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املؤرشات االقتصادية الرئيسية يف فلسطني
25        2017 - 2012 

الربع الثاين 2017 باختصار

الناتــج املحــيل اإلجــاميل: منــا ن.م.ا. خــال الربــع الثــاين 2017   •
ــاء  ــة، وج ــعار الثابت ــدل 2.7% باألس ــع األول مبع ــة بالرب مقارن
هــذا نتيجــة النمــو يف الضفــة الغربيــة مقابــل الركــود يف قطــاع 
غــزة، مــم انعكــس يف ارتفــاع حّصــة الفــرد مــن ن.م.ا. مبقــدار 
3% يف الضفــة، وانخفاضهــا بنفــس النســبة يف القطــاع مقارنــة 

بالربــع الســابق.
التشــغيل والبطالــة: ارتفــع معــّدل البطالــة يف فلســطني بنحــو   •
نقطتــني مئويتــني عــّم كان عليــه يف الربــع الســابق. ووصــل إىل 
29.0% )20.5% يف الضفــة و44.0% يف القطــاع(. كــم وصلــت 
نســبة املســتخدمني بأجــر يف القطــاع الخــاص الذيــن يتقاضــون 
ــو مســتوى الحــد  ــيكل )وه ــن 1,450 ش ــل م ــهرياً أق ــراً ش أج
بــني  و%35   %46(  %36.6 إىل  فلســطني(  يف  لألجــور  األدىن 

ــوايل(. ــاث والذكــور عــى الت ــني اإلن العامل
املاليــة العامــة: بلــغ اإلنفــاق العــام خــال الربــع الثــاين   •
4,203.4 مليــون شــيكل )32% مــن ن.م.ا.(، كــم بلــغ التمويــل 
الخارجــي لدعــم املوازنــة واإلنفــاق التطويــري نحــو 392 
مليــون شــيكل )وهــو مايقــرب مــن نصــف املبلــغ الــذي تحقق 
يف الربــع الســابق(. وبلغــت املتأخــرات املرتتبــة عــى الحكومــة 
خــال الربــع الثــاين نحــو 336.9 مليــون شــيكل، مقارنــة بنحــو 
656.5 مليــون شــيكل يف الربــع الســابق. وشــكلت هــذه 
املتأخــرات حــوايل 8% مــن إجــميل اإليــرادات العامــة واملنــح 

ــع.  خــال الرب
واملســتعملة  الجديــدة  الســيارات  عــدد  بلــغ  الســيارات:   •
)املســّجلة للمــرة األوىل( يف الضفــة الغربيــة 8,095 ســيارة 
ــيارات  ــا س ــام 2017، وكان 73% منه ــن الع ــاين م ــع الث يف الرب

مســتعملة مــن الســوق الخارجــي ومــن إرسائيــل.
التضخــم واألســعار: انخفــض معــّدل التضخــم يف فلســطني   •
مبقــدار 0.47% يف الربــع الثــاين مقارنــة بالربــع الســابق. ويعــّر 
هــذا عــن االرتفــاع يف القــّوة الرشائيــة ملــن يتلقــون ويرصفــون 
دخلهــم بعملــة الشــيكل. أّمــا الذيــن يتلقــون رواتبهــم بالدوالر 
والدينــار وينفقــون كامــل مرصوفاتهــم بالشــيكل، فــإّن القــوة 

ــاً بنحــو %3.67. ــم شــهدت تراجع ــة لدخله الرشائي
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المراقب االقتصادي، عدد 50 / 2017
2

1- الناتج المحلي اإلجمالي1 

ــة أنــواع  شــهد الناتــج المحلــي اإلجمالــي، أو القيمــة النقديــة لكافّ
البضائــع والخدمــات التــي يتــم إنتاجهــا فــي االقتصــاد الفلســطيني، 
ارتفاعــاً بنحــو 2.7% خــال الربــع الثانــي 2017 مقارنــة مــع الربــع 
باألســعار  الســابق ليصــل إلــى 2,053.3 مليــون دوالر )مقاســاً 
ــي  ــن 76.6% ف ــي بي ــج المحل ــوزّع النات ــام 2004(. وت ــة لع الثابت
الضفــة الغربيــة والباقــي فــي قطــاع غــزة. وجــاء هــذا النمــو الكلــي 
ــع  ــل تراج ــة مقاب ــة الغربي ــي الضف ــبة 4.4% ف ــو بنس ــة نم نتيج
بمقــدار 2.5% فــي قطــاع غــزة. أّمــا بالنســبة للتغيــر خــال العــام 
بيــن الربعيــن المتناظريــن )ر2 2017 مــع ر2 2016( فلقــد بلغــت 
نســبته 1.1% فــي فلســطين، بواقــع 1.3% فــي الضفــة و0.4% فــي 

القطــاع )انظــر الشــكل 1-1(

أّدى االرتفــاع فــي الناتــج المحلــي، إلــى جانــب الزيــادة فــي 
الســكان، فــي الربــع الثانــي، إلــى ارتفــاع حّصــة الفــرد مــن الناتــج 
المحلــي بنحــو 2% مقارنــة مــع الربــع الســابق. ولكــن عنــد 
المقارنــة بيــن الربعيــن المتناظريــن يتضــح أّن انخفاضــاً فــي حصــة 
ــة  ــي 2017 مقارن ــع الثان ــي الرب ــرأ ف ــد ط ــبة 1.7% ق ــرد بنس الف

ــدول 1-1(.  ــر الج ــي 2016 )انظ بالربــع الثان

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

الربع الثاين

2016 

الربع األول 

2017

الربع الثاين

2017

447.8431.6440.2فلسطني

582.8555.2576.0- الضفة الغربية

256.0257.0248.7- قطاع غزة

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

الفجوة في الناتج المحلي بين الضفة والقطاع

انخفضــت حّصــة قطــاع غــزة فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي 
ــي 2017  ــع الثان ــي الرب ــة ف ــة مئوي ــدار 1.2 نقط ــطين بمق لفلس
مقارنــة بالربــع األول مــن نفــس العــام. وياحــظ مــن الشــكل 1-1 
اتســاع الفجــوة بيــن مســاهمة الضفــة الغربيــة ومســاهمة القطــاع 
فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي لفلســطين خــال العقــد الماضــي. 
وبلغــت حّصــة قطــاع غــزة فــي الربــع الثانــي أقــل مــن ربــع الناتــج 
المحلــي اإلجمالــي لفلســطين، 23.4% فقــط )انظــر الشــكل 2-1(. 

كمــا اتســعت الفجــوة أيضــاً بيــن حّصــة الفــرد مــن الناتــج المحلــي 
فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة  فــي الربــع الثانــي بمقــدار 29 
ــى 327.3 دوالر. أّي أّن  ــت إل ــع الســابق، ووصل ــة بالرب دوالر مقارن
حّصــة الفــرد فــي قطــاع غــزة مــن الناتــج المحلــي باتــت اآلن أقــل 
مــن نصــف حّصــة الفــرد فــي الضفــة الغربيــة )نحــو 43% فقــط( 

فــي الربــع الثانــي )انظــر الشــكل 3-1(

مصــدر األرقــام يف هــذا القســم: الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، 2017.  إحصــاءات    -1

الحســابات القوميــة الربعيــة، 2007 - 2017.  رام اللــه، فلســطني..

شكل 1-1: الناتج المحلي اإلجمالي في فلسطين* في أرباع 
متناظرة )أسعار 2004 الثابتة( )مليون دوالر(

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

شكل 1-2: الناتج المحلي اإلجمالي في الضفة الغربية* وقطاع 
غزة )مليون دوالر بأسعار 2004 الثابتة(

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

شكل 1-3: نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في فلسطين* 
حسب المنطقة في أرباع متناظرة )دوالر بأسعار 2004 الثابتة(

)*( البيانات باستثناء الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عام 1967.
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بنية الناتج المحلي اإلجمالي

المحلــي  الناتــج  فــي  اإلنتاجيــة  القطاعــات  حّصــة  انخفضــت 
ــي  ــع الثان ــن الرب ــة بي ــة مئوي ــو 0.3 نقط ــطين بنح ــي لفلس اإلجمال
2017 والربــع األول 2017 نتيجــة تراجــع مســاهمة قطــاع الصناعــة. 
كذلــك انخفضــت حصــة قطــاع الخدمــات بمقــدار 0.2 نقطــة مئويــة، 
كمــا انخفضــت حصــة قطاعــات النقــل والمعلومــات والماليــة مقابــل 

ــي حصــة قطــاع االدارة واألمــن. )انظــر الشــكل 4-1(.  ــاع ف ارتف

اإلنفاق على الناتج المحلي

بلغــت الزيــادة المطلقــة فــي قيمــة الناتــج المحلــي اإلجمالــي 
ــي  ــع الثان ــي 2016 والرب ــع الثان ــن الرب ــة 2004( بي ــعار الثابت )باألس
2017 نحــو 22.4 مليــون دوالر )وهــو مــا يمثــل نمــواً بمقــدار %1.1 
كمــا ذكرنــا(. وتحقــق هــذا نتيجــة انخفــاض فــي اإلنفــاق االســتهاكي 
النهائــي )الحكومــي والخــاص( بمقــدار 92 مليــون دوالر، وارتفــاع فــي 
االســتثمار بنحــو 17.8 مليــون دوالر. كمــا حــدث ارتفــاع فــي صافــي 
الصــادرات )أي فــي الصــادرات مطروحــا منهــا قيمــة الــواردات( 
ــذي  ــع )انظــر الشــكل 1-5 ال ــون دوالر خــال الرب بمقــدار 95.5 ملي

ــة(.  ــج المحلــي بالنســب المئوي ــى النات ــود اإلنفــاق عل يصــور بن

شكل 1-4: التوزيع المئوي لمساهمات األنشطة في الناتج 
المحلي اإلجمالي )أسعار ثابتة، سنة األساس 2004(

شكل 1-5: نسب اإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي في 
فلسطين* )أسعار ثابتة، سنة األساس 2004( 

)*( البيانات باستثناء الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عام 1967.
مجموع النسب ال يساوي 100% وذلك يعود إلى بند صافي السهو والخطأ.
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صندوق 1- البنك الدويل: االقتصاد الفلسطيني يف عنق زجاجة 
واملخرج يتطلب التعامل مع القيود الداخلية والخارجية

صــدر يف منتصــف شــهر أيلــول املــايض التقريــر نصــف الســنوي ملكتــب 
البنــك الــدويل يف فلســطني. ونــورد فيــم يــيل مقتطفــات ألهــم املعلومات 

والتحليــات التــي جــاءت يف التقريــر. 1

ــن  ــة وم ــوهات عميق ــن تش ــاً م ــطيني حالي ــاد الفلس ــاين االقتص »يع  •
لتحســني  الرضوريــة  والدخــل  العمــل  فــرص  خلــق  عــن  عجــز 
ــاة. وأن القيــود عــى التجــارة والوصــول إىل املــوارد،  مســتويات الحي
ــذ عقــد مــن الزمــن،  ــة إىل الحصــار املــرضوب عــى غــزة من باإلضاف
ــة الصناعــة يف  ــة. تقلّصــت حّص عــززا مــن تدهــور القاعــدة اإلنتاجي
ــغ  ــة، وال تبل ــنوات الـــ 25 املاضي ــف يف الس ــدار النص ــاد مبق االقتص
ــد  ــايض. واالقتصــاد معتم ــا يف امل ــث حّصته ــة ســوى ثل ــة الزراع حّص
عــى االســترياد الــذي تزيــد قيمتــه عــى ثاثــة أضعــاف الصــادرات، 
ــج املحــيل اإلجــميل،  ــن النات ــن 40% م ــرب م ــع عجــز تجــاري يق م
وهــي نســبة مــن بــني األعــى يف العــامل. يُضــاف إىل ذلــك تــدين معــّدل 
االســتثمر، وذهــاب معظمــه إىل مجــاالت غــري منتجــة نســبياً تعجــز 
عــن خلــق فــرص عمــل كافيــة. ونتيجــة لذلــك، فــإّن النمــو الحقيقــي 
يف الناتــج املحــيل، الــذي كان مصــدره االســتهاك أساســاً، خمــد اآلن. 
ــاض  ــبب انخف ــزة يف 2014 وبس ــى غ ــرب ع ــري الح ــض بتأث إذ انخف
ــن  ــني 2013 و2016، وهــو ل ــات، إىل 2% باملتوســط بالســنة ب املعون
يتجــاوز 0.7% بالقيمــة الحقيقيــة يف 2017. كــم ظلـّـت البطالــة عــى 
ــزة  ــباب يف غ ــاط الش ــة يف أوس ــع بطال ــط، م ــتوى 30% باملتوس مس

تصــل إىل ضعــف هــذا املعــّدل.«
مل يتجــاوز االســتثمر الخــاص نســبة 15 - 16% مــن الناتــج املحــيل يف   •
الســنوات األخــرية )مقارنــة مــع 25% يف اقتصاديــات الدخــل املتوســط 
ــارش يف األرايض  ــي املب ــتثمر األجنب ــبة االس ــا نس ــو(. أّم ــة النم رسيع
ــج املحــيل وهــذا  ــت يف حــدود 2% مــن النات الفلســطينية فلقــد ظلّ

أيضــاً متــدن كثــرياً. 
ســاهم النمــو االقتصــادي وبرامــج الدعــم االجتمعــي والتحويــات   •
ــطينية  ــر يف األرايض الفلس ــض الفق ــه يف تخفي ــنة التوجي ــارشة حس املب
ــة. ولكــن عــدم االســتقرار الســيايس والحــروب  عقــب االنتفاضــة الثاني
ــا إىل تراجــع كبــري يف  املتكــررة يف قطــاع غــزة خــال العقــد املــايض أدي
الرفــاه الــذي تحقــق. إذ ارتفعــت نســبة الفقــر يف غــزة مبقــدار 20 نقطــة 
مئويــة عقــب حــرب 2008 - 2009. وتشــري آخــر اإلحصــاءات املتوفــرة 
ــة. ــل 18% يف الضف ــل يف 2011 إىل 38% مقاب ــزة وص ــر يف غ إىل أّن الفق
تســتورد األرايض الفلســطينية 63% مــن وارداتهــا مــن إرسائيــل   •
ــأّن حّصــة إرسائيــل  وتســتقبل إرسائيــل 79% مــن صادراتهــا، علــمً ب
مــن الناتــج املحــيل اإلجــميل العاملــي ال تزيــد عــى 0.2%. إّن املزايــا 
املقارنــة لصــادرات إرسائيــل يف الســوق العامليــة ضيقــة للغايــة 
ومحصــورة يف بضعــة منتجــات ذات تخصــص عــال، مثــل الكيميائيــات 
واملنتجــات الصيدالنيــة واألملــاس املصقــول. وهــذه منتجــات ال تقــوم 
دول الدخــل املتوســط باســترياد كميــات كبــرية منهــا عــادة، ولذلــك 
ــن  ــطيني م ــاد الفلس ــتوردات االقتص ــتغرب أّن مس ــن املس ــس م لي
إرسائيــل ال تتكــون مــن املنتجــات التــي إلرسائيــل فيهــا مزايــا مقارنــة 
ــة  ــات الغذائي ــط، واملنتج ــتقات النف ــى مش ــتمل ع ــل تش ــة، ب دولي
واملنتجــات ذات التقنيــة املتوســطة. إّن جــزءاً كبــرياً مــن تركــز تجــارة 
األرايض الفلســطينية مــع إرسائيــل يجــد تريــره يف القيــود املفروضــة 
عــى الفلســطينيني والتــي تحــول دون االســترياد املبــارش مــن طــرف 

ــث )كــم يتضــح مــن الشــكلني 1 و2(. ثال

1   The World Bank: Economic Monitoring Report to AD Hoc Liaison Committee, 
September 18, 2017. 

 http://documents.worldbank.org/curated/en/515891504884716866/pdf/119657-
WP-PUBLIC-on-Monday-1-PM-sept-11-AHLC-report-September-8.pdf 
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ــراءات  ــام 2017 بإج ــف الع ــطينية يف منتص ــة الفلس ــت الحكوم قام  •
للحــد مــن اإلنفــاق العــام يف قطــاع غــزة متثّلــت يف تقليــص بنســبة 
30% باملتوســط يف رواتــب املوظفــني يف القطــاع. كــم قامــت بتحويــل 
7 آالف مــن املوظفــني يف القطــاع إىل التقاعــد املبكــر، عــى أن يُضــاف 
ــص  ــت بتقلي ــم قام ــن. ك ــي األم ــن موظف ــاً م ــم 5 آالف الحق إليه
مدفوعــات الوقــود الــازم لتشــغيل محطــة توليــد الكهربــاء مــم نتــج 

عنــه تقليــص بنســبة 30% يف فاتــورة صــايف اإلقــراض.
عــى الرغــم مــن إجــراءات التقشــف التــي طبقتهــا الحكومــة   •
ــوة  ــة إاّل أّن فج ــز املوازن ــوظ يف عج ــاض امللح ــطينية واالنخف الفلس
التمويــل يتوقــع أن تصــل إىل 1.2 مليــار دوالر يف 2017 )أو 8.4% مــن 
ــار  ــة باالعتب ــة املســاعدات األجنبي ــد أخــذ قيم ــج املحــيل(. وعن النات
ــإّن  ــون( ف ــة )40 ملي ــون الخارجي ــون دوالر( وتســديد الدي )661 ملي
الفجــوة التمويليــة الفعليــة ســتبلغ أكــر مــن 580 مليــون دوالر 
ــق  ــج املحــيل(. وهــذا يقتــي مــن الحكومــة أن تطب )4% مــن النات
إجــراءات إصــاح يف الضفــة الغربيــة مشــابهة لتلــك التــي طبقتهــا يف 
قطــاع غــزة، بهــدف الســيطرة عــى فاتــورة األجــور والحــد كليــاً مــن 

ــرضوري. ــري ال ــاق غ اإلنف

وباســتخدام منــوذج تــوازن كيل )CGE( مبســط لاقتصــاد الفلســطيني، 
درس تقريــر البنــك الــدويل الفــرص املتاحــة أمــام االقتصــاد للخــروج مــن 
الركــود املزمــن ولانفــات مــن العقبــات الــكأداء التــي يواجههــا. وتوصــل 

التقريــر إىل النتائــج التقريبيــة التاليــة:

أّن التخفيــف مــن القيــود »الخارجيــة«، وهــي القيــود التــي يفرضهــا   •
االحتــال اإلرسائيــيل يف املناطــق »ج«، ميكــن أن يــؤدي إىل منــو 

شكل 2: متوسط تكاليف كل عملية تجارية )دوالر(

ــام  ــول الع ــع حل ــادل 33% م ــة يع ــة الغربي تراكمــي إضــايف يف الضف
2025. ويــأيت هــذا نتيجــة اســتغال بعــض املــوارد النــادرة املتوفــرة يف 
املناطــق »ج«،  مثــل امليــاه واألرض، واالســتفادة مــن املزايــا املقارنــة 
لهــذه املناطــق يف مجــال الزراعــة واملناجــم والســياحة.2  كــم أّن رفــع 
الحصــار عــن قطــاع غــزة ميكــن أن يســمح بدخــول املــواد الرضوريــة 
إلعــادة بنــاء االقتصــاد مــم ســوف يولــد بنمــواً تراكميــاً إضــايف يبلــغ 

ــول 2025. 32% مــع حل
مــن ناحيــة ثانيــة اّن التعامــل مــع القيــود »الداخليــة«، وهــي القيــود   •
ــل  ــا بظ ــل معه ــاً التعام ــطينية مبدئي ــة الفلس ــن للحكوم ــي ميك الت
ــي يف  ــو الرتاكم ــادة النم ــؤدي إىل زي ــن أن ي ــة، ميك ــروف الراهن الظ
الضفــة والقطــاع بنســبة 25% و30% عــى التــوايل مــع العــام 2025. 
وتشــتمل هــذه عــى تحســني املنــاخ لعمــل القطــاع الخــاص وفســح 
املجــال أمامــه لاســتثمر واملشــاركة يف مشــاريع البنيــة التحتيــة، 
ــل،  ــات يف ســوق العم ــن االختناق ــي للحــد م ــم املهن ــر التعلي وتطوي
وعقلنــة أداء وأعــداد العاملــني يف القطــاع العــام، وإيجــاد حــل 

ــة والقطــاع. ــني الضف ــة ب ــادة اللحم ــيايس إلع س
ــود  ــن القي ــف م ــر إىل أّن التخفي ــبق يتوصــل التقري ــا س ــة مل وكنتيج  •
»الخارجيــة« و»الداخليــة« ميكــن أن يرفــع معــّدل النمــو الســنوي إىل 
6% يف الضفــة الغربيــة وإىل 8% يف قطــاع غــزة. وهــذا النمــو اإلضــايف 
يتولــد عنــه خلــق نحــو 50 ألــف فرصــة عمــل إضافيــة يف الضفــة و60 
ألــف فرصــة عمــل إضافيــة يف القطــاع مــع 2025 مقارنــة مبــا ســيكون 

عليــه الوضــع يف حــال ظلــت القيــود الخارجيــة والداخليــة قامئــة.   

تقديــر املكاســب الرتاكميــة )خــال 8 ســنوات( مــن تحريــر املناطــق “ج” هــذا هــو أدىن    -2

بشــكل ملحــوظ مــن تقديــرات ســابقة للبنــك الــدويل للمكاســب املبــارشة وغــري املبــارشة 

التــي ســتتولد مــن التحريــر. إذ قــّدرت دراســة ســابقة أّن رفــع القيــود يف “ج” ســيقود إىل 

زيــادة ســنوية يف القيمــة املضافــة تعــادل 3.4 مليــار دوالر، أو 35% مــن الناتــج املحــيل 

اإلجــميل لفلســطني. كــم توصلــت إىل أّن تحريــر املناطــق “ج” ســوف يقلــص عجــز 

املوازنــة مبقــدار 56% ويزيــد التشــغيل مبعــدل 35% )مقارنــة مــع 2011(. ملراجعــة نتائــج 

الدراســة الســابقة للبنــك الــدويل انظــر املراقــب 34 )ترشيــن 2 2013(.

 شكل 1: متوسط الوقت الالزم للعمليات التجارية )يوم(
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2- سوق العمل1 1

ــن  ــكان الذي ــدد الس ــطين، أي ع ــي فلس ــرية ف ــوة البش ــت الق بلغ
ــي  ــخص ف ــف ش ــو 3,012 أل ــنة، نح ــى 15 س ــم عل ــد أعماره تزي
الربــع الثانــي 2017. أّمــا القــوى العاملــة )أو عــدد األشــخاص 
المؤهليــن والمســتعّدين للعمــل(، فلقــد بلــغ 1,368 ألــف. وتتــوزع 

ــل.  ــن العم ــن ع ــاً والعاطلي ــن فعلي ــن العاملي ــة بي ــوى العامل الق

توزيع العمالة

انخفــض عــدد العامليــن فــي فلســطين بمقــدار 2.8% بيــن الربــع 
األول والربــع الثانــي 2017، ووصــل إلــى 971.5 ألف. وتــوزّع هؤالء، 
حســب مــكان العمــل، بيــن 58% فــي الضفــة و29% فــي القطــاع 
ــرائيل والمســتعمرات.  ــي إس ــل ف ــف( عام و13% )أو نحــو 128 أل
ــاع  ــب القط ــطين حس ــي فلس ــن ف ــع العاملي ــبة لتوزي ــا بالنس أّم
فــي الربــع الثانــي 2017، فــا زال أكثــر مــن الخمــس يعمــل فــي 
القطــاع العــام، وترتفــع هــذه النســبة إلــى نحــو 38% فــي قطــاع 

غــزة )انظــر الشــكل 2-2(. 

ــح  ــطيني 2017، مس ــاء الفلس ــزي لإلحص ــاز املرك ــم: الجه ــذا القس ــام يف ه ــدر األرق مص   -1

القــوى العاملــة، رام الله-فلســطني

شكل 2-1: عدد السكان والقوة البشرية واعدد العاملين في فلسطين
)الربع الثاني 2007، والربع الثاني 2017( )ألف(

ر2، 2007ر2، 2017

شكل 2-2: التوزيع النسبي للعاملين حسب مكان العمل
وحسب القطاع للربع الثاني 2017
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شكل 2-3: التوزيع النسبي للعاملين من فلسطين 
حسب النشاط االقتصادي الربع الثاني 2017 )نسبة مئوية %(

ــن  ــدد العاملي ــة وع ــوى العامل ــن الق ــارق بي ــإّن الف ــك ف ــى ذل وعل
فعليــاً يقيــس أعــداد العاطليــن. ويوّضــح الشــكل 2-1 العاقــة بيــن 
ــي  ــع الثان ــي الرب ــي، ف ــكان الكل ــدد الس ــع ع ــرات م ــذه المتغي ه
2017 مقارنــة مــع األرقــام قبــل عشــرة ســنوات مــن ذلــك التاريــخ.

بلغــت نســبة العامليــن فــي قطــاع الخدمــات فــي فلســطين فــي 
الربــع الثانــي 2017 نحــو 35.0% )53.7% فــي قطــاع غــزة(. كمــا 
بلغــت حصــة  البنــاء والتشــييد 21.5% مــن العامليــن فــي الضفــة، 
ولكــن أقــل مــن 5.6% فــي قطــاع غــزة. فــي حيــن تقاربــت نســبة 
تشــغيل العامليــن فــي التجــارة والمطاعــم والفنــادق فــي كل مــن 

الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، حوالــي 21% )انظــر الشــكل 3-2(.
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6

البطالة

بلــغ عــدد العاطليــن عــن العمــل فــي فلســطين 396.4 ألف شــخص 
فــي الربــع الثانــي 2017. أّمــا معــّدل البطالــة )أو نســبة العاطليــن 
عــن العمــل إلــى عــدد األفــراد فــي القــوى العاملــة( فلقــد وصــل 
إلــى 29.0% فــي الربــع الثانــي 2017، وهــو أعلــى بنحــو نقطتيــن 
مئويتيــن عّمــا كان عليــه فــي الربــع الســابق وفــي الربــع المناظــر 

مــن العــام 2016  )انظــر الجــدول 1-2(.

جدول 2-1: معدل البطالة بين األفراد المشاركين في القوى 
العاملة في فلسطين حسب المنطقة والجنس )%(

ر2، 2017ر1، 2017ر2، 2016

الضفة الغربية

15.315.916.8ذكور

30.531.236.2إناث

18.318.820.5املجموع

قطاع غزة

34.432.736.2ذكور

65.367.471.5إناث

41.741.144.0املجموع

فلسطني

22.121.923.7ذكور

44.746.650.0إناث

26.927.029.0املجموع

ومن المواصفات المزمنة للبطالة في فلسطين التالي: 
ــا مرتفعــة فــي أوســاط الشــباب: بلــغ معــدل البطالــة بيــن  أنّه  )1
ــن 15 - 24 ســنة %44.7،  ــراوح أعمارهــم بي ــن تت الشــباب الذي
)72.4% لإلنــاث، 38.8% للذكــور(. وهــذا يؤّشــر علــى أّن نســبة 
كبيــرة مــن العاطليــن عــن العمــل هــم مــن الداخليــن الجــدد 
إلــى ســوق العمــل )انظــر الشــكل 2-4 وراجــع الصنــدوق عــن 
»مســح انتقــال الشــباب مــن التعليــم الــى ســوق العمــل« فــي 
العــدد 47 مــن المراقــب مــن أجــل معلومــات أكثــر عــن بطالــة 

الشــباب(.

أّن البطالــة تــزداد مــع نقــص التعليــم بالنســبة للذكــور، ولكــّن   )2
األمــر معكــوس عنــد اإلنــاث )انظــر الشــكل 2-5(: بلــغ معــّدل 
ــور  ــد الذك ــو 25.8% عن ــي 2017 نح ــع الثان ــي الرب ــة ف البطال
الحاصليــن علــى تعليــم أقــل مــن ثانــوي، بينمــا كان 19.2% عند 
ذوي التعليــم الجامعــي. أّمــا بالنســبة لإلنــاث فــإّن معــّدل بطالة 
ــت %23.1  ــا كان ــت 57.8% بينم ــي بلغ ــم الجامع ذوات التعلي
فقــط بيــن اللواتــي حصلــن علــى تعليــم أقــل مــن ثانــوي )انظــر 

الشــكل 5-2(.

نمو اإلنتاج وتغير البطالة

يعــرض الشــكل 2-6 منحنييــن، أحدهمــا لمعــّدل نمــو اإلنتــاج 
ــع  ــي كل رب ــة ف ــّدل البطال ــّور مع ــر يص ــة( واآلخ ــعار الثابت )باألس
ســنة بيــن الربــع الثانــي 2012 والربــع الثانــي 2017. أّول مــا يلفــت 
ــى  ــي منحن ــاد ف ــذب الح ــو التذب ــي ه ــكل البيان ــي الش ــر ف النظ
معــّدل نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي. ال شــك أّن جــزءاً مــن هــذا 
التذبــذب يمكــن تفســيره بالطبيعــة الموســمية للناتــج المحلــي، إذ 
أّن النشــاط االقتصــادي يخمــد قليــاً فــي الشــتاء والخريــف مقارنــة 

شكل 2-4: أعداد العاملين والعاطلين عن العمل في فلسطين 
حسب الفئة العمرية )الربع الثاني 2017(

شكل 2-5: أعداد العاملين والعاطلين عن العمل في فلسطين 
حسب المستوى التعليمي وحسب الجنس )الربع الثاني 2017(
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ــي  ــود الت ــر العوامــل السياســية والقي ــّن أث بالفصــول األخــرى. ولك
يفرضهــا االحتــال علــى النشــاط االقتصــادي لهــا دور أكثــر أهميــة 

فــي تفســير التذبــذب الحــاد فــي النمــو االقتصــادي. 

ــى الشــكل البيانــي هــي فــي وجــود ترافــق  ــة عل الماحظــة الثاني
واضــح بيــن حركــة المنحنييــن. إذ كلّمــا ارتفــع معــّدل نمــو اإلنتــاج 
ترافــق هــذا مــع هبــوط معــّدل البطالــة، والعكــس بالعكــس. 
وعنــد القيــام بإجــراء تمريــن بســيط للربــط بيــن المتغيريــن 
ــت  ــدار 1% ترافق ــو بمق ــّدل النم ــي مع ــادة ف ــتنتج أّن كل زي نس
ــرة  ــة بمقــدار 0.26% خــال الفت مــع انخفــاض فــي معــّدل البطال
المدروســة. هــذه العاقــة المبّســطة والتقريبيــة تُعطــي فكــرة 
ــرة  ــازم فــي معــّدل النمــو، والفت ســريعة عــن مقــدار التســارع ال
الزمنيــة الطويلــة الضروريــة، مــن أجــل تحقيــق تخفيــض ملمــوس 
ــة فــي فلســطين بشــكل عــام، وفــي  ــة العالي فــي معــّدالت البطال

قطــاع غــزة بشــكل خــاص.

األجور

بلــغ متوســط األجــر اليومــي للعامليــن فــي فلســطين 114.2 شــيكل 
فــي الربــع الثانــي 2017. ولكــّن هــذا الرقــم المتوســط يخفــي تبايناً 
كبيــراً بيــن متوســط أجــر العامليــن فــي الضفــة والقطــاع مــن جهــة، 
ومتوســط أجــر عمــال الضفــة العاملين في إســرائيل والمســتعمرات 
مــن جهــة ثانيــة. كذلــك بيــن متوســط األجــر فــي الضفــة الغربيــة 
واألجــر فــي قطــاع غــزة )انظــر الجــدول 2-2(. تُشــير األرقــام إلــى 
أّن متوســط أجــر العامليــن فــي إســرائيل والمســتعمرات بلــغ أكثــر 
مــن ثاثــة أضعــاف أجــر العامليــن فــي قطــاع غــزة. ال بــل إّن الهــّوة 
تتســع أكثــر عنــد أخــذ األجــر الوســيط. واألجــر الوســيط لــه داللــة 
ــن المســتوى  ــر ع ــه يعب ــن األجــر المتوســط، ألنّ ــى وأفضــل م أعل
ــه، والنصــف  ــى من ــى أجــر أعل ــن عل ــذي يحصــل نصــف العاملي ال
اآلخــر علــى أجــر أدنــى منــه )انظــر الشــكل 2-7 لماحقــة الفــارق 
ــي  ــن األجــر المتوســط والوســيط(. ياحــظ أّن وســيط األجــر ف بي

قطــاع غــزة أقــل مــن نصــف وســيط األجــر فــي الضفــة الغربيــة.

ــع  ــي 2017 والرب ــع الثان ــن الرب ــي بي ــر اليوم ــع متوســط األج ارتف
ــة  ــة الغربي ــي الضف ــن ف ــيكل للعاملي ــدار 2.2 ش األول 2017، بمق
و3.1 شــيكل للعامليــن فــي اســرائيل والمســتعمرات، وبمقــدار 1.2 

ــن فــي قطــاع غــزة. )انظــر الجــدول 2-2(. شــيكل للعاملي

شكل 2-7: متوسط ووسيط األجر اليومي بالشيكل 
للمستخدمين معلومي األجر في فلسطين 

جدول 2-2: متوسط ووسيط األجر اليومي بالشيكل للمستخدمين 
معلومي األجر في فلسطين )الربع الثاني 2017( )شيكل(

األجر الوسيط اليوميمتوسط األجر اليوميمكان العمل

103.796.2الضفة الغربية

59.940.0قطاع غزة

222.6200.0إرسائيل واملستعمرات

الحد األدنى لألجور

بلغــت نســبة الذيــن يتقاضــون أجــراً شــهرياً أقــل مــن 1,450 شــيكل 
)وهــو مبلــغ الحــد األدنــى لألجــور فــي فلســطين( مــن المســتخدمين 
بأجــر فــي القطــاع الخــاص فــي فلســطين خــال الربــع الثانــي 2017 
نحــو 36.6% )46.6% بيــن اإلنــاث، و34.7% بيــن الذكــور(. كمــا بلــغ 
متوســط األجــر الشــهري الــذي يتقاضــاه هــؤالء 844 شــيكل. أّمــا عنــد 
المقارنــة بيــن الضفــة والقطــاع فــان 16.8% مــن المســتخدمين بأجــر 
فــي القطــاع الخــاص فــي الضفــة الغربيــة يتقاضــون أجــراً أقــل مــن 

الحــد األدنــى مقابــل 76.9% فــي قطــاع غــزة )انظــر جــدول 3-2(.

عمالة األطفال

ــي  ــي 2017 ف ــع الثان ــي الرب ــنة( ف ــال )10 - 17 س ــة األطف ــت عمال انخفض
فلســطين مقارنــة مــع الربــع الســابق بشــكل طفيــف إلــى )3.1% مقارنــة مــع 
ــة األطفــال فــي الربــع الثانــي 2017، 4.3% )مــن عــدد  3.4%(.  بلغــت عمال
ــة  ــراوح اعمارهــم بيــن 10 - 17 ســنة( فــي الضفــة الغربي االطفــال الذيــن تت

مقابــل 1.4% فــي قطــاع غــزة.

األجر الوسیط
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جدول 2-3: عدد العاملين بأجر في القطاع الخاص وعدد ومتوسط أجر الذين يتقاضون أقل من 
الحد األدنى لألجر )ال تشمل العاملين في إسرائيل والمستوطنات( الربع الثاني 2017

عدد املستخدمني بأجر يف 

القطاع الخاص )ألف شخص(

عدد العاملني لقاء أجر شهري أقل 

من الحد األدىن )ألف شخص(

معّدل األجر الشهري للذين يتقاضون 

أقل من الحد األدىن )شيكل(
كا الجنسنيإناثذكوركا الجنسنيإناثذكوركا الجنسنيإناثذكور

195432382119401,2039671,089الضفة الغربية
1021511782890735708732قطاع غزة

2975835510327130831893844فلسطني
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بلــغ إجــميل القيمــة املضافــة للقطــاع الزراعــي يف فلســطني 322 مليــون 
ــيل  ــج املح ــن النات ــن 6% م ــل م ــذه أق ــل ه ــام 2012، ومتث دوالر يف الع
اإلجــميل يف فلســطني كــم يوضــح الشــكل 1. وتقــّدر قيمــة اإلنتــاج 
ــواين بنحــو 40% مــن إجــميل القيمــة املضافــة هــذه )الشــكل 2(.  الحي

ــة  ــازة نهاي ــطني، 105,238 حي ــة يف فلس ــازات الزراعي ــدد الحي ــغ ع وبل
العــام 2010. وتوزّعــت هــذه الحيــازات بــني 68% نباتيــة و32% حيوانيــة 

ــة مختلطــة )الشــكل 3(. ونباتية/حيواني

يعــرض الشــكل 4 تطــور عــدد األبقــار يف فلســطني. ويتضــح مــن األرقــام 
أن عــدد األبقــار ارتفــع مبقــدار نحــو 1,150 بقــرة فقــط خــال 13 ســنة 
بــني 2004 و2017. ولكــن حصــة قطــاع غــزة مــن إجــميل عــدد األبقــار 

يف فلســطني ارتفعــت مــن 16% إىل 35% خــال الفــرتة.

صندوق 2 - أعداد األبقار ونسبة االكتفاء الذايت يف اللحم البقري والحليب

شكل 1: نسبة القيمة املضافة للقطاع الزراعي يف 
الناتج املحيل اإلجاميل العام 2012

املرجع: اسرتاتيجية قطاع الروة الحيوانية 2015 - 2019. وزارة الزراعة

شكل 2: حّصة اإلنتاج الحيواين من إجاميل الناتج املحيل
الزراعي للعام 2012

املرجع: اسرتاتيجية قطاع الروة الحيوانية 2015 - 2019. وزارة الزراعة

حیوانیة
10.0%

نباتیة
68.2%

مختلطة
20.8%

شكل 3: توّزع الحيازات الزراعية يف فلسطني، 2010

املرجع: اسرتاتيجية قطاع الروة الحيوانية 2015 - 2019. وزارة الزراعة

املرجع: مسح القطاع الزراعي 2005 و2013. الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني

ــرات  ــورة( وتقدي ــري منش ــة )غ ــن وزارة الزراع ــام 2016 م ــى أرق ــاًء ع ــري بن *  تقدي

ــطينيني ــني الفلس ــاد املزارع اتح

شكل 4: تطور أعداد األبقار يف فلسطني
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الضفة الغربیة قطاع غزة

يصــور الشــكان 5 و6 إنتــاج واســتهاك اللحــم البقــري والحليــب 
ومشــتقاته يف فلســطني. ويوّضــح الشــكان أّن العجــز بــني اإلنتــاج 
واالســتهاك كبــري فيــم يتعلــق باللحــم البقــري )حيــث اإلنتــاج املحــيل 
ال يغطــي أكــر مــن 16% مــن االســتهاك( مقارنــة بالحليــب ومشــتقاته 
)نســبة تغطيــة االســتهاك تبلــغ 88%(. ويقــدر الســيد داوود حمــودة، 
مستشــار السياســات والتنميــة يف اتحــاد املزارعــني الفلســطينيني، أّن 
هنــاك 300 منشــأة تعمــل يف قطــاع الــروة الحيوانيــة )مســالخ ومصانــع 
ألبــان ولحــوم وغريهــا(. كــم يقــّدر أّن معــّدل نفــوق األبقــار يف الضفــة 
الغربيــة يبلــغ 18%، وهــو مــا يــدل عــى وجــود مشــاكل جديــة يعــاين 
منهــا القطــاع إذ أّن نســبة النفــوق الطبيعيــة يجــب أن ال تزيــد عــى %5.

%5.9

يمساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي اإلجمال

40%

راعيحّصة اإلنتاج الحیواني من إجمالي الناتج المحلي الز 
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املرجع: اسرتاتيجية قطاع الروة الحيوانية 2015 - 2019، وزارة الزراعة
* كمية االستهاك تعر عن استهاك 85 ألف رأس بقر

شكل 6: استهالك وإنتاج الحليب ومشتقاته )2015( شكل 5: استهالك وإنتاج اللحم البقري )2015(

املرجع: اسرتاتيجية قطاع الروة الحيوانية 2015 - 2019، وزارة الزراعة
* كمية اإلنتاج تعر عن إنتاج حليب بقيمة 382 مليون دوالر
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ملیون لتر

3- املالية العامة 1

اإليرادات العامة 

شــهد الربــع الثــاين مــن العــام 2017 انخفاضــا يف صــايف اإليــرادات 
ــوايل  ــغ ح ــابق لتبل ــع الس ــة بالرب ــو 2% مقارن ــح بنح ــة واملن العام
4,135.6 مليــون شــيكل. ويُعــزى ذلــك إىل االنخفــاض الحــاد يف املنح 
واملســاعدات الخارجيــة بنحــو النصــف لتبلــغ حــوايل 392.1 مليــون 
ــة،  ــرادات الرضيبي ــت اإلي ــك انخفض ــدول 3-1(. كذل ــيكل )الج ش
بنســبة 38% مقارنــة بالربــع الســابق لتبلــغ 565.4 مليــون شــيكل. 
باملقابــل ارتفعــت إيــرادات املقاصــة بنحــو 27% ووصلــت إىل 
ــة  ــري الرضيبي ــرادات غ ــم ارتفعــت اإلي ــون شــيكل. ك 2,721.7 ملي
بنحــو ملحــوظ  )61%( لتبلــغ 461.6 مليــون شــيكل خــال نفــس 

الفــرتة )الشــكل 1-3(. 

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

البيان 

20162017
الربع 

الثاين 

الربع 

الثالث

الربع 

الرابع

الربع 

األول

الربع 

الثاين
627.1552.7516.6640283.8لدعم املوازنة

226.83.6237.711394.9   - منح عربية
400.3549.1278.9527188.9   - الدول املانحة

132.691.0302.7143.5108.3لدعم التمويل التطويري
759.7643.7819.3783.5392.1إجاميل املنح واملساعدات

    
النفقات العامة 

ارتفــع اإلنفــاق العــام الفعــيل خــال الربــع الثــاين مــن العــام 2017 
بنحــو 26% مقارنــة بالربــع الســابق، ليبلــغ حــوايل 4,203.4 مليــون 
ــميل،  ــيل اإلج ــج املح ــن النات ــو 32% م ــادل نح ــذا يع ــيكل. وه ش

ــام 2016  ــهرية للع ــة الش ــر املالي ــة، التقاري ــم: وزارة املالي ــذا القس ــام يف ه ــدر األرق مص   -1

و2017: العمليــات املاليــة –اإليــرادات والنفقــات ومصــادر التمويــل

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

شكل 3-2: هيكل النفقات العامة )مليون شيكل(
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مقارنــة بنحــو 26% خــال الربــع الســابق )أســاس نقــدي(. حيــث 
شــهدت كافــة بنــود اإلنفــاق ارتفاعــاً خــال هــذا الربــع، وخصوصــا 
بنــد غــري األجــور الــذي ازداد بنســبة 54% مقارنــة بالربــع الســابق 
ليبلــغ حــوايل 1,595.3 مليــون شــيكل. كــم ارتفعــت فاتــورة 
الرواتــب واألجــور بنحــو 10.4% )بســبب رصف نحــو نصــف رواتب 
شــهر متــوز يف شــهر حزيــران اســتعدادا لعيــد الفطــر(، لتبلــغ حــوايل 
2,077.6 مليــون شــيكل، وارتفــع صــايف اإلقــراض بنحــو %11.4 
ليبلــغ حــوايل 287.9 مليــون شــيكل. أخــرياً بلــغ اإلنفــاق التطويــري 
نحــو 198.1 مليــون شــيكل يف الربــع الثــاين مقارنــًة بحــوايل 136.5 

مليــون شــيكل خــال الربــع الســابق. )انظــر الشــكل 2-3(

الفائض/العجز املايل

ــات العامــة خــال  ــرادات والنفق ــي اإلي أّدت التطــورات عــى جانب
املنــح  قبــل  الــكيل  الرصيــد  إىل عجــز يف  الثــاين 2017،  الربــع 
ــبته %3.5  ــا نس ــيكل )أو م ــون ش ــوايل 459.9 ملي ــاعدات بح واملس
مــن الناتــج املحــيل اإلجــميل(. وقــد ســاهمت املنــح واملســاعدات 
ــون شــيكل  ــض هــذا العجــز إىل نحــو 67.8 ملي ــة يف تخفي الخارجي
)نحــو 0.5% مــن الناتــج املحــيل اإلجــميل(. كــم أن إنخفــاض 
ــاض  ــس يف انخف ــع انعك ــال الرب ــات خ ــاع النفق ــرادات وارتف االي
ــح اىل اإلنفــاق مــن 127% يف  ــرادات العامــة واملن نســبة صــايف اإلي

الربــع األول 2017 اىل 98% يف الربــع الثــاين )الشــكل 3-3(. 

املتأخرات الحكومية

بلغــت متأخــرات الحكومــة تجــاه القطــاع الخــاص )غــري الرواتــب( 
خــال الربــع الثــاين 2017 حــوايل 390.1 مليــون شــيكل، كــم بلغــت 
متأخــرات النفقــات التطويريــة 66.2 مليــون شــيكل. باملقابــل قامت 
ــع بســداد حــوايل 118.1 مليــون شــيكل مــن  الحكومــة خــال الرب
متأخــرات األجــور والرواتــب، وســداد نحــو 0.4 مليــون شــيكل و0.9 
ــة واملدفوعــات  ــون شــيكل مــن متأخــرات اإلرجاعــات الرضيبي ملي
املخصصــة عــى التــوايل. باملحصلــة بلغــت املتأخــرات املرتتبــة عــى 
الحكومــة خــال الربــع نحــو 336.9 مليــون شــيكل، مقارنــة بنحــو 
656.5 مليــون شــيكل يف الربــع الســابق. وشــكلت هــذه املتأخــرات 
ــذا  ــال ه ــح خ ــة واملن ــرادات العام ــميل اإلي ــن إج ــوايل 8% م ح

الربــع )جــدول 2-3(.

الدين العام الحكومي

ــام  ــن الع ــاين م ــع الث ــة الرب ــي نهاي ــام الحكوم ــن الع ــض الدي انخف
2017 بنحــو 4.1% مقارنــة بالربــع الســابق، وبنحــو 10.3% مقارنــة 
ــون شــيكل، أو حــوايل  ــغ حــوايل 8,733.5 ملي ــع املناظــر، ليبل بالرب
ــاض  ــذا االنخف ــزى ه ــميل.2 ويُع ــيل اإلج ــج املح ــن النات 17.1% م
بشــكل رئيــي إىل اإلعفــاء مــن دفعــة بحــوايل 41.9 مليــون دوالر 
مســتحقة للصنــدوق العــريب للتنميــة االقتصاديــة واالجتمعيــة. وقد 
تــوزّع الديــن العــام الحكومــي بــني ديــن محــيل بنحــو 59%، مقابــل 
ديــن خارجــي بنحــو 41%، وبلغــت فوائــد الديــن املدفوعــة خــال 
هــذا الربــع حــوايل 80.3 مليــون شــيكل، منهــا فوائــد عــى الديــن 

املحــيل الحكومــي بحــوايل 79.6 مليــون شــيكل )الجــدول 3-3(.

تجــدر اإلشــارة أن مديونيــة الحكومــة مقومــًة بالــدوالر قــد انخفضــت نهايــة الربــع الثــاين    -2

2017 بنحــو 0.9%، و1.5% مقارنــة بالربــع الســابق واملناظــر عــى الرتتيــب، لتبلــغ حــوايل 

2,492.7 مليــون دوالر.

شكل 3-3: الرصيد املايل الحكومي )أساس نقدي( 
نسبة إلجميل الناتج املحيل االسمي )%(
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الرصید الجاري الرصید الكلي قبل المنح والمساعدات الرصید الكلي بعد المنح والمساعدات

16، 2ر 17، 1ر 17، 2ر

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

البيان 

20162017
الربع 

األول 

الربع 

الثاين 

الربع 

الثالث

الربع 

الرابع

الربع 

األول

الربع 

الثاين
)0.4(6.784.1)8.9(13.3)28.0(إرجاعات رضيبية
)118.1(164.7719.4111.5)487.7(108.9األجور والرواتب

نفقات غري األجور 

)القطاع الخاص(
434.1381.9418.2627.1286.1390.1

68.5100.2134.7159.159.366.2النفقات التطويرية
)0.9(115.5)17.6(22.8)10.9(163.6املدفوعات املخصصة

336.9*731.51,494.7654.4)3.2(747.1إجاميل املتأخرات املرتتبة

االرقام بني اقواس هي ارقام سالبة.
*يشمل متأخرات صايف االقراض بقيمة 2.1- مليون شيكل.

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

البيان 

20162017
الربع 

الثاين 

الربع 

الثالث

الربع 

الرابع

الربع 

األول

الربع 

الثاين
5,606.65,606.45,541.45,2915,155.1الدين الحكومي املحيل

5,554.45,554.15,489.25,238.75,102.8   - املصارف 
52.352.352.352.352.3  - مؤسسات عامة 

4,132.53,967.84,017.73,818.13,578.3الدين الحكومي الخارجي
9,739.19,574.29,559.29,109.18,733.5الدين العام الحكومي

81.057.354.893.080.3الفوائد املدفوعة
نسبة الدين العام إىل إجاميل 

الناتج املحيل االسمي*
%18.9%18.6%18.7%18.2%17.1

  * تختلف هذه النسبه بشكل طفيف عند احتساب األرقام بالدوالر األمرييك تبعا 
لتأثري تحوالت سعر الرصف.
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ــة ذات  ــة« األردين بشــخصية اعتباري ــداع األوراق املالي ــز إي ــع »مرك يتمتّ
اســتقال مــايل وإداري. واملركــز هــو الجهــة الوحيــدة املخولــة يف األردن 
ملزاولــة مهــام تســجيل وإيــداع األوراق املاليــة، فضــاً عــن إنشــاء ســجل 

مركــزي للمســاهمني املوثقــني ونظــام مركــزي للتقــاص والتســوية. 1

ــى  ــز ع ــا املرك ــي ينرشه ــة الت ــات اإلحصائي ــام والتحلي ــن األرق يســتفاد م
صفحتــه اإللكرتونيــة أّن القيمــة اإلجمليــة لــألوراق املاليــة يف بورصــة عــمن 
ــني  ــة األردني ــت حّص ــول 2017. وبلغ ــار يف 25 أيل ــار دين ــت 17.5 ملي بلغ
مــن هــذا اإلجــميل 54% مقابــل حّصــة للمســتثمرين العــرب تبلــغ %35.5، 

والباقــي 10.5% حّصــة املســتثمرين األجانــب )انظــر الجــدول 1(.

بلــغ العــدد اإلجــميل للمســتثمرين يف بورصــة عــمن )نهايــة شــهر 
آب 2017( نحــو 277 ألــف مســتثمر، وأكــر مــن 99% مــن هــؤالء 
ــون، أي رشكات  ــتثمرون اعتباري ــي مس ــون، والباق ــخاص طبيعي ــم أش ه
ومؤسســات وجمعيــات. علــمً بــأّن حّصــة املســتثمرين االعتباريــني 

ــهم.  ــة األس ــميل قيم ــن إج ــت 71% م بلغ

ــداع  ــز إي ــا »مرك ــي يوفره ــات الت ــو  املعلوم ــياق ه ــذا الس ــم يف ه امله
األوراق املاليــة« األردين حــول اســتثمرات »الفلســطينيني« يف بورصــة 

ــمن.  ع

استثامرات “الفلسطينيني”

يعــرٌف مركــز إيــداع األوراق املاليــة املســتثمر الفلســطيني بأنـّـه كل مــن 
يحمــل جــواز الســفر الفلســطيني، وكل مــن يحمــل جــواز الســفر األردين 
ــزز  ــل أي »مع ــن يحم ــة إىل م ــي(، باإلضاف ــم وطن ــدون رق ــت )ب املؤق
ــطينيني  ــني الفلس ــات الاجئ ــل بطاق ــطيني )مث ــه فلس ــت أن ــر« يثب آخ
ــي  ــة الت ــدد األوراق املالي ــدول 1 أّن ع ــح الج ــان(. يوض ــوريا ولبن يف س
ميتلكهــا »الفلســطينيون« بلــغ نحــو 154 مليــون، وهــو مــا ميثــل %1.8 
مــن إجــميل عــدد األوراق املاليــة يف البورصــة. كــم بلغــت قيمــة األوراق 
ــا  ــو م ــار، وه ــون دين ــطينيون” 295 ملي ــا “الفلس ــي ميتلكه ــة الت املالي
ــرتاض  ــة. وباف ــة األوراق يف البورص ــميل قيم ــن إج ــو 1.7% م ــل نح ميث
ــري  ــة ت ــاهمت يف البورص ــدد املس ــتثمرين إىل ع ــدد املس ــبة ع أن نس
أيضــاً عــى »الفلســطينيني«، ميكــن أن نتوصــل إىل أّن عــدد املســتثمرين 

ــتثمر. ــغ 11,518 مس ــمن بل ــة ع ــطينيني« يف بورص »الفلس

يســتفاد مــن بيانــات املركــز أيضــاً أّن املســتثمرين »الفلســطينيني« 
حلٌــوا يف املركــز التاســع يف تسلســل أعــى االســتثمرات قيمــة مــن 
الجنســيات املختلفــة يف بورصــة عــمن. ولقــد حــّل يف املركــز األول 
 املســتثمرون القطريــون )بحصــة 6.1% مــن إجــميل قيمــة األســهم(، جــاء 

https://  10/10/2017 ــخ ــة، شــوهد بتاري ــداع األوراق املالي ــز إي ــع االلكــرتوين ملرك املوق   -1

www.sdc.com.jo/arabic/index.php

صندوق 3- استثامرات »الفلسطينيني« يف بورصة عاٌمن

بعدهــم املســتثمرون مــن حملــة الجنســية الكويتيــة )6%( والســعودية 
والبحرينيــة والليبيــة واألمريكيــة )3.3%( عــى التــوايل.

ــر أّن قيمــة اســتثمرات »الفلســطينيني« يف بورصــة عــمن  بقــي أن نذك
ــهم يف  ــة األس ــميل قيم ــن إج ــو 10% م ــغ نح ــار( تبل ــون دين )295 ملي
بورصــة فلســطني )825 مليــون دوالر( يف أواخــر أيلــول 2017. وأّن عــدد 
املســتثمرين »األردنيــني« يف بورصــة فلســطني بلــغ 2,082 مســتثمر 
ــة يف  ــة األوراق املالي ــميل قيم ــن إج ــة م ــام 2017، بحص ــع الع يف مطل

البورصــة تبلــغ %11.2.  2

جدول 1: توزع قيمة األوراق املالية واملستثمرين 
وحّصة »الفلسطينني« يف بورصة عامن

القيمة اإلجاملية لألوراق املالية )أيلول 2017(
       حصة املستثمرين األردنيني %

       حصة املستثمرين العرب %
       حصة املستثمرين األجانب %

17,548.5 مليون دينار
54.0
35.5
10.5

عدد املستثمرين )آب 2017(
        مستثمرون أردنيون %

        مستثمرون عرب %
        مستثمرون أجانب %

276,929
93.0
6.2
0.8

حصة »الفلسطينيني« )آب 2017(
      عدد املساهمت                         24,129

      عدد األوراق املالية )مليون(          135.978
      قيمة األوراق املالية )مليون دينار(  295.016

3.6% من اإلجميل
1.8%من اإلجميل
1.7%من اإلجميل

»مركز إيداع األوراق املالية« األردين.

2  http://www.pex.ps/PSEWebSite/CDS.aspx?TabIndex=0 
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4- القطاع املرصيف 1

أظهــرت املــؤرشات الرئيســة للقطــاع املــرصيف اســتمرار التحســن يف 
أداء هــذا القطــاع خــال الربــع الثــاين مــن العــام 2017. اذ ارتفــع 
إجــميل أصــول/ خصــوم املصــارف املرخصــة يف فلســطني نهايــة هــذا 
الربــع بنحــو 0.8% مقارنــة بالربــع الســابق، وبنحــو 12.9% مقارنــة 

بالربــع املناظــر، لتصــل إىل 15.3 مليــار دوالر )الجــدول 1-4(.

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

البيان 

20162017
الربع 

الثاين 

الربع 

الثالث

الربع 

الرابع

الربع 

األول

الربع 

الثاين
13,599.614,068.314,196.415,222.315,348.1إجاميل األصول

التسهيات االئتمنية 

املبارشة
6,404.96,666.46,871.97,234.27,528.9

األرصدة لدى سلطة النقد 

واملصارف
4,117.94,055.34,279.04,136.24,170.5

محفظة األوراق املالية 

للمتاجرة واالستثمر
943.01,051.21,007.11,042.21,050.4

1,074.21,204.4991.21,567.21,201.9النقدية واملعادن الثمينة

1,059.61,091.01,047.21,242.51,396.4املوجودات األخرى

13,599.614,068.314,196.415,222.315,348.1إجاميل الخصوم

ودائع الجمهور )ودائع غري 

مرصفية(**
10,202.610,432.610,604.611,127.511,379.5

1,495.21,624.41,682.41,720.31,744.5حقوق امللكية

أرصدة سلطة النقد 

واملصارف )ودائع مرصفية(
1,103.91,152.01,139.91,506.61,385.4

329.2358.8271.5352.4314.6املطلوبات األخرى

468.8500.4498.2515.5524.1املخصصات واالهتالك
* البنود يف الجدول هي باإلجميل )تشمل املخصصات(.

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

التسهيالت االئتامنية

ارتفــع إجــميل التســهيات االئتمنيــة خــال الربــع الثــاين مــن 
العــام 2017، بنحــو 4.1% و17.5% مقارنــة بالربــع الســابق والربــع 
ــك  ــون دوالر. وبذل ــو 7,528.9 ملي ــغ نح ــوايل لتبل ــى الت ــر ع املناظ
ارتفعــت نســبة التســهيات االئتمنيــة إىل إجــميل ودائــع الجمهــور 

ــت إىل %66.2.  ــام 2017 ووصل ــن الع ــاين م ــع الث يف الرب
      

واســتحوذت قــروض عــى نحــو 82.1% من إجــميل التســهيات خال 
هــذا الربــع، مقابــل نحــو 17.2% حصــة الجــاري مديــن. واســتمرت 
الضفــة الغربيــة يف االســتحواذ عــى نحــو 86.8% مــن إجــميل هــذه 
ــيطرة  ــتمرت س ــم اس ــزة. ك ــاع غ ــل 13.2% لقط ــهيات، مقاب التس
الــدوالر األمريــيك عــى نحــو 46.3% مــن هــذه التســهيات، مقابــل 
38.3% للشــيكل االرسائيــيل و 14.0% للدينــار األردين )الشــكل 1-4(. 

أّمــا بخصــوص توزيــع التســهيات االئتمنيــة بحســب القطــاع، 
فقــد بلغــت حصــة القطــاع العــام نحــو 19.5% مــن إجــميل هــذه 

مصــدر األرقــام يف هــذا القســم: ســلطة النقــد الفلســطينية، آب 2017. امليزانيــة املجمعــة    -1

للمصــارف، قامئــة األربــاح والخســائر، وقاعــدة بيانــات ســلطة النقــد.

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

شكل 4-2: توزيع التسهيالت االئتامنية بحسب القطاع،
 2017  )نسبة مئوية %(

شكل 4-3: توزيع ودائع الجمهور )مليون دوالر( 
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التســهيات، تــاه قــروض متويــل الســلع االســتهاكية بنســبة %18.0، 
وجــاء يف املرتبــة الثالثــة قطــاع العقــارات واالنشــاءات بنســبة 
17.9%، ثــم قطــاع التجــارة الداخليــة والخارجيــة بنســبة 17.0% من 
إجــميل التســهيات. يف حــني توزعــت النســبة الباقيــة بــني قطاعــات 
ــل رشاء  ــن إضافــة إىل قــروض لتموي الخدمــات والصناعــات والتعدي
ــرى  ــات االخ ــن القطاع ــا م ــهم وغريه ــتثمر باألس ــيارات واالس الس

ــدرج تحــت القطــاع الخــاص كــم يوضــح الشــكل 2-4. ــي تن الت

الودائع

ســّجلت ودائــع الجمهــور منــواً خــال الربــع الثــاين مــن العــام 2017 
بنحــو 2.3% مقارنــة بالربــع الســابق، و11.5% مقارنة بالربــع املناظر، 
لتبلــغ 11,379.5 مليــون دوالر. توزّعــت بــني ودائــع للقطــاع الخــاص 
ــتمرت  ــم اس ــام. ك ــاع الع ــع القط ــل 6.7% ودائ ــو 93.3% مقاب بنح
ســيطرة الــدوالر األمريــيك عــى إجــميل ودائع الجمهــور باســتحواذها 
ــيل بنحــو  ــة الشــيكل اإلرسائي ــا عمل ــا، تلته عــى حــوايل 40.2% منه
33.0%، ثــم الدينــار األردين بنســبة 23.6%. )الشــكل 4-3(. أخــريا بلغ 
عــدد حســابات املودعــني يف املصــارف املرخصــة والعاملــة يف فلســطني 

نحــو 3.079 مليــون حســاب نهايــة الربــع الثــاين 2017.

أرباح املصارف 

منــت أربــاح املصــارف )صــايف الدخــل( خــال الربــع الثــاين مــن العام 
2017 بنحــو 16.2% مقارنــة بالربــع الســابق، وبنحــو 24.5% مقارنــة 
بالربــع املناظــر، لتبلــغ نحــو 47.3 مليــون دوالر، وذلــك جــراء ارتفــاع 
اإليــرادات املتحققــة مــن كافــة العمليــات بنســبة أكــر مــن االرتفــاع 
يف النفقــات. فقــد ارتفعــت إيــرادات املصــارف بنســبة 9.3% يف حــني 
ــابق.  ــع الس ــة بالرب ــبة 6.8% مقارن ــادة بنس ــات زي ــهدت النفق ش
ــرادات  ــميل اإلي ــن إج ــو 68% م ــد نح ــن الفوائ ــل م ــكل الدخ وش

املتحققــة يف الجهــاز املــرصيف )الجــدول 2-4(. 

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

البيان 

20162017
الربع 

الثاين 

الربع 

الثالث

الربع 

الرابع

الربع 

األول

الربع 

الثاين
143.5131.0145.4152.5166.7اإليرادات 

101.598.0103.1108.2113.6صايف الفوائد

24.622.926.427.427.9العموالت

17.410.115.916.925.2أخرى 

105.597.6110.2111.8119.4النفقات

النفقات التشغيلية 

واملخصصات
91.387.297.7100.7103.3

14.210.412.511.116.1الرضيبة

38.033.435.240.747.3صايف الدخل*

 *  صايف الدخل= اإليرادات – النفقات

معّدالت الفائدة

ــة يف املصــارف،  ــدة بأوضــاع الســيولة النقدي ــر مســتويات الفائ تتأث
ــب  وبدرجــة التنافســية ودرجــة املخاطــرة املحيطــة، هــذا إىل جان
ــات  ــدر العم ــي تص ــة الت ــارف املركزي ــة للمص ــات النقدي السياس
 املعنيــة. شــهد متوســط أســعار الفائــدة عــى اإلقــراض بعملــة

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

شكل 4-5: قيمة الشيكات املقدمة للتقاص واملعادة 
خالل الربع الثاين 2017 )مليون دوالر( 
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الضفة الغربیة قطاع غزة
الربع األول الربع الثاني

ــع األول 2017 إىل  ــن 6.75% يف الرب ــداً م ــاً متصاع ــيكل اتجاه الش
ــدة  ــط فائ ــض متوس ــل انخف ــاين 2017. باملقاب ــع الث 7.48% يف الرب
اإلقــراض بعملتــي الدينــار )مــن 7.16% إىل 6.24%(  والــدوالر )مــن 

5.82% إىل 5.76%( خــال نفــس الفــرتة )انظــر الشــكل 4-4(.

ــدة  ــط الفائ ــع متوس ــد ارتف ــداع، فق ــدة اإلي ــص فائ ــم يخ ــا في أّم
ــل  ــدوالر بشــكل هامــي )مــن 1.13% إىل 1.14%(، باملقاب عــى ال
ــن 1.56% إىل  ــى الشــيكل )م ــداع ع ــدة اإلي ــض متوســط فائ انخف
ــني.  ــني الربع ــن 2.53% إىل 1.90%( ب ــار األردين )م 1.17%( والدين
ــعار  ــط أس ــني متوس ــش ب ــاع الهام ــريات إىل ارتف ــذه التغ وأّدت ه
ــل إىل 6.31  ــيكل ليص ــى الش ــراض ع ــداع واإلق ــى اإلي ــدة ع الفائ
نقطــة مئويــة يف الربــع الثــاين 2017، مقابــل انخفــاض الهامــش عــى 
الــدوالر والدينــار ليبلــغ 4.62 و4.34 نقطــة مئويــة عــى الرتتيــب.

حركة املقاصة

ســجلت حركــة املقاصــة انكمشــاً خــال الربــع الثــاين مــن العــام 2017، 
حيــث انخفــض عــدد الشــيكات املقدمــة للتقــاص بنســبة 9.9% مقارنــة 
بالربــع الســابق، وتراجعــت قيمتهــا بنحــو 4.0% خــال نفــس الفــرتة، 
ليبلــغ عددهــا نحــو 1.4 مليــون شــيك بقيمــة 3,627.8 مليــون دوالر. 
باملقابــل ارتفــع عــدد الشــيكات املعــادة وقيمتهــا بنحــو 2.2% و%2.0 
عــى الرتتيــب. جديــر بالذكــر أن حــوايل 75.3% مــن قيمــة الشــيكات 
املقدمــة للتقــاص هــي بعملــة الشــيكل، يليهــا الــدوالر بنحــو %19.0.
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ويف نفــس الســياق، بلغــت نســبة الشــيكات املعــادة إىل الشــيكات 
املقدمــة للتقــاص نحــو 11.7% مــن حيــث العــدد، ونحــو 7.1% مــن 
حيــث القيمــة. أمــا جغرافيــاً، فقــد اســتحوذت الضفــة الغربيــة عــى 
91.8% مــن قيمــة الشــيكات املقدمــة للتقــاص خــال الربــع الثــاين 
مــن العــام 2017 )مــا يعــادل 3,329.6 مليــون دوالر(، فيــم بلغــت 
حصــة قطــاع غــزة نحــو 8.2%. وشــكلت قيمــة الشــيكات املعــادة 
نحــو 6.8% مــن قيمــة الشــيكات املقدمــة للتقــاص يف الضفــة 

الغربيــة مقابــل 9.8% يف القطــاع )الشــكل 5-4(.

االنتشار املرصيف

ارتفــع عــدد فــروع ومكاتــب املصــارف العاملــة يف فلســطني يف الربع 
الثــاين 2017 مبقــدار 4 فــروع مقارنــة مــع الربــع الســابق وبلــغ 317 
ــزة.  ــاع غ ــة و58 يف قط ــة الغربي ــا 259 يف الضف ــاً، منه ــاً ومكتب فرع
ــني  ــع الفــروع واملكاتــب حســب املصــارف، فيب ــا بالنســبة لتوزي أم
الشــكل )4-6( اســتحواذ بنــك فلســطني عــى نحــو 22% مــن العــدد 

اإلجــميل.

رشكات اإلقراض املتخصصة 

ــة  ــة نهاي ــة واملرخص ــراض املتخصص ــروع رشكات اإلق ــدد ف ــغ ع بل
ــرع  ــب )57 ف ــرع ومكت ــاين مــن العــام 2017 نحــو 84 ف ــع الث الرب
و27 مكتــب(. وقّدمــت هــذه الــرشكات حــوايل 209.8 مليــون دوالر 
مــن القــروض، اســتحوذت الضفــة الغربيــة عــى نحــو 68.3% منهــا، 
مقابــل نحــو 31.7% حّصــة قطــاع غــزة. واســتمرت ســيطرة القروض 
العقاريــة عــى الحّصــة األكــر مــن هــذه القــروض بنســبة %30.4، 
ثــم القطــاع التجــاري بنحــو 25.6%، تــاه القطــاع االســتهايك بحوايل 
ــة  ــة الرابع ــي يف املرتب ــاع الزراع ــروض القط ــأيت ق ــم ت 13.1%، في
ــوايل  ــة ح ــراض املتخصص ــرت رشكات اإلق ــد وفّ ــبة 12.2%. وق بنس
647 فرصــة عمــل. وارتفــع عــدد املقرتضــني النشــطني خــال هــذا 

الربــع بنحــو 0.5% ليبلــغ نحــو 71,190 مقــرتض )الجــدول 3-4(.

جدول 4-3: بيانات رشكات اإلقراض املتخصصة

البيان 

20162017
الربع 

الثاين 

الربع 

الثالث

الربع 

الرابع

الربع 

األول

الربع 

الثاين
إجاميل محفظة القروض 

)مليون دوالر(
167.1183.0199.4210.0209.8

120.8129.2137.0142.2143.3- الضفة الغربية
46.353.862.467.866.5- قطاع غزة

59,82864,54768,91270,85571,190عدد املقرتضني النشطني*
554583618641647عدد املوظفني

* املقرتضني النشطني هم املقرتضني الفعليني الذين ما زال عليهم التزامات مالية لرشكة 

اإلقراض ويسددونها شهرياً

ــاً  ــبع، بحث ــر الس ــة ب ــارض يف جامع ــس، املح ــام جري ــور حس ــد الدكت أع
ــة املتاحــة للفلســطينيني داخــل  ــة واملالي ــات املرصفي ــه الخدم ــاول في تن
ــر هــذه الخدمــات  ــز يف توفّ ــز البحــث عــى التميي الخــط األخــرض. وركّ
ويف تكاليفهــا بــني الوســطني الفلســطيني واليهــودي يف إرسائيــل. ونقــّدم 

ــي جــاءت يف البحــث. ــرز املعلومــات الت ــيل عرضــاً ألب ــم ي في

الجهاز املرصيف يف خدمة فلسطينيي الداخل

ــة  ــات مرصفي ــن خمــس مجموع ــل م ــاز املــرصيف يف إرسائي ــون الجه يتك
ــذه  ــة. وه ــات البنكي ــل الفعالي ــن مجم ــى 93% م ــيطر ع ــية تس رئيس
املجموعــات هــي: بنــك هبوعليــم، بنــك لئومــي، بنــك ديســكونت، بنــك 
مزراحــي طفاحــوت وبنــك هبينلئومــي هريشــون. وباإلضافــة إىل هــذه 
املجموعــات هنــاك ثاثــة بنــوك مســتقلة وأربعــة فــروع لبنــوك أجنبيــة. 
أّمــا املؤسســة البنكيــة املركزيــة التــي تعمــل يف خدمــة فلســطينيي 
الداخــل فهــي »البنــك العــريب اإلرسائيــيل« مــن مجموعــة بنــك لئومــي. 
تأســس البنــك عــام 1960 وهــو يــزود خدمــات ماليــة ومرصفيــة ويحــاول 
ســد بعــض االحتياجــات الخاصــة بالفلســطينيني يف منطقــة الشــمل 

صندوق 4 - الخدمات املرصفية واملالية للفلسطينيني داخل الخط األخرض

واملثلــث الجنــويب. وتنتــرش فــروع البنــك يف 28 بلــدة وتشــغل باإلجــمل 
400 موظــف. ويــزود البنــك خدمــات لـــ 50% مــن مجمــل الفلســطينيني 
ــك  ــرية بن ــة الصغ ــدات العربي ــيه يف البل ــم منافس ــن أه ــل. وم يف الداخ

ــة »ديســكونت«(. ــع ملجموع ــل ديســكونت« )التاب »مركنتي

ــات  ــاالت الخدم ــيل« يف مج ــك »العريب-اإلرسائي ــات البن ــور فعالي تتمح
ــطة.  ــرية واملتوس ــة الصغ ــح التجاري ــراد وللمصال ــة لألف ــة املختلف البنكي
وتصــل نســبة الربــح عــى رأس املــال مــن مجمــل أعــمل البنــك إىل %21. 
ونســبة الربــح هــذه هــي األعــى بــني البنــوك اإلرسائيليــة عــى اإلطــاق. 

قــام مركــز املعلومــات واألبحــاث التابــع للكنيســت اإلرسائيــيل بإجــراء بحــث 
ــريب  ــني الع ــام 2014 يف املجتمع ــل ع ــيك يف إرسائي ــاع البن ــول القط ــداين ح مي
واليهــودي. وتبــني مــن البحــث أّن عــدد فــروع البنــوك يف إرسائيــل يصــل إىل 
1,372 فرعــاً، تتــوزع بــني 760 فرعــاً تعمــل يف الوســط اليهــودي، و514 فرعــاً 
تعمــل يف املــدن املختلطــة و98 يف الوســط العــريب )أي 7% فقــط مــن إجــميل 
عــدد الفــروع(. كــم اتضــح أّن 65% مــن الفــروع يف املــدن والقرى الفلســطينية 

تابعــة للبنــك »العريب-اإلرسائيــيل« ولبنــك »مركنتيــل ديســكونت«.

شكل 4-6: عدد الفروع واملكاتب للمصارف العاملة 
يف فلسطني )الربع الثاين 2017(
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التاميز يف البنية التحتية للجهاز املرصيف

يبــنّي الجــدول 1 عــدد األشــخاص الذيــن تزيــد أعمرهــم عــن 15 ســنة مقابل 
ــات املختلطــة.  ــودي والفلســطيني والتجمع ــك يف الوســط اليه ــرع بن كل ف
وياحــظ أّن كل فــرع مــرصف عنــد فلســطينيي الداخــل يخــدم عــدداً مــن 
الزبائــن يزيــد بنســبة 25% عــن عــدد الزبائــن التــي يخدمهــا كل فــرع بنــك 
ــرع يف  ــإّن متوســط مســاحة الف ــة ف ــة ثاني ــن ناحي ــودي. م يف الوســط اليه
البلــدات اليهوديــة 407 م2 وهــو أعــى بحــوايل 39% مــن متوســط مســاحة 
ــط  ــم أّن متوس ــغ 292 م2. ك ــذي يبل ــطينية وال ــدات الفلس ــرع يف البل الف
عــدد الوظائــف يف كل فــرع يف املجمعــات الســكنية اليهوديــة هــو 15 
وظيفــة مقابــل 12 وظيفــة يف املجمعــات العربيــة. وكل وظيفــة تخــدم 257 

شــخص يف الوســط اليهــودي مقابــل 352 شــخص يف الوســط العــريب.

إلدارة  الشــهرية  التكلفــة  متوســط  أّن  »الكنيســت«  تقريــر  ويذكــر 
ــك  ــيل« ويف بن ــك »العــريب- اإلرسائي ــة يف البن ــة العائلي الحســابات الجاري
»مركنتيــل ديســكونت« هــي األعــى يف إرسائيــل. وتزيــد تكاليــف 
ــا  ــن مثياته ــني ع ــن البنك ــون يف هذي ــا املودع ــي يتحمله ــهرية الت الش
يف باقــي البنــوك بنســبة 2%. وأعــاد التقريــر هــذا إىل املخاطــر العاليــة 
ــن البنكــني عــى القــروض لألفــراد  ــز أعــمل هذي ــي ترتافــق مــع تركّ الت
ــون  ــبة الدي ــاع نس ــس يف ارتف ــذي ينعك ــر ال ــرية، األم ــرشكات الصغ وال
املتعــرة عندهــم. إذ بلغــت نســبة الديــون التــي يشــك البنــك بإمكانيــة 
اإلرسائيــيل«،  »العــريب-  البنــك  يف   2015 العــام  يف   %1.59 جبايتهــا 
و2.17% يف بنــك »مركنتيــل« مقارنــة مــع نســبة 0.7% فقــط يف املصــارف 

ــرى. ــة األخ اإلرسائيلي

جدول 1: توّزع السكّان وعدد فروع البنوك وموظفيها 
يف التجمعات السكنية املختلفة 

التجمعات 

اليهودية

التجمعات 

العربية

التجمعات 

املختلطة*
املجموع

* عدد السكان فوق 15 
سنة )ألف شخص(

   نسبة مئوية

3,176

%64

500

%10

1,255

%26

4,931

%100

* عدد فروع البنوك
     نسبة مئوية

760

%55

98

%7

514

%38

1,372

%100
* متوسط عدد الوظائف 

يف كل فرع
15122315

ــا،  ــا، حيف ــل أبيب-ياف ــدس، ت ــمل الق ــة وتش ــكنية املختلط ــات الس ــدن والتجمع * امل

ــة الســام. ــيحا، وواح ــة، معالوت-ترش ــد، الرمل ــا، الل ــارصة العلي ــكا، الن ع

القروض السكنية

ــن  ــمدات م ــة االعت ــميل قيم ــل أّن إج ــك إرسائي ــات بن ــن معطي ــح م يتض
املصــارف اإلرسائيليــة للقطــاع األهــيل بلــغ 504 مليــار شــيكل )أو 140 مليــار 
دوالر( يف 2015، يف حــني أّن االعتــمدات املمنوحــة يف الوســط العــريب بلغت 4 
مليــار دوالر فقــط. إّن أحــد العوائــق الكبــرية أمــام حصــول األفــراد واملصالــح 
الصغــرية العربيــة عــى اعتــمد يتمثــل بــرضورة تقديــم ضمنــات ورهونــات 
ــة  ــة واملؤسســات املالي ــوك التجاري ــق البن ــاً ال تواف ــة. وعملي ــوك التجاري للبن
ــة  ــة أو تجاري ــارات فردي ــاك أو عق ــول أم ــى قب ــان ع ــن األحي ــد م يف العدي
كضمنــات للقــروض. وتشــري معطيــات وزارة اإلســكان أّن معظــم فلســطيني 
الداخــل ال يحصلــون عــى قــروض ســكنية بهــدف متويــل البنــاء وأنّهــم ميولون 
أنفســهم بأنفســهم، حيــث ال تزيــد نســبة مــن ميولــون بنــاء مســاكنهم عــن 
طريــق قــرض ســكني عــى 7%. باملقابــل فــإّن نســبة الحاصلــني عــى قــرض 

ســكني يف  الوســط اليهــودي تبلــغ 33% مــن مجمــل العائــات.

وقامــت دائــرة اإلحصــاءات املركزيــة يف إرسائيــل بتوفــري معلومــات حــول 
قــروض اإلســكان للفئــات الســكانية املختلفــة للعــام 2014. وتوثــق 
األرقــام الفروقــات الشاســعة بــني اليهــود والعــرب مبــا يتعلــق بالقــروض 
الســكنية. إذ أّن عــدد العائــات اليهوديــة الحاصلــة عــى قــرض ســكني 
ــة عــى قــرض  ــة الحاصل يفــوق بأربعــة أضعــاف عــدد العائــات العربي
كهــذا، وأّن إجــميل قيمــة املبالــغ املتبقيــة للســداد يف الوســط اليهــودي 
تزيــد عــى  املبالــغ املناظــرة يف الوســط العــريب بـــ 136 ضعــف. ووفقــاً 
إلحصــاء إنفــاق األرسة للعــام 1،2014 يظهــر إن عــدد املقيمــني يف شــقق 
ســكنية مملوكــة وغــري مرهونــة يصــل إىل 83% يف الوســط العــريب 
مقابــل 65% يف الوســط اليهــودي. وال يعكــس هــذا وضعــا ماديــا أفضــل 
الشــديدة  الســكنية  الضائقــة  يعكــس  الداخــل ولكــن  لفلســطينيي 
للســكان العــرب نتيجــة عــدم وجــود ســوق للقــروض الســكنية والنقــص 

ــن الشــقق الســكنية. الواضــح لعــرشات اآلالف م

املعطيات االجتامعية واالقتصادية

إّن املعطيــات االقتصاديــة واالجتمعيــة لفلســطينيي الداخــل صعبــة 
وقاســية عــى مختلــف األصعــدة. ومــن بــني هــذه املعطيــات مــا يــيل: 
ــار  ــن صغ ــة م ــبة عالي ــة ذات نس ــم أقلي ــل ه ــطينيون يف الداخ الفلس
الســن تبلــغ 50% مــن املجمــوع. كــم ان نســبة التكاثــر الطبيعــي 
عاليــة وتصــل اىل 3% ســنويا. والفقــر منتــرش بنســبة 49% مــن مجمــل 
ــى %20.  ــات ع ــاء العام ــبة النس ــد نس ــطينية، وال تزي ــات الفلس العائ
ومتوســط ســنوات الحيــاة بــني الفلســطينيني يف الداخــل يبلــغ 74 ســنة 
ــون  ــل محافظ ــطينون يف الداخ ــود. 2 والفلس ــد اليه ــنة عن ــل 83 س مقاب
ــكل  ــم بش ــة. وه ــن األوراق املالي ــل م ــون القلي ــم وميلك ــإدارة أمواله ب

عــام ال يدركــون ماهيــة أســواق املــال ويفضلــون برامــج التوفــري طويلــة 
األمــد مقارنــة بالوســط اليهــودي، وال تزيــد نســبة مــن لديهــم حســاب 
بنــيك 40% فقــط )ممــن تزيــد أعمرهــم عــى 15 ســنة(. عــى أّن هــذه 
املعطيــات، وبالرغــم مــن صعوبتهــا، تخبــئ بــني طياتهــا عامــات تؤكد أّن 
الفلســطينيني يف الداخــل ميثلــون الطاقــة الكامنــة القادمــة لنمــو البنــوك 
يف املســتقبل، بعــد أن قامــت معظــم البنــوك الكــرى باســتغال أغلبيــة 
ــة  ــوك اإلرسائيلي ــت البن ــد بات ــودي. ولق ــط اليه ــو يف الوس ــات النم طاق
تعــي جيــداً مــدى الطاقــة الكامنــة يف الوســط العــريب يف الداخل وتســعى 
مــن أجــل زيــادة فعالياتهــا داخــل املــدن والقــرى العربيــة وتهــدف إىل 

تحســني وتنويــع الخدمــات البنكيــة املقدمــة للفلســطينيني.
 

دائرة اإلحصاءات املركزية، استطاع النفقات العائلية ومستوى املعيشة، 2014.   -1

التبايــن يف متوســط ســنوات الحيــاة املتوقعــة، إضافــة إىل أن خطــر املــوت املبكــر أعــى    -2

ــاً أّن الفلســطينيني  ــي عملي ــود، يعن ــد الســكان اليه ــه عن ــد الســكان الفلســطينيني من عن

ــون األفــراد مــن الوســط اليهــودي يف صنــدوق التقاعــد املشــرتك. داخــل الخــط األخــرض ميول
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5-  القطاع املايل غري املرصيف1 

قطاع األوراق املالية

بلغــت القيمــة الســوقية ألســهم الــرشكات املدرجــة يف بورصــة 
ــام  ــن الع ــاين م ــع الث ــة الرب ــع نهاي ــار دوالر م ــطني 3.63 ملي فلس
ــع األول  ــة الرب ــه نهاي ــت علي ــّم كان ــة بنســبة 1% ع 2017، مرتفع
مــن العــام 2017 وهــذا يعــادل نســبة 27.1% مــن الناتــج املحــيل 
اإلجــميل باألســعار الجاريــة . مــن جهــة أخــرى، بلــغ إجــميل عــدد 
ــة نحــو 72,153 متعامــل، منهــم  ــني يف ســوق األوراق املالي املتعامل
4.7% مــن املتعاملــني األجانــب، غالبيتهــم مــن األردن. )انظــر 

الجــدول 1-5(

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

الربع الثاين 

2016

الربع األول 

2017

الربع الثاين 

2017
75.9034.5358.93عدد األسهم املتداولة )مليون سهم(

قيمة األسهم املتداولة )مليون 

دوالر(
123.9071.9992.96

3,199.943,591.343,627.91القيمة السوقية )مليون دوالر(
72,92772,28572,153إجاميل عدد املتعاملني

69,47868,89168,758- فلسطيني
3,4493,3943,395- مواطن أجنبي

شــهدت مــؤرشات بورصــة فلســطني للربــع الثــاين مــن العــام 2017 
ارتفاعــاً ملحوظــاً مقارنــًة عــّم كانــت عليــه نهايــة الربــع األول. إذ 
ارتفــع عــدد األســهم املتداولــة وقيمــة التــداول بنســبة %70.7 
ــاط  ــايس إىل النش ــكل أس ــك بش ــزى ذل ــوايل. ويُع ــى الت و29.1% ع
امللحــوظ عــى تــداول أســهم واحــدة مــن الــرشكات املدرجــة وهــي 
ــتقطع  ــث اس ــو(، حي ــتثمر )باديك ــة واالس ــطني للتنمي ــة فلس رشك
ــال  ــداول خ ــميل الت ــن إج ــة 45% م ــذه الرشك ــهم ه ــداول أس ت

ــام 2017.  ــن الع ــاين م ــع الث الرب

عــى أن املقارنــة بــني الربــع الثــاين 2017 مــع الربــع املناظــر 2016 
توضــح انخفــاض حجــم وقيمــة التــداول بنســبة 22.4% و25% عــى 
التــوايل. ويعــود ذلــك إىل تنفيــذ عــدد مــن الصفقــات املؤسســاتية 
ــتحواذ  ــة االس ــا عملي ــاين 2016، أهمه ــع الث ــم يف الرب ــرية الحج كب
ــوك املدرجــة يف بورصــة فلســطني.  ــني مــن البن ــني اثن ــت ب ــي متّ الت
باإلضافــة إىل إعــادة متركــز بعــض املســتثمرين االســرتاتيجيني يف 

عــدد مــن الــرشكات املدرجــة.

يوضــح الشــكل 5-1، صفــة املتعاملــني يف البورصــة تبعــاً لحصصهــم 
النســبية مــن القيمــة الســوقية للتعامــات. ويتّضــح مــن الشــكل أّن 
حّصــة الــرشكات بلغــت 39.62% )بقيمــة 1,437.2 مليــون دوالر( يف 
حــني بلغــت حصــة األفــراد 27.42% )بقيمــة 994.9 مليــون دوالر(.

ــة  ــطينية 2017. وبورص ــال الفلس ــوق رأس امل ــة س ــم: هيئ ــذا القس ــام يف ه ــدر األرق مص   -1

ــة  ــات رشك ــمل بيان ــني ال تش ــاع التأم ــات قط ــات وإحصائي ــع بيان ــطني 2017. وجمي فلس

ــني. ــة للتأم ــة األهلي املجموع

شكل 5-1: توزيع القيمة السوقية ألسهم البورصة وفقا لصفة 
املتعامل كام هي يف نهاية الربع الثاين من العام 2017 )مليون دوالر(

* أشخاص لهم عاقة مبارشة أو غري مبارشة بالرشكة بحكم املنصب أو العاقة.

* أطراف ذوي عالقة  
8.54%

أفراد  
27.42%

جهات حكومیة   
10.44%

شركات  
39.62%

ر صنادیق استثما 
5.75%

بنوك   
5.94%

شركات تأمین   
1.97%

موظفي وسطاء السوق   
0.33%

شكل 5-2: توزيع مكونات محفظة التأمني حسب منتجات
قطاع التأمني كام هو يف نهاية الربع الثاين 2017

  المركبات 
61%

 العمال 
10%

 الصحي 
13%

دنیة تأمین المسؤولیة الم 
2%

ى التامینات العامة االخر  
2%

ق الحری 
7%

 بحري 
1%

هندسي
2%

اةالحی
2%

أخرى
9%

شكل 5-3: توزيع محفظة التأمني وفقا للرشكات العاملة يف 
فلسطني كام هو يف نهاية الربع الثاين من العام 2017

أمینشركة المشرق للت
8.96%

مینالمجموعة االهلیة للتا
10.50%

نیةشركة التأمین الوط
19.16%

شركة فلسطین للتأمین
6.38%

تأمینشركة التكافل لل
15.06%

تأمینشركة ترست العالمیة لل
22.93%

تأمینالشركة العالمیة المتحدة لل
كوشركة مت الیف الی16.66%

0.28%

هن شركة فلسطین لتأمین الر 
العقاري

0.07%



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

سلطة النقد الفلسطينية
هيئة سوق رأس املال الفلسطينية

49
معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني (ماس)

اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني
سلطة النقد الفلسطينية

هيئة سوق رأس املال الفلسطينية

49

17
المراقب االقتصادي, عدد 50 / 2017

قطاع التأمني 

شــهدت محفظــة التأمــني )إجــميل أقســاط التأمــني املكتتبــة( نهايــة 
الربــع الثــاين 2017 انخفاضــاً بنســبة 7.7% و5.8% مقارنــًة مــع 
الربــع األول 2017 والربــع املناظــر 2016 عــى التــوايل، ويــأيت ذلــك 
ــة  ــني املكتتب ــاط التأم ــميل أقس ــي إلج ــذب الطبيع ــياق التذب يف س
مــا بــني أربــاع العــام الواحــد. باملقابــل ارتفعــت صــايف التعويضــات 
ــام  ــاين للع ــع الث ــة الرب ــع نهاي ــبة 6.2% م ــاع بنس ــدة للقط املتكب
2017 مقارنــًة بالفــرتة نفســها مــن العــام الســابق. يف حــني مل تشــهد 
اســتثمرات قطــاع التأمــني  منــواً ملحوظــاً يف نهايــة الربــع الثــاين مــن 
العــام 2017، مكتفيــة بنســبة منــو بلغــت 3.1% مقارنــة مبــا كانــت 

عليــه مــع نهايــة الربــع الســابق. )انظــر الجــدول 2-5(

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

الربع 

الثاين 

2016

الربع 

األول 

2017

الربع 

الثاين 

2017
67.368.763.4إجميل أقساط التأمني املكتتبة 

196.6206.6212.9إجميل استثمرات رشكات التأمني

)34.5()33.9()32.5(صايف التعويضات املتكبدة يف قطاع التأمني
صايف األقساط املكتسبة /إجميل أقساط 

التأمني املكتتبة
%73.6%75.4%84.6

صايف التعويضات املتكبدة / صايف األقساط 

املكتسبة 
%65.5%65.5%64.4

يوّضــح الشــكل 5-2، أّن محفظــة التأمــني مــا زالــت تشــهد تركّــزاً كبــرياً 
ــميل  ــن إج ــبته 61% م ــت نس ــذي بلغ ــات وال ــني املركب ــح تأم لصال
املحفظــة التأمينيــة، يليهــا التأمــني الصحــي بنســبة 13%. كــم ياحظ 
مــن الشــكل 5-3 أّن هنــاك تركّــزاً واضحــاً يف الحصــص الســوقية بــني 
رشكات التأمــني، حيــث تســتحوذ رشكتــان مــن أصــل تســعة رشكات 
عاملــة يف القطــاع عــى نحــو 42% مــن إجــميل األقســاط املكتتبــة 

يف قطــاع التأمــني الفلســطيني نهايــة الربــع الثــاين 2017.

قطاع التأجري التموييل

ــة  ــل هيئ ــن قب ــة م ــيل املرخص ــري التموي ــدد رشكات التأج ــغ ع بل
ســوق رأس املــال 13 رشكــة. ولقــد طــرأ انخفــاض يف قيمــة عقــود 
التأجــري التمويــيل يف الربــع الثــاين مــن العــام 2017 بنســبة %37.5 
مقارنــًة بالربــع املناظــر مــن العــام 2016، إضافــًة إىل انخفــاض عــدد 
ــرتة. ويعــود  ــيل بنســبة 53.5% يف نفــس الف ــود التأجــري التموي عق
ــراً  ــل نظ ــح التموي ــرشكات يف من ــض ال ــظ بع ــادة تحف ــك إىل زي ذل

شكل 5-4: توزيع مكونات محفظة التأجري التموييل حسب 
طبيعة املأجور كام هي يف نهاية الربع الثاين من العام 2017

ــرشكات إىل  ــول ال ــة وص ــة، واىل  صعوب ــة للعملي ــر املرافق للمخاط
مصــادر التمويــل املســتدامة للمســاهمة يف التوســع بعملياتهــا. 

ــدول 3-5(. ــر الج )انظ

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

 
قيمة عقود التأجري 

التموييل)مليون دوالر(

 عدد عقود التأجري 

التموييل 
32.0637الربع الثاين، 2016

19.3367الربع األول، 2017
20.0296الربع الثاين، 2017

بنســبة  التمويــيل  التأجــري  تركّــز عقــود  الشــكل 4-5  ويوضــح 
93.92%  يف مجــال الســيارات. ويعــود هــذا الرتكّــز إىل ســهولة 
تســجيل ملكيــة الســيارات يف دوائــر الســري وتــدين مخاطرهــا بالتــايل 
. ولقــد طــرأ انخفــاض يف عــدد العقــود الخاصــة بالســيارات يف 
الربــع الثــاين مقارنــة بالربــع املناظــر مقابــل ارتفــاع بعقــود التأجــري 
ــود  ــول، ويع ــال املنق ــة وامل ــات الثقيل ــاحنات واملركب ــة بالش الخاص
الســبب الرئيــس لقلــة الرتكــز يف املعــدات بســبب إحجــام الــرشكات 
عــى متويلهــا نظــراً الرتفــاع املخاطــرة املتعلقــة بامللكيــة. ويتوقــع أن 
تزيــد العقــود الخاصــة باملعــدات يف الفــرتات القادمــة  إثــر صــدور 
قانــون ضــمن الحقــوق يف املــال املنقــول والتعليــمت الخاصــة بــه 

ــق الفعــيل. ووضعــه موضــع التطبي

سیارات
93.92%

یلةشاحنات ومركبات ثق
3.38%

مال منقول
2.70%
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ــة  ــام 1995 كرشك ــة يف الع ــألوراق املالي ــطني ل ــوق فلس ــة س ــت رشك تأسس
مســاهمة خاصــة، وعقــدت أوىل جلســات التــداول يف شــباط 1997. ويف 
مطلــع شــباط مــن العــام 2010 تحولــت إىل رشكــة مســاهمة عامــة تجاوبــاً 
مــع قواعــد الحوكمــة الرشــيدة والشــفافية. ويف أيلــول 2010 أطلقــت الســوق 
هويتهــا املؤسســاتية الجديــدة لتصبــح »بورصــة فلســطني« وتــم إدراج 
أســهمها للتــداول يف 2012. وتعمــل البورصــة تحــت إرشاف هيئــة ســوق رأس 
ــم )12( لســنة 2004.  ــة رق ــون األوراق املالي ــاً لقان ــال الفلســطينية، طبق امل

وصــل عــدد رشكات األوراق املاليــة األعضــاء بالبورصــة إىل 8 رشكات، كــم 
بلــغ عــدد الوســطاء املعتمديــن مــن البورصــة واملرخصــني مــن الهيئــة 40 
وســيط. مــن ناحيــة ثانيــة، بلــغ عــدد الــرشكات املدرجــة بالبورصــة 48 
رشكــة يف أواســط أيلــول 2017. ويوضــح الجــدول 1 تــوزع هــذه الــرشكات 
ــو  ــا نح ــوقية له ــة الس ــت القيم ــم وصل ــة. ك ــات املختلف ــى القطاع ع
3.836 مليــار دوالر. وال متثــل هــذه القيمــة ســوى مقدارهــا 0.3% مــن 
إجــميل القيمــة الســوقية للبورصــات واألســواق املاليــة العربيــة يف نهايــة 
العــام 2016. ولقــد حلــت بورصــة فلســطني يف املركــز 13 مــن أصــل 16 

بورصــة وســوق مــايل يف املنطقــة العربيــة.

بلــغ عــدد املســتثمرين يف بورصــة فلســطني مــن غــري املقيمــني يف الضفــة 
ــبة  ــت نس ــم بلغ ــران 2017، ك ــر حزي ــتثمر يف آخ ــاع 3,395 مس والقط
األســهم التــي ميتلكونهــا 37% مــن القيمــة الســوقية للــرشكات املدرجــة 
يف البورصــة. وميثــل هــذا انخفاضــاً عــن النســبة يف نهايــة الربــع الثالــث 

مــن العــام 2016 والتــي بلغــت 40% كــم يوضــح الجــدول 2.

جدول 1: توزع الرشكات املدرجة بالبورصة عىل القطاعات املختلفة

عدد الرشكات املدرجةالقطاع

13الصناعة

12الخدمات
9االستثمر

7البنوك والخدمات املالية
7التأمني

48املجموع

جدول 2: توزع املساهمني يف بورصة فلسطني بني مقيمني 
وغري مقيمني وتوزع حصصهم من حيث عدد وقيمة األسهم

صندوق 5- توّزع األسهم يف بورصة فلسطني 
بني املقيمني وغري املقيمني

الفرتة

عدد املستثمرين
عدد األسهم اململوكة 

)مليون(
قيمة األسهم اململوكة )مليون $(

املحليني
غري 

املقيمني

االستثامر 

املحيل

االستثامر 

األجنبي

االستثامر 

املحيل

االستثامر 

األجنبي

نسبة غري 

املقيم إىل 

اإلجاميل %

40%69,2253,4361,108.6584.21,9931,319ر3، 2016

39%69,0073,4111,112.8582.32,0601,329ر4، 2016

37%68,8903,3951,172.8582.02,2481,336ر1، 2017

37%68,7583,3951,187.2584.82,2871,340ر2، 2017

6- مؤرشات االستثامر1 

رخص البناء

ــّجلة  ــاء املس ــص البن ــّور يف عــدد تراخي ــكل 6-1 التط ــرض الش يع
ــاء يف الربــع  ــة املرّخصــة. وصــل عــدد رخــص البن ومســاحات األبني
ــع  ــن الرب ــدل 5% ع ــاع مبع ــص، بارتف ــاين 2017 إىل 2,184 ترخي الث
الســابق. كــم بلغــت حصــة املبــاين غــري الســكنية مــن هــذا العــدد 
الــكيّل حــوايل 9%. مــن ناحيــة ثانيــة، بلغــت املســاحات املرخصــة 
ــل  ــذا أق ــع، وه ــرت مرب ــف م ــاين 2017 نحــو 884.1 أل ــع الث يف الرب

ــع الســابق. بنحــو 16% عــن املســاحات املرّخصــة يف الرب

أعداد السيارات

أعــداد الســيارات املســّجلة للمــرة األوىل هــي مــؤرش معتمــد عــى 
ــعار  ــاع أس ــراً الرتف ــكان. إذ نظ ــات الس ــة وتوقّع ــة االقتصادي الحال
الســيارات وألّن رشاءهــا غالبــاً مــا يتــم عــر االقــرتاض املــرصيف، فــإّن 
هــذا املــؤرش يعــّر عــن املنــاخ االقتصــادي والتوقعــات. بلــغ عــدد 
الســيارات الجديــدة واملســتعملة )املســّجلة للمــرة األوىل( يف الضفــة 
ــذا  ــيارة. وه ــام 2017، 8,095 س ــن الع ــاين م ــع الث ــة يف الرب الغربي
يقــل مبقــدار 1,932 ســيارة عــن عددهــا يف الربــع الســابق، ويرتفــع 
مبقــدار 685 ســيارة عــن عددهــا يف الربــع املناظــر مــن العــام 2016 

)انظــر الجــدول 1-6(.

جدول 6-1: أعداد السيارات الجديدة واملستعملة املسجلة ألول 
مرة يف الضفة الغربية )الربع الثاين 2017(

الشهر
سيارات من السوق 

الخارجي )جديد (

سيارات من 

السوق الخارجي 

)مستعمل(

سيارات من 

السوق االرسائييل 

)مستعمل (

املجموع

2,468 204 1,458 806 نيسان 
3,070 218 2,186 666 أيار 

2,557 144 1,723   690 حزيران 
2,1625,3675668,095املجموع

مصــدر األرقــام يف هــذا القســم: الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني 2017، إحصــاءات    -1
رخــص األبنيــة. ووزارة املاليــة 2017، دائــرة الجــمرك واملكــوس.

شكل 6-1: مجموع رخص األبنية الصادرة ومجموع
املساحات املرخصة يف فلسطني
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7- األسعار والتضّخم1 

ــارة  ــايس ألســعار املســتهلك أســعار مجموعــة مخت ــم القي ــس الرق يقي
مــن الســلع والخدمــات األساســية التــي تعكــس منــط االســتهاك 
الوســطي للعائــات يف االقتصــاد )ومجموعــة هــذه الســلع والخدمــات 
يُطلــق عليهــا اســم »ســلّة االســتهاك«(. ومعــّدل التضخــم هــو معــدل 

ــن.  ــني تاريخــني محددي ــايس ب ــم القي ــاع يف الرق االرتف

يبــني الشــكل 7-1 منحيــني، يصــّور األول تطــور الرقــم القيــايس ألســعار 
املســتهلك )عــى املحــور األميــن( انطاقــاً مــن قيمتــه يف ســنة األســاس 
2010 = 100. أّمــا املنحنــى الثــاين فيقيــس )عــى املحــور األيــر( 
التبــدل املئــوي يف الرقــم القيــايس ألســعار املســتهلك يف كل ربــع ســنة 
مقارنــة مــع الربــع الســابق عليــه، أي معــّدل التضخــم يف كل ربــع 
ــاين 2017  ــع الث ــايس ألســعار املســتهلك يف الرب ــم القي ســنة. وصــل الرق
ــّدل  ــع األول 2017. أي أّن مع ــع 111.52 يف الرب ــة م إىل 111.00 مقارن
التضخــم بــني الربعــني الثــاين 2017 واألول 2017 كان ســالباً )انخفــاض 
ــاض  ــة انخف ــاض نتيج ــذا االنخف ــاء ه ــدار 0.47%. وج ــعار( مبق يف األس
أســعار مجموعــة املــواد الغذائيــة واملرشوبــات املرطبــة مبقــدار %1.81، 
وأســعار مجموعــة خدمــات التعليــم مبقــدار 1.54%، وأســعار مجموعــة 
ــاين 2017  ــع الث ــهد الرب ــم ش ــدار 0.93%. بين ــات مبق ــل واملواص النق

ــع املناظــر 2016.  ــع الرب ــة م ــاً بنســبة 0.22% باملقارن تضخــمً موجب

أسعار الجملة وأسعار املنتج

ــة(  ــار التجزئ ــع إىل تج ــعر البي ــة )س ــعار الجمل ــايس ألس ــم القي ــض الرق انخف
بنســبة 3.04% بــني الربــع الثــاين 2017 واألول 2017، ونتــج هــذا عــن 
ــت  ــم انخفض ــدار 4.40%، ك ــة مبق ــلع املحلي ــة للس ــعار الجمل ــاض أس انخف
ــم  ــع الرق ــل ارتف ــدار 0.66%. باملقاب ــتوردة مبق ــلع املس ــة للس ــعار الجمل أس
القيــايس ألســعار املنتــج )األســعار التــي يتلّقاهــا املنتجــون املحلّيــون( بنســبة 
4.74% بــني الربعــني، ونتــج هــذا االرتفــاع عــن ارتفــاع أســعار املنتــج للســلع 
املنتجــة واملســتهلكة محليــاً بنســبة 5.63%. باملقابــل انخفضــت أســعار املنتــج 
للســلع املنتجــة محليــاً ومصــدرة للخــارج مبقــدار 0.88% )انظــر الشــكل 2-7(. 

األسعار والقوة الرشائية2 

ــّور  ــاد تط ــم يف االقتص ــّدل التضخ ــس مع ــيكل: يقي ــة للش ــوة الرشائي الق
القــوة الرشائيــة لكافّــة األفــراد الذيــن يتلقــون رواتبهــم بالشــيكل 
وينفقــون كامــل دخلهــم بهــذه العملــة. وتشــري بيانــات الجهــاز املركــزي 
لإلحصــاء الفلســطيني إىل انخفــاض مؤرش أســعار املســتهلك بنحــو %0.47 
خــال الربــع الثــاين 2017 مقارنــة بالربــع الســابق، وهــو مــا يعنــي ارتفــاع 
ــغ معــدل  ــل بل ــة الشــيكل بنفــس املقــدار. باملقاب ــة بعمل القــوة الرشائي
ــا  ــر، م ــع املناظ ــة بالرب ــو 0.22% مقارن ــع نح ــذا الرب ــال ه ــم خ التضخ
ــام.  ــة للشــيكل بنحــو 0.22% خــال الع ــوة الرشائي ــاض الق ــي انخف يعن

القــّوة الرشائيــة للــدوالر: شــهد الربــع الثــاين 2017 تراجعــا يف قيمــة الدوالر 
تجــاه الشــيكل بنحــو 4.13% وبنحــو 5.79% مقارنــة بالربــع الســابق 
واملناظــر عــى التــوايل. باملقابــل بلــغ معــدل التضخــم نحــو 0.47- و%0.22 

ــزي لإلحصــاء الفلســطيني، 2017. مســوح  ــاز املرك ــام يف هــذا القســم: الجه مصــدر األرق   -1
األرقــام القياســية، 2010 - 2017. بالتعــاون مــع ســلطة النقــد الفلســطينية لحســاب القــّوة 

الرشائيــة.
ــا “القــدرة عــى رشاء الســلع والخدمــات باســتخدام مــا  تعــرّف القــوة الرشائيــة عــى أنّه   -2
ميلكــه الفــرد مــن ثــروة، وتعتمــد عــى دخــل املســتهلك وعــى التغــري يف معــدل األســعار 
وســعر رصف العملــة، لــذا فــإّن التغــري يف القــوة الرشائيــة بافــرتاض ثبــات الدخــل = معــدل 

التغــري يف ســعر رصف العملــة مقابــل الشــيكل - معــدل التضخــم.

شكل 7-1: تطّور الرقم القيايس ألسعار املستهلك ومعّدل 
التضخم )سنة األساس 2010(

شكل 7-2: تطّور الرقم القيايس ألسعار الجملة وأسعار املنتج 
)سنة األساس 2007(

شكل 7-3: تطور القوة الرشائية بالعمالت املختلفة 
خالل الربع الثاين 2017 )نسبة مئوية(
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ــد  ــيكل، ق ــم بالش ــل مرصوفاته ــون كام ــدوالر وينفق ــم بال ــون رواتبه يتلق
تراجعــت خــال الربــع الثــاين 2017 بنحــو 3.67% بــني الربعــني املتاحقــني، 
ومبقــدار 6.02% بــني الربعــني املتناظريــن. ونظــراً الرتبــاط الدينــار األردين 
ــار  ــة للدين ــوة الرشائي ــد شــهدت الق ــت فق ــدوالر بســعر رصف ثاب ــع ال م

تقريبــا نفــس التطــورات التــي شــهدها الــدوالر )الشــكل 3-7(.
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ــعار يف  ــام لألس ــتوى الع ــه املس ــزداد علي ــذي ي ــّدل ال ــو املع ــم ه التضخ
ــام لألســعار  ــل املســتوى الع ــة. ويتمث ــة معين ــرتة زمني ــا خــال ف ــد م بل
ــر  ــي تع ــات الت ــلع والخدم ــن الس ــاة م ــة منتق ــعار مجموع ــذا بأس ه
ــي. ويطلــق  ــد املعن ــة املتوســطة يف البل عــن االســتهاك املتوســط للعائل
عــى هــذه املجموعــة مــن الســلع والخدمــات اســم »ســلة االســتهاك«. 
ــو  ــة، فه ــؤرشات االقتصادي ــم امل ــن أه ــد م ــو واح ــم ه ــدل التضخ ومع
ــل أيضــاً  ــور، ب ــة للجمه ــوة الرشائي ــدل يف الق ال يعــر فحســب عــن التب
ــتثمر  ــد االس ــن عوائ ــي، وع ــمي والحقيق ــو االس ــني النم ــن ب ــن التباي ع
الحقيقيــة، وتبــّدل التنافســية الدوليــة واملعــّدالت التــي يتوجــب أن 
ــة.  ــا الحقيقي ــى قيمته ــاظ ع ــات للحف ــور والتعويض ــا األج ــزداد عليه ت

سلة املستهلك يف فلسطني

يســجل الجــدول 1 األوزان الرتجيحيــة يف ســلة املســتهلك يف فلســطني والتــي 
ــاب  ــتهلك وحس ــعار املس ــايس ألس ــم القي ــاب الرق ــها حس ــى أساس ــم ع يت
معــدل التضخــم بالتــايل. ياحــظ أوالً أّن األوزان الرتجيحيــة للســلة يف 
فلســطني هــي املتوســط املرجــح لــألوزان يف ســات القــدس والضفــة 
والقطــاع. وتعــر األوزان الثاثــة عــن الثقــل االســتهايك لــكل مــن املناطــق 
ــم هــو مســجل يف  ــدس ك ــة، 34% للقطــاع و7% للق ــاث )59% للضف الث
الســطر األول مــن الجــدول(. ثانيــاً، أّن بنيــة ســلة املســتهلك تختلــف مــن 
مــكان إىل آخــر تبعــاً ملســتوى الدخــل: قــارن مثــا حصــة املــواد الغذائيــة 
واملرشوبــات مــن إجــميل اإلنفــاق يف القطــاع )41%( مــع حصتهــا يف 
القــدس )24% فقــط(. كــم تتبايــن تبعــاً لألحــوال االجتمعيــة والعــادات 
ــة  ــاق املتوســط يف الضف ــن اإلنف ــة )يذهــب 15% م ــص الجغرافي والخصائ
إىل النقــل واملواصــات يف حــني ال تزيــد النســبة عــى 8% يف قطــاع غــزة(.

جدول 1: األوزان الرتجيحية يف سلة االستهالك 
يف فلسطني )سنة األساس 2010(

أقسام اإلنفاق الرئيسية

التوزيع النسبي )%(

فلسطني
القدس 

*1J
قطاع غزة

الضفة 

الغربية**
1.00000.06840.34150.5901

35.017523.671941.182034.9556املواد الغذائية واملرشوبات املرطبة

4.30894.06052.32205.2219املرشوبات الكحولية والتبغ

6.28576.90747.09445.7950األقمشة واملابس واألحذية

8.86529.27898.73498.8268املسكن ومستلزماته

5.35905.42396.55464.8289األثاث واملفروشات والسلع املنزلية

3.93283.32193.08264.4389الخدمات الطبية

13.828118.36557.931115.3316النقل واملواصات

3.55084.68863.16873.4552االتصاالت

السلع والخدمات الرتفيهية 

والثقافية
2.06732.69412.39371.7833

3.38862.51173.38063.5926خدمات التعليم

خدمات املطاعم واملقاهي 

والفنادق
1.91982.70001.65271.8566

11.476316.375612.50289.9135سلع وخدمات متنوعة

الرقم القيايس العام ألسعار 

املستهلك
100.0000100.0000100.0000100.0000

املصــدر: الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني. اإلحصــاءات، األســعار واألرقــام 
القياســية )حســب آخــر تحديــث 2010(

بيانــات الضفــة الغربيــة ال تشــمل ذلــك الجــزء مــن محافظــة القــدس الــذي ضمتــه 
ارسائيــل بعيــد احتالهــا للضفــة الغربيــة عــام 1967.

* بيانــات القــدس J1 تشــمل ذلــك الجــزء مــن محافظــة القــدس الــذي ضمتــه إرسائيــل 
بعيــد احتالهــا للضفــة الغربية عــام 1967.

التضخم بني الضفة والقطاع

يصــور الشــكل 1 معــّدل التضخــم يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة خال 
20 عامــاً بــني 1997 و2016. ومــن املهــم التأكيــد أّن النقــاط عــى املنحيــني متثـّـل 
معــّدل التضخــم يف كل ســنة بالنســبة للســنة الســابقة عليهــا، أّي املعــّدل املئــوي 

لارتفــاع يف الرقــم القيــايس ألســعار املســتهلك مــن ســنة إىل أخــرى. 

يتضــح مــن الشــكل أّن التضخــم يف العــام 2008 يشــّكل اســتثناًء خــال 
العقديــن املاضيــني. إذ وصــل إىل 9.8% يف الضفــة ونحــو 14% يف القطــاع 
)وإىل نحــو 10% يف فلســطني(. ويعــزى الســبب الرئيــس يف هــذا إىل 
االرتفــاع يف أســعار املــواد الغذائيــة يف الســوق الدوليــة يف ذلــك العــام، 
ــن 18% يف  ــرب م ــدل يق ــذاء مبع ــعار الغ ــاع أس ــس بارتف ــذي انعك وال
الضفــة و22% يف قطــاع غــزة. يضــاف إىل ذلــك االرتفــاع الكبــري يف  املنــح 
واملســاعدات الخارجيــة يف العــام 2008 مقارنــة بالعــام الســابق، والــذي 
بلــغ نحــو 50%. أخــرياً هنــاك تأثــري إغــاق املعابــر التجاريــة، وخصوصــاً 
ــر عــى حركــة الســلع وأدى إىل  ــذي أثّ معــر املنطــار التجــاري، األمــر ال

ارتفــاع األســعار يف قطــاع غــزة بأعــى مــم كانــت عليــه يف الضفــة. 

ياحــظ مــن الشــكل أيضــاً أّن معــّدل التضخــم يف القطــاع كان يف معظــم 
ــيط  ــط البس ــغ املتوس ــة. بل ــة الغربي ــدل يف الضف ــن املع ــنوات أدىن م الس
ــرتة )1997 - 2016(  ملعــدل التضخــم يف القطــاع 3.0% بالســنة خــال الف
مقابــل 3.8% يف الضفــة الغربيــة )2.4% مقابــل 3.4% عنــد اســتثناء العــام 
2008(. ويوّضــح املنحنيــان أّن التبايــن بــني معــديل التضخــم يف املنطقتــني 
تركــز بشــكل واضــح خــال فرتتــني زمنيتــني: األوىل 2001 - 2005 والثانيــة 
2010 - 2013. الفــرتة األوىل هــي ســنوات انــدالع االنتفاضــة الثانيــة، ويعزى 
أحــد أســباب التبايــن فيهــا إىل االرتفــاع امللحوظ لألســعار يف الضفــة الغربية 
خالهــا نتيجــة اإلغــاق الداخــيل وعــزل مــدن وقــرى الضفــة عــن بعضهــا 
ــاع  ــمً يف القط ــهدت تضخ ــي ش ــة، الت ــرتة الثاني ــا الف ــذاك. أّم ــض آن البع
أدىن بشــكل ملحــوظ منــه يف الضفــة، فلقــد جــاءت عــى األرجــح نتيجــة 
التوســع يف تجــارة األنفــاق واالســترياد الرخيــص )للمشــتقات النفطيــة 

بشــكل خــاص( مــن مــرص إىل قطــاع غــزة خــال تلــك الفــرتة. 

التضخم الرتاكمي 

بلــغ معــّدل التضخــم الرتاكمــي يف فلســطني خــال الفــرتة 1997 - 2016 مــا 
يقــرب مــن 72%، وهــذا املعــّدل هــو حصيلــة تضخــم بلــغ 75% يف الضفــة 
الغربيــة مقابــل 60.5% يف القطــاع )انظــر الجــدول 2(. ومعــّدل التضخــم 

صندوق 6 - التضخم بني املحيل واملستورد من إرسائيل

شكل 1: معّدل التضخم يف الضفة الغربية وقطاع غزة )%(

املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني. اإلحصاءات، األسعار واألرقام القياسية.
* بيانات الضفة الغربية ال تشـــمل ذلـــك الجـــزء مـن محافظــــة القـدس الـذي ضـمته 

إرسائيل فــــي عــام 1967.
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الرتاكمــي هــذا ال يبــدو مرتفعــاً عنــد مقارنتــه مــع املتوســط العاملــي 
ــغ 80% خــال نفــس الفــرتة . ولكــن يجــدر  ــذي بل للتضخــم الرتاكمــي ال
التنويــه أّن القواعــد واإلجــراءات، يف العديــد مــن الــدول، تضمــن حــدوث 
زيــادات عــى األجــور والرواتــب التقاعديــة والتحويــات االجتمعية بشــكل 
مــواٍز ملعــّدالت التضخــم، وذلــك لضــمن صيانــة القــوة الرشائيــة الحقيقيــة 
لهــذه املداخيــل. وهــذا ليــس هــو الحــال يف فلســطني. عى ســبيل املثــال، يف 
حــني بلــغ معــدل التضخــم الرتاكمــي بــني العامــني 2000 و2006 يف الضفــة 
الغربيــة نحــو 57% )43% يف القطــاع( فــإّن متوســط األجــر اليومــي خــال 

الفــرتة ارتفــع مبعــدل 40% فقــط يف الضفــة الغربيــة )18% يف القطــاع(.  

جدول 2: معدل التضخم الرتاكمي يف فلسطني 
حسب املنطقة )1997 - 2016( %

قطاع غزةالقدس J1**الضفة الغربية*فلسطني
71.8875.0274.1460.46

املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، إحصائيات الرقم القيايس ألسعار املستهلك.
*بيانات الضفة الغربية ال تشـمل ذلـك الجـزء مـن محافظــة القـدس الـذي ضـمته 

إرسائيل عنـوة بعيــد احتالهــا للضــفة الغربيــة فــي عــام 1967.
**القدس J1 تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إرسائيل عام 1967.

التضخم املحيل والتضخم املستورد

تطرقنــا يف العــدد املــايض مــن املراقــب إىل دراســة محليــة توصلــت إىل 
غيــاب وجــود عاقــة ذات داللــة بــني زيــادة التشــغيل وارتفــاع األســعار 
يف االقتصــاد الفلســطيني )انظــر فقــرة »مفاهيــم وتعاريــف اقتصاديــة« 
ــاه  ــذي أجرين ــي ال ــل الكم ــل التحلي ــادي 49(. وتوّص ــب االقتص يف املراق
مؤخــراً يف معهــد »مــاس«، باســتخدام معادلــة منــوذج االنحــدار )طريقــة 
ــاب  ــاً إىل غي ــات أيض ــل االرتباط ــة معام ــرى( ومصفوف ــات الصغ املربع
وجــود عاقــة ذات داللــة بــني التضخــم وبــني منــو الناتــج املحــيل، وبــني 
التضخــم وزيــادة األجــور يف اقتصــاد فلســطني. وتوّصــل التحليــل إىل أّن 
العامــل الوحيــد ذو الداللــة اإلحصائيــة لتفســري التضخــم يف فلســطني هــو 
ــم  ــن كل 1% تضخ ــح أّن 0.63% م ــل. واتض ــم يف إرسائي ــّدل التضخ مع
ــق  ــل. وتتف ــن إرسائي ــتورد م ــم املس ــريه بالتضخ ــم تفس ــطني يت يف فلس
نتائــج هــذا التحليــل مــع تقاريــر التضخــم التــي تصدرهــا ســلطة النقــد 
الفلســطينية والتــي تذكــر بــأّن العوامــل األكــر أهميــة يف تفســري التضخم 
يف فلســطني هــي أســعار الــواردات وأســعار الغــذاء العامليــة. ونظــراً ألّن 
نحــو 70% مــن الــواردات الفلســطينية تــأيت مــن إرسائيــل فــإّن الزيــادة يف 

أســعار الــواردات ميكــن مقاربتهــا مبعــّدل التضخــم يف إرسائيــل.

ــل  ــطني ويف إرسائي ــنوي يف فلس ــم الس ــّدل التضخ ــكل 2 مع ــرض الش يع
خــال الفــرتة 1997 - 2016. وكــم رأينــا ســابقاً فــإّن العــام 2008 يشــكل 
اســتثناًء، حيــث بلــغ التضخــم يف إرسائيــل 4.6% )مقابــل نحــو 10% يف 
فلســطني(. يتضــح مــن الشــكل أّن معــّدل التضخــم يف فلســطني كان، يف 
ــد التبايــن بــني  معظــم الســنوات، أعــى مــن نظــريه يف إرسائيــل. ولتأكي
ــذي يصــّور الفجــوة  فلســطني وإرسائيــل ميكــن العــودة إىل الشــكل 3 ال
ــل  ــي متث ــوق الخــط األفق ــاط ف ــة النق ــّديل التضخــم، إذ أّن كاف ــني مع ب

ــل، والعكــس بالعكــس. ــه يف إرسائي ــادة التضخــم يف فلســطني عن زي

إذا مــا افرتضنــا أّن التضخــم اإلرسائيــيل ينعكــس كامــاً يف االقتصــاد 
الفلســطيني فيمكــن النظــر إىل الفجــوات التــي يعرضهــا الشــكل 3 عــى 
أنّهــا تعــر عــن »التضخــم املتبقــي«، أي التضخــم الــذي ال يتــم تفســريه 
بالتضخــم اإلرسائيــيل. وهــذا املتبقــي يجــد تفســريه يف تبــدل عــدد مــن 
املتغــريات الداخليــة يف فلســطني )مثــل تأثــري تحــوالت املســاعدات 
ــي  ــات الت ــض املنتج ــة لبع ــعار العاملي ــدل األس ــة )تب ــة( والخارجي الدولي
ــك  ــل(. يضــاف إىل ذل تنعكــس بنســبة أكــر يف فلســطني منهــا يف إرسائي
ــة وظــروف  ــوة تأثريهــم، الهــزات السياســية واألمني ــني الشــك يف ق عامل

شكل 2: معّدل التضخم يف فلسطني وإرسائيل 1997 - 2016 )%(

املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني. اإلحصاءات، األسعار واألرقام القياسية.
Bank of Israel, Statistics, Inflation and Monetary Policy, Inflation, Con-
sumer Price index, Consumer index-Total Monthly, 2016=100. http://
www.boi.org.il/en/DataAndStatistics/Pages/SeriesSearchBySubject.aspx-
.?Level=3&sId=27 opened at 11/9/2017

شكل 3: الفجوة بني معّدل التضخم يف فلسطني ومعدل التضخم يف 
إرسائيل  1997 - 2016 )نقاط مئوية(

املرجع: انظر مصادر الشكل 2.
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اإلغــاق التــي يفرضهــا االحتــال اإلرسائيــيل مــن جهــة، والرصامــة 
املؤسســاتية يف بنيــة الســوق املحليــة ومــا يتولــد عنهــا مــن احتــكارات 

ــرى. ــة أخ ــن جه ــوق م ــول إىل الس ــة الدخ ــة ولحري ــد للمنافس وتقيي
  

ساهم يف كتابة هذا الصندوق    
سام صاح وعيل جبارين من »ماس«    
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8- التجارة الخارجية1 

امليزان التجاري 

ــاين  ــع الث ــودة«2  يف الرب ــلعية »املرص ــواردات الس ــة ال ــت قيم بلغ
2017 نحــو 1,298.4 مليــون دوالر. وميثــل هــذا ارتفعــاً بنســبة 
ــاً عــن  2.8% عــن الربــع الســابق، وانخفاضــاً بنفــس النســبة تقريب
ــع املناظــر مــن العــام الســابق.  ــواردات املرصــودة يف الرب قيمــة ال
أمــا الصــادرات الســلعية املرصــودة فلقــد شــكلت 20.3% فقــط من 
قيمــة الــواردات. وقــد ارتفعــت الصــادرات بنســبة 7.6% و9.5% يف 
ــع املناظــر عــى  ــع الســابق والرب ــة بالرب ــاين 2017 مقارن ــع الث الرب

التــوايل.

ميثــل الفــارق بــني الصــادرات والــواردات العجــز يف امليــزان التجــاري 
الســلعي. بلــغ عجــز امليــزان التجــاري الفلســطيني للســلع املرصودة 
ــد تحســن  ــون دوالر. ولق ــام 1,034.4 ملي ــن الع ــاين م ــع الث يف الرب
هــذا العجــز بشــكل طفيــف نتيجــة الفائــض يف ميــزان تبــادل 
ــر  ــون دوالر )انظ ــغ 10.7 ملي ــذي بل ــل وال ــع إرسائي ــات م الخدم

الشــكلني 8-1 و2-8(.

ميزان املدفوعات

الحســاب الجــاري يف ميــزان املدفوعــات هــو صــايف الرتاكــم يف ثاثــة 
موازيــن فرعيــة هــي 1( امليــزان التجــاري، أو صــايف قيمــة الصادرات 
ــايف  ــل، أو ص ــزان الدخ ــات. 2( مي ــلع والخدم ــن الس ــواردات م وال
ــمل  ــل الع ــات دخ ــل تحوي ــاج، مث ــل اإلنت ــل عوام ــات دخ تحوي
العاملــني يف إرسائيــل والخــارج. 3( ميــزان التحويــات الجاريــة، مثــل 

املســاعدات الدوليــة للحكومــة والتحويــات الخاّصــة.

بلــغ عجــز الحســاب الجــاري الفلســطيني )وهــو أيضــاً مــا يطلــق 
عليــه اســم عجــز ميــزان املدفوعــات( 467.4 مليــون دوالر يف الربــع 
الثــاين 2017، وهــو مــا يعــادل 12.8% مــن الناتــج املحــيل اإلجــميل 
باألســعار الجاريــة. جــاء عجــز امليــزان الجــاري نتيجــة عجــز 
ــزان  ــض يف مي ــل فائ ــون(، مقاب ــاري )1,268.9 ملي ــزان التج يف املي
الدخــل )تولـّـد أساســاً مــن تعويضــات العاملــني يف إرسائيــل( مبقــدار 
418.7 مليــون، وفائــض يف ميــزان التحويــات مبقــدار 382.8 مليــون 

دوالر. )انظــر جــدول 1-8(

جــرى متويــل عجــز امليــزان الجــاري هــذا مــن الحســاب الرأســميل 
ــرضوري  ــن ال ــون دوالر. وم ــغ 564.1 ملي ــر مبل ــذي وفّ ــايل، ال وامل
االنتبــاه إىل أّن هــذا البنــد )الحســاب الرأســميل والحســاب املــايل( 
ــاً عــى االقتصــاد الوطنــي، طاملــا كانــت قيمتــه موجبــة. ــل دين ميثّ

مصــدر األرقــام يف هــذا القســم: الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني 2017، إحصــاءات    -1
ــد  ــلطة النق ــطيني وس ــاء الفلس ــزي لإلحص ــاز املرك ــودة. والجه ــة املرص ــارة الخارجي التج
ــاين 2017. ــع الث ــطيني الرب ــات الفلس ــزان املدفوع ــة ملي ــج األولي ــطينية 2017، النتائ الفلس
ــري املقاصــة )للتجــارة  ــام التجــارة املســّجلة يف فوات التجــارة الســلعية املرصــودة هــي أرق   -2
مــع إرسائيــل( ويف البيانــات الجمركيــة )للتجــارة 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 االجمليــة للتجــارة الخارجيــة 
ــات  ــجيلها  يف بيان ــم تس ــة يت ــارة الخارجي ــة للتج ــام الكلي ــرات األرق ــطينية. تقدي الفلس

ــا يف هــذا القســم. ــواردة الحق ــزان املدفوعــات الفلســطيني ال مي

شكل 8-1: صادرات وواردات السلع »املرصودة« )مليون دوالر(

شكل 8-2: صادرات وواردات الخدمات »املرصودة« 
مع إرسائيل )مليون دوالر(
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جدول 8-1: ميزان املدفوعات الفلسطيني*)مليون دوالر(    
 

الربع الثاين 

2016

الربع األول 

2017

الربع الثاين

 2017
1. امليزان التجاري للسلع 

والخدمات
)1,345.0()1,245.5()1,268.9(

)1055.9()1034.3()1,116.7(    - صايف السلع
)213.0()211.2()231.9(    - صايف الخدمات

2404.3470.3418.7. ميزان الدخل
3553.3472.4382.8. ميزان التحويات الجارية

)467.4()302.8()391.0(4 الحساب الجاري )1+2+3(
5274.9176.8564.1. صايف الحساب الرأسميل واملايل

)96.7(126.0)116.1(6. صايف السهو والخطأ**
* البيانات باستثناء الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إرسائيل عام 1967.

** تم احتساب قيمة التمويل االستثنايئ يف صايف السهو والخطأ.
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االستثامرات الدولية

بلغــت قيمــة األصــول الخارجيــة لاقتصــاد الفلســطيني نهايــة الربــع 
ــارش  ــون دوالر. وشــّكل االســتثمر املب ــاين 2017 نحــو 6,204 ملي الث
يف الخــارج منهــا 6.3%. واســتثمرات الحافظــة 19%. باملقابــل، 
بلــغ إجــميل أرصــدة الخصــوم عــى االقتصــاد حــوايل 5,102 مليــون 

دوالر، شــكل االســتثمر املبــارش 50% منهــا.

يعــر الفــارق بــني األصــول والخصــوم عــى أّن املقيمــني يف فلســطني 
»يســتثمرون« 1,102 مليــون دوالر يف الخــارج أكــر مــم »يســتثمر« 
غــري املقيمــني يف فلســطني. ولكــن يتوجب االنتبــاه إىل أّن جــزءاً كبرياً 
مــن األصــول )63%( هــو عبــارة عــن إيداعــات نقديــة )غالبــاً مــن 
املصــارف املحليــة( يف البنــوك الخارجيــة، وهــذه اإليداعــات ليســت 
ــتثمر.  ــروف لاس ــى املع ــارج باملعن ــطينية يف الخ ــتثمرات فلس اس
ــإّن  ــار ف ــني االعتب ــط بع ــارشة فق ــتثمرات املب ــا االس ــا أخذن وإذا م
األرقــام تشــري إىل أّن اســتثمرات غــري املقيمــني املبــارشة املنفــذة يف 
فلســطني تزيــد عــى االســتثمرات املبــارشة الخارجيــة للمقيمــني يف 
الضفــة والقطــاع الفلســطينيني مبقــدار  2,162 مليــون دوالر. )انظــر 

الشــكل 3-8(.

شكل 8-3: رصيد االستثامرات الدولية )يف نهاية الربع
 الثاين 2017( )مليون دوالر( 
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مفاهيم وتعاريف اقتصادية
عدالة توزيع الدخل: منحنى »لورنز« ومعامل »جيني«

ــل  ــني وه ــني املواطن ــا ب ــة م ــكيل يف دول ــل ال ــوزع الدخ ــف يت كي
يتســم التوزيــع بالعدالــة؟ هــذا واحــد مــن أهــم األســئلة يف العلــوم 
االجتمعيــة، نظــراً ألّن توزيــع الدخــل هــو املــؤرش األبــرز عــن 
عدالــة السياســة االقتصاديــة وعــى فعاليــة الحركيــة االجتمعيــة يف 
البــاد وعــى االســتقرار والتضامــن بــني األفــراد وطبقــات املجتمــع.

ــطها  ــل، أبس ــع الدخ ــاس توزي ــة لقي ــة مختلف ــرق إحصائي ــاك ط هن
متابعــة حّصــة أغنــى 10% مــن الســكان مــن الدخــل )أو مــن 
ــى %10  ــة أغن ــت حّص ــال، بلغ ــبيل املث ــى س ــاد. ع ــروة( يف الب ال
مــن ســّكان الواليــات املتحــدة نحــو 45% مــن إجــميل الدخــل 
القومــي يف الفــرتة 1910 - 1920. ثــّم هبطــت هــذه الحّصــة إىل 
نحــو 35% يف خمســينات القــرن املــايض، وعــادت وارتفعــت إىل مــا 
يقــرب مــن 50% يف العقــد األول مــن القــرن الحــايل.1 وهنــاك أيضــا 
مــؤرش 20/20، وهــو الــذي يقيــس حصــة أغنــى 20% مــن الســكان 
ــد  ــن إجــميل الدخــل. ولق ــم م ــر 20% منه ــع حصــة أفق ــة م مقارن
بلغــت هــذه النســبة 8 أضعــاف يف الواليــات املتحــدة و7 أضعــاف يف 
اململكــة املتحــدة مقارنــة مــع 4 أضعــاف فقــط يف الســويد واليابــان.2

عــى أّن الطريقــة األشــمل لدراســة توزيــع الدخــل يف املجتمــع تتمثــل 
يف مــا يعــرف باســم منحنــى لورنــز )Lorenz Curve( ومعامــل 
ــدايث  ــى اإلح ــز ع ــى لورن ــّور منحن ــي )Gini Coefficient(. يص جين
العمــودي التوزيــع املئــوي الرتاكمــي للدخــل يف بلــد مــا، بــدءاً مــن 
10% وانتهــاًء مــع 100%. ويســجل عــى االحــدايث األفقــي التوزيــع 
املئــوي الرتاكمــي للســكان )انظــر الشــكل 1(. ومتثــل كل نقطــة عــى 
املنحنــى الحّصــة الرتاكميــة للســّكان مــن إجــميل الدخــل. عى ســبيل 
املثــال، تقــول النقطــة )x( عــى املنحنــى أّن نحــو 90% مــن الســكان 
يحصلــون عــى 65% فقــط مــن الدخــل ، أي أّن النســبة املتبقيــة مــن 

الســكان 10% تحصــل عــى 35% فقــط مــن إجــميل الدخــل.

ــات األفقــر يف املجتمــع تقــع عــى الطــرف األيــر مــن  الحــظ أوالً أّن الفئ
االحــدايث األفقــي، يف حــني  أغنــى 10% مــن الســكان هــم يف أقــى اليمــني. 
ــداد  ــى امت ــو ع ــل ه ــاوي( للدخ ــا الطوب ــل )ورمب ــع األمث ــاً، أّن التوزي ثاني
الخــط القطــري يف الشــكل 1، أي التوزيــع الــذي يتطابــق فيــه منحنــى لورنــز 
مــع الخــط القطــري. ذلــك ألّن كل 1% مــن الســّكان يحصلــون عــى 1% مــن 
1.  Thomas Piketty )2014(: Capital in the 21 century.
2.  The Equality Trust: https://www.equalitytrust.org.uk/notes-statistical-sourc-

es-and-methods

الشكل 1: منحنى لورنز
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الدخــل الــكيل عــى امتــداد الخــط القطــري. عــى ذلــك، ميكــن االســتنتاج 
ــط  ــن الخ ــا م ــد م ــل يف بل ــع الدخ ــز لتوزي ــى لورن ــرتب منحن ــم اق ــه كلّ أنّ
القطــري كلــم كان توزيــع الدخــل أكــر عدالــة يف البلــد املعنــي، والعكــس 
بالعكــس. وهــذا يعنــي أيضــاً أّن مــؤرش عــدم العدالــة يُقــاس مبقــدار اتســاع 
املســاحة املحصــورة بــني منحنــى لورنــز والخــط القطــري. وهــذا متامــاً مــا 

 .)A+B املســاحة / A يقيســه »معامــل جينــي« )املعامــل = املســاحة

معامل جيني

ــة  ــن العدال ــر ع ــذي يع ــر )ال ــني الصف ــي ب ــل جين ــة معام ــرتاوح قيم ت
املطلقــة يف التوزيــع، حيــث يتطابــق محنــى لورنــز مــع الخــط القطــري(، 
وبــني الواحــد )الــذي يعــر عــن اإلنعــدام املطلــق للعدالــة يف التوزيــع، 
حيــث تتــاىش املســاحة B فيســتحوذ اقــل مــن 1% مــن الســكان عــى 
100% تقريبــاً مــن مجمــل الدخــل. واضــح اذن أن قيمــة معامــل جينــي 
الواقعيــة تــرتاوح بــني الصفــر و الواحــد، وكلــم تدنــت القيمــة كلــم كان 

توزيــع الدخــل أكــر عدالــة.

جدول 1: معامل جيني لتوزيع الدخل يف دول مختارة

قيمة املعاملسنة التقديرالدولةالرقم املتسلسل
20150.215فنلندا149
20080.308مرص119
20120.324اململكة املتحدة110
20110.352الهند93
20070.397األردن64
20130.428إرسائيل48
20070.450الواليات املتحدة43

CIA: The World Factbook.
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
rankorder/2172rank.html

يعــرض الجــدول 1 قيمــة معامــل جينــي يف عــدد مــن الــدول، وتــرتاوح 
ــة يف  ــني 150 دول ــل ب ــدا )األفض ــني 0.215 يف فنلن ــل ب ــه املعام قيمت
ــر ال  ــوء واألك ــل األس ــع الدخ ــوتو )ذات توزي ــامل( و 0.632 يف ليس الع
عدالــة بــني 150 دولــة(. وتقــّدر الصفحــة اإللكرتونيــة لوكالــة املخابرات 
املركزيــة قيمــة معامــل جينــي يف الضفــة الغربيــة يف العــام 2009 عــى 

أنّهــا 0.345، وهــو مــا مينحهــا املرتبــة 98 بــني الــدول الـــ 150.

يعــاين معامــل جينــي لتوزيــع الدخــل مــن نقطتــي ضعــف. أّولهــم، أنـّـه 
ــة أو خمســة  ــم حســابه إىل أربع ــك أن يت ــى ذل ــب ع حســاس ويتطل
أرقــام عرشيــة ملاحقــة التطــورات التــي ميكــن أن تطــرأ عــى توزيــع 
ــق  ــم، أّن تطاب ــب أه ــذا مثل ــم، وه ــرى. ثانيه ــرتة وأخ ــني ف ــل ب الدخ
قيمــة املــؤرش بــني بلديــن ال يعنــي بالــرضورة تطابــق توزيــع الدخــل 
ــن  ــة »أ« ميك ــل يف الدول ــن الدخ ــراء م ــة الفق ــك ألّن حّص ــم. ذل فيه
ــة »ب« مقابــل توزيــع أكــر  أن تكــون أســوأ مــم هــي عليــه يف الدول
ــاض  ــإّن انخف ــاء يف »أ«. وبشــكل مناظــر، ف ــني األغني ــة للدخــل ب عدال
قيمــة مــؤرش جينــي يف بلــد مــا بــني فرتتــني زمنيتــني ال يعنــي بالــرضورة 
ــني  ــز للفرتت ــات لورن ــك ألّن منحني ــاالً، ذل ــن ح ــوا أحس ــراء بات أّن الفق
ميكــن أن تتقاطــع معــاً وميكــن أن تعكــس انخفاضــا يف حّصــة الفقــراء 

ــاء والطبقــة  مــن الدخــل مقابــل تحســنا يف توزيــع الدخــل بــني األغني
الوســطى.

منحنى لورنز ومعامل جيني يف فلسطني

ــي يف األرايض الفلســطينية؟ ال  ــز ومعامــل جين ــى لورن ــاذا عــن منحن م
يتوفــر هنــاك معلومــات عــن توزيــع الدخــل يف األرايض الفلســطينية، 
ولكــن الجهــاز املركــزي لإلحصــاء يوفــر معلومــات حــول توزيــع 
االســتهاك بــني العائــات يف الضفــة والقطــاع. ومــن املعلــوم أن العدالــة 
يف توزيــع االســتهاك هــي دامئــاً أعــى مــن العدالــة يف توزيــع الدخــل 
يف ذات البلــد، ذلــك ألن االســتهاك يأخــذ باالعتبــار املســاعدات العينيــة 
والتحويــات التــي تتلقاهــا العائــات الفقــرية. ولقــد قــام الجهــاز، عــى 
ضــوء مســح إنفــاق واســتهاك األرس 2011، باســتخاص منحنــى لورنــز 
وحســاب معامــل جينــي الســتهاك العائــات يف األرايض الفلســطينية. 3

تــم التوصــل إىل توزيــع االســتهاك يف األرايض الفلســطينية مــن خــال 
عينــة بلــغ عددهــا 4,317 عائلــة )65% منهــا يف الضفــة الغربيــة 
والباقــي يف قطــاع غــزة(، مبتوســط 6 أفــراد يف كل عائلــة )5.6 يف الضفــة 
الغربيــة و6.6 يف قطــاع غــزة(. ويســتدل مــن الجــدول 2 أن اســتهاك 
ــات الفلســطينية يعــادل 4.8 ضعــف  ــى 10% مــن العائ الفــرد يف أغن
مــن اســتهاك الفــرد يف أفقــر 10% مــن العائــات، كــم أن أغنــى %20 
مــن العائــات تســتهلك أكــر مــن ثلــث إجــميل االســتهاك يف فلســطني.

يصــور الشــكل 2 »منحنــى لورنــز« لتوزيــع االســتهاك يف األرايض الفلســطينية 
ــى  ــكل أن منحن ــح الش ــاع. ويوض ــة والقط ــن الضف ــام 2011 يف كل م يف الع
لورنــز لقطــاع غــزة أقــرب إىل الخــط القطــري مــن منحنــي الضفــة الغربيــة، 
أي أن توزيــع الدخــل يف القطــاع أكــر عدالــة مــن التوزيــع يف الضفــة. 
ــة  ــاع )0.34( مقارن ــي األدىن يف القط ــل جين ــة معام ــذا يف قيم ــس ه وينعك
بالضفــة )0.39(. هــذا واحــد مــن املــؤرشات االقتصاديــة النــادرة التــي تعكس 
وضعــا أفضــل يف غــزة منــه يف الضفــة، ولكنــه يعكــس لألســف التســاوي يف 
الفقــر يف القطــاع اىل جانــب أثــر املعونــات الغذائيــة العينيــة الواســعة نســبياً 

يف القطــاع وهــو مــا يقلــل مــن التفــاوت يف االســتهاك بــني العائــات.

الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني- مســح إنفــاق واســتهاك األرسة 2011. مســتويات    -3
املعيشــة يف األرايض الفلســطينية: اإلنفــاق واالســتهاك والفقــر: 

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/Book1899.pdf

جدول 2: توزيع االستهالك اإلجاميل بني السكان يف فلسطني )2011(

الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني: مسح إنفاق واستهاك األرس 2011

شكل 2: منحنى لورنز لتوزيع االستهالك يف الضفة الغربية 
وقطاع غزة، 2011

املصدر: تقرير مسح إنفاق واستهاك األرس، الجهاز املركزي لإلحصاء، 2011.
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