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 -1الناتج املحيل اإلجاميل

1

الناتــج املحــي اإلجــايل هــو القيمــة النقديــة لكافّــة أنــواع البضائــع
والخدمــات التــي يتــم إنتاجهــا يف اقتصــاد معــن خــال فــرة زمنيــة
محــددة .وهــذا املقيــاس ،عــى الرغــم مــن نواقصــه املتعــددة ،هــو
املــؤرش األكــر اســتخداماً للتدليــل عــى مســتوى الرفــاه والنمــو
االقتصــادي عــى الصعيــد الوطنــي والــدويل.

ر16 ، 4

ر15 ، 4

ر14 ، 4

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

500

0
ر13 ، 4

حصــة قطــاع غــزة يف الناتــج املحــي اإلجــايل
عــى الرغــم مــن أ ّن ّ
لفلســطني ارتفعــت بنقطــة مئويــة تقريبـاً بــن العامــن  2015و.2016
إلّ أ ّن القطــاع مــازال ال يســاهم ســوى بنحــو ربــع الناتــج املحــي
اإلجــايل يف البــاد (انظــر الشــكل  .)2-1أ ّمــا بالنســبة للفجــوة بــن
حصــة الفــرد مــن الناتــج املحــي بــن الضفــة والقطــاع فلقد بلغــت 300
ّ

ﻗطﺎع ﻏزة

ر12 ، 4

الفجوة بني الناتج املحيل يف الضفة والقطاع

1,000

ر11 ، 4

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

اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐرﺒﯿﺔ

ر10 ، 4

فلسطني
 الضفة الغربية -قطاع غزة

الربع الرابع
2015
441.0
565.9
262.7

الربع الثالث
2016
442.9
572.6
259.0

الربع الرابع
2016
434.2
558.5
258.3

1,500

ر09 ، 4

جدول  :1-1نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل*
(أسعار ثابتة ،سنة األساس ( )2004دوالر)

ﻓﻠﺴطﯿن

ر08 ، 4

املقارنــة الســنوية .وصــل الناتــج املحــي اإلجــايل يف فلســطني يف العــام
 2016إىل نحــو  8مليــار دوالر (بأســعار  2004الثابتــة) .وميثــل هــذا
منــوا ً مبقــدار  %4.1عــن العــام ( 2015انظــر الجــدول  .)2-1وتــوزّع
هــذا النمــو بــن  %3.0يف الضفــة و %7.7يف القطــاع .أ ّمــا فيــا يتعلــق
بحصــة الفــرد مــن الناتــج املحــي فلقــد وصلــت إىل نحــو  1,766دوالر
ّ
يف  ،2016إثــر منــو متواضــع ال يزيــد عــى  %1.2مقارنــة بالعام الســابق.

2,000

ر07 ، 4

أ ّدى االنخفــاض يف الناتــج املحــي يف الربــع الرابع ،إىل جانــب الزيادة يف
حصــة الفــرد مــن الناتــج املحــي بنحــو نقطتــن
الســكان ،إىل انخفــاض ّ
مئويتــن مقارنــة مــع الربــع الســابق .أ ّمــا فيــا يتعلــق باملقارنــة بــن
ربعــي الســنة املتناظريــن (ر 2016 4مــع ر )2015 4فلقــد شــهد الناتــج
املحــي اإلجــايل يف فلســطني منــوا ً بلــغ  ،%1.3وهــو مــا ترافــق مــع
حصــة الفــرد مــن الناتــج املحــي مبقــدار نقطــة ونصــف
تراجــع يف ّ
مئويــة (انظــر الجــدول .)1-1

2,500

ر06 ، 4

الربــع الرابــع .شــهد الناتــج املحــي اإلجــايل الفلســطيني (باألســعار
الثابتــة  )2004انخفاضــاً بنحــو  %1.3خــال الربــع الرابــع 2016
مقارنــة مــع الربــع الســابق ليصــل إىل  1,997مليــون دوالر ،موزع ـاً
بــن  1,505يف الضفــة الغربيــة و 492يف قطــاع غــزة (انظــر الشــكل
 .)1-1وجــاء هــذا نتيجــة انخفــاض مبقــدار  %1.9يف الضفــة مقابــل
ارتفــاع مبقــدار  %0.6يف القطــاع ،وهــو مــا حصــل أيضــاً يف الربــع
الثالــث الــذي شــهد انخفاضــاً يف الناتــج املحــي للضفــة الغربيــة
بنســبة  %1.1مقابــل ارتفــاع يف قطــاع غــزة بنســبة .%2.0

شكل  :1-1الناتج املحيل اإلجاميل يف فلسطني* يف أرباع السنة
(أسعار  2004الثابتة) (مليون دوالر)

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

شكل  :2-1التوزع املئوي للناتج املحيل اإلجاميل بني الضفة
الغربية* وقطاع غزة (أسعار  2004الثابتة)
ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌوﯿﺔ )(%
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اﻟرﺒﻊ اﻟراﺒﻊ 2016

اﻟرﺒﻊ اﻟراﺒﻊ 2015

20
0

ﻗطﺎع ﻏزة

اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐرﺒﯿﺔ

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

جدول  :2-1الناتج املحيل اإلجاميل يف فلسطني
(بأسعار  2004الثابتة)
2015
الناتج املحيل اإلجاميل
(مليون دوالر)
 الضفة الغربية* قطاع غزةحصة الفرد من الناتج
ّ
املحيل اإلجاميل (دوالر)
 الضفة الغربية* -قطاع غزة

2016

معدّ ل النمو %

7,719.3

8,037.0

4.1

5,906.1
1,813.2

6,084.9
1,952.1

3.0
7.7

1,744.5

1,765.9

1.2

2,267.2
996.3

2,278.9
1,037.7

0.5
4.2

(*) البيانات باستثناء الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إرسائيل عام .1967
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دوالر يف الربــع الرابــع (انظــر الشــكل  )3-1و 1,241دوالر باملتوســط يف
العــام  ،2016بانخفــاض مقــداره  %2.3عــن العــام الســابق .ومــازال
دخــل الفــرد يف قطــاع غــزة يعــادل نحــو  %60مــن متوســط الدخــل يف
فلســطني ،و %46فقــط مــن متوســط دخــل الفــرد يف الضفــة الغربيــة.

شكل  :3-1نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل يف فلسطني*
حسب املنطقة (أسعار ثابتة ،سنة األساس ( )2004دوالر)
600
اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐرﺒﯿﺔ

بنية الناتج املحيل اإلجاميل

500

ﻓﻠﺴطﯿن

ﻗطﺎع ﻏزة

300
200
100
0

ر16 ، 4

ر15 ، 4

ر14 ، 4

ر13 ، 4

ر12 ، 4

ر11 ، 4

ر10 ، 4

ر09 ، 4

ر08 ، 4

ر07 ، 4

ر06 ، 4

مل يطــرأ تغــر كبــر عــى بنيــة الناتــج املحــي بــن الربــع الثالــث
 2016والربــع الرابــع  ،2016وكذلــك بــن متوســط العامــن 2015
حصــة القطاعــات اإلنتاجية بنحو
و ،2016باســتثناء ارتفــاع صغــر يف ّ
توســع
نقطــة مئويــة ونصــف بــن الربعــن (جــاءت مبعظمهــا مــن ّ
حصــة القطاعــات
قطــاع اإلنشــاءات) .يف حــن مل يطــرأ تغــر عــى ّ
اإلنتاجيــة بــن العامــن ،ولكــن طــرأ انخفــاض عــى قطــاع النقــل
واملعلومــات واملاليــة مقابــل توســع طفيــف عــى حصــص قطــاع
اإلدارة العامــة واألمــن وقطــاع الخدمــات (انظــر الشــكل .)4-1

400

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

اإلنفاق عىل الناتج املحيل
الربــع الرابــع .بلغــت الزيــادة املطلقــة يف قيمــة الناتــج املحــي
اإلجــايل بــن الربــع الرابــع  2015والربــع الرابــع  2016نحــو 24.8
مليــون دوالر (وهــو مــا ميثــل منــوا ً مبقــدار  %1.3كــا جــاء آنف ـاً)،
حيــث ازداد اإلنفــاق االســتهاليك النهــايئ (الحكومــي والخــاص) مبقــدار
 27.6مليــون دوالر ،وانخفــض االســتثامر بنحــو  4.8مليــون دوالر ،بينام
بقــي صــايف الصــادرات عــى حالــه تقريب ـاً نتيجــة ارتفــاع الصــادرات
بنفــس مقــدار ارتفــاع الــواردات خــال الربــع (انظــر الشــكل .)5-1
حصــة االســتهالك
املقارنــة الســنوية .شــهد العــام  2016انخفاضــاً يف ّ
الخــاص والعــام مــن الناتــج املحــي مبقــدار نقطة مئويــة ونصــف مقارنة
حصــة صــايف الصــادرات
بالعــام  .2015وترافــق هــذا مــع انخفــاض يف ّ
حصــة االســتثامر .وعــى الرغــم مــن
مقابــل ارتفــاع ضئيــل نســبياً يف ّ
التط ـ ّور اإليجــايب املتمثــل يف انخفــاض نســبة االســتهالك ،إلّ أ ّن اله ـ ّوة
بــن اســتخدام املــوارد وإنتاجهــا محليـاً ماتـزال مــن أبــرز مظاهــر العجــز
يف االقتصــاد الفلســطيني ،إذ بلــغ إجــايل االســتخدام ألغـراض االســتهالك
واالســتثامر والتصديــر نحــو  12,840مليــون دوالر يف العــام  ،2016وهــذا
يزيــد عــى إجــايل اإلنتــاج املحــي مبقــدار  4,803مليــون ،أو مبــا يعــادل
 %60مــن الناتــج املحــي اإلجــايل (انظــر الجــدول  3-1والشــكل .)5-1
جدول  :3-1اإلنفاق عىل الناتج املحيل اإلجاميل يف األرايض
الفلسطينية* (أسعار ثابتة ،سنة األساس ( )2004مليون دوالر)
الربع الرابع الربع الرابع
2016
2015
1,638.1 1,549.1
443.0
447.8
االستثامر
7,466.9 7,209.7 1,814.6
1,800.4
االستهالك الخاص
2,152.4 2,149.3
585.7
572.3
االستهالك الحكومي
()3,127.2( )3,126.7( )810.9
()811.5
صايف الصادرات
()93.2
()62.1
()35.1
()36.5
صايف السهو والخطأ
املجموع = الناتج
8,037.0 7,719.3 1,997.3
1,972.5
املحيل اإلجاميل
2015

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

2016

شكل  :4-1التوزيع املئوي ملساهامت األنشطة يف الناتج املحيل
اإلجاميل (أسعار ثابتة ،سنة األساس )2004
ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌوﯿﺔ )(%
100
اﻹدارة اﻟﻌﺎﻤﺔ واﻟدﻓﺎع
وﻏﯿرﻫﺎ

اﻟﺨدﻤﺎت

اﻟﻨﻘل واﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ

26.2

25.7

26.2

25.8

20.6

20.3

20.1

20

28.9

29.7

28.4

28.9

24.3

24.3

25.3

25.3

2016

2015

اﻟرﺒﻊ اﻟراﺒﻊ 2016

اﻟرﺒﻊ اﻟراﺒﻊ 2015

80

60

40

20
اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻨﺘﺎﺠﯿﺔ

0

شكل  :5-1نسب اإلنفاق عىل الناتج املحيل اإلجاميل يف األرايض
الفلسطينية* (أسعار ثابتة ،سنة األساس )2004

ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌوﯿﺔ )(%
150

اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر

20.4

20.1

22.2

22.7

26.8

27.8

29.3

29.0

اﻻﺴﺘﻬﻼك اﻟﺤﻛوﻤﻲ

اﻻﺴﺘﻬﻼك اﻟﺨﺎص

ﺼﺎﻓﻲ اﻟﺼﺎدرات

92.9

93.4

90.9

91.3

-38.9

-40.5

-40.6

-41.1

2016

2015

اﻟرﺒﻊ اﻟراﺒﻊ 2016

اﻟرﺒﻊ اﻟراﺒﻊ 2015

100

50

0

-50

(*) البيانات باستثناء الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إرسائيل عام .1967
مجمــوع النســب ال يســاوي  %100وذلــك يعــود اىل بنــد صــايف الســهو والخطــأ (أنظــر
الجــدول .)1-3
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صندوق  :1املوازنة العامة يف  2016وخطة املوازنة للعام 2017
املوازنة العامة لعام  :2016بني املخطط والفعيل
راعــى إعــداد خطــة املوازنــة لعــام  2016الظــروف السياســية واالقتصاديــة
الصعبــة التــي متــر بهــا البــاد والحكومــة ،وهــو مــا انعكــس يف زيــادة التحفــظ
يف تقديــر اإليــرادات والتقشّ ــف يف اإلنفــاق .ولكــن النتائــج الفعليــة (عــى
األســاس النقــدي) جــاءت أفضــل مــن توقّعــات الخطــة مــن وجهــة نظــر
محاســبية .وميكــن تلخيــص االنحرافــات بــن األرقــام املخططــة والفعليــة مبــا
يــي (انظــر الجــدول :)1
•

•

•

•

بلــغ اجــايل اإليـرادات العامــة  13.9مليــار شــيكل يف العــام  2016وهــذا
أعــى بنســبة تزيــد عــى  %19عــن املبلــغ املخطــط .وجــاء هــذا أساســا
نتيجــة ارتفــاع اإليـرادات املحليــة غــر الرضيبيــة (تحريــر إرسائيــل ملبالــغ
كانــت مجمــدة اثــر اتفاقيــة «الكهربــاء»  -انظــر العــدد الســابق مــن
«املراقــب» ،ومدفوعــات مــن رشكــة االتصــاالت) .باملقابــل بلــغ إجــايل
النفقــات الجاريــة مبــا فيهــا صــايف اإلقـراض  13.9مليــار شــيكل وهــذا أقــل
بنســبة  %8عــن املقــدر يف الخطــة.
ونتيجــة الزيــادة يف اإليــرادات واالنخفــاض يف النفقــات عــن القيــم
املتوقّعــة فــإ ّن العجــز الجــاري يف املوازنــة ،قبــل املســاعدات الدوليــة ،جــاء
فعليـاً أقــل بنســبة  %90تقريبـاً عــن العجــز املخطــط .مــن ناحيــة ثانيــة،
جــاءت النفقــات التطويريــة الفعليــة أقــل بنســبة  %40عــن املخططــة،
وهــو مــا جعــل العجــز االجــايل الفعــي يف املوازنــة يصــل إىل  1.2مليــار
شــيكل ،وهــذا أقــل بنســبة  %77عــن العجــز املخطــط.
بلــغ التمويــل الخارجــي (املســاعدات الدوليــة) للموازنــة الجاريــة ولإلنفاق
التطويــري  2.9مليــار شــيكل ،وهــذا أقــل بنســبة  %25مــن املبلــغ املأمــول
(وأقــل بنســبة  %48عــن قيمتــه يف العــام  .)2015ولكــن ،نظـرا ً لالنخفــاض
الكبــر يف عجــز املوازنــة الفعــي قبــل املســاعدات الدوليــة فــإ ّن املوازنــة
الكليــة بعــد املســاعدات شــهدت فائضــاً بقيمــة  1,684مليــون شــيكل
مقارنــة بعجــز متوقّــع يبلــغ  1,507مليــون شــيكل.
كل هــذه األرقــام هــي عــى أســاس الحســاب النقــدي ،أي عــى أســاس مــا
تـ ّم تحصيلــه وإنفاقــه فعليـاً وليــس عــى أســاس االلتـزام ،أي مــا يتو ّجــب
فعليــاً تحصيلــه وتســديده ،ذلــك أل ّن املوازنــة الفعليــة راكمــت خــال
العــام  2016صــايف متأخـرات ،أو مدفوعــات غــر مســددة ،بلغــت قيمتهــا
 836مليــون شــيكل (انظــر الصنــدوق عــن املتأخـرات الحكوميــة يف هــذا
العــدد مــن املراقــب).

ميكــن االســتنتاج بشــكل عــام بــأ ّن التبايــن بــن الفعــي واملقــدر جــاء لصالــح
تقليــص العجــز الفعــي .ولكــن مــا زالــت بنــود اإلنفــاق يف املوازنــة تعــاين مــن
ثالثــة نقــاط ضعــف أساســية ومزمنــة .أ ّولهــا ،الفشــل يف تقليــص صــايف اإلقـراض،
الــذي جــاء  %21أعــى مــن املخطــط ومــازال يســتحوذ عــى أكــر مــن  %7مــن
إجــايل اإلنفــاق الجــاري .ولقــد بــات الفشــل يف تحقيــق هــذا الهــدف مزمن ـاً
يف تاريــخ املوازنــات الفلســطينية ،عــى الرغــم مــن الجهــود والتكاليــف التــي
ترافقــت مــع برامــج تركيــب عــدادات الدفــع املســبق للكهربــاء وامليــاه .ثانيهــا،
تواضــع قيمــة ونســبة اإلنفــاق التطويــري ،والقصــور يف تحقيــق هــدف اإلنفــاق
التطويــري ،الــذي غالبـاً مــا يــرك عــبء متويــل الجــزء األكرب منــه إىل املســاعدات
الدوليــة ،مــا غــدا أم ـرا ً مزمن ـاً أيض ـاً يف املوازنــات الفلســطينية .ولكــن يتوجــب
اإلشــادة بــأ ّن اإلنفــاق التطويــري يف العــام  2016كان أعــى بنســبة  %20عــن
حصــة ونســبة الرواتــب واألجــور مــن إجــايل
مســتواه يف  .2015ثالثهــا ،ارتفــاع ّ
اإلنفــاق .ويف واقــع األمــر مــن الصعــب اســتخدام املوازنــة الحكوميــة لتنفيــذ
سياســة ماليــة ذات أهــداف اقتصاديــة واجتامعيــة محكمــة ومكممــة يف ظــل
تخصيــص نحــو  %55مــن صــايف اإليـرادات العامــة للرواتــب واألجــور.
ال شــك أ ّن تطــور املاليــة العامــة يســر عــى الطريــق الصحيــح ،إذ تبعــاً
لوزيــر املاليــة انخفضــت نســبة العجــز إىل الناتــج املحــي اإلجــايل مــن 16.5

يف  2013إىل  5.6يف  ،2016واإليــرادات املحليــة ازدادت بنســبة  %66خــال
األعــوام الثالثــة املاضيــة ومبعـدّل ســنوي متوســط يبلــغ  1.%17وفيــا يخــص
الديــن العــام واملتأخ ـرات ،يالحــظ وجــود تق ـدّم ملمــوس يتمثــل بتحويــل 20
مليــون شــيكل شــهرياً إىل هيئــة التقاعــد ،وتخفيــض متأخـرات القطــاع الخــاص
الرتاكميــة بحــوايل  370مليــون دوالر ،وإصــدار أذونــات دفــع للمســتحقات
املاليــة للقطــاع الخــاص بقيمــة  607مليــون شــيكل (انظــر الصنــدوق حــول
أذونــات الدفــع يف هــذا العــدد مــن املراقــب).
مــن املهــم التنبيــه إىل أ ّن معالجتنــا الســابقة اقتــرت عــى تحليــل التدفقــات
املاليــة الكليــة يف املوازنــة دون التدقيــق يف فعاليــة وســامة التوزيــع القطاعــي
والربنامجــي لإليــرادات والنفقــات .إ ّن موازنــات الحكومــات هــي أدوات
سياســاتية يف املحــل األول وليســت مجــرد جــردة حســابية لإليـرادات والنفقات.
ومــن الواضــح أ ّن تقييــم نجــاح املوازنــة يف تحقيــق األهــداف االقتصاديــة
واالجتامعيــة يتطلــب الدراســة التفصيليــة للجبايــة واإلنفــاق قطاعيـاً وبرنامجياً.
جدول  :1املوازنة الحكومية  2016و( 2017مليون شيكل)
2016
موازنة

2016
فعيل

نسبة التغري يف
 2017موازنة 2017
عن فعيل
موازنة
%2016

13,821 13,896 11,630
إجاميل اإليرادات العامة
13,451 13,524 11,189
صايف اإليرادات العامة
5,040 5,023 3,393
 اإليرادات املحلية3,141 2,391 2,194
 إيرادات رضيبية إيرادات غري رضيبية 1,900 2,309 1,199323
املتحصالت املتخصصة
8,780 8,873 8,237
 إيرادات املقاصة370
 ارجاعات رضيبية (372 441.0 )-16,147 13,936 15,212
إجاميل النفقات الجارية
8,093 7,332 7,662
 رواتب وأجور7,104 5,410 6,700
 نفقات غري األجور950 1,029 850
 صايف اإلقراض165
 مدفوعات مخصصةالعجز الجاري قبل التمويل 2,697 412 4,023
1,639 824 1,365
 النفقات التطويريةالعجز اإلجاميل قبل التمويل 4,335 1,237 5,388
 إجاميل التمويل الخارجي 2,496 2,921 3,8811,950 2,318 2,925
دعم املوازنة
546
603
956
متويل النفقات التطويرية
)1,170( 836
 -صايف تراكم املتأخرات

()0.5
()0.5
0.3
31.4
()17.7
()1.0
()0.5
15.9
10.4
31.3
()7.7
554.6
98.9
250.4
()14.5
()15.9
()9.5
()240.0

 -1الســيد شــكري بشــارة ،وزيــر املاليــة والتخطيــط ،يف اللقــاء التحضــري الجتــاع املانحــن يف
بروكســل (وكالــة وفــا  12نيســان .)2017
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موازنة عام 2017
حافظــت خطــة املوازنــة للعــام  2017عــى تبنــي املنهــج املتحفــظ والحــذر يف
التقديــر ،وفرضيــات أ ّن الدعــم املقــدّم مــن قبــل املانحــن ســوف يرتاجــع ،وأ ّن
بعــض الدفعــات التــي جــاءت يف العــام املــايض مــن إرسائيــل ومــن القطــاع الخــاص
الفلســطيني هــي دفعــات غــر متكــررة .وركّــزت الخطــة يف مجــال إصــاح إدارة
املــال العــام عــى عــدد مــن املبــادئ ،أه ّمهــا االســتمرار يف تحويــل املدفوعــات اىل
الهيئــات املحليــة (مبقــدار  400مليــون شــيكل ســنويا) ،واالســتمرار بتحويــل 20
مليــون شــيكل شــهريا لهيئــة التقاعــد الفلســطينية ،ومتابعــة إصــدار أذونــات الدفــع
للقطــاع الخــاص مبقــدار  70-50مليــون شــيكل شــهريا للحــد مــن تراكــم املتأخـرات.
يل ّخــص الجــدول  1أرقــام خطــة املوازنــة للعــام  .2017ويســتفاد مــن الجــدول
توقّــع تغــر طفيــف يف إجــايل وصــايف اإلي ـرادات يف العــام  2017مقارنــة مــع
األرقــام الفعليــة يف  ،2016هــذا عــى الرغــم مــن التوقّــع املتفائــل بارتفــاع
اإليــرادات الرضيبيــة بنســبة  .%31باملقابــل تفــرض املوازنــة ارتفــاع اإلنفــاق
الجــاري بنســبة  %16تقريب ـاً مقارنــة بالعــام  2016واإلنفــاق التطويــري بنســبة
 %90وهــو مــا ســوف ينعكــس بارتفــاع العجــز الــكيل قبــل التمويــل مبقــدار
ضعفــن ونصــف ( )%250مقارنــة مــع العــام  .2016واضــح أ ّن هنــاك اشــكالية يف
نســب املقارنــة املذكــورة هنــا (ارتفاعهــا بشــكل غــر منطقــي) .ويعــود الســبب
عــى األرجــح إىل أ ّن أرقــام اإليـراد واإلنفــاق الفعــي يف العــام  2016هــي أرقــام
عــى األســاس النقــدي يف حــن أ ّن أرقــام خطــة املوازنــة هــي عــى أســاس االلتزام.

مــع توقّــع عجــز كيل بعــد التمويــل الخارجــي بقيمــة  1.8مليــار شــيكل ،وتوقّع
تســديد الحكومــة لنحــو  1.2مليــار شــيكل مــن إجــايل املتأخ ـرات املرتاكمــة
عليهــا ،تتوقــع الخطــة أ ّن تصــل الفجــوة التمويليــة يف موازنــة العــام  2017إىل
أكــر مــن  3مليــار شــيكل .وال يخفــى أن فجــوة ماليــة بهــذا االتســاع (%22
مــن صــايف اإليـرادات) هــي مــؤرش عــى الضعــف الهيــكيل وعــدم االســتدامة يف
الوضــع املــايل للســلطة والحكومــة الفلســطينية.
ذكــر وزيــر املاليــة يف االجتــاع التحضــري للامنحــن «أ ّن الحكومــة وصلــت إىل
اإلمكانيــات القصــوى مــن زيــادة اإليـرادات وأ ّن النمــو يف األعــوام املقبلــة لــن
يكــون بنفــس وتــرة األعــوام املاضيــة نتيجــة العوامــل الطبيعيــة التــي تحــد من
ذلــك ...ونتيجــة لذلــك ســيكون الرتكيــز مــن اآلن فصاعــدا ً عــى الســيطرة عــى
النفقــات وتخفيضيهــا مــن خــال تصويــب نســبة كلفــة الرواتــب مــن النفقــات
العامــة  ...والعمــل عــى تحســن آليــة احتســاب األمــوال املقتطعــة مــن
الجانــب اإلرسائيــي مقابــل الطاقــة والكهربــاء وامليــاه والتــي ال يتــم تحصيلهــا
2
مــن املســتهلكني ،باإلضافــة اىل إصــاح القطــاع الصحــي».
مسيف مسيف ،باحث يف «ماس»

 -2املرجع السابق.

 -2سوق العمل
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شكل  :1-2األفراد  15سنة فأكرث والعاملون منهم
يف فلسطني (ر- 2010 ،1ر( )2016 ،4ألف)

بلغــت القــوة البرشيــة يف فلســطني ،أي عــدد الســكان الذيــن تزيــد
أعامرهــم عــى  15ســنة 2,965 ،ألــف شــخص يف الربــع الرابــع .2016
أ ّمــا القــوى العاملــة ،أي عــدد األشــخاص املؤهلــن واملســتع ّدين
للعمــل ،فلقــد بلــغ  1,348ألــف .ويقيــس الفــارق بــن القــوى العاملــة
وعــدد العاملــن فعليـاً أعــداد العاطلــن عــن العمــل .ويوضّ ــح الشــكل
 1-2العالقــة بــن هــذه املتغ ـرات مــع تطــور عــدد الســكان.
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 -1مصــدر األرقــام يف هــذا القســم :الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني  ،2016مســح
القــوى العاملــة ،رام الله-فلســطني..

ر10 ، 1

شكل  :2-2التوزيع النسبي للعاملني حسب مكان العمل
وحسب القطاع يف الربع الرابع 2016

هنــاك فــارق كبــر يف نســب املشــاركة يف أوســاط الذكــور وأوســاط اإلنــاث
يف فلســطني .بلغــت نســبة املشــاركة يف العــام  2016للذكــور حــوايل %72
مقابــل  %19بــن اإلنــاث .وليــس هنــاك فــارق يف هــذا التبايــن بــن الضفة
الغربيــة وقطــاع غــزة .ومــن الواضــح أ ّن انخفــاض نســبة املشــاركة بــن
اإلنــاث يف فلســطني هــي الســبب وراء انخفــاض نســبة املشــاركة الكليــة.
الربــع الرابــع .ارتفــع عــدد العاملــن يف فلســطني مبقــدار  %3.2بــن
الربعــن الثالــث والرابــع  ،2016ووصــل إىل  1,002ألــف .وتــوزّع
العاملــون يف الربــع الرابــع  2016حســب مــكان العمــل بــن %5
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تُشــر األرقــام إىل أ ّن نســبة القــوى العاملــة إىل القــوة البرشيــة يف
فلســطني (وهــو مــا يُعــرف باســم نســبة املشــاركة) قــد تراوحــت
حــول  %46يف الســنوات األخــرة .وهــذه النســبة قريبــة مــن النســبة
الســائدة يف دول املنطقــة ( %42يف األردن مثــا يف العــام 2014
حســب بيانــات البنــك الــدويل) ،ولك ّنهــا تختلــف بشــكل ملحــوظ
عــن نظريهــا يف الــدول املتطــورة ،حيــث تصــل نســبة املشــاركة إىل
 %60أو أعــى كــا يف أملانيــا والرنويــج عــى ســبيل املثــال.
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يف الضفــة و %30يف القطــاع و( %13أو نحــو  129ألــف) عامــل يف
إرسائيــل واملســتعمرات .أ ّمــا بالنســبة لتوزيــع العاملــن يف فلســطني
حســب القطــاع يف الربــع الرابــع  ،2016فــا زال أكــر مــن الخمــس
يعمــل يف القطــاع العــام (الشــكل  ،)2-2وترتفــع هــذه النســبة إىل
 %35يف قطــاع غــزة .بلغــت نســبة العاملــن يف قطاعــات الخدمــات
يف فلســطني يف الربــع الرابــع  2016نحــو  .%35وترتفــع هــذه
النســبة إىل  %52يف قطــاع غــزة .وحلــت التجــارة يف املركــز الثــاين
يف فلســطني ،بنســبة  %20مــن العاملــن ،إذ تتقــارب نســبة تشــغيل
العاملــن يف هــذا القطــاع بــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.
ويُالحــظ أ ّن البنــاء والتشــييد كان يُشــغّل  %23مــن العاملــن يف
الضفــة ولكــن أقــل مــن  %7يف قطــاع غــزة( .انظــر الشــكل .)3-2
املقارنــة الســنوية .ارتفــع عــدد العاملــن مبقــدار  %1.8بــن العــام
 2015والعــام  2016ووصــل إىل نحــو  981ألــف عامــل .وتــوزّع
العاملــون يف العــام  2016حســب مــكان العمــل بــن  %58.5يف
الضفــة و %29.5يف القطــاع و %12يف إرسائيــل واملســتعمرات .أ ّمــا
بالنســبة لتوزيــع العاملــن يف فلســطني حســب القطــاع يف ،2016
فــا زال أكــر مــن الخمــس يعمــل يف القطــاع العــام ،وترتفــع هــذه
النســبة إىل  %36.4يف قطــاع غــزة.
انخفضــت نســبة العاملــن يف فلســطني يف قطــاع الزراعــة والصيــد
والحراجــة وصيــد األســاك يف العــام  2016مقارنــة بالعــام 2015
بنحــو  1.3نقــط مئويــة ،كــا انخفضــت يف قطــاع الخدمــات لتصــل
إىل ( %35.5نتيجــة ارتفاعهــا بــن اإلنــاث حيــث بلغــت%65.4
وانخفاضهــا بــن الذكــور إذ بلغــت )%30مقابــل ارتفاعهــا يف قطــاع
البنــاء والتشــييد بنحــو نقطــة مئويــة.
وقــد بلــغ عــدد العــال الفلســطينيني الذيــن يعملــون يف إرسائيــل
واملســتعمرات  116.8ألــف عامــل وهــو مــا يعــادل %17مــن
إجــايل عــدد العاملــن يف الضفــة الغربيــة .وتــوزّع هــؤالء بــن 61.3
ألــف يحملــون تصاريــح عمــل ،و 42.0ألــف دون تصاريــح و13.6
ألــف مــن حملــة وثيقــة إرسائيليــة أو وثيقــة ســغر أجنبيــة.

توزع صايف الزيادة يف التشغيل بني  2015و2016
يوضــح الجــدول  1-2أ ّن صــايف عــدد الداخلــن اىل قــوة العمــل يف
فلســطني بــن العامــن  2015و 2016بلــغ  42ألــف شــخص (العــدد
الصــايف ،أي الفــرق بــن عــدد الداخلــن الجــدد مطروحــا منــه عــدد
الخارجــن مــن قــوة العمــل لســبب او آخــر) .باملقابــل بلغــت
الزيــادة الصافيــة يف عــدد العاملــن يف العــام  2016نحــو  17ألــف
شــخص يف الضفــة والقطــاع ،أي أن عــدد العاطلــن عــن العمــل
ارتفــع بــن العامــن مبقــدار  25ألــف يف فلســطني يف العــام .2016
تــوزع صــايف عــدد األشــخاص الـــ  17ألــف الذيــن وجــدوا عمــا
يف  2016بــن و 12ألــف يف قطــاع غــزة و 5آالف فقــط يف الضفــة
الغربيــة .ومــن بــن صــايف العاملــن الجــدد الـــ  5آالف يف الضفــة
الغربيــة اســتوعبت إرسائيــل ومســتعمراتها نحــو  4,500منهــم.
وهــذا يعنــي أ ّن املؤسســات الفلســطينية ،العامــة والخاصــة،
يف الضفــة الغربيــة مل تخلــق يف العــام  2016ســوى نحــو 500
فرصــة عمــل صافيــة .وتوزعــت هــذه الزيــادة الصافيــة بــن
انخفــاض يف التشــغيل بالقطــاع العــام بــن العامــن بنحــو 3,500
شــخص مقابــل ارتفــاع يف تشــغيل القطــاع الخــاص مبقــدار 4,000
شــخص (أرقــام تقريبيــة نظ ـرا ً ألن بعــض األرقــام مســتخلصة مــن

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

ﺘﻌدﯿن وﻤﺤﺎﺠر وﺼﻨﺎﻋﺔ
ﺘﺤوﯿﻠﯿﺔ

اﻟﺨدﻤﺎت واﻟﻔروع اﻻﺨرى

اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﯿﯿد

اﻟﻨﻘل واﻟﺘﺨزﯿن
واﻻﺘﺼﺎﻻت

اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﻤطﺎﻋم واﻟﻔﻨﺎدق

جدول  :1-2تطور أعداد القوى العاملة وتوزع صايف الزيادة يف
عدد العاملني يف فلسطني بني  2015و( 2016ألف شخص)
املشاركون يف القوى العاملة
العاملون
 الضفة الغربية منهم يف إرسائيل واملستعمرات -قطاع غزة

2015
1,299
963
685
112.3
278

2016
1,341
980
690
116.8
290

مقدار التغري
42
17
5
4.5
12

املصدر :مسح القوى العاملة الفلسطينية :التقرير السنوي  ،2016و( 2015الجهاز املركزي
لإلحصاء الفلسطيني).

جدول  :2-2معدّ ل البطالة بني األفراد املشاركني يف القوى العاملة
يف فلسطني حسب املنطقة والجنس للربع الرابع )%( 2016
ر 2015 ،4ر2016 ،4
14.2
16.7
ذكور
28.5
26.7
الضفة الغربية إناث
16.9
املجموع 18.7
33.2
32.3
ذكور
64.4
60.5
إناث
قطاع غزة
40.6
املجموع 38.4
21.0
22.3
ذكور
43.9
39.7
إناث
فلسطني
25.7
املجموع 25.8

2015
15
26.7
17.3
35.9
59.6
41
22.5
39.2
25.9

2016
15.5
29.8
18.2
34.4
65.2
41.7
22.2
44.7
26.9
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شكل  :4-2أعداد العاملني والعاطلني عن العمل يف فلسطني
حسب الفئة العمرية ()2016

النســب املئويــة .ويتوجــب التأكيــد ثانيــة أن صــايف االنخفــاض يف
التشــغيل يف القطــاع العــام هــو صــايف حصيلــة االرتفــاع (يف قطــاع
التعليــم والصحــة مثــا) واالنخفــاض يف مجــاالت أخــرى .وال تتوفــر
معلومــات تفصيليــة مــن الجهــاز املركــزي لإلحصــاء عــن بنيــة
الزيــادة واالنخفــاض يف التشــغيل العــام (عــى ســبيل املثــال أعــداد
املحالــن للتقاعــد وأعــداد أصحــاب العقــود املؤقتــة الذيــن تــم
االســتغناء عنهــم .. ،الــخ).

أﻟف
500
142
45

البطالة

25

الربــع الرابــع .يقيــس معـ ّدل البطالــة نســبة العاطلــن عــن العمــل
إىل عــدد األشــخاص يف القــوى العاملــة .بلــغ معــ ّدل البطالــة يف
فلســطني  %25.7يف الربــع الرابــع  ،2016وهــذا مامثــل تقريب ـاً ملــا
كان عليــه يف الربــع املناظــر مــن العــام  ،2015وأقــل مبقــدار نقطتني
عــن مع ـ ّدل البطالــة يف الربــع الســابق( .انظــر الجــدول )2-2
املقارنــة الســنوية .ارتفــع مع ـ ّدل البطالــة يف العــام  2016مبقــدار
نقطــة مئويــة واحــدة مقارنــة بالعــام  2015ووصــل إىل .%26.9
وتــوزع بــن  %18.2يف الضفــة الغربيــة و %41.7يف قطــاع غــزة.
واســتقر معــ ّدل البطالــة يف القطــاع عــى ذات املعــ ّدل املرتفــع
للغايــة الــذي كان عليــه تقريبــا يف العــام املــايض دون أن يطــرأ
عليــه تحســن ملمــوس .وهــذا املعـ ّدل هــو مــن بــن أعــى معـ ّدالت
البطالــة يف العــامل .وال تتــواىن كافــة املؤسســات الدوليــة عــن
التحذيــر املتكــرر مــن التبعــات االقتصاديــة واالجتامعيــة والسياســية
الخطــرة لتفــي البطالــة عــى هــذا املع ـ ّدل املرتفــع واســتدامتها
عــى هــذا النحــو غــر املســبوق.
من بني أبرز مواصفات البطالة يف فلسطني يف العام  2016التايل:
 )1أنّهــا مرتفعــة يف أوســاط الشــباب :بلــغ معــ ّدل البطالــة بــن
الشــباب الذيــن تــراوح أعامرهــم بــن  24-15ســنة ،%41.7
ـؤش عــى أ ّن نســبة
( %65.9لإلنــاث %36.2 ،للذكــور) .وهــذا يـ ّ
كبــرة مــن العاطلــن عــن العمــل هــم مــن الداخلــن الجــدد إىل
ســوق العمــل (انظــر الشــكل  4-2وراجــع الصنــدوق عــن مســح
انتقــال الشــباب مــن التعليــم اىل ســوق العمــل يف العــدد 47
مــن املراقــب).
 )2أ ّن البطالــة تــزداد مــع نقــص التعليــم بالنســبة للذكــور ،ولكــن
األمــر معكــوس عنــد اإلنــاث (انظــر الشــكل  :)5-2بلــغ معـ ّدل
البطالــة يف العــام  2016نحــو  %24.1عنــد الذكــور الحاصلــن
عــى تعليــم أقــل مــن ثانــوي ،بينــا كان  %18.6عنــد ذوي
التعليــم الجامعــي .أ ّمــا عنــد اإلنــاث فــإ ّن بطالــة ذوات التعليــم
الجامعــي بلغــت  %51بينــا هــي  %28.1فقــط بــن اللــوايت
حصلــن عــى تعليــم أقــل مــن ثانــوي.

منو اإلنتاج وتغري البطالة

9
66

140

200

311

247

161

300

100

195

0

+ 55

35-44

45-54

25-34

اﻟﻌﺎطﻠون ﻋن اﻟﻌﻤل

15-24

اﻟﻌﺎﻤﻠون

شــكل  :5-2أعــداد العاملــن والعاطلــن عــن العمــل يف فلســطني
حســب املســتوى التعليمــي وحســب الجنــس ()2016
أﻟف

إﻨﺎث

ذﻛور

700
600

157

500
400
300
97

18

10

93
ﺠﺎﻤﻌﻲ

15

46

ﺜﺎﻨوي

اﻗل ﻤن ﺜﺎﻨوي

200

44

100

193

494
35
140

0
ﺠﺎﻤﻌﻲ

ﻋﺎطﻠون ﻋن اﻟﻌﻤل

اﻗل ﻤن ﺜﺎﻨوي

ﺜﺎﻨوي

ﻋﺎﻤﻠون

شكل  :6-2معدّ ل النمو يف الناتج املحيل اإلجاميل ومعدّ ل البطالة
يف فلسطني (ر- 2012 ،1ر)2016 ،4
ﻤﻌدل اﻟﻨﻤو ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺘﺞ

ﻤﻌدل اﻟﺒطﺎﻟﺔ )(%
31

اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻟﻲ )(%
10

ﻤﻌ ّدل اﻟﺒطﺎﻟﺔ

29

5

27
25

0

23
-5

21
19

ﻤﻌ ّدل اﻟﻨﻤو ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺘﺞ
اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻟﻲ

17
ر16 ، 4

ر16 ، 3

ر16 ، 2

ر16 ، 1

ر15 ، 4

ر15 ، 3

ر15 ، 2

ر15 ، 1

ر14 ، 4

ر14 ، 3

ر14 ، 2

ر14 ، 1

ر13 ، 4

ر13 ، 3

ر13 ، 2

ر13 ، 1

ر12 ، 4

ر12 ، 3

ر12 ، 2

15

-10

ر12 ، 1

الربــع الرابــع .يعــرض الشــكل  6-2منحنيــن ،أحدهــا ملع ـ ّدل منــو
الناتــج املحــي بــن كل ربــع ســنة وآخــر (باألســعار الثابتــة) واآلخــر
يصــ ّور معــ ّدل البطالــة يف كل ربــع ســنة بــن الربــع األول 2012
والربــع الرابــع  .2016أ ّول مــا يلفــت النظــر يف الشــكل البيــاين هــو
التذبــذب الحــاد يف منحنــى معـ ّدل منــو الناتــج املحــي اإلجــايل .ال
شــك أ ّن جــزءا ً مــن هــذا التذبــب ميكــن تفســره بالطبيعة املوســمية
للناتــج املحــي ،إذ أ ّن النشــاط االقتصــادي يخمــد قلي ـاً يف الشــتاء

400

-15
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والخريــف مقارنــة بالفصــول األخــرى .ولكـ ّن أثــر العوامل السياســية
والقيــود التــي يفرضهــا االحتــال عــى النشــاط االقتصــادي لهــا دور
أكــر 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 معـ ّدل البطالــة ،والعكــس بالعكــس .وعنــد القيــام
بإجـراء متريــن بســيط للربــط بــن املتغرييــن نســتنتج أ ّن كل زيــادة
يف معــ ّدل النمــو مبقــدار  %1ترافقــت مــع انخفــاض يف معــ ّدل
البطالــة مبقــدار  %0.27خــال الفــرة املدروســة .هــذه العالقــة
املبســطة والتقريبيــة ت ُعطــي فكــرة رسيعــة عــن مقــدار التســارع
ّ
الــازم يف مع ـ ّدل النمــو ،والفــرة الزمنيــة الطويلــة الرضوريــة ،مــن
أجــل تحقيــق تخفيــض ملمــوس يف معــ ّدالت البطالــة العاليــة يف
فلســطني بشــكل عــام ،ويف قطــاع غــزة بشــكل خــاص.

20

8
6

15
ﻤﻌ ّد ل اﻟﻨﻤو ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺘﺞ
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4
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شكل  :8-2ساعات العمل األسبوعية وأيام العمل الشهرية يف
فلسطني (الربع األول  - 2014الربع الرابع )2016
23

ﯿوم

ﺴﺎﻋﺔ
44
ﻤﺘوﺴط أﯿﺎم اﻟﻌﻤل اﻟﺸﻬرﯿﺔ

22.5

43
42

22
41
ﻤﺘوﺴط اﻟﺴﺎﻋﺎت

21.5

ر16 ، 4

ر16 ، 3

ر16 ، 2

ر16 ، 1

ر15 ، 4

ر15 ، 3

ر15 ، 2

ر15 ، 1

21

اﻷﺴﺒوﻋﯿﺔ

40

ر14 ، 4

الربــع الرابــع .بلــغ متوســط األجــر اليومــي للعاملــن يف األرايض
الفلســطينية  110شــيكل يف الربــع الرابــع  .2016ولكـ ّن هــذا الرقــم
املتوســط يخفــي تباينـاً كبـرا ً بــن متوســط األجــر للذيــن يعملــون
يف الضفــة والقطــاع مــن جهــة وأجــر عــال الضفــة العاملــن يف
إرسائيــل واملســتعمرات مــن جهــة ثانيــة .كذلــك بــن متوســط
األجــر يف الضفــة الغربيــة واألجــر يف قطــاع غــزة (انظــر الجــدول
 .)4-2تُشــر األرقــام إىل أ ّن متوســط أجــر العاملــن يف إرسائيــل
واملســتعمرات بلــغ أكــر مــن 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،

25

10

ر14 ، 3

األجور

ﻤﻌ ّد ل اﻟﺒطﺎﻟﺔ

12

ر14 ، 2

املقارنــة الســنوية .ازداد التقــارب يف متوســط أيــام العمــل الشــهرية
بــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة بــن العامــن  2015و ،2016إذ
ارتفــع عــدد األيــام يف الضفــة ،بالتــوازي مــع انخفاضهــا بالقطــاع،
مــا نتــج عنــه أن الفــرق بينهــا تــاىش تقريبــاً يف العــام .2016
وحصــل التقــارب أيضـاً بــن املنطقتــن يف متوســط ســاعات العمــل
األســبوعية ليصبــح الفــارق بينهــا  6ســاعات( .انظــر جــدول )3-2
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الربــع الرابــع .يص ـ ّور الشــكل  8-2ســاعات وأيــام العمــل للعاملــن
الفلســطينيني .وهنــاك تقــارب يف متوســط عــدد أيــام العمــل
الشــهرية يف الضفــة والقطــاع ،ولكـ ّن متوســط عــدد ســاعات العمــل
األســبوعية يف الضفــة الغربيــة يزيــد مبقــدار  %15.1عــن مثيلهــا
يف قطــاع غــزة .وال يخفــى أ ّن هــذا يعــود ،عــى األرجــح ،إىل نقــص
فــرص العمــل يف القطــاع وليــس لــه عالقــة بارتفــاع اإلنتاجيــة
وتفضيــل الراحــة ،وهــي العوامــل التــي يتــم بهــا تفســر انخفــاض
ســاعات العمــل يف الــدول املتق ّدمــة اقتصاديــا.

ﻤﻌ ّد ل اﻟﺒطﺎﻟﺔ )(%

2008

ساعات وأيام العمل

ﻤﻌ ّد ل اﻟﻨﻤو ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺘﺞ
اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻟﻲ )(%
14

2007

املقارنــة الســنوية .يعــرض الشــكل  7-2منحنيــي معـ ّدل منــو اإلنتــاج
(باألســعار الثابتــة) ومع ـ ّدل البطالــة يف كل ســنة بــن العــام 2007
و .2016وعنــد تكـرار التمريــن الســابق للربــط بــن املتغرييــن نجــد
أ ّن كل زيــادة يف مع ـ ّدل النمــو مبقــدار  %1ترافقــت مــع انخفــاض
يف مع ـ ّدل البطالــة مبقــدار  %0.4خــال الفــرة املدروســة .وهــذه
النســبة مرتفعــة وتعــادل نحــو ضعــف النســبة التــي تــم حســابها
ســابقا مــن األرقــام الربــع ســنوية بــن  2012و.2016

شكل  :7-2معدّ ل النمو يف الناتج املحيل اإلجاميل ومعدّ ل البطالة
يف فلسطني ()2016-2007

39

جدول  :3-2ساعات العمل األسبوعية وأيام العمل الشهرية
حسب املنطقة ()2016-2015
مكان العمل
الضفة الغربية
قطاع غزة
إرسائيل واملستعمرات
املجموع

متوسط الساعات
األسبوعية
2016
2015
44.3
43.9
38.3
37.1
40.2
40.4
41.8
41.4

متوسط أيام العمل
الشهرية
2016
2015
22.8
22.4
22.7
22.9
19.6
19.1
22.2
22.0
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ألنّــه يعــر عــن املســتوى الــذي يحصــل نصــف العاملــن عــى أجــر
أعــى منــه ،والنصــف اآلخــر عــى أجــر أدىن منــه (انظــر الشــكل
 9-2ملالحقــة الفــارق بــن األجــر املتوســط والوســيط) .يالحــظ أ ّن
وســيط األجــر يف قطــاع غــزة ال يزيــد إال قليـاً عــى نصــف وســيط
األجــر يف الضفــة الغربيــة.

100
90
80

اﻷﺠر اﻟوﺴﯿط

ر16 ، 4

ر16 ، 3

ر16 ، 2

ر16 ، 1

ر15 ، 4

ر15 ، 3

ر15 ، 2

ر15 ، 1

ر14 ، 4

• أ ّن متوســط أجــر العاملــن يف القطــاع الخــاص الفلســطيني أدىن
مــن أجــر العاملــن يف القطــاع العــام ،بنســبة  %11بــن الذكــور
يف الضفــة وبنســبة  %50بــن الذكــور يف غــزة.
• أ ّن هنــاك فجــوة جندريــة يف األجــور :بلــغ األجــر اليومــي
لإلنــاث يف القطــاع الخــاص يف الضفــة الغربيــة  %74مــن األجــر
اليومــي للذكــور ،ولكــ ّن الفجــوة أقــل بــن رواتــب وأجــور
الذكــور واالنــاث العاملــن يف القطــاع العــام.
• أ ّن نحــو  %69.2مــن العاملــن يف القطــاع الخــاص يف غــزة
و %17.4مــن العاملــن يف الضفــة يحصلــون عــى أجــر يومــي
أقــل مــن الحــد األدىن لألجــور .ويبلــغ متوســط األجــر الشــهري
لهــؤالء  748شــيكل يف القطــاع مقابــل  1,068شــيكل يف الضفــة
(ملعلومــات أكــر حــول هــذا املوضــوع ميكــن مراجعــة صنــدوق
«تطبيــق قـرار الحــد األدىن لألجــور» يف العــدد  45مــن املراقــب
االقتصــادي).

ﻤﺘوﺴط اﻷﺠر

ر14 ، 3

وباإلضافــة إىل ارتفــاع األجــور اإلســمية للعاملــن يف إرسائيــل
واملســتعمرات ،والتبايــن بــن متوســط ووســيط األجــر بــن العاملــن
يف الضفــة وغــزةُ ،يكــن إضافــة املالحظــات التاليــة عــن األجــور
للعــام :2016

110
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مــن الــروري عنــد مقارنــة متوســط أجــر عــال 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 شــهرياً) .يُضــاف إىل ذلــك ســاعات
االنتظــار الطويلــة عــى املعابــر والتــي متــ ّد يــوم العمــل إىل 16
ســاعة بــدالً مــن  8ســاعات .كذلــك مــن املهــم التأكيــد عــى وجــود
عــال الضفــة الذيــن يعملــون داخــل
فــوارق مه ّمــة بــن أجــر ّ
الخــط األخــر والعــال الذيــن يعملــون يف املســتعمرات.

ﺸﯿﻛل
120

ر14 ، 1

املقارنــة الســنوية .ارتفــع متوســط األجــر اليومــي يف العــام 2016
مقارنــة بالعــام  2015يف كل مــن الضفــة الغربيــة وإرسائيــل
واملســتعمرات بنحــو  %4.3و %9.6عــى التــوايل ،يف حــن انخفــض
يف قطــاع غــزة بنحــو نصــف نقطــة مئويــة .أ ّمــا بالنســبة لألجــر
الوســيط اليومــي فقــد ارتفــع يف الضفــة الغربيــة بنســبة %10.6
مقابــل انخفاضــه يف قطــاع غــزة بنســبة  %2.6وبقــاؤه عــى حالــه
يف إرسائيــل واملســتعمرات (الجــدول .)5-2

شكل  :9-2متوسط ووسيط األجر اليومي بالشيكل للمستخدمني
معلومي األجر يف فلسطني (الربع األول  - 2014الربع الرابع )2016

70

جدول  :4-2متوسط ووسيط األجر اليومي بالشيكل للمستخدمني
معلومي األجر يف فلسطني (الربع الرابع ( )2016شيكل)
مكان العمل
الضفة الغربية
قطاع غزة
إرسائيل واملستعمرات
املجموع

متوسط األجر اليومي
97.6
63.8
215.7
110.0

األجر الوسيط اليومي
88.5
46.2
200.0
92.3

جدول  :5-2متوسط ووسيط األجر اليومي بالشيكل للمستخدمني
معلومي األجر يف فلسطني (( )2016 - 2015شيكل)
مكان العمل
الضفة الغربية
قطاع غزة
إرسائيل واملستعمرات
املجموع

متوسط األجر اليومي األجر الوسيط اليومي
2016
2015
2016
2015
88.5
80
98.1
94.1
45.0
46.2
61.6
61.9
200.0
200
218.0 198.9
90.0
84.6
109.3 103.9
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 -3املالية العا ّمة

1

شكل  :1-3توزّع وتط ّور اإليرادات العا ّمة (مليون شيكل)

اإليرادات العا ّمة

الربــع الرابــع .شــهد الربــع الرابــع مــن العــام  ،2016ارتفاع ـاً يف صــايف
اإلي ـرادات العا ّمــة واملنــح بنحــو  %28مقارنــة بالربــع الســابق لتبلــغ
حــوايل  4.4مليــار شــيكل .ويعــزى ذلــك ،بشــك ٍل رئيــس ،إىل االرتفــاع
امللحــوظ يف إيــرادات املقاصــة (ارتفعــت بنحــو  ،%48.2لتبلــغ 2.2
مليــار شــيكل) ،باإلضافــة إىل ارتفــاع إي ـرادات الجبايــة املحليــة بنحــو
 %28.1لتبلــغ نحــو  3.7مليــار شــيكل .كــا شــهد هــذا الربــع ارتفاع ـاً
يف املنــح واملســاعدات الخارجيــة بنحــو  %27.3مقارنــة بالربــع الســابق،
لتبلــغ حــوايل  819.3مليــون شــيكل (انظــر الشــكل  .)1-3تجــدر اإلشــارة
أن االرجاعــات الرضيبيــة خــال هــذا الربــع قــد بلغــت نحــو 118.5
مليــون شــيكل مقارنــة بنحــو  96.3مليــون شــيكل خــال الربــع الســابق.
املقارنــة الســنوية .شــهدت اإليــرادات املحليــة وإيــرادات املقاصــة
ارتفاعـاً ملحوظـاً يف العــام  2016مقارنــة بالعــام الســابق .وجــاء هــذا
االرتفــاع مبعظمــه مــن الزيــادة يف اإلي ـرادات غــر الرضيبيــة بنســبة
تقــرب مــن ( %138.4لتبلــغ حــوايل  2.3مليــار شــيكل) مقارنــة بالعــام
املــايض .وكان هــذا نتيجــة التســوية الجزئيــة لحســابات املقاصــة
واتفــاق الكهربــاء مــع إرسائيــل (حيــث تــم تســجيل بعــض هــذه
املدفوعــات تحــت بنــد اإلي ـرادات غــر الرضيبيــة وليــس يف حســاب
املقاصة-انظــر العــدد الســابق مــن املراقــب) ،كذلــك اإلي ـرادات مــن
رســوم ترخيــص رشكــة االتصــاالت الفلســطينية (مبقــدار  558مليــون
شــيكل) .كــا ارتفعــت إيـرادات املقاصــة بنحــو  ،%11.6لتبلــغ حــوايل
 8.9مليــار شــيكل .كذلــك ارتفعــت اإليـرادات الرضيبيــة مبقــدار ،%1.6
لتبلــغ نحــو  2.4مليــار شــيكل .وعــى العكــس مــن ذلــك ،شــهدت املنح
واملســاعدات تراجعــاً خــال العــام مقارنــة بالعــام الســابق بنســبة
 ،%5.9لتبلــغ نحــو  2.9مليــار شــيكل .حصيلــة كل هــذه التطــورات
أ ّدت إىل ارتفــاع صــايف اإليـرادات العا ّمــة واملنــح بنحــو  %14.7مقارنــة
بالعــام الســابق ،لتبلــغ نحــو  16.4مليــار شــيكل (انظــر جــدول .)2-3

النفقات العا ّمة

الربــع الرابــع .انخفــض اإلنفــاق العــام الفعــي خــال الربــع الرابــع مــن
العــام  2016بنحــو  %7.2مقارنــة بالربــع الســابق ،ليبلــغ حــوايل 3.2
مليــار شــيكل .وجــاء هــذا االنخفــاض بشــكل رئيــس نتيجــة انخفــاض
بنــدي األجــور والرواتــب وصــايف اإلقــراض ،حيــث انخفضــت فاتــورة
األجــور والرواتــب بنحــو  %32.5لتبلــغ  1.2مليــار شــيكل ،فيــا انخفــض
بنــد صــايف اإلقـراض بنحــو  %25.5مقارنــة بالربــع الســابق ،ليبلــغ حــوايل
 224مليــون شــيكل .تجــدر اإلشــارة أ ّن انخفــاض األجــور والرواتــب خــال
هــذا الربــع ليــس حقيقيـاً نظـرا ً لقيــام الحكومــة خــال شــهر أيلــول بدفــع
رواتــب وأجــور موظفيهــا مســبقاً عــن شــهر ترشيــن األول ،وهــو مــا خفّض
مــن قيمــة هــذا البنــد خــال الربــع الرابــع مقارنــة بالربــع الســابق .وعــى
العكــس مــن ذلــك فقــد ارتفعــت نفقــات غــر األجــور بنحــو  %20.4لتبلغ
 1.4مليــار شــيكل ،كــا ارتفــع اإلنفــاق التطويــري بنســبة  %79.6مقارنــة
بالربــع الســابق ليبلــغ نحــو  306.6مليــون شــيكل (انظــر الشــكل .)2-3

املقارنــة الســنوية .ارتفعــت النفقــات العا ّمــة الفعليــة بنحــو  %5.5يف 2016
مقارنــة بالعــام الســابق ،لتبلــغ حــوايل  14.8مليــار شــيكل وذلــك بســبب
ارتفــاع جميــع مكونــات النفقــات العا ّمــة ،عــدا صــايف اإلقــراض (انظــر
الجــدول  .)2-3بلغــت فاتــورة الرواتــب واألجــور  7.3مليــار شــيكل مرتفعــة
 -1مصــدر األرقــام يف هــذا القســم :وزارة املاليــة ،التقاريــر املاليــة الشــهرية للعــام 2015
و :2016العمليــات املاليــة – اإليــرادات والنفقــات ومصــادر التمويــل.
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ﻤﺘﺤﺼﻼت ﻤﺨﺼﺼﺔ

ﻏﯿر ﻀرﯿﺒﯿﺔ
ر2016 ، 4

ﻀرﯿﺒﯿﺔ
ر2016 ، 3

اﻟﻤﻘﺎﺼﺔ
ر2015 ، 4

جدول  :1-3املنح واملساعدات الخارجية املقدمة للحكومة
الفلسطينية (مليون شيكل)
البيان
دعم املوازنة
منح عربية
الدول املانحة
التمويل التطويري
إجاميل املنح واملساعدات

2016
2015
الربع الرابع الربع الثالث الربع الرابع
516.6
552.7
586.4
237.7
3.6
237.2
278.9
549.1
349.2
302.7
91.0
92.9
819.3
643.8
679.3

جدول  :2-3خالصة الوضع املايل للحكومة 2016-2015
(مليون شيكل ،وفق األساس النقدي)
2015
إجاميل اإليرادات العا ّمة واملنح
(صايف)
إجاميل اإليرادات العا ّمة (صايف)
إيرادات محلية
إيرادات مقاصة
إرجاعات رضيبية ()-
النفقات الجارية وصايف اإلقراض
صايف اإلقراض
الرصيد الجاري
النفقات التطويرية
الرصيد الكيل (قبل املنح
واملساعدات)
التمويل الخارجي (منح ومساعدات)
لدعم املوازنة
لدعم املشاريع التطويرية
الرصيد الكيل (بعد املنح
واملساعدات)

2016

نسبة التغري
()%

16,444.3 14,335.4

14.7

13,523.5 11,230.7
5,023.2 3,542.2
8,872.5 7,953.0
372.2
264.5
13,935.9 13,306.4
1,029.3 1,169.2
()412.3( )2,075.7
824.2
686.8

20.4
41.8
11.6
40.7
4.7
()12.0
()80.1
20.0

()1,236.5( )2,762.5

()55.2

3,104.7
2,757.2
347.5

2,920.8
2,317.6
603.0

()5.9
()15.9
73.5

342.2

1,684.3

392.1
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بنحــو  %7.2مقارنــة بالعــام الســابق ،فيــا ارتفعــت نفقــات غــر األجــور
بنحــو  ،%4.6لتبلــغ  5.4مليــار شــيكل .كذلــك ارتفعــت النفقــات التطويرية
بنحــو  %20خــال العــام  2016لتبلــغ  824.2مليــون شــيكل .وشــهد بنــد
صــايف اإلقـراض انخفاضـاً بنحــو  ،%12ليبلــغ نحــو مليــار شــيكل.

شكل  :2-3توزّع وتط ّور النفقات العا ّمة (مليون شيكل)
2,000
1,800
1,600
1,400

الفائض/العجز املايل
الربــع الرابــع .أ ّدت التط ـ ّورات عــى جانبــي اإلي ـرادات والنفقــات خــال
الربــع الرابــع  2016إىل فائــض يف الرصيــد الــكيل قبــل املنــح واملســاعدات،
بلــغ حــوايل  333.7مليــون شــيكل (أو مــا نســبته  %2.6مــن الناتــج املحــي
اإلجــايل) ،يف حــن بلــغ الرصيــد الــكيل بعــد املنــح واملســاعدات نحــو
 1,153مليــون شــيكل (عــى األســاس النقــدي) وهــو مــا يعــادل نحــو %9.1
مــن الناتــج املحــي اإلجــايل خــال نفــس الربــع (انظــر الشــكل .)3-3
املقارنــة الســنوية .انخفــض العجــز يف الرصيــد الــكيل للموازنــة ،قبــل
املنــح واملســاعدات ،يف العــام  2016بنســبة  %55.2مقارنــة بالعــام
 ،2015ليبلــغ نحــو  1.2مليــار شــيكل .وجــاء هــذا بســبب ارتفــاع صــايف
اإليـرادات العا ّمــة بنســبة  %20.4مقابــل ارتفــاع النفقــات العا ّمــة بنحو
 .%6كــا ارتفــع فائــض الرصيــد الــكيل بعــد املنــح واملســاعدات (عــى
األســاس النقــدي) مبقــدار يقــرب مــن أربعــة أضعــاف ،ليبلــغ نحــو 1.7
مليــار شــيكل ،وذلــك بالرغــم مــن انخفــاض املنــح واملســاعدات بنســبة
 %6بــن العامــن (انظــر الجــدول  .)2-3وتشــر بيانــات وزارة املاليــة إىل
أ ّن العجــز الــكيل قبــل املنــح واملســاعدات (أســاس التـزام) انخفــض مــن
 %11.3مــن الناتــج املحــي اإلجــايل يف  2015إىل  %8.1يف العــام .2016
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ﻤدﻓوﻋﺎت ﻤﺨﺼﺼﺔ
ر2016 ، 4

ﺼﺎﻓﻲ اﻻﻗراض

ﻏﯿر اﻻﺠور

ر2016 ، 3

اﻷﺠور واﻟرواﺘب

ر2015 ، 4

شكل  :3-3الرصيد املايل الحكومي نسبة إىل إجاميل
الناتج املحيل اإلسمي ()%
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املتأخرات الحكومية
الربــع الرابــع .تضاعفــت املتأخ ـرات املرتتبــة عــى الحكومــة خــال الربــع
الرابــع  2016مقارنــة بالربــع الســابق ،لتبلــغ حــوايل  1.5مليــار شــيكل (انظــر
الجــدول  .)3-3وميثــل هــذا أكــر مــن ضعــف قيمــة املتأخ ـرات يف الربــع
الســابق .وحــدث االرتفــاع األكــر يف متأخــرات الرواتــب واألجــور التــي
بلغــت نحــو  719.4مليــون شــيكل يف الربــع األخــر مــن الســنة .عل ـاً بــأ ّن
الحكومــة قامــت خــال هــذا الربــع بســداد نحــو  17.6مليــون شــيكل تقريبـاً
مــن متأخ ـرات املدفوعــات املخصصــة (لصالــح هيئــات الحكــم املحــي).
املقارنــة الســنوية .بلــغ إجــايل املتأخــرات التــي ترتبــت عــى
الحكومــة خــال العــام  2016حــوايل  3مليــار شــيكل .باملقابــل
اســتطاعت الحكومــة خــال هــذا العــام ســداد نحــو  2.1مليــار شــيكل
مــن املتأخــرات املرتتبــة عليهــا .وباملحصلــة تراكــم عــى الحكومــة
خــال العــام  2016نحــو  835.8مليــون شــيكل .وهــذا يعنــي زيــادة
املتأخـرات املرتاكمــة عــى الحكومــة بنحــو  %7.6نهايــة العــام 2016
مقارنــة بنهايــة العــام الســابق ،لتبلــغ حــوايل  11.8مليــار شــيكل.
الدين العام الحكومي
بلــغ الديــن العــام الحكومــي خــال الربــع الرابــع مــن العــام  2016حــوايل
 9.6مليــار شــيكل ،وهــو أقــل بنســبة طفيفــة ( )%0.2مقارنــة بالربــع
الســابق ،وبنحــو  %3.5مقارنــة بنهايــة العــام ( 2015انظــر الجــدول
 2.)4-3وميثّــل الديــن العــام (باســتثناء املتأخـرات املرتتبــة عــى الحكومة)
نســبة  %18.5مــن الناتــج املحــي اإلجــايل .وتــوزّع الديــن بــن ديــن
محــي ( ،)%58وديــن خارجــي ( .)%42وبلغــت قيمــة الفوائــد املدفوعــة
عــى الديــن نحــو  55مليــون شــيكل يف ربــع الســنة الرابــع .2016

 -2تجــدر اإلشــارة أن مديونيــة الحكومــة مقوم ـ ًة بالــدوالر انخفضــت خــال الربــع الرابــع
 2016بنحــو  %2.7مقارنــة بالربــع الســابق ،وبنحــو  2.7مقارنــة بالربــع املناظــر ،2015
لتبلــغ حــوايل  2,483.8مليــون دوالر.
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اﻟرﺼﯿد اﻟﻛﻠﻲ ﺒﻌد اﻟﻤﻨﺢ واﻟﻤﺴﺎﻋدات
ر4,2016

اﻟرﺼﯿد اﻟﻛﻠﻲ ﻗﺒل اﻟﻤﻨﺢ واﻟﻤﺴﺎﻋدات
ر2016 ، 3

اﻟرﺼﯿد اﻟﺠﺎري
ر2015 ، 4

جدول  :3-3املتأخرات املرتتبة عىل الحكومة الفلسطينية (مليون شيكل)
البيان
إرجاعات رضيبية
األجور والرواتب
نفقات غري األجور (القطاع الخاص)
النفقات التطويرية
املدفوعات املخصصة
إجاميل متأخرات

2016
2015
الربع الرابع الربع الثالث الربع الرابع
6.7
()8.9
14.4
719.4
164.7
332.0
627.1
418.2
473.8
159.1
134.7
60.9
()17.6
22.8
()11.1
1,494.7 731.5
870.0

جدول  :4-3الدين العام الحكومي (مليون شيكل)*
البيان
الدين الحكومي املحيل
املصارف
مؤسسات عا ّمة
الدين الحكومي الخارجي
الدين العام الحكومي
الفوائد املدفوعة
نسبة الدين العام إىل إجاميل الناتج
املحيل اإلسمي

2015
الربع الرابع
5,726.8
5,674.5
52.3
4,181.3
9,908.1
42.6
%19.1

2016
الربع الثالث الربع الرابع
5,541.4 5,606.4
5,489.2 5,554.1
52.3
52.3
4,017.7 3,967.8
9,559.2 9,574.2
54.8
57.3
%18.3

%18.5

* تختلف هذه النسب بشكل بسيط عند احتساب األرقام بالدوالر االمرييك بتأثري سعر الرصف.
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صندوق  :2املتأخرات والدين العام
ال تتح ّكــم الحكومــة الفلســطينية بجــزء كبــر مــن مصــادر إيراداتهــا ،حيــث
تســيطر إرسائيــل عــى تدفّــق إيـرادات املقاصــة (التــي تشــكل نحــو  %55مــن
إجــايل اإليـرادات الحكوميــة) .كــا تســيطر إرسائيــل عــى املعابــر والحــدود،
ناهيــك عــن اإلجــراءات واملعيقــات األخــرى التــي تفرضهــا عــى االقتصــاد
الفلســطيني .كذلــك فــإ ّن تدفّــق املنــح واملســاعدات (التــي تشــكل نحــو %20
مــن اإليــرادات الحكوميــة) مرتبــط بالظــروف الخارجيــة والــروط األمنيــة
والسياســية .يف الوقــت نفســه هنــاك نفقــات تلتــزم بهــا الحكومــة الفلســطينية
مــن أجــور ورواتــب وغريهــا مــن النفقــات الجاريــة والنفقــات التطويريــة.
ونظـرا ً لوجــود عجــز مزمــن بــن اإليـرادات املحليــة والنفقــات ،ومــع التذبــذب
يف إيـرادات املقاصــة واملســاعات الدوليــة ،تجــد الحكومــة الفلســطينية نفســها
مضطــرة ملراكمــة متأخــرات ،أي ديــون غــر مســددة ،فضــاً عــن مراكمــة
الديــن العــام مــن القطــاع املــريف بشــكل أســايس ،للوفــاء بااللتزامــات املرتتبــة
عليهــا والتــي يف معظــم األحيــان ال تحتمــل التأجيــل.
بلغــت قيمــة املتأخــرات املرتتبــة عــى الحكومــة الفلســطينية خــال العــام
 2016نحــو  2,970.1مليــون شــيكل ،اســتطاعت الحكومــة ســداد نحــو 2,134.3
خــال العــام ذاتــه (منهــا نحــو  1,214.9مليــون شــيكل مــن متأخـرات األعــوام
وباملحصلــة فقــد بلــغ صــايف تراكــم املتأخـرات عــى الحكومــة خــال
الســابقة).
ّ
العــام  2016نحــو  835.8مليــون شــيكل (أو مــا يعــادل  213.8مليــون دوالر).
يصـ ّور الشــكل  1تطـ ّور صــايف املتأخـرات املرتتبــة عــى الحكومــة الفلســطينية
خــال أربــاع الســنوات  2016-2012وتــوزّع املتأخــرات عــى املطالبــات
املختلفــة .ويالحــظ مــن الشــكل أ ّن هنــاك زيــادة مضطــردة يف صــايف قيمــة

املتأخـرات عــر أربــاع األعــوام ،وأ ّن النســبة األكــر مــن هــذه املتأخـرات تعــود
إىل مــوردي البضائــع والخدمــات مــن القطــاع املحــي الخــاص ،يليهــا متأخـرات
الرواتــب واألجــور.
ارتفعــت قيمــة املتأخــرات الصافيــة املرتاكمــة عــى الحكومــة بنســبة %7.6
نهايــة العــام  2016مقارنــة مــع العــام الســابق ،ووصلــت إىل حــوايل 11,843.1
مليــون شــيكل (أو مــا يعــادل  3,165.1مليــون دوالر) .ويعــادل هــذا املبلــغ
%23.6مــن الناتــج املحــي اإلجــايل اإلســمي يف العــام  .2016ولقــد لجــأت
الحكومــة مؤخـرا ً إىل أســلوب جديــد للتعامــل مــع موضــوع املتأخـرات يتمثّــل
بإصــدار «أذونــات الدفــع» (انظــر الصنــدوق عــن أذونــات الدفــع يف العــدد
الحــايل مــن «املراقــب»).
وعــى الجانــب اآلخــر بلــغ الديــن العــام الحكومــي نهايــة العــام 2016
نحــو 9,559.1مليــون شــيكل ( 2,483.8مليــون دوالر) ،وهــو مــا يعــادل %18.5
مــن الناتــج املحــي اإلســمي خــال العــام نفســه .ولك ـ ّن نســبة الديــن العــام
إىل الناتــج املحــي اإلســمي ترتفــع لتبلــغ حــوايل  %42.2عنــد إضافــة الديــن
العــام اىل املتأخ ـرات املرتاكمــة عــى الحكومــة الفلســطينية .ومــرر هــذا أ ّن
املتأخـرات هــي أيضـاً التزامــات ماليــة واجبــة الســداد عــى الحكومــة .وهــذه
النســبة أعــى مــن الســقف املســموح بــه حســب قانــون الديــن العــام والتــي
حددهــا املــرع بنســبة  %40مــن الناتــج املحــي اإلســمي.
وسيم صايف ،باحث يف سلطة النقد الفلسطينية

الشكل  :1صايف املتأخرات املرتاكمة عىل الحكومة (مليون شيكل)
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 -4القطاع املايل املرصيف

1

أعداد املصارف والحسابات

بلــغ عــدد فــروع املصــارف املرخصــة يف فلســطني  309فرعـاً نهايــة العــام
 ،2016منهــا  252يف الضفــة الغربيــة و 57يف قطــاع غــزة .وتوزعــت الفــروع
بــن  187فــرع للمصــارف املحليــة و 122فــرع للمصــارف الوافــدة .كــا
بلــغ عــدد حســابات املودعــن حــوايل  3.1مليــون حســاب ،منهــا 1.9
مليــون حســاب يف املصــارف املحليــة و 1.2مليــون يف املصــارف الوافــدة.

شكل  :1-4إجاميل التسهيالت االئتامنية املبارشة (مليون دوالر)
6,000
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3,000

األصول

ارتفــع إجــايل أصــول (خصــوم) املصــارف العاملــة يف فلســطني بنهايــة
الربــع الرابــع مــن العــام  2016بنحــو  %0.9مقارنــة بالربــع الســابق لتبلــغ
حــوايل  14.2مليــار دوالر .أ ّمــا عــى مســتوى العــام ،فقــد شــهد إجــايل
أصــول املصــارف منــوا ً بنســبة  %12.6بــن نهايــة  2015ونهايــة .2016
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الربــع الرابــع .شــكّلت التســهيالت االئتامنيــة الحصــة االكــر مــن أصــول
املصــارف حيــث بلغــت نحــو  %48.4مــن إجــايل االصــول نهايــة الربــع
الرابــع  ،2016بينــا ارتفعــت التســهيالت االئتامنيــة املبــارشة خــال هــذا
الربــع  %3مقارنــة بالربــع الســابق لتبلــغ حــوايل  6.9مليــار دوالر (انظــر
الجــدول .)1-4

اﻟﻨوع
ر2016 ، 4

ر2015 ، 4

ر2016 ، 3

شكل  :2-4إجاميل التسهيالت االئتامنية بحسب القطاع
خالل الربع الرابع )%( 2016
أﺨرى

9.6

املقارنــة الســنوية .ازدادت التســهيالت االئتامنيــة مبعــ ّدل %17.9
(أو مــا يعــادل  1مليــار دوالر) بــن العامــن ووصلــت إىل 6,865.9
مليــون دوالر .ويعــرض الشــكل  1-4تــوزّع هــذه التســهيالت حيــث
اســتحوذت القــروض عــى نحــو  %82منهــا ،مقابل  %17.4لحســابات
الجــاري مديــن .كــا اســتمرت ســيطرة الــدوالر األمريــي عــى نحــو
 %49.1مــن هــذه التســهيالت مقابــل  %35.8للشــيكل و%14.2
للدينــار األردين .ويالحــظ انخفــاض نســبة التســهيالت املمنوحــة
بالدينــار بــن العامــن .وبقيــت الضفــة الغربيــة مســيطرة عــى نحــو
 %87مــن إجــايل التســهيالت مقابــل نحــو  %13قطــاع غــزة.
 -1مصــدر األرقــام يف هــذا القســم :ســلطة النقــد الفلســطينية كانــون أول  .2016امليزانيــة
املجمعــة للمصــارف ،قامئــة األربــاح والخســائر ،وقاعــدة بيانــات ســلطة النقــد.
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جدول  :1-4امليزانية املجمعة للمصارف املرخصة يف فلسطني (مليون دوالر)
البيان*
إجاميل األصول
التسهيالت االئتامنية املبارشة
األرصدة لدى سلطة النقد واملصارف
محفظة االوراق املالية للمتاجرة واالستثامر
النقدية واملعادن الثمينة
املوجودات األخرى
إجاميل الخصوم
ودائع الجمهور (عدا ودائع املصارف)**
حقوق امللكية
أرصدة سلطة النقد واملصارف (ودائع مرصفية)
املطلوبات األخرى
املخصصات واالهتالك

2015
الربع الرابع الربع األول
13,143.6 12,602.3
6,137.3
5,824.7
3,976.6
3,870.3
900.6
952.7
1,141.5
1,083.2
987.6
871.4
13,143.6 12,602.3
10,054.7 9,654.6
1,483.2
1,461.7
909.1
852.0
228.8
182.8
467.8
451.2

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

2016
الربع الثاين الربع الثالث
14,068.3 13,599.6
6,666.4
6,404.9
4,055.3
4,117.9
1,051.2
943.0
1,204.4
1,074.2
1,091.0
1,059.6
14,068.3 13,599.6
10,432.6
10,202.6
1,624.4
1,495.2
1,152.0
1,103.9
358.8
329.2
500.4
468.8

الربع الرابع
14,190.1
6,865.9
4,270.5
1,206.7
991.2
855.8
14,190.1
10,595.7
1,683.6
1,139.9
269.6
501.3
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يعــرض الشــكل  2-4التــوزع القطاعــي للتســهيالت املمنوحــة نهايــة
العــام  .2016حيــث حصــل القطــاع العــام عــى نحــو  %20.7مــن
إجــايل هــذه التســهيالت (مقارنــة مــع  %25يف العــام الســابق).
ويســتفاد مــن نــرة البنــك الــدويل الصــادرة مؤخّــرا ً أ ّن اعتــادات
قــروض املصــارف إىل موظفــي الحكومــة ارتفعــت مبقــدار  %50تقريبـاً
بــن العامــن  2015و 2016ووصلــت إىل  1.3مليــار دوالر .ويوضــح
الجــدول  2-4درجــة انكشــاف املصــارف العاملــة يف فلســطني تجــاه
القــروض املمنوحــة للحكومــة وملوظفيهــا .بلغــت قيمــة القــروض
املرصفيــة إىل الحكومــة وموظفيهــا  2.7مليــار دوالر ،وهــو مــا يســتقطع
نســبة  %40مــن إجــايل قيمــة االعتــادات البنكيــة .كــا بلغــت ديــون
الحكومــة مــن املصــارف نســبة  %84مــن رأســال املصــارف ،علـاً بــأ ّن
ســلطة النقــد أوصــت بــأن ال تزيــد االعتــادات املرصفيــة للحكومــة
عــى  %100مــن رأســال املصــارف .أ ّمــا نســبة ديــون الحكومــة
مــع ديــون موظفــي القطــاع العــام مع ـاً فلقــد بلغــت  %164تقريب ـاً
مــن رأســال املصــارف .وعــى الرغــم مــن أ ّن هــذه النســبة شــهدت
انخفاض ـاً مبقــدار  6.5نقــاط مئويــة بــن نهايــة الربــع الثالــث ونهايــة
2
العــام  ،2016إلّ أنّهــا مازالــت تعــر عــن درجــة انكشــاف عاليــة.

الودائع
الربــع الرابــع .سـ ّجلت ودائــع الجمهــور منــوا ً بلــغ  %1.6يف الربــع الرابع
 2016مقارنــة بالربــع الســابق ،ووصلــت إىل  10,595.7مليــون دوالر.
ويوضّ ــح الشــكل  3-4تــوزع ودائــع الجمهــور عــى أنــواع العمــات
وأنــواع الودائــع والجهــات املودعــة .ويالحــظ أنّــه مل يطــرأ تغــر كبــر
عــى نســب التوزيــع هــذه بــن الربعــن األخرييــن مــن العــام .2016
املقارنــة الســنوية .طــرأ ارتفــاع ملحــوظ عــى ودائــع الجمهــور نهايــة
العــام  2016مقارنــة مــع العــام  2015بنحــو  .%9.7وشــكّلت الودائــع
كمحصلــة
 %74.7مــن إجــايل مطلوبــات املصــارف .وجــاء هــذا االرتفــاع
ّ
للنمــو يف كل مــن ودائــع القطــاع الخــاص (املقيــم وغــر املقيــم) بنســبة
( %10.3لتصــل إىل  %93.6مــن إجــايل الودائــع) وودائــع القطــاع العــام
بنســبة  %2.7خــال الســنة .وســاهمت الضفــة الغربيــة بنحــو  %90مــن
حصــة قطــاع غــزة .كــا اســتمرت ســيطرة الــدوالر
اإلجــايل مقابــل ّ %10
حصــة  %33للشــيكل و%25
ـل
ـ
مقاب
)%37
ـة
ـ
(بحص
ّ
عــى إجــايل الودائــع ّ
للدينــار األردين.

أرباح املصارف
الربــع الرابــع .يعــرض الجــدول  3-4تطــ ّور صــايف دخــل املصــارف
ومكوناتــه خــال أربــاع الســنة  .2016ويســتدل مــن الجــدول أ ّن
الربــع الرابــع شــهد ارتفاع ـاً يف اإلي ـرادات بحــوايل ( %11مــا يعــادل
 14.4مليــون دوالر) مقابــل ارتفــاع النفقــات بنحــو ( %12.9مــا
يعــادل  12.6مليــون دوالر) مقارنــة بالربــع الســابق وهــو مــا أ ّدى إىل
ارتفــاع ربــح املصــارف بنســبة  %5.4بــن الربعــن املتالحقــن مقارنــة
بانخفــاض بنســبة  %12عــن أربــاح الربــع املناظــر يف العــام .2015
املقارنــة الســنوية .شــهد املجمــوع الرتاكمــي ألربــاح املصــارف يف العــام
 2016منــوا ً مبقــدار  %11.4مقارنــة بالعــام الســابق ،ووصــل إىل 148.9
مليــون دوالر ،وهــو مــا يعــادل نحــو  %9مــن رأســال املصــارف.
2. World Bank, Economic Monitoring Report to the Ad Hoc Liaison Committee May 4, 2017.

جدول  :2-4انكشاف املصارف تجاه القروض إىل الحكومة
وإىل موظفيها ( %إىل رأسامل املصارف)
ر2016 ،3
90.7
76.8
2.6
170.1

ر2015 ،4
99.4
قروض إىل الحكومة
70
قروض إىل موظفي الحكومة
أذونات الدفع
169.4
املجموع

ر2016 ،4
84.1
77.2
2.4
163.7

أرقــام مــن ســلطة النقــد مأخــوذة مــن نــرة صنــدوق النقــد الــدويلReport to the Ad :
Hoc Liaison Committee, April 10, 2017

جدول  :3-4مصادر اإليرادات واإلنفاق للمصارف املرخصة
(مليون دوالر)
البيان*
صايف اإليرادات
الفوائد
العموالت
أخرى
النفقات
النفقات التشغيلية
واملخصصات
الرضيبة
صايف الدخل*

2016
الربع الربع
الثاين الثالث
131.0 143.5
98.0 101.5
22.9 24.6
10.1 17.4
97.6 105.5

2015
الربع الربع
الرابع األول
138.4 129.8
98.4 88.3
24.2 24.0
15.8 16.9
96.1 89.8

الربع
الرابع
145.4
103.1
26.4
15.9
110.2

78.2

87.2 91.3 86.3

97.7

11.5
40.0

10.4 14.2 9.8
33.4 38.0 42.3

12.5
35.2

* صايف الدخل= صايف اإليرادات – النفقات

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

اﻟﻌﻤﻠﺔ
ر2016 ، 4

دوﻻر وداﺌﻊ ﻷﺠل وداﺌﻊ ﺘوﻓﯿر وداﺌﻊ ﺠﺎرﯿﺔ ﻗطﺎع

ﺨﺎص

ﻨوع اﻟودﯿﻌﺔ
ر2016 ، 3

ﻗطﺎع ﻋﺎم

اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤودﻋﺔ
ر2015 ، 4

معدّالت الفائدة

الربــع الرابــع .شــهد الربــع الرابــع  2016ارتفاعـاً يف أســعار الفائــدة
عــى اإليــداع بجميــع العمــات املتداولــة (دينــار ،ودوالر ،وشــيكل)،
مقابــل تراجــع يف أســعار الفائــدة عــى اإلقـراض بالــدوالر والشــيكل،
يف حــن شــهدت فائــدة اإلقـراض بالدينــار األردين ارتفاعـاً.

املقارنــة الســنوية .يعــرض الشــكل  4-4متوســط أســعار فوائــد اإليداع
واالقــراض يف العــام  2016بالعمــات املتداولــة يف فلســطني .شــهد
متوســط أســعار الفائــدة عــى اإلق ـراض هبوطــا بجميــع العمــات
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شكل  :4-4متوسط الفوائد الدائنة واملدينة بالعمالت
املختلفة )%( 2016

(دينــار أردين ،دوالر ،وشــيكل) خــال  2016مقارنــة بالعــام الســابق
لتبلــغ  %6.34و %5.87و %6.94عــى العمــات الثــاث عــى التــوايل.
باملقابــل ارتفــع متوســط أســعار فائــدة اإليــداع بالدينــار والــدوالر
(ليصــل إىل  %2.28و %1.01عــى التــوايل) يف حــن هبطــت فائــدة
اإليــداع بالشــيكل إىل  .%1.49وقــد أ ّدت هــذه التغ ـرات إىل التأثــر
عــى الهامــش (الفــرق بــن الفائــدة عــى اإليــداع واإلق ـراض) خــال
العــام .إذ انخفــض الهامــش عــى جميــع العمــات مقارنــة مــع العــام
 ،2015ليبلــغ نحــو  4.06-للدينــار و 4.86-للــدوالر ،و 5.45-للشــيكل.
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حركة املقاصة
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دوﻻر

ﺷﯾﻛل
اﻟﮭﺎﻣش

دﯾﻧﺎر
ﻓﺎﺋدة اﻻﻗراض

ﻓﺎﺋدة اﻻﯾداع

شكل  :5-4التوزيع الجغرايف للقروض املمنوحة من مؤسسات
اإلقراض املتخصصة نهاية )%( 2016
14.3

9.7

10.7

11.9

8.4

مؤسسات اإلقراض املتخصصة

11.2

الربــع الرابــع .ارتفــع عــدد الشــيكات املقدمــة للتقــاص نهايــة الربــع
الرابــع مــن العــام  2016بنســبة  %12مقارنــة بالربــع الســابق،
ليبلــغ عددهــا  1.52مليــون شــيك ،كــا ارتفعــت قيمتهــا بنفــس
النســبة لتصــل إىل  3.5مليــار دوالر .رافــق هــذا االرتفــاع زيــادة يف
عــدد وقيمــة الشــيكات املعــادة بنحــو  %8.4و %9.1عــى الرتتيــب
لتبلــغ نحــو  170ألــف شــيك تقريب ـاً بقيمــة  237مليــون دوالر.
املقارنــة الســنوية .بلــغ عــدد الشــيكات املقدمــة للتقــاص يف العــام 2016
نحــو  5.64مليــون شــيك مرتفعـاً بنســبة  %10.8مقارنــة بالعــام الســابق،
كــا ســ ّجلت قيمتهــا ارتفاعــاً بحــوايل  %14.0لتصــل إىل نحــو 12.7
مليــار دوالر نهايــة العــام .أ ّمــا الشــيكات املعــادة فقــد س ـ ّجلت ارتفاع ـاً
يف عددهــا وقيمتهــا بحــوايل  %13.1و %24.1عــى الرتتيــب خــال فــرة
املقارنــة ذاتهــا ،لتبلــغ حــوايل  608,601شــيك بقيمــة  831.5مليــون دوالر.
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الربــع الرابــع .بلــغ عــدد فــروع مؤسســات اإلقـراض املتخصصــة واملرخصــة
نهايــة الربــع األخــر مــن العــام  2016نحــو  85فــرع ومكتــب ( 72فــرع
و 13مكتــب) حيــث زادت فرعــن ومكتــب واحــد مقارنــة مــع الربــع
الثالــث مــن نفــس العــام .ولقــد ارتفعــت قيمــة القــروض وعــدد املقرتضــن
بنســبة  %9و %6.8عــى التــوايل بــن الربعــن (انظــر الجــدول .)4-4

6

2
0

املقارنــة الســنوية .ق ّدمــت مؤسســات اإلقــراض املتخصصــة 199.4
مليــون دوالر مــن القــروض مــع نهايــة العــام  2016بزيــادة قدرهــا
 %45.9مقارنــة بنهايــة العــام  .2015واســتحوذت الضفــة الغربيــة
عــى نحــو  %69منهــا ،مقابــل نحــو  %31لقطــاع غــزة .كــا وفّــرت
هــذه املؤسســات حــوايل  618فرصــة عمــل ،وارتفــع عــدد املقرتضــن
النشــطني خــال الســنة مبقــدار  %32ليبلــغ نحــو  68,912مقــرض.

الرتتيــب ،وحــازت هــذه املحافظــات عــى نحــو نصــف إجــايل
محفظــة القــروض املقدمــة مــن مؤسســات اإلقــراض املتخصصــة
(انظــر الشــكل  .)5-4واســتمرت ســيطرة القــروض العقاريــة عــى
الحصــة األكــر مــن هــذه القــروض بنســبة  ،%30ثــم القطــاع
ّ
حصــة قطاعــي الصناعــة والســياحة
وقــد تركّــز االئتــان املمنــوح مــن قبــل هــذه املؤسســات يف كل التجــاري بنحــو  .%25ومل تــزد ّ
مــن محافظــات نابلــس ،ورام اللــه والبــرة ،وغــزة ،والخليــل عــى عــى  %4.9و %4.6عــى التــوايل مــن اإلجــايل.
جدول  :4-4بيانات مؤسسات اإلقراض املتخصصة

2015
البيان*
الربع الرابع الربع األول
149.7
إجاميل محفظة القروض (مليون دوالر) 136.7
109.2
100.2
الضفة الغربية
40.5
36.5
قطاع غزة
55,598
52,264
عدد املقرتضني النشطني
39,433
36,772
الضفة الغربية
16,165
15,492
قطاع غزة
492
477
عدد املوظفني

2016
الربع الثاين الربع الثالث
183.0
167.1
129.2
120.8
53.8
46.3
64,547
59,828
45,662
42,900
18,885
16,928
583
554

الربع الرابع
199.4
137.0
62.4
68,912
47,919
20,993
618
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صندوق  :3القروض املتعرثة
القــروض املتعــرة ( )Non Performing Loansهــي التســهيالت
االئتامنيــة التــي متنحهــا املصــارف لبعــض عمالئها الذيــن ال يتمكنون
مــن ســداد الديــن أو فوائــده يف الوقــت املحــدد .وتصنــف هــذه
القــروض عــى ضــوء فـرات التعــر وحســب تعليــات ســلطة النقــد
إىل )1 :التســهيالت دون النموذجيــة ،وهــي التســهيالت التــي فــات
عــى موعــد ســدادها مــدة  91إىل  180يومــا ،وهــو مــا يســتلزم
تكويــن مخصصــات لهــا بنســبة  %20مــن قيمتهــا )2 .التســهيالت
املشــكوك يف تحصيلهــا ،وهــي التــي فــات عــى موعــد تســديدها
مــدة تـراوح بــن  181إىل  360يــوم ،وتســتلزم تكويــن مخصصــات
لهــا بنســبة  %50مــن قيمتهــا )3 .الخســائر ،وهــي التســهيالت التــي
فــات عــى موعــد ســدادها  360يومــاً فأكــر ،وتســتلزم تكويــن
مخصصــات لهــا بنســبة  %100مــن قيمتهــا .كــا متيــز الحســابات
البنكيــة بــن اجــايل قيمــة القــروض املتعــرة وبــن صــايف القــروض
املتعــرة ،واألخــرة هــي عبــارة عــن اجــايل التســهيالت املتعــرة
مطروحــاً منهــا املبالــغ املاليــة املخصصــة مــن قبــل املصــارف
ملواجهــة مخاطــر عــدم ســداد هــذه التســهيالت.
تشــر البيانــات املرصفيــة إىل أ ّن إجــايل القــروض املتعــرة يف البنــوك
املرخّصــة يف فلســطني قــد بلغــت نحــو  149.7مليــون دوالر نهايــة
العــام  ،2016مرتفعـ ًة بنســبة  %20مقارنــة بالعــام الســابق ،لتشـكّل
نحــو  %2.2فقــط مــن إجــايل التســهيالت االئتامنيــة (انظر الشــكل
 .)1وهــذه النســبة هــي مــن أدىن النســب يف املنطقــة ،إذ بلغــت
 %4.9يف األردن ونحــو  %7.1يف مــر نهايــة العــام  .2015ويدلــل
تــدين هــذه النســبة عــى أ ّن املصــارف أصبحــت أكــر قــدرة وكفــاءة
يف توظيــف أموالهــا ،فضـاً عــن دور ســلطة النقــد يف تأســيس البنيــة
التحتيــة للنظــام املــريف الفلســطيني يف الســنوات املاضيــة.
أ ّمــا صــايف قيمــة القــروض املتعــرة فقــد بلغــت نحــو  51.1مليــون
دوالر نهايــة العــام  ،2016وشــكلت نحــو  %3.0مــن رأس مــال
املصــارف ،وهــذا يشــر إىل أن عــدم اســرداد هــذه القــروض ال يهــدد
مــاءة املصــارف .كــا بلغــت نســبة املخصصــات اىل إجــايل قيمــة
القــروض املتعــرة  ،%65.8وهــو مــا يؤكــد ثانيــة عــى أن املحفظــة
االئتامنيــة للمصــارف مغطــاة بشــكل جيــد مقابــل الخســائر
املتوقعــة (انظــر الشــكل .)2
أ ّمــا بخصــوص تــوزع القــروض املتعــرة حســب زمــن التعــر،
تظهــر البيانــات أ ّن  %70مــن إجــايل القــروض املتعــرة لــدى
القطــاع املــريف يف العــام  2016مص ّنفــة كخســائر .وقــد ازدادت
هــذه القــروض بقيمــة  2.1مليــون دوالر يف العــام  2016مقارنــة
بالعــام الســابق .ونظـرا ً أل ّن احتــال اســرداد جــزء كبــر مــن هــذه
القــروض متــدين للغايــة ،فــإ ّن تخفيــض نســبة وقيمــة هــذا النــوع
مــن القــروض املتعــرة يشــكل تحدي ـاً يتوجــب عــى املصــارف أن
تتعامــل معــه ،خشــية أن يتطــور األمــر بشــكل خطــر إذا مــا طــرأ
عــى االقتصــاد ركــود حــاد مــع عجــز كبــر يف املوازنــة الحكوميــة.
وتشــر األرقــام إىل أ ّن نســبة القــروض دون النموذجيــة والقــروض
املشــكوك يف تحصيلهــا بلغــت نحــو  %16و %14عــى التــوايل
مــن إجــايل القــروض املتعــرة يف  .2016الشــكل  3يوضــح تــوزّع
القــروض املتعــرة حســب األنــواع الثالثــة املذكــورة ســابقاً.

شكل  :1القروض املتعرثة2016-2012 ،
3.5%
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اﻟﻘروض اﻟﻤﺘﻌﺜرة/اﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺴﻬﯿﻼت )ﯿﻤﯿن(

2013

ﺼﺎﻓﻲ اﻟﻘروض اﻟﻤﺘﻌﺜرة

2012
اﻟﻘروض اﻟﻤﺘﻌﺜرة

شكل  :2مخصصات القروض املتعرثة
ﻤﻠﯿون دوﻻر
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ﻨﺴﺒﺔ ﺼﺎﻓﻲ اﻟﻘروض اﻟﻤﺘﻌﺜرة إﻟﻰ رأس اﻟﻤﺎل

2012

2013

اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت )اﻟﻤﺤور اﻷﯿﺴر(

ﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﻰ اﻟﻘروض اﻟﻤﺘﻌﺜرة

شكل  :3تصنيف القروض املتعرثة بحسب النوع (مليون دوالر)
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عبري أبو زيتون ،باحثة يف سلطة النقد الفلسطينية
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 -5القطاع املايل غري املرصيف

1

شكل  :1-5توزيع القيمة السوقية لألسهم وفقاً لصفة املتعامل
كام هي يف نهاية العام ( 2016مليون دوالر)

قطاع األوراق املالية

ﺸرﻛﺎت ﺘﺄﻤﯿن
73.8

الربــع الرابــع .شــهد الربــع الرابــع تراجعـاً يف عــدد األســهم املتداولــة
(بنســبة  )%24مقارنــة بالربــع الثالــث .وترافــق هــذا مــع ارتفــاع
يف قيمــة األســهم املتداولــة (انظــر الجــدول  ،)1-5يف حــن شــهدت
القيمــة الســوقية لألســهم املدرجــة نهايــة الربــع الرابــع ارتفاعــا
طفيفـاً بلغــت نســبته  %2.4عــا كانــت عليــه نهايــة الربــع الثالــث.

ﻤوظﻔﻲ

وﺴطﺎء /اﻟﺴوق

أطراف ذوي ﻋﻼﻗﺔ

% 0.37

% 8.57

 -1مصــدر األرقــام يف هــذا القســم :هيئــة ســوق رأس املــال الفلســطينية  .2016وبورصــة
فلســطني .2016

% 6.08

290.4

12.6

املقارنــة الســنوية .بلغــت القيمــة الســوقية ألســهم الــركات
املدرجــة يف بورصــة فلســطني مــع نهايــة العــام  3.39مليــار دوالر،
مرتفعــة بنســبة  %1.6عــا كانــت عليــه يف نهايــة العــام .2015
وهــذا يعــادل نســبة  %25مــن الناتــج املحــي اإلجــايل باألســعار
الجاريــة .مــن جهــة أخــرى ،مل يشــهد عــدد املتعاملــن باألســهم
املدرجــة يف بورصــة فلســطني تغـرا ً كبـرا ً بــن  2015و ،2016حيــث
بلــغ إجــايل عددهــم  72,418وجلهــم مواطنــون فلســطينيون كــا
هــو واضــح مــن الجــدول .1-5
أ ّمــا مــن حيــث قيمــة األســهم املتداولــة فقــد شــهدت ارتفاعــاً
ملحوظ ـاً مــع نهايــة العــام  2016بلغــت نســبتها  %39مقارنــة مبــا
كانــت عليــه مــع نهايــة العــام  ،2015ويعــود ذلــك إىل عــدد مــن
العوامــل :ارتفــاع عــدد األســهم املتداولــة (بنســبة  ،)%32.9وارتفــاع
أســعار أســهم بعــض الــركات املدرجــة (رشكات القطــاع املــريف
تحديــدا ً) ،وإدراج أســهم رشكــة جديــدة يف البورصــة ،وأخ ـرا ً قيــام
بعــض الــركات املدرجــة برفــع رأســالها خــال العــام مــن خــال
اإلصــدار الثانــوي أو تحويــل جــزء مــن األربــاح املحتجــزة إىل رأس

% 2.18

ﺒﻨوك

206.1

ﺼﻨﺎدﯿق اﺴﺘﺜﻤﺎر
204.2

% 6.02

ﺸرﻛﺎت

أﻓراد

1,365.9

968.9

% 40.29

% 28.58

ﺠﻬﺎت ﺤﻛوﻤﯿﺔ
268.2

% 7.91

شكل  :2-5توزيع مكونات محفظة التأمني حسب
منتجات قطاع الـتأمني نهاية العام % 2016
اﻟﺼﺤﻲ
% 15

ﻫﻨدﺴﻲ
%2

%9

اﻟﺤرﯿق

اﻟﺤﯿﺎة

%6

%2

ﺒﺤري

اﺨرى

%1

%9

اﻟﻤرﻛﺒﺎت
% 61

ﺘﺄﻤﯿن اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟﻤدﻨﯿﺔ
%2

اﻟﺘﺎﻤﯿﻨﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ اﻻﺨرى
%2

جدول  :1-5بعض املؤرشات عىل نشاط التداول
يف بورصة فلسطني
الربع الرابع الربع الثالث
2016
2015
55.83
64.75
عدد األسهم املتداولة (مليون سهم)
96.81
قيمة األسهم املتداولة (مليون دوالر) 117.32
3,313
3,339.2
القيمة السوقية (مليون دوالر)
72,661
72,883
إجاميل عدد املتعاملني
69,225
69,434
فلسطيني (عدد)
3,436
3,449
مواطن أجنبي (عدد)

الربع الرابع
2016
42.37
105.94
3,390.12
72,418
69,007
3,411

العام
2015
175.23
320.39
3,339.2
72,883
69,434
3,449

العام
2016
232.82
445.15
3,390.12
72,418
69,007
3,411

جدول  :2-5بعض املؤرشات املالية لقطاع التأمني يف فلسطني (مليون دوالر)
إجاميل أقساط التأمني املكتتبة
إجاميل استثامرات رشكات التأمني
صايف التعويضات املتكبدة يف قطاع التأمني
صايف األقساط املكتسبة  /إجاميل أقساط
التأمني املكتتبة
صايف التعويضات املتكبدة /صايف األقساط
املكتسبة

اﻟﻌﻤﺎل

الربع الرابع
2016
43.3
192.7
27.1

العام
2015
1.648
176.7
96.2

العام
2016
195.6
192.7
106.8

الربع الرابع الربع الثالث
2016
2015
45.5
30.2
187.4
176.7
26.1
23.1
%92.1

%89.5

%95

%83.9

%83.5

%83.1

%46

%65.7

%69.7

%65.5
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املــال .ويوضــح الشــكل  1-5صفــة املتعاملــن يف البورصــة تبعــاً
لحصصهــم النســبية مــن القيمــة الســوقية للتعامــات .ويتضــح
مــن الشــكل أن حصــة الــركات بلغــت نحــو ( %40بقيمــة 1,366
مليــون دوالر) ،يف حــن بلغــت حصــة األفــراد ( %29بقيمــة 969
مليــون دوالر).

قطاع التأمني

شكل  :3-5توزيع محفظة التأمني وفقاً للرشكات العاملة يف
فلسطني نهاية العام 2016
ﺸرﻛﺔ ﻓﻠﺴطﯿن ﻟﻠﺘﺄﻤﯿن
% 7.59

2

% 21.88

ﺸرﻛﺔ اﻟﺘﻛﺎﻓل ﻟﻠﺘﺄﻤﯿن
% 16.85

بلــغ إجــايل أقســاط التأمــن املكتتبــة  195.6مليــون دوالر مــع
نهايــة العــام  ،2016مرتفعــة بنســبة  %18.7مقارنــة مــع نهايــة
العــام  .2015وجــاء هــذا االرتفــاع كنتيجــة مبــارشة إىل اإلج ـراءات
التــي اتخذتهــا الهيئــة مــع بدايــة العــام  2016يف إل ـزام الــركات
بالحــد األدىن للتعرفــة الخاصــة بتأمــن املركبــات .مــن ناحيــة أخــرى
ارتفــع صــايف التعويضــات املتكبــدة للقطــاع بنســبة  %11.1يف نهايــة
العــام  2016عــا كان عليــه نهايــة العــام  .2015وبلغت اســتثامرات
قطــاع التأمــن  192.7مليــون دوالر يف نهايــة العــام  2016محققــة
ارتفاع ـاً قــدره  %9.1خــال العــام (انظــر الجــدول .)2-5
وكــا هــو واضــح مــن الشــكل  ،2-5فــإ ّن محفظــة قطــاع التأمــن مــا
زالــت تشــهد ترك ـزا ً كب ـرا ً لصالــح تأمــن املركبــات ،والــذي بلغــت
نســبته  %61مــن إجــايل املحفظــة التأمينيــة مــع نهايــة .2016
كــا يالحــظ مــن الشــكل  3-5وجــود تركــز واضــح للحصــة الســوقية
بــن رشكات التأمــن ،حيــث تســتحوذ رشكتــا تأمــن مــن أصــل مثانيــة
رشكات عــى نســبه  %48مــن إجــايل أقســاط التأمــن املكتتبــة يف
قطــاع التأمــن الفلســطيني خــال العــام .2016

ﺸرﻛﺔ اﻟﺘﺄﻤﯿن اﻟوطﻨﯿﺔ

ﺸرﻛﺔ اﻟﻤﺸرق ﻟﻠﺘﺄﻤﯿن
% 9.24

ﺸرﻛﺔ ﺘرﺴت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ

ويعــود هــذا النمــو امللحــوظ إىل زيــادة املنافســة بــن الــركات،
وتكثيــف الحمــات التســويقية لتعريــف املواطنــن بنشــاط التأجــر
التمويــي ،إضافــة إىل توفــر مصــادر متويــل لــركات التأجــر
التمويــي مــن جهــات دوليــة وبتكاليــف ضئيلــة نســبياً مــن جهــة،
وزيــادة ثقــة الجهــاز املــريف بــركات التأجــر التمويــي ومنحهــا
تســهيالت ائتامنيــة بشــكل أكــر مــن جهــة أخــرى .كــا اســتحوذت
محافظــة رام اللــه عــى النســبة األعــى مــن عقــود التأجــر
التمويــي بنســبة  ،%34.9وتلتهــا محافظــة نابلــس والخليــل كــا
يوضــح الشــكل .4-5

 -2جميــع بيانــات وإحصائيــات قطــاع التأمــن ال تشــمل بيانــات رشكــة املجموعــة األهليــة
للتأمــن.

اﻟﻌﻘﺎري

اﻟﺸرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤدة

ﻟﻠﺘﺄﻤﯿن

% 0.10

ﻟﻠﺘﺄﻤﯿن

% 26.41

% 17.51

ﺸرﻛﺔ ﻤت ﻻﯿف اﻟﯿﻛو
% 0.42

شكل  :4-5التوزيع الجغرايف لعقود التأجري التموييل املسجلة
حسب العدد يف العام )%( 2016
34.9

40
35
30
25

17.9

قطاع التأجري التموييل
بلــغ عــدد رشكات التأجــر التمويــي املرخصــة مــن قبــل الهيئــة
إحــدى عــر رشكــة ،وحقــق القطــاع منــوا ً ملحوظ ـاً خــال العــام
 2016مقارنــة مــع العــام  ،2015حيــث ارتفعــت قيمــة عقــود
التأجــر التمويــي بنســبة  %54يف حــن ازدادت أعــداد عقــود
التأجــر التمويــي بنســبة  %66عـ ّـا كانــت عليــه يف نهايــة العــام
( 2015انظــر الجــدول  ،)3-5علـاً أ ّن مــا مييــز محفظــة العــام 2016
هــو التن ـ ّوع يف األصــول املؤجــرة ،حيــث اتســعت لتشــمل أصــوالً
إنتاجيــة ومع ـ ّدات ثقيلــة بنســبة  %11إىل جانــب املركبــات التــي
احتلــت  %89مــن إجــايل محفظــة التأجــر التمويــي.

ﺸرﻛﺔ ﻓﻠﺴطﯿن ﻟﺘﺄﻤﯿن اﻟرﻫن

7.9
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2.6

2.8

4.1

10.3

20
15

12.6

10

4.1

5
0

جدول  :3-5إجاميل قيمة عقود التأجري التموييل وعدد عقود
التأجري التموييل

الربع األول
الربع الثاين
الربع الثالث
الربع الرابع
املجموع

إجاميل قيمة عقود التأجري
التموييل (مليون دوالر)
2016
2015
17
11
32
16
21
20
27
16
97
63

عدد عقود التأجري التموييل
2015
225
317
340
324
1,206

2016
374
637
466
524
2,001
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صندوق  :4قطاع التأمني الفلسطيني :املعيقات واآلفاق
قطــاع التأمــن هــو مك ـ ّون مهــم يف اقتصاديــات الــدول نظ ـرا ً للــدور الــذي ميكــن أن
يقــوم بــه يف التنميــة االقتصاديــة ،إضافــة إىل املســاهمة يف الحاميــة االجتامعيــة وذلــك
مــن خــال توفــر التغطيــة التأمينيــة املالمئــة الحتياجــات األفـراد واملنشــآت االقتصاديــة.
ويكمــن الــدور التنمــوي لقطــاع التأمــن يف عمليــات االســتثامر املؤســي املبــارش وغــر
املبــارش إضافــة إىل توليــد التدفقــات النقديــة والعوائــد االســتثامرية الالزمــة للوفــاء
بالتزاماتــه التأمينيــة تجــاه حملــة الوثائــق واملشــمولني بالتغطيــة ،ووفقـاً لآلجــال الزمنيــة
التــي تتوافــق مــع طبيعــة االلتزامــات التأمينيــة وتركيبــة ومك ّونــات املحفظــة التأمينيــة.
كانــت مهمــة اإلرشاف عــى قطــاع التأمــن يف فلســطني موكلــة إىل وزارة املاليــة يف
أعقــاب نشــوء الســلطة الوطنيــة يف العــام  .1994وســاهم دخــول أربعــة رشكات
تأمــن جديــدة إىل الســوق الفلســطيني يف ذلــك الوقــت ،وتحديــدا ً خــال األعــوام
 1993و ،1994يف انتشــار فــروع ووكالء التأمــن يف أنحــاء الضفــة الغربيــة وقطــاع
غــزة .علــاً بــأ ّن أول رشكــة تأمــن فلســطينية تأسســت قبــل إنشــاء الســلطة
الوطنيــة .إذ عملــت رشكــة «املؤسســة العربيــة للتأمــن» كوكيــل لرشكــة تأمــن
أجنبيــة منــذ عــام  1969إىل أن اســتقلت يف نشــاطها عــام .1975
واجــه قطــاع التأمــن الفلســطيني العديــد مــن الصعوبــات بســبب غيــاب اإلطــار
القانــوين الناظــم لــه ،إىل أن تأسســت هيئــة ســوق رأس املــال الفلســطينية يف
العــام  ،2004وأصبحــت الجهــة املخولــة قانونـاً بــاإلرشاف والرقابــة عليــه ،وصــدور
قانــون التأمــن رقــم ( )20لســنة  2005إضافــة إىل الترشيعــات الثانويــة .ويضــم
القطــاع اآلن  9رشكات تأمــن مرخصــة مــن قبــل الهيئــة ،وهــي تقــدم خدماتهــا
مــن خــال  122فرعـاً ومكتبـاً موزعــة يف ســائر محافظــات الوطــن ،ويعمــل فيهــا
 1,163موظفــاً ،ولديهــا شــبكة مــن الــوكالء ومنتجــي التأمــن يبلــغ عددهــم
 216وكي ـاً ومنتج ـاً .ومنــذ نشــأتها ،عملــت هيئــة ســوق رأس املــال عــى وضــع
مفصلــة تهــدف إىل النهــوض بقطــاع التأمــن وذلــك مــن خــال
خطــط وسياســات ّ
اســتكامل األطــر القانونيــة والرقابيــة الناظمــة للقطــاع وتعزيــز عمليــات اإلرشاف.
يعــاين قطــاع التأمــن الفلســطيني مــن مجموعــة مــن التحديــات التــي تحــد مــن منــوه
وتطــوره ومســاهمته يف التنميــة االقتصاديــة .وســيتم الرتكيــز هنــا عــى أبــرز التحديات
التــي تواجــه هــذا القطــاع والتــي ميكــن تقســيمها واســتعراضها تحــت ثالثــة عناويــن:

التحديات املرتبطة بجانب الطلب

يعتــر ضعــف الثقافــة واملعرفــة املاليــة ،وتحديــدا ً التأمينيــة ،يف املجتمــع مــن أهــم
محــددات منــو الطلــب عــى الخدمــات واملنتجــات التأمينيــة يف فلســطني .وتشــر
نتائــج دراســة الشــمول املــايل يف فلســطني أ ّن  %81مــن األفـراد البالغــن يف املجتمــع
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الفلســطيني لديهــم مســتوى ثقافــة ماليــة وتأمينيــة أقــل مــن املتوســط .

متتــاز املنتجــات والخدمــات التأمينيــة مبجموعــة مــن الخصائــص متيزهــا عــن غريهــا مــن
الخدمــات املاليــة ،وتؤثــر بالتــايل بشــكل مبــارش عــى الطلــب عــى خدمــات التأمــن.
فمــن حيــث املبــدأ يقــوم املواطنــون بدفــع مثــن بوليصــة التأمــن مقابــل تأمــن ضــد
خطــر معــن .أ ّي أ ّن الشــخص يدفــع مبلغـاً ماليـاً مقابــل خدمــة (تعويــض) يــأيت الحقـاً يف
حــال حــدوث الخطــر املؤمــن ضــده ،ويف أغلــب الحــاالت ال يحــدث ذلــك الخطــر .عىل أن
مــا يحــدث عــى أرض الواقــع ال يتوافــق والســياق الطبيعي للحكــم عىل جــودة الخدمات
التأمينيــة .إذ يرتكــز اهتــام املواطنــن الذيــن يرغبــون يف رشاء الخدمــات التأمينيــة يف
املحــل األول عــى قيمــة القســط مقابــل الحصــول عــى وثيقــة التأمــن ،دون النظــر إىل
حجــم التغطيــة التأمينيــة والــروط واالســتثناءات التــي تشــملها وثيقــة التأمــن .ومــن
هنــا يعتــر الوعــي والثقافــة التأمينيــة واملاليــة لــدى مســتخدمي املنتجــات التأمينيــة مــن
العوامــل الهامــة يف تحفيــز الطلــب عــى خدمــات ومنتجــات التأمــن .وهــذا التحــدي من
أبــرز التحديــات التــي تواجــه قطــاع التأمــن يف فلســطني ومــن األســباب الرئيســية لعــدم
منــو الطلــب عــى املنتجــات التأمينيــة .إ ّن ضعــف الوعــي التأمينــي قــد يــؤدي إىل عــدم
تقديــر األف ـراد بشــكل ٍ
كاف لألهميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة وللحاميــة التــي يوفرهــا
قطــاع التأمــن مــن خــال مشــاركة ونقــل املخاطــر املتوقــع حدوثهــا.

التحديات املرتبطة بجانب العرض

أن تركّــز املحفظــة التأمينيــة يف قطــاع التأمــن الفلســطيني لصالــح منتجــات محــددة
(تأمــن املركبــات) يشـكّل واحــدا ً مــن الصعوبــات التــي تواجــه القطــاع ،ملــا لــه مــن
انعــكاس وأثــر ســلبي عــى االســتدامة املاليــة لــركات التأمــن ومنوهــا وتطورهــا.

 -1الشــمول املــايل يف فلســطني ،2016 ،دراســة مــن قبــل معهــد أبحــاث السياســات االقتصاديــة
(مــاس) لصالــح هيئــة ســوق رأس املــال وســلطة النقــد الفلســطينية.

ومــع نهايــة العــام  ،2016اســتحوذ تأمــن املركبــات يف فلســطني عــى نســبة %61
مــن إجــايل املحفظــة التأمينيــة البالغــة  195.6مليــون دوالر ،يليــه التأمــن الصحــي
بنســبة  %15مــن إجــايل املحفظــة .بعبــارة أخــرى فــإ ّن تأمــن املركبــات والتأمــن
الصحــي يشــكالن  %76مــن إجــايل املحفظــة التأمينيــة مــع نهايــة العــام .2016
ونظ ـرا ً أل ّن االلتزامــات التأمينيــة املرتبطــة بتأمــن املركبــات تتميــز بقــر األجــل،
فــإ ّن رشكات التأمــن تضطــر للمحافظــة عــى قــدر ٍ
كاف مــن الســيولة ،أو توجيــه
اســتثامراتها إىل اســتثامرات قصــرة األجــل ،وذلــك ملواجهــة االلتزامــات املرتتبــة عليها.
كــا أ ّن منتجــات تأمــن املركبــات والتأمــن الصحــي لهــا خاصيــة الربحيــة املنخفضــة
مقارنــة مــع منتجــات التأمــن األخــرى ،األمــر الــذي يشــكل تهديــدا ً لالســتدامة املاليــة
لبعــض الــركات العاملــة يف القطــاع مــا مل تنتهــج السياســات االكتتابيــة الحصيفــة.
ومــن التحديــات األخــرى املرتبطــة بجانــب العــرض لقطــاع التأمــن ،السياســات
االكتتابيــة التــي تنتهجهــا بعــض الــركات والتــي تــؤدي إىل املنافســة الســعرية
الســلبية ،وهــو مــا يــر بقطــاع التأمــن وحقــوق املؤ ّمنــن عــى حــد ســواء .نظ ـرا ً
أل ّن تلــك السياســة غالب ـاً مــا تــؤدي إىل عــدم قــدرة بعــض الــركات عــى الوفــاء
بالتزاماتهــا التأمينيــة تجــاه املؤ ّمــن عليهــم بســبب ضعــف الســيولة ،وهــو مــا يــؤدي
إىل املامطلــة يف بعــض الحــاالت وعــدم القــدرة عــى تســديد التعويضــات التأمينيــة
الواجبــة عــى الــركات .وهنــا تحديــدا ً يــأيت الــدور الهــام للجهــات الرقابيــة يف
متابعــة ومراقبــة القطــاع ومتابعــة السياســات التســعريية التــي تنتهجهــا الــركات
لضــان قــدرة رشكات التأمــن عــى الوفــاء بالتزاماتهــا التأمينيــة وضــان توفّــر ســيولة
كافيــة لديهــا وتحقيقهــا لهامــش املــاءة املطلــوب مبوجــب األنظمــة والتعليــات.

التحديات املرتبطة بالبيئة املحيطة بقطاع التأمني

يواجــه قطــاع التأمــن الفلســطيني مجموعــة مــن التحديــات الناجمــة عــن البيئة
املحيطــة ،ســوا ًء تلــك الناجمــة عــن األوضــاع السياســية العامــة التــي تعيشــها
فلســطني وتداعيــات االنقســام الداخــي ،أو تلــك املتعلقــة ببعــض الفجــوات يف
األطــر القانونيــة النافــذة وعمليــات إنفــاذ القانــون ،وتحديــدا ً تلــك التــي تقــع
خــارج نطــاق الســيطرة القانونيــة والرقابيــة املبــارشة لهيئــة ســوق رأس املــال.

وكمثــال عــى عــدم اإلنفــاذ الف ّعــال يُذكــر «تأمــن إصابــات العمــل» ،وهــو مــن
التأمينــات اإللزاميــة يف فلســطني حســب قانــون العمــل .تقــع مســؤولية إنفــاذ
إلزاميــة تأمــن إصابــات العـ ّـال عــى عاتــق وزارة العمــل .وعــى الرغــم مــن عــدم
وجــود إحصائيــات دقيقــة منشــورة ،تشــر التقدي ـرات إىل أ ّن نســبة كبــرة مــن
املنشــآت ال تلتــزم بتأمــن العاملــن لديهــا ضــد إصابــات العمــل عــى الرغــم مــن
أهميــة التأمــن لحاميــة العــال أنفســهم وحاميــة أرسهــم مــن انقطــاع الدخــل
بســبب إصابــة رب األرسة ،وتأثــر هــذا عــى الســلم األهــي واألمــن االجتامعــي،
فضـاً عــن مخاطــر إفــاس املنشــآت يف بعــض األحيــان نتيجــة االلتزامــات املرتتبــة
عليهــا تجــاه إصابــات العمــل يف حــال عــدم وجــود التغطيــة التأمينيــة املناســبة.
واملثــال اآلخــر هــو اســتمرار ظاهــرة املركبــات غــر القانونيــة التــي تســر عــى
الطرقــات ،حيــث تشــر تقديـرات أوليــة لرشطــة املــرور الفلســطينية والصنــدوق
الفلســطيني لتعويــض مصــايب حــوادث الطــرق وهيئــة ســوق رأس املــال ،أ ّن
مــا نســبته  %30مــن املركبــات التــي تســر عــى الطرقــات هــي مركبــات غــر
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قانونيــة (بواقــع  90,000مركبــة مــن أصــل  300,000مركبــة).
إ ّن قطــاع التأمــن الفلســطيني لديــه الفــرص الواعــدة للنمــو والتوســع يف حــال تــم
تذليــل العقبــات التــي تحــول دون ذلــك .إذ أ ّن نســبة االخـراق التأمينــي (إجــايل قيمــة
املحفظــة التأمينيــة منســوبة إىل إجــايل الناتــج املحــي باألســعار الجاريــة) يف فلســطني ال
تتعــدى  %1.3مقابــل نحــو  2.1يف األردن ذو الظــروف املشــابهة لفلســطني .كــا بلغــت
الكثافــة التأمينيــة  53.2دوالر (حصــة الفــرد مــن إجــايل املحفظــة التأمينيــة) نهايــة العــام
 2015يف فلســطني ،مقارنــة مــع  102دوالر يف األردن .وهــو مــا يؤكــد وجــود فــرص كامنــة
للنمــو يف قطــاع التأمــن الفلســطيني مــن خــال التوســع العمــودي ،عــر طــرح منتجــات
وخدمــات تأمينيــة جديــدة تتوافــق مــع احتياجــات الفئــات املســتهدفة ،والتوســع األفقــي
عــر اســتهداف فئــات محــددة مــن رشائــح املجتمــع وقطاعــات االعــال.
		
				
د .بشار أبو زعرور ،هيئة سوق رأس املال

 -2نحــو بنيــة قانونيــة متكاملــة ومالمئــة لقطاعــي النقــل واملواصــات والتامــن” ،ورشــة عمــل
عقــدت خــال شــهر آب مــن عــام  2015بالتعــاون بــن هيئــة ســوق رأس املــال واالتحــاد
الفلســطيني لــركات التأمــن ووزارة النقــل واملواصــات.
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 -6مؤرشات االستثامر

1

رخص البناء

1,600

2,650

1,400

2,600

1,200

2,550

200
0
ﻤﺠﻤوع اﻟﻤﺴﺎﺤﺎت اﻟﻤرﺨﺼﺔ

الربــع الرابــع .بلــغ عــدد الســيارات الجديــدة واملســتعملة (املســ ّجلة
للمــرة األوىل) يف الضفــة الغربيــة يف الربــع الرابــع  8,136ســيارة .وهــذا
يزيــد مبقــدار  125ســيارة عــن عددهــا يف الربــع الســابق ،ومبقــدار 1,136
ســيارة عــن عددهــا يف الربــع املناظــر مــن العــام  .2015ويالحــظ أ ّن نحــو
 %61مــن الســيارات املســجلة خــال الربــع الرابــع  2016هــي ســيارات
مســتعملة ومســتوردة مــن الخــارج ،مقابــل  %29ســيارات جديــدة
مســتوردة مــن الخــارج أيض ـاً .كــا أ ّن  %10هــي عبــارة عــن ســيارات
مســتعملة مســتوردة مــن الســوق اإلرسائيــي (انظــر الجــدول .)2-6
املقارنــة الســنوية .بلــغ عــدد الســيارات الجديــدة واملســتعملة التــي
سـ ّجلت يف الضفــة الغربيــة للمــرة األوىل خــال العــام  2016نحــو  31ألــف
ســيارة .توزّعــت بــن  %65ســيارات مســتعملة مســتوردة مــن الخــارج،
 %26ســيارات جديــدة مســتوردة مــن الخــارج %9 ،ســيارات مســتعملة
مســتوردة مــن إرسائيــل .وباملقارنــة مــع العــام  ،2015يالحــظ ارتفــاع يف
عــدد الســيارات الجديــدة واملســتعملة التــي س ـ ّجلت يف الضفــة الغربيــة
مبقــدار  .%18جــاء هــذا االرتفــاع نتيجــة ارتفــاع الســيارات الجديــدة
واملســتوردة مــن الخــارج مبقــدار  %25وارتفــاع الســيارات املســتعملة
واملســتوردة مــن الخــارج مبقــدار  ،%18وارتفــاع عدد الســيارات املســتوردة
من السوق اإلرسائييل مبقدار ( %3انظر الجدول .)2-6
 -1مصــدر األرقــام يف هــذا القســم :الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني  ،2017إحصــاءات
رخــص األبنيــة .ووزارة املاليــة  ،2017دائــرة الجــارك واملكــوس.
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جدول  :1-6مجموع رخص األبنية الصادرة
ومجموع املساحات املرخصة يف فلسطني

أعداد السيارات
أعــداد الســيارات املسـ ّجلة للمــرة األوىل هــي مــؤرش معتمــد عــى الحالة
االقتصاديــة وتوقّعــات الســكان .إذ نظـرا ً الرتفــاع أســعار الســيارات وأل ّن
رشاءهــا غالبـاً يتــم عــر االقـراض املــريف ،فــإ ّن هــذا املــؤرش يعـ ّـر عــن
املنــاخ االقتصــادي والتوقعات.
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املقارنــة الســنوية .وصــل عــدد الرخــص الصــادرة يف العــام  2016إىل
 10,633ترخيــص ،وهــذا ميثّــل ارتفاع ـاً عــن عددهــا يف العــام الســابق
بنســبة  .%15.4وترافــق االرتفــاع يف عــدد الرخــص الصــادرة ارتفــاع أيضـاً
يف املســاحات املرخصــة ،إذ بلغــت نحــو  5,194ألــف مــر مربــع بارتفــاع
مبعـ ّدل  %30عــن املســاحات املرخّصــة يف العــام الســابق (انظــر الجــدول
 .)1-6ويتوجــب التنبيــه إىل أ ّن منــح رخــص البنــاء ال يعنــي بالــرورة
خاصــة يف
املبــارشة يف أعــال البنــاء ،كــا أ ّن بعــض نشــاطات البنــاءّ ،
املناطــق الريفيــة ،ال يتــم تســجيلها واســتصدار رخــص بنــاء لهــا.
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اﻟرﺒﻊ اﻟراﺒﻊ 2015

الربــع الرابــع .عــدد رخــص األبنيــة ومســاحاتها مــؤرش مهــم عــى النشــاط
االســتثامري يف كافــة البلــدان .يعــرض الشــكل  1-6التطــ ّور يف أعــداد
الرتاخيــص املسـ ّجلة ومســاحات األبنيــة املرخّصــة .وصــل عــدد الرخــص يف
الربــع الرابــع  2016إىل  2,592ترخيــص ،بزيــادة مبعـ ّدل  %7.7عــن ربــع
الســنة الســابق .كــا بلغــت حصــة املبــاين غــر الســكنية مــن هــذا العــدد
ـكل للرتاخيــص  .%8مــن ناحيــة ثانيــة ،بلغــت املســاحات املرخصــة يف
الـ ّ
الربــع الرابــع  2016نحــو  1,233.5ألــف مــر مربــع ،وهــذا أقــل بنحــو
 %22عــن املســاحات املرخّصــة يف الربــع الســابق (انظــر الشــكل .)1-6

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

2015
2016

عدد الرخص
9,214
10,633

املساحات املرخصة (ألف مرت مربع)
3,987.5
5,193.9

جدول  :2-6أعداد السيارات الجديدة واملستعملة املسجلة ألول
مرة يف الضفة الغربية

سيارات من
سيارات من
سيارات من
السوق الخارجي السوق الخارجي السوق اإلرسائييل املجموع
(مستعمل)
(مستعمل)
(جديد)
7,000
795
4,490
1,715
الربع الرابع 2015
26,048
2,838
16,835
6,375
2015
8,011
730
5,214
2,067
الربع الثالث 2016
8,136
837
4,923
2,376
الربع الرابع 2016
30,797
2,924
19,930
7,943
2016
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صندوق  :5أذونات الدفع
عــاىن القطــاع الخــاص الفلســطيني مــن تراكــم مســتحقاته عــى الســلطة
الوطنيــة الفلســطينية .ففــي نهايــة عــام  ،2014بلــغ إجــايل املتأخــرات
الرتاكميــة للمورديــن املحليــن عىل الســلطة حــوايل  695مليــون دوالر 1.ونتيجة
لهــذا اضطــرت العديــد مــن الــركات ،خصوصــاً تلــك العاملــة يف مجــاالت
الصحــة واملقــاوالت وتوريــد املــواد الخــام ملؤسســات الســلطة ،إىل االق ـراض
مــن البنــوك بنســب فوائــد عاليــة لتغطيــة تخلّــف التســديد الحكومــي .وأدّى
هــذا إىل خلــق عـدّة مشــاكل ماليــة لهــذه املؤسســات وهــدد بإفالســها وزيــادة
تعرثهــا يف ســداد التســهيالت املرصفيــة املمنوحــة لهــا.
وســعياً مــن الحكومــة الفلســطينية لعــاج هــذه املشــكلة التــي أ ّرقــت القطــاع
الخــاص طويـاً والتــي انعكســت ســلبياً عــى اإلنتــاج املحــي ،تـ ّم يف شــهر آذار
 2016إطــاق برنامــج أذونــات الدفــع (أو الســندات األذنيــة قصــرة األمــد أو
مــا يعــرف باإلنكليزيــة باســم  )Promissory Notesبهــدف تســديد جــزء مــن
مســتحقات القطــاع الخــاص .وهــذه األذونــات عبــارة عــن أوامــر دفــع باســم
الحكومــة لهــا تاريــخ اســتحقاق معــن تُ نــح للدائنــن مــن القطــاع الخــاص
كســداد ملســتحقاتهم .ويســتطيع الدائنــون االنتظــار حتــى تاريــخ االســتحقاق
املــدون عــى األذن للحصــول عــى أموالهــم ،أو بإمكانهــم اللجــوء للبنــوك مــن
أجــل تســييلها والحصــول عــى أموالهــم مبــارشة .وتنــص توجيهــات ســلطة
النقــد عــى وضــع ســقف عــى الفوائــد الســنوية لتســييل هــذه األذونــات يف
املصــارف يبلــغ  %8عــى األذونــات بالشــيكل ومع ـدّل الليبــور لســتة شــهور
مضاف ـاً لــه  3باملائــة عــى األذونــات بالــدوالر.
قامــت الحكومــة منــذ إطــاق الربنامــج بتخصيــص مبلــغ  704.8مليــون
شــيكل كاحتياطــي عــى شــكل ودائــع لــدى ثالثــة مــن املصــارف العاملــة يف
فلســطني لتغطيــة اســرداد هــذه األذونــات 2 .وبلــغ رصيــد أذونــات الدفــع
ذات أجــل ســتة أشــهر حتــى نهايــة شــهر متــوز مــن عــام  2016حــوايل 390
مليــون شــيكل .يف حــن بلــغ رصيــد األذونــات الصــادرة يف نهايــة ســنة 2016
حــوايل  607.9مليــون شــيكل ،منهــا  365.7مليــون شــيكل أذونــات مدفوعــة
و 242.2مليــون شــيكل بانتظــار موعــد اســتحقاق رصفهــا 3 .وقــد ت ـ ّم إصــدار
هــذه األذونــات بنــا ًء عــى معايــر محــددة أهمهــا أقدميــة املتأخـرات وقيمتهــا.
وتـ ّم اعتبــار املطالبــات التــي تجــاوزت  250ألــف شــيكل عــى أنّهــا مســتوفية
لــروط الدفــع .وتنــوي الحكومــة الفلســطينية االســتمرار يف سياســة إصــدار
هــذه األذونــات خــال ســنة  2017مبعـدّل شــهري يـراوح بــن  70-50مليــون
شــيكل (حســب مــا جــاء يف بيــان املوازنــة للعــام .)2017

باملقابــل ،فــإ ّن أذونــات الــرف ،خصوص ـاً عندمــا يتــم تســييلها 4يف املصــارف،
تزيــد مــن انكشــاف املصــارف تجــاه ديــون الحكومــة .وتشــر املعلومــات إىل أ ّن
نحــو ثلثــي األذونــات التــي تـ ّم منحهــا حتــى نهايــة العــام  2016جــرى فعليـاً
تســييلها .مــن ناحيــة ثانيــة فــإ ّن تحقــق الثمـرات اإليجابيــة إلصــدار األذونــات
مرهــون إىل حــد بعيــد بدرجــة الحــرص وااللت ـزام الذيــن ســتبديهام الحكومــة
الفلســطينية يف إصــدار وإدارة هــذه األذونــات .ذلــك أل ّن التزامهــا بدفــع قيمــة
هــذه األذونــات يف وقــت اســتحقاقها يعـ ّـر عــن مــدى مصداقيتهــا وشــفافيتها،
والــذي ينعكــس بالتــايل عــى مــدى ثقــة األطــراف املحليــة يف التعامــات
املاليــة املســتقبلية معهــا .وال يخفــى أ ّن توفــر الرصيــد لســداد هــذه األذونــات
مرهــون بإيـرادات الحكومــة املبنيــة بشــكل أســايس عــى أمــوال املقاصــة التــي
يحصلهــا الجانــب اإلرسائيــي ،باإلضافــة إىل املنــح واملســاعدات الخارجيــة.
ّ
هــذه املصــادر معرضــة للتذبــذب والتقلــص بشــكل كبــر بنــا ًء عــى تطــورات
الوضــع الســيايس .لهــذا الســبب دعــا خـراء صنــدوق النقــد الــدويل إىل رضورة
االســتمرار بتقييــد االحتياطيــات املاليــة الالزمــة يف حســابات املاليــة العا ّمــة
لســداد هــذه األذونــات .وبالتــايل ضــان مصداقيــة هــذه األذونــات والحفــاظ
عــى االســتقرار املــايل.

موقف سلطة النقد الفلسطينية
ألزمــت ســلطة النقــد الفلســطينية املصــارف العاملــة يف فلســطني بعــدم
تجــاوز حيازتهــا ألذونــات الدفــع  100مليــون دوالر أمريــي ،باإلضافــة إىل
نيتهــا زيــادة الــوزن الرتجيحــي ملخاطــر األذونــات يف إطــار تنفيذهــا لقواعــد
بــازل  .2ويعــود ذلــك أل ّن أكــر مــن نصــف محفظــة القــروض ،يف حــوايل ثلــث
املصــارف املس ـ ّجلة ،ممنوحــة للســلطة الوطنيــة أو موظفيهــا .كــا أ ّن رصيــد
أذونــات الدفــع املتوفّــرة لــدى املصــارف متثّــل  %48مــن مجمــوع األذونــات
الصــادرة يف نهايــة النصــف األول مــن  .2016هــذا أدّى إىل وصــول االنكشــافات
املبــارشة وغــر املبــارشة للقطــاع العــام إىل مــا مجموعــه  %174مــن رأس مــال
املصــارف .وهــذه النســبة مقلقــة خصوصـاً عنــد األخــذ بعــن االعتبــار الوضــع
5
املــايل الحــايل للحكومــة.

وفاء بيطاوي ،باحثة مساعدة يف «ماس»

التوقعات واملحاذير
مــن املتوقــع أن تُــؤيت هــذه األذونــات مثارهــا عــى القطــاع الخــاص واالقتصــاد
الفلســطيني بشــكل عــام يف حــال التـزام الحكومــة بهــا .ويتمثّــل ذلــك بزيــادة
اإلقبــال عــى العطــاءات الحكوميــة وانخفــاض أســعار هــذه العطــاءات مــا
ميكــن أن ينعكــس يف ارتفــاع التشــغيل واإلنتاجيــة يف القطــاع الخــاص .كــا
ســترتك أذونــات الدفــع آثــارا ً إيجابيــة عــى النظــام املــريف املحــي نتيجــة
تســديد القــروض املمنوحــة ســابقاً للقطــاع الخــاص مــن جهــة ،واالســتفادة
مــن الفائــدة املدفوعــة نتيجــة تســييل أذونــات الدفــع قبــل موعــد اســتحقاقها
مــن جهــة أخــرى.

1 Source: IMF (2015): West Bank and Gaza, Report to the AD_HOC Liaison
Committee, May 18.
 -2هــي البنــك العــريب ،والوطنــي ،وفلســطني .ولكــن يســتطيع حامــل اإلذن اللجــوء إىل أي
بنــك محــي لرصفــه يف تاريــخ اســتحقاقه أو تســييله قبــل هــذا التاريــخ ،ثــم يقــوم البنــك
بالرجــوع إىل واحــد مــن البنــوك الثالثــة وتغطيــة قيمــة االذن مــن قيمــة االحتياطــي.
 -3املصدر :وزارة املالية ،كانون الثاين ( 2017بيانات غري منشورة).

4 World Bank, Economic Monitoring Report to the Ad Hoc Liaison Committee
May 4, 2017.
5 IMF (2016): West Bank and Gaza, Report to the AD_HOC Liaison Committee, August 26. http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2016WBGRR.pdf
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 -7األسعار والتضخّم

1

يقيــس الرقــم القيــايس ألســعار املســتهلك أســعار مجموعــة مختــارة مــن
الســلع والخدمــات األساســية التــي تعكــس منــط االســتهالك الوســطي
للعائــات يف هــذا االقتصــاد (ومجموعــة هــذه الســلع والخدمــات يُطلــق
عليهــا اســم «سـلّة االســتهالك») .ويقيــس االرتفــاع يف هــذا الرقــم القيايس
معـ ّدل التضخــم يف االقتصــاد بــن تاريخــن محدديــن .ومعـ ّدل التضخــم
هــو مقيــاس التغــر يف القــ ّوة الرشائيــة للدخــل .إذ بافــراض ثبــات
األجــور والرواتــب اإلســمية ،فــإ ّن تضخــم األســعار مبقــدار  %10يف الســنة
يعنــي أ ّن القـ ّوة الرشائيــة للعائــات واألفـراد انخفضــت بنفــس النســبة.
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 -1مصــدر األرقــام يف هــذا القســم :الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني .2016 ،مســوح
األرقــام القياســية .2016 - 2010 ،بالتعــاون مــع ســلطة النقــد الفلســطينية الحتســاب
الق ـ ّوة الرشائيــة.

2
1

شكل  :3-7تطور القوة الرشائية يف الربع الرابع ( 2016نسبة مئوية)
1.4
1.28

أسعار الجملة وأسعار املنتج
الربــع الرابــع .انخفــض الرقــم القيــايس ألســعار الجملــة (ســعر البيــع إىل
تجــار التجزئــة) مبقــدار  %2.28بــن الربــع الرابــع والثالــث  ،2016ونتــج
هــذا عــن انخفــاض أســعار الجملــة للســلع املحليــة مبقــدار  ،%4.02يف حــن
ارتفعــت أســعار الجملــة للســلع املســتوردة بنســبة  .%0.68بينــا ارتفــع
الرقــم القيــايس ألســعار املنتــج (األســعار التــي يتلقّاهــا املنتجــون املحلّيــون)

3

ر10 ، 1

املقارنــة الســنوية .س ـ ّجل الرقــم القيــايس العــام ألســعار املســتهلك يف
فلســطني انخفاضـاً مقــداره  %0.22خــال العــام  2016مقارنــة بالعــام
الســابق .ويعــود الســبب الرئيــس يف هــذا االنخفــاض إىل انخفــاض
أســعار الســلع ضمــن مجموعــة املســكن ومســتلزماته مبقــدار %2.61
(حيــث انخفضــت أســعار كل مــن املحروقــات املســتخدمة كوقــود
للمنــازل مبقــدار  %6.34للوقــود الســائل ،و %4.47للغــاز ،و%2.84
للكهربــاء) .كــا انخفضــت أســعار الســلع ضمــن مجموعــة املــواد
الغذائيــة واملرشوبــات املرطبــة مبقــدار ( %1.50انخفضــت أســعار
البيــض الطــازج مبقــدار  ،%15.53والدواجــن الطازجــة مبقــدار ،%9.60
والطحــن مبقــدار  .)%6.62يف املقابــل سـ ّجلت أســعار خدمــات التعليم
ارتفاعـاً بنســبة  %3.09خــال العــام  2016مقارنــة بالعــام  ،2015كــا
ارتفعــت أســعار الخدمــات الطبيــة بنســبة  %1.13بــن العامــن.
ويســتدل مــن األرقــام أن مع ـ ّدل التضخــم بلــغ  %10.75خــال األعــوام
الســتة بــن العــام  2010و ،2016كــا وصــل إىل  %42.87يف العــام 2016
مقارنــة مــع املتوســط الســنوي لعــام .2004

ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌوﯿﺔ )(%
4

ر10 ، 1

الربــع الرابــع .يبــن الشــكل  1-7منحيــن ،يصــور املنحنــى األول تطــور
الرقــم القيــايس ألســعار املســتهلك (عــى املحــور األميــن) انطالق ـاً مــن
قيمتــه يف ســنة األســاس  .100 = 2010أمــا املنحنــى الثــاين فيقيــس (عىل
املحــور األيــر) التبــدل املئــوي يف الرقــم القيــايس ألســعار املســتهلك يف
كل ربــع ســنة مقارنــة مــع الربــع الســابق عليــه ،أي معـ ّدل التضخــم يف
كل ربــع ســنة .وصــل الرقــم القيــايس ألســعار املســتهلك يف الربــع الرابــع
 2016إىل  110.34مقارنــة مــع  111.11يف الربــع الثالــث .وهــذا يعنــي
أن معــ ّدل التضخــم بــن الربعــن الثالــث والرابــع  2016كان ســالبا
(هبــوط يف األســعار) مبقــدار  .%0.69وجــاء هــذا االنخفــاض يف الربــع
الرابــع نتيجــة انخفــاض أســعار مجموعــة املــواد الغذائيــة واملرشوبــات
املرطبــة مبقــدار  ،%2.40وأســعار مجموعــة املرشوبــات الكحوليــة
والتبــغ مبقــدار  .%2.02كــا شــهد الربــع الرابــع أيضــا تضخــا ســالبا
مبع ـ ّدل  %1.29باملقارنــة مــع الربــع املناظــر .2015

شكل  :1-7تط ّور الرقم القيايس ألسعار املستهلك ومعدّ ل التضخم
(سنة األساس )2010
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بنســبة  %0.13بــن الربعــن ،ونتــج هــذا االرتفــاع عــن ارتفــاع أســعار املنتــج األسعار والقوة الرشائية

2

للســلع املنتجــة واملســتهلكة محلي ـاً بنســبة  %0.14وأســعار املنتــج للســلع القــوة الرشائيــة للشــيكل :ميثــل معـ ّدل التضخــم يف االقتصــاد تطـ ّور القــوة
املنتجــة محلي ـاً ومصــدرة للخــارج بنســبة ( %0.07انظــر الشــكل .)2-7
الرشائيــة لكافّــة األفــراد الذيــن يتلقــون رواتبهــم بالشــيكل ويرصفــون
املقارنــة الســنوية .س ـ ّجل الرقــم القيــايس العــام ألســعار الجملــة ارتفاع ـاً كامــل دخلهــم بهــذه العملــة ،أي أن تطــور القــوة الرشائيــة يعــادل معـ ّدل
بنســبة  %1.62خــال العــام  2016مقارنــة بالعــام  .2015ويعــود الســبب التغــر يف األســعار خــال نفــس الفــرة .وقــد شــهد الربــع الرابــع مــن العــام
الرئيــي لهــذا االرتفــاع إىل ارتفــاع أســعار الســلع ضمــن مجموعــة صيــد  2016انخفاضـاً يف الرقــم القيــايس ألســعار املســتهلك بنحــو  %0.69مقارنــة
األســاك بنســبة  ،%17.20وأســعار الســلع ضمــن مجموعــة الزراعــة بنســبة بالربــع الســابق ليبلــغ  ،110.34وانخفاض ـاً بنحــو  %1.29مقارنــة بالربــع
 .%2.45وجــاء ارتفــاع أســعار الجملــة نتيجــة ارتفــاع أســعار الجملــة للســلع املناظــر ،وهــو مــا يعنــي تحســن القــوة الرشائيــة لألفـراد الذيــن يتلقــون
املحليــة بنســبة  ،%2.67وللســلع املســتوردة بنســبة  %0.70مقارنــة بالعــام أجورهــم ورواتبهــم بالشــيكل مقارنــة بالربــع الســابق والربــع املناظــر .أمــا
عــى املســتوى الســنوي فقــد تحســنت القــوة الرشائيــة للذيــن يتلقــون
الســابق.
رواتبهــم بالشــيكل بنحــو  %0.22يف العــام  2016مقارنــة بالعــام 2015
كــا س ـ ّجل الرقــم القيــايس ألســعار املنتــج يف فلســطني ارتفاع ـاً نســبته (أنظــر الشــكل .)7-3
 %2.57خــال العــام  2016مقارنــة بالعــام  2015بتأثــر ارتفــاع أســعار
الســلع ضمــن مجموعــة إمــدادات الكهربــاء والغــاز وتكييــف الهــواء القـ ّوة الرشائيــة للــدوالر :شــهد الربــع الرابــع  2016تحســنا يف ســعر رصف
بنســبة  ،%14.64وأســعار الســلع ضمــن مجموعــة إمــدادات امليــاه الــدوالر مقابــل الشــيكل بنحــو  %0.60مقارنــة بالربــع الســابق ،باملقابــل
وأنشــطة الــرف الصحــي وإدارة النفايــات ومعالجتهــا بنســبة  .%7.28تراجــع ســعر الــرف بنحــو  %1.26مقارنــة بالربــع املناظــر .وعنــد أخــذ
وجــاء ارتفــاع أســعار املنتــج كمحصلــة الرتفــاع أســعار املنتــج لســلع معـ ّدل التضخــم بعــن االعتبــار فــان القــوة الرشائية لألفـراد الذيــن يتلقون
االســتهالك املحــي بنســبة  ،%2.75وأســعار املنتــج للســلع املنتجــة محليـاً رواتبهــم بالــدوالر ويرصفــون كامــل نفقاتهــم بالشــيكل ،قــد تحســنت
واملصــدرة للخــارج بنســبة  %1.12مقارنــة بالعــام الســابق.
خــال الربــع الرابــع مقارنــة بالربــع الســابق بنحــو  .%1.28كــا تحســنت
بنحــو  %0.02مقارنــة بالربــع املناظــر مــن العــام  .2015ونظ ـرا ً الرتبــاط
الدينــار األُردين مــع الــدوالر بســعر رصف ثابــت فقــد شــهدت القــوة
الرشائيــة للدينــار نفــس التطــورات التــي طــرأت عــى الــدوالر تقريبــا.
وفيــا يتعلــق باملســتوى الســنوي فقــد تراجعــت القــوة الرشائيــة للذيــن
يتلقــون رواتبهــم بالــدوالر بنحــو  %0.91يف العــام  2016مقارنــة بالعــام
 ،2015نتيجــة تحســن القــوة الرشائيــة للشــيكل بنســبة  ،%0.22وتراجــع
متوســط ســعر رصف الــدوالر بنحــو ( %1.13انظــر الشــكل .)3-7

 -2تع ـ ّرف القــوة الرشائيــة عــى أنّهــا “القــدرة عــى رشاء الســلع والخدمــات باســتخدام مــا
ميلكــه الفــرد مــن مــال ،وتعتمــد عــى دخــل املســتهلك وعــى التغــر يف معــدل األســعار
وســعر رصف العملــة ،لــذا فــإ ّن التغــر يف القــوة الرشائيــة بافـراض ثبــات الدخــل = معــدل
التغــر يف ســعر رصف العملــة مقابــل الشــيكل  -معــدل التضخــم.
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صندوق  :6تذبذب أسعار لحوم الدجاج يف فلسطني
شــهدت أســعار لحــوم الدواجــن الطازجــة ارتفاع ـاً ملحوظ ـاً يف شــهر شــباط
املــايض بلــغ  %13فلســطني (و %21يف الضفــة الغربيــة) مقارنــة مــع الشــهر
األول مــن العــام .ووصــل ســعر الكيلوغـرام إىل أكــر مــن  20شــيكل يف بعــض
املــدن الرئيســية يف الضفــة مــا ولَّــد احتجاجــات واســعة ومطالبــات بتدخــل
الهيئــات املختصــة لوضــع حــد لهــذا االرتفــاع.

شكل  :1متوسطات أسعار املستهلك الربعية للدجاج الطازج (الربع األول
 – 2010الربع األول  )2017شيكل/كغم
24
22
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يســاهم قطــاع الدواجــن (الدجــاج الالحــم والبيــاض والحبــش واألرانــب) بنحــو
 %45مــن قيمــة اإلنتــاج الحيــواين يف فلســطني .وبلــغ عــدد الدجــاج الالحــم
املســتهلك يف فلســطني نحــو  57مليــون دجاجــة ســنوياً (%66منهــا يف الضفــة).
باملقابــل بلــغ اإلنتــاج املحــي يف العــام  2012نحــو  32مليــون دجاجــة (%70
منهــا يف الضفــة والباقــي يف قطــاع غــزة) .أ ّمــا الفــارق بــن االســتهالك واإلنتــاج
املحليــان فيتــم ســده باالســترياد .ولقــد بلغــت قيمــة مســتوردات الدجــاج
1
الالحــم مــن إرسائيــل حــوايل نصــف مليــون دوالر يف العــام .2015
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ر10 ، 3

يوضّ ــح الشــكل  1أيض ـاً أ ّن الربــع الثــاين مــن العــام  2016شــهد تــدين أســعار
الدجــاج الالحــم إىل أدىن مســتوى منــذ مطلــع العــام  ،2010حيــث وصــل
متوســط الســعر يف فلســطني إىل  13.71شــيكل للكيلوغ ـرام .ويف الفــرة ذاتهــا
تقريبـاً والفــرة الالحقــة طــرأ ارتفــاع كبــر عــى تكاليــف اإلنتــاج نتيجــة إصابــة
مــزارع أمهــات بيــض الدجــاج الالحــم يف أوروبــا وإرسائيــل مبــرض أنفلونــزا
الطيــور .علـاً بــأ ّن اإلنتــاج املحــي يف فلســطني مــن بيــض التفريــخ ال يغطــي
ســوى  %60مــن حاجــة الســوق 4.ولقــد أدّى ارتفــاع تكاليــف اإلنتــاج مــع
االنحــدار يف األســعار يف صيــف وخريــف  2016إىل خــروج عــدد كبــر مــن
مــريب الدجــاج الالحــم مــن الســوق .ويقـدّر عــدد املزارعــن الذيــن عزفــوا عــن
5
اإلنتــاج بثلــث العــدد اإلجــايل حســب بعــض التقدي ـرات.
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ر10 ، 2

ميكن إجامل املسببات الدورية يف ارتفاع األسعار بالتايل:
 .1التحــوالت يف تكاليــف اإلنتــاج :ترتفــع تكاليــف تربيــة الدجــاج الالحــم يف
أشــهر الشــتاء نتيجــة تكاليــف التدفئــة وارتفــاع أســعار الصيصــان الالحمــة
وأســعار االعــاف التــي تــراوح بــن  8شــيكل صيفــاً و 10شــيكل شــتا ًء
للكيلوغــرام ،علــاً بــأ ّن تكلفــة العلــف تصــل إىل  %70مــن تكاليــف
إنتــاج الدجــاج الالحــم 2.مــن جهــة أخــرى هنــاك أثــر األمـراض املوســمية
(خاصــة مــرض «نيوكاســل») .وتقــدر نســبة النفــوق التــي يســببها مــرض
نيوكاســل يف دورات الرتبيــة الشــتوية بنحــو  %25مــن الصيصــان والدجــاج
3
اليافــع.
 .2ازدياد الطلب عىل الدجاج يف االعياد واملناسبات.
 .3قــر دورة إنتــاج الدجــاج الالحــم وانخفــاض تكاليــف الدخــول يف حلبــة
اإلنتــاج والخــروج منــه وهــو مــا ينعكــس يف رسعــة تحــوالت العــرض
املحــي بتأثــر التحــوالت الطارئــة يف التكاليــف.

16

ر10 ، 1

يوضــح الشــكل  1التذبــذب امللحــوظ يف األســعار الشــهرية للدجــاج يف أج ـزاء
فلســطني .ويدلــل التحليــل اإلحصــايئ عــى وجــود دوريــة يف التغــر يف األســعار،
إذ بلــغ عــدد دورات إنتــاج الدجــاج الالحــم  6دورات يف الســنة (يبلــغ متوســط
دورة اإلنتــاج  50يــوم) .وترتفــع األســعار وتعــود اىل وضعهــا الســابق عنــد
انتهــاء كل دورة إنتــاج وبدايــة دورة جديــدة.
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ﻓﻠﺴطﯿن

الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني .2017 ،مسح أسعار املستهلك2017 - 2010 ،
رام الله  -فلسطني.
*أسعار الربع األول  2017هي متوسط أسعار شهري كانون الثاين وشباط فقط.

العامل اإلرسائييل
عــى أ ّن االضطرابــات يف ســوق الدجــاج الفلســطيني ،وخصوصــاً يف الضفــة
الغربيــة ،ال ميكــن فهمهــا دون أخــذ الــدور الكبــر الــذي يلعبــه تهريــب الدجاج
مــن إرسائيــل بعــن االعتبــار .يش ـكّل ســوق الضفــة الغربيــة منفــذا ً للتخلــص
مــن فائــض اإلنتــاج الــدوري يف الســوق اإلرسائيليــة .وغالبـاً مــا يقــوم املنتجــون
اإلرسائيليــون بالتخلــص مــن الدواجــن التــي اقــرب موعــد انتهــاء صالحيتهــا ،أو
غــر املطابقــة للمواصفــات اإلرسائيليــة (مــن ناحيــة الــوزن والشــكل) بترصيفهــا
يف الســوق الفلســطينية عــر تجــار محليــن يقومــون ببيعهــا بأســعار متدنيــة.
وانخفــاض األســعارالذي يتولــد عــن هــذا يــؤدي إىل خــروج عــدد مــن املنتجــن
املحليــن مــن دائــرة اإلنتــاج ،وينجــم عنــه ارتفــاع يف األســعار يف دورات اإلنتــاج
الالحقــة .ونظــرا لضخامــة اإلنتــاج اإلرسائيــي مــن الدجــاج ،والــذي يعــادل
ســتة أضعــاف اإلنتــاج الفلســطيني ،فــان ضــخ أو ســحب نســبة طفيفــة نســبيا
مــن هــذا اإلنتــاج يف/مــن الســوق الفلســطينية يــؤدي اىل تذبذبــات قويــة يف
األســعار املحليــة واإلنتــاج املحــي.
يؤكــد هــذا التحليــل عــى أ ّن العــاج باملســكنات ،عــر تحديــد األســعار
مثــا ،لــن يقــي عــى جــذور املشــكلة .إ ّن جــزءا ً مــن أســباب التذبــذب يف
األســعار يعــود عــى عوامــل طبيعيــة وعــى التحــوالت يف األســعار الدوليــة
لألعــاف وأمهــات الدجــاج .كــا يعــود األمــر إىل قــر دورة إنتــاج الدجــاج
ورسعــة دخــول وخــروج املنتجــن مــن الســوق .وأخـرا ً ،فــإ ّن دور التهريــب مــن
إرسائيــل واإلغ ـراق يلعــب دورا ً مضخ ـاً أليــة هــزة صغــرة يف الســوق .وهــذا
كلــه يســتدعي دراســة متأنيــة لوضــع اس ـراتيجية متكاملــة تضمــن اســتقرارا ً
أعــى يف األســعار خصوص ـاً وأ ّن لحــم الدجــاج يش ـكّل مــادة غذائيــة رئيســية
عــى موائــد الفلســطينيني ،والفق ـراء منهــم بشــكل خــاص.

البيانــات مأخــوذة مــن مركــز املعلومــات الوطنــي الفلســطيني – وفــا .الــروة الحيوانيــة
يف االرايض الفلســطينية .والجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني  .2013مســح االحصــاءات
الزراعيــة .والجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني  .2017إحصــاءات التجــارة الخارجيــة
املرصــودة..
							
مقابلــة أجريــت مــع مديــر املبيعــات يف رشكــة دواجــن فلســطني-زهران خــروب بتاريــخ
أصالة مطري ،باحثة متدربة يف «ماس»
.2017-3-28
مقابلــة أجريــت مــع مديــر عــام التســويق يف وزارة الزراعــة  -طــارق ابــو لــن بتاريــخ
.2017-3-23
مرجع سابق .2
مرجع سابق .3
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 -8التجارة الخارجية

1

امليزان التجاري
الربــع الرابــع .بلغــت قيمــة الــواردات الســلعية املرصــودة  2يف الربع
الرابــع  2016نحــو 1,334مليــون دوالر ،وهــذا أعــى بنســبة %7.8
مــن الربــع الســابق ،وبنســبة  %6.0مــن الربــع املناظــر يف العــام
الســابق .أ ّمــا الصــادرات الســلعية املرصــودة فلــم تــزد قيمتهــا عــى
 %19مــن قيمــة الــواردات ،عــى الرغــم مــن أنّهــا شــهدت ارتفاعـاً
بنســبة  %11.6مقارنــة مــع الربــع الثالــث وبنســبة  %7.6مقارنــة
بالربــع املناظــر مــن العــام الســابق .ميثّــل الفــارق بــن الصــادرات
والــواردات العجــز يف امليـزان التجــاري الســلعي والــذي بلــغ 1,081
تحســن هــذا العجــز بشــكل طفيــف نتيجــة
مليــون دوالر .ولقــد ّ
الفائــض يف مي ـزان تبــادل الخدمــات مــع إرسائيــل الــذي بلــغ 4.1
مليــون دوالر (انظــر الشــكلني  1-8و.)2-8
املقارنــة الســنوية .بلغــت قيمــة الــواردات الســلعية املرصــودة
لعــام  2016نحــو  5,057.5مليــون دوالر وقــد ارتفعــت بنســبة
 %2.3مقارنــة مــع عــام  .2015أ ّمــا الصــادرات الســلعية املرصــودة
فقــد بلغــت قيمتهــا حــوايل  929.4وسـ ّجلت ارتفاعـاً بنســبة %1.9
مقارنــة بعــام  .2015ونتيجــة لهــذا بلــغ العجــز يف امليـزان التجــاري
الســلعي  4,128مليــون دوالر .وطــرأ تحســن طفيــف عــى هــذا
العجــز نتيجــة الفائــض يف ميـزان الخدمــات مــع إرسائيــل الــذي بلــغ
 21.4مليــون دوالر (انظــر الشــكلني  3-8و.)4-8

شكل  :1-8صادرات وواردات السلع املرصودة يف الربع الرابع
 2015والربع الرابع ( 2016مليون دوالر)
253.1
1,334

235.2

الربــع الرابــع .بلــغ عجــز الحســاب الجــاري الفلســطيني (وهــو
أيضــاً مــا يطلــق عليــه اســم عجــز ميــزان املدفوعــات) 356.1
مليــون دوالر يف الربــع الرابــع  ،2016وهــو مــا يعــادل  %11مــن
الناتــج املحــي اإلجــايل باألســعار الجاريــة .جــاء عجــز امليــزان
الجــاري نتيجــة عجــز يف امليـزان التجــاري ( 1,359.1مليــون) .مقابــل
فائــض يف مي ـزان الدخــل (تولّــد أساس ـاً مــن دخــل عـ ّـال الضفــة
يف إرسائيــل) مبقــدار  408.6مليــون ،وفائــض يف مي ـزان التحويــات
(تولّــد نحــو ربعــه مــن املســاعدات الدوليــة للحكومــة) مبقــدار
 585.4مليــون دوالر( .انظــر جــدول )1-8

 -1مصــدر األرقــام يف هــذا القســم :الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني  ،2017إحصــاءات
التجــارة الخارجيــة املرصــودة .والجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني وســلطة النقــد
الفلســطينية  ،2017النتائــج األوليــة ملي ـزان املدفوعــات الفلســطيني الربــع الرابــع ..2016
 -2التجــارة الســلعية املرصــودة هــي أرقــام التجــارة املس ـ ّجلة يف فواتــر املقاصــة (للتجــارة
مــع إرسائيــل) والبيانــات الجمركيــة (التجــارة املبــارشة مــع العــامل الخارجــي) ،يُضــاف
إىل ذلــك أرقــام التجــارة باملــواد الزراعيــة (التــي تقــوم وزارة الزراعــة بتســجيلها) .أرقــام
التجــارة املرصــودة هــي أدىن بشــكل ملحــوظ مــن األرقــام الفعليــة للتجــارة الخارجيــة
الفلســطينية .تقدي ـرات األرقــام الفعليــة يتــم وضعهــا يف مي ـزان املدفوعــات الفلســطيني.
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شكل  :2-8صادرات وواردات الخدمات املرصودة مع إرسائيل يف
الربع الرابع  2015والربع الرابع ( 2016مليون دوالر)
43

اﻟرﺒﻊ اﻟراﺒﻊ 2016

39

ميزان املدفوعات
الحســاب الجــاري يف ميـزان املدفوعــات هــو صــايف الرتاكــم يف ثالثــة
موازيــن فرعيــة هــي  )1املي ـزان التجــاري :صــايف التجــارة بالســلع
والخدمــات )2 .ميــزان الدخــل :صــايف تحويــات دخــل عوامــل
اإلنتــاج مثــل العمــل ورأس املــال )3 .مي ـزان التحويــات الجاريــة:
الخاصــة.
املســاعدات الدوليــة للحكومــة والتحويــات
ّ
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شكل  :3-8صادرات وواردات السلع املرصودة يف  2015و2016
(مليون دوالر)
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جــرى متويــل عجــز املي ـزان الجــاري هــذا مــن الحســاب الرأســايل
واملــايل ،الــذي وفّــر مبلــغ  354.5مليــون دوالر .ومــن الــروري
االنتبــاه إىل أ ّن هــذا البنــد (الحســاب الرأســايل والحســاب املــايل)
ميثّــل دينــا عــى االقتصــاد الوطنــي ،طاملــا كانــت قيمتــه موجبــة.
املقارنــة الســنوية .بلــغ عجــز الحســاب الجــاري الفلســطيني 1,348
مليــون دوالر يف العــام  ،2016وهــو أقــل بنســبة  %35عــن عجــز
العــام املــايض .وجــاء هــذا أساس ـاً بســبب االرتفــاع يف التحويــات
تحســن طفيف
الجاريــة (بنســبة  )%58بــن العامــن .ويف حــن طــرأ ّ
عــى عجــز امليـزان التجــاري شــهد ميـزان تحويــات الدخــل تراجعـاً
بلغــت نســبته  %8تقريبــاً (انظــر الجــدول  .)1-8جــرى متويــل
عجــز ميــزان املدفوعــات هــذا مــن الحســاب الرأســايل واملــايل،
الــذي وفّــر مبلــغ  1,113.9مليــون دوالر .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 ،بســبب نقــص
البيانــات أو التهريــب ،وهــو مــا يتــم تســجيله تحــت بنــد «حســاب
الســهو والخطــأ» .ويالحــظ أن قيمــة هــذا البنــد ارتفعــت بشــكل
3
ملحــوظ بــن العامــن.

شكل  :4-8صادرات وواردات الخدمات املرصودة مع إرسائيل يف
 2015و( 2016مليون دوالر)
163
142

157

يعـ ّـر الفــارق بــن األصــول والخصــوم عــن أ ّن املقيمــن يف فلســطني
«يســتثمرون» 1,289مليــون دوالر يف الخــارج أكــر مــا «يســتثمر»
غــر املقيمــن يف فلســطني .ولكــن يتو ّجــب االنتبــاه إىل أ ّن جــزءا ً
كبــرا ً مــن األصــول ( )%64هــو عبــارة عــن ودائــع يف البنــوك
الخارجيــة (معظمهــا مــن املصــارف) ،وهــذه ليســت اســتثامرات
باملعنــى املعــروف لالســتثامر .وعنــد أخــذ االســتثامرات املبــارشة
فقــط بعــن االعتبــار يتضــح أن ميزانهــا موجــب يف فلســطني ،اذ
تُشــر األرقــام إىل أ ّن اســتثامرات غــر املقيمــن املنفــذة يف فلســطني
تزيــد عــى اســتثامرات الفلســطينيني يف الخــارج مبقــدار 2,143
مليــون دوالر( .انظــر الشــكل )5-8

 -3صــايف الســهو والخطــأ يف الجــدول ال يعــادل الفــرق بــن الحســاب الجــاري والحســاب
الرأســايل واملــايل ،ويعــود الســبب إىل أ ّن جهــاز اإلحصــاء قــام بإضافــة التمويــل االســتثنايئ
إىل بنــد صــايف الســهو والخطــأ
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شكل  :5-8رصيد االستثامرات الدولية (الربع الرابع )2016
(مليون دوالر)
7,000

االستثامرات الدولية
بلغــت قيمــة األصــول الخارجيــة لالقتصــاد الفلســطيني نهايــة الربــع
الرابــع  2016نحــو  6,138مليــون دوالر .وش ـكّل االســتثامر املبــارش
يف الخــارج  %7.2منهــا ،واســتثامرات الحافظــة  .%18.1باملقابــل،
بلــغ إجــايل أرصــدة الخصــوم عــى االقتصــاد الفلســطيني حــوايل
 4,849مليــون دوالر ،كان أكــر مــن نصفهــا عــى شــكل اســتثامرات
مبــارشة.
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جدول  :1-8ميزان املدفوعات الفلسطيني* (مليون دوالر)
 .1امليزان التجاري
للسلع والخدمات
صايف السلع
صايف الخدمات
 .2ميزان الدخل
 .3ميزان التحويالت
الجارية
 .4ميزان الحساب
الجاري ()1+2+3
 .5صايف الحساب
الرأساميل واملايل
 .6صايف السهو والخطأ

الربع الرابع الربع الرابع
2016
2015

2015

2016

()5,170.5( )5,199.6( )1,359.1( )1,319.0
()4,282.1( )4,300.5( )1,126.6( )1,091.6
()888.4( )899.1( )232.5( )227.4
1,578.6 1,712.2 408.6
430.2
1,421.4

348.9

585.4

()539.9

()1,348.0( )2,066.0( )365.1

706.6

354.5

2,451.1

1,113.9

()168.2

10.6

()393.2

231.5

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

2,243.9
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صندوق  :7انضامم فلسطني إىل «اتفاقية أغادير»
تـ ّم يف نهايــة شــهر آذار املــايض ،وعــى هامــش أعــال الــدورة  28ملؤمتــر الق ّمــة
العربيــة الــذي ُعقــد يف األردن ،اإلعــان عــن قبــول انضــام لبنــان وفلســطني
إىل اتفاقيــة «منطقــة التبــادل الحــر بــن الــدول العربيــة املتوســطية» ،وهــي
االتفاقيــة التــي تعــرف اختصــارا باســم «اتفاقيــة أغاديــر» 1.يعــود تاريــخ هــذه
االتفاقيــة إىل العــام  2004حــن جــرى التوقيــع عليهــا مــن قبــل أربعــة دول
عربيــة (املغــرب ،األردن ،تونــس ،مــر) .وتنــص املــادة ثالثــون مــن اتفاقيــة
أغاديــر عــى أنّــه «ميكــن لــكل دولــة عربيــة عضــو يف جامعــة الــدول العربيــة
ومنطقــة التجــارة الحــرة العربيــة الكــرى ،وترتبــط مــع االتحــاد األورويب
باتفاقيــة رشاكــة أو اتفاقيــة تجــارة حــرة ،طلــب االنضــام إىل هــذه االتفاقيــة،
2
ويتــم ذلــك مبوافقــة جميــع الــدول األط ـراف يف لجنــة وزراء الخارجيــة».
ترمــي اتفاقيــة أغاديــر إىل تحقيــق أربعــة أهــداف :إقامــة منطقــة للتبــادل
التجــاري الحــر بــن الــدول العربيــة املتوســطية ،تطويــر النشــاط االقتصــادي
ودعــم التشــغيل ،تنســيق السياســات االقتصاديــة الكليــة والقطاعيــة ،التقريــب
بــن ترشيعــات الــدول املشــاركة يف املجــاالت االقتصاديــة بهــدف توفــر منــاخ
مــوايت لــروط االندمــاج بينهــا.

اتفاقية مكملة للرشاكة األوربية-املتوسطية
اتفاقيــة أغاديــر هــي إىل حــد بعيــد اتفاقيــة مكملــة «إلعــان برشــلونة»
واملبــادرة املتوســطية التــي جــاء بهــا االتحــاد األوريب يف العــام  1995والتــي
تولّــد عنهــا اتفاقيــات الرشاكــة بــن الــدول العربيــة املطلــة عــى البحــر األبيــض
املتوســط واالتحــاد األوريب 3 .تضمــن اتفاقيــات الرشاكــة بــن الــدول املتوســطية

واالتحــاد األوريب ،مبــا فيهــا اتفــاق الرشاكــة مــع فلســطني املوقــع يف العــام ،1997
تأســيس مناطــق تجــارة حــرة بــن الــدول املنفــردة واالتحــاد األوريب .وتضمــن هــذه
االتفاقيــات املبــدأ الــذي يعــرف باســم «الرتاكــم الثنــايئ» (.)Bilateral Cumulation
وهــذا املبــدأ يقــول أنّــه إذا قامــت رشكــة يف فلســطني مثـاً باســترياد نســيج مــن دول
االتحــاد األوريب وصنعــت منــه قمصانــا ثــم أعــادت تصديرهــا اىل أوروبــا فــإ ّن القيمــة
املضافــة يف النســيج ويف القمصــان مع ـاً تعتــر عــى أنّهــا فلســطينية املنشــأ وبالتــايل
ميكــن إعفــاء القمصــان مــن الجــارك األوربيــة.
عــى أن اتفاقيــات الرشاكــة األوربيــة املنفــردة مــع دول املتوســط العربيــة ال
تســمح بإمكانيــة مراكمــة القيمــة املضافــة بــن الــدول املتوســطية نفســها .أي
إذا قامــت الرشكــة الفلســطينية باســترياد النســيج مــن مــر مث ـاً وخاطــت
منــه قمصانـاً فــإ ّن هــذه القمصــان ال تعفــى مــن الجــارك األوربيــة إذا كانــت
القيمــة املضافــة يف فلســطني عــى هــذه القمصــان أقــل مــن  .%70هــذه
الثغــرة هــي متام ـاً مــا تســعى اتفاقيــة أغاديــر إىل ســدها.
ســوف تســمح اتفاقيــة أغاديــر ،حاملــا تتمكــن مــن خلــق منطقــة تجــارة حــرة
بــن أعضائهــا ،بتطبيــق مبــدأ «الرتاكــم املتعــدد» ()Diagonal Cumulation
مــع االتحــاد األوريب :إذا قامــت إحــدى دول اتفاقيــة أغاديــر باســتخدام مدخــات
مســتوردة مــن دولــة أخــرى يف االتفاقيــة لصناعــة منتــج معــن ،ثــم قامــت بتصدير
هــذا املنتــج إىل االتحــاد األوريب فــإ ّن االتحــاد ســيمنح هــذا املنتــج معاملــة
تفضيليــة .أي ســوف يعتــر أن القيمــة املضافــة املحليــة يف هــذا املنتــج هــي
4
مجمــوع القيــم املضافــة التــي متــت يف دول اتفاقيــة أغاديــر عــى هــذا املنتــج.
سالم صالح ،باحثة مساعدة يف «ماس»

شكل  :1توزيع دول الجامعة العربية حسب االتفاقيات التجارية

املصدر :ويكيبيديا ،شوهد بتاريخ https://goo.gl/xWikPo .4/4/2017
 -1الوحــدة الفنيــة التفاقيــة أغاديــر“ .خارجيــة دول أغاديــر يوافقــون عــى انضــام فلســطني
ولبنــان” .شــوهد بتاريــخ .4/4/2017
http://www.agadiragreement.org/DetailsPage/AghadirAr/NewsDetailsAr.
aspx?PID=1003
 -2بالرتيــد .اتفاقيــات التجــارة ،اتفاقيــة أغاديــر  .AAشــوهد بتاريــخ https:// .5/4/2017
www.paltrade.org/ar_SA/page/trade-agreements
 -3مقابلــة هاتفيــة مــع محمــد حميــدان ،مديــر دائــرة تجــارة الخدمــات يف وزارة االقتصــاد
بتاريــخ .10/4/2017

 -4مــن أجــل معلومــات أوســع حــول مراكمــة القيمــة املضافــة يف اتفاقيــات الرشاكــة األوروبية
راجــعKanafani, N (2000).” Associating Palestine with European Eunion: the:
present framework and the way ahead”. Ramallah: Palestine Economic Pol.icy Research Institute-MAS
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يف حســاب الناتــج املحــي تبعــاً لســعر هــذا الطــن يف الســوق
مفاهيم وتعاريف اقتصادية :مكافئ القوة الرشائية
املحليــة ،وهــذا يعنــي أن إنتــاج ذات الكميــة مــن القمــح (ومــن
( Purchasing Power Parity (PPPالنوعيــة ذاتهــا) تضيــف إىل الناتــج املحــي اإلجــايل قيمــة أعــى
بكثــر يف الــدول الغنيــة التــي تســود فيهــا األســعار املرتفعــة ،مــا
مــن املعلــوم أ ّن مقيــاس الدخــل ،أو الناتــج املحــي اإلجــايل ،تفعلــه يف الــدول الفقــرة .وهــذا مــا يجعــل مقارنــة األرقــام الجاريــة
يعــاين مــن مثالــب متعــددة ،وهــو عــى ذلــك ليــس مــؤرشا ً أمين ـاً للناتــج املحــي بــن الــدول غــر دقيقــة وغــر عادلــة طاملــا أنهــا
للتدليــل عــى مســتوى الرفــاه االقتصــادي واالجتامعــي .ولكــن تعكــس جزئيــا التبايــن باألســعار وليــس فقــط التبايــن يف كميــات
هــذا املــؤرش يظــل األوســع اســتخداماً واألكــر انتشــارا ً للتعبــر عــن ونوعيــات اإلنتــاج .جوهــر اإلشــكالية يكمــن يف أن مقارنــة اإلنتــاج
مســتوى النشــاط االقتصــادي وللمقارنــة بــن مســتويات الحيــاة يف والدخــل بــن الــدول تتطلــب تحويــل قيــم الناتــج املحــي املختلفــة
البلــدان املختلفــة .ولعــل أفضــل تفســر لهــذه املفارقــة هــو مــا اىل قيمتهــا بعملــة واحــدة ،ولكــن أســعار الــرف بــن العمــات ال
ذكــره االقتصــادي البــارز آرثــر لويــس (جائــزة نوبــل يف « :)1979أن تعكــس بأمانــة ودقــة تبايــن القــوة الرشائيــة للعمــات املختلفــة.
مســتوى الدخــل للفــرد مــا ي ـزال ،عــى الرغــم مــن كل نواقصــه ،وهــذه هــي املشــكلة التــي وضــع االقتصاديــون لهــا حــاً تحــت
أفضــل مــؤرش متــاح للرفــاه ذلــك ألن مســتوى الدخــل يتيــح الفرصة عنــوان أســعار رصف «مكافــئ القــوة الرشائيــة» (.)PPP
أمــام الفــرد ألن يســيطر عــى مصــره ويتحكــم بــه».
الناتــج املحــي اإلجــايل هــو القيمــة النقديــة لكافــة أنــواع البضائــع
والخدمــات التــي يتــم إنتاجهــا يف االقتصــاد خــال فــرة ســنة .ويتــم
حســاب قيمــة هــذه البضائــع والخدمــات بــرب كميــات إنتاجهــا
بأســعارها يف الســوق .ومــن بــن النــوادر التــي تذكــر للتعبــر عــن
إحــدى النواقــص األساســية التــي يعــاين منهــا مــؤرش الناتــج املحــي
ان زواج الرجــل مــن الطاهيــة أو املربيــة التــي تعمــل يف منزلــه يــؤدي
إىل انخفــاض الناتــج املحــي .ذلــك ألن عمــل املربيــة هــو عمل ســوقي
(ميــر يف الســوق) مدفــوع األجــر ويدخــل يف حســاب الناتــج املحيل ،يف
حــن أن األعــال املنزليــة للزوجــة وتربيــة األطفــال هــي نشــاطات غري
ســوقية (اذن غــر اقتصاديــة) وال تدخــل يف حســاب اإلنتــاج .قصــور
آخــر يعــاين منــه مــؤرش الدخــل يتمثــل يف أن الناتــج املحــي اإلجــايل
هــو مقيــاس للتدفــق وليــس للمخــزون ،وهــذا يعنــي أن الــدول
ميكنهــا مــن حيــث املبــدأ زيــادة الناتــج املحــي فيهــا ،أو الدخــل ،عــى
حســاب اســتنزاف مخــزون الــروات الطبيعيــة والرأســالية يف البــاد.

األسعار الثابتة
اســتنبط االقتصاديــون حلــوالً مقنعــة لعــدد مــن املثالــب التــي
يعــاين منهــا مــؤرش الناتــج املحــي :األول يتعلــق باملقارنــة بــن
أرقــام الناتــج يف نقطتــي زمــن مختلفتــن ،والثــاين يتعلــق مبقارنــة
الناتــج املحــي اإلجــايل بــن البلــدان املختلفــة .ينشــأ املثلــب األول
مــن أن تغــر قيمــة الناتــج املحــي بــن ســنة وأخــرى قــد يتولــد مــن
ارتفــاع األســعار وليــس مــن زيــادة الكميــات التــي يتــم إنتاجهــا
مــن الســلع والخدمــات .وللتخلــص مــن تأثــر زيــادة األســعار
يتــم اســتخدام مــا يعــرف باســم «األســعار الثابتــة» .عــى ســبيل
املثــال ،إذا أردنــا التوصــل إىل قيمــة زيــادة اإلنتــاج «الحقيقيــة»
(أي تلــك التــي تعــزى اىل زيــادة كميــات اإلنتــاج وليــس اىل ارتفــاع
األســعار) بــن العــام  2000و ،2010نقــوم بــرب كميــات البضائــع
والخدمــات التــي تــم إنتاجهــا يف العــام  2010بأســعار هــذه البضائع
والخدمــات يف العــام  .2000والزيــادة يف قيمــة الناتــج املحــي هــذه
عــن قيمتــه يف العــام  2000متثــل النمــو «الحقيقــي» لالقتصــاد ،أي
مــا يعــرف باســم النمــو باألســعار الثابتــة للعــام .2000

املقارنات الدولية
املشــكلة الثانيــة ،أي مشــكلة املقارنــة بــن الناتــج املحــي يف الــدول
املختلفــة ،ترتبــط بالتبايــن الكبــر يف أســعار الســلع والخدمــات يف
دول العــامل .عــى ســبيل املثــال ،أن إنتــاج كل طــن قمــح يدخــل

مكافئ القوة الرشائية

هنــاك نوعــان مــن أســعار الــرف بــن العمــات ،ســعر الــرف
الجــاري وســعر رصف مكافــئ القــوة الرشائيــة .األول هــو الســعر
املراقــب يف الســوق ،مث ـاً كل  1دوالر يعــادل  18.7جنيــة مــري.
ســعر الــرف الثــاين هــو ســعر بديــل لســعر رصف الســوق ،ويقــوم
عــى أســاس تكاليــف الحيــاة يف كل دولــة مقارنــة بالدولــة األخــرى،
وعــى التبايــن يف معــ ّدالت التضخــم بينهــا .ســعر رصف مكافــئ
القــوة الرشائيــة يوحــد ويــوازن بــن أســعار كافــة الســلع والخدمات
فيــا بــن دولتــن .مثـاً إذا كان مــا ميكــن رشاءه بـــ  10دوالرات يف
أمريــكا يطابــق مــن حيــث الكميــة والنوعيــة متامـاً مــا ميكــن رشاءه
بـــ  50جنيــه مــري ،فإنــه ســعر الــرف الــذي يعــادل مــا بــن
القــوة الرشائيــة للعملتــن يكــون  5جنيهــات لقــاء كل دوالر .ســعر
رصف القــوة الرشائيــة هــذا يعنــي أن ســعر رصف الجنيــه املــري
يف السـ�وق املذكـ�ور سـ�ابقا اقـ�ل مـ�ن قيمتـ�ه الحقيقيـ�ة( (�underval
 )uedمبقــدار يقــرب مــن  .%70واضــح ان اســتخدام ســعر رصف
مكافــئ القــوة الرشائيــة ســوف يرفــع مــن قيمــة الناتــج املحــي
اإلجــايل ملــر مقاســا بالــدوالر مبقــدار يقــرب مــن ثالثــة أضعــاف
قيمتــه عنــد اســتخدام ســعر رصف الســوق.

برنامج املقارنات الدويل ()ICP
أولــت هيئــة األمــم املتحــدة اهتاممـاً كبـرا ً بتطويــر تقنيــات تســمح
بإجــراء مقارنــات دوليــة ألرقــام الحســابات القوميــة .وقامــت يف
العــام  1968بتأســيس برنامــج دائــم لهــذا الغــرض تحــت اســم
برنامــج املقارنــات الدوليــة ()International Comparison Program
والــذي يعمــل االن تحــت مظلــة البنــك الــدويل .ويقــوم الربنامــج
بشــكل دوري بتقديــر ونــر بيانــات عــن قيــم الناتــج املحــي
اإلجــايل حســب مكافــئ القــوة الرشائيــة يف  199دولــة (مبــا فيهــا
فلســطني) .ولقــد صــدر املجلــد األخــر للربنامــج يف العــام 2014
وهــو يغطــي أســعار رصف مكافــئ القيمــة الرشائيــة يف دول العــامل
يف العــام  .2011ويوفــر الجــدول  1نبــذه عــن األرقــام التــي وردت
1
يف ذلــك املجلــد لعــدد مــن الــدول املختــارة.
يســتحيل بالطبــع التوصــل بشــكل مبــارش إىل ســعر الــرف الــذي
يوحــد متامــاً بــن أســعار كافــة الســلع والخدمــات املتشــابهة يف
1- World Bank. 2015. Purchasing Power Parities and the Real Size of World
Economies: A Comprehensive Report of the 2011 International Comparison
Program. Washington, DC: World Bank. http://siteresources.worldbank.org/
ICPEXT/Resources/ICP-2011-report.pdf
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بلديــن مختلفــن .ولهــذا الســبب اختــار برنامــج املقارنــات الدوليــة
طريقــا بديــا للحســاب .يفــرض هــذا الطريــق أن هنــاك أســعارا
واحــدة لكافــة البضائــع والخدمــات يف كافــة انحــاء العــامل ،وأن هذه
األســعار مطابقــة لألســعار الســائدة يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة.
حاملــا يتــم اف ـراض هــذه األســعار العامليــة املوحــدة فــان الخطــوة
التاليــة تتمثــل يف رضب هــذه األســعار بكميــات البضائــع والخدمات
التــي يتــم إنتاجهــا يف البلــدان املختلفــة .وحصيلــة عمليــة الــرب
هــذه متثــل النتــاج املحــي االجــايل لهــذه الــدول مقاســا ،ليــس
فقــط بالــدوالر األمريــي ،ولكــن أيضــا مقاســا باألســعار األمريكيــة.
وهكــذا يصبــح باإلمــكان مقارنــة أرقــام النواتــج املحليــة للــدول
املختلفــة مــع بعضهــا البعــض نظ ـرا ألن مســتويات األســعار باتــت
موحــدة فيــا بينهــا.
يســجل العمــود األول يف الجــدول  1قيــم الناتــج املحــي اإلجــايل يف
دول مختلفــة بالعمــات املحليــة (مث ـاً االردن  20.5مليــار دينــار،
ومــر  1,371مليــار جنيــه) .كــا يســجل العمــود الثــاين قيمــة
الناتــج املحــي لهــذه الــدول مقيــا بالــدوالر عــى ضــوء ســعر
الــرف الســائد يف الســوق بــن العملــة املحليــة والــدوالر .واضــح
أن قيمــة الناتــج املحــي اإلجــايل يف أمــركا تظــل عــى حالهــا يف
العموديــن األول والثــاين .الحــظ ايضـاً أن قيمــة الناتــج املحيل يف كل
مــن إرسائيــل وفلســطني تــم تحويلهــا مــن الشــيكل (يف العمــود )1
إىل الــدوالر (العمــود  )2بســعر رصف ســوقي واحــد يعــادل 3.571
شــيكل لــكل دوالر.
يســجل العمــود الثالــث قيمــة الناتــج املحــي اإلجــايل عــى ضــوء
مكافــئ القــوة الرشائيــة .ويتــم حســاب هــذا ،كــا ذكرنــا ســابقاً،
بــرب كميــات اإلنتــاج مــن البضائــع والخدمــات يف األردن مث ـاً
بأســعار هــذه البضائــع والخدمــات يف الواليــات املتحــدة ذاتهــا.
واضــح أن قيمــة الناتــج املحــي يف أمريــكا تظــل ايض ـاً عــى حالهــا
هنــا كــا يف العموديــن الســابقني .ولكــن قيمــة الناتــج حســب
مكافــئ القــوة الرشائيــة (املحســوبة باســتخدام األســعار األمريكيــة)
تختلــف يف كافــة الــدول األخــرى عــن قيمتهــا املحســوبة باســتخدام
أســعار الــرف الســوقية .الحــظ أن ســعر رصف مكافــئ القــوة

الرشائيــة لــأردن مثــا ميكــن حســابه اآلن بشــكل غــر مبــارش ،عــر
تقســيم ن .م .ا .بالدينــار عــى ن .م .ا .لــأردن مقاســا باألســعار
األمريكيــة ( .)0.34 =20.5/59.8وســعر الــرف هــذا يختلــف
بشــكل كبــر عــن ســعر الــرف الســوقي للدينــار والــذي يعــادل
 0.71دوالر لــكل دينــار.
القاعــدة العامــة للتبايــن بــن قيمــة الناتج املحــي اإلجــايل بالدوالر
الجــاري وقيمتــه بــدوالر مكافــئ القــوة الرشائيــة هــي كالتــايل :كلــا
كانــت األســعار يف بلــد مــا أعــى مــن األســعار الســائدة يف أمريــكا
(كــا يف الرنويــج مث ـاً) ،فــإن قيمــة الناتــج املحــي فيهــا حســب
مكافــئ القــوة الرشائيــة تكــون ادين مــن قيمــة الناتــج حســب
ســعر رصف الســوق .والعكــس بالعكــس .وكلــا توســع الفــرق بــن
األســعار ،كــر الفــارق بــن الناتــج املحــي مقاســا بالطريقتــن.
خــذ إرسائيــل وفلســطني عــى ســبيل املثــال ،نظ ـرا ً أل ّن األســعار يف
إرسائيــل أعــى مبقــدار  13نقطــة عــن األســعار يف أمريــكا (متوســط
األســعار يف  199دولــة يبلــغ  ،)100فــإن ناتجهــا املحــي مقاســا
بــدوالر مكافــئ القــوة الرشائيــة يقــل مبقــدار  24مليــار عــن
قيمتــه حســب ســعر رصف الســوق (ســعر رصف الــدوالر حســب
مكافــئ القــوة الرشائيــة يف إرسائيــل يعــادل  3.945شــيكل) .أمــا يف
فلســطني ،ونظـرا ً ألن مســتوى األســعار فيهــا اقــل مبقــدار  50نقطــة
عــن األســعار يف أمريــكا ،فــإن الناتــج املحــي حســب مكافــئ القــوة
الرشائيــة فيهــا اعــى مــن الناتــج املحــي الجــاري مبقــدار  6.2مليــار
دوالر (ســعر رصف الــدوالر حســب مكافــئ القــوة الرشائيــة يف
فلســطني يعــادل  2.187شــيكل :أي مــا ميكــن رشاءه بــدوالر واحــد
يف أمريــكا ميكــن رشاءه بكميــة ونوعيــة مطابقــة متام ـاً بــِ 2.187
شــيكل يف فلســطني).

ال شــك أن اســتخدام أســعار رصف مكافــئ القــوة الرشائيــة يعطــي
صــورة أكــر دقــة وأكــر عدالــة عــن مســتويات الدخــل يف الــدول
املختلفــة .عــى ســبيل املثــال أن دخــل الفــرد املــري ال يزيــد
عــى 2,888دوالر جــاري يف العــام  ،2011ولكنــه يرتفــع اىل 10,599
دوالر حســب مكافــئ القــوة الرشائيــة .مــن ناحيــة ثانيــة فــان
مقارنــة مســتويات الدخــل بالــدول املختلفــة مــع بعضهــا البعــض
ليــس لهــا داللــة حقيقيــة وعمليــة إذا مــا تــم تجاهــل التبايــن يف
جدول  :1الناتج املحيل اإلجاميل مقيامً بالدوالر الجاري وبدوالر أســعار الســلع والخدمــات بــن هــذه الــدول .ويكفــي هنــا أن نشــر
اىل أن دخــل الفــرد املــري يف  2011كان ال يزيــد عــى  %3مــن
مكافئ القوة الرشائية ()2011
دخــل الفــرد يف الرنويــج حســب أســعار الــرف الجاريــة ،يف حــن
الناتج املحيل اإلجاميل انــه يصــل اىل  %17املقارنــة مبكافــئ القــوة الرشائيــة.
الناتج املحيل اإلجاميل

مليار عملة مليار مليار
دوالراء دوالر
رش
مكافئ
دوالر
محلية
4
3
2
1
الواليات املتحدة 49,782 15,533.8 15,533.8 15,533.8
99,035 306.5
490.5
2,750
الرنويج
5,456 13,495 7,921.9 47,310.4
الصني
2,888 843.8
229.9 1,371.1
مرص
4,615
59.8
28.8
20.5
األردن
33,259 234.2
258.2
923.9
إرسائيل
2,345
16.0
9.8
35.0
فلسطني

للفرد
دوالر مكافئ
رشاء
5
49,782
61,879
10,057
10,599
11,169
30,168
3,833

Source: World Bank. 2015. Purchasing Power Parities and the Real Size of
World Economies: A Comprehensive Report of the 2011 International Comparison Program. Washington, DC: World Bank.
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املؤرشات االقتصادية الرئيسية يف فلسطني 2016 - 2010
املؤرش

2012

فلسطني
الضفة الغربية
قطاع غزة

4,293.3
2,649.0
1,644.3

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

858.0
43.4
23.0
19.0
31.0

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

11,279.4
10,158.5
3,126.9
2,378.5
1,871.1
6,299.9

باألسعار الجارية
باألسعار الثابتة (أسعار )2004

2,787.2
1,807.5

امليزان التجاري
ميزان الدخل
ميزان التحويالت الجارية
ميزان الحساب الجاري

)4,428.7
857.4
1,750.5
()1,820.8

سعر رصف الدوالر مقابل الشيكل
سعر رصف الدينار مقابل الشيكل
معدّل التضخم (1)%

3.854
5.436
2.78

صايف اإليرادات املحلية (مبا فيها املقاصة) 2,240.1
3,047.1
النفقات الجارية
211.0
النفقات التطويرية
فائض/عجز املوازنة الكيل (قبل املنح) ()1,018.0
932.1
إجاميل املنح واملساعدات
()85.9
فائض /عجز املوازنة الكيل (بعد املنح)
2,482.5
الدين العام الحكومي
موجودات /مطلوبات املصارف
حقوق امللكية
ودائع الجمهور
التسهيالت االئتامنية

9,799.0
1,258.0
7,484.0
4,122.0

2013

2014

2015

2016

2 2016

2015
الربع الرابع الربع األول الربع الثاين الربع الثالث الربع الرابع

السكان (ألف نسمة)
4,732.7 4,867.4 4,682.5 4,550.4 4,420.5
2,889.8 2,962.9 2,862.5 2,790.3 2,719.1
1,842.9 1,904.5 1,820.0 1,760.1 1,701.4
سوق العمل
983.0
980.5
963.0
917.0
885.0
46.2
45.8
45.8
45.8
43.6
25.8
26.9
25.9
26.9
23.4
18.7
18.2
17.3
17.7
18.6
38.4
41.7
41.0
43.9
32.6
الحسابات القومية (مليون دوالر)
3,336.5 13,397.1 12,673.0 12,715.6 12,476.0
2,926.2 12,353.3 11,765.6 11,840.4 11,062.6
934.1
3,530.2 3,429.5 3,478.2 3,381.7
795.2
2,837.7 2,677.4 2,415.0 2,707.3
607.0
2,432.4 2,338.1 2,172.3 2,071.8
1,926.0 7,602.7 7,537.6 7,208.9 6,804.0
الناتج املحيل للفرد (دوالر)
746.0
2,943.5 2,863.9 2,960.1 2,992.2
441.0
1,765.9 1,744.5 1,737.4 1,793.3
ميزان املدفوعات (مليون دوالر)
()1,319.0( )5,170.5( )5,199.5( )5,036.7( )4,732.2
430.2
1,578.6 1,712.3 1,482.4 1,160.3
348.9
2,243.9 1,421.5 1,405.3 1,188.5
()539.9( )1,348.0( )2,065.7( )2,149.0( )2,383.4
أسعار الرصف والتضخم
3.878
3.840
3.884
3.577
3.611
5.470
5.418
5.483
5.046
5.093
0.65
()0.22
1.43
1.73
1.72
املالية العامة (عىل األساس النقدي ،مليون دوالر)
550.4
3,552.0 2,891.4 2,791.2 2,319.9
859.2
3,661.6 3,424.9 3,445.9 3,250.7
51.1
216.5
176.4
160.9
168.4
()359.9( )326.2( )709.9( )815.6( )1,099.2
174.9
766.3
796.8 1,230.4 1,358.0
()185.0
440.1
86.9
414.8
258.7
2,537.2 2,483.8 2,537.2 2,216.8 2,376.2
القطاع املرصيف (مليون دوالر)
12,602.3 14,190.1 12,602.3 11,822.0 11,191.0
1,461.7 1,683.6 1,461.7 1,464.0 1,360.0
9,654.6 10,595.7 9,654.6 8,935.0 8,304.0
5,824.7 6,865.9 5,824.7 4,895.0 4,480.0

4,766.2
2,908.0
1,858.2

4,799.8
2,926.3
1,873.5

4,833.5
2,944.5
1,888.9

4,816.5
2,935.4
1,881.1

974.0
45.8
26.6
18.0
41.2

975.0
45.7
26.9
18.3
41.7

970.9
46.1
28.4
19.6
43.2

1,002.0
45.5
25.7
16.9
40.6

3,275.3
2,984.8
780.8
684.0
541.9
1,716.2

3,355.2
3,082.5
905.7
715.6
631.6
1,980.2

3,439.4
3,170.7
879.3
677.8
600.1
1,888.5

3,327.2
2,961.5
964.4
760.3
658.8
2,017.8

727.4
441.0

739.8
447.8

753.0
442.9

723.3
434.2

()1,288.5( )1,348.6( )1,174.3
401.3
404.3
364.4
572.8
553.3
532.4
()314.4( )391.0( )277.5

()1,359.1
408.6
585.4
()365.1

3.908
5.512
()0.90

3.815
5.381
()0.03

3.806
5.377
0.32

3.829
5.401
()0.69

884.6
862.4
37.1
()15.0
179.8
164.8
2,527.0

993.3
1,151.6
54.1
()212.4
203.5
()8.9
2,530.2

737.6
879.4
45.0
()186.8
168.8
()18.0
2,553.8

936.4
768.2
80.2
88.0
214.3
302.3
2,483.8

14,068.3 13,599.6 13,143.6
1,624.4 1,495.2 1,483.2
10,432.6 10,202.6 10,054.7
6,666.4 6,405.1 6,137.3

14,190.1
1,683.6
10,595.7
6,865.9

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.

