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فلسطني
الضفة الغربية
قطاع غزة

4,293.3
2,649.0
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عدد العاملني (ألف شخص)
نسبة املشاركة ()%
معدّل البطالة ()%
 الضفة الغربية -قطاع غزة

858.0
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23
19
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الناتج محيل إجاميل
 اإلنفاق الخاص اإلنفاق الحكومي التكوين الرأساميل اإلجاميل الصادرات -الواردات ()-

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

باألسعار الجارية
باألسعار الثابتة (أسعار )2004

2,787.2
1,807.5

امليزان التجاري
ميزان الدخل
ميزان التحويالت الجارية
ميزان الحساب الجاري

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

سعر رصف الدوالر مقابل الشيكل
سعر رصف الدينار مقابل الشيكل
معدّل التضخم (1)%
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تم إعداد هذا العدد بدعم من:

الصنـدوق العـربي لإلنـماء

االقـتـصادي واالجتمـاعي

2012

3.854
5.436
2.78

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

10,051.9
1,257.5
7,484.1
4,199.3

2013

2014

2015

2016

السكان (ألف نسمة)
4,867.4 4,682.5 4,550.4 4,420.5
2,962.9 2,862.5 2,790.3 2,719.1
1,904.5 1,820.0 1,760.1 1,701.4
سوق العمل
980.5
963.0
917.0
885.0
45.8
45.8
45.8
43.6
26.9
25.9
26.9
23.4
18.2
17.3
17.7
18.6
41.7
41
43.9
32.6
الحسابات القومية (مليون دوالر)
13,397.1 12,673.0 12,715.6 12,476.0
12,353.3 11,765.6 11,840.4 11,062.6
3,530.2 3,429.5 3,478.2 3,381.7
2,837.7 2,677.4 2,415.0 2,707.3
2,432.4 2,338.1 2,172.3 2,071.8
7,602.7 7,537.6 7,208.9 6,804.0
الناتج املحيل للفرد (دوالر)
2,943.5 2,863.9 2,960.1 2,992.2
1,765.9 1,744.5 1,737.4 1,793.3
ميزان املدفوعات (مليون دوالر)
()5,170.5( )5,199.5( )5,036.7( )4,732.2
1,578.6 1,712.3 1,482.4 1,160.3
2,243.9 1,421.5 1,405.3 1,188.5
()1,348.0( )2,065.7( )2,149.0( )2,383.4
أسعار الرصف والتضخم
3.84
3.884
3.577
3.611
5.418
5.483
5.046
5.093
()0.22
1.43
1.73
1.72
املالية العامة (عىل األساس النقدي ،مليون دوالر)
3,552.0 2,891.4 2,791.2 2,319.9
3,661.6 3,424.9 3,445.9 3,250.7
216.5
176.4
160.9
168.4
()326.2( )709.9( )815.6( )1,099.2
766.3
796.8 1,230.4 1,358.0
440.1
86.9
414.8
258.7
2,483.8 2,537.2 2,216.8 2,376.2
القطاع املرصيف (مليون دوالر)
14,196.4 12,602.3 11,815.4 11,190.7
1,682.4 1,461.7 1,464.0 1,360.0
10,604.6 9,654.6 8,934.5 8,303.7
6,871.9 5,824.7 4,895.1 4,480.1

2 2017

2016
الربع الثاين الربع الثالث الربع الرابع الربع االول الربع الثاين
4,799.8
2,926.3
1,873.5

4,833.5
2,944.5
1,888.9

4,867.4
2,962.9
1,904.5

4,901.2
2,981.2
1,920.0

4,935.2
2,999.6
1,935.6

975.0
45.7
26.9
18.3
41.7

970.9
46.1
28.4
19.6
43.2

1,002.0
45.5
25.7
16.9
40.6

999.1
45.8
27.0
18.8
41.1

971.5
45.4
29.0
20.5
44.0

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

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

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

3,455.3
3,083.9
858.0
758.9
639.0
1,884.5

3,651.7
3,151.5
990.3
778.8
692.8
1,961.7

739.8
447.8

753.0
442.9

723.3
434.2

745.9
431.6

782.8
440.2

()1,268.9( )1,245.5( )1,359.1( )1,288.5( )1,348.6
418.7
470.3
408.6
401.3
404.3
382.8
472.4
585.4
572.8
553.3
()467.4( )302.8( )365.1( )314.4( )391.0
3.815
5.381
()0.03

3.806
5.377
0.32

3.829
5.401
()0.69

3.749
5.292
1.07

3.594
5.073
()0.47

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

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

936.4
768.2
80.2
88.0
214.3
302.3
2,483.8

912.4
849.9
36.5
26.0
208.6
234.6
2,514.9

1,040.0
1,113.8
55.0
()128.9
109.0
()19.9
2,492.7

14,068.3 13,599.6
1,624.4 1,495.2
10,432.6 10,202.6
6,666.4 6,404.9

15,348.1 15,222.3 14,196.4
1,744.5 1,720.3 1,682.4
11,379.5 11,127.5 10,604.6
7,528.9 7,234.2 6,871.9

تغطي البيانات األرايض الفلسطينية باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إرسائيل عام ( 1967باستثناء بيانات البطالة والسكان).
.1معدّل التضخم محسوب عىل أساس مقارنة متوسط األرقام القياسية ألسعار املستهلك يف كل سنة (كل ربع) مع متوسطها يف السنة (الربع) السابقة.
.2أرقام  2017هي بيانات أولية عرضة للتنقيح والتعديل.
األرقام بني األقواس هي أرقام سالبة
البيانات املوجودة يف الجدول حسب آخر تحديث متوافر للبيانات
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الناتــج املحــي اإلجــايل :منــا ن.م.ا .خــال الربــع الثــاين 2017
مقارنــة بالربــع األول مبعــدل  %2.7باألســعار الثابتــة ،وجــاء
هــذا نتيجــة النمــو يف الضفــة الغربيــة مقابــل الركــود يف قطــاع
حصــة الفــرد مــن ن.م.ا .مبقــدار
غــزة ،مــا انعكــس يف ارتفــاع ّ
 %3يف الضفــة ،وانخفاضهــا بنفــس النســبة يف القطــاع مقارنــة
بالربــع الســابق.
التشــغيل والبطالــة :ارتفــع معـ ّدل البطالــة يف فلســطني بنحــو
نقطتــن مئويتــن عـ ّـا كان عليــه يف الربــع الســابق .ووصــل إىل
 %20.5( %29.0يف الضفــة و %44.0يف القطــاع) .كــا وصلــت
نســبة املســتخدمني بأجــر يف القطــاع الخــاص الذيــن يتقاضــون
أج ـرا ً شــهرياً أقــل مــن  1,450شــيكل (وهــو مســتوى الحــد
األدىن لألجــور يف فلســطني) إىل  %46( %36.6و %35بــن
العاملــن اإلنــاث والذكــور عــى التــوايل).
املاليــة العامــة :بلــغ اإلنفــاق العــام خــال الربــع الثــاين
 4,203.4مليــون شــيكل ( %32مــن ن.م.ا ،).كــا بلــغ التمويــل
الخارجــي لدعــم املوازنــة واإلنفــاق التطويــري نحــو 392
مليــون شــيكل (وهــو مايقــرب مــن نصــف املبلــغ الــذي تحقق
يف الربــع الســابق) .وبلغــت املتأخـرات املرتتبــة عــى الحكومــة
خــال الربــع الثــاين نحــو  336.9مليــون شــيكل ،مقارنــة بنحــو
 656.5مليــون شــيكل يف الربــع الســابق .وشــكلت هــذه
املتأخ ـرات حــوايل  %8مــن إجــايل اإلي ـرادات العامــة واملنــح
خــال الربــع.
الســيارات :بلــغ عــدد الســيارات الجديــدة واملســتعملة
(املســ ّجلة للمــرة األوىل) يف الضفــة الغربيــة  8,095ســيارة
يف الربــع الثــاين مــن العــام  ،2017وكان  %73منهــا ســيارات
مســتعملة مــن الســوق الخارجــي ومــن إرسائيــل.
التضخــم واألســعار :انخفــض معــ ّدل التضخــم يف فلســطني
مبقــدار  %0.47يف الربــع الثــاين مقارنــة بالربــع الســابق .ويعـ ّـر
هــذا عــن االرتفــاع يف القـ ّوة الرشائيــة ملــن يتلقــون ويرصفــون
دخلهــم بعملــة الشــيكل .أ ّمــا الذيــن يتلقــون رواتبهــم بالدوالر
والدينــار وينفقــون كامــل مرصوفاتهــم بالشــيكل ،فــإ ّن القــوة
الرشائيــة لدخلهــم شــهدت تراجع ـاً بنحــو .%3.67
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 -1الناتج المحلي اإلجمالي

1

شــهد الناتــج المحلــي اإلجمالــي ،أو القيمــة النقديــة لكافّــة أنــواع
البضائــع والخدمــات التــي يتــم إنتاجهــا فــي االقتصــاد الفلســطيني،
ارتفاعـاً بنحــو  %2.7خــال الربــع الثانــي  2017مقارنــة مــع الربــع
الســابق ليصــل إلــى  2,053.3مليــون دوالر (مقاســاً باألســعار
الثابتــة لعــام  .)2004وتــوزّع الناتــج المحلــي بيــن  %76.6فــي
الضفــة الغربيــة والباقــي فــي قطــاع غــزة .وجــاء هــذا النمــو الكلــي
نتيجــة نمــو بنســبة  %4.4فــي الضفــة الغربيــة مقابــل تراجــع
بمقــدار  %2.5فــي قطــاع غــزة .أ ّمــا بالنســبة للتغيــر خــال العــام
بيــن الربعيــن المتناظريــن (ر 2017 2مــع ر )2016 2فلقــد بلغــت
نســبته  %1.1فــي فلســطين ،بواقــع  %1.3فــي الضفــة و %0.4فــي
القطــاع (انظــر الشــكل )1-1
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شكل  :2-1الناتج المحلي اإلجمالي في الضفة الغربية* وقطاع
غزة (مليون دوالر بأسعار  2004الثابتة)
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الفجوة في الناتج المحلي بين الضفة والقطاع

اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐرﺒﯿﺔ

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

شكل  :3-1نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في فلسطين*
حسب المنطقة في أرباع متناظرة (دوالر بأسعار  2004الثابتة)
600

اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐرﺒﯿﺔ

500

ﻓﻠﺴطﯿن

حصــة الفــرد مــن الناتــج المحلــي
كمــا اتســعت الفجــوة أيضـاً بيــن ّ
فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة فــي الربــع الثانــي بمقــدار 29
أي أ ّن
دوالر مقارنــة بالربــع الســابق ،ووصلــت إلــى  327.3دوالرّ .
حصــة الفــرد فــي قطــاع غــزة مــن الناتــج المحلــي باتــت اآلن أقــل
ّ
حصــة الفــرد فــي الضفــة الغربيــة (نحــو  %43فقــط)
ـف
ـ
نص
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ّ
فــي الربــع الثانــي (انظــر الشــكل )3-1
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 -1مصــدر األرقــام يف هــذا القســم :الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني .2017 ،إحصــاءات
الحســابات القوميــة الربعيــة .2017 - 2007 ،رام اللــه ،فلســطني..
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حصــة قطــاع غــزة فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي
انخفضــت ّ
لفلســطين بمقــدار  1.2نقطــة مئويــة فــي الربــع الثانــي 2017
مقارنــة بالربــع األول مــن نفــس العــام .ويالحــظ مــن الشــكل 1-1
اتســاع الفجــوة بيــن مســاهمة الضفــة الغربيــة ومســاهمة القطــاع
فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي لفلســطين خــال العقــد الماضــي.
حصــة قطــاع غــزة فــي الربــع الثانــي أقــل مــن ربــع الناتــج
وبلغــت ّ
المحلــي اإلجمالــي لفلســطين %23.4 ،فقــط (انظــر الشــكل .)2-1
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جدول  :1-1نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي* (أسعار
ثابتة ،سنة األساس ( )2004دوالر)
الربع الثاين
2017
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أ ّدى االرتفــاع فــي الناتــج المحلــي ،إلــى جانــب الزيــادة فــي
حصــة الفــرد مــن الناتــج
الســكان ،فــي الربــع الثانــي ،إلــى ارتفــاع ّ
المحلــي بنحــو  %2مقارنــة مــع الربــع الســابق .ولكــن عنــد
المقارنــة بيــن الربعيــن المتناظريــن يتضــح أ ّن انخفاضـاً فــي حصــة
الفــرد بنســبة  %1.7قــد طــرأ فــي الربــع الثانــي  2017مقارنــة
بالربــع الثانــي ( 2016انظــر الجــدول .)1-1

شكل  :1-1الناتج المحلي اإلجمالي في فلسطين* في أرباع
متناظرة (أسعار  2004الثابتة) (مليون دوالر)
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بنية الناتج المحلي اإلجمالي
حصــة القطاعــات اإلنتاجيــة فــي الناتــج المحلــي
انخفضــت ّ
اإلجمالــي لفلســطين بنحــو  0.3نقطــة مئويــة بيــن الربــع الثانــي
 2017والربــع األول  2017نتيجــة تراجــع مســاهمة قطــاع الصناعــة.
كذلــك انخفضــت حصــة قطــاع الخدمــات بمقــدار  0.2نقطــة مئويــة،
كمــا انخفضــت حصــة قطاعــات النقــل والمعلومــات والماليــة مقابــل
ارتفــاع فــي حصــة قطــاع االدارة واألمــن( .انظــر الشــكل .)4-1
شكل  :4-1التوزيع المئوي لمساهمات األنشطة في الناتج
المحلي اإلجمالي (أسعار ثابتة ،سنة األساس )2004

صندوق  -1البنك 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 فيــا يــي مقتطفــات ألهــم املعلومات
1
والتحليــات التــي جــاءت يف التقريــر.
•
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اإلنفاق على الناتج المحلي
بلغــت الزيــادة المطلقــة فــي قيمــة الناتــج المحلــي اإلجمالــي
(باألســعار الثابتــة  )2004بيــن الربــع الثانــي  2016والربــع الثانــي
 2017نحــو  22.4مليــون دوالر (وهــو مــا يمثــل نمــوا ً بمقــدار %1.1
كمــا ذكرنــا) .وتحقــق هــذا نتيجــة انخفــاض فــي اإلنفــاق االســتهالكي
النهائــي (الحكومــي والخــاص) بمقــدار  92مليــون دوالر ،وارتفــاع فــي
االســتثمار بنحــو  17.8مليــون دوالر .كمــا حــدث ارتفــاع فــي صافــي
الصــادرات (أي فــي الصــادرات مطروحــا منهــا قيمــة الــواردات)
بمقــدار  95.5مليــون دوالر خــال الربــع (انظــر الشــكل  5-1الــذي
يصــور بنــود اإلنفــاق علــى الناتــج المحلــي بالنســب المئويــة).
شكل  :5-1نسب اإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي في
فلسطين* (أسعار ثابتة ،سنة األساس )2004
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مجموع النسب ال يساوي  %100وذلك يعود إلى بند صافي السهو والخطأ.

•

•

«يعــاين االقتصــاد الفلســطيني حاليــاً مــن تشــوهات عميقــة ومــن
عجــز عــن خلــق فــرص العمــل والدخــل الرضوريــة لتحســن
مســتويات الحيــاة .وأن القيــود عــى التجــارة والوصــول إىل املــوارد،
باإلضافــة إىل الحصــار املــروب عــى غــزة منــذ عقــد مــن الزمــن،
حصــة الصناعــة يف
عــززا مــن تدهــور القاعــدة اإلنتاجيــة .تقلّصــت ّ
االقتصــاد مبقــدار النصــف يف الســنوات الـــ  25املاضيــة ،وال تبلــغ
حصتهــا يف املــايض .واالقتصــاد معتمــد
حصــة الزراعــة ســوى ثلــث ّ
ّ
عــى االســترياد الــذي تزيــد قيمتــه عــى ثالثــة أضعــاف الصــادرات،
مــع عجــز تجــاري يقــرب مــن  %40مــن الناتــج املحــي اإلجــايل،
وهــي نســبة مــن بــن األعــى يف العــامل .يُضــاف إىل ذلــك تــدين معـ ّدل
االســتثامر ،وذهــاب معظمــه إىل مجــاالت غــر منتجــة نســبياً تعجــز
عــن خلــق فــرص عمــل كافيــة .ونتيجــة لذلــك ،فــإ ّن النمــو الحقيقــي
يف الناتــج املحــي ،الــذي كان مصــدره االســتهالك أساسـاً ،خمــد اآلن.
إذ انخفــض بتأثــر الحــرب عــى غــزة يف  2014وبســبب انخفــاض
املعونــات ،إىل  %2باملتوســط بالســنة بــن  2013و ،2016وهــو لــن
يتجــاوز  %0.7بالقيمــة الحقيقيــة يف  .2017كــا ظلّــت البطالــة عــى
مســتوى  %30باملتوســط ،مــع بطالــة يف أوســاط الشــباب يف غــزة
تصــل إىل ضعــف هــذا املع ـ ّدل».
مل يتجــاوز االســتثامر الخــاص نســبة  %16 - 15مــن الناتــج املحــي يف
الســنوات األخــرة (مقارنــة مــع  %25يف اقتصاديــات الدخــل املتوســط
رسيعــة النمــو) .أ ّمــا نســبة االســتثامر األجنبــي املبــارش يف األرايض
الفلســطينية فلقــد ظلّــت يف حــدود  %2مــن الناتــج املحــي وهــذا
أيض ـاً متــدن كث ـرا ً.
ســاهم النمــو االقتصــادي وبرامــج الدعــم االجتامعــي والتحويــات
املبــارشة حســنة التوجيــه يف تخفيــض الفقــر يف األرايض الفلســطينية
عقــب االنتفاضــة الثانيــة .ولكــن عــدم االســتقرار الســيايس والحــروب
املتكــررة يف قطــاع غــزة خــال العقــد املــايض أديــا إىل تراجــع كبــر يف
الرفــاه الــذي تحقــق .إذ ارتفعــت نســبة الفقــر يف غــزة مبقــدار  20نقطــة
مئويــة عقــب حــرب  .2009 - 2008وتشــر آخــر اإلحصــاءات املتوفــرة
إىل أ ّن الفقــر يف غــزة وصــل يف  2011إىل  %38مقابــل  %18يف الضفــة.
تســتورد األرايض الفلســطينية  %63مــن وارداتهــا مــن إرسائيــل
حصــة إرسائيــل
وتســتقبل إرسائيــل  %79مــن صادراتهــا ،عل ـاً بــأ ّن ّ
مــن الناتــج املحــي اإلجــايل العاملــي ال تزيــد عــى  .%0.2إ ّن 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 كبــرة منهــا عــادة ،ولذلــك
ليــس مــن املســتغرب أ ّن مســتوردات االقتصــاد الفلســطيني مــن
إرسائيــل ال تتكــون مــن املنتجــات التــي إلرسائيــل فيهــا مزايــا مقارنــة
دوليــة ،بــل تشــتمل عــى مشــتقات النفــط ،واملنتجــات الغذائيــة
واملنتجــات ذات التقنيــة املتوســطة .إ ّن جــزءا ً كبـرا ً مــن تركــز تجــارة
األرايض الفلســطينية مــع إرسائيــل يجــد تربيــره يف القيــود املفروضــة
عــى الفلســطينيني والتــي تحــول دون االســترياد املبــارش مــن طــرف
ثالــث (كــا يتضــح مــن الشــكلني  1و.)2

1 The World Bank: Economic Monitoring Report to AD Hoc Liaison Committee,
September 18, 2017.
http://documents.worldbank.org/curated/en/515891504884716866/pdf/119657WP-PUBLIC-on-Monday-1-PM-sept-11-AHLC-report-September-8.pdf
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• قامــت الحكومــة الفلســطينية يف منتصــف العــام  2017بإجــراءات
للحــد مــن اإلنفــاق العــام يف قطــاع غــزة متثّلــت يف تقليــص بنســبة
 %30باملتوســط يف رواتــب املوظفــن يف القطــاع .كــا قامــت بتحويــل
 7آالف مــن املوظفــن يف القطــاع إىل التقاعــد املبكــر ،عــى أن يُضــاف
إليهــم  5آالف الحقــاً مــن موظفــي األمــن .كــا قامــت بتقليــص
مدفوعــات الوقــود الــازم لتشــغيل محطــة توليــد الكهربــاء مــا نتــج
عنــه تقليــص بنســبة  %30يف فاتــورة صــايف اإلق ـراض.
• عــى الرغــم مــن إجــراءات التقشــف التــي طبقتهــا الحكومــة
الفلســطينية واالنخفــاض امللحــوظ يف عجــز املوازنــة ّإل أ ّن فجــوة
التمويــل يتوقــع أن تصــل إىل  1.2مليــار دوالر يف ( 2017أو  %8.4مــن
الناتــج املحــي) .وعنــد أخــذ قيمــة املســاعدات األجنبيــة باالعتبــار
( 661مليــون دوالر) وتســديد الديــون الخارجيــة ( 40مليــون) فــإ ّن
الفجــوة التمويليــة الفعليــة ســتبلغ أكــر مــن  580مليــون دوالر
( %4مــن الناتــج املحــي) .وهــذا يقتــي مــن الحكومــة أن تطبــق
إجـراءات إصــاح يف الضفــة الغربيــة مشــابهة لتلــك التــي طبقتهــا يف
قطــاع غــزة ،بهــدف الســيطرة عــى فاتــورة األجــور والحــد كليـاً مــن
اإلنفــاق غــر الــروري.
وباســتخدام منــوذج تــوازن كيل ( )CGEمبســط لالقتصــاد الفلســطيني،
درس تقريــر البنــك الــدويل الفــرص املتاحــة أمــام االقتصــاد للخــروج مــن
الركــود املزمــن ولالنفــات مــن العقبــات الــكأداء التــي يواجههــا .وتوصــل
التقريــر إىل النتائــج التقريبيــة التاليــة:

تراكمــي إضــايف يف الضفــة الغربيــة يعــادل  %33مــع حلــول العــام
 .2025ويــأيت هــذا نتيجــة اســتغالل بعــض املــوارد النــادرة املتوفــرة يف
املناطــق «ج» ،مثــل امليــاه واألرض ،واالســتفادة مــن املزايــا املقارنــة
لهــذه املناطــق يف مجــال الزراعــة واملناجــم والســياحة 2.كــا أ ّن رفــع
الحصــار عــن قطــاع غــزة ميكــن أن يســمح بدخــول املــواد الرضوريــة
إلعــادة بنــاء االقتصــاد مــا ســوف يولــد بنمــوا ً تراكميـاً إضــايف يبلــغ
 %32مــع حلــول .2025
• مــن ناحيــة ثانيــة ا ّن التعامــل مــع القيــود «الداخليــة» ،وهــي القيــود
التــي ميكــن للحكومــة الفلســطينية مبدئيــاً التعامــل معهــا بظــل
الظــروف الراهنــة ،ميكــن أن يــؤدي إىل زيــادة النمــو الرتاكمــي يف
الضفــة والقطــاع بنســبة  %25و %30عــى التــوايل مــع العــام .2025
وتشــتمل هــذه عــى تحســن املنــاخ لعمــل القطــاع الخــاص وفســح
املجــال أمامــه لالســتثامر واملشــاركة يف مشــاريع البنيــة التحتيــة،
وتطويــر التعليــم املهنــي للحــد مــن االختناقــات يف ســوق العمــل،
وعقلنــة أداء وأعــداد العاملــن يف القطــاع العــام ،وإيجــاد حــل
ســيايس إلعــادة اللحمــة بــن الضفــة والقطــاع.
• وكنتيجــة ملــا ســبق يتوصــل التقريــر إىل أ ّن التخفيــف مــن القيــود
«الخارجيــة» و«الداخليــة» ميكــن أن يرفــع معـ ّدل النمــو الســنوي إىل
 %6يف الضفــة الغربيــة وإىل  %8يف قطــاع غــزة .وهــذا النمــو اإلضــايف
يتولــد عنــه خلــق نحــو  50ألــف فرصــة عمــل إضافيــة يف الضفــة و60
ألــف فرصــة عمــل إضافيــة يف القطــاع مــع  2025مقارنــة مبــا ســيكون
عليــه الوضــع يف حــال ظلــت القيــود الخارجيــة والداخليــة قامئــة.

• أ ّن التخفيــف مــن القيــود «الخارجيــة» ،وهــي القيــود التــي يفرضهــا
االحتــال اإلرسائيــي يف املناطــق «ج» ،ميكــن أن يــؤدي إىل منــو
شكل  :2متوسط تكاليف كل عملية تجارية (دوالر)

شكل  :1متوسط الوقت الالزم للعمليات التجارية (يوم)
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ﺸرﻛﺎت إﺴراﺌﯿﻠﯿﺔ

اﻻﺴﺘﯿراد
ﻤﺘوﺴط دول اﻟﻤﯿﻨﺎ

ﺸرﻛﺎت ﻓﻠﺴطﯿﻨﯿﺔ

 -2تقديــر املكاســب الرتاكميــة (خــال  8ســنوات) مــن تحريــر املناطــق “ج” هــذا هــو أدىن
بشــكل ملحــوظ مــن تقديـرات ســابقة للبنــك الــدويل للمكاســب املبــارشة وغــر املبــارشة
التــي ســتتولد مــن التحريــر .إذ قـدّرت دراســة ســابقة أ ّن رفــع القيــود يف “ج” ســيقود إىل
زيــادة ســنوية يف القيمــة املضافــة تعــادل  3.4مليــار دوالر ،أو  %35مــن الناتــج املحــي
اإلجــايل لفلســطني .كــا توصلــت إىل أ ّن تحريــر املناطــق “ج” ســوف يقلــص عجــز
املوازنــة مبقــدار  %56ويزيــد التشــغيل مبعــدل ( %35مقارنــة مــع  .)2011ملراجعــة نتائــج
الدراســة الســابقة للبنــك الــدويل انظــر املراقــب ( 34ترشيــن .)2013 2
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 -2سوق العمل

1

1

بلغــت القــوة البشــرية فــي فلســطين ،أي عــدد الســكان الذيــن
تزيــد أعمارهــم علــى  15ســنة ،نحــو  3,012ألــف شــخص فــي
الربــع الثانــي  .2017أ ّمــا القــوى العاملــة (أو عــدد األشــخاص
المؤهليــن والمســتع ّدين للعمــل) ،فلقــد بلــغ  1,368ألــف .وتتــوزع
القــوى العاملــة بيــن العامليــن فعليــاً والعاطليــن عــن العمــل.

وعلــى ذلــك فــإ ّن الفــارق بيــن القــوى العاملــة وعــدد العامليــن
فعليـاً يقيــس أعــداد العاطليــن .ويوضّ ــح الشــكل  1-2العالقــة بيــن
هــذه المتغيــرات مــع عــدد الســكان الكلــي ،فــي الربــع الثانــي
 2017مقارنــة مــع األرقــام قبــل عشــرة ســنوات مــن ذلــك التاريــخ.

شكل  :1-2عدد السكان والقوة البشرية واعدد العاملين في فلسطين
(الربع الثاني  ،2007والربع الثاني ( )2017ألف)
ﻋدد اﻟﺴﻛﺎن
4,935.21

ﻋدد اﻟﺴﻛﺎن
3,705.79

اﻟﻘوة اﻟﺒﺸرﯿﺔ
3,012.4

اﻟﻘوة اﻟﺒﺸرﯿﺔ
2,182.5

اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ
1,367.9

اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ
925.4

ﻋدد اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن
971.5

ﻋدد اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن
748

ر2007 ،2

ر2017 ،2

توزيع العمالة
انخفــض عــدد العامليــن فــي فلســطين بمقــدار  %2.8بيــن الربــع
األول والربــع الثانــي  ،2017ووصــل إلــى  971.5ألف .وتــوزّع هؤالء،
حســب مــكان العمــل ،بيــن  %58فــي الضفــة و %29فــي القطــاع
و( %13أو نحــو  128ألــف) عامــل فــي إس ـرائيل والمســتعمرات.
أ ّمــا بالنســبة لتوزيــع العامليــن فــي فلســطين حســب القطــاع
فــي الربــع الثانــي  ،2017فــا زال أكثــر مــن الخمــس يعمــل فــي
القطــاع العــام ،وترتفــع هــذه النســبة إلــى نحــو  %38فــي قطــاع
غــزة (انظــر الشــكل .)2-2
شكل  :2-2التوزيع النسبي للعاملين حسب مكان العمل
وحسب القطاع للربع الثاني 2017
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10
0

ﺤﺴب اﻟﻘطﺎع

شكل  :3-2التوزيع النسبي للعاملين من فلسطين
حسب النشاط االقتصادي الربع الثاني ( 2017نسبة مئوية )%
واﻟﺤراﺠﺔ

40

ﻗطﺎع ﻋﺎم

بلغــت نســبة العامليــن فــي قطــاع الخدمــات فــي فلســطين فــي
الربــع الثانــي  2017نحــو  %53.7( %35.0فــي قطــاع غــزة) .كمــا
بلغــت حصــة البنــاء والتشــييد  %21.5مــن العامليــن فــي الضفــة،
ولكــن أقــل مــن  %5.6فــي قطــاع غــزة .فــي حيــن تقاربــت نســبة
تشــغيل العامليــن فــي التجــارة والمطاعــم والفنــادق فــي كل مــن
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،حوالــي ( %21انظــر الشــكل .)3-2

ﺤﺴب اﻟﻤﻨطﻘﺔ

 -1مصــدر األرقــام يف هــذا القســم :الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني  ،2017مســح
القــوى العاملــة ،رام الله-فلســطني

واﻻﺘﺼﺎﻻت

6
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البطالة
بلــغ عــدد العاطليــن عــن العمــل فــي فلســطين  396.4ألف شــخص
فــي الربــع الثانــي  .2017أ ّمــا معـ ّدل البطالــة (أو نســبة العاطليــن
عــن العمــل إلــى عــدد األف ـراد فــي القــوى العاملــة) فلقــد وصــل
إلــى  %29.0فــي الربــع الثانــي  ،2017وهــو أعلــى بنحــو نقطتيــن
مئويتيــن ع ّمــا كان عليــه فــي الربــع الســابق وفــي الربــع المناظــر
مــن العــام ( 2016انظــر الجــدول .)1-2

شكل  :4-2أعداد العاملين والعاطلين عن العمل في فلسطين
حسب الفئة العمرية (الربع الثاني )2017
أﻟف
500
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جدول  :1-2معدل البطالة بين األفراد المشاركين في القوى
العاملة في فلسطين حسب المنطقة والجنس ()%

الضفة الغربية

قطاع غزة

فلسطني

ذكور
إناث
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ذكور
إناث
املجموع
ذكور
إناث
املجموع

ر2016 ،2
15.3
30.5
18.3
34.4
65.3
41.7
22.1
44.7
26.9

ر 2017 ،1ر2017 ،2
16.8
15.9
36.2
31.2
20.5
18.8
36.2
32.7
71.5
67.4
44.0
41.1
23.7
21.9
50.0
46.6
29.0
27.0

نمو اإلنتاج وتغير البطالة
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اﻟﻌﺎﻤﻠون

شكل  :5-2أعداد العاملين والعاطلين عن العمل في فلسطين
حسب المستوى التعليمي وحسب الجنس (الربع الثاني )2017
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488
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ﺜﺎﻨوي

اﻟﻌﺎﻤﻠون

شكل  :6-2معدّ ل النمو في الناتج المحلي اإلجمالي
ومعدّ ل البطالة في فلسطين
ﻤﻌدل اﻟﻨﻤو ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺘﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ

ﻤﻌدل اﻟﺒطﺎﻟﺔ )(%
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يعــرض الشــكل  6-2منحنييــن ،أحدهمــا لمعــ ّدل نمــو اإلنتــاج
(باألســعار الثابتــة) واآلخــر يصــ ّور معــ ّدل البطالــة فــي كل ربــع
ســنة بيــن الربــع الثانــي  2012والربــع الثانــي  .2017أ ّول مــا يلفــت
النظــر فــي الشــكل البيانــي هــو التذبــذب الحــاد فــي منحنــى
معـ ّدل نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي .ال شــك أ ّن جــزءا ً مــن هــذا
التذبــذب يمكــن تفســيره بالطبيعــة الموســمية للناتــج المحلــي ،إذ
أ ّن النشــاط االقتصــادي يخمــد قليـاً فــي الشــتاء والخريــف مقارنــة

300

50

ومن المواصفات المزمنة للبطالة في فلسطين التالي:
 )1أنّهــا مرتفعــة فــي أوســاط الشــباب :بلــغ معــدل البطالــة بيــن
الشــباب الذيــن تت ـراوح أعمارهــم بيــن  24 - 15ســنة ،%44.7
( %72.4لإلنــاث %38.8 ،للذكــور) .وهــذا يؤشّ ــر علــى أ ّن نســبة
كبيــرة مــن العاطليــن عــن العمــل هــم مــن الداخليــن الجــدد
إلــى ســوق العمــل (انظــر الشــكل  4-2وراجــع الصنــدوق عــن
«مســح انتقــال الشــباب مــن التعليــم الــى ســوق العمــل» فــي
العــدد  47مــن المراقــب مــن أجــل معلومــات أكثــر عــن بطالــة
الشــباب).
 )2أ ّن البطالــة تــزداد مــع نقــص التعليــم بالنســبة للذكــور ،ولك ـ ّن
األمــر معكــوس عنــد اإلنــاث (انظــر الشــكل  :)5-2بلــغ مع ـ ّدل
البطالــة فــي الربــع الثانــي  2017نحــو  %25.8عنــد الذكــور
الحاصليــن علــى تعليــم أقــل مــن ثانــوي ،بينمــا كان  %19.2عند
ذوي التعليــم الجامعــي .أ ّمــا بالنســبة لإلنــاث فــإ ّن معـ ّدل بطالة
ذوات التعليــم الجامعــي بلغــت  %57.8بينمــا كانــت %23.1
فقــط بيــن اللواتــي حصلــن علــى تعليــم أقــل مــن ثانــوي (انظــر
الشــكل .)5-2

400
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بالفصــول األخــرى .ولك ـ ّن أثــر العوامــل السياســية والقيــود التــي
يفرضهــا االحتــال علــى النشــاط االقتصــادي لهــا دور أكثــر أهميــة
فــي تفســير التذبــذب الحــاد فــي النمــو االقتصــادي.

90
اﻷﺠر اﻟوﺴﯿط
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ر16 ، 4

ر16 ، 3

ر16 ، 2

ر16 ، 1

ر15 ، 4

ر15 ، 3

ر15 ، 2

ر15 ، 1

ارتفــع متوســط األجــر اليومــي بيــن الربــع الثانــي  2017والربــع

100

ر14 ، 4

بلــغ متوســط األجــر اليومــي للعامليــن فــي فلســطين  114.2شــيكل
فــي الربــع الثانــي  .2017ولكـ ّن هــذا الرقــم المتوســط يخفــي تبايناً
كبيـرا ً بيــن متوســط أجــر العامليــن فــي الضفــة والقطــاع مــن جهــة،
ومتوســط أجــر عمــال الضفــة العاملين في إسـرائيل والمســتعمرات
مــن جهــة ثانيــة .كذلــك بيــن متوســط األجــر فــي الضفــة الغربيــة
واألجــر فــي قطــاع غــزة (انظــر الجــدول  .)2-2ت ُشــير األرقــام إلــى
أ ّن متوســط أجــر العامليــن فــي إسـرائيل والمســتعمرات بلــغ أكثــر
مــن ثالثــة أضعــاف أجــر العامليــن فــي قطــاع غــزة .ال بــل إ ّن الهـ ّوة
تتســع أكثــر عنــد أخــذ األجــر الوســيط .واألجــر الوســيط لــه داللــة
أعلــى وأفضــل مــن األجــر المتوســط ،ألنّــه يعبــر عــن المســتوى
الــذي يحصــل نصــف العامليــن علــى أجــر أعلــى منــه ،والنصــف
اآلخــر علــى أجــر أدنــى منــه (انظــر الشــكل  7-2لمالحقــة الفــارق
بيــن األجــر المتوســط والوســيط) .يالحــظ أ ّن وســيط األجــر فــي
قطــاع غــزة أقــل مــن نصــف وســيط األجــر فــي الضفــة الغربيــة.

ﻤﺘوﺴط اﻷﺠر
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األجور

ﺸﯿﻛل
120
110

ر14 ، 2

المالحظــة الثانيــة علــى الشــكل البيانــي هــي فــي وجــود ترافــق
واضــح بيــن حركــة المنحنييــن .إذ كلّمــا ارتفــع معـ ّدل نمــو اإلنتــاج
ترافــق هــذا مــع هبــوط معــ ّدل البطالــة ،والعكــس بالعكــس.
وعنــد القيــام بإجــراء تمريــن بســيط للربــط بيــن المتغيريــن
نســتنتج أ ّن كل زيــادة فــي معــ ّدل النمــو بمقــدار  %1ترافقــت
مــع انخفــاض فــي مع ـ ّدل البطالــة بمقــدار  %0.26خــال الفتــرة
المبســطة والتقريبيــة ت ُعطــي فكــرة
المدروســة .هــذه العالقــة ّ
ســريعة عــن مقــدار التســارع الــازم فــي مع ـ ّدل النمــو ،والفتــرة
الزمنيــة الطويلــة الضروريــة ،مــن أجــل تحقيــق تخفيــض ملمــوس
فــي مع ـ ّدالت البطالــة العاليــة فــي فلســطين بشــكل عــام ،وفــي
قطــاع غــزة بشــكل خــاص.

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

70

جدول  :2-2متوسط ووسيط األجر اليومي بالشيكل للمستخدمين
معلومي األجر في فلسطين (الربع الثاني ( )2017شيكل)
مكان العمل
الضفة الغربية
قطاع غزة
إرسائيل واملستعمرات

متوسط األجر اليومي
103.7
59.9
222.6

األجر الوسيط اليومي
96.2
40.0
200.0

الحد األدنى لألجور

بلغــت نســبة الذيــن يتقاضــون أج ـرا ً شــهرياً أقــل مــن  1,450شــيكل
(وهــو مبلــغ الحــد األدنــى لألجــور فــي فلســطين) مــن المســتخدمين
بأجــر فــي القطــاع الخــاص فــي فلســطين خــال الربــع الثانــي 2017
نحــو  %46.6( %36.6بيــن اإلنــاث ،و %34.7بيــن الذكــور) .كمــا بلــغ
متوســط األجــر الشــهري الــذي يتقاضــاه هــؤالء  844شــيكل .أ ّمــا عنــد
المقارنــة بيــن الضفــة والقطــاع فــان  %16.8مــن المســتخدمين بأجــر
فــي القطــاع الخــاص فــي الضفــة الغربيــة يتقاضــون أج ـرا ً أقــل مــن
الحــد األدنــى مقابــل  %76.9فــي قطــاع غــزة (انظــر جــدول .)3-2

األول  ،2017بمقــدار  2.2شــيكل للعامليــن فــي الضفــة الغربيــة عمالة األطفال

و 3.1شــيكل للعامليــن فــي اسـرائيل والمســتعمرات ،وبمقــدار 1.2
شــيكل للعامليــن فــي قطــاع غــزة( .انظــر الجــدول .)2-2

انخفضــت عمالــة األطفــال ( 17 - 10ســنة) فــي الربــع الثانــي  2017فــي
فلســطين مقارنــة مــع الربــع الســابق بشــكل طفيــف إلــى ( %3.1مقارنــة مــع
 .)%3.4بلغــت عمالــة األطفــال فــي الربــع الثانــي ( %4.3 ،2017مــن عــدد
االطفــال الذيــن تت ـراوح اعمارهــم بيــن  17 - 10ســنة) فــي الضفــة الغربيــة
مقابــل  %1.4فــي قطــاع غــزة.

جدول  :3-2عدد 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 عدد العاملني لقاء أجر شهري أقل معدّ ل األجر الشهري للذين يتقاضون
أقل من الحد األدىن (شيكل)
القطاع الخاص (ألف شخص) من الحد األدىن (ألف شخص)
كال الجنسني
ذكور إناث كال الجنسني ذكور إناث كال الجنسني ذكور إناث
1,089
967 1,203
40
19
21
238
الضفة الغربية 43 195
732
708 735
90
8
82
117
15 102
قطاع غزة
844
893 831
130
27
103
355
58 297
فلسطني
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صندوق  - 2أعداد األبقار ونسبة االكتفاء الذايت يف اللحم البقري والحليب
بلــغ إجــايل القيمــة املضافــة للقطــاع الزراعــي يف فلســطني  322مليــون
دوالر يف العــام  ،2012ومتثــل هــذه أقــل مــن  %6مــن الناتــج املحــي
اإلجــايل يف فلســطني كــا يوضــح الشــكل  .1وتقــ ّدر قيمــة اإلنتــاج
الحيــواين بنحــو  %40مــن إجــايل القيمــة املضافــة هــذه (الشــكل .)2

يصــور الشــكالن  5و 6إنتــاج واســتهالك اللحــم البقــري والحليــب
ومشــتقاته يف فلســطني .ويوضّ ــح الشــكالن أ ّن العجــز بــن اإلنتــاج
واالســتهالك كبــر فيــا يتعلــق باللحــم البقــري (حيــث اإلنتــاج املحــي
ال يغطــي أكــر مــن  %16مــن االســتهالك) مقارنــة بالحليــب ومشــتقاته
(نســبة تغطيــة االســتهالك تبلــغ  .)%88ويقــدر الســيد داوود حمــودة،
مستشــار السياســات والتنميــة يف اتحــاد املزارعــن الفلســطينيني ،أ ّن
هنــاك  300منشــأة تعمــل يف قطــاع الــروة الحيوانيــة (مســالخ ومصانــع
ألبــان ولحــوم وغريهــا) .كــا يق ـ ّدر أ ّن مع ـ ّدل نفــوق األبقــار يف الضفــة
الغربيــة يبلــغ  ،%18وهــو مــا يــدل عــى وجــود مشــاكل جديــة يعــاين
منهــا القطــاع إذ أ ّن نســبة النفــوق الطبيعيــة يجــب أن ال تزيــد عــى .%5

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

شكل  :3توزّع الحيازات الزراعية يف فلسطني2010 ،

وبلــغ عــدد الحيــازات الزراعيــة يف فلســطني 105,238 ،حيــازة نهايــة
العــام  .2010وتوزّعــت هــذه الحيــازات بــن  %68نباتيــة و %32حيوانيــة
ونباتية/حيوانيــة مختلطــة (الشــكل .)3
يعــرض الشــكل  4تطــور عــدد األبقــار يف فلســطني .ويتضــح مــن األرقــام
أن عــدد األبقــار ارتفــع مبقــدار نحــو  1,150بقــرة فقــط خــال  13ســنة
بــن  2004و .2017ولكــن حصــة قطــاع غــزة مــن إجــايل عــدد األبقــار
يف فلســطني ارتفعــت مــن  %16إىل  %35خــال الفــرة.

%5.9

ﺤﯿواﻨﯿﺔ

% 10.0

ﻤﺨﺘﻠطﺔ

% 20.8

ﻨﺒﺎﺘﯿﺔ

% 68.2

ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺘﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻟﻲ

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

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

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

شكل  :4تطور أعداد األبقار يف فلسطني
40,000
13,150

8,368

24,281

25,612

آب * 2017

آذار 2012

6,006

35,000
30,000
25,000
20,000

% 40

30,278

15,000
10,000
5,000
0

ﻗطﺎع ﻏزة
ﺤﺼﺔ اﻹﻨﺘﺎج اﻟﺤﯿواﻨﻲ ﻤن إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺘﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟزراﻋﻲ
ّ

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

أﯿﺎر 2004
اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐرﺒﯿﺔ

املرجع :مسح القطاع الزراعي  2005و .2013الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني
* تقديــري بنــا ًء عــى أرقــام  2016مــن وزارة الزراعــة (غــر منشــورة) وتقديــرات
اتحــاد املزارعــن الفلســطينيني
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شكل  :6استهالك وإنتاج الحليب ومشتقاته ()2015

شكل  :5استهالك وإنتاج اللحم البقري ()2015
طن
20,000

ﻤﻠﯿون ﻟﺘر
25,000
204

180

20,000

% 38

15,000

اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐرﺒﯿﺔ

اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐرﺒﯿﺔ
3,200

% 62

5,000

اﻹﻨﺘﺎج*

اﻻﺴﺘﻬﻼك*

اﻻﺴﺘﻬﻼك

املرجع :اسرتاتيجية قطاع الرثوة الحيوانية  ،2019 - 2015وزارة الزراعة
* كمية اإلنتاج تعرب عن إنتاج حليب بقيمة  382مليون دوالر

املرجع :اسرتاتيجية قطاع الرثوة الحيوانية  ،2019 - 2015وزارة الزراعة
* كمية االستهالك تعرب عن استهالك  85ألف رأس بقر

 -3املالية العامة

50
0

0
اﻹﻨﺘﺎج

150
100

10,000
% 65

200

ﻗطﺎع ﻏزة

ﻗطﺎع ﻏزة
% 35

250

1

اإليرادات العامة
شــهد الربــع الثــاين مــن العــام  2017انخفاضــا يف صــايف اإلي ـرادات
العامــة واملنــح بنحــو  %2مقارنــة بالربــع الســابق لتبلــغ حــوايل
 4,135.6مليــون شــيكل .ويُعــزى ذلــك إىل االنخفــاض الحــاد يف املنح
واملســاعدات الخارجيــة بنحــو النصــف لتبلــغ حــوايل  392.1مليــون
شــيكل (الجــدول  .)1-3كذلــك انخفضــت اإليــرادات الرضيبيــة،
بنســبة  %38مقارنــة بالربــع الســابق لتبلــغ  565.4مليــون شــيكل.
باملقابــل ارتفعــت إيــرادات املقاصــة بنحــو  %27ووصلــت إىل
 2,721.7مليــون شــيكل .كــا ارتفعــت اإلي ـرادات غــر الرضيبيــة
بنحــو ملحــوظ ( )%61لتبلــغ  461.6مليــون شــيكل خــال نفــس
الفــرة (الشــكل .)1-3
جدول  :1-3املنح واملساعدات الخارجية املقدمة للحكومة
الفلسطينية (مليون شيكل)
الربع
البيان
الثاين
627.1
لدعم املوازنة
226.8
 منح عربية400.3
 الدول املانحةلدعم التمويل التطويري 132.6
إجاميل املنح واملساعدات 759.7

2016
الربع الربع
الثالث الرابع
516.6 552.7
237.7 3.6
278.9 549.1
302.7 91.0
819.3 643.7

الربع
األول
640
113
527
143.5
783.5

2017
الربع
الثاين
283.8
94.9
188.9
108.3
392.1

شكل  :1-3هيكل اإليرادات العامة (مليون شيكل)
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
ﻤﺘﺤﺼﻼت ﻤﺨﺼﺼﺔ

ﻏﯿر ﻀرﯿﺒﯿﺔ
ر17 ، 2

ﻀرﯿﺒﯿﺔ
ر17 ، 1

اﻟﻤﻘﺎﺼﺔ
ر16 ، 2

شكل  :2-3هيكل النفقات العامة (مليون شيكل)
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000

النفقات العامة
ارتفــع اإلنفــاق العــام الفعــي خــال الربــع الثــاين مــن العــام 2017
بنحــو  %26مقارنــة بالربــع الســابق ،ليبلــغ حــوايل  4,203.4مليــون
شــيكل .وهــذا يعــادل نحــو  %32مــن الناتــج املحــي اإلجــايل،
 -1مصــدر األرقــام يف هــذا القســم :وزارة املاليــة ،التقاريــر املاليــة الشــهرية للعــام 2016
و :2017العمليــات املاليــة –اإليــرادات والنفقــات ومصــادر التمويــل

500
0
اﻟﺘطوﯿري

ﻤدﻓوﻋﺎت ﻤﺨﺼﺼﺔ
ر17 ، 2

ﺼﺎﻓﻲ اﻻﻗراض
ر17 ، 1

ﻏﯿر اﻻﺠور
ر16 ، 2

اﻻﺠور واﻟرواﺘب
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مقارنــة بنحــو  %26خــال الربــع الســابق (أســاس نقــدي) .حيــث
شــهدت كافــة بنــود اإلنفــاق ارتفاعـاً خــال هــذا الربــع ،وخصوصــا
بنــد غــر األجــور الــذي ازداد بنســبة  %54مقارنــة بالربــع الســابق
ليبلــغ حــوايل  1,595.3مليــون شــيكل .كــا ارتفعــت فاتــورة
الرواتــب واألجــور بنحــو ( %10.4بســبب رصف نحــو نصــف رواتب
شــهر متــوز يف شــهر حزيـران اســتعدادا لعيــد الفطــر) ،لتبلــغ حــوايل
 2,077.6مليــون شــيكل ،وارتفــع صــايف اإلقــراض بنحــو %11.4
ليبلــغ حــوايل  287.9مليــون شــيكل .أخـرا ً بلــغ اإلنفــاق التطويــري
نحــو  198.1مليــون شــيكل يف الربــع الثــاين مقارن ـ ًة بحــوايل 136.5
مليــون شــيكل خــال الربــع الســابق( .انظــر الشــكل )2-3

الفائض/العجز املايل

شكل  :3-3الرصيد املايل الحكومي (أساس نقدي)
نسبة إلجاميل الناتج املحيل االسمي ()%
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
اﻟرﺼﯿد اﻟﻛﻠﻲ ﺒﻌد اﻟﻤﻨﺢ واﻟﻤﺴﺎﻋدات

اﻟرﺼﯿد اﻟﻛﻠﻲ ﻗﺒل اﻟﻤﻨﺢ واﻟﻤﺴﺎﻋدات

ر17 ، 2

ر17 ، 1

اﻟرﺼﯿد اﻟﺠﺎري
ر16 ، 2

أ ّدت التطــورات عــى جانبــي اإلي ـرادات والنفقــات العامــة خــال
الربــع الثــاين  ،2017إىل عجــز يف الرصيــد الــكيل قبــل املنــح
واملســاعدات بحــوايل  459.9مليــون شــيكل (أو مــا نســبته %3.5
جدول  :2-3املتأخرات املرتتبة عىل الحكومة الفلسطينية
مــن الناتــج املحــي اإلجــايل) .وقــد ســاهمت املنــح واملســاعدات
(مليون شيكل)
الخارجيــة يف تخفيــض هــذا العجــز إىل نحــو  67.8مليــون شــيكل
2017
2016
(نحــو  %0.5مــن الناتــج املحــي اإلجــايل) .كــا أن إنخفــاض
الربع الربع الربع الربع الربع الربع
البيان
االيــرادات وارتفــاع النفقــات خــال الربــع انعكــس يف انخفــاض
األول الثاين الثالث الرابع األول الثاين
نســبة صــايف اإلي ـرادات العامــة واملنــح اىل اإلنفــاق مــن  %127يف
إرجاعات رضيبية
)0.4( 84.1
(6.7 )8.9( 13.3 )28.0
الربــع األول  2017اىل  %98يف الربــع الثــاين (الشــكل .)3-3
األجور والرواتب
نفقات غري األجور
املتأخرات الحكومية
(القطاع الخاص)
بلغــت متأخـرات الحكومــة تجــاه القطــاع الخــاص (غــر الرواتــب) النفقات التطويرية
خــال الربــع الثــاين  2017حــوايل  390.1مليــون شــيكل ،كــا بلغــت املدفوعات املخصصة
متأخـرات النفقــات التطويريــة  66.2مليــون شــيكل .باملقابــل قامت إجاميل املتأخرات املرتتبة

الحكومــة خــال الربــع بســداد حــوايل  118.1مليــون شــيكل مــن
متأخـرات األجــور والرواتــب ،وســداد نحــو  0.4مليــون شــيكل و0.9
مليــون شــيكل مــن متأخ ـرات اإلرجاعــات الرضيبيــة واملدفوعــات
املخصصــة عــى التــوايل .باملحصلــة بلغــت املتأخـرات املرتتبــة عــى
الحكومــة خــال الربــع نحــو  336.9مليــون شــيكل ،مقارنــة بنحــو
 656.5مليــون شــيكل يف الربــع الســابق .وشــكلت هــذه املتأخـرات
حــوايل  %8مــن إجــايل اإليــرادات العامــة واملنــح خــال هــذا
الربــع (جــدول .)2-3

الدين العام الحكومي
انخفــض الديــن العــام الحكومــي نهايــة الربــع الثــاين مــن العــام
 2017بنحــو  %4.1مقارنــة بالربــع الســابق ،وبنحــو  %10.3مقارنــة
بالربــع املناظــر ،ليبلــغ حــوايل  8,733.5مليــون شــيكل ،أو حــوايل
 %17.1مــن الناتــج املحــي اإلجــايل 2.ويُعــزى هــذا االنخفــاض
بشــكل رئيــي إىل اإلعفــاء مــن دفعــة بحــوايل  41.9مليــون دوالر
مســتحقة للصنــدوق العــريب للتنميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة .وقد
تــوزّع الديــن العــام الحكومــي بــن ديــن محــي بنحــو  ،%59مقابــل
ديــن خارجــي بنحــو  ،%41وبلغــت فوائــد الديــن املدفوعــة خــال
هــذا الربــع حــوايل  80.3مليــون شــيكل ،منهــا فوائــد عــى الديــن
املحــي الحكومــي بحــوايل  79.6مليــون شــيكل (الجــدول .)3-3
 -2تجــدر اإلشــارة أن مديونيــة الحكومــة مقومـ ًة بالــدوالر قــد انخفضــت نهايــة الربــع الثــاين
 2017بنحــو  ،%0.9و %1.5مقارنــة بالربــع الســابق واملناظــر عــى الرتتيــب ،لتبلــغ حــوايل
 2,492.7مليــون دوالر.

719.4 164.7 )487.7( 108.9

)118.1( 111.5

627.1 418.2 381.9 434.1

390.1 286.1

66.2 59.3 159.1 134.7 100.2 68.5
)0.9( 115.5 )17.6( 22.8 )10.9( 163.6
336.9 654.4* 1,494.7 731.5 )3.2( 747.1

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

جدول  :3-3الدين العام الحكومي (مليون شيكل)
البيان
الدين الحكومي املحيل
 املصارف مؤسسات عامةالدين الحكومي الخارجي
الدين العام الحكومي
الفوائد املدفوعة
نسبة الدين العام إىل إجاميل
الناتج املحيل االسمي*

الربع
الثاين
5,606.6
5,554.4
52.3
4,132.5
9,739.1
81.0

2016
الربع
الثالث
5,606.4
5,554.1
52.3
3,967.8
9,574.2
57.3

الربع
الرابع
5,541.4
5,489.2
52.3
4,017.7
9,559.2
54.8

2017
الربع الربع
األول الثاين
5,155.1 5,291
5,102.8 5,238.7
52.3
52.3
3,578.3 3,818.1
8,733.5 9,109.1
80.3
93.0

%17.1 %18.2 %18.7 %18.6 %18.9

* تختلف هذه النسبه بشكل طفيف عند احتساب األرقام بالدوالر األمرييك تبعا
لتأثري تحوالت سعر الرصف.
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عمن
صندوق  -3استثامرات «الفلسطينيني» يف بورصة ٌ
يتمتّــع «مركــز إيــداع األوراق املاليــة» األردين بشــخصية اعتباريــة ذات
اســتقالل مــايل وإداري .واملركــز هــو الجهــة الوحيــدة املخولــة يف األردن
ملزاولــة مهــام تســجيل وإيــداع األوراق املاليــة ،فضـاً عــن إنشــاء ســجل
1
مركــزي للمســاهمني املوثقــن ونظــام مركــزي للتقــاص والتســوية.
يســتفاد مــن األرقــام والتحليــات اإلحصائيــة التــي ينرشهــا املركــز عــى
صفحتــه اإللكرتونيــة أ ّن القيمــة اإلجامليــة لــأوراق املاليــة يف بورصــة عــان
حصــة األردنيــن
بلغــت  17.5مليــار دينــار يف  25أيلــول  .2017وبلغــت ّ
حصــة للمســتثمرين العــرب تبلــغ ،%35.5
مــن هــذا اإلجــايل  %54مقابــل ّ
حصــة املســتثمرين األجانــب (انظــر الجــدول .)1
والباقــي ّ %10.5
بلــغ العــدد اإلجــايل للمســتثمرين يف بورصــة عــان (نهايــة شــهر
آب  )2017نحــو  277ألــف مســتثمر ،وأكــر مــن  %99مــن هــؤالء
هــم أشــخاص طبيعيــون ،والباقــي مســتثمرون اعتباريــون ،أي رشكات
حصــة املســتثمرين االعتباريــن
ومؤسســات وجمعيــات .علــاً بــأ ّن ّ
بلغــت  %71مــن إجــايل قيمــة األســهم.
املهــم يف هــذا الســياق هــو املعلومــات التــي يوفرهــا «مركــز إيــداع
األوراق املاليــة» األردين حــول اســتثامرات «الفلســطينيني» يف بورصــة
عــان.

استثامرات “الفلسطينيني”
يعـ ٌرف مركــز إيــداع األوراق املاليــة املســتثمر الفلســطيني بأنّــه كل مــن
يحمــل جــواز الســفر الفلســطيني ،وكل مــن يحمــل جــواز الســفر األردين
املؤقــت (بــدون رقــم وطنــي) ،باإلضافــة إىل مــن يحمــل أي «معــزز
آخــر» يثبــت أنــه فلســطيني (مثــل بطاقــات الالجئــن الفلســطينيني
يف ســوريا ولبنــان) .يوضــح الجــدول  1أ ّن عــدد األوراق املاليــة التــي
ميتلكهــا «الفلســطينيون» بلــغ نحــو  154مليــون ،وهــو مــا ميثــل %1.8
مــن إجــايل عــدد األوراق املاليــة يف البورصــة .كــا بلغــت قيمــة األوراق
املاليــة التــي ميتلكهــا “الفلســطينيون”  295مليــون دينــار ،وهــو مــا
ميثــل نحــو  %1.7مــن إجــايل قيمــة األوراق يف البورصــة .وبافــراض
أن نســبة عــدد املســتثمرين إىل عــدد املســاهامت يف البورصــة تــري
أيض ـاً عــى «الفلســطينيني» ،ميكــن أن نتوصــل إىل أ ّن عــدد املســتثمرين
«الفلســطينيني» يف بورصــة عــان بلــغ  11,518مســتثمر.

بعدهــم املســتثمرون مــن حملــة الجنســية الكويتيــة ( )%6والســعودية
والبحرينيــة والليبيــة واألمريكيــة ( )%3.3عــى التــوايل.
بقــي أن نذكــر أ ّن قيمــة اســتثامرات «الفلســطينيني» يف بورصــة عــان
( 295مليــون دينــار) تبلــغ نحــو  %10مــن إجــايل قيمــة األســهم يف
بورصــة فلســطني ( 825مليــون دوالر) يف أواخــر أيلــول  .2017وأ ّن عــدد
املســتثمرين «األردنيــن» يف بورصــة فلســطني بلــغ  2,082مســتثمر
يف مطلــع العــام  ،2017بحصــة مــن إجــايل قيمــة األوراق املاليــة يف
2
البورصــة تبلــغ .%11.2
جدول  :1توزع قيمة األوراق املالية واملستثمرين
وحصة «الفلسطينني» يف بورصة عامن
ّ
القيمة اإلجاملية لألوراق املالية (أيلول )2017
حصة املستثمرين األردنيني %
حصة املستثمرين العرب %
حصة املستثمرين األجانب %
عدد املستثمرين (آب )2017
مستثمرون أردنيون %
مستثمرون عرب %
مستثمرون أجانب %
حصة «الفلسطينيني» (آب )2017
24,129
عدد املساهامت
135.978
عدد األوراق املالية (مليون)
قيمة األوراق املالية (مليون دينار) 295.016

 17,548.5مليون دينار
54.0
35.5
10.5
276,929
93.0
6.2
0.8
 %3.6من اإلجاميل
%1.8من اإلجاميل
%1.7من اإلجاميل

«مركز إيداع األوراق املالية» األردين.

يســتفاد مــن بيانــات املركــز أيضــاً أ ّن املســتثمرين «الفلســطينيني»
حلٌــوا يف املركــز التاســع يف تسلســل أعــى االســتثامرات قيمــة مــن
حــل يف املركــز األول
الجنســيات املختلفــة يف بورصــة عــان .ولقــد ّ
املســتثمرون القطريــون (بحصــة  %6.1مــن إجــايل قيمــة األســهم) ،جــاء

 -1املوقــع االلكــروين ملركــز إيــداع األوراق املاليــة ،شــوهد بتاريــخ https:// 10/10/2017
www.sdc.com.jo/arabic/index.php

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

1

أظهــرت املــؤرشات الرئيســة للقطــاع املــريف اســتمرار التحســن يف
أداء هــذا القطــاع خــال الربــع الثــاين مــن العــام  .2017اذ ارتفــع
إجــايل أصــول /خصــوم املصــارف املرخصــة يف فلســطني نهايــة هــذا
الربــع بنحــو  %0.8مقارنــة بالربــع الســابق ،وبنحــو  %12.9مقارنــة
بالربــع املناظــر ،لتصــل إىل  15.3مليــار دوالر (الجــدول .)1-4

شكل  :1-4إجاميل التسهيالت االئتامنية املبارشة (مليون دوالر)
7,000
6,000
5,000
4,000

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

الربع
الثاين

2016
الربع
الثالث

الربع
الرابع

2017
الربع الربع
األول الثاين

إجاميل األصول
التسهيالت االئتامنية
7,234.2 6,871.9 6,666.4 6,404.9
املبارشة
األرصدة لدى سلطة النقد
4,136.2 4,279.0 4,055.3 4,117.9
واملصارف
محفظة األوراق املالية
1,042.2 1,007.1 1,051.2 943.0
للمتاجرة واالستثامر
النقدية واملعادن الثمينة 1,567.2 991.2 1,204.4 1,074.2
1,242.5 1,047.2 1,091.0 1,059.6
املوجودات األخرى
15,222.3 14,196.4 14,068.3 13,599.6
إجاميل الخصوم
ودائع الجمهور (ودائع غري
11,127.5 10,604.6 10,432.6 10,202.6
مرصفية)**
1,720.3 1,682.4 1,624.4 1,495.2
حقوق امللكية
أرصدة سلطة النقد
1,506.6 1,139.9 1,152.0 1,103.9
واملصارف (ودائع مرصفية)
352.4 271.5 358.8
329.2
املطلوبات األخرى
515.5 498.2 500.4
468.8
املخصصات واالهتالك
* البنود يف الجدول هي باإلجاميل (تشمل املخصصات).
** الودائع غري املرصفية تشمل ودائع القطاع الخاص وودائع القطاع العام.

3,000
2,000
1,000
0
ﻋﻤﻼت أﺨرى دﯿﻨﺎر أردﻨﻲ

دوﻻر

ﺸﯿﻛل

ﺘﻤوﯿل ﺘﺄﺠﯿري ﺠﺎري ﻤدﯿن

اﻟﻌﻤﻠﺔ

ﻗروض

اﻟﻨوع

15,348.1 15,222.3 14,196.4 14,068.3 13,599.6

ر2017 ، 2

ﻗطﺎع ﻋﺎم ﻗطﺎع ﺨﺎص
اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﯿدة

ر2016 ، 2

ر2017 ، 1

7,528.9
4,170.5
1,050.4

شكل  :2-4توزيع التسهيالت االئتامنية بحسب القطاع،
( 2017نسبة مئوية )%
10.5
9.6

1,201.9
1,396.4
15,348.1

5

11,379.5

17.9
18

1,385.4

التسهيالت االئتامنية

9.3

17

1,744.5
314.6
524.1

أﺨرى

20

8.6

3.5
3.7

ﺘﻤوﯿل ﺸراء اﻟﺴﯿﺎرات
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﻌدﯿن

4.7

اﻟﺨدﻤﺎت
اﻟﺘﺠﺎرة اﻟداﺨﻠﯿﺔ واﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ

15.9

اﻟﻌﻘﺎرات واﻻﻨﺸﺎءات

17.6

ﺘﻤوﯿل اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺴﺘﻬﻼﻛﯿﺔ

19.3
19.5

20

اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم
10

15

5

ر2017 ، 1

0

ر2017 ، 2

شكل  :3-4توزيع ودائع الجمهور (مليون دوالر)
12,000

ارتفــع إجــايل التســهيالت االئتامنيــة خــال الربــع الثــاين مــن
العــام  ،2017بنحــو  %4.1و %17.5مقارنــة بالربــع الســابق والربــع
املناظــر عــى التــوايل لتبلــغ نحــو  7,528.9مليــون دوالر .وبذلــك
ارتفعــت نســبة التســهيالت االئتامنيــة إىل إجــايل ودائــع الجمهــور
يف الربــع الثــاين مــن العــام  2017ووصلــت إىل .%66.2
واســتحوذت قــروض عــى نحــو  %82.1من إجــايل التســهيالت خالل
هــذا الربــع ،مقابــل نحــو  %17.2حصــة الجــاري مديــن .واســتمرت
الضفــة الغربيــة يف االســتحواذ عــى نحــو  %86.8مــن إجــايل هــذه
التســهيالت ،مقابــل  %13.2لقطــاع غــزة .كــا اســتمرت ســيطرة
الــدوالر األمريــي عــى نحــو  %46.3مــن هــذه التســهيالت ،مقابــل
 %38.3للشــيكل االرسائيــي و  %14.0للدينــار األردين (الشــكل .)1-4
أ ّمــا بخصــوص توزيــع التســهيالت االئتامنيــة بحســب القطــاع،
فقــد بلغــت حصــة القطــاع العــام نحــو  %19.5مــن إجــايل هــذه
 -1مصــدر األرقــام يف هــذا القســم :ســلطة النقــد الفلســطينية ،آب  .2017امليزانيــة املجمعــة
للمصــارف ،قامئــة األربــاح والخســائر ،وقاعــدة بيانــات ســلطة النقــد.

10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
ﻋﻤﻼت أﺨرى دﯿﻨﺎر أردﻨﻲ

ﺸﯿﻛل

اﻟﻌﻤﻠﺔ

دوﻻر

وداﺌﻊ ﻷﺠل

وداﺌﻊ ﺘوﻓﯿر وداﺌﻊ ﺠﺎرﯿﺔ ﻗطﺎع ﺨﺎص
ﻨوع اﻟودﯿﻌﺔ

ر2017 ، 2

ر2017 ، 1

ﻗطﺎع ﻋﺎم

اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤودﻋﺔ
ر2016 ، 2

13
المراقب االقتصادي ,عدد 2017 / 50

التســهيالت ،تــاه قــروض متويــل الســلع االســتهالكية بنســبة ،%18.0
وجــاء يف املرتبــة الثالثــة قطــاع العقــارات واالنشــاءات بنســبة
 ،%17.9ثــم قطــاع التجــارة الداخليــة والخارجيــة بنســبة  %17.0من
إجــايل التســهيالت .يف حــن توزعــت النســبة الباقيــة بــن قطاعــات
الخدمــات والصناعــات والتعديــن إضافــة إىل قــروض لتمويــل رشاء
الســيارات واالســتثامر باألســهم وغريهــا مــن القطاعــات االخــرى
التــي تنــدرج تحــت القطــاع الخــاص كــا يوضــح الشــكل .2-4

شكل  4-4متوسط الفوائد الدائنة واملدينة بالعمالت املختلفة ()%
3

8
ﻓﺎﺌدة اﻻﻗراض

7.5

ﻓﺎﺌدة اﻹﯿداع

7

2

6.5

1.5

6
5.5

1

5

الودائع

0.5

4.5

0

4
رﺒﻊ ﺜﺎﻨﻲ

رﺒﻊ راﺒﻊ

رﺒﻊ أول

2017

رﺒﻊ ﺜﺎﻟث

رﺒﻊ ﺜﺎﻨﻲ

رﺒﻊ ﺜﺎﻨﻲ
.

2016
ﺸﯿﻛل

رﺒﻊ أول

رﺒﻊ راﺒﻊ

2017

دوﻻر

2016

شكل  :5-4قيمة الشيكات املقدمة للتقاص واملعادة
خالل الربع الثاين ( 2017مليون دوالر)
3,329.6

معدّالت الفائدة
تتأثــر مســتويات الفائــدة بأوضــاع الســيولة النقديــة يف املصــارف،
وبدرجــة التنافســية ودرجــة املخاطــرة املحيطــة ،هــذا إىل جانــب
السياســات النقديــة للمصــارف املركزيــة التــي تصــدر العمــات
املعنيــة .شــهد متوســط أســعار الفائــدة عــى اإلقــراض بعملــة

29.2

12.5
35.2

11.1
40.7

16.1
47.3

22.7

97.7

100.7

103.3

298.2

اإليرادات
صايف الفوائد
العموالت
أخرى
النفقات
النفقات التشغيلية
87.2
91.3
واملخصصات
10.4
14.2
الرضيبة
33.4
38.0
صايف الدخل*
* صايف الدخل= اإليرادات – النفقات

350.5

143.5
101.5
24.6
17.4
105.5

131.0
98.0
22.9
10.1
97.6

145.4
103.1
26.4
15.9
110.2

152.5
108.2
27.4
16.9
111.8

166.7
113.6
27.9
25.2
119.4

228.0

الربع
الثاين

2016
الربع
الثالث

الربع
الرابع

2017
الربع الربع
األول الثاين

4,000
3,000
2,000
1,000

229.4

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

رﺒﻊ ﺜﺎﻨﻲ

دﯿﻨﺎر

أرباح املصارف
منــت أربــاح املصــارف (صــايف الدخــل) خــال الربــع الثــاين مــن العام
 2017بنحــو  %16.2مقارنــة بالربــع الســابق ،وبنحــو  %24.5مقارنــة
بالربــع املناظــر ،لتبلــغ نحــو  47.3مليــون دوالر ،وذلــك جـراء ارتفــاع
اإليـرادات املتحققــة مــن كافــة العمليــات بنســبة أكــر مــن االرتفــاع
يف النفقــات .فقــد ارتفعــت إيـرادات املصــارف بنســبة  %9.3يف حــن
شــهدت النفقــات زيــادة بنســبة  %6.8مقارنــة بالربــع الســابق.
وشــكل الدخــل مــن الفوائــد نحــو  %68مــن إجــايل اإليــرادات
املتحققــة يف الجهــاز املــريف (الجــدول .)2-4

رﺒﻊ ﺜﺎﻟث

3,461.2

سـ ّجلت ودائــع الجمهــور منــوا ً خــال الربــع الثــاين مــن العــام 2017
بنحــو  %2.3مقارنــة بالربــع الســابق ،و %11.5مقارنة بالربــع املناظر،
لتبلــغ  11,379.5مليــون دوالر .توزّعــت بــن ودائــع للقطــاع الخــاص
بنحــو  %93.3مقابــل  %6.7ودائــع القطــاع العــام .كــا اســتمرت
ســيطرة الــدوالر األمريــي عــى إجــايل ودائع الجمهــور باســتحواذها
عــى حــوايل  %40.2منهــا ،تلتهــا عملــة الشــيكل اإلرسائيــي بنحــو
 ،%33.0ثــم الدينــار األردين بنســبة ( .%23.6الشــكل  .)3-4أخـرا بلغ
عــدد حســابات املودعــن يف املصــارف املرخصــة والعاملــة يف فلســطني
نحــو  3.079مليــون حســاب نهايــة الربــع الثــاين .2017
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2.5
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اﻟرﺒﻊ اﻟﺜﺎﻨﻲ

اﻟرﺒﻊ اﻷول

الشــيكل اتجاهــاً متصاعــدا ً مــن  %6.75يف الربــع األول  2017إىل
 %7.48يف الربــع الثــاين  .2017باملقابــل انخفــض متوســط فائــدة
اإلقـراض بعملتــي الدينــار (مــن  %7.16إىل  )%6.24والــدوالر (مــن
 %5.82إىل  )%5.76خــال نفــس الفــرة (انظــر الشــكل .)4-4
أ ّمــا فيــا يخــص فائــدة اإليــداع ،فقــد ارتفــع متوســط الفائــدة
عــى الــدوالر بشــكل هامــي (مــن  %1.13إىل  ،)%1.14باملقابــل
انخفــض متوســط فائــدة اإليــداع عــى الشــيكل (مــن  %1.56إىل
 )%1.17والدينــار األردين (مــن  %2.53إىل  )%1.90بــن الربعــن.
وأ ّدت هــذه التغــرات إىل ارتفــاع الهامــش بــن متوســط أســعار
الفائــدة عــى اإليــداع واإلقــراض عــى الشــيكل ليصــل إىل 6.31
نقطــة مئويــة يف الربــع الثــاين  ،2017مقابــل انخفــاض الهامــش عــى
الــدوالر والدينــار ليبلــغ  4.62و 4.34نقطــة مئويــة عــى الرتتيــب.

حركة املقاصة
ســجلت حركــة املقاصــة انكامشـاً خــال الربــع الثــاين مــن العــام ،2017
حيــث انخفــض عــدد الشــيكات املقدمــة للتقــاص بنســبة  %9.9مقارنــة
بالربــع الســابق ،وتراجعــت قيمتهــا بنحــو  %4.0خــال نفــس الفــرة،
ليبلــغ عددهــا نحــو  1.4مليــون شــيك بقيمــة  3,627.8مليــون دوالر.
باملقابــل ارتفــع عــدد الشــيكات املعــادة وقيمتهــا بنحــو  %2.2و%2.0
عــى الرتتيــب .جديــر بالذكــر أن حــوايل  %75.3مــن 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  %11.7مــن حيــث العــدد ،ونحــو  %7.1مــن
حيــث القيمــة .أمــا جغرافيـاً ،فقــد اســتحوذت الضفــة الغربيــة عــى
 %91.8مــن قيمــة الشــيكات املقدمــة للتقــاص خــال الربــع الثــاين
مــن العــام ( 2017مــا يعــادل  3,329.6مليــون دوالر) ،فيــا بلغــت
حصــة قطــاع غــزة نحــو  .%8.2وشــكلت قيمــة الشــيكات املعــادة
نحــو  %6.8مــن قيمــة الشــيكات املقدمــة للتقــاص يف الضفــة
الغربيــة مقابــل  %9.8يف القطــاع (الشــكل .)5-4
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بلــغ عــدد فــروع رشكات اإلقــراض املتخصصــة واملرخصــة نهايــة
الربــع الثــاين مــن العــام  2017نحــو  84فــرع ومكتــب ( 57فــرع
و 27مكتــب) .وق ّدمــت هــذه الــركات حــوايل  209.8مليــون دوالر
مــن القــروض ،اســتحوذت الضفــة الغربيــة عــى نحــو  %68.3منهــا،
حصــة قطــاع غــزة .واســتمرت ســيطرة القروض
مقابــل نحــو ّ %31.7
الحصــة األكــر مــن هــذه القــروض بنســبة ،%30.4
العقاريــة عــى ّ
ثــم القطــاع التجــاري بنحــو  ،%25.6تــاه القطــاع االســتهاليك بحوايل
 ،%13.1فيــا تــأيت قــروض القطــاع الزراعــي يف املرتبــة الرابعــة
بنســبة  .%12.2وقــد وفّــرت رشكات اإلقــراض املتخصصــة حــوايل
 647فرصــة عمــل .وارتفــع عــدد املقرتضــن النشــطني خــال هــذا
الربــع بنحــو  %0.5ليبلــغ نحــو  71,190مقــرض (الجــدول .)3-4
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ارتفــع عــدد فــروع ومكاتــب املصــارف العاملــة يف فلســطني يف الربع
الثــاين  2017مبقــدار  4فــروع مقارنــة مــع الربــع الســابق وبلــغ 317
فرع ـاً ومكتب ـاً ،منهــا  259يف الضفــة الغربيــة و 58يف قطــاع غــزة.
أمــا بالنســبة لتوزيــع الفــروع واملكاتــب حســب املصــارف ،فيبــن
الشــكل ( )6-4اســتحواذ بنــك فلســطني عــى نحــو  %22مــن العــدد
اإلجــايل.
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االنتشار املرصيف

شكل  :6-4عدد الفروع واملكاتب للمصارف العاملة
يف فلسطني (الربع الثاين )2017

جدول  :3-4بيانات رشكات اإلقراض املتخصصة
البيان

2017
الربع الربع
األول الثاين

الربع
الثاين

2016
الربع
الثالث

الربع
الرابع

167.1

183.0

209.8 210.0 199.4

إجاميل محفظة القروض
(مليون دوالر)
143.3 142.2 137.0 129.2 120.8
 الضفة الغربية66.5 67.8 62.4
53.8
46.3
 قطاع غزةعدد املقرتضني النشطني* 71,190 70,855 68,912 64,547 59,828
647 641 618
583
554
عدد املوظفني
* املقرتضني النشطني هم املقرتضني الفعليني الذين ما زال عليهم التزامات مالية لرشكة
اإلقراض ويسددونها شهرياً

صندوق  - 4الخدمات املرصفية واملالية للفلسطينيني داخل الخط األخرض
أعــد الدكتــور حســام جريــس ،املحــارض يف جامعــة بــر الســبع ،بحثــاً
تنــاول فيــه الخدمــات املرصفيــة واملاليــة املتاحــة للفلســطينيني داخــل
الخــط األخــر .وركّــز البحــث عــى التمييــز يف توفّــر هــذه الخدمــات
ويف تكاليفهــا بــن الوســطني الفلســطيني واليهــودي يف إرسائيــل .ونق ـ ّدم
فيــا يــي عرض ـاً ألبــرز املعلومــات التــي جــاءت يف البحــث.

الجهاز املرصيف يف خدمة فلسطينيي الداخل
يتكــون الجهــاز املــريف يف إرسائيــل مــن خمــس مجموعــات مرصفيــة
رئيســية تســيطر عــى  %93مــن مجمــل الفعاليــات البنكيــة .وهــذه
املجموعــات هــي :بنــك هبوعليــم ،بنــك لئومــي ،بنــك ديســكونت ،بنــك
مزراحــي طفاحــوت وبنــك هبينلئومــي هريشــون .وباإلضافــة إىل هــذه
املجموعــات هنــاك ثالثــة بنــوك مســتقلة وأربعــة فــروع لبنــوك أجنبيــة.
أ ّمــا املؤسســة البنكيــة املركزيــة التــي تعمــل يف خدمــة فلســطينيي
الداخــل فهــي «البنــك العــريب اإلرسائيــي» مــن مجموعــة بنــك لئومــي.
تأســس البنــك عــام  1960وهــو يــزود خدمــات ماليــة ومرصفيــة ويحــاول
ســد بعــض االحتياجــات الخاصــة بالفلســطينيني يف منطقــة الشــال

واملثلــث الجنــويب .وتنتــر فــروع البنــك يف  28بلــدة وتشــغل باإلجــال
 400موظــف .ويــزود البنــك خدمــات لـــ  %50مــن مجمــل الفلســطينيني
يف الداخــل .ومــن أهــم منافســيه يف البلــدات العربيــة الصغــرة بنــك
«مركنتيــل ديســكونت» (التابــع ملجموعــة «ديســكونت»).
تتمحــور فعاليــات البنــك «العريب-اإلرسائيــي» يف مجــاالت الخدمــات
البنكيــة املختلفــة لألفــراد وللمصالــح التجاريــة الصغــرة واملتوســطة.
وتصــل نســبة الربــح عــى رأس املــال مــن مجمــل أعــال البنــك إىل .%21
ونســبة الربــح هــذه هــي األعــى بــن البنــوك اإلرسائيليــة عــى اإلطــاق.
قــام مركــز املعلومــات واألبحــاث التابــع للكنيســت اإلرسائيــي بإج ـراء بحــث
ميــداين حــول القطــاع البنــي يف إرسائيــل عــام  2014يف املجتمعــن العــريب
واليهــودي .وتبــن مــن البحــث أ ّن عــدد فــروع البنــوك يف إرسائيــل يصــل إىل
 1,372فرعـاً ،تتــوزع بــن  760فرعـاً تعمــل يف الوســط اليهــودي ،و 514فرعـاً
تعمــل يف املــدن املختلطــة و 98يف الوســط العــريب (أي  %7فقــط مــن إجــايل
عــدد الفــروع) .كــا اتضــح أ ّن  %65مــن الفــروع يف املــدن والقرى الفلســطينية
تابعــة للبنــك «العريب-اإلرسائيــي» ولبنــك «مركنتيــل ديســكونت».
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التاميز يف البنية التحتية للجهاز املرصيف
يبـ ّـن الجــدول  1عــدد األشــخاص الذيــن تزيــد أعامرهــم عــن  15ســنة مقابل
كل فــرع بنــك يف الوســط اليهــودي والفلســطيني والتجمعــات املختلطــة.
ويالحــظ أ ّن كل فــرع مــرف عنــد فلســطينيي الداخــل يخــدم عــددا ً مــن
الزبائــن يزيــد بنســبة  %25عــن عــدد الزبائــن التــي يخدمهــا كل فــرع بنــك
يف الوســط اليهــودي .مــن ناحيــة ثانيــة فــإ ّن متوســط مســاحة الفــرع يف
البلــدات اليهوديــة  407م 2وهــو أعــى بحــوايل  %39مــن متوســط مســاحة
الفــرع يف البلــدات الفلســطينية والــذي يبلــغ  292م .2كــا أ ّن متوســط
عــدد الوظائــف يف كل فــرع يف املجمعــات الســكنية اليهوديــة هــو 15
وظيفــة مقابــل  12وظيفــة يف املجمعــات العربيــة .وكل وظيفــة تخــدم 257
شــخص يف الوســط اليهــودي مقابــل  352شــخص يف الوســط العــريب.
ويذكــر تقريــر «الكنيســت» أ ّن متوســط التكلفــة الشــهرية إلدارة
الحســابات الجاريــة العائليــة يف البنــك «العــريب -اإلرسائيــي» ويف بنــك
«مركنتيــل ديســكونت» هــي األعــى يف إرسائيــل .وتزيــد تكاليــف
الشــهرية التــي يتحملهــا املودعــون يف هذيــن البنكــن عــن مثيالتهــا
يف باقــي البنــوك بنســبة  .%2وأعــاد التقريــر هــذا إىل املخاطــر العاليــة
التــي ترتافــق مــع تركّــز أعــال هذيــن البنكــن عــى القــروض لألف ـراد
والــركات الصغــرة ،األمــر الــذي ينعكــس يف ارتفــاع نســبة الديــون
املتعــرة عندهــا .إذ بلغــت نســبة الديــون التــي يشــك البنــك بإمكانيــة
جبايتهــا  %1.59يف العــام  2015يف البنــك «العــريب -اإلرسائيــي»،
و %2.17يف بنــك «مركنتيــل» مقارنــة مــع نســبة  %0.7فقــط يف املصــارف
اإلرسائيليــة األخــرى.
جدول  :1توزّع السكّان وعدد فروع البنوك وموظفيها
يف التجمعات السكنية املختلفة
* عدد السكان فوق 15
سنة (ألف شخص)
نسبة مئوية
* عدد فروع البنوك
نسبة مئوية
* متوسط عدد الوظائف
يف كل فرع

التجمعات التجمعات التجمعات
اليهودية العربية املختلطة*

املجموع

3,176
%64

500
%10

1,255
%26

4,931
%100

760
%55

98
%7

514
%38

1,372
%100

15

12

23

15

* املــدن والتجمعــات الســكنية املختلطــة وتشــمل القــدس ،تــل أبيب-يافــا ،حيفــا،
عــكا ،النــارصة العليــا ،اللــد ،الرملــة ،معالوت-ترشــيحا ،وواحــة الســام.

وقامــت دائــرة اإلحصــاءات املركزيــة يف إرسائيــل بتوفــر معلومــات حــول
قــروض اإلســكان للفئــات الســكانية املختلفــة للعــام  .2014وتوثــق
األرقــام الفروقــات الشاســعة بــن اليهــود والعــرب مبــا يتعلــق بالقــروض
الســكنية .إذ أ ّن عــدد العائــات اليهوديــة الحاصلــة عــى قــرض ســكني
يفــوق بأربعــة أضعــاف عــدد العائــات العربيــة الحاصلــة عــى قــرض
كهــذا ،وأ ّن إجــايل قيمــة املبالــغ املتبقيــة للســداد يف الوســط اليهــودي
تزيــد عــى املبالــغ املناظــرة يف الوســط العــريب بـــ  136ضعــف .ووفق ـاً
إلحصــاء إنفــاق األرسة للعــام  1،2014يظهــر إن عــدد املقيمــن يف شــقق
ســكنية مملوكــة وغــر مرهونــة يصــل إىل  %83يف الوســط العــريب
مقابــل  %65يف الوســط اليهــودي .وال يعكــس هــذا وضعــا ماديــا أفضــل
لفلســطينيي الداخــل ولكــن يعكــس الضائقــة الســكنية الشــديدة
للســكان العــرب نتيجــة عــدم وجــود ســوق للقــروض الســكنية والنقــص
الواضــح لع ـرات اآلالف مــن الشــقق الســكنية.

املعطيات االجتامعية واالقتصادية
إ ّن املعطيــات االقتصاديــة واالجتامعيــة لفلســطينيي الداخــل صعبــة
وقاســية عــى مختلــف األصعــدة .ومــن بــن هــذه املعطيــات مــا يــي:
الفلســطينيون يف الداخــل هــم أقليــة ذات نســبة عاليــة مــن صغــار
الســن تبلــغ  %50مــن املجمــوع .كــا ان نســبة التكاثــر الطبيعــي
عاليــة وتصــل اىل  %3ســنويا .والفقــر منتــر بنســبة  %49مــن مجمــل
العائــات الفلســطينية ،وال تزيــد نســبة النســاء العامــات عــى .%20
ومتوســط ســنوات الحيــاة بــن الفلســطينيني يف الداخــل يبلــغ  74ســنة
مقابــل  83ســنة عنــد اليهــود 2 .والفلســطينون يف الداخــل محافظــون
بــإدارة أموالهــم وميلكــون القليــل مــن األوراق املاليــة .وهــم بشــكل
عــام ال يدركــون ماهيــة أســواق املــال ويفضلــون برامــج التوفــر طويلــة
األمــد مقارنــة بالوســط اليهــودي ،وال تزيــد نســبة مــن لديهــم حســاب
بنــي  %40فقــط (ممــن تزيــد أعامرهــم عــى  15ســنة) .عــى أ ّن هــذه
املعطيــات ،وبالرغــم مــن صعوبتهــا ،تخبــئ بــن طياتهــا عالمــات تؤكد أ ّن
الفلســطينيني يف الداخــل ميثلــون الطاقــة الكامنــة القادمــة لنمــو البنــوك
يف املســتقبل ،بعــد أن قامــت معظــم البنــوك الكــرى باســتغالل أغلبيــة
طاقــات النمــو يف الوســط اليهــودي .ولقــد باتــت البنــوك اإلرسائيليــة
تعــي جيــدا ً مــدى الطاقــة الكامنــة يف الوســط العــريب يف الداخل وتســعى
مــن أجــل زيــادة فعالياتهــا داخــل املــدن والقــرى العربيــة وتهــدف إىل
تحســن وتنويــع الخدمــات البنكيــة املقدمــة للفلســطينيني.

القروض السكنية

يتضــح مــن معطيــات بنــك إرسائيــل أ ّن إجــايل قيمــة االعتــادات مــن
املصــارف اإلرسائيليــة للقطــاع األهــي بلــغ  504مليــار شــيكل (أو  140مليــار
دوالر) يف  ،2015يف حــن أ ّن االعتــادات املمنوحــة يف الوســط العــريب بلغت 4
مليــار دوالر فقــط .إ ّن أحــد العوائــق الكبــرة أمــام حصــول األفـراد واملصالــح
الصغــرة العربيــة عــى اعتــاد يتمثــل بــرورة تقديــم ضامنــات ورهونــات
للبنــوك التجاريــة .وعملي ـاً ال توافــق البنــوك التجاريــة واملؤسســات املاليــة
يف العديــد مــن األحيــان عــى قبــول أمــاك أو عقــارات فرديــة أو تجاريــة
كضامنــات للقــروض .وتشــر معطيــات وزارة اإلســكان أ ّن 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  .%7باملقابــل فــإ ّن نســبة الحاصلــن عــى قــرض
ســكني يف الوســط اليهــودي تبلــغ  %33مــن مجمــل العائــات.

 -1دائرة اإلحصاءات املركزية ،استطالع النفقات العائلية ومستوى املعيشة.2014 ،
 -2التبايــن يف متوســط ســنوات الحيــاة املتوقعــة ،إضافــة إىل أن خطــر املــوت املبكــر أعــى
عنــد الســكان الفلســطينيني منــه عنــد الســكان اليهــود ،يعنــي عملي ـاً أ ّن الفلســطينيني
داخــل الخــط األخــر ميولــون األف ـراد مــن الوســط اليهــودي يف صنــدوق التقاعــد املشــرك.
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 -5القطاع املايل غري املرصيف

1

قطاع األوراق املالية
بلغــت القيمــة الســوقية ألســهم الــركات املدرجــة يف بورصــة
فلســطني  3.63مليــار دوالر مــع نهايــة الربــع الثــاين مــن العــام
 ،2017مرتفعــة بنســبة  %1عـ ّـا كانــت عليــه نهايــة الربــع األول
مــن العــام  2017وهــذا يعــادل نســبة  %27.1مــن الناتــج املحــي
اإلجــايل باألســعار الجاريــة  .مــن جهــة أخــرى ،بلــغ إجــايل عــدد
املتعاملــن يف ســوق األوراق املاليــة نحــو  72,153متعامــل ،منهــم
 %4.7مــن املتعاملــن األجانــب ،غالبيتهــم مــن األردن( .انظــر
الجــدول )1-5

شكل  :1-5توزيع القيمة السوقية ألسهم البورصة وفقا لصفة
املتعامل كام هي يف نهاية الربع الثاين من العام ( 2017مليون دوالر)
ﻤوظﻔﻲ وﺴطﺎء اﻟﺴوق
% 0.33

أطراف ذوي ﻋﻼﻗﺔ *
% 8.54

شــهدت مــؤرشات بورصــة فلســطني للربــع الثــاين مــن العــام 2017
ارتفاع ـاً ملحوظ ـاً مقارن ـ ًة عـ ّـا كانــت عليــه نهايــة الربــع األول .إذ
ارتفــع عــدد األســهم املتداولــة وقيمــة التــداول بنســبة %70.7
و %29.1عــى التــوايل .ويُعــزى ذلــك بشــكل أســايس إىل النشــاط
امللحــوظ عــى تــداول أســهم واحــدة مــن الــركات املدرجــة وهــي
رشكــة فلســطني للتنميــة واالســتثامر (باديكــو) ،حيــث اســتقطع
تــداول أســهم هــذه الرشكــة  %45مــن إجــايل التــداول خــال
الربــع الثــاين مــن العــام .2017
عــى أن املقارنــة بــن الربــع الثــاين  2017مــع الربــع املناظــر 2016
توضــح انخفــاض حجــم وقيمــة التــداول بنســبة  %22.4و %25عــى
التــوايل .ويعــود ذلــك إىل تنفيــذ عــدد مــن الصفقــات املؤسســاتية
كبــرة الحجــم يف الربــع الثــاين  ،2016أهمهــا عمليــة االســتحواذ
التــي متّــت بــن اثنــن مــن البنــوك املدرجــة يف بورصــة فلســطني.
باإلضافــة إىل إعــادة متركــز بعــض املســتثمرين االســراتيجيني يف
عــدد مــن الــركات املدرجــة.
يوضــح الشــكل  ،1-5صفــة املتعاملــن يف البورصــة تبعـاً لحصصهــم
النســبية مــن القيمــة الســوقية للتعامــات .ويتضّ ــح مــن الشــكل أ ّن
حصــة الــركات بلغــت ( %39.62بقيمــة  1,437.2مليــون دوالر) يف
ّ
حــن بلغــت حصــة األفـراد ( %27.42بقيمــة  994.9مليــون دوالر).
 -1مصــدر األرقــام يف هــذا القســم :هيئــة ســوق رأس املــال الفلســطينية  .2017وبورصــة
فلســطني  .2017وجميــع بيانــات وإحصائيــات قطــاع التأمــن ال تشــمل بيانــات رشكــة
املجموعــة األهليــة للتأمــن.

% 1.97

ﺒﻨوك

% 5.94

ﺼﻨﺎدﯿق اﺴﺘﺜﻤﺎر
% 5.75

أﻓراد

% 27.42

جدول  :1-5بعض املؤرشات عىل نشاط التداول
يف بورصة فلسطني
الربع الثاين الربع األول الربع الثاين
2017
2017
2016
58.93
34.53
عدد األسهم املتداولة (مليون سهم) 75.90
قيمة األسهم املتداولة (مليون
92.96
71.99
123.90
دوالر)
3,627.91 3,591.34 3,199.94
القيمة السوقية (مليون دوالر)
72,153 72,285 72,927
إجاميل عدد املتعاملني
68,758 68,891 69,478
 فلسطيني3,395
3,394
3,449
 -مواطن أجنبي

ﺸرﻛﺎت ﺘﺄﻤﯿن

ﺸرﻛﺎت

% 39.62

ﺠﻬﺎت ﺤﻛوﻤﯿﺔ
% 10.44

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

شكل  :2-5توزيع مكونات محفظة التأمني حسب منتجات
قطاع التأمني كام هو يف نهاية الربع الثاين 2017
اﻟﺼﺤﻲ
% 13

ﻫﻨدﺴﻲ
اﻟﺤﯿ ﺎة
%2

اﻟﻌﻤﺎل

% 10

اﻟﺤرﯿق

%2

%7

ﺒﺤري

أﺨرى

%1

%9

ﺘﺄﻤﯿن اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟﻤدﻨﯿﺔ اﻟﺘﺎﻤﯿﻨﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ اﻻﺨرى
%2
%2

اﻟﻤرﻛﺒﺎت
% 61

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

% 19.16

% 6.38

اﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻻﻫﻠﯿﺔ ﻟﻠﺘﺎﻤﯿن
% 10.50

ﺸرﻛﺔ اﻟﺘﻛﺎﻓل ﻟﻠﺘﺄﻤﯿن
% 15.06

ﺸرﻛﺔ اﻟﻤﺸرق ﻟﻠﺘ ﺄﻤﯿن
% 8.96

ﺸرﻛﺔ ﻓﻠﺴطﯿن ﻟﺘﺄﻤﯿن اﻟرﻫن
اﻟﻌﻘﺎري

% 0.07
ﺸرﻛﺔ ﺘرﺴت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﺄﻤﯿن
% 22.93

اﻟﺸرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤدة ﻟﻠﺘﺄﻤﯿن
% 16.66

ﺸرﻛﺔ ﻤت ﻻﯿف اﻟﯿﻛو
% 0.28
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قطاع التأمني
شــهدت محفظــة التأمــن (إجــايل أقســاط التأمــن املكتتبــة) نهايــة
الربــع الثــاين  2017انخفاضــاً بنســبة  %7.7و %5.8مقارنــ ًة مــع
الربــع األول  2017والربــع املناظــر  2016عــى التــوايل ،ويــأيت ذلــك
يف ســياق التذبــذب الطبيعــي إلجــايل أقســاط التأمــن املكتتبــة
مــا بــن أربــاع العــام الواحــد .باملقابــل ارتفعــت صــايف التعويضــات
املتكبــدة للقطــاع بنســبة  %6.2مــع نهايــة الربــع الثــاين للعــام
 2017مقارنـ ًة بالفــرة نفســها مــن العــام الســابق .يف حــن مل تشــهد
اســتثامرات قطــاع التأمــن منــوا ً ملحوظـاً يف نهايــة الربــع الثــاين مــن
العــام  ،2017مكتفيــة بنســبة منــو بلغــت  %3.1مقارنــة مبــا كانــت
عليــه مــع نهايــة الربــع الســابق( .انظــر الجــدول )2-5

شكل  :4-5توزيع مكونات محفظة التأجري التموييل حسب
طبيعة املأجور كام هي يف نهاية الربع الثاين من العام 2017
ﻤﺎل ﻤﻨﻘول
% 2.70

ﺸﺎﺤﻨﺎت وﻤرﻛﺒﺎت ﺜﻘﯿﻠﺔ
% 3.38

ﺴﯿﺎرات

%93.92

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

إجاميل أقساط التأمني املكتتبة
إجاميل استثامرات رشكات التأمني
صايف التعويضات املتكبدة يف قطاع التأمني
صايف األقساط املكتسبة /إجاميل أقساط
التأمني املكتتبة
صايف التعويضات املتكبدة  /صايف األقساط
املكتسبة

الربع
الثاين
2017
63.4
212.9
()34.5

الربع
الثاين
2016
67.3
196.6
()32.5

الربع
األول
2017
68.7
206.6
()33.9

%73.6

%84.6 %75.4

%65.5

%64.4 %65.5

يوضّ ــح الشــكل  ،2-5أ ّن محفظــة التأمــن مــا زالــت تشــهد تركّـزا ً كبـرا ً
لصالــح تأمــن املركبــات والــذي بلغــت نســبته  %61مــن إجــايل
املحفظــة التأمينيــة ،يليهــا التأمــن الصحــي بنســبة  .%13كــا يالحظ
مــن الشــكل  3-5أ ّن هنــاك تركّـزا ً واضحـاً يف الحصــص الســوقية بــن
رشكات التأمــن ،حيــث تســتحوذ رشكتــان مــن أصــل تســعة رشكات
عاملــة يف القطــاع عــى نحــو  %42مــن إجــايل األقســاط املكتتبــة
يف قطــاع التأمــن الفلســطيني نهايــة الربــع الثــاين .2017

قطاع التأجري التموييل
بلــغ عــدد رشكات التأجــر التمويــي املرخصــة مــن قبــل هيئــة
ســوق رأس املــال  13رشكــة .ولقــد طــرأ انخفــاض يف قيمــة عقــود
التأجــر التمويــي يف الربــع الثــاين مــن العــام  2017بنســبة %37.5
مقارنـ ًة بالربــع املناظــر مــن العــام  ،2016إضافـ ًة إىل انخفــاض عــدد
عقــود التأجــر التمويــي بنســبة  %53.5يف نفــس الفــرة .ويعــود
ذلــك إىل زيــادة تحفــظ بعــض الــركات يف منــح التمويــل نظــرا ً

للمخاطــر املرافقــة للعمليــة ،واىل صعوبــة وصــول الــركات إىل
مصــادر التمويــل املســتدامة للمســاهمة يف التوســع بعملياتهــا.
(انظــر الجــدول .)3-5
جدول  :3-5إجاميل قيمة عقود التأجري التموييل
وعدد عقود التأجري التموييل

الربع الثاين2016 ،
الربع األول2017 ،
الربع الثاين2017 ،

عدد عقود التأجري
قيمة عقود التأجري
التموييل
التموييل(مليون دوالر)
637
32.0
367
19.3
296
20.0

ويوضــح الشــكل  4-5تركّــز عقــود التأجــر التمويــي بنســبة
 %93.92يف مجــال الســيارات .ويعــود هــذا الرتكّــز إىل ســهولة
تســجيل ملكيــة الســيارات يف دوائــر الســر وتــدين مخاطرهــا بالتــايل
 .ولقــد طــرأ انخفــاض يف عــدد العقــود الخاصــة بالســيارات يف
الربــع الثــاين مقارنــة بالربــع املناظــر مقابــل ارتفــاع بعقــود التأجــر
الخاصــة بالشــاحنات واملركبــات الثقيلــة واملــال املنقــول ،ويعــود
الســبب الرئيــس لقلــة الرتكــز يف املعــدات بســبب إحجــام الــركات
عــى متويلهــا نظـرا ً الرتفــاع املخاطــرة املتعلقــة بامللكيــة .ويتوقــع أن
تزيــد العقــود الخاصــة باملعــدات يف الفـرات القادمــة إثــر صــدور
قانــون ضــان الحقــوق يف املــال املنقــول والتعليــات الخاصــة بــه
ووضعــه موضــع التطبيــق الفعــي.
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 -6مؤرشات االستثامر

1

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

تأسســت رشكــة ســوق فلســطني لــأوراق املاليــة يف العــام  1995كرشكــة رخص البناء

مســاهمة خاصــة ،وعقــدت أوىل جلســات التــداول يف شــباط  .1997ويف يعــرض الشــكل  1-6التطــ ّور يف عــدد تراخيــص البنــاء املســ ّجلة
مطلــع شــباط مــن العــام  2010تحولــت إىل رشكــة مســاهمة عامــة تجاوب ـ
ـوقاً ومســاحات األبنيــة املرخّصــة .وصــل عــدد رخــص البنــاء يف الربــع
مــع قواعــد الحوكمــة الرشــيدة والشــفافية .ويف أيلــول  2010أطلقــت السـ
هويتهــا املؤسســاتية الجديــدة لتصبــح «بورصــة فلســطني» وتــم إدراج الثــاين  2017إىل  2,184ترخيــص ،بارتفــاع مبعــدل  %5عــن الربــع
أســهمها للتــداول يف  .2012وتعمــل البورصــة تحــت إرشاف هيئــة ســوق رأس الســابق .كــا بلغــت حصــة املبــاين غــر الســكنية مــن هــذا العــدد
ـكل حــوايل  .%9مــن ناحيــة ثانيــة ،بلغــت املســاحات املرخصــة
املــال الفلســطينية ،طبق ـاً لقانــون األوراق املاليــة رقــم ( )12لســنة  .2004الـ ّ
يف الربــع الثــاين  2017نحــو  884.1ألــف مــر مربــع ،وهــذا أقــل
وصــل عــدد رشكات األوراق املاليــة األعضــاء بالبورصــة إىل  8رشكات ،كــا بنحــو  %16عــن املســاحات املرخّصــة يف الربــع الســابق.

بلــغ عــدد الوســطاء املعتمديــن مــن البورصــة واملرخصــن مــن الهيئــة 40
وســيط .مــن ناحيــة ثانيــة ،بلــغ عــدد الــركات املدرجــة بالبورصــة 48
رشكــة يف أواســط أيلــول  .2017ويوضــح الجــدول  1تــوزع هــذه الــركات
عــى القطاعــات املختلفــة .كــا وصلــت القيمــة الســوقية لهــا نحــو
 3.836مليــار دوالر .وال متثــل هــذه القيمــة ســوى مقدارهــا  %0.3مــن
إجــايل القيمــة الســوقية للبورصــات واألســواق املاليــة العربيــة يف نهايــة
العــام  .2016ولقــد حلــت بورصــة فلســطني يف املركــز  13مــن أصــل 16
بورصــة وســوق مــايل يف املنطقــة العربيــة.

بلــغ عــدد املســتثمرين يف بورصــة فلســطني مــن غــر املقيمــن يف الضفــة
والقطــاع  3,395مســتثمر يف آخــر حزيــران  ،2017كــا بلغــت نســبة
األســهم التــي ميتلكونهــا  %37مــن القيمــة الســوقية للــركات املدرجــة
يف البورصــة .وميثــل هــذا انخفاضـاً عــن النســبة يف نهايــة الربــع الثالــث
مــن العــام  2016والتــي بلغــت  %40كــا يوضــح الجــدول .2
جدول  :1توزع الرشكات املدرجة بالبورصة عىل القطاعات املختلفة
عدد الرشكات املدرجة
13
12
9
7
7
48

القطاع
الصناعة
الخدمات
االستثامر
البنوك والخدمات املالية
التأمني
املجموع

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

سيارات من السوق
الخارجي (جديد )

الشهر

806
666
690
2,162

نيسان
أيار
حزيران
املجموع

سيارات من

سيارات من
السوق الخارجي
(مستعمل)

السوق االرسائييل املجموع
(مستعمل )

204
218
144
566

1,458
2,186
1,723
5,367

2,468
3,070
2,557
8,095

شكل  :1-6مجموع رخص األبنية الصادرة ومجموع
املساحات املرخصة يف فلسطني
1,100

أﻟف م2

2,500

1,050

2,400

1,000

2,300

800
750

اﻟرﺒﻊ اﻟﺜﺎﻨﻲ 2017

850

ﻤﺠﻤوع اﻟﻤﺴﺎﺤﺎت اﻟﻤرﺨﺼﺔ

اﻟرﺒﻊ اﻟﺜﺎﻨﻲ 2017

900

اﻟرﺒﻊ اﻷول 2017

950

اﻟرﺒﻊ اﻷول 2017

69,225
69,007
68,890
68,758

3,436
3,411
3,395
3,395

1,108.6
1,112.8
1,172.8
1,187.2

584.2
582.3
582.0
584.8

1,993
2,060
2,248
2,287

1,319
1,329
1,336
1,340

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

اﻟرﺒﻊ اﻟﺜﺎﻨﻲ 2016

غري االستثامر االستثامر االستثامر االستثامر
املحليني
املقيمني املحيل األجنبي املحيل األجنبي

نسبة غري
املقيم إىل
اإلجاميل %
%40
%39
%37
%37

أعــداد الســيارات املس ـ ّجلة للمــرة األوىل هــي مــؤرش معتمــد عــى
الحالــة االقتصاديــة وتوقّعــات الســكان .إذ نظــرا ً الرتفــاع أســعار
الســيارات وأل ّن رشاءهــا غالبـاً مــا يتــم عــر االقـراض املــريف ،فــإ ّن
هــذا املــؤرش يعـ ّـر عــن املنــاخ االقتصــادي والتوقعــات .بلــغ عــدد
الســيارات الجديــدة واملســتعملة (املسـ ّجلة للمــرة األوىل) يف الضفــة
الغربيــة يف الربــع الثــاين مــن العــام  8,095 ،2017ســيارة .وهــذا
يقــل مبقــدار  1,932ســيارة عــن عددهــا يف الربــع الســابق ،ويرتفــع
مبقــدار  685ســيارة عــن عددهــا يف الربــع املناظــر مــن العــام 2016
(انظــر الجــدول .)1-6

اﻟرﺒﻊ اﻟﺜﺎﻨﻲ 2016

ر2016 ،3
ر2016 ،4
ر2017 ،1
ر2017 ،2

عدد األسهم اململوكة
عدد املستثمرين
(مليون)

قيمة األسهم اململوكة (مليون )$

أعداد السيارات

2,200
2,100
2,000
1,900

ﻤﺠﻤوع اﻟرﺨص اﻟﺼﺎدرة

 -1مصــدر األرقــام يف هــذا القســم :الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني  ،2017إحصــاءات
رخــص األبنيــة .ووزارة املاليــة  ،2017دائــرة الجــارك واملكــوس.
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 -7األسعار والتضخّم

1

يقيــس الرقــم القيــايس ألســعار املســتهلك أســعار مجموعــة مختــارة
مــن الســلع والخدمــات األساســية التــي تعكــس منــط االســتهالك
الوســطي للعائــات يف االقتصــاد (ومجموعــة هــذه الســلع والخدمــات
يُطلــق عليهــا اســم «سـلّة االســتهالك») .ومعـ ّدل التضخــم هــو معــدل
االرتفــاع يف الرقــم القيــايس بــن تاريخــن محدديــن.

ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌوﯿﺔ )(%
4

115
اﻟرﻗم اﻟﻘﯿﺎﺴﻲ ﻷﺴﻌﺎر اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك
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2

ﻤﻌدل اﻟﺘﻀﺨم
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ر15 ، 2

ر14 ، 4

ر14 ، 2

ر13 ، 4

ر13 ، 2

ر12 ، 4

ر12 ، 2

ر11 ، 4

أﺴﻌﺎر اﻟﻤﻨﺘﺞ

120

أﺴﻌﺎر اﻟﺠﻤﻠﺔ

115

ر17 ، 2

ر16 ، 4

ر16 ، 2

ر15 ، 4

ر15 ، 2

ر14 ، 4

ر14 ، 2

ر13 ، 4

ر13 ، 2

ر12 ، 4

ر12 ، 2

ر11 ، 4

 -1مصــدر األرقــام يف هــذا القســم :الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني .2017 ،مســوح
األرقــام القياســية .2017 - 2010 ،بالتعــاون مــع ســلطة النقــد الفلســطينية لحســاب القـ ّوة
الرشائيــة.
 -2تع ـ ّرف القــوة الرشائيــة عــى أنّهــا “القــدرة عــى رشاء الســلع والخدمــات باســتخدام مــا
ميلكــه الفــرد مــن ثــروة ،وتعتمــد عــى دخــل املســتهلك وعــى التغــر يف معــدل األســعار
وســعر رصف العملــة ،لــذا فــإ ّن التغــر يف القــوة الرشائيــة بافـراض ثبــات الدخــل = معــدل
التغــر يف ســعر رصف العملــة مقابــل الشــيكل  -معــدل التضخــم.

125

ر11 ، 2

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

ر11 ، 2

130

ر10 ، 4

القــوة الرشائيــة للشــيكل :يقيــس معــ ّدل التضخــم يف االقتصــاد تطــ ّور
القــوة الرشائيــة لكافّــة األفــراد الذيــن يتلقــون رواتبهــم بالشــيكل
وينفقــون كامــل دخلهــم بهــذه العملــة .وتشــر بيانــات الجهــاز املركــزي
لإلحصــاء الفلســطيني إىل انخفــاض مؤرش أســعار املســتهلك بنحــو %0.47
خــال الربــع الثــاين  2017مقارنــة بالربــع الســابق ،وهــو مــا يعنــي ارتفــاع
القــوة الرشائيــة بعملــة الشــيكل بنفــس املقــدار .باملقابــل بلــغ معــدل
التضخــم خــال هــذا الربــع نحــو  %0.22مقارنــة بالربــع املناظــر ،مــا
يعنــي انخفــاض القــوة الرشائيــة للشــيكل بنحــو  %0.22خــال العــام.

-3

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

ر10 ، 2

األسعار والقوة الرشائية

2

ر10 ، 4

90

-2

أسعار الجملة وأسعار املنتج
انخفــض الرقــم القيــايس ألســعار الجملــة (ســعر البيــع إىل تجــار التجزئــة)
بنســبة  %3.04بــن الربــع الثــاين  2017واألول  ،2017ونتــج هــذا عــن
انخفــاض أســعار الجملــة للســلع املحليــة مبقــدار  ،%4.40كــا انخفضــت
أســعار الجملــة للســلع املســتوردة مبقــدار  .%0.66باملقابــل ارتفــع الرقــم
القيــايس ألســعار املنتــج (األســعار التــي يتلقّاهــا املنتجــون املحلّيــون) بنســبة
 %4.74بــن الربعــن ،ونتــج هــذا االرتفــاع عــن ارتفــاع أســعار املنتــج للســلع
املنتجــة واملســتهلكة محليـاً بنســبة  .%5.63باملقابــل انخفضــت أســعار املنتــج
للســلع املنتجــة محليـاً ومصــدرة للخــارج مبقــدار ( %0.88انظــر الشــكل .)2-7

3

ر10 ، 2

يبــن الشــكل  1-7منحيــن ،يص ـ ّور األول تطــور الرقــم القيــايس ألســعار
املســتهلك (عــى املحــور األميــن) انطالق ـاً مــن قيمتــه يف ســنة األســاس
 .100 = 2010أ ّمــا املنحنــى الثــاين فيقيــس (عــى املحــور األيــر)
التبــدل املئــوي يف الرقــم القيــايس ألســعار املســتهلك يف كل ربــع ســنة
مقارنــة مــع الربــع الســابق عليــه ،أي معــ ّدل التضخــم يف كل ربــع
ســنة .وصــل الرقــم القيــايس ألســعار املســتهلك يف الربــع الثــاين 2017
إىل  111.00مقارنــة مــع  111.52يف الربــع األول  .2017أي أ ّن معــ ّدل
التضخــم بــن الربعــن الثــاين  2017واألول  2017كان ســالباً (انخفــاض
يف األســعار) مبقــدار  .%0.47وجــاء هــذا االنخفــاض نتيجــة انخفــاض
أســعار مجموعــة املــواد الغذائيــة واملرشوبــات املرطبــة مبقــدار ،%1.81
وأســعار مجموعــة خدمــات التعليــم مبقــدار  ،%1.54وأســعار مجموعــة
النقــل واملواصــات مبقــدار  .%0.93بينــا شــهد الربــع الثــاين 2017
تضخ ـاً موجب ـاً بنســبة  %0.22باملقارنــة مــع الربــع املناظــر .2016

شكل  :1-7تط ّور الرقم القيايس ألسعار املستهلك ومعدّ ل
التضخم (سنة األساس )2010

110

شكل  :3-7تطور القوة الرشائية بالعمالت املختلفة
خالل الربع الثاين ( 2017نسبة مئوية)
0.47
-0.22

) (%ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌوﯿﺔ
1
0
-1
-2

-3.67

-3

-3.67

-4
-5.95

-5

-6.02

-6
-7

اﻟدﯿﻨﺎر

اﻟدوﻻر
ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻟرﺒﻊ اﻟﻤﻨﺎظر

اﻟﺸﯿﻛل
ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻟرﺒﻊ اﻟﺴﺎﺒق

خــال نفــس الفــرة .وبنــا ًء عــى ذلــك ،فــإن القــوة الرشائيــة لألفـراد الذيــن
يتلقــون رواتبهــم بالــدوالر وينفقــون كامــل مرصوفاتهــم بالشــيكل ،قــد
تراجعــت خــال الربــع الثــاين  2017بنحــو  %3.67بــن الربعــن املتالحقــن،
ومبقــدار  %6.02بــن الربعــن املتناظريــن .ونظ ـرا ً الرتبــاط الدينــار األردين
مــع الــدوالر بســعر رصف ثابــت فقــد شــهدت القــوة الرشائيــة للدينــار
تقريبــا نفــس التطــورات التــي شــهدها الــدوالر (الشــكل .)3-7
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صندوق  - 6التضخم بني املحيل واملستورد من إرسائيل
التضخــم هــو املعــ ّدل الــذي يــزداد عليــه املســتوى العــام لألســعار يف التضخم بني الضفة والقطاع

بلــد مــا خــال فــرة زمنيــة معينــة .ويتمثــل املســتوى العــام لألســعار
هــذا بأســعار مجموعــة منتقــاة مــن الســلع والخدمــات التــي تعــر
عــن االســتهالك املتوســط للعائلــة املتوســطة يف البلــد املعنــي .ويطلــق
عــى هــذه املجموعــة مــن الســلع والخدمــات اســم «ســلة االســتهالك».
ومعــدل التضخــم هــو واحــد مــن أهــم املــؤرشات االقتصاديــة ،فهــو
ال يعــر فحســب عــن التبــدل يف القــوة الرشائيــة للجمهــور ،بــل أيض ـاً
عــن التبايــن بــن النمــو االســمي والحقيقــي ،وعــن عوائــد االســتثامر
الحقيقيــة ،وتبــ ّدل التنافســية الدوليــة واملعــ ّدالت التــي يتوجــب أن
تــزداد عليهــا األجــور والتعويضــات للحفــاظ عــى قيمتهــا الحقيقيــة.

يصــور الشــكل  1معـ ّدل التضخــم يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة خالل
 20عامـاً بــن  1997و .2016ومــن املهــم التأكيــد أ ّن النقــاط عــى املنحيــن متثّــل
معـ ّدل التضخــم يف كل ســنة بالنســبة للســنة الســابقة عليهــا ،أ ّي املعـ ّدل املئــوي
لالرتفــاع يف الرقــم القيــايس ألســعار املســتهلك مــن ســنة إىل أخــرى.
شكل  :1معدّ ل التضخم يف الضفة الغربية وقطاع غزة ()%
16
14
12

سلة املستهلك يف فلسطني
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2016
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2014

2013
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2009
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2007

2006

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 احتاللهــا للضفــة الغربيــة عــام .1967
* بيانــات القــدس  J1تشــمل ذلــك الجــزء مــن محافظــة القــدس الــذي ضمتــه إرسائيــل
بعيــد احتاللهــا للضفــة الغربية عــام .1967

2005

100.0000 100.0000 100.0000

2004

12.5028 16.3756

9.9135

2003

2.7000

1.6527

1.8566

2002

2.5117

3.3806

3.5926

ﻗطﺎع ﻏزة

2001

2.6941

2.3937

1.7833

0
2000

1.0000
املواد الغذائية واملرشوبات املرطبة 35.0175
4.3089
املرشوبات الكحولية والتبغ
6.2857
األقمشة واملالبس واألحذية
8.8652
املسكن ومستلزماته
األثاث واملفروشات والسلع املنزلية 5.3590
3.9328
الخدمات الطبية
13.8281
النقل واملواصالت
3.5508
االتصاالت
السلع والخدمات الرتفيهية
2.0673
والثقافية
3.3886
خدمات التعليم
خدمات املطاعم واملقاهي
1.9198
والفنادق
11.4763
سلع وخدمات متنوعة
الرقم القيايس العام ألسعار
100.0000
املستهلك

2

1999

أقسام اإلنفاق الرئيسية

فلسطني

التوزيع النسبي ()%
الضفة
القدس
قطاع غزة
الغربية**
*1J
0.5901 0.3415 0.0684
34.9556 41.1820 23.6719
5.2219 2.3220 4.0605
5.7950 7.0944 6.9074
8.8268 8.7349 9.2789
4.8289 6.5546 5.4239
4.4389 3.0826 3.3219
15.3316 7.9311 18.3655
3.4552 3.1687 4.6886

4

1998

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

6

1997

يســجل الجــدول  1األوزان الرتجيحيــة يف ســلة املســتهلك يف فلســطني والتــي
يتــم عــى أساســها حســاب الرقــم القيــايس ألســعار املســتهلك وحســاب
معــدل التضخــم بالتــايل .يالحــظ أوالً أ ّن األوزان الرتجيحيــة للســلة يف
فلســطني هــي املتوســط املرجــح لــأوزان يف ســات القــدس والضفــة
والقطــاع .وتعــر األوزان الثالثــة عــن الثقــل االســتهاليك لــكل مــن املناطــق
الثــاث ( %59للضفــة %34 ،للقطــاع و %7للقــدس كــا هــو مســجل يف
الســطر األول مــن الجــدول) .ثانيـاً ،أ ّن بنيــة ســلة املســتهلك تختلــف مــن
مــكان إىل آخــر تبع ـاً ملســتوى الدخــل :قــارن مثــا حصــة املــواد الغذائيــة
واملرشوبــات مــن إجــايل اإلنفــاق يف القطــاع ( )%41مــع حصتهــا يف
القــدس ( %24فقــط) .كــا تتبايــن تبع ـاً لألحــوال االجتامعيــة والعــادات
والخصائــص الجغرافيــة (يذهــب  %15مــن اإلنفــاق املتوســط يف الضفــة
إىل النقــل واملواصــات يف حــن ال تزيــد النســبة عــى  %8يف قطــاع غــزة).
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اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐرﺒﯿﺔ*

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

يتضــح مــن الشــكل أ ّن التضخــم يف العــام  2008يش ـكّل اســتثنا ًء خــال
العقديــن املاضيــن .إذ وصــل إىل  %9.8يف الضفــة ونحــو  %14يف القطــاع
(وإىل نحــو  %10يف فلســطني) .ويعــزى الســبب الرئيــس يف هــذا إىل
االرتفــاع يف أســعار املــواد الغذائيــة يف الســوق الدوليــة يف ذلــك العــام،
والــذي انعكــس بارتفــاع أســعار الغــذاء مبعــدل يقــرب مــن  %18يف
الضفــة و %22يف قطــاع غــزة .يضــاف إىل ذلــك االرتفــاع الكبــر يف املنــح
واملســاعدات الخارجيــة يف العــام  2008مقارنــة بالعــام الســابق ،والــذي
بلــغ نحــو  .%50أخـرا ً هنــاك تأثــر إغــاق املعابــر التجاريــة ،وخصوصـاً
معــر املنطــار التجــاري ،األمــر الــذي أثّــر عــى حركــة الســلع وأدى إىل
ارتفــاع األســعار يف قطــاع غــزة بأعــى مــا كانــت عليــه يف الضفــة.
يالحــظ مــن الشــكل أيض ـاً أ ّن مع ـ ّدل التضخــم يف القطــاع كان يف معظــم
الســنوات أدىن مــن املعــدل يف الضفــة الغربيــة .بلــغ املتوســط البســيط
ملعــدل التضخــم يف القطــاع  %3.0بالســنة خــال الفــرة ()2016 - 1997
مقابــل  %3.8يف الضفــة الغربيــة ( %2.4مقابــل  %3.4عنــد اســتثناء العــام
 .)2008ويوضّ ــح املنحنيــان أ ّن التبايــن بــن معــديل التضخــم يف املنطقتــن
تركــز بشــكل واضــح خــال فرتتــن زمنيتــن :األوىل  2005 - 2001والثانيــة
 .2013 - 2010الفــرة األوىل هــي ســنوات انــدالع االنتفاضــة الثانيــة ،ويعزى
أحــد أســباب التبايــن فيهــا إىل االرتفــاع امللحوظ لألســعار يف الضفــة الغربية
خاللهــا نتيجــة اإلغــاق الداخــي وعــزل مــدن وقــرى الضفــة عــن بعضهــا
البعــض آنــذاك .أ ّمــا الفــرة الثانيــة ،التــي شــهدت تضخــاً يف القطــاع
أدىن بشــكل ملحــوظ منــه يف الضفــة ،فلقــد جــاءت عــى األرجــح نتيجــة
التوســع يف تجــارة األنفــاق واالســترياد الرخيــص (للمشــتقات النفطيــة
بشــكل خــاص) مــن مــر إىل قطــاع غــزة خــال تلــك الفــرة.

التضخم الرتاكمي
بلــغ معـ ّدل التضخــم الرتاكمــي يف فلســطني خــال الفــرة  2016 - 1997مــا
يقــرب مــن  ،%72وهــذا املعـ ّدل هــو حصيلــة تضخــم بلــغ  %75يف الضفــة
الغربيــة مقابــل  %60.5يف القطــاع (انظــر الجــدول  .)2ومع ـ ّدل التضخــم
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الرتاكمــي هــذا ال يبــدو مرتفعــاً عنــد مقارنتــه مــع املتوســط العاملــي
للتضخــم الرتاكمــي الــذي بلــغ  %80خــال نفــس الفــرة  .ولكــن يجــدر
التنويــه أ ّن القواعــد واإلج ـراءات ،يف العديــد مــن الــدول ،تضمــن حــدوث
زيــادات عــى األجــور والرواتــب التقاعديــة والتحويــات االجتامعية بشــكل
مــوا ٍز ملعـ ّدالت التضخــم ،وذلــك لضــان صيانــة القــوة الرشائيــة الحقيقيــة
لهــذه املداخيــل .وهــذا ليــس هــو الحــال يف فلســطني .عىل ســبيل املثــال ،يف
حــن بلــغ معــدل التضخــم الرتاكمــي بــن العامــن  2000و 2006يف الضفــة
الغربيــة نحــو  %43( %57يف القطــاع) فــإ ّن متوســط األجــر اليومــي خــال
الفــرة ارتفــع مبعــدل  %40فقــط يف الضفــة الغربيــة ( %18يف القطــاع).
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إﺴراﺌﯿل

املصدر :الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني .اإلحصاءات ،األسعار واألرقام القياسية.
Bank of Israel, Statistics, Inflation and Monetary Policy, Inflation, Consumer 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  :3الفجوة بني معدّ ل التضخم يف فلسطني ومعدل التضخم يف
إرسائيل ( 2016 - 1997نقاط مئوية)
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تطرقنــا يف العــدد املــايض مــن املراقــب إىل دراســة محليــة توصلــت إىل
غيــاب وجــود عالقــة ذات داللــة بــن زيــادة التشــغيل وارتفــاع األســعار
يف االقتصــاد الفلســطيني (انظــر فقــرة «مفاهيــم وتعاريــف اقتصاديــة»
وتوصــل التحليــل الكمــي الــذي أجرينــاه
يف املراقــب االقتصــادي ّ .)49
مؤخـرا ً يف معهــد «مــاس» ،باســتخدام معادلــة منــوذج االنحــدار (طريقــة
املربعــات الصغــرى) ومصفوفــة معامــل االرتباطــات أيضــاً إىل غيــاب
وجــود عالقــة ذات داللــة بــن التضخــم وبــن منــو الناتــج املحــي ،وبــن
وتوصــل التحليــل إىل أ ّن
التضخــم وزيــادة األجــور يف اقتصــاد فلســطنيّ .
العامــل الوحيــد ذو الداللــة اإلحصائيــة لتفســر التضخــم يف فلســطني هــو
معــ ّدل التضخــم يف إرسائيــل .واتضــح أ ّن  %0.63مــن كل  %1تضخــم
يف فلســطني يتــم تفســره بالتضخــم املســتورد مــن إرسائيــل .وتتفــق
نتائــج هــذا التحليــل مــع تقاريــر التضخــم التــي تصدرهــا ســلطة النقــد
الفلســطينية والتــي تذكــر بــأ ّن العوامــل األكــر أهميــة يف تفســر التضخم
يف فلســطني هــي أســعار الــواردات وأســعار الغــذاء العامليــة .ونظـرا ً أل ّن
نحــو  %70مــن الــواردات الفلســطينية تــأيت مــن إرسائيــل فــإ ّن الزيــادة يف
أســعار الــواردات ميكــن مقاربتهــا مبع ـ ّدل التضخــم يف إرسائيــل.

6

2000

التضخم املحيل والتضخم املستورد

8

1999

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 احتاللهــا للضــفة الغربيــة فــي عــام .1967
**القدس  J1تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إرسائيل عام .1967
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1998

فلسطني
71.88

الضفة الغربية*
75.02

القدس **J1
74.14

قطاع غزة
60.46

12
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جدول  :2معدل التضخم الرتاكمي يف فلسطني
حسب املنطقة (% )2016 - 1997

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

-3

املرجع :انظر مصادر الشكل .2

يعــرض الشــكل  2معــ ّدل التضخــم الســنوي يف فلســطني ويف إرسائيــل اإلغــاق التــي يفرضهــا االحتــال اإلرسائيــي مــن جهــة ،والرصامــة
خــال الفــرة  .2016 - 1997وكــا رأينــا ســابقاً فــإ ّن العــام  2008يشــكل املؤسســاتية يف بنيــة الســوق املحليــة ومــا يتولــد عنهــا مــن احتــكارات
اســتثنا ًء ،حيــث بلــغ التضخــم يف إرسائيــل ( %4.6مقابــل نحــو  %10يف وتقييــد للمنافســة ولحريــة الدخــول إىل الســوق مــن جهــة أخــرى.
فلســطني) .يتضــح مــن الشــكل أ ّن مع ـ ّدل التضخــم يف فلســطني كان ،يف
		
معظــم الســنوات ،أعــى مــن نظــره يف إرسائيــل .ولتأكيــد التبايــن بــن
ساهم يف كتابة هذا الصندوق
فلســطني وإرسائيــل ميكــن العــودة إىل الشــكل  3الــذي يص ـ ّور الفجــوة 			
سالم صالح وعيل جبارين من «ماس»
بــن مع ـ ّديل التضخــم ،إذ أ ّن كافــة النقــاط فــوق الخــط األفقــي متثــل 			
زيــادة التضخــم يف فلســطني عنــه يف إرسائيــل ،والعكــس بالعكــس.
إذا مــا افرتضنــا أ ّن التضخــم اإلرسائيــي ينعكــس كامــاً يف االقتصــاد
الفلســطيني فيمكــن النظــر إىل الفجــوات التــي يعرضهــا الشــكل  3عــى
أنّهــا تعــر عــن «التضخــم املتبقــي» ،أي التضخــم الــذي ال يتــم تفســره
بالتضخــم اإلرسائيــي .وهــذا املتبقــي يجــد تفســره يف تبــدل عــدد مــن
املتغــرات الداخليــة يف فلســطني (مثــل تأثــر تحــوالت املســاعدات
الدوليــة) والخارجيــة (تبــدل األســعار العامليــة لبعــض املنتجــات التــي
تنعكــس بنســبة أكــر يف فلســطني منهــا يف إرسائيــل) .يضــاف إىل ذلــك
عاملــن الشــك يف قــوة تأثريهــا ،اله ـزات السياســية واألمنيــة وظــروف
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 -8التجارة الخارجية

1

امليزان التجاري
بلغــت قيمــة الــواردات الســلعية «املرصــودة» 2يف الربــع الثــاين
 2017نحــو  1,298.4مليــون دوالر .وميثــل هــذا ارتفعــاً بنســبة
 %2.8عــن الربــع الســابق ،وانخفاض ـاً بنفــس النســبة تقريب ـاً عــن
قيمــة الــواردات املرصــودة يف الربــع املناظــر مــن العــام الســابق.
أمــا الصــادرات الســلعية املرصــودة فلقــد شــكلت  %20.3فقــط من
قيمــة الــواردات .وقــد ارتفعــت الصــادرات بنســبة  %7.6و %9.5يف
الربــع الثــاين  2017مقارنــة بالربــع الســابق والربــع املناظــر عــى
التــوايل.
ميثــل الفــارق بــن الصــادرات والــواردات العجــز يف امليـزان التجــاري
الســلعي .بلــغ عجــز امليـزان التجــاري الفلســطيني للســلع املرصودة
يف الربــع الثــاين مــن العــام  1,034.4مليــون دوالر .ولقــد تحســن
هــذا العجــز بشــكل طفيــف نتيجــة الفائــض يف ميــزان تبــادل
الخدمــات مــع إرسائيــل والــذي بلــغ  10.7مليــون دوالر (انظــر
الشــكلني  1-8و.)2-8

شكل  :1-8صادرات وواردات السلع «املرصودة» (مليون دوالر)
1,298.4

1,400

 -1مصــدر األرقــام يف هــذا القســم :الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني  ،2017إحصــاءات
التجــارة الخارجيــة املرصــودة .والجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني وســلطة النقــد
الفلســطينية  ،2017النتائــج األوليــة مليــزان املدفوعــات الفلســطيني الربــع الثــاين .2017
 -2التجــارة الســلعية املرصــودة هــي أرقــام التجــارة املس ـ ّجلة يف فواتــر املقاصــة (للتجــارة
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 االجامليــة للتجــارة الخارجيــة
الفلســطينية .تقديــرات األرقــام الكليــة للتجــارة الخارجيــة يتــم تســجيلها يف بيانــات
مي ـزان املدفوعــات الفلســطيني الــواردة الحقــا يف هــذا القســم.

اﻟرﺒﻊ اﻷول 2017
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شكل  :2-8صادرات وواردات الخدمات «املرصودة»
مع إرسائيل (مليون دوالر)

الحســاب الجــاري يف ميـزان املدفوعــات هــو صــايف الرتاكــم يف ثالثــة
موازيــن فرعيــة هــي  )1امليـزان التجــاري ،أو صــايف قيمــة الصادرات
والــواردات مــن الســلع والخدمــات )2 .ميــزان الدخــل ،أو صــايف
تحويــات دخــل عوامــل اإلنتــاج ،مثــل تحويــات دخــل العــال
العاملــن يف إرسائيــل والخــارج )3 .ميـزان التحويــات الجاريــة ،مثــل
الخاصــة.
املســاعدات الدوليــة للحكومــة والتحويــات
ّ

جــرى متويــل عجــز املي ـزان الجــاري هــذا مــن الحســاب الرأســايل
واملــايل ،الــذي وفّــر مبلــغ  564.1مليــون دوالر .ومــن الــروري
االنتبــاه إىل أ ّن هــذا البنــد (الحســاب الرأســايل والحســاب املــايل)
ميثّــل دين ـاً عــى االقتصــاد الوطنــي ،طاملــا كانــت قيمتــه موجبــة.

245.3

1,263.0

ميزان املدفوعات

بلــغ عجــز الحســاب الجــاري الفلســطيني (وهــو أيض ـاً مــا يطلــق
عليــه اســم عجــز ميـزان املدفوعــات)  467.4مليــون دوالر يف الربــع
الثــاين  ،2017وهــو مــا يعــادل  %12.8مــن الناتــج املحــي اإلجــايل
باألســعار الجاريــة .جــاء عجــز امليــزان الجــاري نتيجــة عجــز
يف امليــزان التجــاري ( 1,268.9مليــون) ،مقابــل فائــض يف ميــزان
الدخــل (تولّــد أساسـاً مــن تعويضــات العاملــن يف إرسائيــل) مبقــدار
 418.7مليــون ،وفائــض يف ميـزان التحويــات مبقــدار  382.8مليــون
دوالر( .انظــر جــدول )1-8

264.0
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جدول  :1-8ميزان املدفوعات الفلسطيني*(مليون دوالر)
الربع الثاين الربع األول الربع الثاين
2017
2017
2016

 .1امليزان التجاري للسلع
والخدمات
()1055.9( )1034.3( )1,116.7
 صايف السلع()213.0( )211.2( )231.9
 صايف الخدمات418.7
470.3
404.3
 .2ميزان الدخل
382.8
472.4
553.3
 .3ميزان التحويالت الجارية
()467.4( )302.8( )391.0
 4الحساب الجاري ()1+2+3
564.1
176.8
 .5صايف الحساب الرأساميل واملايل 274.9
()96.7
126.0
()116.1
 .6صايف السهو والخطأ**

()1,268.9( )1,245.5( )1,345.0

* 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

مفاهيم وتعاريف اقتصادية

بلغــت قيمــة األصــول الخارجيــة لالقتصــاد الفلســطيني نهايــة الربــع عدالة توزيع الدخل :منحنى «لورنز» ومعامل «جيني»

الثــاين  2017نحــو  6,204مليــون دوالر .وش ـكّل االســتثامر املبــارش
يف الخــارج منهــا  .%6.3واســتثامرات الحافظــة  .%19باملقابــل،
بلــغ إجــايل أرصــدة الخصــوم عــى االقتصــاد حــوايل  5,102مليــون
دوالر ،شــكل االســتثامر املبــارش  %50منهــا.

يعــر الفــارق بــن األصــول والخصــوم عــى أ ّن املقيمــن يف فلســطني
«يســتثمرون»  1,102مليــون دوالر يف الخــارج أكــر مــا «يســتثمر»
غــر املقيمــن يف فلســطني .ولكــن يتوجب االنتبــاه إىل أ ّن جــزءا ً كبريا ً
مــن األصــول ( )%63هــو عبــارة عــن إيداعــات نقديــة (غالبـاً مــن
املصــارف املحليــة) يف البنــوك الخارجيــة ،وهــذه اإليداعــات ليســت
اســتثامرات فلســطينية يف الخــارج باملعنــى املعــروف لالســتثامر.
وإذا مــا أخذنــا االســتثامرات املبــارشة فقــط بعــن االعتبــار فــإ ّن
األرقــام تشــر إىل أ ّن اســتثامرات غــر املقيمــن املبــارشة املنفــذة يف
فلســطني تزيــد عــى االســتثامرات املبــارشة الخارجيــة للمقيمــن يف
الضفــة والقطــاع الفلســطينيني مبقــدار  2,162مليــون دوالر( .انظــر
الشــكل .)3-8
شكل  :3-8رصيد االستثامرات الدولية (يف نهاية الربع
الثاين ( )2017مليون دوالر)
7,000
أﺼول اﺤﺘﯿﺎط 459 ،

6,000
5,000

اﺴﺘﺜﻤﺎرات أﺨرى 1,849 ،
اﺴﺘﺜﻤﺎرات أﺨرى 4,178 ،

4,000
3,000

اﺴﺘﺜﻤﺎر ﺤﺎﻓظﺔ 702 ،

2,000
اﺴﺘﺜﻤﺎر ﻤﺒﺎﺸر 2,551 ،

اﺴﺘﺜﻤﺎر ﺤﺎﻓظﺔ 1,178 ،
اﺴﺘﺜﻤﺎر ﻤﺒﺎﺸر 389 ،

ﻤﺠﻤوع اﻟﺨﺼوم

كيــف يتــوزع الدخــل الــكيل يف دولــة مــا بــن املواطنــن وهــل
يتســم التوزيــع بالعدالــة؟ هــذا واحــد مــن أهــم األســئلة يف العلــوم
االجتامعيــة ،نظــرا ً أل ّن توزيــع الدخــل هــو املــؤرش األبــرز عــن
عدالــة السياســة االقتصاديــة وعــى فعاليــة الحركيــة االجتامعيــة يف
البــاد وعــى االســتقرار والتضامــن بــن األفـراد وطبقــات املجتمــع.
هنــاك طــرق إحصائيــة مختلفــة لقيــاس توزيــع الدخــل ،أبســطها
حصــة أغنــى  %10مــن الســكان مــن الدخــل (أو مــن
متابعــة ّ
حصــة أغنــى %10
بلغــت
املثــال،
ســبيل
عــى
البــاد.
الــروة) يف
ّ
مــن ســكّان الواليــات املتحــدة نحــو  %45مــن إجــايل الدخــل
الحصــة إىل
القومــي يف الفــرة  .1920 - 1910ثــ ّم هبطــت هــذه ّ
نحــو  %35يف خمســينات القــرن املــايض ،وعــادت وارتفعــت إىل مــا
يقــرب مــن  %50يف العقــد األول مــن القــرن الحــايل 1.وهنــاك أيضــا
مــؤرش  ،20/20وهــو الــذي يقيــس حصــة أغنــى  %20مــن الســكان
مقارنــة مــع حصــة أفقــر  %20منهــم مــن إجــايل الدخــل .ولقــد
بلغــت هــذه النســبة  8أضعــاف يف الواليــات املتحــدة و 7أضعــاف يف
2
اململكــة املتحــدة مقارنــة مــع  4أضعــاف فقــط يف الســويد واليابــان.
عــى أ ّن الطريقــة األشــمل لدراســة توزيــع الدخــل يف املجتمــع تتمثــل
يف مــا يعــرف باســم منحنــى لورنــز ( )Lorenz Curveومعامــل
جينــي ( .)Gini Coefficientيص ـ ّور منحنــى لورنــز عــى اإلحــدايث
العمــودي التوزيــع املئــوي الرتاكمــي للدخــل يف بلــد مــا ،بــدءا ً مــن
 %10وانتهــا ًء مــع  .%100ويســجل عــى االحــدايث األفقــي التوزيــع
املئــوي الرتاكمــي للســكان (انظــر الشــكل  .)1ومتثــل كل نقطــة عــى
الحصــة الرتاكميــة للسـكّان مــن إجــايل الدخــل .عىل ســبيل
املنحنــى ّ
املثــال ،تقــول النقطــة ( )xعــى املنحنــى أ ّن نحــو  %90مــن الســكان
يحصلــون عــى  %65فقــط مــن الدخــل  ،أي أ ّن النســبة املتبقيــة مــن
الســكان  %10تحصــل عــى  %35فقــط مــن إجــايل الدخــل.
الشكل  :1منحنى لورنز
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الحــظ أوالً أ ّن الفئــات األفقــر يف املجتمــع تقــع عــى الطــرف األيــر مــن
االحــدايث األفقــي ،يف حــن أغنــى  %10مــن الســكان هــم يف أقــى اليمــن.
ثانيــاً ،أ ّن التوزيــع األمثــل (ورمبــا الطوبــاوي) للدخــل هــو عــى امتــداد
الخــط القطــري يف الشــكل  ،1أي التوزيــع الــذي يتطابــق فيــه منحنــى لورنــز
مــع الخــط القطــري .ذلــك أل ّن كل  %1مــن السـكّان يحصلــون عــى  %1مــن
1. Thomas Piketty (2014): Capital in the 21 century.
2. The Equality Trust: https://www.equalitytrust.org.uk/notes-statistical-sources-and-methods
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الدخــل الــكيل عــى امتــداد الخــط القطــري .عــى ذلــك ،ميكــن االســتنتاج
أنّــه كلّــا اقــرب منحنــى لورنــز لتوزيــع الدخــل يف بلــد مــا مــن الخــط
القطــري كلــا كان توزيــع الدخــل أكــر عدالــة يف البلــد املعنــي ،والعكــس
بالعكــس .وهــذا يعنــي أيضـاً أ ّن مــؤرش عــدم العدالــة يُقــاس مبقــدار اتســاع
املســاحة املحصــورة بــن منحنــى لورنــز والخــط القطــري .وهــذا متام ـاً مــا
يقيســه «معامــل جينــي» (املعامــل = املســاحة  / Aاملســاحة .)A+B

معامل جيني
تــراوح قيمــة معامــل جينــي بــن الصفــر (الــذي يعــر عــن العدالــة
املطلقــة يف التوزيــع ،حيــث يتطابــق محنــى لورنــز مــع الخــط القطــري)،
وبــن الواحــد (الــذي يعــر عــن اإلنعــدام املطلــق للعدالــة يف التوزيــع،
حيــث تتــاىش املســاحة  Bفيســتحوذ اقــل مــن  %1مــن الســكان عــى
 %100تقريبـاً مــن مجمــل الدخــل .واضــح اذن أن قيمــة معامــل جينــي
الواقعيــة تـراوح بــن الصفــر و الواحــد ،وكلــا تدنــت القيمــة كلــا كان
توزيــع الدخــل أكــر عدالــة.
جدول  :1معامل جيني لتوزيع الدخل يف دول مختارة
الرقم املتسلسل
149
119
110
93
64
48
43

الدولة
فنلندا
مرص
اململكة املتحدة
الهند
األردن
إرسائيل
الواليات املتحدة

سنة التقدير
2015
2008
2012
2011
2007
2013
2007

قيمة املعامل
0.215
0.308
0.324
0.352
0.397
0.428
0.450

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

يعــرض الجــدول  1قيمــة معامــل جينــي يف عــدد مــن الــدول ،وتـراوح
قيمتــه املعامــل بــن  0.215يف فنلنــدا (األفضــل بــن  150دولــة يف
العــامل) و  0.632يف ليســوتو (ذات توزيــع الدخــل األســوء واألكــر ال
عدالــة بــن  150دولــة) .وتقـ ّدر الصفحــة اإللكرتونيــة لوكالــة املخابرات
املركزيــة قيمــة معامــل جينــي يف الضفــة الغربيــة يف العــام  2009عــى
أنّهــا  ،0.345وهــو مــا مينحهــا املرتبــة  98بــن الــدول الـــ .150

مــن الدخــل مقابــل تحســنا يف توزيــع الدخــل بــن األغنيــاء والطبقــة
الوســطى.

منحنى لورنز ومعامل جيني يف فلسطني
مــاذا عــن منحنــى لورنــز ومعامــل جينــي يف األرايض الفلســطينية؟ ال
يتوفــر هنــاك معلومــات عــن توزيــع الدخــل يف األرايض الفلســطينية،
ولكــن الجهــاز املركــزي لإلحصــاء يوفــر معلومــات حــول توزيــع
االســتهالك بــن العائــات يف الضفــة والقطــاع .ومــن املعلــوم أن العدالــة
يف توزيــع االســتهالك هــي دامئـاً أعــى مــن العدالــة يف توزيــع الدخــل
يف ذات البلــد ،ذلــك ألن االســتهالك يأخــذ باالعتبــار املســاعدات العينيــة
والتحويــات التــي تتلقاهــا العائــات الفقــرة .ولقــد قــام الجهــاز ،عــى
ضــوء مســح إنفــاق واســتهالك األرس  ،2011باســتخالص منحنــى لورنــز
3
وحســاب معامــل جينــي الســتهالك العائــات يف األرايض الفلســطينية.
تــم التوصــل إىل توزيــع االســتهالك يف األرايض الفلســطينية مــن خــال
عينــة بلــغ عددهــا  4,317عائلــة ( %65منهــا يف الضفــة الغربيــة
والباقــي يف قطــاع غــزة) ،مبتوســط  6أفـراد يف كل عائلــة ( 5.6يف الضفــة
الغربيــة و 6.6يف قطــاع غــزة) .ويســتدل مــن الجــدول  2أن اســتهالك
الفــرد يف أغنــى  %10مــن العائــات الفلســطينية يعــادل  4.8ضعــف
مــن اســتهالك الفــرد يف أفقــر  %10مــن العائــات ،كــا أن أغنــى %20
مــن العائــات تســتهلك أكــر مــن ثلــث إجــايل االســتهالك يف فلســطني.
يصــور الشــكل « 2منحنــى لورنــز» لتوزيــع االســتهالك يف األرايض الفلســطينية
يف العــام  2011يف كل مــن الضفــة والقطــاع .ويوضــح الشــكل أن منحنــى
لورنــز لقطــاع غــزة أقــرب إىل الخــط القطــري مــن منحنــي الضفــة الغربيــة،
أي أن توزيــع الدخــل يف القطــاع أكــر عدالــة مــن التوزيــع يف الضفــة.
وينعكــس هــذا يف قيمــة معامــل جينــي األدىن يف القطــاع ( )0.34مقارنــة
بالضفــة ( .)0.39هــذا 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 االســتهالك بــن العائــات.
شكل  :2منحنى لورنز لتوزيع االستهالك يف الضفة الغربية
وقطاع غزة2011 ،

يعــاين معامــل جينــي لتوزيــع الدخــل مــن نقطتــي ضعــف .أ ّولهــا ،أنّــه
حســاس ويتطلــب عــى ذلــك أن يتــم حســابه إىل أربعــة أو خمســة
أرقــام عرشيــة ملالحقــة التطــورات التــي ميكــن أن تطــرأ عــى توزيــع
الدخــل بــن فــرة وأخــرى .ثانيهــا ،وهــذا مثلــب أهــم ،أ ّن تطابــق
قيمــة املــؤرش بــن بلديــن ال يعنــي بالــرورة تطابــق توزيــع الدخــل
حصــة الفقــراء مــن الدخــل يف الدولــة «أ» ميكــن
فيهــا .ذلــك أل ّن ّ
أن تكــون أســوأ مــا هــي عليــه يف الدولــة «ب» مقابــل توزيــع أكــر
عدالــة للدخــل بــن األغنيــاء يف «أ» .وبشــكل مناظــر ،فــإ ّن انخفــاض
قيمــة مــؤرش جينــي يف بلــد مــا بــن فرتتــن زمنيتــن ال يعنــي بالــرورة
أ ّن الفقــراء باتــوا أحســن حــاالً ،ذلــك أل ّن منحنيــات لورنــز للفرتتــن
املصدر :تقرير مسح إنفاق واستهالك األرس ،الجهاز املركزي لإلحصاء.2011 ،
حصــة الفقـراء
ميكــن أن تتقاطــع معـاً وميكــن أن تعكــس انخفاضــا يف ّ
جدول  :2توزيع االستهالك اإلجاميل بني السكان يف فلسطني ()2011
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الفئة الفئة الفئة
الفئة
ثاين أغنى ثالث غنى رابع أغنى الفئة
أغنى %10
توزيع السكان
 %10الخامسة السادسة السابعة الثامنة التاسعة
%10
%10
5.8
6.5
7.6
8.3
9.6
10.2
12.2
14.0
الحصة من االستهالك 21.3 %

الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني :مسح إنفاق واستهالك األرس 2011
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 -3الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني -مســح إنفــاق واســتهالك األرسة  .2011مســتويات
املعيشــة يف األرايض الفلســطينية :اإلنفــاق واالســتهالك والفقــر:
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/Book1899.pdf

