــل السياســية والقيــود التــي
يفرضهــا االحتــال عــى النشــاط االقتصــادي لهــا دور أكــر أهميــة يف
تفســر التذبــذب الحــاد والــدوري يف النمــو االقتصــادي .املالحظــة
الثانيــة عــى الشــكل البيــاين هــي يف وجــود ترافــق واضــح بــن
حركــة املنحنيــن .إذ كلّــا ارتفــع مع ـ ّدل منــو اإلنتــاج ترافــق هــذا
مــع هبــوط مع ـ ّدل البطالــة ،والعكــس بالعكــس.

ساعات وأيام العمل

300

314

منو اإلنتاج وتغري البطالة

وإذا مــا قمنــا بإجـراء متريــن بســيط للربــط بــن املتغرييــن يف الفــرة
بــن الربــع الثــاين  2012والربــع الثــاين  2016نجــد أ ّن كل زيــادة يف
معـ ّدل النمــو مبقــدار  %1ترافقــت مــع انخفــاض يف معـ ّدل البطالــة
املبســطة
مبقــدار  %0.26خــال الفــرة املدروســة .هــذه العالقــة ّ
والتقريبيــة ت ُعطــي فكــرة رسيعــة عــن مقــدار التســارع الــازم يف
معــ ّدل النمــو ،والفــرة الزمنيــة الطويلــة الرضوريــة ،مــن أجــل
تحقيــق تخفيــض ملمــوس يف معـ ّدالت البطالــة العاليــة يف فلســطني
بشــكل عــام ،ويف قطــاع غــزة بشــكل خــاص.

500
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الراحــة ،وهــي العوامــل التــي تفــر انخفــاض ســاعات العمــل يف
الــدول املتق ّدمــة.
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شكل  :8-2متوسط ووسيط األجر اليومي بالشيكل للمستخدمني
معلومي األجر يف فلسطني
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• أ ّن متوســط أجــر العاملــن يف القطــاع الخــاص أدىن مــن أجــر
العاملــن يف القطــاع العــام ،بنســبة  %15يف الضفــة وبنســبة
 %60يف غــزة.
• أ ّن هنــاك فجــوة جندريــة يف األجــور :بلــغ األجــر اليومــي
لإلنــاث يف القطــاع الخــاص يف الضفــة الغربيــة  %75مــن األجــر
اليومــي للذكــور ،إلّ أ ّن األمــر معكــوس يف القطــاع العــام ،فقــد
بلــغ األجــر اليومــي للذكــور يف الضفــة الغربيــة  %98مــن
األجــر اليومــي لإلنــاث.
• أ ّن نحــو  %47مــن العاملــن يف القطــاع الخــاص يف غــزة( ،و%9
يف الضفــة) يحصلــون عــى أجــر يومــي أقــل مــن الحــد األدىن
لألجــور ( 65شــيكل) .ملعرفــة أكــر حــول هــذا املوضــوع ،راجع
الصنــدوق  2حــول تطبيــق قـرار الحــد األدىن لألجــور يف العــدد
 45مــن املراقــب االقتصــادي.
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مــن الــروري عنــد مقارنــة متوســط أجــر عـ ّـال الضفــة يف إرسائيل
مــع أجــر العاملــن يف الضفــة التنبّــه إىل التكاليــف اإلضافيــة التــي
العــال الفلســطينيون الذيــن يعملــون يف إرسائيــل ،إذ
يتح ّملهــا
ّ
غالبـاً مــا يضطــر هــؤالء إىل دفــع مبلــغ لوســطاء التصاريــح والعمــل
(يقــ ّدر بنحــو  1,500شــيكل شــهرياً) ،كذلــك يدفــع هــؤالء بــدل
مواصــات (نحــو  500شــيكل) .يُضــاف إىل ذلــك ســاعات االنتظــار
الطويلــة عــى املعابــر والتــي مت ـ ّد يــوم العمــل إىل  16ســاعة بــدالً
عــن  8ســاعات .كذلــك مــن املهــم التأكيــد عــى وجــود فــوارق
عــال الضفــة الذيــن يعملــون داخــل الخــط
مه ّمــة بــن أجــر ّ
األخــر والعــال الذيــن يعملــون يف املســتعمرات ،وهــو مــا أكّــده
وزيــر املاليــة اإلرسائيــي يف ترصيــح يف أواســط شــهر آب املــايض.
وباإلضافــة إىل ارتفــاع األجــور االســمية للعاملــن يف إرسائيــل
واملســتعمرات ،والتبايــن بــن متوســط ووســيط األجــر بــن العاملــن
يف الضفــة وغــزةُ ،يكــن إضافــة املالحظــات التاليــة عــن األجــور:

23

ﯿوم

ﺴﺎﻋﺔ
44
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بلــغ األجــر اليومــي املتوســط للعاملــن يف فلســطني  110.4شــيكل يف
الربــع الثــاين  .2016ولكـ ّن هــذا الرقــم املتوســط يخفــي تباينـاً كبـرا ً
بــن متوســط األجــر للذيــن يعملــون يف الضفــة والقطــاع مــن جهــة
ولعــال الضفــة العاملــن يف إرسائيــل واملســتعمرات (انظــر الجــدول
 .)3-2تُشــر األرقــام إىل أ ّن متوســط أجــر العاملــن يف إرسائيــل
واملســتعمرات يبلــغ نحــو ثالثــة أضعــاف أجــر العاملــن يف قطــاع
غــزة .ال بــل إ ّن الهـ ّوة تتســع أكــر عنــد أخــذ األجــر الوســيط .واألجــر
الوســيط لــه داللــة أعــى وأفضــل مــن األجــر املتوســط ،ألنّــه يعــر
عــن املســتوى الــذي يحصــل نصــف العاملــن عــى أجــر أعــى منــه،
والنصــف اآلخــر عــى أجــر أدىن منــه (انظــر الشــكل  8-2ملالحقــة
الفــارق بــن األجــر املتوســط والوســيط) .الحــظ أ ّن وســيط األجــر يف
قطــاع غــزة ال يزيــد إلّ قليــا عــى نصــف وســيط األجــر يف الضفــة
الغربيــة .ومــن امللفــت للنظــر أ ّن متوســط األجــر اليومــي لكافــة
العاملــن ارتفــع مبقــدار  1.8شــيكل بــن الربــع األول والثــاين 2016
(نتيجــة ارتفــاع متوســط أجــر العاملــن يف إرسائيــل بشــكل أســايس)
إلّ أ ّن األجــر الوســيط لكافــة العاملــن انخفــض مبقــدار  2.3شــيكل
بــن الربعــن (بســبب انخفاضــه للعاملــن يف الضفــة الغربيــة).

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

جدول  :2-2ساعات العمل األسبوعية وأيام العمل الشهرية
حسب املنطقة (الربع الثاين )2016
مكان العمل
الضفة الغربية
قطاع غزة
ارسائيل واملستوطنات
املجموع

متوسط الساعات
األسبوعية
44.5
37.8
40.7
41.9

متوسط أيام العمل
الشهرية
23.1
23.0
20.1
22.5

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

متوسط األجر اليومي

األجر الوسيط اليومي

الضفة الغربية
قطاع غزة
ارسائيل واملستوطنات

98.3
61.6
221.9

88.5
46.0
200.0

املجموع

110.4

90.0
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صندوق  :1نتائج مسح انتقال الشباب من التعليم إىل سوق العمل
يحظــى موضــوع تأهيــل وتشــغيل الشــباب يف ســوق العمــل باهتــام كبــر
مــن قبــل صانعــي القــرار يف معظــم دول العــامل .وال يعــود الســبب يف
ذلــك فقــط إىل أ ّن بطالــة الشــباب مرتفعــة عــن مســتوى البطالــة العــام يف
الــدول الغنيــة والفقــرة عــى حــد ســواء ،مــع مــا يولــده هــذا مــن احتقــان
ســيايس واجتامعــي .ولكـ ّن الســبب يعــود أيضـاً إىل أ ّن بطالــة الشــباب لهــا
انعكاســات ســلبية عــى أداء االقتصــاد عــى املــدى الطويــل كــا أثبتــت
األبحــاث االقتصاديــة .ذلــك أل ّن ســقوط الشــباب يف فــخ البطالــة غالبــاً
مــا يــؤ ّدي إىل اســتقرارهم يف البطالــة املزمنــة .كــا أ ّن بطالــة الشــباب
لهــا انعكاســات وخيمــة عــى حافــز التعليــم وعــى النمــو االقتصــادي يف
طويــل األمــد.

شكل  :1مشاركة الشباب ( 15-29سنة) يف ق ّوة العمل
(نسبة لكل فئة) 2015

تُشــر األرقــام إىل أ ّن بطالــة الشــباب يف الضفــة والقطــاع هــي األعــى يف
منطقــة «املينــا» ،وهــي تزيــد عــى  %10فــوق معـ ّدل البطالــة اإلجــايل
يف فلســطني .ويتــوزّع معـ ّدل البطالــة اإلجــايل بــن الشــباب يف فلســطني
بــن  %26.7للذكــور و %56.2لإلنــاث .وعنــد أخــذ تعريــف منظمــة
املوســع للبطالــة فــإ ّن معـ ّدل بطالة الشــباب يف فلســطني
العمــل الدوليــة ّ
1 School to Work Transition Survey.
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شكل  :2البطالة بني الشباب ( 15-29سنة) (بالنسبة إىل
الشباب يف قوة العمل 2015 )%

ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌوﯿﺔ )(%

يوفّــر «مســح القــوى العاملــة» الــذي تجريــه أجهــزة اإلحصــاء الوطنيــة
دوريـاً يف معظــم الــدول (مبــا فيهــا الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني)،
معلومــات مه ّمــة حــول وضــع الشــباب يف ســوق العمــل .ولك ـ ّن املســوح
ال توفــر معلومــات محــددة حــول العقبــات التــي يواجههــا الشــباب ،كــا
ال تســمح باختبــار نوعيــة وطبيعــة عقــود العمــل ،وال بســهولة وسالســة
االنتقــال مــن التعليــم إىل ســوق العمــل.

واضــح مــن الشــكل ،أ ّن مشــاركة الشــباب يف قــوة العمــل يف فلســطني
متدنيــة مقارنــة باملتوســط الــدويل ،ويعــود هــذا أساســاً إىل انخفــاض
مشــاركة الشــابات ،إذ أ ّن  %83.9منهــن خــارج القــوة العاملــة يف العــام
 .2015وال تزيــد نســبة الشــابات العامــات عــى  %7.1مــن الس ـكّان يف
فلســطني .وتتــوزّع أســباب البقــاء خــارج قــ ّوة العمــل عــى االلتحــاق
بالتعليــم أساســاً ( %78.9للذكــور و %55.5لإلنــاث مــن مجمــوع
الشــباب خــارج قــ ّوة العمــل) ،وبســبب املســؤوليات العائليــة (%1.6
للذكــور و %30.6لإلنــاث)

60

65.4

عــى أ ّن صياغــة وتطبيــق سياســات مالمئــة ترمــي إىل تقليــص بطالــة
الشــباب تتطلــب يف املقــام األول توفّــر معلومــات وبراهــن قاطعــة أمــام
صانعــي القـرار :ملــاذا أصبــح الحصــول عــى عمــل مالئــم هدفـاً صعــب
املنــال أمــام عــدد كبــر مــن شــبان اليــوم؟ َمــن ِمــن الشــباب يتأث ّــر
أكــر مــن غــره (مــن غريهــا) نتيجــة الوضــع البائــس لســوق العمــل؟
أيــن يوجــد هــؤالء األكــر عرضــة للتأثــر؟ ومــا هــي اآلثــار طويلــة األمــد
لبطالــة الشــباب عــى مســتقبلهم املهنــي وعــى تطـ ّور االقتصــاد بشــكل
عــام؟

وبهــدف ســد هــذه الثغـرات طـ ّورت «منظمــة العمــل الدوليــة» اســتبياناً
قياســياً يحمــل اســم «االنتقــال مــن التعليم إىل ســوق العمــل» )SWTS(1
وهــذا االســتبيان خــاص بعالقــة الشــباب الذيــن ت ـراوح أعامرهــم بــن
 15و 29ســنة مــع ســوق العمــل .وت ـ ّم تطبيــق هــذا االســتبيان يف عــدد
كبــر مــن الــدول ،كــا ت ـ ّم تنفيــذه مرتــن يف فلســطني ،األوىل يف العــام
 2013والثانيــة يف العــام ( 2015ظهــرت نتائــج املســح األخــر يف شــهر
ترشيــن األول  .)2016وفيــا يــي عــرض لبعــض املعلومــات التــي وفّرهــا
االســتبيان األخــر.

ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌوﯿﺔ )(%
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شكل  :3البطالة ومستوى التعليم عند الشباب ( 15-29سنة)
(نسبة العاطلني من كل فئة) ()2015
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املوســع يحــد جزئيــاً مــن رشط
يرتفــع إىل ( %46.2تعريــف البطالــة ّ
البحــث عــن عمــل بشــكل نشــط ومســتمر) .ومــن املهــم اإلشــارة إىل
أ ّن البطالــة طويلــة األمــد (أكــر مــن ســنتني) مرتفعــة بشــكل ملحــوظ،
وتبلــغ نســبتها  %54.8مــن إجــايل الشــباب العاطلــن .وارتفــاع البطالــة
طويلــة األمــد لــه انعكاســات ســلبية قويــة عــى االقتصــاد بشــكل عــام
وعــى نفســية ومســتقبل العاطــل عــن العمــل بشــكل خــاص.
واضــح مــن الشــكل  3أ ّن معــ ّدل البطالــة يرتفــع مــع ارتفــاع املؤهــل
العلمــي .وال يخفــى أثــر هــذا عــى العائــد عــى التعليــم وحافــز
االلتحــاق بالتعليــم .ولكـ ّن هــذه األرقــام تُخفــي تباينـاً قويـاً بــن الذكــور
واإلنــاث ،إذ أ ّن البطالــة تتناقــص مــع زيــادة التعليــم عنــد الذكــور ،ولك ّنها
تتزايــد مــع ارتفــاع التعليــم عنــد اإلنــاث .وتُشــر نتائــج املســح إىل أ ّن
 %30.2مــن الشــباب تركــوا التعليــم قبــل امتــام املســتوى التعليمــي
الــذي التحقــوا بــه .ومــن األســباب الرئيســية للمغــادرة يف وقــت مبكــر،
انقطــاع االهتــام بالتعليــم وفوائــده ( )%36.6يليــه الفشــل باالمتحانــات
(.)%20
يشــر الشــكل  4أ ّن  %57.4مــن الشــباب العاملــن يعملــون كعاملــة غــر
منظمــة يف القطــاع املنظــم .كــا ت ُشــر األرقــام إىل أ ّن  %8.6فقــط مــن
الشــباب العاملــن يعملــون لحســابهم الخــاص أو كأربــاب عمــل.
وأظهــرت النتائــج أيضـاً أ ّن غالبيــة الشــباب العاملــن ال تتناســب مؤهالتهــم
مــع الوظائــف التــي يشــغلونها ( ،)%63.3إذ أ ّن نصفهــم تقريب ـاً يعتــرون
أ ّن مســتواهم التعليمــي أعــى مــن العمــل الــذي يقومــون بــه ،و%13.6
يقولــون العكــس.

االنتقال من التعليم إىل العمل ()SWTS

طـ ّورت منظمــة العمــل الدوليــة مــؤرشات للداللــة عــى الظــروف التــي
ميــر بهــا الشــباب ،واملشــاكل التــي يعانــون منهــا ،خــال مســار االنتقــال
مــن آخــر مرحلــة تعليــم إىل أول وظيفــة عمــل .ووضعــت املنظمــة
تعريف ـاً محــددا ً لثــاث مراحــل:
• الشــباب الذيــن أنهــوا مرحلــة االنتقــال :والــرط األســايس هنــا هــو
أن يكــون الشاب/الشــابة قــد حصــل عــى عمــل الئــق .والعمــل
الالئــق هــو العمــل الــذي يحقــق واحــدا ً مــن الصفتــن التاليتــن:
أن يكــون عمـاً دامئـاً (غــر مؤقــت) مــع عقــد عمــل قيــايس عــادي،
أو أن يكــون العامــل راضي ـاً متــام الــرىض عــن العمــل الــذي يؤديــه
(رشط تقييــم ذايت).
• الشــباب الذيــن ميــرون بعمليــة االنتقــال :وتضــم هــذه الفئــة
الشــباب العاطلــن عــن العمــل حاليــاً ،أو الذيــن يعملــون حاليــاً
ولكــن دون عقــود عمــل ،أو الذيــن يعملــون بعمــل غــر مـ ٍ
ـرض أو
بعمــل مؤقــت .كذلــك تضــم هــذه الفئــة الشــباب غــر الناشــطني
بالبحــث عــن عمــل حاليــاً ولكــن يأملــون بالبحــث عــن عمــل
مســتقبالً.
• الشــباب الذيــن مل يبــدأوا مرحلــة االنتقــال بعــد :وتضــم هــذه الفئــة
الشــباب الذيــن مــا زالــوا يف مرحلــة الدراســة ،والذيــن ليســوا يف
املــدارس وال يبحثــون عــن عمــل حاليــا وليــس لديهــم النيــة للبحــث
عــن عمــل يف املســتقبل.

شكل  :4تشغيل الشباب ( 15-29سنة) ( %من املجموع) 2015
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شكل  :5توزّع نسبة الشباب عىل مراحل االنتقال من التعليم
إىل العمل حسب كل فئة 2015
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بلغــت نســبة الشــباب الذيــن أنهــوا عمليــة االنتقــال يف فلســطني يف العــام
 2015نحــو  %16.3مــن إجــايل الشــباب .وتوزّعــت النســبة هــذه بــن
 %20.5يف الضفــة الغربيــة و %9.6فقــط يف قطــاع غــزة .كــا توزّعــت
النســبة الكليــة بــن  %27.8للذكــور و %4.3فقــط لإلنــاث .وبلغــت الفــرة
الزمنيــة بــن انتهــاء التعليــم والحصــول عــى أ ّول وظيفــة ملــن أنهــى عمليــة
وتوصــل املســح إىل أ ّن أهــم عاملــن يؤث ّـران
االنتقــال  13.4شــهرا ً باملتوســطّ .
عــى رسعــة انتقــال الشــباب مــن التعليــم إىل الوظيفــة هــا مســتوى دخــل
األرسة (رسعــة انتقــال أبنــاء األرس الغنيــة هــي ضعــف رسعــة انتقــال أبنــاء
األرس الفقــرة) ،ومســتوى التعليــم.
أ ّمــا نســبة الشــباب الذيــن مــا زالــوا يف مرحلــة االنتقــال أو مل يبــدأوا
عمليــة االنتقــال فلقــد بلغــت  %83.7مــن الشــباب .وتوزّعــت بــن
 %42.3للذيــن ميــرون مبرحلــة االنتقــال و %41.4للذيــن مل يبــدأوا عمليــة
االنتقــال بعــد (انظــر الشــكل  .)5ويالحــظ مــن الشــكل أ ّن أكــر مــن
نصــف اإلنــاث الشــابات ( )%58.5مل يبــدأوا عمليــة االنتقــال بعــد ،يف
حــن أ ّن النســبة للذكــور هــي الربــع فقــط.
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 -3املالية العامة

1

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

اإليرادات العا ّمة واملنح واملساعدات الخارجية

ﻏﯿر ﻀرﯿﺒﯿﺔ

شــهد الربــع الثــاين مــن العــام  ،2016ارتفــاع صــايف اإليــرادات
العا ّمــة واملنــح بنحــو  %9مقارنــة بالربــع الســابق لتبلــغ حــوايل
 4,491.4مليــون شــيكل .ويُعــزى ذلــك إىل االرتفــاع الكبــر يف
إيـرادات املقاصــة املتحصلــة خــال الفــرة ،مقابــل تراجــع إيـرادات
الجبايــة املحليــة واملنــح بشــكل ملحــوظ .فقــد ارتفعــت إي ـرادات
املقاصــة بنحــو  ،%40لتبلــغ نحــو  3,017.1مليــون شــيكل ،وعــى
العكــس مــن ذلــك انخفضــت إيـرادات الجبايــة املحليــة (الرضيبيــة،
غــر رضيبيــة ،متحصــات مخصصــة) بنحــو  ،%43لتبلــغ نحــو
 779.5مليــون شــيكل.
بينــا شــهد الربــع الثــاين أيضـاً ،ارتفــاع املنــح واملســاعدات الخارجية
الكليــة بنحــو  %8.7مقارنــة بالربــع الســابق ،لتبلــغ حــوايل 754.5
مليــون شــيكل .وكانــت الزيــادة الكبــرة يف املســاعدات الخارجيــة
املخصصــة لدعــم املشــاريع التطويريــة فقــد ارتفعــت بشــكل
ملحــوظ وبنســبة تقــرب مــن  %75لتبلــغ نحــو  127.4مليــون
دوالر .أمــا باملقارنــة مــع الربــع املناظــر مــن العــام الســابق فقــد
انخفضــت املنــح واملســاعدات الخارجيــة بنحــو  ،%25وذلك بســبب
تراجــع املنــح واملســاعدات لدعــم املوازنــة بنســبة .%32

وﻤﺘﺤﺼﻼت

ﻀرﯿﺒﯿﺔ

ﻤﺨﺼﺼﺔ

%13

%7

اﻟﻤﻘﺎﺼﺔ
%80

شكل  :2-3املنح واملساعدات الخارجية
(مليون شيكل ،وفق األساس النقدي)
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923.6

0
اﻟرﺒﻊ اﻷول 2016

اﻟرﺒﻊ اﻟﺜﺎﻨﻲ 2016

اﻟرﺒﻊ اﻟﺜﺎﻨﻲ 2015

اﻟﺘﻤوﯿل اﻟﺘطوﯿري

ﻟدﻋم اﻟﻤوازﻨﺔ

شكل  :3-3هيكل النفقات العامة (نسبة مئوية )%
ﺼﺎﻓﻲ اﻹﻗراض
اﻟﺘطوﯿري

الفائض/العجز املايل

أ ّدت التطــورات عــى جانبــي اإليــرادات واإلنفــاق خــال الربــع
الثــاين  ،2016إىل عجــز الرصيــد الــكيل قبــل املنــح واملســاعدات
بحــوايل  784.4مليــون شــيكل (أو مــا نســبته  %6مــن الناتــج
املحــي اإلجــايل) .وقــد ســاهمت املنــح واملســاعدات الخارجيــة يف
خفــض هــذا العجــز إىل نحــو  29.9مليــون شــيكل ،وهــو مــا يعــادل
أقــل مــن نصــف باملائــة مــن الناتــج املحــي اإلجــايل .كل هــذا
عــى أســاس الحســاب النقــدي للموازنــة (أي عــى أســاس اإليـرادات
والنفقــات الفعليــة املتحققــة واملدفوعــة) وليــس عــى أســاس
االلت ـزام (أي أســاس اإلي ـرادات والنفقــات التــي يتوجــب تحصيلهــا
ودفعهــا) .والفــارق بــن الحســابني يعــادل تقريبـاً مبلــغ املتأخـرات
الــذي يرتاكــم عــى املوازنــة يف كل ربــع ســنة.

%5

اﻷﺠور واﻟرواﺘب

واﻟﻤدﻓوﻋﺎت

اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ %6

ﻏﯿر اﻷﺠور %35

%54

شكل  :4-3الرصيد املايل الحكومي نسبة إلجاميل الناتج املحيل
اإلسمي (نسبة مئوية )%
8
6

املتأخرات الحكومية

4

شــهد الربــع الثــاين مــن العــام  2016قيــام الحكومــة بســداد
نحــو  33.8مليــون شــيكل مــن املتأخــرات املرتتبــة عليهــا خــال
الفـرات الســابقة ،وذلــك عــى العكــس مــن الربــع الســابق ،حيــث
بلغــت املتأخـرات خاللــه نحــو  751.8مليــون شــيكل .فقــد قامــت
الحكومــة خــال هــذا الربــع بســداد نحــو  487.7مليــون شــيكل
1

مصــدر األرقــام يف هــذا القســم :وزارة املاليــة ،التقاريــر املاليــة الشــهرية للعــام  2015و:2016
العمليــات املالية-اإليــرادات والنفقــات ومصــادر التمويــل.

400
200

النفقات العامة

ارتفــع اإلنفــاق العــام الفعــي خــال الربــع الثــاين مــن العــام 2016
بنحــو  %31مقارنــة بالربــع الســابق ،ليبلــغ  4,521.3مليــون شــيكل.
وجــاءت هــذه الزيــادة نتيجــة ارتفــاع كافــة بنــود اإلنفــاق باســتثناء
صــايف اإلقـراض .حيــث ارتفعــت فاتــورة األجــور والرواتــب ونفقــات
غــر األجــور بنحــو  %36لــكل منهــا وبلغــت  2,455.3و1,595.3
مليــون شــيكل عــى التــوايل .كذلــك ارتفــع اإلنفــاق التطويــري بنحــو
 %43مقارنــة بالربــع الســابق ليصــل إىل  204.4مليــون شــيكل.

1000

2
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اﻟرﺼﯿد اﻟﻛﻠﻲ ﺒﻌد اﻟﻤﻨﺢ واﻟﻤﺴﺎﻋدات

اﻟرﺼﯿد اﻟﻛﻠﻲ ﻗﺒل اﻟﻤﻨﺢ واﻟﻤﺴﺎﻋدات

اﻟرﺒﻊ اﻟﺜﺎﻨﻲ 2016

اﻟرﺒﻊ اﻷول 2016

اﻟرﺼﯿد اﻟﺠﺎري

اﻟرﺒﻊ اﻟﺜﺎﻨﻲ 2015
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مــن متأخــرات األجــور والرواتــب ونحــو  10.9مليــون شــيكل
مــن متأخ ـرات املدفوعــات املخصصــة .وعــى العكــس مــن ذلــك
فقــد تأخــرت الحكومــة يف ســداد نحــو  351.3مليــون شــيكل مــن
االلتزامــات تجــاه القطــاع الخــاص ،ونحــو  100.2مليــون شــيكل مــن
النفقــات التطويريــة ونحــو  13.3مليــون شــيكل مــن اإلرجاعــات
الرضيبيــة (انظــر الجــدول .)1-3
جدول  :1-3املتأخرات املرتتبة عىل الحكومة الفلسطينية

(مليون شيكل)

2015

البيان

2016

الربع األول الربع الثاين الربع األول الربع الثاين

إرجاعات رضيبية

158.6

108.9

()28

13.3

األجور والرواتب
نفقــات غــر األجــور
(القطــاع الخــاص)
النفقات التطويرية
املدفوعات املخصصة
إجــايل متأخ ـرات بنــود
اإلنفــاق

852.2

()485.9

108.9

()487.7

269.1

358.7

438.8

351.3

48.3
107.7

49
()4.5

68.5
163.6

100.2
()10.9

1,435.9

26.2

751.8

()33.8

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

صندوق  :2املساعدات األمريكية إلرسائيل
تجــدد الواليــات املتحــدة وإرسائيــل اتفاقيــات املســاعدات العســكرية
بينهــا مـ ّرة كل عــرة ســنوات .ولقــد تـ ّم يف شــهر أيلــول املــايض توقيــع
اتفاقيــة تتعهــد مبوجبهــا الواليــات املتحــدة تقديــم  38مليــار دوالر إىل
إرسائيــل خــال العقــد  .2028 - 2018وترافــق توقيــع االتفاقيــة مــع
رشطــن جديديــن تــرددت الحكومــة اإلرسائيليــة مطــوالً قبــل املوافقــة
عليهــا :أوالً ،أن يخصــص كامــل مبلــغ املســاعدات العســكرية لــراء
معــدات أمريكيــة الصنــع .وهــذا الــرط حــل مــكان نــص ورد يف اتفاقيــة
 2007بــن الطرفــن ،كان يســمح باســتخدام  %26.3مــن املســاعدات
العســكرية األمريكيــة لـراء معــدات إرسائيليــة الصنــع .وذكــرت صحيفة
«هاآرتــس» أ ّن هــذا التعديــل ســوف يــؤدي إىل خســارة  2,000وظيفــة
يف الصناعــات الحربيــة اإلرسائيليــة .ثانيـاً ،تعهــدت الحكومــة اإلرسائيليــة
أن ال تتقــدم بطلبــات مســاعدات إضافيــة إىل الكونغــرس األمريــي خــال
فــرة االتفاقيــة.
يــدل الشــكل املرفــق عــى إجــايل وتوزيــع املســاعدات األمريكيــة إىل
إرسائيــل خــال الفــرة ( .)2015 - 1949بلــغ إجــايل قيمــة املســاعدات
خــال هــذه الفــرة نحــو  126.69مليــار دوالر .وكــا يوضــح الشــكل ،فقد
تــم إيقــاف كافــة أشــكال املســاعدات األمريكيــة االقتصاديــة إىل إرسائيــل
منــذ العــام  .2008مــن ناحيــة ثانيــة فــإ ّن املســاعدات العســكرية التــي
كانــت عــى شــكل هبــات وقــروض ،تح ّولــت منــذ العــام  1984إىل هبــات
بشــكل حــري.

الدين العام الحكومي

شكل  :1املساعدات األمريكية إلرسائيل ()2015 - 1949

بلــغ الديــن العــام الحكومــي خــال الربــع الثــاين مــن العــام 2016
حــوايل  9,739مليــون شــيكل مرتفع ـاً بنحــو  %1.8مقارنــة بالربــع
الســابق ،ونحــو  %9.9مقارنــة بالربــع املناظــر 2.وبلــغ الديــن
حــوايل  %19.2مــن الناتــج املحــي اإلجــايل .وتــوزّع هــذا الديــن
بــن ديــن محــي بنحــو  ،%58مقابــل ديــن خارجــي بنحــو .%42
وبلغــت فوائــد الديــن املدفوعــة خــال هــذا الربــع حــوايل 60.3
مليــون شــيكل ،منهــا نحــو  57.7مليــون شــيكل فوائــد مدفوعــة
عــى الديــن املحــي.
جدول  :2-3الدين العام الحكومي
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تجــدر اإلشــارة أ ّن مديونيــة الحكومــة مقوم ـ ًة بالــدوالر بقيــت مســتقرة مقارنــة بالربــع الســابق،
لك ّنهــا ارتفعــت بنحــو  7.9%مقارنــة بالربــع املناظــر  ،2015لتبلــغ حــوايل  2,530مليــون دوالر.

1961

%17.8

%18.7

%19.2

1958

الربع الثاين
2015
4,805.9
4,753.7
52.3
4,052.7
8,858.7
66.0

الربع األول
2016
5,490.9
5,438.6
52.3
4,072.5
9,563.4
65.0

الربع الثاين
2016
5,606.6
5,554.4
52.3
4,132.5
9,739.1
60.3

0
1955

(مليون شيكل)

* هــذه النســب تختلــف بشــكل بســيط عنــد احتســاب األرقــام بالــدوالر األمريــي ،بتأثــر ســعر
الــرف.
2

4,000

1952

الدين الحكومي املحيل
املصارف
مؤسسات عامة
الدين الحكومي الخارجي
الدين العام الحكومي
الفوائد املدفوعة
نســبة الديــن العــام إىل إجــايل
الناتــج املحــي االســمي

5,000

1949

البيان

(مليون دوالر)

* يشــمل  1.92مليــار دوالر مســاعدات عســكرية و 1.2مليــار دوالر
لتنفيــذ اتفــاق «واي».
األرقــام تســتثني ضامنــات القــروض ( 7.9مليــار دوالر) مــن املســاعدات
الخارجيــة ،كــا تــم اسـتُثناء مســاعدات متويــل بعــض املشــاريع أيضــا.
املصـ�در http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/US-Is� :
rael/U.S._Assistance_to_Israel1.html
(أعد هذا الصندوق سالم صالح ،باحثة مساعدة يف «ماس»)

11
املراقب االقتصادي ،عدد 2016 /46

 -4القطاع املايل املرصيف

1

بلــغ عــدد املصــارف املرخصــة يف فلســطني نهايــة الربــع الثــاين
 16 ،2016مرصفـاً ،وعــدد فروعهــا  287فرعـاً ومكتبـاً .وتبلــغ قيمــة
أصولهــا (خصومهــا) نحــو  13,631مليــون دوالر ،مرتفعــة بنســبة
عــا
 %3.7عــا كانــت عليــه يف الربــع الســابق ،وبنســبة ّ %9.7
كانــت عليــه يف الربــع املناظــر مــن العــام الســابق.

شكل  :1-4توزّع إجاميل التسهيالت االئتامنية املبارشة

(مليون دوالر)
6,000
5,000
4,000

جدول  :1-4امليزانية املجمعة للمصارف املرخصة يف فلسطني
البيان

2015
الثاين
الربع
الربع األول

3,000

(مليون دوالر)

2,000

2016

1,000

الربع الثاين

جاميل األصول

12,420

13,144

13,631

التسهيالت االئتامنية املبارشة
األرصدة لدى سلطة النقد واملصارف
املوجودات األخرى
إجاميل الخصوم
ودائع الجمهور
حقوق امللكية
أرصدة سلطة النقد واملصارف
املطلوبات األخرى

5,420
3,934
3,066
12,420
9,456
1,396
737
831

6,137
3,977
3,030
13,144
10,055
1,483
909
697

6,405
4,118
3,108
13,631
10,203
1,497
1,108
823

0
ﺸﯿﻛل

دﯿﻨﺎر أردﻨﻲ

ﺠﺎري ﻤدﯿن

دوﻻر

اﻟﻌﻤﻠﺔ

ﻗطﺎع ﺨﺎص

ﻗروض
اﻟﻨوع

ر2016 ، 1

ر2016 ، 2

ﻗطﺎع ﻋﺎم

اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﯿدة
ر2015 ، 2

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

%10

التسهيالت االئتامنية

ارتفــع إجــايل التســهيالت االئتامنيــة املبــارشة خــال الربــع الثــاين
مــن العــام  2016بنحــو  %4.4مقارنــة بالربــع الســابق ،وبنحــو
 %18.2مقارنــة بالربــع املناظــر مــن العــام  ،2015لتبلــغ حــوايل
 6,405مليــون دوالر .بلــغ نصيــب القطــاع الخــاص منهــا نحــو
 %77والباقــي ( )%23للقطــاع العــام .واســتقطعت الضفــة الغربيــة
نحــو  %87مــن إجــايل هــذه التســهيالت مقابــل نحــو  %13حصــة
قطــاع غــزة .كــا اســتمرت ســيطرة الــدوالر األمريــي عــى نحــو
نصــف إجــايل التســهيالت ،مقابــل  %35للشــيكل اإلرسائيــي و%14
حصــة الدينــار األردين .وكذلــك اســتمرت ســيطرة متويــل الســلع
ّ
االســتهالكية عــى النســبة األعــى مــن تســهيالت القطــاع الخــاص
بنحــو الربــع ،تالهــا قطــاع العقــارات واإلنشــاءات بنســبة .%22
جانــب آخــر ،بقيــت نســبة التســهيالت املتعــرة إىل إجــايل
مــن
ٍ
التســهيالت مســتقرة عنــد نحــو  %2.0خــال الربعــن األول والثــاين
مــن العــام .2016

اﻟﺘﻌدﯿن واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

ﺘﻤوﯿل اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺴﺘﻬﻼﻛﯿﺔ

%6

%24

ﺘﻤوﯿل ﺸراء اﻟﺴﯿﺎرات
%9

اﻟﺨدﻤﺎت
%10

اﻟﻌﻘﺎرات واﻹﻨﺸﺎءات
%22

اﻟﺘﺠﺎرة اﻟداﺨﻠﯿﺔ
واﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ
%19

شكل  :3-4توزيع ودائع الجمهور (مليون دوالر)
4,000
3,000

الودائع

بلــغ إجــايل ودائــع الجمهــور (الودائــع غــر املرصفيــة) نهايــة الربــع
الثــاين مــن العــام  2016حــوايل  10,203مليــون دوالر ،مســجل ًة منــوا ً
بنحــو  %1.5مقارنــة بالربــع الســابق .ســاهمت الضفــة الغربيــة بنحو
حصــة قطــاع غــزة.
 %89مــن إجــايل هــذه الودائــع ،مقابــل ّ %11
كــا ســيطر الــدوالر والشــيكل عــى ودائــع الجمهــور (نحــو  %35من
اإلجــايل لــكل منهــا) ،تالهــا الدينــار بنســبة الربــع تقريبـاً.

حصــة التســهيالت االئتامنيــة املمنوحــة إىل ودائــع
باملحصلــة بلغــت ّ
ّ
الجمهــور نحــو  %63نهايــة الربــع الثــاين  ،2016مقارنــة بنحــو %61
يف الربــع الســابق.
1

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

2,000
1,000
0
دﯿﻨﺎر أردﻨﻲ

دوﻻر

ﺸﯿﻛل

آﺠﻠﺔ

اﻟﻌﻤﻠﺔ

ﺘوﻓﯿر
ﻨوع اﻟودﯿﻌﺔ

ر2016 ، 2

ر2016 ، 1

ر2015 ، 2

ﺠﺎرﯿﺔ
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أرباح املصارف

تراجــع صــايف دخــل املصــارف نهايــة الربــع الثــاين  2016بنحــو
 %6.6مقارنــة بالربــع الســابق ليبلــغ  39.5مليــون دوالر ،نتيجــة
الرتفــاع النفقــات مبع ـ ّدل أعــى مــن االرتفــاع يف صــايف اإلي ـرادات.
حيــث ارتفعــت النفقــات بحــوايل ( %4.7مــا يعــادل  4.5مليــون
دوالر) مقابــل ارتفــاع صــايف اإليـرادات بنحــو ( %1.2مــا يعــادل 1.7
مليــون دوالر) بــن الربعــن األول والثــاين  .2016وســاهمت الفوائــد
بنحــو  %70مــن صــايف هــذه اإليـرادات ،فيــا ســاهمت العمــوالت
بنحــو  %18مــن صــايف إي ـرادات املصــارف خــال هــذا الربــع.

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

10
8
6
4
2
0
دوﻻر

دﯿﻨﺎر

(مليون دوالر)

البيان

دﯿﻨﺎر

ﺸﯿﻛل

ﻤﺘوﺴط ﻓﺎﺌدة اﻻﻗراض

رﺒﻊ 2016 ، 2

رﺒﻊ 2015 ، 2

رﺒﻊ 2016 ، 1

2016
الربع الثاين

12.4

9.2

10.5

11.3

13.1

8
3.4

2.0

0.6
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1.4

1.6

4
1.3

2.1

2.9

4.2

4.3

4.0

6

2
0

دور
ا

رﻓﺢ

ﻨﺼﯿرات

ﺠﺒﺎﻟﯿﺎ

اﻟرﻤﺎل

ﻏزة

ﺨﺎﻨﯿوﻨس

اﻟﻘدس

طوﺒﺎس

ﺴﻠﻔﯿت

ﻗﻠﻘﯿﻠﯿﺔ

اﻟﺨﻠﯿل

طوﻟﻛرم

ﺠﻨﯿن

ارﯿﺤﺎ

ﺒﯿت ﻟﺤم

وقــد تركّــز االئتــان املمنــوح مــن قبــل هــذه املؤسســات يف كل
مــن محافظــات نابلــس ،ورام اللــه والبــرة ،وغــزة عــى الرتتيــب
حيــث حــازت املحافظــات الثالثــة عــى نحــو  %40.4مــن إجــايل
املحفظــة.

10

ﻨﺎﺒﻠس

بقــي عــدد مؤسســات اإلقــراض املتخصصــة املرخصــة مــن قبــل
ســلطة النقــد ثابت ـاً خــال الربــع الثــاين  2016عنــد  6مؤسســات،
تعمــل مــن خــال  79فــرع ومكتــب .وق ّدمــت هــذه املؤسســات
حــوايل  167مليــون دوالر مــن القــروض ،اســتحوذت الضفــة الغربية
عــى  %72منهــا ،مقابــل نحــو  %28حصــة قطــاع غــزة .وذهبــت
الحصــة األكــر مــن هــذه القــروض إىل القطــاع العقــاري بنســبة
 ،%29ثــم القطــاع التجــاري بنحــو  ،%24تــاه القطــاع الزراعــي
بحــوايل  ،%14فيــا جــاءت قــروض االســتهالك يف املرتبــة الرابعــة
بنســبة .%13

12

رام اﷲ

مؤسسات اإلقراض املتخصصة

14

اﻟﻤﻘر اﻟرﺌﯿﺴﻲ

معدّالت الفائدة

شــهد الربــع الثــاين مــن العــام  2016تراجــع متوســط معــ ّدالت
الفائــدة عــى اإلقــراض بالعمــات الثــاث الرئيســية املســتخدمة
يف فلســطني مقارنــة بالربــع الســابق .وعــى العكــس مــن ذلــك
فقــد ارتفــع متوســط أســعار الفائــدة عــى اإليــداع بعملــة الــدوالر
والشــيكل فيــا انخفــض متوســط فائــدة اإليــداع عــى الدينــار
(انظــر الجــدول  3-4والشــكل  .)4-4وأ ّدت التغـرات املتباينــة عــى
فوائــد اإليــداع واإلقـراض إىل انخفــاض هامــش الفائــدة (الفــرق بــن
فائــدة اإلقـراض واإليــداع) خــال الربــع الثــاين  2016مقارنــة بالربــع
الســابق ،مــن  %6.15إىل  %5.91عــى الــدوالر مث ـاً.

ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌوﯿﺔ )(%
16

14.9

الفوائد
العموالت
أخرى
النفقات
النفقات التشغيلية واملخصصات
الرضيبة
صايف الدخل*

92.5
22.8
14.8
97.9
84.9
13.0
32.2

98.4
24.2
15.8
96.1
86.3
9.8
42.3

98.9
24.9
16.3
100.6
89.8
10.8
39.5

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

0.4

صايف اإليرادات

130.1

138.4

140.1

* صايف الدخل= صايف اإليرادات – النفقات

ﺸﯿﻛل

دوﻻر

ﻤﺘوﺴط ﻓﺎﺌدة اﻻﯿداع

جدول  :2-4مصادر اإليرادات واإلنفاق للمصارف املرخصة
2015
الثاين
الربع
الربع األول

12

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

الفرتة

الدوال

الشيكل

الودائع القروض الودائع القروض الودائع القروض

 2015الربع الثاين
الربع األول
2016
الربع الثاين

2.22
2.33
2.25

9.18
8.61
7.95

0.97
0.98
1.04

6.46
7.13
6.95

1.5
1.34
1.56

10.34
9.79
9.45

جدول  :4-4بيانات مؤسسات اإلقراض املتخصصة
البيان
إجاميل محفظة القروض (مليون دوالر)
 الضفة الغربية قطاع غزةعدد املقرتضني
 الضفة الغربية قطاع غزةعدد املوظفني

2016

2015
الثاين
الربع
الربع األول الربع الثاين
112.8
83.2
29.6
48,109
32,611
15,498
420

149.7
109.2
40.5
55,598
39,433
16,165
492

167.1
120.8
46.3
59,828
42,900
16,928
554
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صندوق  :3التوزيع الجغرايف للودائع واالئتامن
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اﻟرام
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اﻟﻌﯿزرﯿﺔ

ﻗطﺎع ﻏزة

20
40
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شكل  :2التسهيالت املقدّ مة للقطاع الخاص نسبة إىل ودائع القطاع
الخاص (الربع الثاين )2016
ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌوﯿﺔ )(%
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ﺨﺎﻨﯿوﻨس

ﻏزة
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ﻗﻠﻘﯿﻠﯿﺔ
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ﻨﺎﺒﻠس
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(أعد هذا الصندوق عبري أبو زيتون،
باحثة بدائرة األبحاث والسياسة النقدية يف سلطة النقد الفلسطينية)

اﻟرام

أ ّمــا فيــا يتعلــق بالتســهيالت االئتامنيــة املمنوحــة للقطــاع الخــاص يف
كل محافظــة نســبة إىل إجــايل الودائــع يف هــذه املحافظــة ،فــإ ّن النســبة
كانــت عاليــة (نحــو  )%90يف محافظــة رام اللــه والبــرة ومحافظــة
أريحــا ،يف حــن تراوحــت بــن  %50 - %30يف باقــي محافظــات الضفــة
الغربيــة .ويؤكّــد تــوزّع هــذه النســب عــى تركّــز نشــاط القطــاع الخــاص
يف محافظتــي رام اللــه والبــرة وأريحــا .ومــن امللفــت للنظــر أ ّن أعــى
النســب كانــت يف محافظــات ديــر البلــح والنص ـرات يف قطــاع غــزة.

اﻟﺒﯿر
رام اﷲ و ة

حصــة كل محافظــة من محافظــات الضفة
كــا يُالحــظ مــن الشــكل  1أ ّن ّ
الغربيــة (باســتثناء محافظــة رام اللــه والبــرة) مــن إجــايل الودائــع
حصتهــا مــن إجــايل التســهيالت ،أي أ ّن نســبة االئتــان
كانــت أكــر مــن ّ
التــي تــم تقدميهــا يف محافظــات الضفــة (باســتثناء رام اللــه والبــرة)
كانــت أقــل مــن مســاهمتها يف إجــايل الودائــع .وهــذا يشــر إىل حركــة
األمــوال مــن مختلــف املحافظــات يف الضفــة الغربيــة باتجــاه محافظــة
رام اللــه والبــرة باعتبارهــا مركـزا ً ملؤسســات الســلطة الفلســطينية ومركزا ً
أساســيا لألنشــطة االقتصاديــة واالجتامعيــة .هــذا إضافــة إىل أ ّن رام اللــه
والبــرة تشــهدان اســتقرارا ً أمنيـاً أعــى نســبياً مــن املــدن األخــرى .عــى
أ ّن الوضــع يف قطــاع غــزة يبــدو مختلف ـاً بعــض الــيء كــا يتضــح مــن
الشــكل أيضــاً .صحيــح أ ّن هنــاك تركّــزا ً للنشــاط املــريف يف محافظــة
غــزة ،مــن حيــث حصــة املحافظــة مــن إجــايل الودائــع والتســهيالت،
حصــة
كــا هــو الحــال بالنســبة إىل رام اللــه والبــرة يف الضفــةّ ،إل أ ّن ّ
محافظــات غــزة وخانيونــس مــن إجــايل التســهيالت يف القطــاع كانــت
أدىن مــن نســبة مســاهمتها يف الودائــع .باملقابــل حصلــت محافظــات
ديــر البلــح والنصــرات وجباليــا عــى نســبة تســهيالت تفــوق نســبة
ودائعهــا املرصفيــة.

ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌوﯿﺔ )(%

اﻟﺒﯿر
رام اﷲ و ة

بلغــت قيمــة إجــايل الودائــع املرصفيــة يف فلســطني  10.2مليــار دوالر
يف الربــع الثــاين  ،2016يف حــن وصلــت التســهيالت االئتامنيــة إىل 6.4
مليــار دوالر .ولقــد اســتقطعت الضفــة الغربيــة عــى حصــة األســد مــن
الودائــع ومــن االئتــان بنســبة بلغــت  %89.1و %86.7عــى التــوايل يف
حــن كان الباقــي مــن حصــة قطــاع غــزة .ولقــد حصلــت كل محافظــة
مــن املحافظــات ،يف كل مــن الضفــة والقطــاع ،عــى نصيــب معــن
مــن إجــايل التســهيالت وســاهمت بنســبة معينــة يف الودائــع .وتشــر
البيانــات إىل أ ّن محافظــة رام اللــه والبــرة منفــردة حصلــت عــى نحــو
 %61مــن إجــايل التســهيالت املمنوحــة يف الضفــة الغربيــة نهايــة الربــع
الثــاين مــن العــام  .2016أ ّمــا يف قطــاع غــزة فقــد كان النصيــب األعــى
مــن التســهيالت ملحافظــة غــزة بنســبة بلغــت حــوايل  %65مــن إجــايل
التســهيالت املمنوحــة يف القطــاع .انظــر الشــكل .1

شكل  :1توزيع التسهيالت والودائع نسبة إىل إجاميل التسهيالت
والودائع يف كل من الضفة الغربية وغزة عىل حدا (الربع الثاين )2016
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 -5القطاع املايل غري املرصيف

1

قطاع األوراق املالية

بلغــت القيمــة الســوقية ألســهم الــركات املدرجــة يف بورصــة
فلســطني  3.2مليــار دوالر يف نهايــة الربــع الثــاين مــن عــام 2016
بانخفــاض طفيــف ال يتجــاوز النصــف باملائــة عـ ّـا كانــت عليــه يف
نهايــة الربــع األول .ويعــادل هــذا مــا نســبته  %25.2مــن الناتــج
املحــي اإلجــايل باألســعار الجاريــة لعــام  .2015كــا بلــغ إجــايل
أعــداد املتعاملــن يف ســوق األوراق املاليــة نحــو  73ألــف متعامــل
مــع نهايــة الربــع الثــاين مــن عــام  ،2016يف حــن وصلــت نســبة
املتعاملــن األجانــب  %4.7مــن اإلجــايل ،أغلبهــم مــن األردن.
ومــن جهــة أخــرى ،ارتفعــت قيمــة األســهم املتداولــة بنســبة %4.6
لتبلــغ  123.9مليــون دوالر مقارنــة عــا كانــت عليــه يف نهايــة
الربــع األول مــن العــام  .2016كــا يالحــظ ارتفــاع قيمــة األســهم
املتداولــة بنســبة  %155عــا كانــت عليــه يف الربــع املناظــر مــن
العــام  ،2015ويعــود ســبب هــذا االرتفــاع امللحــوظ إىل تنفيــذ
بعــض الصفقــات املؤسســاتية الكبــرة نتــج عنهــا تغيــر يف نســبة
ملكيــة بعــض الــركات وكبــار املســتثمرين يف الــركات املدرجــة
يف البورصــة ،مثــل رشاء بنــك فلســطني لحصــة مؤثــرة يف البنــك
اإلســامي العــريب ،ودخــول مؤسســات اســتثامرية جديــدة عــى
القطــاع الســياحي.

قطاع التأمني

2

بلغــت إجــايل أقســاط التأمــن املكتتبــة  58مليــون دوالر خــال
الربــع الثــاين مــن عــام  ،2016مرتفعــة بنســبة  %20.4مقارنــة
عــا كانــت عليــه يف ذات الفــرة مــن عــام  ،2015ويُعــزى هــذا
االرتفــاع إىل اإلجــراءات التــي اتخذتهــا الهيئــة هيئــة ســوق رأس
املــال بدايــة العــام الحــايل يف إلـزام الــركات بالحــد األدىن للتعرفــة
الخاصــة بتأمــن املركبــات .كــا بلغــت الكثافــة التأمينيــة لعــام
( 2015إجــايل أقســاط التأمــن املكتتبة/عــدد الســكان)  35.2دوالر،
ونســبة االخـراق (إجــايل أقســاط التأمــن املكتتبــة /الناتــج املحــي
اإلجــايل باألســعار الجاريــة)  .%1.3وهــذه املــؤرشات أدىن مــن
مثيالتهــا يف بعــض الــدول املجــاورة مثــل األردن ،التــي بلغــت فيهــا
الكثافــة التأمينيــة ونســبة االخـراق فيهــا  81.4دوالر %2.07 ،عــى
التــوايل وذلــك يف نهايــة العــام .2015
وصلــت اســتثامرات قطــاع التأمــن  179.1مليــون دوالر يف نهايــة
الربــع الثــاين مــن العــام  2016محققــة ارتفــاع قــدره  %1.5عــا
كان عليــه يف نهايــة الربــع األول مــن نفــس العــام.
كــا بلغــت قيمــة حجــم التعويضــات املتكبــدة يف قطــاع الـــتأمني
 27.9مليــون دوالر خــال الربــع الثــاين مــن عــام  .2016واحتلــت
تعويضــات تأمــن املركبــات النســبة األكــر منهــا ( )%70.1تليهــا
تعويضــات التأمــن الصحــي والتــي بلغــت ( )%22.9مــن إجــايل
التعويضــات خــال الربــع الثــاين مــن عــام .2016
نســبة االحتفــاظ :تقيــس هــذه النســبة صــايف األقســاط املكتتبــة إىل
إجــايل األقســاط املكتتبــة .أي أنّهــا تقيــس نســبة األقســاط املكتتبــة
املحتفــظ بهــا مــن قبــل رشكــة التأمــن بعــد إعــادة التأمــن .وعــادة
1
2

مصــدر األرقــام يف هــذا القســم :هيئــة ســوق رأس املــال الفلســطينية  .2016وبورصــة فلســطني
.2016
جميع بيانات قطاع التأمني ال تشمل بيانات رشكة املجموعة األهلية للتأمني.

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

ﺸرﻛﺎت

246.3

254.5
ﺒﻨوك

% 7.7

% 8.0
ﺼﻨﺎدﯿق اﺴﺘﺜﻤﺎ ر

926.7

193.3

199.2

% 29.0

% 6.0

% 6.2

أﻓراد

ﺸرﻛﺎت ﺘﺄﻤﯿن
64.1

% 2.0
أطراف ذوي ﻋﻼﻗ ﺔ
1302.5

ﻤوظﻔﻲ وﺴطﺎء /اﻟﺴوق

% 40.7

13.4

% 0.4

شكل  :2-5توزيع مكونات محفظة التأمني حسب منتجات قطاع
الـتأمني كام هو يف نهاية الربع الثاين من العام 2016
اﻟﺼﺤﻲ
%19

اﻟﺤﯿﺎة
%3

ﻫﻨدﺴﻲ

%10

%7

%2

أﺨرى

%10

ﺒﺤري

ﺘﺄﻤﯿن اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟﻤدﻨﯿﺔ
%2

اﻟﺤرﯿق

اﻟﻌﻤﺎل

%1

اﻟﻌﺎﻤﺔ اﻷﺨرى
اﻟﺘﺄﻤﯿﻨﺎت ّ

اﻟﻤرﻛﺒﺎت

%2

%54

شكل  :3-5توزيع محفظة التأمني وفقاً للرشكات العاملة يف
فلسطني كام هو يف نهاية الربع الثاين من العام 2016
ﺸرﻛﺔ ﻓﻠﺴطﯿن ﻟﻠﺘﺄﻤﯿن
%6.98

ﺸرﻛﺔ اﻟﺘﺄﻤﯿن اﻟوطﻨﯿﺔ
ﺸرﻛﺔ اﻟﺘﻛﺎﻓل ﻟﻠﺘﺄﻤﯿن

%22.67

%16.17

ﺸرﻛﺔ اﻟﻤﺸرق ﻟﻠﺘﺄﻤﯿن
%8.84

ﺸرﻛﺔ ﺘرﺴت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ
ﻟﻠﺘﺄﻤﯿن

%28.82

اﻟﺸرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ
اﻟﻤﺘﺤدة ﻟﻠﺘﺄﻤﯿن
%16.02

ﺸرﻛﺔ ﻓﻠﺴطﯿن ﻟﺘﺄﻤﯿن
اﻟرﻫن اﻟﻌﻘﺎري
%0.09

ﺸرﻛﺔ ﻤت ﻻﯿف اﻟﯿﻛو
%0.41

جدول  :1-5بعض املؤرشات عىل نشاط التداول يف بورصة فلسطني
الربع الثاين الربع األول
لبيان
2016
2015
58.7
31.1
عدد األسهم املتداولة (مليون سهم)
قيمة األسهم املتداولة (مليون دوالر)
118.5
48.6
3,213.1
3,017.4
القيمة السوقية (مليون دوالر)
72,789
73,564
إجاميل عدد املتعاملني
69,339
70,092
فلسطيني
3,450
3,472
أجنبي

الربع الثاين
2016
75.9
123.9
3,200
72,927
69,478
3,449
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مــا تكــون هــذه النســبة مرتفعــة يف حــال كان الجــزء األكــر مــن
مك ّونــات محفظــة التأمــن يتألــف مــن عــدد كبــر مــن البوالــص
ذات القيــم الصغــرة نســبياً ،مثــل تأمــن املركبــات ،وهــو واقــع
حــال محفظــة التأمــن يف فلســطني .ويُال َحــظ انخفــاض نســبة
االحتفــاظ يف الربــع الثــاين مــن العــام  2016عــا كانــت عليــه
لــذات الفــرة مــن العــام ( 2015مــن  %84.9انخفضــت إىل )%79.1
ولعـ ّـل الســبب الرئيــي لهــذا االنخفــاض يعــود إىل ارتفــاع إجــايل
األقســاط املكتتبــة نتيجــة لقـرار هيئــة ســوق رأس املــال املتّخــذ يف
بدايــة العــام  2016املشــار إليــه أعــاه والخــاص بإل ـزام الــركات
بالحــد األدىن لتعرفــة تأمــن املركبــات.
نســبة صــايف املطالبــات املتكبــدة إىل صــايف األقســاط املكتســبة:
تـراوح هــذه النســبة بــن  %50إىل  .%70ويــدل تــدين هــذه النســبة
عــن مســتوى  %50إىل أ ّن رشكات التأمــن ال تلتــزم بتســديد املطالبات
بشــكل موضوعــي و/أو أ ّن املنتجــات التأمينيــة مس ـ ّعرة بأكــر مــا
يجــب .ويف حالــة قطــاع التأمــن الفلســطيني ،فــإ ّن نســبة املطالبــات
هــي ضمــن الحــدود املتعــارف عليهــا دولي ـاً يف صناعــة التأمــن.
ويالحــظ مــن الشــكل  2-5أ ّن هنــاك تركّــزا ً كبــرا ً يف املحفظــة
التأمينيــة لصالــح تأمــن املركبــات والتــي بلغــت نســبه  %54مــن
إجــايل املحفظــة التأمينيــة يف نهايــة الربــع الثــاين مــن عــام .2016
للحصــة الســوقية بــن رشكات التأمــن
كــا يُالحــظ تركّــز واضــح ّ
حيــث تســتحوذ رشكتــي تأمــن مــن أصــل تســعة رشكات عاملــة
يف القطــاع عــى  %51.5مــن إجــايل أقســاط التأمــن املكتتبــة يف
قطــاع التأمــن الفلســطيني حتــى نهايــة الربــع الثــاين مــن عــام
( 2016انظــر الشــكل .)3-5

قطاع التأجري التموييل

يُعــ ّرف التأجــر التمويــي بأنّــه متويــل لــراء األصــول الثابتــة.
وتقــوم رشكات التأجــر التمويــي بــراء األصــول التــي يختارهــا
املســتأجر ،وتوفــر هــذه األصــول املشــراة الســتخدام املســتأجر
وانتفاعــه لفــرة زمنيــة محــددة مقابــل دفعــات إيجــار .ويف نهايــة
فــرة التأجــر ،يتــم نقــل ملكيــة األصــل إىل املســتأجر أو إعادتهــا
إىل املؤجــر يف حــال مل يرغــب املســتأجر يف مامرســة خيــار ال ـراء.
ولقــد حقــق قطــاع التأجــر التمويــي منــوا ً خــال العــام  2015عــن

جدول  :2-5بعض املؤرشات املالية لقطاع التأمني يف فلسطني
لبيان
إجاميل أقساط التأمني املكتتبة
إجاميل استثامرات رشكات التأمني
صايف التعويضات املتكبدة يف قطاع
التأمني
نسبة االحتفاظ
نسبة املطالبات ()Claims Ratio

الربع الثاين الربع األول
2016
2015
48.8
48.1
176.5
189.1
26.1

(مليون دوالر)
الربع الثاين
2016
58.0
179.1
27.9

%87.2
%66.1

%84.9
%70.9

%79.1
%65.8

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

رام اﷲ%39 ،

اﻟﻘدس%5 ،
طوﻟﻛرم%4 ،
أرﯿﺤﺎ%2 ،
ﻗﻠﻘﯿﻠﯿﺔ%2 ،

اﻟﺨﻠﯿل%9 ،

ﺠﻨﯿن%11 ،

ﻨﺎﺒﻠس%20 ،

ﺒﯿت ﻟﺤم%8 ،

العــام  2014بنســبة  ،%165حيــث بلغــت قيمــة إجــايل اســتثامر
العقــود املســجلة لــدى هيئــة ســوق رأس املــال ،مــا يقــارب 64
مليــون دوالر ،بواقــع  1,206عقــد يف نهايــة 2015
وفيــا يخــص التوزيــع الجغ ـرايف لعقــود التأجــر التمويــي ،فقــد
احتلــت محافظــة رام اللــه والبــرة النســبة األكــر مــن حيــث عــدد
العقــود تليهــا محافظــة نابلــس (انظــر الشــكل )4-5

صندوق  :4هيئة سوق رأس املال :الرقابة عىل قطاعات سوق رأس املال
ترحيبـاً مبشــاركة هيئــة ســوق رأس املــال يف إصــدار «املراقــب االقتصادي»
نقــدم فيــا يــي عرضــاً رسيعــاً لطبيعــة الهيئــة والوظائــف الرئيســية
التــي تتــوىل القيــام بهــا:
تأسســت هيئــة ســوق رأس املــال الفلســطينية اســتنادا ً إىل قانــون هيئــة
ســوق رأس املــال رقــم ( )13لســنة  ،2004وهــي تتمتــع بالشــخصية
االعتباريــة واالســتقالل املــايل واإلداري واألهليــة القانونيــة لــإرشاف عــى
قطاعــات ســوق رأس املــال يف االقتصــاد الوطنــي الفلســطيني .وتتكــون
هــذه مــن أربعــة قطاعــات رئيســية هــي :قطــاع األوراق املاليــة ،قطــاع
متويــل الرهــن العقــاري ،قطــاع التأمــن ،قطــاع التأجــر التمويــي.
تطرقــت املــادة رقــم  3مــن قانــون تأســيس الهيئــة عــى أ ّن أهدافهــا
تكمــن يف تهيئــة املنــاخ املناســب واملالئــم لتحقيــق اســتقرار ومنــو رأس
املــال ،وتنظيــم وتطويــر ومراقبــة ســوق رأس املــال يف فلســطني وحاميــة

حقــوق املســتثمرين ،وعليهــا يف ســبيل تحقيــق هــذه األهــداف القيــام
مبــا يــي :أوالً ،اإلرشاف عــى عمــل املؤسســات املاليــة غــر املرصفيــة يف
القطاعــات األربــع مبــا يكفــل ســامة التعامــل ومراقبــة تطــور هــذه
املؤسســات .ثاني ـاً ،التنظيــم والرقابــة عــى نشــاطات املؤسســات املاليــة
غــر املرصفيــة ،مبــا فيــه تنظيــم اإلفصــاح عــن البيانــات املاليــة وأيّــة
معلومــات تخــص القطــاع املــايل غــر املــريف.
متكّنــت الهيئــة خــال الســنوات القليلــة منــذ تأسيســها مــن تحقيــق
إنجــازات ملموســة يف القطاعــات التــي تــرف عليهــا وذلــك اســتنادا ً إىل
خطــة اسـراتيجية محــددة املعــامل واألهــداف ومرتبطــة بجــداول زمنيــة
للتنفيــذ .كــا حققــت تقدم ـاً ملحوظ ـاً يف إدارة وإصــاح قطــاع التأمــن
الــذي عــاىن الكثــر خــال الســنوات املاضيــة .ونــورد فيــا يــي نبــذة عــن
القطاعــات التــي تــرف عليهــا الهيئــة:
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قطاع األوراق املالية

تعــود نشــأة قطــاع األوراق املاليــة يف فلســطني إىل العــام  1995الــذي
شــهد تأســيس ســوق فلســطني لــأوراق املاليــة كرشكــة مســاهمة خاصــة
مببــادرة مــن رشكــة فلســطني للتنميــة واالســتثامر .وانعقــدت أول جلســة
تــداول يف الســوق يــوم الثالثــاء املوافــق  .18/02/1997ويتكــون قطــاع
األوراق املاليــة الفلســطيني مــن عــدة مكونــات تشــمل بورصــة فلســطني
ومركــز اإليــداع والتحويــل ،والــركات املســاهمة العامــة ،ورشكات
األوراق املاليــة األعضــاء يف بورصــة فلســطني ،وأصحــاب املهــن املاليــة،
وصناديــق االســتثامر.
بــارشت الهيئــة عملهــا الناظــم واملــرف عــى قطــاع األوراق املاليــة منــذ
العــام  .2005وتــم إصــدار مجموعــة مــن األنظمــة والتعليــات اســتنادا ً
إىل قانــون األوراق املاليــة رقــم ( )12لعــام  2004والتــي تنظــم عمــل
قطــاع األوراق املاليــة يف مجــال اإلصــدار واإلفصــاح والرقابــة والرتاخيــص
وتحديــد عمــوالت التــداول .كــا جــرى إعــادة هيكلــة ســوق فلســطني
لــأوراق املاليــة بحيــث أصبــح رشكــة مســاهمة عامــة وإدراج أســهمها يف
البورصــة ،وذلــك متاشــياً مــع أفضــل املامرســات العامليــة وتحديــدا ً تلــك
الصــادرة عــن املنظمــة الدوليــة للهيئــات املرشفــة عــى أســواق املــال
( .)IOSCOوجــدر التنويــه أ ّن الهيئــة حصلــت عــى العضويــة الكاملــة
يف تلــك املنظمــة منــذ مطلــع العــام  .2014ولقــد بلــغ عــدد الــركات
املدرجــة يف بورصــة فلســطني  48رشكــة يف نهايــة ترشيــن أول ،2016
كــا بلغــت القيمــة الســوقية لألســهم  3,319مليــون دوالر ،يف حــن
وصــل عــدد رشكات األوراق املاليــة املرخصــة مــن قبــل الهيئــة (رشكات
الوســاطة) إىل  8رشكات.

قطاع التأجري التموييل

يُع ـ ّرف التأجــر التمويــي بأنّــه متويــل ل ـراء األصــول الثابتــة (ســيارات،
شــاحنات ،معــدات هندســية ،معــدات مختــرات ،خطــوط إنتــاج،
عقــارات ... ،إلــخ) .تقــوم رشكات التأجــر التمويــي بـراء األصــول التــي
يختارهــا املســتأجر ،وتوفــر هــذه األصــول املشـراه الســتخدام املســتأجر
وانتفاعــه لفــرة زمنيــة محــددة مقابــل دفعــات إيجــار .ويف نهايــة فــرة
التأجــر ،يتــم نقــل ملكيــة األصــل إىل املســتأجر أو إعادتهــا إىل املؤجــر يف
حــال مل يرغــب املســتأجر يف مامرســة خيــار ال ـراء.
يســاهم قطــاع التأجــر التمويــي يف النمــو االقتصــادي ،إذ أنّــه يوفّــر
األدوات لزيــادة االســتثامر املحــي .أهــم مــا مييــز التأجــر التمويــي
عــن أدوات التمويــل األخــرى (اإلق ـراض مثــا) أنّــه ال يتطلــب ضامنــات
عاليــة ورشوط مشــددة للموافقــة عــى توفــر التمويــل ،ذلــك ألنّــه
ـأت مــن اســتخدام األصــول ال
يقــوم عــى أســاس أ ّن تحقيــق األربــاح يتـ ّ
ملكيتهــا ،كــا أ ّن قــدرة املســتأجر عــى تحقيــق تدفقــات نقديــة تتولــد
مــن تشــغيل األصــل ،وهــو مــا يعنــي أ ّن التأجــر التمويــي لــه أهميــة
خاصــة للمنشــآت الصناعيــة الصغــرة واملتوســطة .ومــا مييــز التأجــر
التمويــي أيضـاً أنّــه يتــاىش مــع أحــكام الرشيعــة اإلســامية .ولقــد تــم
ّإصــدار قانــون التأجــر التمويــي بدايــة العــام  2014وتعمــل الهيئــة عــى
اســتكامل إصــدار اللوائــح والتعليــات املن ّفــذة للقانــون مبــا يكفــل منــو
هــذا القطــاع وتطــوره .وبلــغ عــدد الــركات العاملــة يف قطــاع التأجــر
التمويــي واملرخصــة مــن قبــل الهيئــة  11رشكــة خــال العــام .2016

قطاع التأمني

بــارشت الســلطة الوطنيــة الفلســطينية يف العــام  1993إرشافهــا عــى
قطــاع التأمــن ،مبــا يشــمل ترخيــص املؤمنــن والــوكالء واإلرشاف عــى
نشــاطهم .وحافظــت القوانــن الفلســطينية عــى نظــام التعويــض
اإللزامــي لضحايــا حــوادث الطــرق .ولقــد عــاىن القطــاع مــن غيــاب

الترشيعــات وآليــات الرقابــة املتخصصــة ،إىل أن تأسســت هيئــة ســوق
رأس املــال الفلســطينية وأصبحــت الجهــة املخولــة قانونيــاً يف اإلرشاف
والتنظيــم والرقابــة عــى أعــال القطــاع يف أواخــر العــام  ،2004وســاهم
صــدور قانــون التأمــن رقــم ( )20لســنة  2005واألنظمــة والتعليــات
الصــادرة مبقتضــاه يف إعــادة تنظيــم القطــاع.
مفصلــة تهــدف لتطويــر وتنميــة قطــاع
قامــت الهيئــة بوضــع سياســات ّ
التأمــن وإعــداد األنظمــة الالزمــة وتوفــر املنــاخ املالئــم لنمــوه وتق ّدمــه.
وتعمــل الهيئــة أيضـاً وبشــكل مســتمر عــى نــر الوعــي التأمينــي لــدى
أفـراد املجتمــع .ولقــد بلــغ عــدد رشكات الـــتأمني املرخــص لهــا بالعمــل
مــن قبــل الهيئــة  9رشكات خــال العــام  2016وتعمــل يف أنــواع التأمــن
املختلفــة ،مــن خــال  122مكتــب تابــع لهــا ،يف حــن بلــغ عــدد وكالء
ومنتجــي التأمــن املرخصــن مــن قبــل الهيئــة  207مــع نهايــة النصــف
األول مــن عــام .2016

قطاع متويل الرهن العقاري

يدعــم تطويــر قطــاع متويــل الرهــن العقــاري التط ـ ّور االقتصــادي عــر
قنــوات :االســتثامر والعاملــة ،وتقويــة وزيــادة عمــق القطــاع املــايل.
ونظـرا ً للخصوصيــة التــي تتمتــع بهــا «األرض» يف فلســطني فإ ّن االســتثامر
بهــا لــه الشــأن الكبــر يف حاميتهــا والتمســك بهــا.
يعتــر قطــاع متويــل الرهــن العقــاري يف فلســطني قطاعـاً ناشــئاً ،ويعــود
ذلــك يف األســاس إىل محدوديــة املســاحة التــي تخضــع للســيطرة التامــة
للســلطة الوطنيــة .ويعــاين الســوق األويل لتمويــل الرهــن العقــاري مــن
عــدم وجــود رشكات متويــل رهــن عقــاري متخصصــة حيــث يقتــر
التعامــل يف الســوق األويل عــى البنــوك فقــط .وتعتمــد بعــض البنــوك
عــى مصادرهــا الذاتيــة للتمويــل يف عمليــات اإلقـراض العقــاري ،يف حــن
تلجــأ البنــوك األخــرى إىل إعــادة متويــل قروضهــا مــن خــال الســوق
الثانــوي لتمويــل الرهــن العقــاري ،حيــث يعمــل يف هــذا الســوق رشكتــان
هــا « رشكــة فلســطني لتمويــل الرهــن العقــاري» (التــي أُ ّسســت كرشكــة
مســاهمة عامــة عــام  1999برأســال قــدره عرشيــن مليــون دوالر)
والرشكــة التابعــة لهــا «رشكــة متويــل الرهــن العقــاري الفلســطينية».
ولعـ ّـل أهــم مــا يحتاجــه قطــاع متويــل الرهــن العقــاري هــو «قانــون
لتمويــل الرهــن العقــاري» .ولقــد انتهــت الهيئــة مــن إعــداد مــروع
قانــون متويــل الرهــن العقــاري يف العــام  2012وذلــك متهيــدا ً إلقــراره
وإصــداره مــن قبــل الجهــات الترشيعيــة ذات االختصــاص .ومــن ناحيــة
أخــرى قامــت الهيئــة خــال  2007بإصــدار تعليــات ترخيــص رشكات
متويــل الرهــن العقــاري وأصحــاب املهــن العقاريــة ،وتعليــات تابعــة
مثــل تعليــات كفايــة رأس املــال .وأولــت الهيئــة اهتاممـاً بالغـاً لتطويــر
املهــن املســاندة لقطــاع متويــل الرهــن العقــاري ومــن أهمهــا املخمنــن
العقاريــن ،حيــث أصــدرت الهيئــة خــال عــام  2012تعليــات ترخيــص
املخمنــن العقاريــن إضافــة إىل تطويــر برامــج بنــاء قــدرات املخمنــن.
وبلــغ عــدد املخمنــن العقاريــن املرخصــن مــن قبــل الهيئــة  51مخمنـاً
عقاري ـاً يف العــام .2016
(أعد هذا الصندوق د .بشار أبو زعرور ،مدير عام اإلدارة العامة للدراسات والتطوير
يف هيئة سوق رأس املال)
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صندوق « :5الدخان العريب» :تكاليف التهريب وتعقيدات اإلصالح

 -6مؤرشات االستثامر

1

رخص البناء

عــدد رخــص األبنيــة ومســاحاتها مــؤرش مهــم عــى النشــاط
االســتثامري .يعــرض الشــكل  1-6التطـ ّور املســتمر يف أعــداد الرتاخيص
املس ـ ّجلة ومســاحات األبنيــة املرخّصــة يف الربــع األول والثــاين 2016
والربــع الثــاين  .2015وصــل عــدد الرخــص يف الربــع الثــاين 2016
إىل  2,403ترخيــص 188 ،منهــا تراخيــص ملبــاين غــر ســكنية .وميثّــل
الــكل للرتاخيــص انخفــاض عــن عددهــا يف الربــع الســابق
العــدد ّ
بنســبة الربــع تقريبـاً .مــن ناحيــة ثانيــة ،بلغــت املســاحات املرخصــة
يف الربــع الثــاين  2016نحــو  1,053ألــف مــر مربــع ،وهــذا يقــل بنحــو
 %20عــن املســاحات املرخّصــة يف الربــع الســابق .يتوجــب التنبيــه
إىل أ ّن عــدد الرخــص املسـ ّجلة ال تعنــي بالــرورة املبــارشة يف أعــال
خاصــة يف املناطــق الريفيــة ،ال
البنــاء ،كــا أ ّن بعــض نشــاطات البنــاءّ ،
يتــم تســجيلها واســتصدار رخــص بنــاء لهــا.
شكل  :1-6مجموع رخص األبنية الصادرة ومجوع املساحات
املرخصة يف األرايض الفلسطينية
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أعداد السيارات

أعــداد الســيارات املســ ّجلة للمــرة األوىل هــي مــؤرش معتمــد عــن
الحالــة االقتصاديــة وتوقّعــات الســكان .إذ نظــرا ً الرتفــاع أســعار
الســيارات وأل ّن رشاءهــا غالبـاً يتــم عــر االقـراض املــريف ،فــإ ّن املؤرش
يعــر عــن املنــاخ االقتصــادي والتوقعــات .يبلــغ عــدد الســيارات
ّ
الجديــدة واملســتعملة (املســ ّجلة للمــرة األوىل) يف الضفــة الغربيــة
يف الربــع الثــاين مــن العــام  2016املســجلة أول مــرة  7,410ســيارة.
وهــذا يزيــد مبقــدار  170ســيارة عــن عددهــا يف الربــع الســابق،
ومبقــدار  983ســيارة يف الربــع املناظــر مــن العــام .2015
جدول  :1-6أعداد السيارات الجديدة واملستعملة املسجلة ألول
مرة يف الضفة الغربية (الربع الثاين )2016
سيارات من
سيارات من
سيارات من
السوق الخارجي السوق الخارجي السوق اإلرسائييل
(جديد)
(مستعمل)
(مستعمل)

1

املجموع

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

تـ ّم تقديــر مســاحة األرايض املخصصــة لزراعــة التبــغ يف الضفــة الغربيــة
بنحــو  20ألــف دونــم يف العــام  ،2016بعــد أن كانــت ال تزيــد عــى 8
آالف دونــم عنــد نهايــة القــرن املــايض .وتقــع معظــم هــذه يف منطقــة
يعبــد («مملكــة التبــغ»!) والقــرى املحيطــة بهــا .ولقــد شــهدت زراعــة
التبــغ توســعاً منــذ تأســيس الســلطة الفلســطينية يف العــام  ،1994ثــم مــا
لبثــت أن ازدهــرت بشــكل كبــر بعــد أعــوام االنتفاضــة الثانيــة .وجــاء
هــذا االزدهــار نتيجــة التوســع يف الطلــب عــى التبــغ املحــي (األرخــص
مثن ـاً) ،وغيــاب الرقابــة ،فض ـاً عــن عــدم وجــود قانــون حديــث ينظــم
ويحــد مــن توســع هــذه الزراعــة.
تشــر اإلحصــاءات إىل أ ّن اإلنفــاق الســنوي عــى اســتهالك التبــغ يف
فلســطني يبلــغ  450مليــون دوالر يف العــام  ،2011وأ ّن األرسة تنفــق
باملتوســط  38.7دينــارا ً مــن دخلهــا الشــهري عــى اســتهالك التبــغ ،وهــو
مــا يعــادل  %4.4مــن إجــايل األنفــاق الشــهري لــأرسة .وهــذه النســبة
أعــى مــن متوســط إنفــاق األرسة عــى التعليــم ،وأعــى مــن إنفاقهــا عــى
العنايــة الشــخصية وكذلــك عــى النشــاطات الرتفيهيــة.
هناك ثالثة مصادر للسجائر التي تباع يف فلسطني:
• الســجائر املســتوردة مــن الخــارج :وتش ـكّل هــذه نحــو  %70مــن
إجــايل االســتهالك.
• الســجائر املنتجــة محليــاً :هنــاك رشكتــان محليتــان فقــط إلنتــاج
الســجائر ،أولهــا رشكــة «القــدس» واألخــرى رشكــة «يعبــد» يف
شــال الضفــة .علــاً بــأن رشكــة القــدس تســتحوذ عــى الحصــة
األكــر.
• الســجائر املهربــة :وهــذه تقســم إىل نوعــن ،األول هــو التهريــب مــن
الخــارج (عــر جــر الكرامــة بشــكل أســايس) ،والثــاين هــو تهريــب
«الدخــان العــريب» :الســجائر التــي يتــم «لفهــا» يف البيــوت واملحــات
غــر املرخصــة مــن التبــغ الــذي تتــم زراعتــه محليـاً.
تقــ ّدر الجــارك الفلســطينية أ ّن الرضائــب الضائعــة عــى الخزينــة
الفلســطينية تبلــغ  200مليــون شــيكل تقريب ـاً لــكل نــوع مــن نوعــي
التهريــب .ومــا يشــجع عــى زراعــة وتهريــب التبــغ املحــي ارتفــاع
هامــش الربــح عــى زراعــة التبــغ (مقارنــة ببقيــة املحاصيــل) ،إذ يق ـ ّدر
متوســط الربــح عــى كل دونــم تبــغ بــن  5-4آالف شــيكل بينــا ال
يزيــد عــى  3آالف يف بقيــة املحاصيــل .يضــاف إىل ذلــك التبايــن الكبــر يف
أســعار الســجائر املســتوردة أو املحليــة الصنــع مقارنــة بالســجائر املهربــة
مــن التبــغ املحــي والتــي تبلــغ بــن  16 - 13شــيكل لــكل علبــة مــن
 20ســيجارة .وتشــر التقديــرات إىل أ ّن تكلفــة إنتــاج كل كيلــو غــرام
(نحــو  50علبــة ســجائر مــن التبــغ العــريب) تـراوح بــن  30 - 25شــيكل،
وأ ّن الوســيط يشــري كل كيلــو غـرام مــن املـزارع بســعر  45-40شــيكل
ويبيعــه بســعر ي ـراوح بــن  60 - 56شــيكل.
أ ّدى التوســع الكبــر يف زراعــة وتســويق التبــغ املحــي إىل تأســيس
نشــاطات صناعيــة وتجاريــة مهمــة مرتبطــة بها ،فضـاً عن أ ّن عــددا ً كبريا ً
مــن العائــات الفقــرة باتــت معتمــدة بشــكل كامــل عــى النشــاطات
املكثّفــة املرتبطــة بزراعــة وحصــاد وتجفيــف «ولــف» الدخــان العــريب.
توســع زراعــة وتهريــب التبــغ يرتافــق مــع
مــن ناحيــة ثانيــة ،فــإ ّن ّ
خســائر ماليــة عاليــة تتحملهــا موازنــة الحكومــة ،فض ـاً عــن تراجــع يف
نشــاط رشكات التبــغ الرســمية .هــذا يعنــي أ ّن أي مســعى للحكومــة ألن
تضــع حــدا ً صارمـاً لهــذا النــوع مــن التهريــب اآلن ســيرتافق مــع مشــاكل
اجتامعيــة حــا ّدة ،وســيقتيض تطبيــق برامــج تعويــض وإعــادة تأهيــل
باهظــة الكلفــة .وهــذا منــوذج واضــح للتعقيــدات اإلضافيــة التــي تطــرأ
عــى الظواهــر الســلبية عنــد التلكــؤ يف إيجــاد حلــول لهــا ومعالجتهــا يف
وقــت مبكــر.
(أعد هذا الصندوق مسيف مسيف ،باحث يف «ماس»)
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 -7األسعار والتضخّم
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مصــدر األرقــام يف هــذا القســم :الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني  ،2016األســعار واألرقــام
القياســية .بالتعــاون مــع ســلطة النقــد الفلســطينية الحتســاب القــوة الرشائيــة.

-1

اﻟﺘﻐﯿر ﻓﻲ ﻤﻌدل اﻟﺘﻀﺨم

شكل  :3-7تط ّور القوة الرشائية يف الربع الثاين 2016

جــاء انخفــاض الرقــم القيــايس ألســعار املســتهلك يف فلســطني يف
الربــع الثــاين نتيجــة انخفــاض أســعار مجموعــة املــواد الغذائيــة
واملرشوبــات (مبقــدار  ،)%1.20يف حــن س ـ ّجلت أســعار مجموعــة
خدمــات التعليــم ارتفاعــاً بنســبة .%1.87
شــهد الربــع الثــاين  2016إذن انخفاض ـاً طفيف ـاً يف الرقــم القيــايس
ألســعار املســتهلك مبقــدار  %0.03مقارنــة مــع الربــع الســابق ،أي
أ ّن مع ـ ّدل التضخــم كان ســالباً يف هــذا الربــع .كــا س ـ ّجل تراجع ـاً
مبقــدار  %0.24بــن الربــع الثــاين  2016والربــع املناظــر .2015
التضخــم الســالب هــو يف الواقــع مشــكلة خطــرة تــؤرق حاليــاً
اقتصاديــات الــدول الكبــرة ،مثــل اليابــان واالتحــاد األورويب .ذلــك
أل ّن االنخفــاض املســتمر يف األســعار يدفــع املســتهلكني إىل تأجيــل
االســتهالك (أل ّن األســعار غــدا ً ســتكون أدىن مــن أســعار اليــوم).
وهــذا ينعكــس بالطبــع عــى الطلــب الــكيل يف االقتصــاد مــا يعــزز
مــن انحــدار اإلنتــاج وتركّــز الركــود.

2

اﻟﻘﯿﺎﺴﻲ ﻷﺴﻌﺎر اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك

يعكــس معـ ّدل التضخــم مقــدار التبـ ّدل يف القـ ّوة الرشائيــة للعائالت
واألفـراد .إذ بافـراض ثبــات األجــور والرواتــب اإلســمية ،فــإ ّن معـ ّدل
تضخــم مبقــدار  %10يف الســنة يعنــي أ ّن القـ ّوة الرشائيــة للعائــات
واألفـراد انخفضــت بنفس النســبة.
يبــن الشــكل  1-7منحيــن ،يقيــس املنحنــى األول نســب التغــر يف
الرقــم القيــايس ألســعار املســتهلك يف كل ربــع ســنة مقارنــة مــع
الربــع الــذي ســبقه ،أي معــ ّدل التضخــم .وصــل الرقــم القيــايس
ألســعار املســتهلك يف الربــع الثــاين  2016إىل  110.75مقارنــة مــع
 110.78يف الربــع األول .وهــذا يعنــي أن معــ ّدل التضخــم بــن
الربعــن األول والثــاين  2016كان ســالبا مبقــدار  .%0.03املنحنــى
الثــاين يقيــس التغــر يف مع ـ ّدل التضخــم ذاتــه يف كل ربــع مقارنــة
بالربــع الســابق عليــه.

3

ر10 ، 2

يقيــس الرقــم القيــايس ألســعار املســتهلك يف االقتصــاد أســعار
مجموعــة مختــارة مــن الســلع والخدمــات األساســية التــي تعكــس
منــط االســتهالك الوســطي للعائــات يف هــذا االقتصــاد (ومجموعــة
هــذه الســلع والخدمــات يُطلــق عليهــا اســم «س ـلّة االســتهالك»).
ويتــم إعطــاء أوزانٍ مختلفــة ملك ّونــات الســلّة عــى ضــوء نســبة
إنفــاق األرس عليهــا .كــا يتــم أخــذ وســطي أســعار مكونــات هــذه
الســلة يف املناطــق الجغرافيــة املختلفــة .تبــدأ العمليــة بافــراض
ســنة أســاس معينــة (مثــا ســنة  )2000وبذلــك يكــون متوســط
أســعار ســلة االســتهالك يف هــذه الســنة  .100وإذا بلــغ متوســط
أســعار ذات الســلة  125يف العــام  2015فــإ ّن الرقــم القيــايس ألســعار
االســتهالك يف ذلــك العــام يكــون  .125أ ّمــا مع ـ ّدل التضخــم خــال
فــرة معينــة فيقيــس معـ ّدل التغــر يف قيمــة الرقــم القيــايس ألســعار
املســتهلك بــن أول وآخــر الفــرة املطلوبــة .مثــاً ،إذا كان الرقــم
القيــايس  115يف العــام  2010يف املثــال الســابق فــان معـ ّدل التضخم
بــن العامــن  2010و 2015يكــون .)115/)115 - 125(( %8.7
واضــح إذن أ ّن الرقــم القيــايس يعـ ّـر عــن ارتفــاع األســعار منــذ ســنة
األســاس ،يف حــن يقيــس معـ ّدل التضخــم يف معـ ّدل ارتفــاع األســعار
بــن فرتتــن مختارتــن.

شكل  :1-7نسبة التغري يف الرقم القيايس ألسعار املستهلك
والتغري يف معدّ ل التضخم
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عــى أن معـ ّدل التضخــم الســالب ما زال ضئيــا وال يتوقــع أن يكون األسعار والقوة الرشائية

لــه انعكاســات مهمــة عــى الطلــب .وتجــدر اإلشــارة إىل أ ّن التضخــم
الســالب يف فلســطني يرتافــق مــع مثيلــه يف االقتصــاد اإلرسائيــي ،إذ
كان التضخــم يف إرسائيــل ســالباً يف الفــرة منــذ ترشيــن األول 2015
وحتّــى ترشيــن األول  2016وبلــغ  %0.3-حســب بيانــات «بنــك
إرسائيــل» (انظــر صنــدوق التضخــم املتوقــع).
ولكـ ّن األمــر قــد يكون مختلفـاً يف فلســطني ،إذ أ ّن تأجيل االســتهالك
هنــا ميكــن أن يــؤ ّدي مبدئي ـاً إىل تقليــص االســترياد وعجــز املي ـزان
التجــاري (نظـرا ً أل ّن معظــم االســتهالك يتــم اســترياده مــن الخــارج).

أسعار الجملة وأسعار املنتج

ارتفــع الرقــم القيــايس ألســعار الجملــة (ســعر البيــع إىل تجــار
التجزئــة) بنســبة  %1.01بــن الربعــن املتتاليــن (الربــع األول
والربــع الثــاين  ،)2016ونتــج هــذا عــن ارتفــاع أســعار الجملــة
للســلع املحليــة والســلع املســتوردة ،بنســبة  %1.94و %0.96عــى
التــوايل .كذلــك ارتفــع الرقــم القيــايس ألســعار املنتــج (األســعار التــي
يتلقّاهــا املنتجــون املحلّيــون) بنســبة  %1.21بــن الربعــن.

املفارقة بني انخفاض الرقم القيايس ألسعار املستهلك وارتفاع
أسعار الجملة واملنتج

ميكــن تفســر هــذه املفارقــة التــي ت ـ ّم تســجيلها يف الربــع الثــاين
بالعوامــل التاليــة:

• أ ّن كل رقــم قيــايس مــن األرقــام الثالثــة يتنــاول أســعار مجموعة
خاصــة بــه ،أي أ ّن ســلع
مــن الســلع والبضائــع (لــه ســلة ســلع) ّ
الســات الثــاث مختلفــة عــن بعضهــا البعــض ،كــا أ ّن س ـلّة
الرقــم القيــايس ألســعار املنتــج وأســعار الجملــة ال تشــتمل
عــى خدمــات كــا هــو الحــال يف ســلة الرقــم القيــايس ألســعار
املســتهلك.
• أن سـلّة الرقــم القيــايس ألســعار املنتــج ال يشــتمل عــى بضائــع
مســتوردة ،بــل فقــط بضائــع مــن إنتــاج محيل .كــا أ ّن األســعار
يف هــذا الرقــم القيــايس ال تشــتمل عــى اإلضافــات عــى الســعر
التــي تحــدث بعــد مغــادرة البضائــع بوابــة املصنــع أو املزرعــة.
• أ ّن الرقــم القيــايس ألســعار الجملــة ال يشــتمل عــى هامــش
الربــح الــذي يضيفــه تاجــر بيــع التجزئــة عــى الســعر.

تعــ ّرف القــوة الرشائيــة عــى أنّهــا «القــدرة عــى رشاء الســلع
والخدمــات باســتخدام مــا ميلكــه الفــرد مــن مــال .وتعتمــد القــوة
الرشائيــة مبســتوى دخــل املســتهلك والتغــر يف مســتوى األســعار ويف
ســعر رصف العملــة (إذا كانــت عملــة الراتــب تختلــف عــن عملــة
اإلنفــاق) .وباف ـراض ثبــات الدخــل فــإ ّن التغــر يف القــوة الرشائيــة
= مع ـ ّدل التغــر يف ســعر رصف العملــة مقابــل الشــيكل  -مع ـ ّدل
التضخــم.

القــوة الرشائيــة للشــيكل :يقيــس معــ ّدل التضخــم يف االقتصــاد
تطــ ّور القــوة الرشائيــة لكافّــة األفــراد الذيــن يتلقــون رواتبهــم
بالشــيكل ويرصفــون كامــل دخلهــم بهــذه العملــة .ومــع التضخــم
الســالب مبقــدار  %0.03يف الربــع الثــاين مــن العــام  2016مقارنــة
بالربــع الســابق ومبقــدار  %0.24مقارنــة بالربــع املناظــر ،2015
فــإ ّن الق ـ ّوة الرشائيــة لألف ـراد الذيــن يتلقــون أجورهــم ورواتبهــم
بالشــيكل شــهدت اســتقرارا ً ،أو تحســناً بشــكل طفيــف ،بــن
الربعــن املتتاليــن وتحســناً بنســبة  %0.24مقارنــة بالربــع املناظــر.
الق ـ ّوة الرشائيــة للــدوالر :شــهد الربــع الثــاين  2016تراجــع ســعر
رصف الــدوالر مقابــل الشــيكل بنحــو ( %2.38إىل  3.815شــيكل
لــكل دوالر) مقارنــة مبتوســط الســعر يف الربــع الســابق .لــذا فــان
القــوة الرشائيــة لألفـراد الذيــن يتلقــون رواتبهــم بالــدوالر ويرصفون
كامــل نفقاتهــم بالشــيكل ،قــد تراجعــت خــال الربــع الثــاين مقارنــة
بالربــع الســابق بنحــو  .)%2.38 + %0.03- =( %2.36أ ّمــا باملقارنــة
مــع الربــع املناظــر  2015فلقــد تراجعــت القــوة الرشائيــة للــدوالر
بنحــو  %1.33نتيجــة تضخــم ســالب مبقــدار  %0.24وتراجــع ســعر
الــرف بنحــو  .%1.57ونظـرا ً الرتبــاط الدينــار االردين مــع الــدوالر
بســعر رصف فــإ ّن القــوة الرشائيــة للدينــار شــهدت تقريب ـاً نفــس
التطــورات التــي شــهدها الــدوالر مــع تبايــن طفيــف عنــد املقارنــة
مــع الربــع املناظــر.
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صندوق  :6تنبؤات التضخّم
يحظــى التنبــؤ مبعــ ّدل التضخــم بأهميــة كبــرة لــدى كافّــة البنــوك
املركزيــة ،إذ أنّــه مــؤرش عــى التطــورات املتوقعــة يف األجــور والرواتــب
الحقيقيــة ،كــا أنّــه مــؤرش عــى العوائــد الحقيقيــة التــي ميكن لالســتثامر
أن يحققهــا يف املســتقبل .هــذا فضـاً عــن أ ّن اســتهداف معـ ّدل التضخــم
والحفــاظ عليــه ضمــن هامــش معــن بــات اآلن دليــل السياســات
النقديــة يف معظــم دول العــامل .وتقــوم ســلطة النقــد الفلســطينية بشــكل
دوري بإصــدار تقاريــر عــن تنبــؤات التضخّــم يف فلســطني  1.وتؤســس
عمليــة التنبــؤ عــى أرضيّــة التحليــل القيــايس للعوامــل املؤثــرة عــى
معـ ّدل التض ّخــم (أي االرتفــاع يف مــؤرش أســعار املســتهلك) .وت ُبنــى عــى
أ ّن التضخــم يف فلســطني يتبــع عاملــن رئيســيني أحدهــا عــى املــدى
الطويــل ،وهــو معـ ّدل التغــر يف تكاليــف الــواردات ،والثــاين عــى املــدى
القصــر ويرصــد التقلبــات يف األســعار العامليــة .يتــم تقديــر االرتفــاع
املتوقّــع يف أســعار الــواردات باســتخدام معــ ّدل التضخّــم املتوقّــع يف
إرسائيــل ،نظـرا ً أل ّن الجــزء األعظــم مــن الــواردات الفلســطينية يــأيت مــن
إرسائيــل .أ ّمــا بالنســبة إىل توقّــع التغــر يف األســعار العامليــة فــإ ّن منهــج
ســلطة النقــد يســتخدم التغــر يف أســعار الغــذاء العامليــة كمــؤرش عليــه.
ويتــم أخــذ مع ـ ّدالت االرتفــاع املتوقعــة يف أســعار الغــذاء العامليــة مــن
تقديــرات صنــدوق النقــد الــدويل .ويجــدر التنويــه أ ّن أهم ّيــة أســعار
الغــذاء العامليــة يف التأثــر عــى التض ّخــم يف فلســطني ترتبــط باألهميــة
النســبية للمــواد الغذائيــة يف س ـلّة االســتهالك الفلســطينية.
يرتافــق حســاب توقّــع معــ ّدل التضخّــم هــذا مــع ثالثــة أنــواع مــن
مخاطــر خطــأ القيــاس والتوقــع:
• أن تكــون املنهجيــة املســتخدمة للربــط بــن املتغرييــن املســتقلني
مــن أجــل اســتخالص التض ّخــم املتوقّــع غــر محكمــة .ولتقليــل أثــر
هــذا الخطــأ املحتمــل يقــوم تقريــر ســلطة النقــد بتطبيــق ثالثــة
طــرق مختلفــة للحســاب ثــم أخــذ املتوســط الــذي ينتــج عــن هــذه
الطــرق الثالثــة (وهــي النتيجــة التــي يطلــق التقريــر عليهــا اســم
«ســيناريو األســاس»).
• «الصدمــات الخارجيــة» :أن تكــون توقّعــات التحــول يف املتغرييــن
املســتقلني (توقّــع التضخّــم يف إرسائيــل وتوقّــع التبــ ّدل يف أســعار
الغــذاء العامليــة) غــر دقيقــة أو غــر صائبــة .وألخــذ أثــر التحـ ّوالت
الطارئــة التــي ميكــن أن تصيــب هذيــن املتغرييــن يفــرض التقريــر
أ ّن القيمتــن املتوقعتــن لهــا ميكــن أن تتحــول مبقــدار انحــراف
معيــاري واحــد ،صعــودا ً وهبوطــاً.
• «الصدمــات الداخليــة» :أن تطــرأ تحـ ّوالت داخلية تــؤ ّدي إىل انحراف
قــوي يف مع ـ ّدل التض ّخــم الفعــي عــن املســتوى املتوقّــع .وكمثــال
عــى ذلــك قيــام إرسائيــل بعــدوان واســع جديــد أو إيقــاف إرسائيــل
لتحـ ّوالت املقاصــة كــا حــدث تكـرارا ً يف املــايض .وهنــا أيضـاً يأخــذ
التقريــر احتــاالت الصدمــات الداخليــة بعــن االعتبــار وبشــكل
ضمنــي يف النمــوذج القيــايس املســتخدم الســتخراج التنبــؤات.
يســ ّجل الجــدول ( )1معــ ّدالت التضخّــم املتوقّعــة يف فلســطني عــى
أرضيــة فرضيــات معطــاة عــن الزيــادة يف أســعار الــواردات وأســعار
الغــذاء .يتوقّــع تقريــر ســلطة النقــد مثــاً أن يبلــغ معــ ّدل التضخّــم
 %0.4تقريبـاً يف الربــع الرابــع  2016و %0.3يف كامــل العــام  .2016وعنــد
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أخــذ احتــاالت االنحـراف يف توقّــع الزيــادة يف أســعار الــواردات وأســعار
الغــذاء (الصدمــات الخارجيــة) بعــن االعتبــار ،فــإ ّن التضخّــم املتوقّــع
خــال العــام  2016يحتمــل أن يـراوح بــن ( %0.4-و .)%0.6+أ ّمــا عنــد
أخــذ احتــاالت الصدمــات الداخليــة بعــن االعتبــار أيض ـاً فــإ ّن هامــش
التوقّــع يتّســع مزيــدا ً ويصــل إىل نصــف نقطــة معياريــة إضافيــة ،صعــودا ً
وهبوطـاً.
مــن الواضــح أ ّن التنبــؤ بالتض ّخــم عمليــة محفوفــة مبخاطــر عــدم اليقــن،
عــى الرغــم مــن االحتياطــات التــي يتــم أخذهــا باالعتبــار ومــن توســيع
هامــش التنبــؤ .وهــذا أمــر تعــاين منــه كافــة مؤسســات وهيئــات التنبــؤ
يف العــامل ،مبــا فيهــا تلــك األكــر عراقــة والتــي تســتخدم منــاذج تنبــؤ
بالغــة التعقيــد وتضــم عـرات املتغـرات .ذلــك أل ّن العوامــل التــي تؤثّــر
عــى التض ّخــم متعــددة ،ومتش ـ ّعبة املصــادر ،وذات تح ـ ّوالت اعتباطيــة
إىل درجــة عاليــة .ويكفــي أن نشــر إىل أ ّن مع ـ ّدل التض ّخــم املتوقّــع يف
فلســطني يف الربــع الثــاين  2016تــم تقديــره يف الربــع األول عــى أن
يبلــغ ( )%1 +حســب ســيناريو األســاس (أي قبــل أخــذ التأثــر املحتمــل
للصدمــات الخارجيــة أو الداخليــة) ،يف حــن بلــغ املعــ ّدل الفعــي
( ،)%0.24-وجــاء هــذا أل ّن تكاليــف الــواردات (التضخّــم يف إرسائيــل)
انخفضــت فعليــا مبقــدار  %0.65عوض ـاً عــن أن ترتفــع مبقــدار %1.28
كــا كان مــن املتوقــع .ولكــن هــذا بطبيعــة الحــال ال ينفــي أهم ّيــة
صياغــة تنبــؤات ،بــل يؤكّــد رضورة تطويــر منــاذج التنبــؤ وتكـرار عمليات
التجربــة والخطــأ للوصــول إىل توقّعــات أكــر صواب ـاً.
جدول  :1معدّالت التضخّم املتوقّعة يف فلسطني ()%
الفرضيات
االرتفاع يف
االرتفاع يف أسعار
أسعار الغذاء
الواردات
ربع ثالث 2016
ربع رابع 2016
2016
ربع أول 2017
ربع ثاين 2017
ربع ثالث 2017
ربع رابع 2017
2017

0.75
2.21
0.23
1.76
2.00
2.18
2.15
2.02

6.73
12.87
3.54
9.70
0.24
0.010.172.28
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معدّل التضخّم
املتوقّع
(سينايو األساس)
0.28
0.39
0.26
1.35
1.09
0.92
1.07
1.11
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 -8التجارة الخارجية

1

امليزان التجاري

بلغــت قيمــة الــواردات الســلعية املرصــودة  2يف الربــع الثــاين 2016
نحــو  1,333.3مليــون دوالر وهــي أعــى مبقــدار  %15.7مــن
الربــع الســابق ومبقــدار  %4.5مقارنــة بالربــع املناظــر مــن العــام
الســابق .أ ّمــا الصــادرات الســلعية املرصــودة ( 241.2مليــون دوالر)
فلقــد شــهدت ارتفاعــاً أيضــاً بالنســبة للربــع الســابق ()%15.7
ولكــن انخفضــت مبقــدار  %2.4مقارنــة بالربــع املناظــر مــن العــام
الســابق .الفــارق بــن الصــادرات والــواردات يعنــي أ ّن العجــز يف
املي ـزان التجــاري الســلعي بلــغ  1,092.1مليــون دوالر .ولقــد ت ـ ّم
تحســن هــذا العجــز بشــكل طفيــف نتيجــة الفائــض يف ميــزان
تبــادل الخدمــات مــع إرسائيــل ( 7.5مليــون دوالر).

شكل  :1-8صادرات وواردات السلع املرصودة الربع الثاين ،2015
الربع الثاين ( 2016مليون دوالر)
ﺼﺎدرات
241

واردات

1,333

ﺼﺎدرات

اﻟرﺒﻊ اﻟﺜﺎﻨﻲ
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واردات

ميزان املدفوعات

2015

1,400

1,200

1,000

800

600

واردات

2016

35.0

ﺼﺎدرات
42.8

اﻟرﺒﻊ اﻟﺜﺎﻨﻲ

واردات

2015

35.8

50

40

30

20

10

مصــدر األرقــام يف هــذا القســم :الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني  ،2016إحصــاءات التجــارة
الخارجيــة املرصــودة .والجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني وســلطة النقــد الفلســطينية ،2016
النتائــج األوليــة ملي ـزان املدفوعــات الفلســطيني الربــع الثــاين 2016
التجــارة الســلعية املرصــودة هــي أرقــام التجــارة املســ ّجلة يف فواتــر املقاصــة (للتجــارة مــع
إرسائيــل) والبيانــات الجمركيــة (التجــارة املبــارشة مــع العــامل الخارجــي) .يُضــاف إىل ذلــك أرقــام
التجــارة باملــواد الزراعيــة (التــي تقــوم وزارة الزراعــة بتســجيلها) .أرقــام التجــارة املرصــودة هــي
أدىن بشــكل ملحــوظ مــن األرقــام الفعليــة للتجــارة الخارجيــة الفلســطينية .تقديــرات األرقــام
الفعليــة يتــم وضعهــا يف ميــزان املدفوعــات الفلســطيني.

400
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اﻟرﺒﻊ اﻟﺜﺎﻨﻲ

0

(*) البيانات باستثناء الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إرسائيل عام .1967
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جدول  :1-8ميزان املدفوعات الفلسطيني*

الربع الثاين الربع األول الربع الثاين
2016
2016
2015
()1,345.0( )1,170.9( )1,280.7
 .1امليزان التجاري للسلع والخدمات
صايف السلع
()1,300.4( )1,130.3( )1,244.6
()44.6
()40.6
()36.1
صايف الخدمات
404.3
364.4
344.9
 .2ميزان الدخل
407.5
372.3
تعويضات العامل املقبوضة من الخارج 335.9
()3.0
()7.6
9.0
صايف دخل استثامر من الخارج
549.2
528.7
572.4
 .3ميزان تحويالت الجارية
128.4
143.7
232.0
تحويالت من الخارج (للحكومة)
420.8
385.0
340.4
صايف التحويالت للقطاعات األخرى
()391.5
()277.8
()363.4
 .4ميزان الحساب الجاري ()3+2+1
270.6
198.8
343.4
 .5صايف الحساب الرأساميل واملايل
120.9
76.4
18.4
 .6صايف السهو والخطأ

0

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

(مليون دوالر)

2

2016

1,276

الحســاب الجــاري يف ميــزان املدفوعــات هــو صــايف الرتاكــم يف
ثالثــة موازيــن فرعيــة :امليــزان التجــاري (صــايف التجــارة بالســلع
والخدمــات) ،ميــزان الدخــل (صــايف تحويــات دخــل عوامــل
اإلنتــاج مثــل العمــل ورأس املــال) ،وميــزان التحويــات الجاريــة
الخاصــة).
(املســاعدات الدوليــة للحكومــة والتحويــات
ّ
بلــغ عجــز الحســاب الجــاري الفلســطيني (وهــو أيض ـاً مــا يطلــق
عليــه اســم عجــز ميـزان املدفوعــات)  391.5مليــون دوالر يف الربــع
الثــاين  ،2016وهــو مــا يعــادل  %11.6مــن الناتــج املحــي اإلجــايل
باألســعار الجاريــة .جــاء عجــز امليــزان الجــاري نتيجــة عجــز
يف امليــزان التجــاري ( 1,345.0مليــون) .مقابــل فائــض يف ميــزان
الدخــل (تولّــد أساسـاً مــن دخــل عـ ّـال الضفــة يف إرسائيــل) مبقــدار
 404.3مليــون ،وفائــض يف ميـزان التحويــات (تولّــد نحــو ربعــه مــن
املســاعدات الدوليــة للحكومــة) مبقــدار  549.2مليــون دوالر.

1

اﻟرﺒﻊ اﻟﺜﺎﻨﻲ

شكل  :3-8رصيد االستثامرات الدولية (الربع الثاين )2016

(مليون دوالر)

أﺼول اﺤﺘﯿﺎط،

6,000

402

5,000
اﺴﺘﺜﻤﺎرات أﺨرى،
1,693

اﺴﺘﺜﻤﺎرات أﺨرى،
4,076

4,000
3,000

اﺴﺘﺜﻤﺎ ر ﺤﺎﻓظﺔ،
651

2,000
اﺴﺘﺜﻤﺎ ر

ﻤﺒﺎﺸر 2,504 ,

اﺴﺘﺜ ﻤﺎر ﺤﺎﻓظﺔ،
1,118

اﺴﺘﺜﻤﺎ ر

ﻤﺒﺎﺸر 422 ,

ﻤﺠﻤوع اﻟﺨﺼوم

ﻤﺠﻤوع اﻷﺼول

1,000
0

22
املراقب االقتصادي ،عدد 2016/46

جــرى متويــل عجــز ميـزان املدفوعــات هــذا من الحســاب الرأســايل
واملــايل ،الــذي وفّــر مبلــغ  270.6مليــون دوالر .ومــن الــروري
االنتبــاه إىل أ ّن هــذا البنــد (الحســاب الرأســايل والحســاب املــايل)
ميثّــل دينــا عــى االقتصــاد الوطنــي ،طاملــا كانــت قيمتــه موجبــة.
مــن املفــرض نظري ـاً أن يحــدث تــوازن تــام بــن عجــز الحســاب
الجــاري وفائــض الحســاب الرأســايل واملــايل .أي أ ّن القيمــة الصافيــة
لهــا يجــب أن تســاوي صفــر .ولكــن غالبـاً مــا يكــون هنــاك فــارق
بينهــا وهــو مــا يتــم تســجيله تحــت بنــد "حســاب الســهو والخطأ"

االستثامرات الدولية

بلغــت قيمــة األصــول الخارجيــة لالقتصــاد الفلســطيني نهايــة الربــع
الثــاين  2016نحــو  6,020مليــون دوالر ،وش ـكّل االســتثامر املبــارش

يف الخــارج منهــا  ،%7.0واســتثامرات الحافظــة  .%18.6باملقابــل،
بلــغ إجــايل أرصــدة الخصــوم عــى االقتصــاد الفلســطيني حــوايل
 4,848مليــون دوالر ،كان أكــر مــن نصفهــا عــى شــكل اســتثامرات
مبــارشة .الفــارق بــن األصــول والخصــوم يعنــي أ ّن املقيمــن يف
فلســطني "يســتثمرون"  1,172مليــون دوالر يف الخــارج أكــر مــا
يســتثمر غــر املقيمــن يف فلســطني .ولكــن يتوجــب االنتبــاه إىل أ ّن
جــزءا ً كب ـرا ً مــن األصــول ( )%68هــو عبــارة عــن عملــة وودائــع
مــن البنــوك العاملــة يف فلســطني موجــودة يف الخــارج .أ ّمــا بالنســبة
لالســتثامرات املبــارشة (وهــي مــا ينطبــق عــى مفهــوم االســتثامر)،
تُشــر األرقــام إىل أ ّن اســتثامرات غــر املقيمــن املنفــذة يف فلســطني
تزيــد عــى اســتثامرات الفلســطينيني املبــارشة يف الخــارج مبقــدار
 2,082مليــون دوالر.

صندوق  :7مفاهيم وتعاريف اقتصادية :مناذج الجاذبية يف التجارة الدولية Gravity Models
منــاذج الجاذبيــة هــي أكــر النــاذج التطبيقيــة اســتخداماً يف العلــوم
االجتامعيــة بشــكل عــام ،ويف أبحــاث التجــارة الدوليــة بشــكل خــاص.
ولقــد تــ ّم اســتخدام هــذه النــاذج ألغــراض التحليــل والتنبــؤ عــن
التجــارة البينيــة بــن الــدول ،وبــن املقاطعــات يف الدولــة الواحــدة ،كــا
تــم تطبيقهــا لدراســة حركــة وتدفــق املســتهلكني عــى مراكــز التســوق،
والهجــرة ،وحركــة وعقــد أنظمــة الســر ودراســات اســتخدام الحيــز
املــكاين ( ،)Spatialوغريهــا.
تهــدف منــاذج الجاذبيــة يف التجــارة الدوليــة إىل التنبــؤ مبســتوى التبــادل
التجــاري بــن الــدول وتفســر قــوة العوامــل التــي تؤثــر عــى هــذا
التبــادل .وكان االقتصــادي الهولنــدي «تنربجــن» (،)N.Tinbergen 1962
أول مــن ارىس تقاليــد هــذه النــاذج ،عــر االقـراح البســيط بــأ ّن التجــارة
بــن دولتــن ميكــن تقديرهــا تقريبيـاً مبعادلــة تدعــى «معادلــة الجاذبيــة»
(عــى خطــى نظريــة الجاذبيــة التــي صاغهــا نيوتــن) :كــا أ ّن الكواكــب
تنجــذب لبعضهــا البعــض طرديــا بالتناســب مــع حاصــل رضب كتلتيهــا
وعكســيا مــع مربــع املســافة فيــا بينهــا ،اقــرح «تنربجــن» ( )1962أ ّن
التجــارة بــن دولتــن تتناســب طرديــاً مــع كتلتهــا (مســتوى الناتــج
املحــي فيهــا) ،وعكســياً مــع املســافة بينهــا.

التبايــن يف مختلــف العوامــل التــي تتأثــر بالتباعــد الجغـرايف .وهــذا
يعنــي أ ًن الــدول املتقاربــة تتاجــر مــع بعضهــا أكــر مــن الــدول
املتباعــدة.
• املتغ ـرات االقتصاديــة :املتغــر األســايس هنــا هــو مســتوى الدخــل
(الناتــج املحــي اإلجــايل) .تقــول الفكــرة أنّــه كلــا ارتفــع الدخــل
يف دولــة مــا ،كلــا ازدادت تجارتهــا الدوليــة .وهــذا يعنــي أ ّن الــدول
الغنيــة تتاجــر مــع بعضهــا البعــض أكــر مــن الــدول الفقــرة .ويقــوم
الباحثــون اآلن بإضافــة عوامــل اقتصاديــة أخــرى لقيــاس تأثريهــا
عــى التجــارة البينيــة ،مثــل وجــود اتفاقيــات تجاريــة تفضيليــة بــن
الــدول (وهــو مــا يــؤدي إىل تقليــص التعرفــة الجمركيــة وزيــادة
التجــارة بالتــايل) ،أو وجــود عملــة مشــركة (وهــو مــا يقــي عــى
عامــل عــدم التأكــد يف تحــوالت أســعار الــرف) ،أو وفــرة رأس املــال
البــري (وهــذا يرفــع مــن تنافســية الدولــة ومــن تجارتهــا الخارجيــة
بالتــايل) ،وغريهــا.
• املتغـرات الثقافيــة :ومــن بــن العوامــل التــي يتــم أخذهــا باالعتبــار
هنــا هــو وجــود لغــة مشــركة ،وتشــابه املؤسســات واألنظمــة
والرتابــط الثقــايف ،وكلّهــا عوامــل يســاعد وجودهــا عــى تحفيــز
التبــادل التجــاري بــن الــدول.

هــذا االقــراح لتفســر وتقديــر التجــارة البينيــة بــن دولتــن يختلــف
مبدئي ـاً عــن التربيــر التقليــدي للتجــارة بــن الــدول ،الــذي يقــوم عــى
نظريــة امليــزة النســبية (ريــكاردو) ،أو عــى نظريــة التبايــن يف الوفــرة
النســبية للمــوارد (هكرش-أوهلــن  )Hecksher- Ohlinبغــض النظــر
عــن املســافة أو حجــم االقتصــاد.

يقــوم تحليــل منــاذج الجاذبيــة عــى اســتخالص معامــات االنحــدار
للمتغـرات التــي تؤثّــر عــى التجــارة البنيــة بــن الــدول .وبشــكل عمــي
يتــم أخــذ األرقــام الفعليــة للتجــارة بــن كل دولتــن مــن بــن مجموعــة
كبــرة مــن الــدول ،وعــى امتــداد فــرة زمنيــة طويلــة نســبياً (عــى ســبيل
املثــال ،أخــذت واحــدة مــن الدراســات التأسيســية باالعتبــار أرقــام
التجــارة بــن كل دولتــن مــن بــن  173دولــة وعــى امتــداد  50ســنة
ماضيــة) .وعنــد إجـراء تحليــل االنحــدار عــى هــذه األرقــام يتــم التوصــل
إىل تقديــر متوســط لقــوة كل متغــر مــن املتغــرات يف التأثــر عــى
التجــارة البينــة .وهــذا بــدوره يتيــح إمكانيــة تطبيــق هــذه املعامــات
للتنبــؤ بالتجــارة البينيــة يف املســتقبل ،أو للتوصــل إىل تقديــر متوســط ملــا
«يتوجــب» أن تكــون عليــه التجــارة بــن الــدول.

• املتغـرات الجغرافيــة :املتغــر األســايس هنــا هــو املســافة (غالبـاً بــن
عاصمتــي الدولتــن املعنيتــن) ،عــى افـراض أ ّن التجــارة بــن دولتــن
تتناســب عكســياً مــع املســافة الجغرافيــة التــي تفصــل بينهــا .إذ أ ّن
زيــادة املســافة تــؤدي إىل ارتفــاع تكاليــف النقــل ،فضـاً عــن زيــادة

هنــاك إجــاع بــن االقتصاديــن عــى أ ّن منــاذج الجاذبيــة يف التجــارة
الدوليــة تتوصــل إىل نتائــج مرضيــة للغايــة وصائبــة غالبـاً .ال بــل أنّهــا مــن
أنجــح منــاذج التنبــؤ يف علــم االقتصــاد .ولكــن هــذه النــاذج تعــاين مــن
نقطتــي ضعــف .أوالً ،أنّهــا ظلّــت حتــى عهــد قريــب تفتقــر إىل خلفيــة

ت ـ ّم توســيع «معادلــة الجاذبيــة» الحق ـاً وباتــت تأخــذ عوامــل تفســر
إضافيــة (إىل جانــب مســتوى الدخــل واملســافة) لتقديــر التجــارة البينيــة
ولزيــادة القــدرة التنبؤيــة لنــاذج الجاذبيــة .وتســتخدم التامريــن
اإلحصائيــة لنــاذج الجاذبيــة اآلن عــددا ً مــن املتغـرات ميكــن تصنيفهــا
تحــت ثــاث مجموعــات:

23
املراقب االقتصادي ،عدد 2016 /46

نظريــة صلبــة ،وغالب ـاً مــا ت ـ ّم اعتبارهــا مبثابــة مج ـ ّرد ظاهــرة إحصائيــة
ذات مصداقيــة .ولك ـ ّن األبحــاث املســتجدة تســعى إىل ســد هــذه الثغــرة
وإىل توفــر خلفيــات نظريــة لهــذه النــاذج (أي إقحــام معامــات تفســر
مســتمدة مبدئيـاً مــن النظريــة االقتصاديــة) .ثانيـاً ،أنّهــا تطبق عــى التجارة
الســلعية فقــط وليــس عــى التجــارة بالخدمــات ،كــا أ ّن أثــر املســافة ميكن
أن يتبايــن بشــكل جوهــري اعتــادا ً عــى طبيعــة الطبوغرافيــة والحواجــز
بــن دولتــن ،إذ أ ّن وجــود جبــال شــاهقة أو بحــار لــه أثــر معيــق بقــوة
أكــر مــن الســهول املمتــدة (يعــرف هــذا األثــر يف أدبيــات منــاذج الجاذبيــة
باســم (.)Multilateral Trade Ressistance (MTR
مناذج الجاذبية يف فلسطني
ت ـ ّم صياغــة منــاذج جاذبيــة متعــددة لتحليــل واقــع التجــارة الخارجيــة
الفلســطينية .وجــاء أول هــذه النــاذج يف دراســة البنــك الــدويل األوىل
عــن االقتصــاد الفلســطيني يف العــام ( 1993املجلــدات الســتة) .توصــل
منــوذج الجاذبيــة املبســط الــذي طبقتــه الدراســة إىل أ ّن الضفــة والقطــاع،
بظــل كافــة الظــروف الســائدة خــال ربــع القــرن املنــرم عــى الدراســة،
تتاجــر مــع إرسائيــل بأكــر مــا يتوقــع (أو يتنبــأ بهــا) منــوذج الجاذبيــة
( .)Overtradeهــذا يعنــي ضمنيـاً أ ّن الضفــة والقطــاع تتاجــر بأقــل مــن
املفــرض مــع الــدول األخــرى.

تتابعــت الدراســات التــي طبقــت منــاذج الجاذبيــة أثــر ذلــك.
وتن ّوعــت هــذه بــن منــاذج تهــدف إىل تقييــم التــوزع الجغــرايف
للتجــارة الخارجيــة الفلســطينية بشــكلها الفعــي ،ومنــاذج تهــدف
لصياغــة توقعــات حــول النمــط الــذي ســتكون عليــه بظــل توفــر
حريــة القــرار واالنفــكاك عــن االحتــال .وبشــكل عــام توصلــت
جميعهــا إىل أ ّن اســترياد الضفــة والقطــاع مــن إرسائيــل ســيكون
حينئــذ أدىن مــا هــو عليــه اآلن ،والتصديــر أعــى .عــى ســبيل
املثــال ،قــ ّدرت دراســة «أرنــون وآخريــن» ،عــر تطبيــق منــوذج
جاذبيــة ،أ ّن مســتوردات الضفــة والقطــاع مــن إرسائيــل يجــب أن
تكــون نصــف مــا كانــت عليــه فعليـاً ،يف حــن أ ّن صــادرات الضفــة
والقطــاع إىل إرسائيــل يجــب أن تكــون ،يف الظــروف العاديــة ،عــدة
أضعــاف مــا هــي عليــه فعليـاً 1.االســتثناء الوحيــد لفكــرة اســتحواذ
حصــة غــر مــررة مــن التجــارة الفلســطينية جــاء
إرسائيــل عــى ّ
يف دراســة لصنــدوق النقــد الــدويل عنــد صياغــة وتطبيــق منــوذج
توصلــت الدراســة إىل أ ّن الضفــة والقطــاع ال تتاجــر
جاذبيــة أيض ـاًّ .
بأكــر مــن املتوقــع (بأكــر مــن الــازم) مــع إرسائيــل ،ولك ّنهــا تتاجــر
بأقــل مــن املتوقــع بكثــر مــع الــدول االخــرى .ومــن امللفــت للنظــر
توصلــت إىل أ ّن الرشيــك التجــاري األكــر أهميــة
أ ّن الدراســة ذاتهــا ّ
للضفــة والقطــاع يف الظــروف العاديــة ســيكون االتحــاد األوريب
2
وليــس إرسائيــل.
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املؤرشات االقتصادية الرئيسية يف فلسطني 2016 - 2010
2010

2011

املؤرش
فلسطني
الضفة الغربية
قطاع غزة

4,048.4
2,513.3
1,535.1

4,168.9
2,580.2
1,588.7

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

745.0
41.1
23.7
17.2
37.8

837.0
43.0
20.9
17.3
28.7

الناتج محيل إجاميل
اإلنفاق الخاص
اإلنفاق الحكومي
التكوين الرأساميل اإلجاميل
الصادرات
الواردات

8,913.1
8,354.7
2,500.8
1,921.5
1,367.3
5,264.3

10,465.4
9,602.4
2,892.3
1,863.8
1,799.4
5,723.2

باألسعار الجارية
باألسعار الثابتة (أسعار )2004

2,338.7
1,606.4

2,664.9
1,752.5

امليزان التجاري

()3,923.8( )3,897.0
749.5
599.1
1,104.8 1,991.0
()2,069.5( )1,306.9

ميزان الدخل
ميزان التحويالت الجارية
ميزان الحساب الجاري
سعر رصف الدوالر مقابل الشيكل
سعر رصف الدينار مقابل الشيكل
معدّل التضخم (1)%

3.70
5.30
3.75

3.60
5.10
2.88

صايف اإليرادات املحلية (مبا فيها
املقاصة)
النفقات الجارية
2,960.7 2,983.0
296.2
275.1
النفقات التطويرية
فائض/عجز املوازنة الجاري (قبل املنح) ()1,081.0( )1,083.0
977.5
1,277.0
إجاميل املنح واملساعدات
فائض /عجز املوازنة الكيل (بعد املنح) ()103.5( )81.0
2,212.8 1,882.8
الدين العام الحكومي
1,900.0

2012

2013

2014

2015

2 2016
2015
الربع الثاين الربع الثالث الربع الرابع الربع األول الربع الثاين

السكان (ألف نسمة)
4,550.4 4,420.5 4,293.3
2,790.3 2,719.1 2,649.0
1,760.1 1,701.4 1,644.3
سوق العمل
971.0
963.0
917.0
885.0
858.0
45.7
45.8
45.8
43.6
43.4
24.8
25.9
26.9
23.4
23.0
15.4
17.3
17.7
18.6
19.0
41.5
41.0
43.9
32.6
31.0
الحسابات القومية (مليون دوالر)
3,193.2 12,677.4 12,715.6 12,476.0 11,279.4
2,914.2 11,795.7 11,840.4 11,062.6 10,158.5
857.9 3,374.9 3,478.2 3,381.7 3,126.9
730.2 2,689.5 2,415.0 2,707.3 2,378.5
625.2 2,322.7 2,172.3 2,071.8 1,871.1
1,906.0 7,501.4 7,208.9 6,804.0 6,299.9
الناتج املحيل للفرد (دوالر)
724.7 2,865.8 2,960.1 2,992.2 2,787.2
444.7 1,745.9 1,737.4 1,793.3 1,807.5
ميزان املدفوعات (مليون دوالر)
()1,280.7( )5,199.5( )5,036.7( )4,732.2( )4,428.7
344.9 1,712.3 1,482.4 1,160.3 857.4
572.4 1,421.5 1,405.3 1,188.5 1,750.5
()363.4( )2,065.7( )2,149.0( )2,383.4( )1,820.8
أسعار الرصف والتضخم
3.90
3.90
3.60
3.60
3.90
5.50
5.50
5.10
5.10
5.40
0.85
1.43
1.73
1.72
2.78
املالية العامة (عىل األساس النقدي ،مليون دوالر)

2,240.1 2,175.9

4,682.5
2,862.5
1,820.0

2,319.9

2,791.2

2,891.4

4,666.0
2,853.5
1,812.5

1,018.4

4,699.2
2,871.6
1,827.6

4,732.7
2,889.8
1,842.9

4,766.2
2,908.0
1,858.2

4,799.8
2,926.3
1,873.5

947.0
45.8
27.4
18.7
42.7

983.0
46.2
25.8
18.7
38.4

974.0
45.8
26.6
18.0
41.2

975.0
45.7
26.9
18.3
41.7

3,219.6
3,146.6
860.6
632.3
562.3
1,981.1

3,331.3
2,957.4
919.1
797.7
603.0
1,917.7

3,301.9
2,987.2
768.8
686.0
538.1
1,708.9

3,381.1
3,134.9
891.3
718.4
627.2
1,972.0

725.4
433.0

745.1
444.8

733.3
444.3

745.5
448.7

()1,418.8
357.4
475.1
()586.3

()1,314.7
347.5
517.4
()449.8

()1,345.0( )1,170.9
404.3
364.4
549.2
528.7
()391.5( )277.8

3.80
5.40
0.04

3.90
5.50
0.65

3.90
5.50
()0.90

3.80
5.40
()0.03

923.1

550.4

884.3

993.3

911.4
32.6
()20.8
142.4
121.6
2,236.0

859.2
51.1
()359.9
174.9
()185.0
2,537.2

855.8
37.1
()8.7
178.7
170.1
2,527.0

1,146.0
54.1
()206.8
202.1
()4.8
2,530.2

13,143.6
1,483.2
10,054.7
6,137.3

13,631.0
1,497.0
10,203.0
6,405.0

1,018.0 3,424.9 3,445.9 3,250.7 3,047.1
37.2
176.4
160.9
168.4
211.0
()36.7
()709.9( )815.6( )1,099.2( )1,018.0
258.8 796.8
1,230.4 1,358.0 932.1
222.1 86.9
414.8
258.7
()85.9
2,344.9 2,537.2 2,216.8 2,376.2 2,482.5
القطاع املرصيف (مليون دوالر)
12,602.3 12,462.1 12,420.0 12,602.3 11,822.0 11,191.0 9,799.0 9,110.0 8,590.0
موجودات /مطلوبات املصارف
1,461.7
1,427.0 1,396.0 1,461.7 1,464.0 1,360.0 1,258.0 1,182.0 1,096.0
حقوق امللكية
9,654.6
9,506.5 9,456.4 9,654.6 8,935.0 8,304.0 7,484.0 6,973.0 6,802.0
ودائع الجمهور
5,824.7
5,420.4 5,419.7 5,824.7 4,895.0 4,480.0 4,122.0 3,483.0 2,825.0
التسهيالت االئتامنية
تغطي البيانات األرايض الفلسطينية باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إرسائيل عام ( 1967باستثناء بيانات البطالة والسكان).
 .1معدّل التضخم محسوب عىل أساس مقارنة متوسط األرقام القياسية ألسعار املستهلك يف كل سنة (كل ربع) مع متوسطها يف السنة (الربع) السابقة.
 .2أرقام  2016هي بيانات أولية عرضة للتنقيح والتعديل.
األرقام بني األقواس هي أرقام سالبة
البيانات املوجودة يف الجدول حسب آخر تحديث متوافر للبيانات

