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الربع الثالث 2017 باختصار

الناتــج املحــيل اإلجــاميل: منــا ن. م. إ. خــالل الربــع الثالــث 2017   •
مقارنــة بالربــع الثــاين مبعــدل 3.1% باألســعار الثابتــة لعــام 
ــدار  ــة مبق ــة الغربي ــو يف الضف ــة من ــذا نتيج ــق ه 2015. وتحق
4.1% مقابــل ركــود يف قطــاع غــزة، وهــو مــا انعكــس يف ارتفــاع 
حّصــة الفــرد مــن الناتــج املحــي بنحــو 3.4% يف الضفــة مقابــل 

ــاع. ــدل 0.6% يف القط ــع املع تراج
ــو  ــطني بنح ــة يف فلس ــّدل البطال ــع مع ــة: ارتف ــغيل والبطال التش  •
0.2 نقطــة مئويــة بــني الربعــني الثــاين والثالــث 2017 ووصــل إىل 
29.2% )19% يف الضفــة و46.6% يف القطــاع(. كــام وصلــت نســبة 
ــراً  ــون أج ــن يتقاض ــاص الذي ــاع الخ ــر يف القط ــتخدمني بأج املس
شــهرياً أقــل مــن 1,450 شــيكل )وهــو مبلــغ الحــد األدىن لألجــور 
ــور(. ــني الذك ــاث، و36% ب ــني اإلن ــطني( إىل 38% )50% ب يف فلس

املاليــة العامــة: بلــغ اإلنفــاق العــام خــالل الربــع الثالــث 3,013   •
ــة  ــل الخارجــي لدعــم املوازن ــون شــيكل. كــام وصــل التموي ملي
ــدول  ــن ال ــاء م ــه ج ــيكل )34% من ــون ش ــو 329.5 ملي إىل نح
العربيــة(، يف حــني بلــغ التمويــل الخارجــي لدعــم اإلنفــاق 
التطويــري 113 مليــون شــيكل. باملقابــل وصلــت املتأخــرات 
ــيكل.  ــون ش ــع 975 ملي ــذا الرب ــالل ه ــة خ ــىل الحكوم ــة ع املرتتب
الربــع  الفلســطيني يف  شــهد االقتصــاد  التضخــم واألســعار:   •
ــدل %0.49  ــعار( مبع ــاض يف األس ــالبا )انخف ــام س ــث تضخ الثال
ــّوة  ــاع يف الق ــن ارتف ــذا ع ــّر ه ــابق. ويع ــع الس ــة بالرب مقارن
الرشائيــة ملــن يتلقــون ويرصفــون دخلهــم بعملــة الشــيكل. أّمــا 
ــل  ــون كام ــار وينفق ــدوالر والدين ــم بال ــون رواتبه ــن يتلق الذي
مرصوفاتهــم بالشــيكل، فــإّن القــوة الرشائيــة لدخلهــم شــهدت 
تراجعــاً بنحــو 5.92% و6.07% عــىل التــوايل. وذلــك نتيجــة 

االنخفــاض يف معــّدالت الــرصف مقابــل الشــيكل.
عجــز ميــزان املدفوعــات الفلســطيني: وصــل يف الربــع الثالــث   •
اىل 444 مليــون دوالر )12% مــن ن. م. ا.(. وجــاء العجــز حصيلــة  
ــض يف  ــل فائ ــون(، مقاب ــاري )1,419 ملي ــزان التج ــز يف املي عج
ميــزان الدخــل )جــاء معظمــه مــن تعويضــات العاملــني يف 
ــالت  ــزان التحوي ــض يف مي ــون، وفائ ــدار 559 ملي ــل( مبق إرسائي

ــون دوالر. ــدار 417 ملي مبق
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المراقب االقتصادي، عدد 51 / 2017
2

1- الناتج املحيل اإلجاميل1 

ــواع  ــة أن ــة لكافّ ــة النقدي ــاميل، أو القيم ــي اإلج ــج املح ــهد النات ش
البضائــع والخدمــات التــي يتــم إنتاجهــا يف االقتصــاد الفلســطيني، 
ارتفاعــاً بنحــو 3.1% خــالل الربــع الثالــث 2017 مقارنــة مــع الربــع 
الســابق ليصــل إىل 3,502.3 مليــون دوالر )مقاســاً باألســعار الثابتــة 
لعــام 2015(. وتــوزّع الناتــج املحــي بــني 75.9% يف الضفــة الغربيــة 
ــة  ــني 4.1% يف الضف ــو ب ــوزّع النم ــام ت ــزة. ك ــاع غ ــي يف قط والباق
ــبة  ــا بالنس ــزة. أّم ــاع غ ــدار 0.2% يف قط ــو مبق ــل من ــة مقاب الغربي
ــن )ر3، 2017 مــع ر3،  للتغــر خــالل العــام بــني الربعــني املتناظري
ــو  ــع من ــطني، بواق ــو 5% يف فلس ــبة النم ــت نس ــد بلغ 2016( فلق

ــكل 1-1( ــر الش ــاع )انظ ــع 0.6% يف القط ــة وتراج 6.9% يف الضف

أّدى االرتفــاع يف الناتــج املحــي، إىل جانــب الزيــادة يف الســكان، إىل 
ارتفــاع حّصــة الفــرد مــن الناتــج املحــي بنحــو 2.4% يف ربــع الســنة 
ــة  ــد املقارن ــك عن ــابق. كذل ــع الس ــع الرب ــة م ــث 2017 مقارن الثال
بــني الربعــني املتناظريــن كان هنــاك ارتفــاع يف حصــة الفــرد بنســبة 
1.9% يف الربــع الثالــث 2017 مقارنــة بالربــع الثالــث 2016 )انظــر 

الجــدول 1-1(. 

جدول 1-1: نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل*
)باألسعار الثابتة، سنة األساس 2015( )دوالر(

الربع الثالث 

2016

الربع الثاين 

2017

الربع الثالث

2017

731.9728.2745.6فلسطني

925.8936.1968.1- الضفة الغربية

453.5435.0432.4- قطاع غزة

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

الفجوة بني الناتج املحيل يف الضفة والقطاع

انخفضــت حّصــة قطــاع غــزة يف الناتــج املحــي اإلجــاميل لفلســطني 
مبقــدار 0.7 نقطــة مئويــة يف الربــع الثالــث 2017 مقارنــة مــع الربع 
ــني مســاهمة  ــاع الفجــوة ب ــن الشــكل 1-1 اتّس ــاين. ويالحــظ م الث
ــطني  ــي لفلس ــج املح ــاع يف النات ــاهمة القط ــة ومس ــة الغربي الضف
خــالل العقــد املــايض. وتبلــغ حصــة قطــاع غــزة اآلن أقــل مــن ربــع 
ــث  ــع الثال ــط يف الرب ــج املحــي اإلجــاميل لفلســطني، 24% فق النات
2017 )انظــر الشــكل 1-2(. كــام اتســعت الفجــوة أيضــاً بــني حّصــة 
الفــرد مــن الناتــج املحــي يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة يف الربــع 
الثــاين مبقــدار 35 دوالر ووصلــت إىل 535.7 دوالر. أي أّن حّصــة 
الفــرد يف قطــاع غــزة مــن الناتــج املحــي تقــل عــن نصــف حّصــة 
الفــرد يف الضفــة الغربيــة )نحــو 45% فقــط( يف الربــع الثالــث 

)انظــر الشــكل 3-1(

بنية الناتج املحيل اإلجاميل

ارتفعــت حّصــة القطاعــات اإلنتاجيــة يف الناتــج املحــي اإلجــاميل 
لفلســطني بنحــو 0.6 نقطــة مئويــة بــني الربــع الثالــث والربــع الثــاين 

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

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

شكل 1-1: الناتج املحيل اإلجاميل يف فلسطني* يف أرباع متناظرة 
)أسعار 2015 الثابتة( )مليون دوالر(

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

شكل 1-2: الناتج املحيل اإلجاميل يف الضفة الغربية* 
وقطاع غزة )مليون دوالر بأسعار 2015 الثابتة(

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

شكل 1-3: نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل يف فلسطني* 
حسب املنطقة يف أرباع متناظرة  )دوالر بأسعار 2015 الثابتة(

)*( البيانات باستثناء الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إرسائيل عام 1967.
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3
المراقب االقتصادي, عدد 51 / 2017

2017 نتيجــة ارتفــاع مســاهمة قطــاع الصناعــة واالنشــاءات. يف 
ــة،  حــني انخفضــت حّصــة قطــاع الخدمــات مبقــدار 0.9 نقطــة مئوي
النقــل واملعلومــات واملاليــة مقابــل  وارتفعــت حصــة قطاعــات 

انخفــاض يف حّصــة قطــاع اإلدارة واألمــن )انظــر الشــكل 4-1(. 

اإلنفاق عىل الناتج املحيل

ــني  ــاميل ب ــي اإلج ــج املح ــة النات ــة يف قيم ــادة املطلق ــت الزي بلغ
الربــع الثالــث 2016 والربــع الثالــث 2017 نحــو 167.6 مليــون 
دوالر )وهــو مــا ميثــل منــواً مبقــدار 5% كــام ذكرنــا(. وتحقــق هــذا 
نتيجــة انخفــاض اإلنفــاق االســتهاليك النهــايئ )الحكومــي والخــاص( 
مبقــدار 17.3 مليــون دوالر، وارتفــاع االســتثامر بنحــو 146.6 مليــون 
ــادرات  ــادرات )أي يف الص ــايف الص ــاع يف ص ــدث ارتف ــام ح دوالر. ك
مطروحــاً منهــا قيمــة الــواردات( مبقــدار 29.9 مليــون دوالر خــالل 
الربــع )انظــر الشــكل 1-5 الــذي يصــور بنــود اإلنفــاق عــىل الناتــج 

ــة(.  املحــي بالنســب املئوي

شكل 1-4: التوزيع املئوي ملساهامت األنشطة يف الناتج املحيل 
اإلجاميل )أسعار ثابتة، سنة األساس 2015(

شكل 1-5: نسب اإلنفاق عىل الناتج املحيل اإلجاميل
يف فلسطني* )أسعار ثابتة، سنة األساس 2015( 

)*( البيانات باستثناء الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إرسائيل عام 1967.
مجموع النسب ال يساوي 100% وذلك يعود إىل بند صايف السهو والخطأ.

صندوق 1 - المسوح االقتصادية: تراجع في القيمة السوقية 
للمؤسسات الخاصة واألهلية

ــات  ــر بيان ــنوياً بنش ــطيني س ــاء الفلس ــزي لإلحص ــاز المرك ــوم الجه يق
مفّصلــة عــن المؤسســات العاملــة فــي القطــاع الخــاص واألهلــي 
ــى  ــات عل ــى هــذه البيان ــم التوصــل إل ــي االقتصــاد الفلســطيني. ويت ف
ــم  ــت اس ــرها تح ــم نش ــاز ويت ــا الجه ــوم به ــة يق ــوح دوري ــة مس أرضي
» سلســلة المســوح االقتصاديــة«. وتوفّــر هــذه المســوح معلومــات 
ــاج  ــة اإلنت ــم وقيم ــن وتعويضاته ــدد العاملي ــدد المؤسســات وع عــن ع
ــت  ــن الرأســمالي الثاب ــة والتكوي ــة المضاف واالســتهالك الوســيط والقيم
ــى القيمــة الســوقية لألصــول. كمــا تغطــي المســوح هــذه  ــة إل باإلضاف
واألهليــة  الخاصــة  االقتصاديــة  القطاعــات  كافــة  فــي  المعلومــات 
)الصناعــة، اإلنشــاءات، التجــارة الداخليــة، النقــل والتخزيــن، االتصــاالت 
والمعلومــات، الخدمــات( باســتثناء الزراعــة والماليــة والتأميــن. ويحمــل 
اإلصــدار األخيــر لسلســلة المســوح االقتصاديــة رقــم 22 مــن السلســلة، 
أي أّن المؤشــرات المذكــورة ســابقاً باتــت متوفــرة علــى امتــداد 22 ســنة. 
ومــن المعلــوم أّن هــذه المســوح االقتصاديــة تشــكل القاعــدة األساســية 
التــي تقــوم عليهــا الحســابات القوميــة التــي يصدرهــا الجهــاز المركــزي 

ــكل دوري. ــطيني بش ــاء الفلس لإلحص

ــة  ــة العامل ــداد المؤسســات الخاصــة واألهلي ــن الشــكل 1 تطــّور أع يبيّ
فــي مختلــف مجــاالت األنشــطة االقتصاديــة )باســتثناء الزراعــة والماليــة 
والتأميــن( فــي فلســطين بيــن العــام 2010 والعــام 2016. وصــل عــدد 
ــدار  ــاً بمق ــام 2016 مرتفع ــي الع ــف ف ــى 143 أل ــات إل ــذه المؤسس ه
ــدد  ــل ع ــا وص ــو 38%(. كم ــام 2010 )نم ــن الع ــة ع ــف مؤسس 39 أل
ــي 2016،  ــخص ف ــف ش ــى 46 أل ــات إل ــذه المؤسس ــي ه ــن ف العاملي
مرتفعــاً بمقــدار 170 ألــف عامــل عــن العــام 2010 )نمــو بمقــدار 
ــن  ــارق بي ــة )الف ــة المضاف ــو القيم ــاً نم ــكل 1 أيض ــّور الش 58%(. ويص
ــت  ــن 2010 و2016. وصل ــاج( بي ــالت اإلنت ــة مدخ ــاج وقيم ــة اإلنت قيم
القيمــة المضافــة فــي المؤسســات الخاصــة واألهليــة الفلســطينية إلــى 
ــا  ــار عــن قيمته ــدار 2.8 ملي ــة بمق ــي 2016 مرتفع ــار دوالر ف 7.69 ملي
فــي 2010 وهــو مــا يعبــر عــن زيــادة بنســبة 56%. ويتضــح مــن الشــكل 
أن منحنــى عــدد المؤسســات ومنحنــى القيمــة المضافــة يســيران معــاً 

باتجــاه تصاعــدي متباطــئ.

المسوح االقتصادية 2016

يُســتفاد مــن المســوح االقتصاديــة للعــام 2016 أّن أهــم نشــاط اقتصادي 
)قيــاس خانتيــن فــي تصنيــف ISIC( مــن حيــث عــدد الشــركات وعــدد 
ــارة  ــو »تج ــطين ه ــي فلس ــي ف ــاص واألهل ــاع الخ ــي القط ــن ف العاملي
التجزئــة عــدا المركبــات ذات المحــركات والدراجــات الناريــة. بلــغ 
عــدد المؤسســات العاملــة فــي هــذا المجــال 67,181 مؤسســة تشــكل 
ــي  ــن 69% ف ــت بي ــات (توزّع ــدد المؤسس ــي ع ــن إجمال ــو 47% م نح
الضفــة الغربيــة و31% فــي قطــاع غــزة). كمــا بلــغ عــدد العامليــن فيهــا 
138,763 عامــل أي 30% مــن إجمالــي عــدد العامليــن فــي المؤسســات 
ــة و%33  ــة الغربي ــي الضف ــن 67% ف ــوا بي ــح )توزع ــمولة بالمس المش
ــا تشــكل نحــو نصــف  ــى الرغــم مــن أنّه عامــل فــي قطــاع غــزة(. وعل
إجمالــي عــدد المؤسســات الخاصــة واألهليــة فــي فلســطين إاّل أّن حصــة 
ــبياً )%30  ــدن نس ــن مت ــغيل العاملي ــي تش ــة« ف ــارة التجزئ ــاع »تج قط
فقــط(. وكذلــك حــال حصتهــا فــي إجمالــي تعويضــات العامليــن )%16 
ــمالي )%7.5(.  ــن الرأس ــة )22%( والتكوي ــة المضاف ــي القيم ــط( وف فق
ــي االقتصــاد الفلســطيني  ــل ف ــب آخي ــى أّن عق ــام تشــير إل هــذه األرق

يكمــن فــي تدنــي إنتاجيــة وفعاليــة هــذه المؤسســات.
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شكل 1: تطور أعداد المؤسسات والقيمة المضافة في المؤسسات 
المشمولة بسلسلة المسوح االقتصادية، 2010 - 2016

ــزي لإلحصــاء الفلســطيني، 2011 - 2017. سلســلة المســوح  ــاز المرك المصــدر: الجه
ــه - فلســطين.  ــية. رام الل ــج أساس ــة، 2010 - 2016 - نتائ االقتصادي

يوّضــح الشــكل 2 نصيــب العامــل بأجــر مــن تعويضــات العاملين حســب 
ــدو أّن متوســط  ــام 2016. ويب ــي الع ــة  ف النشــاط االقتصــادي والمنطق
نصيــب  العامــل متقــارب فــي جميــع األنشــطة االقتصاديــة )إذ يتــراوح 
بيــن 5.8 ألــف دوالر و7.1 ألــف دوالر( فــي فلســطين، باســتثناء قطــاع 
المعلومــات واالتصــاالت حيــث يرتفــع المؤشــر إلــى 22 ألــف دوالر. كمــا 
يوّضــح الشــكل التفــاوت بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة فــي نصيــب 
العامــل، خصوصــاً فــي قطــاع نشــاطات المعلومــات واالتصــاالت، إذ بلــغ 

الفــارق نحــو 19 ألــف دوالر. 

ــة  ــات المســوحات االقتصادي ــي بيان ــا يلفــت النظــر ف ــر م ــى أّن أكث عل
لعــام 2016 هــو تراجــع صافــي قيمــة األصــول الثابتــة فــي المؤسســات 
الخاصــة واألهليــة فــي فلســطين خــالل العــام 2016. وكمــا يوضــح 
ــام   ــة الع ــي نهاي ــة ف ــول الثابت ــوقية لألص ــة الس ــإّن القيم ــكل 3 ف الش
ــطة  ــات األنش ــع قطاع ــي جمي ــام ف ــة الع ــي بداي ــا ف ــل منه ــت أق كان
االقتصاديــة باســتثناء قطــاع المعلومــات واالتصــاالت. وهــذا يعنــي 
عمليــاً أّن االســتثمارات كانــت ســالبة فــي كافــة هــذه القطاعــات خــالل 
ــدة(.  ــتثمارات الجدي ــن االس ــى م ــال كان أعل ــالك راس الم ــام )اهت الع
ولقــد هبــط صافــي قيمــة األصــول خــالل العــام بمقــدار 437.2 مليــون 
ــل  ــة والنق ــة واإلنشــاءات والتجــارة الداخلي ــات الصناع ــي قطاع دوالر ف
والتخزيــن والخدمــات، مقابــل ارتفــاع فــي صافــي قيمــة أصــول قطــاع 
ــذا  ــون دوالر. وال شــك أّن ه ــدار 109 ملي ــات واالتصــاالت بمق المعلوم
التراجــع فــي االســتثمارات ســوف ينعكــس فــي، ويفســر أيضــاً أســباب، 

ــة.  ــي الســنوات القادم ــة ف ــاج واإلنتاجي تراجــع اإلنت

سالم صالح )مساعدة بحث في »ماس«(

شكل 2: نصيب العامل بأجر من تعويضات العاملين 
حسب النشاط االقتصادي، 2016

ــة،  ــوح االقتصادي ــلة المس ــطيني، 2017. سلس ــاء الفلس ــزي لإلحص ــاز المرك ــدر: الجه المص
ــطين.  ــه - فلس ــية. رام الل ــج أساس 2016 - نتائ

شكل 3: القيمة السوقية لألصول نهاية العام وبداية العام 2016 
حسب النشاط االقتصادي

المصــدر: الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، 2017. سلســلة المســوح االقتصادية، 
2016 - نتائــج أساســية. رام اللــه - فلســطين.
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2- سوق العمل1  2
بلغــت القــوة البرشيــة يف فلســطني، أّي عــدد الســكان الذيــن تزيــد 
ــع  ــخص يف الرب ــون ش ــو 3.036 ملي ــم عــىل 15 ســنة، نح أعامره
ــة )أي عــدد األشــخاص املؤهلــني  ــا القــوى العامل الثالــث 2017. أّم
واملســتعّدين للعمــل(، فلقــد بلغــت 1.413 مليــون. وتتــوزّع القــوى 
العاملــة بــني العاملــني فعليــاً والعاطلــني عــن العمــل. والفــارق بــني 
القــوى العاملــة وعــدد العاملــني يقيــس أعــداد العاطلــني. ويوّضــح 
الشــكل 2-1 العالقــة بــني هــذه املتغــرات مــع عــدد الســكان 
ــرشة  ــل ع ــام قب ــع األرق ــا م ــام 2017 ويقارنه ــث لع ــع الثال يف الرب

ســنوات مــن ذلــك.

ــة،  ــامية البطم ــورة س ــدوق 2 الدكت ــل والصن ــوق العم ــم  س ــر قس ــىل تحري ــت ع ارشف   -1

ــة  ــن منظم ــادي م ــم م ــن دع ــب م ــن املراق ــزء م ــذا الج ــتفاد ه ــت. واس ــة برزي جامع

ــادة  ــطيني وزي ــل الفلس ــوق العم ــالت س ــر تحلي ــدف تطوي ــة )ILO( به ــل الدولي العم

ــاع. ــذا القط ــكالت ه ــات ومش ــور مبواصف ــرار والجمه ــاب الق ــة أصح معرف

ــح  ــطيني 2018، مس ــاء الفلس ــزي لإلحص ــاز املرك ــم: الجه ــذا القس ــام يف ه ــدر األرق مص   -2

https://data. 2016 ،ــدويل ــك ال ــاءات البن ــطني. وإحص ــه- فلس ــة، رام الل ــوى العامل الق

worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.NE.ZS?view=chart

ــة يف فلســطني  ــات أّن نســبة املشــاركة يف القــوى العامل ــح البيان توّض
وصلــت إىل 46.5% مقارنــة مــع 42.7% قبــل عــرشة ســنوات. ونســبة 
املشــاركة هــذه أقــل بقليل مــن املتوســط يف املنطقة العربيــة )%48.7 
عــام 2016( ولكّنهــا منخفضــة مقارنــة مــع مناطــق أخــرى مــن العــامل 
ــة 62.7%، االتحــاد األورويب  ــكا الالتيني )دول رشق آســيا 70.1%، أمري
57%(. وانخفــاض هــذه النســبة يعكــس إشــكاالت لهــا عالقــة بتغيــب 
قطاعــات واســعة مــن الســكان عــن املشــاركة يف الحيــاة االقتصاديــة، 
ويف الحالــة الفلســطينية متثّــل اإلنــاث الغالبيــة العظمــى لهــذه 
الرشيحــة الغائبــة )انظــر الصنــدوق رقــم 2 مــن أجــل معالجــة أوســع 

ملشــاركة وبطالــة اإلنــاث يف ســوق العمــل الفلســطيني(. 

شكل 2-1: عدد السكان والقوة البرشية وعدد العاملني يف فلسطني
)الربع الثالث 2007، والربع الثالث 2017( )ألف(

ر3، 2017ر3، 2007

توزيع العاملة

ــاين  ــع الث ــني الرب ــدار 3% ب ــطني مبق ــني يف فلس ــدد العامل ــع ع ارتف
ــل  ــل. وميث ــف عام ــل إىل 1,000.2 أل ــث 2017، ووص ــع الثال والرب
هــذا زيــادة يف عــدد العاملــني بنحــو 28,400 عامــل خــالل الربــع يف 
الضفــة والقطــاع، ونحــو 300 عامل فقــط يف إرسائيل واملســتعمرات. 
وتركّــزت معظــم الزيــادة يف الضفــة الغربيــة )25,900 عامــل جديد( 
مقابــل زيــادة مبقــدار 2,500 عامــل يف قطــاع غــزة )انظــر الجــدول 
2-1(. هــذه الزيــادة الكبــرة يف التشــغيل خــالل الربــع الثالــث قــد 
ــون  ــن أن تك ــام ميك ــة. ك ــمي للعامل ــل املوس ــاج التعدي ــون نت تك

بتأثــر التبــدل يف طــرق اختيــار العينــة وأســاليب التعامــل معهــا.
 

ــاع  ــا يف القط ــث بكامله ــع الثال ــغيل يف الرب ــت زيــادة التش حصل
الخــاص بشــكل كامــل، وبالــذات يف نشــاطني اقتصاديــني، هــام 
ــر  ــادق. ومــن الجدي ــاء وقطــاع التجــارة واملطاعــم والفن قطــاع البن
باملالحظــة أن عــدد املشــتغلني يف قطــاع الزراعــة  يف الضفــة وغــزة 
ــن  ــر م ــع املناظ ــع الرب ــة م ــث 2017 مقارن ــع الثال ــع يف الرب تراج

ــاين يف 2017.   ــع الث ــع الرب ــة م 2016 ومقارن

جدول 2-1:  تطور اعداد القوى العاملة وتوزع صايف الزيادة يف 
فلسطني بني الربع الثاين والثالث 2017 )ألف عامل(

مقدار التغرير3، 2017ر2، 2017

1,367.91,413.045.1املشاركون يف القوى العاملة

971.51,000.228.7العاملون

-  الضفة الغربية  )بدون إرسائيل 
واملستعمرات(

566.6592.525.9

276.5279.02.5-   قطاع غزة

128.4128.70.3-   إرسائيل واملستعمرات
مالحظــة: األرقــام تتضمــن عــدد الفلســطينيني العاملــني يف الخــارج )خــارج فلســطني 

وارسائيــل( والذيــن يبلــغ عددهــم 3,500 شــخص

ــني  ــث ب ــع الثال ــطيني يف الرب ــاد الفلس ــون يف االقتص ــوزّع العامل ت
59% يف الضفــة و28% يف اقطــاع غــزة و13% )أو نحــو 129 ألــف( 
عامــل يف إرسائيــل واملســتعمرات. أّمــا بالنســبة لتوزيــع العاملــني يف 
فلســطني حســب القطــاع يف الربــع الثالــث 2017، فــال زال أكــر مــن 
الُخمــس يعمــل يف القطــاع العــام، وترتفــع هــذه النســبة إىل نحــو 

36% يف قطــاع غــزة )الشــكل 2-2(. 

بلغــت نســبة العاملــني يف قطاعــات الخدمــات يف فلســطني يف الربــع 
الثالــث 2017 نحــو 33% )52% يف قطــاع غــزة(. كــام بلغــت حّصــة  
ــن  ــل م ــن أق ــة ولك ــني يف الضف ــن العامل ــييد 23% م ــاء والتش البن

عدد السكان  
4,969.4

القوة البشریة 
3,036.1

القوى العاملة 
1,413.0

عدد العاملین 
1,000.2

عدد السكان 
3,732.5

القوة البشریة 
2,193.9

937.2القوى العاملة 

720.0عدد العاملین 
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ــني يف  ــغيل العامل ــبة تش ــت نس ــني تقارب ــزة. يف ح ــاع غ 6% يف قط
ــة وقطــاع  ــة الغربي ــن الضف ــادق يف كل م ــم والفن ــارة واملطاع التج

ــوايل )الشــكل 3-2(. غــزة، حــوايل 23%، و22% عــىل الت

البطالة

بلــغ عــدد العاطلــني عــن العمــل يف فلســطني 412.8 ألف شــخص يف 
الربــع الثالــث 2017. أّمــا معــّدل البطالــة )أي نســبة العاطلــني عــن 
العمــل إىل عــدد األفــراد يف القــوى العاملــة( فلقــد وصــل إىل %29.2 
يف الربــع الثالــث 2017، وهــو أعــىل بنحــو 0.8 نقطــة مئويــة عــاّم 
كان عليــه يف الربــع املناظــر مــن العــام 2016 وأعــىل بـــ 0.2 نقطــة 

مئويــة مقارنــة مــع الربــع الســابق )انظــر الجــدول 2-2(.

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

  

ر3، 2017ر2، 2017ر3، 2016

الضفة الغربية

16.816.815.4ذكور

31.736.234.6إناث

19.620.519.0املجموع

قطاع غزة

35.436.239.3ذكور

68.671.571.0إناث

43.244.046.6املجموع

فلسطني

23.523.723.9ذكور

47.350.050.0إناث

28.429.029.2املجموع

من املواصفات املزمنة للبطالة يف فلسطني التايل: 
ــني  ــة ب ــّدل البطال ــغ مع ــباب: بل ــاط الش ــة يف أوس ــا مرتفع أنّه  )1
ــنة %45.5،  ــني 15 - 24 س ــم ب ــرتاوح أعامره ــن ت ــباب الذي الش
)73.5% لإلنــاث، 39.0% للذكــور(. وهــذا يــؤرّش عــىل أّن نســبة 
كبــرة مــن العاطلــني عــن العمــل هــم مــن الداخلــني الجــدد إىل 
ســوق العمــل )انظــر الشــكل 2-4 وراجــع الصنــدوق عن »مســح 
ــم اىل ســوق العمــل« يف العــدد 47  انتقــال الشــباب مــن التعلي
ــة الشــباب(. مــن املراقــب مــن أجــل معلومــات أكــر عــن بطال
ــّن  ــور، ولك ــبة للذك ــم بالنس ــص التعلي ــع نق ــزداد م ــة ت أّن البطال  )2
ــّدل  ــغ مع ــاث )انظــر الشــكل 2-5(: بل ــد اإلن ــر معكــوس عن األم
البطالــة يف الربــع الثالــث 2017 نحــو 25% لــدى الذكــور الحاصلني 
عــىل تعليــم أقــل مــن ثانــوي، بينــام كان 21% عنــد ذوي التعليــم 
الجامعــي. أّمــا لــدى اإلنــاث فقــد بلــغ معــدل بطالــة الحاصــالت 
ــوايت  ــني الل ــط ب ــام كان 24% فق ــة 58% بين ــة جامعي ــىل درج ع

حصلــن عــىل تعليــم أقــل مــن الثانــوي )انظــر الشــكل 5-2(.
أّن االقتصــاد الفلســطيني ال يعــاين فقــط مــن البطالــة الدوريــة   )3
)Cyclical(، بــل أيضــاً مــن البطالــة الهيكليــة. فعــىل الرغم من 
ــة  ــة ألســباب لهــا عالق ــاك طلــب منخفــض عــىل العامل أّن هن
ــة  ــكي، إاّل أّن الطبيع ــب ال ــاج والطل ــذب اإلنت ــف وتذب بضع
ــل عــىل أّن  ــة وتركّزهــا يف أوســاط الشــباب تدل ــة للبطال املزمن
هنــاك عــدم تــواؤم بــني عــرض العمــل والطلــب عليــه. وينتــج 
ــة  ــواع معين ــل ألن ــرض العم ــاءات وع ــاب الكف ــن غي ــذا م ه
مــن األشــغال التــي عليهــا طلــب )بطالــة هيكليــة(. وهــو مــا 

شكل 2-2: التوزيع النسبي للعاملني حسب مكان العمل وحسب 
القطاع  يف الربع الثالث 2017 )نسبة مئوية %(

شكل 2-3: التوزيع النسبي للعاملني يف فلسطني حسب النشاط 
االقتصادي، الربع الثالث 2017 )نسبة مئوية %(

شكل 2-4: أعداد العاملني والعاطلني عن العمل يف فلسطني 
حسب الفئة العمرية )الربع الثالث 2017( )ألف(
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شكل 2-5: أعداد العاملني والعاطلني عن العمل يف فلسطني حسب 
املستوى التعليمي والجنس يف الربع الثالث 2017 )ألف(

ينطبــق باألســاس عــىل بعــض املهــن العمليــة مثــل تخصصــات 
الكهربــاء والتكنولوجيــا الصناعيــة وبعــض التخصصــات الطبيــة 
ــام  ــف النظ ــكلة ضع ــذه املش ــن ه ــزز م ــام يع ــة. وم واملخري
المتصــاص  اإلرسائيــي  العمــل  ســوق  وانفتــاح  التعليمــي 

ــرة يف فلســطني. ــة نســبياً املتوفّ ــة القليل ــاءات املهني الكف

منو اإلنتاج وتغري البطالة

اإلنتــاج  أحدهــام ملعــّدل منــو  الشــكل 2-6 منحنيــني،  يعــرض 
)باألســعار الثابتــة 2015( واآلخــر يصــّور معــّدل البطالــة يف كل 
ربــع ســنة بــني الربــع الثالــث 2012 والربــع الثالــث 2017. أّول مــا 
ــى  ــذب الحــاد يف منحن ــاين هــو التذب يلفــت النظــر يف الشــكل البي
ــن هــذا  ــج املحــي اإلجــاميل. ال شــك أّن جــزءاً م ــو النات ــّدل من مع
ــي، إذ  ــج املح ــمية للنات ــة املوس ــره بالطبيع ــن تفس ــذب ميك التذب
أّن النشــاط االقتصــادي يخمــد قليــالً يف الشــتاء والخريــف مقارنــة 
ــي  ــود الت ــر العوامــل السياســية والقي ــّن أث بالفصــول األخــرى. ولك
يفرضهــا االحتــالل عــىل النشــاط االقتصــادي لهــا دور أكــر أهميــة يف 

ــادي.  ــو االقتص ــدوري يف النم ــاد وال ــذب الح ــر التذب تفس

املالحظــة الثانيــة عــىل الشــكل البيــاين هــي يف وجــود ترافــق 
ــام ارتفــع معــّدل منــو اإلنتــاج  متعاكــس يف حركــة املنحنيــني. إذ كلّ
ترافــق هــذا مــع هبــوط معــّدل البطالــة، والعكــس بالعكــس. وعنــد 
القيــام بإجــراء متريــن بســيط للربــط بــني املتغريــن نســتنتج أّن كل 
زيــادة يف معــّدل النمــو مبقــدار  1% ترافقــت مع انخفــاض يف معّدل 
ــة  ــذه العالق ــة. ه ــرتة املدروس ــالل الف ــدار 0.15% خ ــة مبق البطال
ــة تُعطــي فكــرة رسيعــة عــن مقــدار التســارع  ــطة والتقريبي املبّس
الــالزم يف معــّدل النمــو، والفــرتة الزمنيــة الطويلــة الرضوريــة، مــن 
ــة يف  ــة العالي ــّدالت البطال ــوس يف مع ــض ملم ــق تخفي ــل تحقي أج

فلســطني بشــكل عــام، ويف قطــاع غــزة بشــكل خــاص.

املالحظــة الثانيــة عــىل الشــكل البيــاين هــي يف وجــود ترافــق 
متعاكــس واضــح بــني حركــة املنحنيــني خــالل معظــم الفــرتة التــي 
ــع  ــع الراب ــني الرب ــنة األخــرة، أي ب ــتثناء الس ــكل، باس ــا الش يغطيه
2016 والربــع الثالــث 2017. ففــي الفــرتة قبــل الربــع الرابــع 2016 
ــة،  ــّدل البطال ــوط مع ــع هب ــاج م ــو االنت ــّدل من ــاع مع ــق ارتف تراف
ــط  ــيط للرب ــن بس ــراء متري ــام بإج ــد القي ــس. وعن ــس بالعك والعك
بــني املتغريــن نســتنتج أّن كل زيــادة يف معــّدل النمــو مبقــدار %1 
ــالل  ــدار 0.23% خ ــة مبق ــّدل البطال ــاض يف مع ــع انخف ــت م ترافق
الربــع الثــاين 2012 والربــع الثالــث 2017. وهــذه العالقــة املبّســطة 
ــالزم يف  ــة تُعطــي فكــرة رسيعــة عــن مقــدار التســارع ال والتقريبي
ــل  ــن أج ــة، م ــة الرضوري ــة الطويل ــرتة الزمني ــو، والف ــّدل النم مع
تحقيــق تخفيــض ملمــوس يف معــّدالت البطالــة العاليــة يف فلســطني 
ــاه  ــر اتج ــاص. إال أن تغ ــكل خ ــزة بش ــاع غ ــام، ويف قط ــكل ع بش
ــاع  ــة خــالل أرب ــج املحــي االجــاميل والبطال ــني منــو النات ــة ب العالق
الســنة األربــع األخــرة يــؤرش اىل ظاهــرة  مقلقــة، ويتطلــب النظــر 
بشــكل أعمــق يف طبيعــة العالقــة بــني هذيــن املتغريــن يف االقتصــاد 
الفلســطيني، هــو مــا ســنقوم بــه يف العــدد القــادم مــن املراقــب. 

األجور

ــني يف فلســطني 115.0 شــيكل  ــغ متوســط األجــر اليومــي للعامل بل
يف الربــع الثالــث 2017. ولكــّن الرقــم املتوســط يخفــي تباينــاً 
كبــراً بــني متوســط أجــر العاملــني يف الضفــة والقطــاع مــن جهــة، 

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

شكل 2-7: متوسط ووسيط األجر اليومي بالشيكل 
للمستخدمني معلومي األجر يف فلسطني
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ومتوســط أجــر عــامل الضفــة العاملــني يف إرسائيــل واملســتعمرات 
ــة  ــة الغربي ــني متوســط األجــر يف الضف ــك ب ــة. كذل ــة ثاني ــن جه م
واألجــر يف قطــاع غــزة )انظــر الجــدول 2-3(. تُشــر األرقــام إىل أّن 
ــغ أكــر مــن  ــل واملســتعمرات بل ــني يف إرسائي متوســط أجــر العامل
ثالثــة أضعــاف أجــر العاملــني يف قطــاع غــزة. ال بــل إّن الهــّوة تتســع 
أكــر عنــد أخــذ األجــر الوســيط. واألجــر الوســيط لــه داللــة أعــىل 
ــذي  ــتوى ال ــن املس ــر ع ــه يع ــط، ألنّ ــر املتوس ــن األج ــل م وأفض
ــر  ــف اآلخ ــه، والنص ــىل من ــر أع ــىل أج ــني ع ــف العامل ــل نص يحص
عــىل أجــر أدىن منــه )انظــر الشــكل 2-7 ملالحقــة الفــارق بــني األجــر 
املتوســط والوســيط(. يالحــظ أّن وســيط األجــر يف قطــاع غــزة أقــل 

ــة. مــن نصــف وســيط األجــر يف الضفــة الغربي

ــة العاملــني مبقــدار 0.8 شــيكل  ارتفــع متوســط األجــر اليومــي لكافّ
ــه يف  ــة ارتفاع ــاين 2017، نتيج ــع الث ــث 2017 والرب ــع الثال ــني الرب ب
إرسائيــل واملســتعمرات )10.7 شــيكل(، بينــام انخفــض متوســط أجــر 
العاملــني يف الضفــة الغربيــة )مبقــدار 4.9 شــيكل( وانخفــض يف قطــاع 

غــزة )3.2 شــيكل(.

جدول 2-3: متوسط ووسيط األجر اليومي بالشيكل للمستخدمني 
معلومي األجر يف فلسطني )الربع الثالث 2017( )شيكل(

مكان العمل
الربع الثالث 2017

األجر الوسيط اليوميمتوسط األجر اليومي

98.896.2الضفة الغربية

56.738.5قطاع غزة

233.3230.8إرسائيل واملستعمرات

115.096.2املجموع

األجور الحقيقية والفجوة الجندرية

عــىل الرغــم مــن ارتفــاع متوســط األجــر اليومــي االســمي يف الربــع 
الثالــث 2017 ويف الســنوات القليلــة املاضيــة، إاّل أّن األجــر الحقيقــي 
شــهد حركــة مختلفــة. ويأخــذ األجــر الحقيقــي أثــر تضخــم األســعار 
بعــني االعتبــار وهــو بهــذا أفضــل تعبــراً عــن تطــّور القــوة الرشائيــة 
ــر  ــط األج ــع متوس ــىل تراج ــام ع ــل األرق ــمي. تدل ــر االس ــن األج م
اليومــي الحقيقــي يف فلســطني خــالل الســنوات 2003 - 2012 

مبقــدار 9%. ولكــن املتوســط شــهد ارتفاعــاً بعــد ذلــك التاريــخ. 

عــىل أّن ارتفــاع متوســط األجــور الحقيقيــة عقــب 2012 اقتــرص فعليــاً 
عــىل متوســط أجــور الذكــور فقــط، ذلــك ألّن متوســط األجــور الحقيقية 
اليوميــة لإلنــاث تابــع نزعــة االنحــدار كــام يوّضــح الشــكل 2-8. وتولــد 
ــور يف  ــاث والذك ــني اإلن ــة ب ــور الحقيقي ــوة األج ــاع فج ــذا اتّس ــن ه ع

ــل  ــة، مث ــل ذاتي ــىل عوام ــاًء ع ــور بن ــوة األج ــدد فج ــطني. وتتح فلس
املؤهــالت التعليميــة والخــرة العمليــة للعاملــني، باإلضافــة إىل طبيعــة 
ــّر  ــطينية، يف ــة الفلس ــخص. ويف الحال ــه الش ــل ب ــذي يعم ــاع ال القط
عمــل العــامل الفلســطينيني الذكــور يف االقتصــاد اإلرسائيــي، وحصولهــم 
ــع  ــن فجــوة األجــور هــذه. إذ م ــامً م ــة، جــزءاً مه عــىل أجــور مرتفع
ــي،  ــون يف االقتصــاد اإلرسائي ــذي يعمل ــة ال ــاع نســبة عــامل الضف ارتف
مــن 11% مــن إجــاميل العاملــني خــالل 2004 - 2011 إىل 14% خــالل 

ــاث والذكــور.  ــني اإلن 2012 - 2016، اتّســعت فجــوة األجــور ب

الحد األدىن لألجور

بلغــت نســبة الذيــن يتقاضــون أجــراً شــهرياً أقــل من 1,450 شــيكل 
ــتخدمني  ــن املس ــطني( م ــور يف فلس ــد األدىن لألج ــغ الح ــو مبل )وه
ــث 2017  ــع الثال بأجــر يف القطــاع الخــاص يف فلســطني خــالل الرب
نحــو 38.2% )50.2% بــني اإلنــاث، و36.0% بــني الذكــور(. كــام بلــغ 
ــا  ــذي يتقاضــاه هــؤالء 839 شــيكل. أّم متوســط األجــر الشــهري ال
عنــد املقارنــة بــني الضفــة والقطــاع فــإّن 17.9% مــن املســتخدمني 
بأجــر يف القطــاع الخــاص يف الضفــة الغربيــة يتقاضــون أجــراً أقــل 
مــن الحــد األدىن مقابــل 83.0% يف قطــاع غــزة )انظــر جــدول 4-2(.

عاملة األطفال

الثالــث 2017 يف  ارتفعــت عاملــة األطفــال )10 - 17 ســنة( يف الربــع 
ــة  ــة )4.0% مقارن ــع الســابق بنحــو نقطــة مئوي ــة مــع الرب فلســطني مقارن
مــع 3.1%(. عــىل أّن النســبة انخفضــت مبقــدار نصــف نقطــة مئويــة تقريبــاً 
مقارنــة بالربــع املناظــر مــن العــام الســابق. بلغــت عاملــة األطفــال يف الربــع 

ــل 2.0% يف قطــاع غــزة. ــة مقاب ــة الغربي ــث 2017، 6.3% يف الضف الثال

شكل 2-8:  تطور متوسط األجور الحقيقية اليومية لإلناث 
والذكور يف فلسطني، شيكل )سنة األساس 2010(

جدول 2-4: عدد ومتوسط أجر العاملني بأجر يف القطاع الخاص وعدد 
ومتوسط أجر الذين يتقاضون أقل من الحد األدىن لألجر

عدد املستخدمني بأجر يف 
القطاع الخاص )ألف شخص(

عدد املستخدمني بأجر الذين يتقاضون 
أقل من الحد األدىن )ألف شخص(

معدل األجر الشهري للذين يتقاضون
أقل من الحد األدىن )شيكل(

كال الجنسنيإناثذكوركال الجنسنيإناثذكوركال الجنسنيإناثذكور
189.937.0226.924.116.540.61,1919591,097الضفة الغربية

90.812.0102.877.28.185.3726644717قطاع غزة
280.749.0329.7101.324.6125.9837855839فلسطني
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 بلغــت مشــاركة المــرأة الفلســطينية فــي ســوق العمــل )عــدد اإلنــاث 
ــي  ــاث ف ــدد اإلن ــى ع ــومة عل ــل مقس ــن العم ــالت ع ــالت والعاط العام
ــام 2017،  ــن ع ــث م ــع الثال ــي الرب ــنة( ف ــة 15 - 65 س ــة العمري الفئ
19.2%. وهــي مــن أكثــر النســب انخفاضــاً فــي العالــم )فمثــالً فــي تركيــا 
32%، لبنــان 23%، ُعمــان 30%، و49% كمتوســط فــي دول العالــم فــي 
العــام 2016(، خاّصــة إذا مــا أخذنــا باالعتبــار نســب التعليــم المرتفعــة 
بيــن الفلســطينيات علــى المســتويين المدرســي والجامعــي. فكمــا تظهر 
بيانــات منظمــة اليونســكو، فــإّن نســب التحــاق الفتيــات الفلســطينيات 
بالتعليــم المدرســي أعلــى مــن نســب انخــراط الذكــور. أّمــا علــى 
مســتوى التعليــم الجامعــي، فــإّن نســب التحــاق اإلنــاث الفلســطينيات 
ــور  ــاق الذك ــب التح ــن نس ــى م ــط أعل ــت فق ــي ليس ــم الجامع بالتعلي
ــاً، بــل أيضــاً أعلــى مــن النســبة فــي الــدول العربيــة المجــاورة. 1 محلي

ــي  ــل ف ــي ســوق العم ــرأة ف ــن أّن نســبة مشــاركة الم ــم م ــى الرغ وعل
فلســطين تبقــى منخفضــة، إاّل أّن فجــوة المشــاركة بيــن اإلنــاث والذكــور 
ــاركة  ــت مش ــد ارتفع ــة. فق ــرين الماضي ــنوات العش ــي الس ــت ف تقلص
ــى  ــل إل ــام 1995 لتص ــي الع ــن 11.2% ف ــل م ــوق العم ــي س ــرأة ف الم
19.2% فــي الربــع الثالــث 2017. بينمــا بقيــت معــّدالت مشــاركة 

ــى الـــ 70% )الشــكل 1(.   ــراوح إل الذكــور ت

ومــن المهــم مالحظــة أّن الزيــادة الطفيفــة فــي نســبة مشــاركة اإلنــاث 
فــي ســوق العمــل الفلســطيني )8% علــى مــدى عشــرين ســنة( 
تترجمــت فــي ارتفــاع فــي البطالــة فــي أوســاطهن عوضــاً عــن االرتفــاع 
فــي مســتويات التشــغيل. إذ ارتفعــت نســبة البطالــة بيــن اإلنــاث مــن 
12.4% فــي العــام 2000 إلــى 50% فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2017 
مقارنــة مــع زيــادة مــن 14.6% للذكــور إلــى 23.9% خــالل نفــس الفتــرة 
)انظــر الشــكل 2(. وتتركــز نســب البطالــة عنــد اإلنــاث فــي فئة الشــابات 
المتعلمــات، حيــث بلغــت نســبة البطالــة للفئــة العمريــة 15 - 24 ســنة 

مــن اإلنــاث، 73.5% مقارنــة مــع 39% للذكــور فــي نفــس العمــر. 

ــوام 2008 - 2009 شــهدت ألول  ــإّن األع ــن الشــكل 2 ف ــا يتضــح م وكم
ــور،  ــة الذك ــن بطال ــى م ــى أعل ــاث إل ــة اإلن ــّدل بطال ــاع مع ــرة ارتف م
وإلــى اتســاع الهــوة بينهمــا منــذ ذلــك التاريــخ. ويبــدو أّن هــذا حــدث، 
ــاث ــاركة اإلن ــبة مش ــي نس ــرع ف ــاع األس ــبب االرتف ــح، بس ــى األرج عل

1 UNESCO )2009( Gross Enrolment Ratios in Primary, Secondary and 
Tertiary Education. Available at: 

 Stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/tableview.aspx?Repor-
tId=3983&IF_language=eng

صندوق 2 - اإلناث في سوق العمل الفلسطيني: لماذا مشاركتهن متدنية وبطالتهن أعلى؟

الشكل 2: معدالت البطالة بين الذكور واإلناث في 
فلسطين 2000 - 2016 )نسبة مئوية(

المرجع: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، مسح القوى العاملة، سنوات متعددة.

الشكل 1: مشاركة اإلناث والذكور في سوق العمل 
الفلسطيني 1996 - 2016 )نسبة مئوية(

المرجع: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، مسح القوى العاملة، سنوات متعددة. 

الشكل 3 : توزيع عمل اإلناث والذكور على القطاعات االقتصادية، 2016 نسب مئوية

المرجع: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، مسح القوى العاملة، سنوات متعددة.
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ــور. أي أّن  ــن الذك ــل م ــوق العم ــي س ــن( ف ــات منه ــة المتعلم )وخاص
التعليــم يدفــع اإلنــاث للمشــاركة فــي ســوق العمــل، وإن كان ال يضمــن 
ــى  ــب إل ــن المراق ــادم م ــدد الق ــي الع ــعى ف ــوف نس ــغيلهن. وس تش
ــباب  ــتجد لألس ــراض المس ــذا االفت ــي ه ــات أو نف ــام إلثب ــص األرق تمحي
ــاث فــي ســوق  ــن اإلن ــة بي ــم والبطال ــن التعلي ــة بي ــة الطردي وراء العالق

ــطيني.  ــل الفلس العم

ــي  ــاث ف ــاركة اإلن ــي مش ــادة ف ــس الزي ــاذا تنعك ــو لم ــؤال اآلن ه والس
ســوق العمــل الفلســطيني علــى شــكل بطالــة بدرجــة أعلــى مــن 
التشــغيل؟ أي بكلمــات أخــرى، لمــاذا تبــدو القــدرة االســتيعابية لالقتصاد 
الفلســطيني، علــى وهنهــا، أضعــف فيمــا يتعلــق بتشــغيل اإلنــاث 
مقارنــة مــع الذكــور؟ هنالــك أســباب عــّدة، وســنتناول اثنــان منهــا هنــا:   

االقتصاديــة  القطاعــات  عــدد  محدوديــة  حــول  يتمحــور  األول   •
ــغيل  ــز تش ــور، وترك ــة بالذك ــاث مقارن ــغيل اإلن ــام تش ــة أم المفتوح
اإلنــاث فــي قطاعــات معينــة بالتالــي. فكلمــا تــوزع تشــغيل اإلنــاث 
علــى قطاعــات اقتصاديــة أكثــر وبنســب متوازنــة، كلمــا كانــت فــرص 
ــات  ــاح القطاع ــدى انفت ــاس م ــن قي ــى. ويمك ــاث أعل ــغيل اإلن تش
االقتصاديــة أمــام تشــغيل اإلنــاث، أو كمــا تســميها األدبيــات مســتوى 
العــزل األفقــي الــذي تعانــي منــه اإلنــاث، فــي التــوازن فــي توزيــع 
ــكل 3(.   ــاد2  )الش ــي االقتص ــة ف ــات المختلف ــى القطاع ــغيلهن عل تش

ــام  ــة أم ــى مغلق ــاء تبق ــل والبن ــي النق ــكل 3 أّن قطاع ــح الش يوّض
اإلنــاث فــي الحالــة الفلســطينية. كمــا أّن العمــل فــي االقتصــاد 
الفلســطينيات،  اإلنــاث  أمــام  مفتوحــاً  خيــاراً  ليــس  اإلســرائيلي 
ــك  ــن ذل ــم م ــاك. واأله ــاث هن ــن اإلن ــط م ــل 0.5% فق ــث تعم حي
فــإن اإلنــاث متركــزات فــي قطــاع الخدمــات بنســبة أكثــر مــن 
ــي، أّي أّن  ــزل األفق ــن الع ــن م ــاث يعاني ــي أّن اإلن ــذا يعن 75% وه
الخيــارات القطاعيــة المتاحــة لهــن محــدودة. والعــزل األفقــي لإلنــاث 
ــرص التشــغيل  ــات تتخطــى حصــر ف ــه تبع ــات ل ــاع الخدم ــي قط ف
وبالتالــي ارتفــاع البطالــة بينهــن، بــل يــؤدي أيضــاً إلــى تأثــر اإلنــاث 
بنســبة أكبــر بالهــزات االقتصاديــة التــي تضــرب قطــاع واحــد )قطــاع 

ــة(.    ــذه الحال ــي ه ــات ف الخدم

2 Cotter, D., Hermsen, J., and Vanneman, R. )2001( ‘Women’s Work and 
Working Women: The Demand for Female Labour’. Gender and Society, 
15 )3(, pp. 429-452.

الشكل 4: مساهمة الزراعة والصناعة في تشغيل اإلناث 
في فلسطين )1996 – 2016( نسب مئوية

المرجع: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، مسح القوى العاملة، سنوات متعددة.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

الصناعة الصناعة

ــر مــن الذكــور  ــاث أكث ــة اإلن ــر علــى بطال ــذي يؤث العامــل الثانــي ال  •
فــي ســوق العمــل الفلســطيني، هــو ارتبــاط زيــادة التشــغيل بنمــو 
القطاعــات اإلنتاجيــة فــي االقتصــاد، وعلــى رأســها قطاعــات الزراعــة 
والصناعــة. وتشــير اإلحصــاءات إلــى تراجــع مســاهمة قطاعــي 
ــاث فــي فلســطين علــى مــدى  الزراعــة والصناعــة فــي تشــغيل اإلن
الســنوات العشــرين الماضيــة، وهــو مــا يدلــل علــى أّن  قــدرة 
ــطيني  ــل الفلس ــوق العم ــي س ــاث ف ــتيعاب اإلن ــى اس ــاد عل االقتص
ــن  ــط م ــاً 10% فق ــل حالي ــل. وتعم ــن قب ــاً م ــر ضعف ــت أكث أصبح
اإلنــاث فــي القطــاع الزراعــي مقارنــة مــع 29% فــي عــام 1996. كمــا 
تعمــل 12% حاليــاً مــن اإلنــاث فــي الصناعــة مقارنــة مــع 16% عــام 
1996 )انظــر الشــكل 4(. إّن ضعــف التشــغيل فــي هذيــن القطاعيــن 
مرتبــط بضعــف القطاعــات اإلنتاجيــة وتراجعهــا، واســتمرار ضعــف 
هذيــن القطاعيــن يعنــي اســتمرار الضغــط ســلباً علــى فــرص العمــل 
ــاالت  ــى احتم ــي عل ــاث. وبالتال ــى اإلن ــبة إل ــة بالنس ــا، وخاّص فيهم
زيــادة البطالــة لإلنــاث فــي ســوق العمــل مســتقبالً، حيــث أّن حصــر 
فــرص عملهــا فــي عــدد قطاعــات أقــل يعنــي أنّهــا تتأثــر بشــكل أكبــر 

ــة مــع الذكــور.  ــة مقارن مــن تراجــع القطاعــات اإلنتاجي
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3- املالية العامة1 

اإليرادات العامة 

شــهد الربــع الثالــث مــن العــام 2017 انخفاضــاً يف صــايف اإليــرادات 
ــغ حــوايل  ــع الســابق لتبل ــة بالرب ــح بنحــو 27% مقارن العامــة واملن
3,024.1 مليــون شــيكل. ويُعــزى ذلــك إىل االنخفــاض امللحــوظ 
ــغ  ــع الســابق، لتبل ــة بالرب ــرادات املقاصــة بنســبة 40% مقارن يف إي
ــرادات  ــع يف إي ــارة أّن الرتاج ــدر اإلش ــيكل. وتج ــون ش 1,638.8 ملي
املقاصــة ليــس تراجعــاً حقيقيــاً، نظــراً لقيــام إرسائيــل بتســديد جــزء 
مــن مســتحقات ربــع الســنة هــذا يف الربــع الســابق. كذلــك شــهد 
الربــع انخفاضــاً يف اإليــرادات غــر الرضيبيــة بنســبة 31% مقارنــة 
ــت  ــني ارتفع ــيكل. يف ح ــون ش ــغ 319.5 ملي ــابق لتبل ــع الس بالرب
اإليــرادات الرضيبيــة بنحــو 9% مقارنــة بالربــع الســابق لتبلــغ 
618.7 مليــون شــيكل )انظــر الشــكل 3-1(. أّمــا فيــام يتعلــق باملنــح 
واملســاعدات الخارجيــة فلقــد شــهدت ارتفاعــاً بنســبة 13% يف 
الربــع الثالــث مقارنــة بالربــع الســابق، ووصلــت إىل حــوايل 442.3 
ــة  ــو 30% مقارن ــل بنح ــت أق ــا كان ــن قيمته ــيكل. ولك ــون ش ملي

ــام 2016 )انظــر الجــدول 1-3(.  ــع الســنة املناظــر يف الع برب

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

البيان
20162017

الربع 
الثالث

الربع 
الرابع

الربع 
األول

الربع 
الثاين

الربع 
الثالث

552.7516.6640283.8329.5دعم املوازنة
3.6237.711394.9111.5-  منح عربية

549.1278.9527188.9218-  الدول املانحة
91.0302.7143.5108.3112.8التمويل التطويري

643.7819.3783.5392.1442.3إجاميل املنح واملساعدات

النفقات العامة 

انخفــض اإلنفــاق العــام الفعــي )أســاس نقــدي( خــالل الربــع الثالــث 
ــوايل 3,013.1  ــغ ح ــابق، ليبل ــع الس ــة بالرب ــو 28% مقارن 2017 بنح
ــاق  ــود اإلنف ــم بن ــىل معظ ــاض ع ــرأ انخف ــد ط ــيكل. ولق ــون ش ملي
الفعــي خــالل الربــع، مبــا فيهــا بنــد األجــور والرواتــب، الــذي انخفــض 
بنســبة 31% مقارنــة بالربــع الســابق، ليبلــغ حــوايل 1,422.3 مليــون 
شــيكل. كــام انخفضــت نفقــات غــر األجــور بنحــو 30% لتبلــغ حــوايل 
1,114.7 مليــون شــيكل. وشــهد بنــد صــايف اإلقــراض أيضــاً انخفاضــاً 
ــابق.  ــع الس ــة بالرب ــيكل مقارن ــون ش ــغ 241.5 ملي ــو 10%، ليبل بنح
كذلــك انخفــض اإلنفــاق التطويــري  بنحــو 4.4% خــالل نفــس الفــرتة، 

ليبلــغ نحــو 189.3 مليــون شــيكل )انظــر الشــكل 2-3(.

ــتحق )أي  ــاق املس ــي إىل اإلنف ــام الفع ــاق الع ــبة اإلنف ــت نس بلغ
اإلنفــاق املتوجــب عــىل الحكومــة، أو اإلنفــاق عــىل أســاس االلتــزام( 
نحــو 76% خــالل هــذا الربــع، مقارنــة بنحــو 92% يف الربع الســابق. 
ويف حــني غطــت اإليــرادات العامــة واملنــح نحــو 100% مــن اإلنفاق 
العــام الفعــي يف الربــع الثالــث 2017 )كــام كان الحــال هــو عليــه 

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

و2017: العمليــات املاليــة – اإليــرادات والنفقــات ومصــادر التمويــل

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

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

ــرادات مل تغــط ســوى  ــع الســابق(، إاّل أّن هــذه اإلي ــاً يف الرب تقريب
ــع  ــة خــالل الرب ــام املســتحق عــىل الحكوم ــاق الع ــن اإلنف 76% م

الثالــث، )مقارنــة بنحــو 91% يف الربــع الســابق(.

املتأخرات الحكومية

ــث  ــع الثال ــالل الرب ــة خ ــىل الحكوم ــة ع ــرات املرتتب ــت املتأخ بلغ
ــون  ــة بنحــو 336.9 ملي ــون شــيكل، مقارن 2017 حــوايل 974.8 ملي
شــيكل خــالل الربــع الســابق. وتوزّعــت املتأخــرات بــني 457.9 
مليــون شــيكل عــىل األجــور والرواتــب، و388.4 مليــون شــيكل عــىل 
ــة.  ــات التطويري ــىل النفق ــيكل ع ــون ش ــور، و119.4 ملي ــر األج غ
كذلــك بلغــت متأخــرات اإلرجاعــات الرضيبيــة 9.3 مليــون شــيكل، 
فيــام قامــت الحكومــة خــالل هــذا الربــع بســداد حــوايل 0.2 مليــون 
شــيكل مــن متأخــرات املدفوعــات املخصصــة. وبالرغــم مــن تراكــم 
املتأخــرات عــىل الحكومــة خــالل هــذا الربــع )نحــو 974.8 مليــون 
شــيكل(، إاّل أنّهــا قامــت بســداد حــوايل 371.7 مليــون شــيكل مــن 
املتأخــرات التــي ترتبــت عليهــا يف أوقــات ســابقة، وهــو مــا يعنــي 
زيــادة صــايف قيمــة املتأخــرات عــىل الحكومــة خــالل الربــع الثالــث 

بنحــو 603.1 مليــون شــيكل )انظــر الجــدول 2-3(.
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جدول 3-2: املتأخرات املرتتبة عىل الحكومة الفلسطينية 
)مليون شيكل(

البيان
20162017

الربع 
الثالث

الربع 
الرابع

الربع 
األول

الربع 
الثاين

الربع 
الثالث

9.3)0.4(6.784.1)8.9(إرجاعات رضيبية
457.9)118.1(164.7719.4111.5األجور والرواتب

418.2627.1286.1390.1388.4نفقات غر األجور 
134.7159.159.366.2119.4النفقات التطويرية

)0.2()0.9(115.5)17.6(22.8املدفوعات املخصصة
654.4336.9974.8*731.51,494.7إجاميل املتأخرات

األرقام بني اقواس هي أرقام سالبة.
*يشمل متأخرات  صايف اإلقراض بقيمة 2.1- مليون شيكل.

الفائض/العجز املايل

أّدت التطــورات عــىل جانبــي اإليــرادات والنفقــات العاّمــة الفعليــة 
خــالل الربــع الثالــث 2017، إىل عجــز يف الرصيــد الــكي قبــل املنــح 
ــبته %3.2  ــا نس ــيكل )أو م ــون ش ــوايل 431.3 ملي ــاعدات بح واملس
مــن الناتــج املحــي اإلجــاميل(. وقــد ســاهمت املنــح واملســاعدات 
الخارجيــة يف تخفيــض هــذا العجــز وتحويلــه إىل فائــض بقيمــة 11 
ــا عجــز الرصيــد الــكي  مليــون شــيكل )عــىل األســاس النقــدي(. أّم
قبــل املنــح واملســاعدات عــىل أســاس االلتــزام فقــد بلــغ 904 مليون 
شــيكل، وقــد ســاهمت املنــح واملســاعدات يف تخفيــض هــذا العجــز 

إىل نحــو 461.7 مليــون شــيكل )انظــر الشــكل 3-3(.

الدين العام الحكومي

ــام  ــن الع ــث م ــع الثال ــة الرب ــي نهاي ــام الحكوم ــن الع ــع الدي ارتف
2017 بنحــو 2.5% مقارنــة بالربــع الســابق، إاّل أنّــه انخفــض بنحــو 
6.5% مقارنــة بالربــع املناظــر، ليبلــغ حــوايل 8,952.3 مليــون 
شــيكل. ويعــادل هــذا نســبة 17% تقريبــاً مــن الناتــج املحــي 
اإلجــاميل 2. وتــوزّع الديــن العــام الحكومــي بــني دين محــي )%59( 
وديــن خارجــي )41%(. كــام بلغــت فوائــد الديــن املدفوعــة خــالل 
الربــع الثالــث حــوايل 46.2 مليــون شــيكل، وهــي مدفوعــات تخــص 
الديــن املحــي فقــط، نظــراً ألنّــه مل يتــم ســداد فوائــد عــىل الديــن 

ــع )انظــر الجــدول 3-3(. الحكومــي الخارجــي خــالل هــذا الرب

تجــدر اإلشــارة أّن مديونيــة الحكومــة مقومــًة بالــدوالر قــد ارتفعــت نهايــة الربــع الثالــث    -2

2017 بنحــو 1.3% مقارنــة بالربــع الســابق ووصلــت إىل نحــو 2,526 مليــون دوالر.

شكل 3-3: الرصيد املايل الحكومي )أساس نقدي( 
نسبة إلجاميل الناتج املحيل االسمي )%(

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

البيان
20162017

الربع 
الثالث

الربع 
الرابع

الربع 
األول

الربع 
الثاين

الربع 
الثالث

5,606.45,541.45,2915,155.15,283.7الدين الحكومي املحي
5,554.15,489.25,238.75,102.85,231.4 -  املصارف 

52.352.352.352.352.3-  مؤسسات عامة 
الدين الحكومي 

3,967.84,017.73,818.13,578.33,668.6الخارجي

9,574.29,559.29,109.18,733.58,952.3الدين العام الحكومي
57.354.893.080.346.2الفوائد املدفوعة

الدين العام نسبة إىل 
إجاميل الناتج املحي 

االسمي
%18.5%18.4%18.6%17.1%16.9

ــدوالر  ــام بال ــاب األرق ــد احتس ــيط عن ــكل بس ــف بش ــب تختل ــذه النس ــارة أّن ه ــدر االش * تج
ــرف. ــعر الص ــر س ــن أث ــا يبي ــو م ــي، وه األمريك
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المراقب االقتصادي, عدد 51 / 2017

نقــّدم يف هــذا الصنــدوق مراجعــة تاريخيــة للمشــاريع واإلنجــازات 
واإلخفاقــات التــي ترافقــت مــع جهــود تطويــر واســتغالل حقــل الغــاز 

ــزة. 1 ــاع غ ــاري لقط ــرف الق ــافه يف الج ــم اكتش ــذي ت ــي ال الطبيع

منــح الرئيــس يــارس عرفــات، يف كانــون األول 1999، امتيــازاً حرصيــاً لرشكــة   •
 )CCC Oil & Gas( »ورشكــة »اتحــاد املقاولــني )British Gas, BG (
للتنقيــب عــن، ولتطويــر وإنتــاج وبيــع الغــاز الطبيعــي، يف منطقــة امتيــاز 
ــفت  ــد اكتش ــة ق ــت الرشك ــطني. وكان ــة لفلس ــاه اإلقليمي ــددة، يف املي مح
حقــالً كبــراً للغــاز الطبيعــي عــىل مســافة 20 ميــل بحــري )37 كــم تقريبــاً( 

مــن شــاطئ غــزة. وأطلــق عــىل هــذا الحقــل اســم »غــزة ماريــن«.
تحــددت مــّدة االمتيــاز بـــِ 25 عامــاً بــدءاً مــن تاريــخ موافقــة الحكومة   •
 .BG الفلســطينية عــىل خطّــة لتطويــر الحقــل تتقــدم بهــا رشكــة
ــاز بــني 90% إىل رشكــة BG و10% إىل رشكــة  وتوزّعــت حصــص االمتي
»اتحــاد املقاولــني«، وهــي رشكــة مســجلة يف العاصمــة اليونانيــة، أثينــا، 

ــا إىل أصحــاب أعــامل فلســطينيني.  وتعــود ملكيته
حصلــت رشكــة BG يف العــام 2000 عــىل ترخيــص أمنــي مــن الحكومــة   •
اإلرسائيليــة لحفــر برئيــن استكشــافيني يف حقــل »غــزة ماريــن« )ماريــن 
ــل  ــه. وتوّص ــاز الطبيعــي في ــة الغ ــة ونوعي ــم كمي ــن 2( لتقيي 1 وماري
ــايف(،  ــان ص ــدة )98 - 99% ميث ــة جي ــاز ذو نوعي ــم إىل أّن الغ التقيي
ــة  ــي كمي ــاً، وه ــب تقريب ــدم مكع ــون ق ــة 1 ترلي ــر بكمي ــو متوف وه
تــرر االســتثامر واإلنتــاج التجــاري. وقامــت الرشكــة أيضــاً بوضــع خطـّـة 
ــر الحقــل تتضمــن تشــييد أنبــوب لنقــل الغــاز إىل قطــاع غــزة   لتطوي

ــون دوالر. ــغ 150 ملي بكلفــة تبل
ــا مــن  ــن واملوافقــة عليه ــر لحقــل غــزة ماري ــم خطــة تطوي ــّم تقدي ت  •
ــخ  ــدد تاري ــايل تح ــام 2002 وبالت ــطينية يف الع ــة الفلس ــل الحكوم قب

ــنة(.   ــد 25 س ــاز يف 2027 )بع ــد االمتي ــاء عق انته
تــّم تقديــر طاقــة اإلنتــاج مــن حقــل »غــزة ماريــن« بنحــو 1.5 مليــار   •
مــرت مكعــب ســنوياً )نحــو 57 مليــار قــدم مكعــب تقريبــاً( عــىل أفــق  
ــاج اســتثامرات رأســاملية تبلــغ نحــو 1  20 ســنة. ويتطلــب هــذا اإلنت
مليــار دوالر. أّمــا إجــاميل العوائــد املتحققــة فــإّن تقديرهــا يــرتاوح بــني 
2.4 و7 مليــار دوالر، اعتــامداً عــىل ســعر بيــع الغــاز )التقديــر األخــر 
ــا  ــاع به ــي يب ــة الت ــد أخــذ األســعار الحالي ــراً خصوصــاً عن ــل كث متفائ

الغــاز الطبيعــي يف املنطقــة(.
نظــراً ألّن فلســطني تســتهلك كميــة ضئيلــة فقــط مــن الغــاز الطبيعــي   •
)نحــو 45 مليــون مــرت مكعــب يف الســنة( فــإّن تقليــص مخاطــر 
االســتثامر يف تطويــر حقــل »غــزة ماريــن« يتطلــب ضــامن عقــود بيــع 
ــر  ــة  BG األك ــح رشك ــرى. وكان مرش ــراف أخ ــع أط ــل م ــة األج طويل
ــة.  ــة )IEC( الحكومي ــاء اإلرسائيلي ــة الكهرب ــود رشك ــذه العق ــل ه ملث
تقدمــت رشكــة BG بعــدد مــن العــروض إىل الطــرف اإلرسائيــي لبيــع 
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الغــاز الفلســطيني، مــن بينهــا نقــل غــاز غــزه إىل عســقالن أوالً ومــن 
ــك عرضــت الرشكــة  ــل. كذل ــد يف غــزة وإرسائي ــم إىل محطــات التولي ث
اســتخدام محطــة تســييل الغــاز التــي متلكهــا يف مــرص وتوريــد الغــاز 
املــرصي والفلســطيني معــاً إىل إرسائيــل. ولكــن املفاوضــات بــني الرشكة 
وإرسائيــل تعطّلــت متامــاً بســبب انــدالع االنتفاضــة الثانيــة مــن 
جهــة، وبســبب املعارضــة القويــة، مــن األطــراف السياســية واملصالــح 
ــة عــىل حــد ســواء، ضــد رشاء الغــاز الفلســطيني.  ــة اإلرسائيلي التجاري
ــل عــىل  ــي قامــت بهــا إرسائي ــات الت ــداً، التعدي ومــام زاد األمــور تعقي  •
الســيادة الفلســطينية يف الجــرف القــاري مقابــل قطــاع غــزة. إذ عــىل 
ــد  ــح الفلســطينيني حــق الصي ــاق »غزة-أريحــا« من ــن أّن اتف ــم م الرغ
واالســتغالل التجــاري والرتفيهــي إىل مســافة 20 ميــل بحــري )37 كــم( 
ــافة إىل  ــص املس ــت يف 2002 بتقلي ــل قام ــاطئ، إاّل أّن إرسائي ــن الش م
12 ميــل أوالً، ثــم إىل 6 أميــال عقــب فــوز حركــة حــامس باالنتخابــات 
الترشيعيــة يف 2006، ثــم إىل 3 أميــال فقــط أثــر الحــرب التــي شــنتها 
عــىل القطــاع يف 2009/2008. وكــام ذكرنــا ســابقاً فــإّن حقــل »ماريــن 

غــزة« يقــع عــىل مســافة 20 ميــل بحــري مــن الشــاطئ.
عــادت الحيــاة مــرة أخــرى للمفاوضــات بــني رشكــة BG وإرسائيــل إثــر   •
ــالن  ــم اإلع ــرت. وت ــود اومل ــة ايه ــود حكوم ــارون وصع ــل ش ــاب اريي غي
ــل  ــه إرسائي ــديئ تشــرتي مبوجب ــاق مب ــار 2007عــن التوصــل إىل اتّف يف أي
ــنوياً  ــطيني س ــي الفلس ــاز الطبيع ــن الغ ــب م ــدم مكع ــون ق 0.05 ترلي
ــىل أن  ــاق ع ــّص االتف ــام 2009. ون ــن الع ــدءاً م ــار دوالر ب ــعر 4 ملي بس
يتــم نقــل الغــاز إىل عســقالن أوالً ليتــم تســييله هنــاك، ثــم نقلــه بعدهــا 
ــل وقطــاع غــزة. ولكــن، كــام يف  ــاء يف إرسائي ــد الكهرب إىل محطــات تولي
املــرات الســابقة، مل يتــم تطويــر االتفــاق املبــديئ إىل خطــوات عمليــة. ثــم 
مــا لبــث أن تــّم دفنــه متامــاً مــع ســيطرة حركــة حــامس عــىل قطــاع غــزة 
ــاً«. ــاً معادي ــأّن القطــاع بــات »كيان يف حزيــران 2007 وإعــالن إرسائيــل ب
ــاً مــع  ــة العــام 2007 تعليــق املفاوضــات نهائي أعلنــت رشكــة BG يف نهاي  •
ــل  ــذي ال أم ــر وال ــات النظ ــق يف وجه ــن العمي ــبب »التباي ــل بس إرسائي
بســده«. كــام أعلنــت إغــالق مكتبهــا يف إرسائيــل، ولكّنهــا اســتمرت 
ــد  ــىل تواج ــت ع ــام حافظ ــزة«، ك ــن غ ــل »ماري ــاز حق ــاظ بامتي باالحتف

ــه. ــة رام الل ــا يف مدين ــب له مكت
ــة  ــة االقتصادي ــاه املنطق ــرة يف مي ــاز الكب ــول الغ ــافات حق أّدت اكتش  •
الخالصــة اإلرسائيليــة )حقــل تامــارا يف 2009، وحقــل ليفياثــان يف 
ــون قــدم مكعــب  ــذان يقــّدر مخزونهــام بنحــو 10 و18 ترلي 2010 الل
ــر ورشاء  ــل يف تطوي ــامم إرسائي ــص إضــايف باهت ــوايل( إىل تقلي ــىل الت ع
الغــاز الفلســطيني. ويف الواقــع بــات تطويــر واســتغالل حقــول الغــاز 
اإلرسائيليــة مرهونــاً بتوفـّـر عقــود بيــع وتصديــر طويلــة األجــل، وباتــت 

ــي.  ــاز اإلرسائي ــرشاء الغ ــني ل ــن املحتمل فلســطني أحــد الزبائ
يف مطلــع العــام 2014 أعلنــت ثــالث رشكات إرسائيليــة، صاحبــة امتيــاز   •
حقــل »ليفياثــان«، أنّهــا توصلــت إىل اتفــاق مــع رشكــة فلســطني لتوليــد 
الطاقــة )PPGC( تقــوم مبوجبــه األخــرة بــرشاء 4.75 مليــار مــرت مكعب 
مــن الغــاز الطبيعــي بقيمــة 1.2 مليــار دوالر عــىل أفــق 20 ســنة. 
والهــدف مــن الصفقــة تغذيــة محطــة توليــد الكهربــاء الجديــدة التــي 
يجــري العمــل عــىل تشــييدها قــرب مدينــة جنــني يف الضفــة الغربيــة. 
وكان هــذا االتفــاق أول صفقــة تصديــر كبــرة نســبياً يتــم عقدهــا 
الســتغالل املخــزون الضخــم لحقــل »ليفياثــان«. ولكــن تــّم إلغــاء هــذه 

الصفقــة مــن قبــل رشكــة فلســطني لتوليــد الطاقــة فيــام بعــد.
تــّم يف العــام 2014 إعــادة جدولــة توزيــع الحصــص يف امتيــاز التنقيــب   •
ــن  ــم )90% م ــع القدي ــن التوزي ــاً ع ــزة. وعوض ــاه غ ــاز يف مي ــن الغ ع
االمتيــاز إىل رشكــة BG و10% إىل رشكــة CCC( انخفضــت حّصــة رشكــة 
BG اآلن إىل 55% فقــط، يف حــني ارتفعــت حصــة رشكــة CCC إىل 
27.5%، واحتفظــت الحكومــة )ممثلــة بصندوق االســتثامر الفلســطيني( 

ــة، %17.5.  ــبة املتبقي بالنس

صندوق 3 - غاز غزة: من األلف إىل اآلن
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ــاز  ــني رشكاء امتي ــم ب ــرة تفاه ــىل مذك ــع ع ــام 2015 التوقي ــّم يف الع ت  •
حقــل »غــزة ماريــن« و رشكــة فلســطني لتوليــد الطاقــة يقــوم األطــراف 
مبوجبهــا مبفاوضــات حــول اتفاقيــات بيــع للغــاز مــن حقــل غــزة ماريــن 

لتغذيــة محطــة توليــد الكهربــاء املســتقبلية قــرب مدينــة جنــني.
بــدأ مكتــب ممثــل اللجنــة الرباعيــة للســالم يف الــرشق األوســط   •
ــاز  ــزة بالغ ــاء يف غ ــد الكهرب ــة تولي ــد محط ــوع  تزوي ــامم مبوض االهت
الطبيعــي يف العــام 2015. وجــرى صياغــة مبــادرة جديــدة لهــذا 
ــّم  ــام ت ــزة« )G4G(. ك ــل غ ــن أج ــاز م ــوان »الغ ــت عن ــرض تح الغ
تكليــف املكتــب بتأســيس لجنــة عمــل خاصــة )Task Force( لوضــع 
الدراســات واملخططــات الالزمــة لتشــييد أنبــوب غــاز طبيعــي يربــط 
قطــاع غــزة بشــبكة أنابيــب الغــاز الطبيعــي اإلرسائيليــة لتزويــد 

ــي. ــاز الطبيع ــزة بالغ ــة يف غ ــد الطاق ــة تولي محط
 )Anglo-British Shell( »شــل«  رشكــة  قامــت   2016 نيســان  يف   •
ــة BG يف  ــة رشك ــت ملكي ــايل انتقل ــة BG، وبالت باالســتحواذ عــىل رشك

امتيــاز حقــل »غــزة ماريــن« إىل رشكــة »شــل«.

4-  القطاع املايل املرصيف1

تعــّر املــؤرشات الرئيســة للقطــاع املــرصيف يف فلســطني عــن اســتمرار 
ــام  ــن الع ــث م ــع الثال ــالل الرب ــاع خ ــذا القط ــن يف أداء ه التحّس
2017، حيــث ارتفــع إجــاميل أصــول )خصــوم( املصــارف املرخصــة يف 
هــذا الربــع مبقــدار 10% مقارنــة بالربــع املناظــر مــن العــام 2016، 

ووصــل إىل نحــو 15.5 مليــار دوالر )انظــر الجــدول 1-4(.

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

20162017
الربع 
الثالث

الربع 
الرابع

الربع 
األول

الربع 
الثاين

الربع 
الثالث

14,068.314,196.415,222.315,348.115,461.0إجاميل األصول
التسهيالت االئتامنية 

املبارشة
6,666.46,871.97,234.27,528.97,761.9

األرصدة لدى سلطة 
النقد واملصارف

4,055.34,279.04,136.24,170.53,863.1

محفظة األوراق املالية 
للمتاجرة واالستثامر

1,051.21,007.11,042.21,050.41,057.5

 1,518.6  1,201.9  1,567.2  991.2  1,204.4 النقدية واملعادن الثمينة
 1,259.9  1,396.4  1,242.5  1,047.2  1,091.0 املوجودات األخرى

15,461.0 15,348.1 15,222.3 14,196.4 14,068.3 إجاميل الخصوم
ودائع الجمهور )ودائع 

غر مرصفية(**
 0,432.6  10,604.6 11,127.5 11,379.5 11,526.8

 1,804.6  1,744.5  1,720.3  1,682.4  1,624.4 حقوق امللكية
أرصدة سلطة النقد     

 واملصارف )ودائع مرصفية(
 1,152.0  1,139.9  1,506.6  1,385.4  1,279.6 

 291.7  314.6  352.4  271.5  358.8 املطلوبات األخرى
 558.3  524.1  515.5  498.2  500.4 املخصصات واالهتالك

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

مصــدر األرقــام يف هــذا القســم: ســلطة النقــد الفلســطينية، ترشيــن ثــاين 2017. امليزانيــة    -1

ــدة  ــائر، وقاع ــاح والخس ــة األرب ــهرية، قامئ ــة الش ــرشة اإلحصائي ــارف، الن ــة للمص املجمع

بيانــات ســلطة النقــد.

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

شكل 4-1: إجاميل التسهيالت االئتامنية املبارشة )مليون دوالر(
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الربع الثالث الربع الثاني الربع األول 

ذكــرت النــرشة األخــرة )أيلــول 2017( الصــادرة عــن مكتــب ممثــل اللجنــة   •
الرباعيــة يف القــدس أّن إرسائيــل وافقــت يف العــام 2016 عــىل مســار أنبــوب 
ــرت  ــة. وذك ــي اإلرسائيلي ــاز الطبيع ــب الغ ــبكة أنابي ــزة بش ــاع غ ــط قط يرب
النــرشة أنـّـه تــم تعريــف »البنــى التجاريــة والتنظيميــة للمــرشوع والخطــوات 
ــذا  ــص له ــدار الرخ ــىل إص ــدأ ع ــل ب ــي. وأّن العم ــذ الفع ــة للتنفي الرضوري
ــام 2017، وأّن  ــن الع ــاين م ــع الث ــي يف الرب ــرف اإلرسائي ــن الط ــرشوع م امل
ــل عــىل وضــع الخطــط إلنجــاز هــذه  ــة الخاصــة )Task Force( تعم اللجن
املهــام مــع الطــرف الفلســطيني«. وأملحــت النــرشة إىل أّن الجهــة التــي 
ســتتوىل مســؤولية الــرشاء )تســديد فاتــورة الــرشاء( للغــاز اإلرسائيــي مل 
ــا  ــم التوصــل إليه ــات والســعر مل يت ــىل الكمي ــاق ع ــد، وأّن االتف تتحــدد بع
بالتــايل. أخــراً ذكــرت النــرشة أّن مســار أنبــوب الغــاز إىل غــزة ســوف يتيــح 
ــي والغــاز الفلســطيني أيضــاً إىل محطــة  الفرصــة أمــام نقــل الغــاز اإلرسائي
ــاء يف غــزة، ولكّنهــا أعربــت يف الوقــت ذاتــه عــن األســف ألّن  توليــد الكهرب
جهــود تطويــر حقــل »غــزة ماريــن« مل تســفر عــن نتائــج عمليــة ملموســة 

ــد اآلن.  إىل ح
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شكل 4-3: التوظيفات الخارجية كنسبة من
 إجاميل الودائع، )%(
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التسهيالت االئتامنية 

ارتفــع إجــاميل التســهيالت االئتامنيــة خــالل الربــع الثالــث 2017 بنحو 
ــر  ــع املناظ ــة بالرب ــو 16% مقارن ــابق، وبنح ــع الس ــة بالرب 3% مقارن
ــار دوالر. وهــو مــا أّدى إىل  مــن العــام الســابق، لتبلــغ نحــو 7.8 ملي
ارتفــاع نســبة التســهيالت االئتامنيــة إىل الودائــع مبقــدار نقطــة مئويــة 

واحــدة يف الربــع الثالــث مقارنــة بالربــع الســابق لتصــل إىل  %67.

اســتحوذت التســهيالت للقطــاع الخــاص عــىل نحــو 81% مــن إجــاميل 
التســهيالت االئتامنيــة، مرتفعــًة بنحــو 4% مقارنــة بالربــع الســابق، 
ونحــو 21% مقارنــة بالربــع املناظــر، لتبلــغ حــوايل 6.3 مليــار دوالر. 
باملقابــل بلغــت حّصــة التســهيالت املقدمــة للقطــاع العــام نحو %19 
ــت  ــع. وتوزع ــذا الرب ــالل ه ــة خ ــهيالت االئتامني ــاميل التس ــن إج م
التســهيالت بــني قــروض بنســبة 82%، وجــاري مديــن بنســبة %18، 
ــىل  ــة ع ــة الغربي ــل تأجــري بنســبة 0.7%. واســتحوذت الضف ومتوي
نحــو 87% )6.8 مليــار دوالر( مــن إجــاميل هــذه التســهيالت مقابــل 
ــي  ــدوالر األمري ــيطرة ال ــتمرت س ــام اس ــزة. ك ــاع غ ــو 13% لقط نح
عــىل نحــو 45% مــن التســهيالت، مقابــل نحــو 39% للشــيكل 

ــار األردين )الشــكل 1-4(. ــة الدين ــي ونحــو 14% حّص اإلرسائي

أّمــا بخصــوص توزيــع التســهيالت االئتامنيــة بحســب القطــاع، فقــد 
بلغــت حّصــة كل مــن قطــاع العقــارات واإلنشــاءات وقطــاع متويــل 
ــة  ــت حّص ــام بلغ ــاع، في ــكل قط ــو 18% ل ــتهالكية نح ــلع االس الس
ــة نحــو 17%، يف حــني  ــة والخارجي قطــاع التجــارة بشــقيها الداخلي
ــهيالت  ــاميل التس ــن إج ــو 19% م ــىل نح ــام ع ــاع الع ــل القط حص

االئتامنيــة خــالل هــذا الربــع )انظــر شــكل 2-4(.

التوظيفات الخارجية

تُعــرّف التوظيفــات الخارجيــة بأنّهــا األرصــدة النقديــة املودعــة أو 
ــت  ــطني. بلغ ــارج فلس ــة خ ــة مرصفي ــات مالي ــدى مؤسس ــة ل املوظف
التوظيفــات الخارجيــة نهايــة الربــع الثالــث مــن العام 2017 حــوايل 3.2 
مليــار دوالر، منخفضــًة بنحــو 8.6% مقارنــة بالربــع الســابق. رافــق هذا 
الهبــوط تراجــع نســبتها اىل إجــاميل الودائــع )املرصفيــة وغــر املرصفيــة( 
ــت  ــابق. وتوزع ــع الس ــو 27% يف الرب ــة بنح ــو 25% مقارن ــل نح لتص
هــذه التوظيفــات بــني املصــارف املحليــة )1.1 مليــار دوالر بنســبة %16 
ــار دوالر بنســبة %36  ــدة )2 ملي ــا( واملصــارف الواف ــع فيه ــن الودائ م
مــن الودائــع فيهــا( . ويوّضــح الشــكل 4-3 ارتفــاع نســبة التوظيفــات 

ــة.  ــة باملحلي الخارجيــة إىل الودائــع يف املصــارف الوافــدة مقارن

الودائع

وصــل عــدد حســابات املودعــني يف املصــارف املرخصــة يف فلســطني 
إىل 3.2 مليــون حســاب. كــام منــت ودائــع الجمهــور خــالل الربــع 
الثالــث 2017 بنحــو 1% مقارنــة بالربــع الســابق، وبنحــو %10 
مقارنــة بالربــع املناظــر، لتبلــغ حــوايل 11.5 مليــار دوالر. وتوزّعــت 
هــذه الودائــع بــني القطــاع الخــاص )93%( والقطــاع العــام )%7(. 
ــذه  ــاميل ه ــن إج ــو 90% م ــة بنح ــة الغربي ــاهمت الضف ــد س وق
ــو  ــب( نح ــت الطل ــة )تح ــع الجاري ــّكلت الودائ ــام ش ــع، ك الودائ
ــع التوفــر  39% مــن إجــاميل ودائــع الجمهــور، مقابــل 33% لودائ
ــي  ــدوالر األمري ــام اســتمرت ســيطرة ال ــة. ك ــع اآلجل و28% للودائ
ــم الشــيكل  ــا، ث ــع باســتحواذه عــىل 39% منه عــىل إجــاميل الودائ
ــكل 4-4(.   ــر الش ــوايل )انظ ــىل الت ــب 33% و24% ع ــار بنس والدين

شكل 4-5: متوسط فائدة االيداع واإلقراض بالعمالت املختلفة )%(

شكل 4-4: توزيع ودائع الجمهور )مليون دوالر( 
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شكل 4-6: عدد الفروع واملكاتب بحسب املرصف، 
الربع الثالث 2017

أرباح املصارف

ــع  ــالل الرب ــاً خ ــل( هبوط ــايف الدخ ــارف )ص ــاح املص ــهدت أرب ش
الثالــث مــن العــام 2017 بنحــو 12% مقارنــة بالربــع الســابق، 
ــغ  ــر، لتبل ــع املناظ ــة بالرب ــو 24% مقارن ــىل بنح ــاءت أع ــا ج لكّنه
ــل  ــرادات مقاب ــع اإلي ــرّاء تراج ــك ج ــون دوالر. وذل ــو 41.4 ملي نح
ــع  ــة بالرب ــام مقارن ــكل منه ــاً ل ــات بنســبة 2% تقريب ــاع النفق ارتف
الســابق. ولقــد شــّكل الدخــل مــن الفوائــد نحــو 75% مــن إجــاميل 

ــدول 2-4(. ــر الج ــرصيف )انظ ــاز امل ــة يف الجه ــرادات املتحقق اإلي

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

20162017
الربع 
الثالث

الربع 
الرابع

الربع 
األول

الربع 
الثاين

الربع 
الثالث

131.0145.4152.5166.7163.3اإليرادات 
98.0103.1108.2113.6122.7  صايف الفوائد

22.926.427.427.930.2  العموالت

10.115.916.925.210.4  أخرى 
97.6110.2111.8119.4121.9النفقات

  النفقات التشغيلية  

  واملخصصات
87.297.7100.7103.3107.1

10.412.511.116.114.8  الرضيبة
33.435.240.747.341.4صايف الدخل*

*  صايف الدخل= اإليرادات – النفقات

معّدالت الفائدة

شــهد متوســط ســعر الفائــدة عــىل اإلقــراض بالدينــار األردين ارتفاعــاً 
ــاين.  ــع الث ــة مــع 6.24% يف الرب ــث إىل 6.75% مقارن ــع الثال يف الرب
ــيكل  ــراض بالش ــىل اإلق ــاً ع ــط انخفاض ــذا املتوس ــهد ه ــني ش يف ح
)مــن 7.48% إىل 7.14%(  والــدوالر )مــن 5.76% إىل 5.74%( كــام 

يوّضــح الشــكل 5-4. 

أّمــا فيــام يخــص فائــدة اإليــداع، فقــد ارتفــع متوســط هــذه الفائدة 
عــىل جميــع العمــالت خــالل الربــع الثالــث، ليبلــغ 1.37% للــدوالر 
)مقارنــة مــع 1.14% يف الربــع الســابق( و1.36% للشــيكل )مقارنــة 
مــع 1.17%( و2.12% للدينــار )مقارنــة مــع  1.90%(. وأّدت هــذه 
التغــرات إىل انخفــاض الهامــش بــني متوســط أســعار الفائــدة عــىل 
ــي  ــيكل اإلرسائي ــي والش ــدوالر األمري ــىل ال ــراض ع ــداع واإلق اإلي
ــه  ــل ارتفاع ــوايل، مقاب ــىل الت ــة، ع ــة مئوي ــغ 4.37 و5.78 نقط ليبل

عــىل عملــة الدينــار األردين إىل نحــو 4.63 نقطــة مئويــة. 

حركة املقاصة  

بلغــت قيمــة الشــيكات املتداولــة خــالل جلســات املقاصــة يف الربــع 
الثالــث مــن العــام 2017 نحــو 4 مليــار دوالر، بارتفــاع نســبته %29 
مقارنــة بــذات الفــرتة قبــل عــام. وكانــت 75% مــن قيمــة الشــيكات 
ــيكات  ــد الش ــىل صعي ــا ع ــيكل. أّم ــة الش ــاص بعمل ــة للتق املقدم
ــًة  ــون دوالر، مرتفع ــو 303 ملي ــا نح ــت قيمته ــد بلغ ــادة، فق املع
ــيكات  ــبة الش ــت نس ــر. وبلغ ــع املناظ ــة بالرب ــوايل 40% مقارن بح
املعــادة نحــو 7.6% مــن إجــاميل الشــيكات املقدمــة للتقــاص خــالل 

الربــع الثالــث 2017.
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فروع املصارف وأجهزة الرصاف اآليل

ارتفــع عــدد فــروع ومكاتــب املصــارف العاملــة يف فلســطني )فــروع 
الضفــة الغربيــة تحديــداً( خــالل الربــع الثالــث 2017، بأحــد عــرش 
فــرع ومكتــب مقارنــة بالربــع الســابق مــن نفــس العــام، ليبلــغ 328 
ــزة.  ــاع غ ــة و58 يف قط ــة الغربي ــا 270 يف الضف ــاً، منه ــاً ومكتب فرع
والعــدد األكــر لهــذه الفــروع واملكاتــب يتواجــد يف محافظــات رام 
اللــه والبــرة، والخليــل ونابلــس )انظــر شــكل 4-6(. كــام وصــل عــدد 
ــة  ــني 549 يف الضف ــة ب ــاز، موزع ــرصاف اآليل اىل 631 جه ــزة ال أجه
الغربيــة و82 يف قطــاع غــزة. وارتفــع عــدد بطاقــات الســحب مــن 
الــرصاف اآليل بنحــو 11% لتبلــغ 113 ألــف بطاقــة يف الربــع الثالــث.

 
رشكات اإلقراض املتخصصة

بلــغ عــدد فــروع ومكاتــب رشكات اإلقــراض املتخصصــة واملرخصــة 
مــن قبــل ســلطة النقــد نهايــة الربــع الثالــث مــن العــام 2017 نحــو 
83 فــرع ومكتــب )59 فــرع و24 مكتــب(. وبلــغ إجــاميل محفظــة 
التمويــالت املمنوحــة مــن قبــل هــذه الــرشكات نحــو 213 مليــون 
دوالر، اســتحوذت الضفــة الغربيــة عــىل نحــو 68% منها. واســتمرت 
ســيطرة القــروض العقاريــة عــىل الحّصــة األكــر مــن هــذه القــروض 
بنســبة 29%، ثــم القطــاع التجــاري بنحــو 27%، تــاله القطــاع 
ــطني  ــني النش ــدد املقرتض ــل ع ــام وص ــوايل 12%. ك ــتهاليك بح االس
خــالل هــذا الربــع إىل 72,048 مقــرتض،2  ووفــرت رشكات اإلقــراض 

665 فرصــة عمــل )انظــر الجــدول 3-4(. 

جدول 4-3: بيانات مؤسسات اإلقراض املتخصصة

20162017
الربع 
الثالث

الربع 
الرابع

الربع 
األول

الربع 
الثاين

الربع 
الثالث

إجاميل محفظة القروض 
)مليون دوالر(

183.0199.4210.0209.8213.0

129.2137.0142.2143.3145.8-  الضفة الغربية

53.862.467.866.567.2-  قطاع غزة

64,54768,91270,85571,19072,048عدد املقرتضني النشطني
583618641647665عدد املوظفني

ــة ملؤسســة  ــم التزامــات مالي ــا زال عليه ــن م املقرتضــون النشــطون هــم املقرتضــون الذي   -2

ــم. ــاء بالتزاماته ــون بالوف ــراض ويقوم االق
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شــهد الحــد األدىن لألجــور يف إرسائيــل ارتفاعــاً ملحوظــاً بلــغ 113% بــني 
ــد  ــاع بع ــرة االرتف ــد زادت وت ــام 2017. وق ــة ع ــام 1997 وبداي منتصــف الع
ــع  ــة عــىل رف منتصــف عــام 2011، عندمــا صادقــت الحكومــة اإلرسائيلي
الحــد األدىن لألجــور مــن 3,850 إىل 4,300 شــيكل شــهرياً عــىل مرحلتــني. 
واســتمر اعتــامد هــذه القيمــة حتــى بدايــة عــام 2015، حــني صادقــت 
الحكومــة اإلرسائيليــة، باالتفــاق مــع اتحــاد نقابــات العــامل اإلرسائيليــة 
» الهســتدروت«، عــىل رفــع الحــد إىل 5,000 شــيكل عــىل ثــالث نبضــات، 
ــة  ــتدروت« يف نهاي ــح »الهس ــراً، نج ــة 2017. ومؤخ ــا يف بداي كان آخره
شــهر ترشيــن األول بالوصــول إىل اتّفــاق آخــر مــع الحكومــة لرفــع الحــد 
األدىن لألجــور مــن 5,000 شــيكل إىل 5,300 شــيكل عــىل أن يُطبّــق هــذا 
يف الشــهر األخــر مــن العــام 2017. يصــّور الشــكل )1( الزيــادات يف الحــد 

ــني 1997 و2017. األدىن لألجــور ب

بلغــت الزيــادة يف الحــد األدىن لألجــور يف 2015 و2016 يف إرسائيــل نحــو 
3.8% و3.6% عــىل التــوايل، وهــي نســب تزيــد عــىل معــّدل التضخــم يف 
تلــك الســنوات، مــام يعنــي تحقــق زيــادات حقيقيــة وارتفــاع يف القــوة 
الرشائيــة ملــن هــم يف أســفل ســلم األجــور. ونظــراً ألّن نســبة كبــرة مــن 
عــامل الضفــة الذيــن يعملــون يف إرسائيــل واملســتعمرات هــم يف هــذه 
الفئــة، فســوف نحــاول هنــا متابعــة التأثــرات املحتملــة للزيــادات عــىل 

أجــور هــؤالء العــامل. 1

جدول 1: أعداد ومتوسط أجور العاملني الفلسطينيني 
يف إرسائيل واملستعمرات حسب الفئة )2016(

املصــدر: الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني. قاعــدة بيانــات مســح القــوى العاملة: 
2010 - 2016. رام اللــه، فلســطني.

ــل واملســتعمرات يف العــام  ــني يف إرسائي ــة العامل ــغ عــدد عــامل الضف بل
2016 حــوايل 116,900 عامــل، أو 12% مــن إجــاميل القــوى العاملــة 
ــي  ــح العمــل الت ــوع تصاري ــاًء عــىل ن الفلســطينية. وينقســم هــؤالء، بن
ــن  ــل، م ــح عم ــون بترصي ــن يعمل ــات: م ــالث مجموع ــا، إىل ث يحملونه
ــية(  ــاء )املقدس ــة الزرق ــة الهوي ــل، وحمل ــح عم ــدون ترصي ــون ب يعمل

ــدول 1(. ــر الج ــي )انظ ــفر األجنب ــواز الس وج

واملســتعمرات  إرسائيــل  يف  الضفــة  عــامل  أجــور  متوســط  شــهد 
ــادة يف  ــوق الزي ــبة تف ــي نس ــغ 37%، وه ــني 2010 و2016 بل ــاً ب ارتفاع
ــني خــالل نفــس الفــرتة )16%(. هــذا  متوســط أجــور العــامل اإلرسائيلي
ــيكل  ــغ 9,798 ش ــي بل ــل اإلرسائي ــر العام ــط أج ــأّن متوس ــم ب ــع العل م
ــة يف  ــامل الضف ــط لع ــيكل فق ــل 5,670 ش ــام 2016 مقاب ــهرياً يف الع ش

منــذ الحصــار اإلرسائيــي عــىل قطــاع غــزة ســنة 2006 توقــف تشــغيل العــامل مــن قطــاع    -1

غــزة يف إرسائيــل بشــكل كامــل تقريبــاً؛ لــذا فــإّن التحليــل هنــا يقتــرص عــىل عــامل الضفــة 

لغربية. ا
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صندوق 4 - أثر رفع الحد األدىن لألجور يف إرسائيل عىل أجور عامل الضفة الغربية

شكل 1: الحد األدىن لألجور يف إرسائيل: 1997 - 2017 )شيكل/شهر*(

*: البيانات بناء عىل األول من كل شهر
Source: National Insurance Institute of Israel, 2017. General Informa-
tion - Minimum Wages data. Israel.

شكل 2: متوسط األجور للعامل الفلسطينيني يف إرسائيل
واملستعمرات، 2010 - 2016 )شيكل/ شهر(

املصــدر: الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني. قاعــدة بيانــات مســح القــوى العاملة: 
2010 - 2016. رام اللــه، فلســطني

شكل 3: التغر يف نسبة ومتوسط األجور الشهرية لعامل الضفة
 يف إرسائيل واملستعمرات الذين يتقاضون أقل 

من الحد األدىن لألجور، 2010 - 2016

املصــدر: الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني. قاعــدة بيانــات مســح القــوى العاملة: 
2010 - 2016. رام اللــه، فلســطني.
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العدد 
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)شيكل(
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أقل من الحد األدىن 

إىل اإلجاميل
14%6,033%61,15352يعمل بترصيح عمل

13%5,300%42,13236يعمل بدون ترصيح عمل

حملة الهوية الزرقاء 
)القدس( والجواز األجنبي

13,61412%5,1885%

%5,67032%116,900100املجموع
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إرسائيــل واملســتعمرات، أي أّن متوســط أجــر عامــل الضفــة يف إرسائيــل 
واملســتعمرات مــا زال أقــل مــن 57% مــن متوســط أجــر العامــل 

اإلرسائيــي. 2

يصــّور الشــكل )2( تطــّور متوســط أجــور فئــات عــامل الضفــة يف إرسائيل 
ــح أّن ارتفاعــاً ملحوظــاً طــرأ  واملســتعمرات خــالل 2010 و2016. ويوّض
ــح،  ــدون تصاري ــح العمــل والعــامل ب ــة تصاري عــىل متوســط أجــر حمل
ــة فئــات عــامل  خاّصــة بعــد 2015. كــام يوّضــح أّن متوســط أجــور كافّ
الضفــة تجــاوزت مســتوى الحــد األدىن لألجــور بعــد العــام 2013. بلغــت 
ــة  ــادة متوســط األجــور خــالل الفــرتة 45% للعــامل مــن حمل نســبة زي
ــة  ــة الهوي ــا حمل ــح. أّم ــدون تصاري ــون ب ــن يعمل ــح و49% مل التصاري
الزرقــاء فلقــد شــهد متوســط أجورهــم ارتفاعــاً مبقــدار 19%. ومــن 
امللفــت للنظــر أّن متوســط أجــور حملــة الهويــة الزرقــاء بــات يف العــام 
2016 أدىن مــن متوســط أجــور العــامل الذيــن يعملــون بــدون تصاريــح.

العاملني بأجر أقل من الحد األدىن لألجور 

ــة عــىل الحــد األدىن  ــادات املتعاقب الســؤال املهــم هــو كيــف أثــرت الزي
ــدد ومتوســط أجــور العــامل الفلســطينيني  ــىل ع ــل ع لألجــور يف إرسائي
ــامل  ــبة الع ــت نس ــد األدىن؟ بلغ ــن الح ــل م ــراً أق ــون أج ــن يتقاض الذي
ــي %32  ــد األدىن اإلرسائي ــن الح ــل م ــهرياً أق ــراً ش ــون أج ــن يتقاض الذي
مــن إجــاميل عــامل الضفــة الذيــن يعملــون يف إرسائيــل واملســتعمرات يف 
العــام 2016. ويتــوزّع هــؤالء عــىل مختلــف فئــات العــامل مــن حملــة 
التصاريــح أو بدونهــا أو عــامل الهويــة الزرقــاء )انظــر جــدول 1 أعــاله(. 
وعــىل الرغــم مــن أّن الحــد األدىن لألجــور يف إرسائيــل ارتفــع مبقــدار %23 
ــن يتلقــون  ــة الذي ــني 2010 و2016 إاّل أّن متوســط أجــور عــامل الضف ب
أجــراً أدىن مــن الحــد األدىن ازداد بنســبة 20% فقــط خــالل الفــرتة. 
وبلغــت الزيــادة 33% ألجــور  حملــة التصاريــح الذيــن يتقاضــون راتبــاً 
أقــل مــن الحــد األدىن لألجــور، و26% للعاملــني بــدون تصاريــح، و%19 

لحملــة الهويــة الزرقــاء. 

2 Israel Central Bureau of Statistics Website. Wages and Employment 
Monthly Statistics. Average Monthly Wages:

 http://www.cbs.gov.il/reader/cw_usr_view_SHTML?ID=418   Tables. 
Last visit 13/12/2017. 

يصــّور الشــكل )3( التغــر يف متوســط أجــور عــاّمل الضفــة الذيــن 
ــن  ــل م ــراً أق ــون أج ــن يتقاض ــتعمرات الذي ــل واملس ــون يف إرسائي يعمل
الحــد األدىن لألجــور. وعــىل الرغــم مــن أّن متوســط أجــور هــؤالء العــامل 
ــعت  ــام توس ــوة بينه ــد األدىن، إاّل أّن اله ــر يف الح ــع التغ ــزداد م كان ي
خــالل الفــرتة املدروســة. ففــي حــني كان متوســط أجــور هــؤالء العــامل 
ميثــل 75% مــن الحــد األدىن لألجــر يف 2010 إاّل أّن النســبة انخفضــت إىل 
73% يف العــام 2016. عــىل أّن األمــر اإليجــايب يتمثــل يف انخفــاض نســبة 
عــامل الضفــة الذيــن يتقاضــون أجــراً أقــل مــن الحــد األدىن لألجــور مــن 
ــل واملســتعمرات مــن 53.7% يف 2011  ــة يف إرسائي إجــاميل عــامل الضف
إىل 32% يف 2016، كــام يوضــح الشــكل 3. ولكــن هــذا مــا زال يعنــي أّن 
ــوا  ــا زال ــل واملســتعمرات م ــف مــن عــامل الضفــة يف إرسائي نحــو 37 أل
ــد يف  ــمي األدىن املعتم ــتوى الرس ــن املس ــل ع ــور تق ــىل أج ــون ع يحصل

إرسائيــل.

سيف ذو حدين

ــل  يشــّكل االرتفــاع يف متوســط أجــور عــامل الضفــة العاملــني يف إرسائي
واملســتعمرات، والــذي جــاء جزئيــاً نتيجــة الزيــادة يف الحــد األدىن لألجــور 
ــن  ــيفاً ذو حدي ــي، س ــة يف االقتصــاد اإلرسائي ونتيجــة التحــّوالت الهيكلي
تجــاه االقتصــاد الفلســطيني. فهــو يــؤدي مــن جهــة أوىل إىل زيــادة قيمــة 
التحويــالت التــي يجلبهــا العــامل مــن الخــارج والتــي تســاهم يف تحفيــز 
ــه يــؤّدي مــن جهــة ثانيــة  الطلــب املحــي ورفــع مســتوى الحيــاة. ولكّن
ــادة الضغــوط عــىل ســوق العمــل الفلســطيني. إّن اتســاع الهــوة  إىل زي
بــني متوســط أجــر عــامل الضفــة يف إرسائيــل ومتوســط األجــر الشــهري 
ــع %14.3  ــة م ــدار 37.5% مقارن ــع األول مبق ــامل يف فلســطني )ارتف للع
للثــاين بــني 2010 و2016( ســوف يدفــع مزيــد مــن العاملــة الفلســطينية 
ــك،  ــة لذل ــة متاح ــت الفرص ــام كان ــي، كل ــل اإلرسائي ــوق العم ــاه س تج
ويعــزز مــن القصــور يف العاملــة املاهــرة يف فلســطني. وهــذا بــدوره يزيــد 
الضغــوط لرفــع األجــور املحليــة مبــا ال يتناســب مــع مســتويات اإلنتاجية.

وفاء البيطاوي )باحثة مساعدة يف »ماس«(
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5- القطاع املايل غري املرصيف 1

قطاع األوراق املالية

ــام  ــن الع ــث م ــع الثال ــة فلســطني يف الرب ــؤرّشات بورص شــهدت م
ــًة عــاّم كانــت عليــه يف الربــع الثــاين  2017 ارتفاعــاً ملحوظــاً مقارن
لــذات العــام والربــع املناظــر مــن العــام الســابق )انظــر الجــدول 
5-1(. بلغــت القيمــة الســوقية ألســهم الــرشكات املدرجــة يف بورصــة 
فلســطني 3.82 مليــار دوالر مــع نهايــة الربــع الثالــث )%28.5 
مــن الناتــج املحــي اإلجــاميل2 (. ولقــد ارتفعــت هــذه القيمــة 
ــة  ــاين ونهاي ــع الث ــة الرب ــع نهاي ــة م ــبة 5.2% و15.2% مقارن بنس
الربــع املناظــر عــىل التــوايل. مــن جهــة أخــرى، بلــغ إجــاميل عــدد 
املتعاملــني يف ســوق األوراق املاليــة نحــو 71,981 متعامــل مــع 
نهايــة الربــع الثالــث للعــام 2017 نحــو 5% منهــم مــن املتعاملــني 

ــن األردن. ــم م ــب، غالبيته األجان

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

الربع الثالث 

2016

الربع الثاين 

2017

الربع الثالث 

2017
55.8358.9398.48عدد األسهم املتداولة )مليون سهم(

96.8192.96167.29قيمة األسهم املتداولة )مليون دوالر(
3,312.703,627.913,815.59القيمة السوقية )مليون دوالر(

72,66172,15371,981إجاميل عدد املتعاملني
69,22568,75868,603-  فلسطيني )متعامل(

3,4363,3953,378-  مواطن اجنبي )متعامل(

ــني  ــة ب ــهم املتداول ــدد األس ــة وع ــر يف قيم ــاع الكب ــزى االرتف ويُع
الربعــني الثــاين والثالــث مــن العــام 2017 )بنســبة 80%، 67% عــىل 
التــوايل( إىل النشــاط امللحــوظ يف تــداول أســهم عــدد مــن الــرشكات، 
ــك«. إذ  ــتثامر- ايب ــطينية لالس ــة الفلس ــة العربي ــا »الرشك ــن بينه م
ــع  ــام ارتف ــبة 250%، ك ــة بنس ــك الرشك ــداول لتل ــم الت ــع حج ارتف
ــم  ــهد حج ــك ش ــني. كذل ــني الربع ــبة 11.3% ب ــهمها بنس ــعر س س
التــداول عــىل أســهم »بنــك االســتثامر الفلســطيني« ارتفاعــاً كبــراً 
ــع الســابق للعــام 2017،  ــة مــع الرب ــع الثالــث مقارن ــة الرب يف نهاي

ــر مــن %860. ووصــل إىل أك

يوّضــح الشــكل 5-1، صفــة املتعاملــني يف البورصــة تبعــاً لحصصهــم 
النســبية مــن القيمــة الســوقية للتعامــالت. ويتضــح مــن الشــكل أّن 
ــون دوالر( يف  ــة 1,490.2 ملي ــت 39% )بقيم ــرشكات بلغ ــة ال حّص
حــني بلغــت حّصــة األفــراد 27% )بقيمــة 1,028.8 مليــون دوالر(.

قطاع التأمني 

ــة( يف  ــني املكتتب ــني )إجــاميل أقســاط التأم مل تشــهد محفظــة التأم
نهايــة الربــع الثالــث مــن العــام 2017 تغــراً ملحوظــاً مقارنــًة مــع 
ــاط  ــاميل أقس ــت إج ــني ارتفع ــام. يف ح ــذات الع ــابق ل ــع الس الرب

ــة  ــطينية 2018. وبورص ــال الفلس ــوق رأس امل ــة س ــم: هيئ ــذا القس ــام يف ه ــدر األرق مص   -1

فلســطني 2018.

تــم اســتخدام الناتــج املحــي االجــاميل باألســعار الجاريــة للعــام 2016 وذلــك بســبب أن    -2

ــة. ــة هــي قيمــة تراكمي القيمــة الســوقية لألســهم املتداول

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

• أشخاص لهم عالقة مبارشة أو غر مبارشة بالرشكة بحكم املنصب أو العالقة.

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

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

أطراف ذوي عالقة   
338.9

8.88%

أفراد  
1,028.8

26.96%

جهات حكومیة   
418.1
10.96%

شركات  
1,490.2

39.06%

صنادیق استثمار  
222.5

5.83%

بنوك   
232.1

6.08%

شركات تأمین   
72.8
1.91%

موظفي وسطاء السوق   
12.2
0.32%

أمینشركة المشرق للت
8.75%

ة المجموعة االهلی
للتامین
11.00%

نیةشركة التأمین الوط
20.24% ین شركة فلسط

للتأمین
6.40%

تأمینشركة التكافل لل
14.95%

میة شركة ترست العال
للتأمین
22.01%

یة الشركة العالم
ینالمتحدة للتأم

16.30%

 شركة مت الیف
الیكو
0.28%

أمین شركة فلسطین لت
الرهن العقاري

0.07%

  المركبات 
64%

 العمال 
9%  الصحي 

12%

دنیة تأمین المسؤولیة الم 
2%

ى التامینات العامة االخر  
2%

 الحریق 
6%

 بحري 
1%

هندسي
2% ةالحیا

2%
أخرى

%9
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ــأيت  ــًة مــع الربــع املناظــر، وي ــة  بنســبة 11% مقارن التأمــني املكتتب
ذلــك يف ســياق التذبــذب الطبيعــي إلجــاميل أقســاط التأمــني 
املكتتبــة بــني األربــاع. باملقابــل ارتفــع صــايف التعويضــات املتكبــدة 
للقطــاع بنســبة 15% مــع نهايــة الربــع الثالــث للعــام 2017 مقارنــًة 

بالفــرتة نفســها مــن العــام الســابق )انظــر الجــدول 2-5(.

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

الربع الثالث 

2016

الربع الثاين 

2017

الربع الثالث 

2017
57.7463.3964.03إجاميل أقساط التأمني املكتتبة

206.45212.92219.06إجاميل استثامرات رشكات التأمني
صايف التعويضات املتكبدة يف قطاع 

التأمني
)33.01()34.52()37.91(

صايف األقساط املكتسبة /اجاميل 

أقساط التأمني املكتتبة
%90.3%84.6%88.7

صايف التعويضات املتكبدة / صايف 

األقساط املكتسبة
%63.3%64.4%66.7

ــزاً  ــت تشــهد تركّ ــا زال ــح الشــكل 5-2، أّن محفظــة التأمــني م يوّض
ــن  ــبته 64% م ــت نس ــذي بلغ ــات وال ــني املركب ــح تأم ــراً لصال كب
إجــاميل املحفظــة التأمينيــة نهايــة الربــع الثالــث مــن العــام 2017 
يليهــا التأمــني الصحــي بنســبة 12%. كــام ياُلحــظ مــن الشــكل 3-5 
أّن هنــاك تركــزاً واضحــاً يف الحصــص الســوقية بــني رشكات التأمــني، 
حيــث تســتحوذ رشكتــان مــن أصــل تســع رشكات عاملــة يف القطــاع 
عــىل نحــو 42% مــن إجــاميل األقســاط املكتتبــة يف قطــاع التأمــني 

الفلســطيني.

قطاع التأجري التموييل

ــة  ــل هيئ ــن قب ــة م ــي املرخص ــر التموي ــدد رشكات التأج ــغ ع بل
ســوق رأس املــال 13 رشكــة. ولقــد طــرأ انخفــاض عــىل قيمــة عقــود 
التأجــر التمويــي يف الربــع الثالــث مــن العــام 2017 بنســبة %17 
مقارنــًة بالربــع املناظــر مــن العــام 2016، إضافــًة إىل انخفــاض عــدد 
ــود  ــرتة. ويع ــس الف ــبة 40% يف نف ــي بنس ــر التموي ــود التأج عق
ــراً  ــل نظ ــح التموي ــرشكات يف من ــض ال ــظ بع ــادة تحف ــك إىل زي ذل
ــرشكات إىل  ــول ال ــة وص ــة، وإىل صعوب ــة للعملي ــر املرافق للمخاط
مصــادر التمويــل املســتدامة للمســاهمة يف التوّســع بعملياتهــا. 

ــدول 3-5(. ــر الج )انظ

شكل 5-4: التوزيع الجغرايف لعقود التأجري التموييل املسجلة 
حسب العدد كام هي يف نهاية الربع الثالث من العام 2017
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جدول 5-3: إجاميل قيمة عقود التأجري التموييل 
وعدد عقود التأجري التموييل

قيمة عقود التأجري 

التموييل )مليون دوالر(

عدد عقود التأجري 

التموييل
21.1466الربع الثالث، 2016
20.0296الربع الثاين، 2017

17.5280الربع الثالث، 2017
 

ــي  ــر التموي ــود التأج ــدد عق ــز ع ــكل 5-4، تركّ ــح الش ــام يوّض ك
ــتأجر،  ــوان املس ــق عن ــام 2017، وف ــن الع ــث م ــع الثال ــالل الرب خ
يف مدينــة رام اللــه بنســبة 43% تليهــا مدينــة الخليــل بنســبة 
17% ثــم مدينــة نابلــس بنســبة 15%. أّمــا بقيــة املحافظــات فلــم 
ــكل  ــر الش ــود. )انظ ــدد العق ــاميل ع ــع إج ــو رب ــوى نح ــهد س تش
5-4(. باإلضافــة إىل اســتمرار تركّــز عقــود التأجــر التمويــي، بنســبة 
96%، يف مجــال الســيارات. ويعــود هــذا الرتكّــز إىل ســهولة تســجيل 
ملكيــة الســيارات يف دوائــر الســر وتــدين مخاطــر تأجرهــا بالتــايل. 
أّمــا تــدين عقــود تأجــر املعــدات، فيعــود إىل إحجــام الــرشكات عــن 
ــع أن  ــة، ويتوق ــة بامللكي ــرة املتعلق ــاع املخاط ــراً الرتف ــا نظ متويله
تزيــد العقــود الخاصــة باملعــدات بالفــرتات القادمــة نظــراً لصــدور 
قانــون ضــامن الحقــوق يف املــال املنقــول والتعليــامت الخاصــة بــه 

ــق الفعــي. ووضعــه موضــع التطبي
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تزايــد االهتــامم مبوضــوع حوكمــة الــرشكات يف العقــد األخــر نتيجــًة لتداعيات 
األزمــات املاليــة العامليــة والتــي كان أخرهــا يف العــام 2008. وتعــرّف حوكمــة 
الــرشكات باملفهــوم الضيــق بأنّهــا »النظــام الــذي مبوجبــه يتــم توجيــه 
الــرشكات والرقابــة عليهــا، وبالتــايل فهــي مجموعــة مــن العالقــات بــني الجهــاز 
التنفيــذي إلدارة رشكــة مــا ومجلــس إدارتهــا واملســاهمني فيهــا«. أّمــا حوكمــة 
الــرشكات باملفهــوم الواســع فيقصــد بهــا »مجموعــة القواعــد واإلجــراءات التي 
ــات  ــم العالق ــق تنظي ــا، عــن طري ــة عليه ــة والرقاب ــا إدارة الرشك ــم مبوجبه يت
بــني مجلــس اإلدارة، واإلدارة التنفيذيــة، واملســاهمني، وأصحــاب املصالــح 
اآلخريــن، وكذلــك املســؤولية االجتامعيــة والبيئيــة للرشكــة«.1  وعليــه تهتــم 
ــة  ــه إدارة الرشك ــم في ــذي يت ــي باألســلوب ال ــرشكات بشــكل رئي حوكمــة ال
والرقابــة عليهــا، وبفحــص قــدرات مجلــس اإلدارة عــىل وضــع سياســات ورســم 
أهــداف للرشكــة تتفــق ومصلحــة املســاهمني وأصحــاب املصلحــة اآلخريــن.

ــام  ــرشكات يف الع ــة ال ــد حوكم ــة قواع ــدار مدون ــّم إص ــطني ت ويف فلس
2009 مــن قبــل اللجنــة الوطنيــة لحوكمــة الــرشكات. وأقــرّت املدونــة أّن 
هيئــة ســوق رأس املــال هــي الجهــة املســؤولة عــن متابعــة مــدى تقيّــد 
ــرشكات  ــىل ال ــري ع ــكام ت ــذه األح ــة، وأّن ه ــكام املدون ــرشكات بأح ال
املســاهمة العامــة واملؤسســات املاليــة التــي تنضــوي تحــت إرشاف هيئــة 
ــات  ــات الجه ــع صالحي ــارض م ــا ال يتع ــا ومب ــال ورقابته ــوق رأس امل س
الرقابيــة األخــرى. أّمــا فيــام يتعلــق باملصــارف العاملــة يف فلســطني فلقــد 
قامــت ســلطة النقــد بإصــدار قواعــد ارشــادية خاّصــة بالحوكمــة فيهــا. 

القياس الكمي لحوكمة الرشكات 

نظــراً لتشــّعب وتعــدد الجوانــب التــي تعالجهــا حوكمــة الــرشكات، ونظراً 
ــرشكات  ــا ال ــي إليه ــي تنتم ــات الت ــة القطاع ــص وطبيع ــالف خصائ الخت
ــا، ظهــرت رضورة وجــود  ــد عملياته ــا ودرجــة تعقي ــن يف أحجامه والتباي
ــة  ــادئ الحوكم ــق مب ــّدم يف تطبي ــدى التق ــد م ــة لتحدي ــاس كمي أداة قي
عــىل أســس موضوعيــة. هــذا إىل جانــب توفــر وســيلة ملقارنــة التبايــن 
يف الحوكمــة بــني الــرشكات والقطاعــات وبــني الــدول أيضــاً. ويُطلــق عــىل 

. )CG Scorecard( أداة القيــاس الكمــي لحوكمــة الــرشكات اســم

الهدف من استخدام النموذج الكمي لحوكمة الرشكات

هنــاك العديــد مــن األهــداف واملزايــا مــن اســتخدام أداة القيــاس الكمــي 
لحوكمــة الــرشكات، ســواًء عــىل املســتوى الــكي أو عىل مســتوى الــرشكات. 
ــواق  ــاءة األس ــادة كف ــذا إىل زي ــؤدي ه ــكي ي ــوق ال ــتوى الس ــىل مس فع
املاليــة )البورصــات( وزيــادة درجــة الثقــة بهــا مــن قبــل املســتثمرين. أّمــا 
عــىل مســتوى الــرشكات فــإّن القيــاس الكمــي للحوكمــة يوفــر أداه هاّمــة 
إلدارة الرشكــة ولتحديــد مواطــن القــوة والضعــف يف مامرســات الحوكمــة 
يف الرشكــة، إضافــة إىل كونهــا توفــر املعلومــات الرضوريــة للمحللــني املاليني 

واملســتثمرين يف تقييــم الــرشكات بهــدف تحديــد الفــرص االســتثامرية. 

التجارب الدولية يف استخدام القياس الكمي لحوكمة الرشكات

شــهد العقــد األخــر اهتاممــاً مــن قبــل الجهــات الرقابيــة املســؤولة عــن 
اإلرشاف عــىل قطــاع األوراق املاليــة يف الــدول الناشــئة والناميــة لتطويــر 
واســتخدام النمــوذج الكمــي لقيــاس حوكمــة الــرشكات. وحصلــت هــذه 
ــل  ــة التموي ــل »مؤسس ــن قب ــذا م ــعاها ه ــم يف مس ــىل دع ــات ع الجه
الدوليــة« )IFC(، وهــي املؤسســة الرائــدة يف تعزيــز حوكمــة الــرشكات 
عــىل املســتوى الــدويل. ولعــّل مــن أبــرز التجــارب الدوليــة يف هــذا املجال 
ــره يف العــام 2011 ملجموعــة  ــم تطوي ــذي ت منــوذج الحوكمــة الكمــي ال
دول جنــوب رشق آســيا، وهــو منــوذج قيــاس كمــي لعــدد مــن الــرشكات 

مدونة قواعد حوكمة الرشكات يف فلسطني، 2009.   -1

صندوق 5 - أدوات القياس الكمي لحوكمة الرشكات

ــني  ــا والفلب ــيا وماليزي ــي إندونيس ــيوية، ه ــت دول اس ــن س ــارة م املخت
وســنغافورة وتايالنــد وفيتنــام. ولقــد تــم تطويــر هــذا النمــوذج بهــدف 
ــدول األســيوية  ــرشكات يف هــذه ال ــر نظــرة شــاملة عــن حوكمــة ال توف

مجتمعــة. 2

التجربة الفلسطينية 

كانــت فلســطني مــن بــني أوائــل الــدول يف منطقــة الــرشق األوســط وشــامل 
إفريقيــا التــي عملــت عــىل تطويــر وتطبيــق منــوذج لقيــاس حوكمــة 
الــرشكات. وبــدأت هــذه الجهــود يف العــام 2013، عندمــا عملــت هيئة ســوق 
رأس املــال، وبالتعــاون مــع مؤسســة التمويــل الدوليــة، عــىل تطويــر منــوذج 
كمــي لقيــاس حوكمــة الــرشكات، وذلــك مبــا يتــواءم مــع الواقــع الفلســطيني 
واســتناداً إىل مدونــة قواعــد حوكمــة الــرشكات الفلســطينية. ومــن املعلــوم 
ــة  ــد اختياري ــم قواع ــطينية تض ــرشكات الفلس ــة ال ــد حوكم ــة قواع أّن مدون
وقواعــد الزاميــة، وبالتــايل فــإّن هــذا يجــب أن ينعكــس يف النمــوذج الكمــي. 

تضمنــت جهــود تطويــر النمــوذج أربــع مراحــل: مرحلــة املشــاورات مــع 
ــا يف العــام  ــة صياغــة النمــوذج )كلتاهــام أنجزت ــع الــرشكاء، ومرحل جمي
2013(، مرحلــة التطبيــق التجريبــي ومرحلــة اإلصــدار والتطبيــق الفعــي. 
ــرف  ــرشكات للتع ــع ال ــة لجمي ــاء الفرص ــج وإعط ــودة النتائ ــامن ج ولض
عــىل النمــوذج، تــّم اســتخدام مرحلــة التنفيــذ التجريبــي، والتــي امتــدت 
ــوذج  ــل النم ــة وتعدي ــة الراجع ــذ التغذي ــج وأخ ــة النتائ ــنتني، لدراس لس
ــي  ــق الفع ــة التطبي ــال إىل مرحل ــة، واالنتق ــة النهائي ــوالً إىل النتيج وص
ــالن  ــع إع ــام 2017. ويتوق ــن الع ــاين م ــف الث ــالل النص ــت خ ــي مت والت

ــع األول مــن العــام 2018. ــج خــالل الرب النتائ

شكل )1(: معايري تقييم الحوكمة يف الرشكات الفلسطينية

يشــتمل النمــوذج الفلســطيني لقيــاس حوكمــة الــرشكات عــىل مرحلتــني 
رئيســيتني، مرحلــة تجميــع البيانــات مــن قبــل الــرشكات املســاهمة العامة 
املدرجــة، ومرحلــة مراجعــة وتحليــل البيانــات واســتخالص النتائــج وصــوالً 
إىل تحيــد العالمــة الكليــة )التــي تــرتاوح مــن 1 إىل 100%( عــىل مــؤرش 
ــة عــىل مجموعــة مــن األســئلة  ــاس. ويعتمــد النمــوذج عــىل اإلجاب القي
املســتمدة مــن القواعــد اإللزاميــة واالختياريــة الــواردة يف مدونــة حوكمــة 
الــرشكات الفلســطينية، واملوزعــة عــىل خمســة محــاور رئيســية تعكــس 
املبــادئ الرئيســية لحوكمــة الــرشكات كــام هــو موضــح يف الشــكل رقــم 1. 

يُعطــي النمــوذج وزنــاً لــكل محــور يعكــس أهميتــه النســبية اســتناداً إىل 
املعايــر الدوليــة وخصائــص الواقــع الفلســطيني وتوّجهــات هيئــة ســوق 

2 Asean Corporate Governance Scorecard, Country reports and as-
sessments, 2013-2014. Asian Development Bank, ADB, 2014.
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رأس املــال يف أولويــة التطبيــق. عــىل ســبيل املثــال يحظــى املحــور الخــاص 
مبجلــس اإلدارة بــوزن نســبي مرتفــع )30%(، يليــه املحــور الخــاص بــإدارة 
املخاطــر )25%(. ويجــدر التنويــه أّن كل محــور يحتــوي عــىل مجموعــة 
مــن األســئلة، وأّن هنــاك أوزنــاً فرعيــة لــكل ســؤال وفقــاً ألهميته النســبية 
أيضــاً، وأّن مجمــوع األوزان لألســئلة الفرعيــة تشــكل الــوزن النســبي لــكل 
محــور مــن املحــاور الخمســة. مــن ناحيــة ثانيــة تــم تخصيــص 75% مــن 
العالمــة الكليــة إىل تقييــم االلتــزام بالقواعــد اإللزاميــة للحوكمــة و%25 
ــة إىل  ــع العالمــة الكامل ــح رب ــة. ويهــدف من ــزام بالقواعــد االختياري لاللت
تطبيــق القواعــد االختياريــة حافــزاً للــرشكات للتنافــس يف تطبيقهــا بهــدف 

تعزيــز موقعهــا واحتــالل مراكــز متقدمــة عــىل ســلم الرتتيــب الــكي.

ســتقوم هيئــة ســوق رأس املــال يف العــام الحــايل بنــرش نتائــج النمــوذج 
عــىل املســتوى الفــردي )أي لجميــع الــرشكات املدرجــة يف بورصــة 
فلســطني(، واملســتوى القطاعــي، وكذلــك عــىل مســتوى أحجــام الــرشكات 
ــج  ــىل النتائ ــة. وســيكون االطــالع ع ــوق امللكي ــتناداً إىل حق املدرجــة اس
القطاعيــة متاحــاً للعمــوم، يف حــني ســتكون النتائــج الفرديــة لــكل رشكــة 
عــىل حــدة محصــورة بــني الرشكــة املعنيــة وهيئــة ســوق رأس املــال فقــط 

يف الســنوات األوىل مــن تطبيــق النظــام. 

اإلدارة العامة للدراسات والتطوير،

هيئة سوق رأس املال الفلسطينية

6- مؤرشات االستثامر1 

أعداد السيارات

ــىل  ــد ع ــؤرش معتم ــي م ــرة األوىل ه ــّجلة للم ــيارات املس ــداد الس أع
الحالــة االقتصاديــة وتوقّعــات الســكان. إذ نظــراً الرتفــاع أســعار 
الســيارات، وألّن رشاءهــا غالبــاً مــا يتــم عــر االقــرتاض املــرصيف، فــإّن 
ــدد  ــغ ع ــات. بل ــادي والتوقع ــاخ االقتص ــن املن ــّر ع ــؤرش يع ــذا امل ه
الســيارات الجديــدة واملســتعملة )املســّجلة للمــرة األوىل( يف الضفــة 
الغربيــة يف الربــع الثالــث مــن العــام 2017 املســجلة 9,426 ســيارة. 
ــع الســابق،  ــا يف الرب ــن عدده ــيارة ع ــدار 1,331 س ــد مبق ــذا يزي وه
ــام  ــن الع ــر م ــع املناظ ــا يف الرب ــن عدده ــيارة ع ــدار 1,415 س ومبق
2016. وبلغــت نســبة الســيارات املســتعملة 77% مــن اإلجــاميل، جــاء 
نحــو 9% منهــا فقــط مــن الســوق اإلرسائيليــة )انظــر الجــدول 1-6(.

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

الشهر
سيارات من 

السوق الخارجي 
)جديد (

سيارات من 
السوق الخارجي 

)مستعمل(

سيارات من 
السوق اإلرسائيي 

)مستعمل(
املجموع

8432,3182003,361متوز 
7682,6302743,672آب 

5401,6482052,393أيلول 
2,1516,5966799,426املجموع

رخص البناء

املســّجلة  البنــاء  تراخيــص  عــدد  التطــّور يف   1-6 الشــكل  يعــرض 
ومســاحات األبنيــة املرّخصــة. وصــل عــدد رخــص البنــاء يف الربــع 
ــع  ــن الرب ــبة 10% ع ــاع بنس ــص، بارتف ــث 2017 إىل 2,392 ترخي الثال
ــدد  ــذا الع ــن ه ــكنية م ــر الس ــاين غ ــة املب ــت حص ــام بلغ ــابق. ك الس
ــة، بلغــت املســاحات املرخصــة يف  ــة ثاني ــكّي حــوايل 6%. مــن ناحي ال
الربــع الثالــث 2017 نحــو 932.8 ألــف مــرت مربــع، وهــذا أكــر بنســبة 

ــابق.  ــع الس ــة يف الرب ــاحات املرّخص ــن املس 6% ع

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

رخــص األبنيــة. ووزارة املاليــة 2017، دائــرة الجــامرك واملكــوس.

شكل 6-1: مجموع رخص األبنية الصادرة ومجموع
املساحات املرخصة يف فلسطني
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ــالً  ــاً كام ــدويل ملحق ــك ال ــن البن ــراً ع ــدرت مؤخ ــة ص ــت دراس خصص
ــوم  ــن املعل ــطني. وم ــاص يف فلس ــار الخ ــدين االّدخ ــباب ت ــث يف أس للبح
أّن االّدخــار الخــاص هــو املصــدر األهــم لالســتثامر، وأّن االســتثامر هــو 

ــادي. 1 ــو االقتص ــرك النم مح

الحظــت الدراســة أوالً أّن االّدخــار الخــاص يف فلســطني عــاىن مــن تذبــذب 
حــاد ومــن اتجــاه تنــازيل منــذ العــام 2003. ال بــل أّن االّدخــار كان 
ــذ العــام 2009. واالّدخــار الخــاص  ســالباً يف كل ســنة مــن الســنوات من
ــاً  ــابقة عوض ــارات س ــتهلك اّدخ ــي يس ــاع األه ــي أّن القط ــالب يعن الس
عــن أن يضيــف إليهــا. وتُظهــر املقارنــات الدوليــة، مــع الــدول املجــاورة 
لفلســطني ذات الدخــل املشــابه، ومــع الــدول التــي تعــاين مــن ظــروف 
ــر  ــدين الكب ــطني، الت ــروف فلس ــن ظ ــة م ــية قريب ــة وجيوسياس اقتصادي
لالّدخــار الفلســطيني الخــاص.2  إذ يف حــني بلغــت نســبة االّدخــار الخــاص 
ــني 2013 - 2015، و%17  ــاميل 16% يف األردن ب ــي اإلج ــج املح إىل النات
يف املالديــف، بلغــت -7.9% يف فلســطني يف 2014. وكانــت النســبة %17 

ــا ذات الدخــل املتــدين. أيضــاً باملتوســط يف دول املين

حــددت الدراســة أّن هنــاك 5 أســباب وراء التــدين الكبــر لالّدخــار 
الخــاص يف فلســطني.

تــدين مســتوى الدخــل ومعــّدالت النمــو. الــدول األغنــى غالبــاً   .1
ــة  مــا تدخــر نســبة أعــىل مــن دخلهــا. وهــذا يخلــق حلقــة دوراني
إيجابيــة: الدخــل األعــىل يــؤدي إىل اّدخــار أعــىل ومنــو أكــر ودخــل 
أعــىل. كان مســتوى الدخــل يف فلســطني األدىن يف العــام 2014 بــني 
ــل يف دول  ــط الدخ ــن متوس ــل م ــك أق ــة، وكان كذل ــدول املقارن ال
املينــا ذات الدخــل املنخفــض. كذلــك كان منــو الدخــل الــكي ومنــو 
الدخــل للفــرد أدىن بــني الــدول املقارنــة خــالل العقــد 2004 - 2014 
ــن  ــو الدخــل م ــاىن من ــة ع ــة ثاني ــن ناحي )انظــر الشــكلني 1 و2(. م
ــن  ــاء م ــو ج ــم النم ــراً ألّن معظ ــطني نظ تذبــذب مرتفــع يف فلس
املســاعدات الرســمية الدوليــة ومــن التحويــالت مــن الخــارج )والتــي 
بلغــت نســبتها 20% و14% مــن الناتــج املحــي اإلجــاميل يف العــام 

ــوايل(. ــىل الت 2014 ع

غيــاب االســتقرار الســيايس وانتشــار عــدم اليقــني. تدلــل الدراســات   .2
التجريبيــة عــىل أّن عــدم االســتقرار االقتصــادي وعــدم اليقــني غالبــاً 
ــرى  ــات أخ ــّن دراس ــرتازي، ولك ــار االح ــادة االّدخ ــؤدي إىل زي ــا ت م
ــران عــىل  ــات تؤث ــر إىل أّن عــدم االســتقرار الســيايس واالضطراب تُش
القيمــة املســتقبلية لالّدخــارات مــام يحفــز األفــراد عــىل االســتهالك 
ــات يف  ــر الدراس ــرى تُش ــة أخ ــن ناحي ــل(. م ــار األق اآلين )أي االّدخ
ــالت  ــن املســاعدات والتحوي ــر م ــدول األخــرى إىل أّن الجــزء األك ال
ــدود  ــا مح ــتهالك وأّن أثره ــب إىل االس ــا تذه ــاً م ــارج غالب ــن الخ م
عــىل االّدخــار. وفلســطني هــي مــن بــني أكــر الــدول اعتــامداً عــىل 
ــدم  ــة أّن ع ــتنتج الدراس ــك تس ــىل ذل ــالت. ع ــاعدات والتحوي املس
ــر  ــر ســلبي عــىل االّدخــار الخــاص يف فلســطني أك ــه أث االســتقرار ل

ــدول األخــرى. مــن ال

1 World Bank )2017(. West Bank and Gaza Prospects for Growth and 
Jobs, A General Equilibrium Analysis

ــة فلســطني  ــدول املناســبة ملقارن ــد ال يســتخدم البحــث أداة ”Find My Friend” لتحدي   -2
معهــا. ويتوصــل البحــث إىل أّن أقــرب الــدول، إىل جانــب األردن املجــاورة، هــي ”املالديف” 
و”البوســنة والهرســك”. وتعــود األســباب إىل أّن املســاحة الجغرافيــة، وتدين نســبة املشــاركة 
يف قــوة العمــل، واالعتامديــة املرتفعــة عــىل املســاعدات والتحويــالت الخارجيــة متشــابهة 

بــني فلســطني وهاتــني الدولتــني.

صندوق 6 - أسباب انخفاض االّدخار الخاص يف فلسطني

شكل 1: الناتج املحيل اإلجاميل للفرد )مكافئ قوة رشائية 2014(

شكل 2: متوسط معّدل النمو السنوي للدخل بالرأس 
)2004 - 2014 بأسعار 2010 الثابتة(

شكل 3: سعر الفائدة الحقيقي يف فلسطني
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ــن  ــايل ع ــق امل ــّر العم ــرتاض. يع ــىل االق ــود ع ــايل والقي ــق امل العم  .3
مقــدار تغلغــل القطــاع املــرصيف واألدوات املاليــة يف االقتصــاد. 
ــار  ــىل االّدخ ــايب ع ــر اإليج ــام كان األث ــق كلّ ــذا العم ــام ازداد ه وكلّ
الخــاص أكــر. أيضــاً تلعــب كميــة النقــود يف االقتصــاد )نســبة النقــود 
ــار.  ــز االّدخ ــامً يف تحفي ــي( دوراً مه ــج املح ــة M2 إىل النات العريض
ــر فــرص االقــرتاض الســهل التــي تؤثّــر ســلباً  أخــراً هنــاك تأثــر توفّ
عــىل االّدخــار. هــذه العوامــل الثالثــة تلعــب دوراً يف تقليــص 
االّدخــار الخــاص يف فلســطني. إذ أّن انخفــاض التغلغــل املــرصيف 
 )M2/GDP( ــاض نســبة ــب انخف ــة، إىل جان ــدان األدوات املالي وفق
إىل 18% يف فلســطني تقريبــاً مقارنــة مــع 60% يف البوســنة والهرســك 
ــلبية  ــار س ــا آث ــا له ــراض كلّه ــرص اإلق ــع يف ف ــف، والتوّس ويف املالدي

ــىل االّدخــار. ع

ــاين ســعر الفائــدة الحقيقــي )أي  معــّدل الفائــدة عــىل الودائــع. يُع  .4
ســعر الفائــدة االســمي مطروحــاً منــه أثــر التضخــم( مــن تذبــذب 
شــديد يف فلســطني. إذ انتقــل من - 6% يف العــام 2010 إىل + %10.8 
يف 2015 مثــال )الشــكل 3(. وكان متوســط معــّدل الفائــدة الحقيقــي 
خــالل العقــد 2004 - 2014 األدىن بــني الــدول املقارنــة )الشــكل 4(. 
ويعــود هــذا إىل أّن متوســط الفوائــد عــىل الودائــع كانــت األدىن يف 
فلســطني خــالل العقــد )1% مقارنــة مــع نحــو 10% يف املالديــف(، 
يف حــني أّن متوســط الفوائــد عــىل اإلقــراض يف فلســطني كانــت 
ــة )نحــو 7% يف  ــدول املقارن ــه يف ال ــت علي ــا كان ــاً مل مشــابهة تقريب
ــع  ــىل الودائ ــد ع ــعر الفوائ ــدين س ــة(. وت ــس املاضي ــنوات الخم الس

يفــّر جــزءاً مــن أســباب تــدين االّدخــار.

كلّــام  العمــل.  املــرأة يف ســوق  الدميغرافيــة ومســاهمة  البنيــة   .5
ــّكان كان  ــاميل الس ــل إىل إج ــن العم ــكان يف س ــبة الس ــت نس ارتفع
أثــر ذلــك إيجابيــاً عــىل االّدخــار الخــاص. وهــذه النســبة هــي األدىن 
ــة  ــا )56.7% مقارن ــني دول املين ــاً( ب ــراق أيض ــطني )ويف الع يف فلس
ــاع  ــس يف ارتف ــا ينعك ــو م ــا(. وه ــط يف دول املين ــع 68% باملتوس م
نســبة االعتامديــة العمريــة )نســبة مــن أعامرهــم أقــل مــن 15 ســنة 
ــكل 5.  ــح الش ــام يوض ــطني ك ــل( يف فلس ــن العم ــكان يف س إىل الس
ــا )4.2  ــني دول املين ــطني ب ــىل يف فلس ــو األع ــة ه ــّدل الخصوب ومع
ــة.  ــبة االعتامدي ــن نس ــع م ــا يرف ــاً م ــو أيض ــرأة( وه ــكل ام والدة ل
ــة يف فلســطني  ــإّن مســاهمة املــرأة يف ســوق العمــل متدني أخــراً ف
ــل تســاهم يف تفســر األســباب وراء  )الشــكل 6(. وكل هــذه العوام

ــاص. ــار الخ ــاض يف االّدخ االنخف

شكل 4: متوسط معّدل الفائدة الحقيقي )2004 - 2014(

شكل 5: نسبة االعتامدية العمرية

شكل 6: مساهمة اإلناث يف سوق العمل )% إىل السكان يف سن العمل(

2
.2

2
.2

4
.8

3
.0

7
.7

0

2

4

6

8

10

فلسطین األردن البوسنة والهرسك لبنان المالدیف

%نسبة مئویة 
3
4
.6

4
0
.7 4
7
.3

3
.0 7

6
.0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

المالدیف البوسنة والهرسك لبنان األردن فلسطین

%نسبة مئویة 

1
6
.4

1
6
.7 2

6
.3

3
.0 4
4
.4

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

فلسطین األردن لبنان البوسنة والهرسك المالدیف

%نسبة مئویة 



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

سلطة النقد الفلسطينية
هيئة سوق رأس املال الفلسطينية

49
معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني (ماس)

اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني
سلطة النقد الفلسطينية

هيئة سوق رأس املال الفلسطينية

49

25
المراقب االقتصادي, عدد 51 / 2017

7-  األسعار والتضّخم1

يقيــس الرقــم القيــايس ألســعار املســتهلك أســعار مجموعــة مختــارة 
ــتهالك  ــي تعكــس منــط االس ــية الت ــات األساس ــن الســلع والخدم م
الســلع  هــذه  )ومجموعــة  االقتصــاد  يف  للعائــالت  الوســطي 
والخدمــات يُطلــق عليهــا اســم »ســلّة االســتهالك«(. ومعــّدل 
التضخــم هــو معــّدل االرتفــاع يف هــذا الرقــم القيــايس بــني تاريخــني 
محدديــن. ويعــر معــّدل التضخــم عــن التغــر يف القــّوة الرشائيــة 
للدخــل. إذ بافــرتاض ثبــات األجــور والرواتــب االســمية، فــإّن تضخــم 
األســعار مبقــدار 10% يف الســنة يعنــي أّن القــّوة الرشائيــة للدخــول 

ــس النســبة. انخفضــت بنف

يبــني الشــكل 7-1 منحيــني، يصــور األول تطــّور الرقــم القيــايس 
ــه يف  ــن قيمت ــاً م ــن(، انطالق ــىل املحــور األمي ألســعار املســتهلك )ع
ــىل  ــس )ع ــاين فيقي ــى الث ــا املنحن ــاس 2010 = 100. أّم ــنة األس س
املحــور األيــر( التبــدل املئــوي يف الرقــم القيــايس ألســعار املســتهلك 
ــّدل  ــه، أي مع ــابق علي ــع الس ــع الرب ــة م ــنة مقارن ــع س يف كل رب
التضخــم يف كل ربــع ســنة. وصــل الرقــم القيــايس ألســعار املســتهلك 
ــع  ــة مــع 111.00 يف الرب ــع الثالــث 2017 إىل 110.46 مقارن يف الرب
ــث 2017  ــني الثال ــني الربع ــم ب ــّدل التضخ ــاين 2017. أي أّن مع الث
والثــاين 2017 كان ســالباً )انخفــاض يف األســعار( مبقــدار %0.49 
ــواد  ــة امل ــعار مجموع ــاض أس ــة انخف ــاض نتيج ــذا االنخف ــاء ه وج
الغذائيــة واملرشوبــات املرطبــة مبقــدار 0.88%، وأســعار مجموعــة 
خدمــات التعليــم مبقــدار 0.81%، وأســعار مجموعــة املســكن 
ــث 2017  ــع الثال ــهد الرب ــك ش ــدار 0.68%. كذل ــتلزماته مبق ومس
تضخــامً ســالباً مقــداره 0.58% باملقارنــة مــع الربــع املناظــر 2016. 

أسعار الجملة وأسعار املنتج

ارتفــع الرقــم القيــايس ألســعار الجملــة )ســعر البيــع إىل تجــار 
التجزئــة( بنســبة 2.06% بــني الربعــني الثالــث 2017 والثــاين 2017، 
ــبة  ــة بنس ــلع املحلي ــة للس ــعار الجمل ــاع أس ــن ارتف ــذا ع ــج ه ونت
ــاً  ــتوردة ارتفاع ــلع املس ــة للس ــعار الجمل ــّجلت أس ــام س 3.22%، ك
ــات،  ــة حســب املجموع ــا أســعار الجمل ــاً نســبته 0.08%. أّم طفيف
فقــد ارتفــع الرقــم القيــايس لكل مــن الزراعــة والصناعــات التحويلية 
ــن  ــد األســامك والجمــري والتعدي ــكل مــن صي ــل انخفاضــه ل مقاب
واســتغالل املحاجــر. باملقابــل ارتفــع الرقــم القيــايس ألســعار املنتــج 
ــني  ــون( بنســبة 1.16% ب ــي يتلّقاهــا املنتجــون املحلّي )األســعار الت
ــج للســلع  ــاع أســعار املنت ــاع عــن ارتف ــج هــذا االرتف الربعــني، ونت
املنتجــة واملســتهلكة محليــاً بنســبة 1.25%، وأســعار املنتــج للســلع 
ــكل  ــر الش ــبة 0.40% )انظ ــارج بنس ــدرة للخ ــاً ومص ــة محلي املنتج
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األسعار والقوة الرشائية

القــوة الرشائيــة هــي »القــدرة عــىل رشاء الســلع والخدمــات 
باســتخدام مــا ميلكــه الفــرد مــن مــوارد. وهــي تعتمــد عــىل دخــل 
املســتهلك وعــىل التغــر يف معــّدل األســعار. أّمــا عنــد وجــود تبايــن 
ــة تعتمــد  ــإّن القــوة الرشائي ــة اإلنفــاق ف ــة الدخــل وعمل ــني عمل ب

ــني. ــني العملت أيضــاً عــىل تطــّور ســعر الــرصف ب

القــوة الرشائيــة للشــيكل: يقيــس معــّدل التضخــم يف االقتصــاد تطــّور 
القــوة الرشائيــة لألفــراد الذيــن يتلقــون رواتبهــم بالشــيكل وينفقــون 
كامــل دخلهــم بهــذه العملــة بافــرتاض ثبــات القيمــة االســمية للدخل. 
ــّدل  ــع مع ــادل م ــة يتع ــذه العمل ــة به ــوة الرشائي ــّور الق أّي أّن تط
تضخــم األســعار ويعاكســها باالتجــاه خــالل نفــس الفــرتة. تُشــر 
ــتهلك  ــعار املس ــؤرش أس ــاض م ــابقاً إىل انخف ــا س ــام ذكرن ــات ك البيان
ــابق  ــع الس ــة بالرب ــث 2017 مقارن ــع الثال ــالل الرب ــو 0.49% خ بنح
وبنحــو 0.58% مقارنــة بالربــع املناظــر، وهــو مــا يعنــي ارتفــاع القــوة 

ــة الشــيكل بنفــس املعــّدالت خــالل الفرتتــني.  ــة لعمل الرشائي

ــيولة ورأس  ــود الس ــوان »قي ــة بعن ــراً دراس ــل« مؤخ ــك إرسائي ــرش »بن ن
املــال البــرشي: أثــر سياســة الرفــاه عــىل العائــالت العربيــة يف إرسائيــل«. 
وتهــدف الدراســة إىل مالحقــة تأثــر االرتفــاع يف التعويضــات االجتامعيــة 
الخاّصــة باألطفــال عــىل التحــاق التالميــذ باملــدارس ومراكمــة رأس املــال 

البــرشي يف أوســاط العائــالت العربيــة يف إرسائيــل.  1

مــن املثبــت نظريــاً أّن عــدم كفايــة االســتثامر يف رأس املــال البــرشي هــو 
ــر ســلباً عــىل النمــو االقتصــادي.  ــا الفق ــر فيه ــي يؤثّ ــوات الت إحــدى القن
ويُعــزى الســبب يف نقــص هــذا االســتثامر إىل نقص الســيولة لــدى العائالت 
الفقــرة، وهــو مــا يجرهــا عــىل تشــغيل أبنائهــا، عــىل الرغــم مــن أّن العائد 

عــىل التعليــم يف املــدى الطويــل يفــوق العائــد الحــايل عــىل العمــل.

لعبــت التعويضــات االجتامعيــة للعائــالت املوســعة يف إرسائيــل دوراً 
مهــامً يف إعــادة توزيــع الدخــل يف املجتمــع. وكانــت العائــالت التــي خــدم 
ــل كل  ــة مقاب ــىل تعويضــات إضافي ــط تحصــل ع ــش فق ــا يف الجي أربابه
طفــل لديهــا، أّي أّن العائــالت العربيــة كانــت مســتثناة عمليــاً مــن هــذه 
التعويضــات اإلضافيــة، عــىل الرغــم مــن أّن 53% مــن العائــالت العربيــة 
يف إرسائيــل صًنفــت عــىل أنّهــا فقــرة يف العــام 2014 مقابــل 19% فقــط 

كمتوســط عــام يف إرسائيــل. 

ــادة التعويضــات التــي  ــة يف العــام 1992، زي قــررت الحكومــة اإلرسائيلي
ــن  ــدءاً م ــي ب ــكل تدريج ــاً وبش ــرة أيض ــة الكب ــالت العربي ــع للعائ تدف
نهايــة العــام 1994 حتــى تتطابــق يف العــام 1997 مــع تعويضــات 
األطفــال التــي تتلقاهــا عائــالت مــن خدمــوا بالجيــش. وهــذه الزيــادة يف 
التعويضــات اســتحقتها العائــالت التــي لديهــا 4 أطفــال عــىل األقــل مــن 

ســن 17 ســنة فــام دون.

يوضــح الجــدول 1 نســبة الزيــادة التــي طــرأت عــىل التعويضــات 
االجتامعيــة لألطفــال بــني العــام 1993 و1997. ويُســتفاد من الجــدول أّن 

1  Shay Tsur )2017(: Liquidity Constraints and Human Capital: The 
Impact of Welfare Policy on Arab Families in Israel. Bank of Israel, 
Discussion Paper No. 2017.01. http://www.boi.org.il/en/Research/
DiscussionPapers1/dp201701e.pdf

صندوق 7 - أثر قيد السيولة عىل تعليم أبناء وبنات العائالت العربية يف إرسائيل

الزيــادة املهمــة انحــرصت بالعائــالت التــي لديهــا 4 أطفــال فأكر)حتــى 
ســن 17 ســنة(، وأّن نســبة الزيــادة األعــىل كانــت مــن نصيــب العائــالت 
التــي لديهــا 4 أطفــال، حيــث ارتفعــت قيمــة التعويــض الســنوي لــكل 
ــا  ــت إىل م ــني 1993 و1997 ووصل ــّدل 32% ب ــىل مع ــم ع ــل لديه طف

يعــادل 199 دوالر.

الجدول 1: التعويض الشهري للعائالت التي مل يخدم أربابها يف الجيش 
)تعويض لكل طفل، بأسعار 1993 الثابتة، دوالر(
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ــاق  ــبة االلتح ــة نس ــة مبقارن ــت الدراس ــث قام ــداف البح ــق أه ولتحقي
باملــدارس ألبنــاء وبنــات مجموعتــني مــن العائــالت العربيــة، تلــك التــي 
ــي مل تســتفد  ــك الت ــة وتل ــادة التعويضــات االجتامعي ــن زي اســتفادت م
كثــراً )العائــالت ذات 3 أطفــال فقــط بأعــامر 0 - 17 ســنة(. أّمــا بالنســبة 
ــرتاوح  ــن ت ــك الذي ــط أولئ ــم فق ــة فه ــوع املقارن ــات موض ــاء والبن لألبن
ــم  ــالت )نظــراً ألّن التعلي ــدى هــذه العائ ــني 16 و17 ســنة ل أعامرهــم ب

ــل حتــى ســن 15 ســنة(. إلزامــي يف إرسائي

توصلــت الدراســة، عــىل ضــوء التحليــل اإلحصــايئ املفّصــل لألرقــام 
املســتخلصة مــن مســوح القــوى العاملــة قبــل وبعــد 1994 إىل أّن زيــادة 
املســاعدات االجتامعيــة املبــارشة ســاهمت يف تخفيــف أثــر قيــد الســيولة 
لــدى العائــالت العربيــة الفقــرة ورفعــت مــن مراكمــة رأس املــال 

ــود  ــد وج ــار األردين: عن ــي والدين ــدوالر األمري ــة لل ــّوة الرشائي الق
ــّدل يف القــوة  ــإّن التب ــة اإلنفــاق ف ــة الدخــل وعمل ــن بــني عمل تباي
الرشائيــة يُقــاس بالتغــر  يف ســعر الــرصف بــني العملتــني مطروحــاً 
منــه التبــّدل يف معــّدل األســعار )التضخــم يف عملــة اإلنفــاق(. شــهد 
ــيكل  ــل الش ــدوالر مقاب ــة ال ــاً يف قيم ــث 2017 هبوط ــع الثال الرب
بنحــو 0.97%، و6.51% مقارنــة مــع الربــع الســابق واملناظــر عــىل 
الرتتيــب. باملقابــل تراجــع معــّدل التضخــم بنحــو 0.49% و%0.58 
خــالل نفــس الفــرتة. وبنــاًء عــىل ذلــك فــإّن القــوة الرشائيــة لألفــراد 
ــم  ــل مرصوفاته ــون كام ــدوالر وينفق ــم بال ــون رواتبه ــن يتلق الذي
بالشــيكل تراجعــت خــالل هــذا الربــع بنحــو 0.48% و5.92%خــالل 
ــدوالر  ــار األردين مــع ال ــاط الدين ــة. ونظــراً الرتب نفــس فــرتة املقارن
األمريــي بســعر رصف ثابــت فقــد شــهدت القــوة الرشائيــة للدينــار 
ــكل  ــر الش ــاً )انظ ــدوالر تقريب ــهدها ال ــي ش ــّورات الت ــس التط نف
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8- التجارة الخارجية1 

امليزان التجاري 

ــث  ــع الثال ــواردات الســلعية »املرصــودة«2  يف الرب بلغــت قيمــة ال
2017 نحــو 1,370.9 مليــون دوالر، حيــث ارتفعــت بنســبة 6% عــن 
الربــع الســابق، كــام ارتفعــت بنســبة 11% عــن الربــع املناظــر مــن 
ــد شــكلت  ــا الصــادرات الســلعية املرصــودة فق ــام الســابق. أّم الع
19% فقــط مــن قيمــة الــواردات، وقــد انخفضــت بنســبة %4 
ــة  ــام ارتفعــت بنســبة 12% مقارن ــع الســابق بين ــع الرب ــة م مقارن
بالربــع املناظــر. والفــارق بــني الصــادرات والــواردات ميثــل العجــز 
ــغ  ــذي بل ــودة«( وال ــلع »املرص ــلعي )للس ــاري الس ــزان التج يف املي
1,116.9 مليــون دوالر. ولقــد تحســن هــذا العجــز بشــكل طفيــف 
نتيجــة الفائــض يف ميــزان تبــادل الخدمــات مــع إرسائيــل الــذي بلــغ 

ــكلني 8-1 و2-8(. ــر الش ــون دوالر )انظ 7.0 ملي

ميزان املدفوعات

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

املســاعدات الدوليــة للحكومــة والتحويــالت الخاّصــة.

بلــغ عجــز الحســاب الجــاري الفلســطيني )وهــو أيضــاً مــا يطلــق 
عليــه اســم عجــز ميــزان املدفوعــات( 443.7 مليــون دوالر يف 
الربــع الثالــث 2017، وهــو مــا يعــادل 11.9% مــن الناتــج املحــي 

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

ــد  ــلطة النق ــطيني وس ــاء الفلس ــزي لإلحص ــاز املرك ــودة. والجه ــة املرص ــارة الخارجي التج

ــث 2017. ــع الثال ــطيني الرب ــات الفلس ــزان املدفوع ــة ملي ــج األولي ــطينية 2017، النتائ الفلس

. التجــارة الســلعية املرصــودة هــي أرقــام التجــارة املســّجلة يف فواتــر املقاصــة )للتجــارة    -2

ــاف  ــي(. يُض ــامل الخارج ــع الع ــارشة م ــارة املب ــة )التج ــات الجمركي ــل( والبيان ــع إرسائي م

إىل ذلــك أرقــام التجــارة باملــواد الزراعيــة )التــي تقــوم وزارة الزراعــة بتســجيلها(. أرقــام 

ــة  ــة للتجــارة الخارجي ــام الفعلي ــن األرق التجــارة املرصــودة هــي أدىن بشــكل ملحــوظ م

ــات الفلســطيني. ــزان املدفوع ــا يف مي ــم وضعه ــة يت ــام الفعلي ــرات األرق الفلســطينية. تقدي
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ــالت ذات  ــات للعائ ــأّن التعويض ــي ب ــر كم ــت إىل تقدي ــرشي. وتوصل الب
4 أطفــال )0 - 17 ســنة( أّدى إىل زيــادة التحــاق الشــبان )ذكــوراً وإناثــاً 
ذوي أعــامر 16 - 17 ســنة( بالتعليــم بنســبة 8% مقارنــة مــع العائــالت 
ذات 3 أطفــال. وتوزعــت هــذه الزيــادة بــني 6% لــألوالد و11% للبنــات. 
ــادة يف التعويضــات للعائــالت املســتفيدة بلغــت  واعتــامداً عــىل أن الزي
ــك العائــالت، اســتنتجت  باملتوســط نحــو 4% مــن الدخــل اإلجــاميل لتل
الدراســة أّن كل زيــادة مبقــدار 1% يف دخــل العائــالت املعنيــة تــؤدي إىل 

ارتفــاع مبقــدار نقطتــني مئويتــني يف التحــاق الفتيــات باملــدارس. 

جــاء االرتفــاع يف عــدد البنــات امللتحقــات بالتعليــم مــن انخفــاض نســبة 
العامــالت منهــن )مــن 2.8% إىل الصفــر تقريبــاً(، ولكــّن النســبة األكــر 
ــا  ــن. وأّم ــن أو يدرس ــن يعمل ــوايت مل يك ــات الل ــن الفتي ــاءت م )5/4( ج
ــادة التعويضــات عــىل  ــر لزي ــاك أّي أث ــر هن ــم يظه ــور فل بالنســبة للذك
عمــل )تشــغيل( األوالد. وتقــّدم الدراســة تفســرين لســبب تبايــن النتائج 
بــني األوالد والبنــات. األول، أّن العائــد عــىل التعليــم عنــد الذكــور العــرب 
ــات.  ــاث العربي ــد اإلن ــع 10% عن ــة م ــاوز 4% مقارن ــل مل يتج يف إرسائي
وهــذا الفــرق يعنــي أّن التعليــم أقــل جاذبيــة بالنســبة للذكــور منــه عنــد 
ــة )دامئــاً  ــاين، أّن االرتفــاع املتوســط يف دخــل العائل ــاث. التفســر الث اإلن
ــغ  ــاعدات بل ــر املس ــاعدات( بتأث ــتحقون املس ــن يس ــال مم ذات 4 أطف
8% وهــذا أقــل مــن أن يعــوض الدخــل مــن عمــل الذكــور الــذي يبلــغ 
30% مــن متوســط دخــل العائلــة، مقارنــة بعمــل اإلنــاث الــذي يعــادل 

20% فقــط. 

أخــراً تشــر الدراســة إىل أّن النتائــج التــي توصلــت لهــا هــي عــىل 
أفــق املــدى القصــر. وأّن هــذه النتائــج ال تتعــارض مــع الفرضيــات 
»املالثوســية« )نســبة اىل اإلقتصــادي اإلنكليــزي تومــاس مالثــوس( عــىل 
املــدى الطويــل، والتــي تقــرتح أّن ارتفــاع التعويضــات االجتامعيــة 
املرتبطــة بعــدد األطفــال، ميكــن أن يــؤّدي إىل ارتفــاع الخصوبــة وانخفاض 

ــة. ــراد العائل ــدى أف ــل ل ــز العم حواف

شكل 8-1: صادرات وواردات السلع املرصودة 
)مليون دوالر(
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شكل 8-2: صادرات وواردات الخدمات املرصودة مع إرسائيل
)مليون دوالر(

شكل 8-3: رصيد االستثامرات الدولية )يف نهاية الربع الثالث 
2017( )مليون دوالر( 
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ــة  ــاري نتيج ــزان الج ــز املي ــاء عج ــة. ج ــعار الجاري ــاميل باألس اإلج
عجــز يف امليــزان التجــاري )1,419.3 مليــون(، مقابــل فائــض يف 
ميــزان الدخــل )تولـّـد أساســاً مــن تعويضــات العاملــني يف إرسائيــل( 
مبقــدار 558.6 مليــون، وفائــض يف ميــزان التحويــالت مبقــدار 417.0 

ــدول 1-8( ــر ج ــون دوالر )انظ ملي

جــرى متويــل عجــز امليــزان الجــاري هــذا مــن الحســاب الرأســاميل 
ــرضوري  ــن ال ــون دوالر. وم ــغ 278.6 ملي ــر مبل ــذي وفّ ــايل، ال وامل
االنتبــاه إىل أّن هــذا البنــد )الحســاب الرأســاميل والحســاب املــايل( 
ــا عــىل االقتصــاد الوطنــي، طاملــا كانــت قيمتــه موجبــة. ــل دين ميثّ

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

الربع الثالث 

2016

الربع األول 

2017

الربع الثاين 

2017

الربع الثالث 

2017
1. امليزان التجاري للسلع 

والخدمات**
)1,310.2()1,271.8()1,296.5()1,419.3(

)1,171.4()1,071.6()1,050.2()1,080.6(- صايف السلع
)247.9()224.9()221.6()229.6(- صايف الخدمات
2479.6470.3418.7558.6. ميزان الدخل

3. ميزان التحويالت 

الجارية
359.1476.2386.7417.0

4 الحساب الجاري 

)1+2+3(
)471.5()325.3()491.1()443.7(

5. صايف الحساب 

الرأساميل واملايل
466.9207.5595.7278.6

165.1)104.6(64.6117.8. صايف السهو والخطأ**
* البيانات باستثناء الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إرسائيل عام 1967.

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

االستثامرات الدولية

بلغــت قيمــة األصــول الخارجيــة لالقتصــاد الفلســطيني نهايــة الربــع 
الثالــث 2017 نحــو 6,350 مليــون دوالر. وشــّكل االســتثامر املبــارش 
ــغ  ــل، بل ــا، واســتثامرات الحافظــة 18%. باملقاب يف الخــارج 6% منه
إجــاميل أرصــدة الخصــوم عــىل االقتصــاد حــوايل 5,155 مليــون 

دوالر، شــكل االســتثامر املبــارش 51% منهــا.

يعــّر الفــارق بــني األصــول والخصــوم عــىل أّن املقيمــني يف فلســطني 
»يســتثمرون«  1,195مليــون دوالر يف الخــارج أكــر مــام »يســتثمر« 
غــر املقيمــني يف فلســطني. ولكــن يتوجب االنتبــاه إىل أّن جــزءاً كبراً 
ــا  ــة )غالب ــات نقدي ــن إيداع ــارة ع ــو عب ــول )62.5%( ه ــن األص م
ــات  ــذه اإليداع ــة، وه ــوك الخارجي ــة( يف البن ــارف املحلي ــن املص م
ــا  ــا أخذن ــروف لالســتثامر. وإذا م ــى املع ليســت اســتثامرات باملعن
ــار فــإن األرقــام تشــر إىل  االســتثامرات املبــارشة فقــط بعــني االعتب
ــد  ــذة يف فلســطني تزي ــارشة املنف ــني املب ــر املقيم ــتثامرات غ أّن اس
عــىل االســتثامرات املبــارشة الخارجيــة للمقيمــني يف الضفــة والقطــاع 

الفلســطينيني مبقــدار  2,238مليــون دوالر )انظــر الشــكل 3-8(.
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كانــت فرنســا أول دولــة يف العــامل تطبــق رضيبــة القيمــة املضافــة يف العــام 
1954، عــىل الرغــم مــن أّن فكــرة هــذه الرضيبــة واإلطــار النظــري لهــا تــم 
وضعــه مــن قبــل اقتصــادي أملــاين يدعــى فــون ســيمنس يف العــام 1918. 
ولقــد حــازت رضيبــة القيمــة املضافــة عــىل قبــول كبــر ورسيــع نســبياً مــن 
قبــل الحكومــات املختلفــة وهــي اليــوم موضــع التطبيــق يف أكــر مــن 130 

دولــة يف أنحــاء العــامل )الواليــات املتحــدة ليســت مــن بينهــا(. 

ــواع »رضائــب املبيعــات«  ــوع مــن أن ــة القيمــة املضافــة هــي ن رضيب
ــة  ــات التقليدي ــب املبيع ــن رضائ ــف ع ــا تختل )Sales Taxes(، ولكّنه
الســلع  يف  املضافــة  القيمــة  عــىل  فقــط  تفــرض  أنّهــا  بأمريــن: 
والخدمــات، وأّن تحصيلهــا يتــم تدريجيــاً خــالل مراحــل اإلنتــاج وليــس 
ــايئ. ــع الســلعة أو الخدمــة إىل املســتهلك النه ــد بي دفعــة واحــدة عن

مزايا رضيبة القيمة املضافة

تعــود جاذبيــة هــذه الرضيبــة وانتشــار تطبيقهــا يف الــدول الغنيــة 
ــواع  ــة بأن ــة مقارن ــا العملي ــواء، إىل مزاياه ــد س ــىل ح ــرة ع والفق

ــايل: ــا الت ــرز هــذه املزاي ــن أب ــب األخــرى. وم الرضائ

ــع  ــة م ــرى، بالعالق ــب األخ ــة بالرضائ ــة، مقارن ــة للغاي ــا فعال أنّه  •
منهــا. وهــذه  املتحقــق  اإليــراد  إجــاميل  إىل  تكاليفهــا  نســبة 
ــة نقــود« عــىل  الفعاليــة هــي الســبب وراء اطــالق صفــة »ماكين

هــذه الرضيبــة.
ــا ال  ــا بســيط نســبياً، وتطبيقه ــالزم لتطبيقه ــكل اإلداري ال أّن الهي  •
يحتــاج إىل كــم كبــر مــن املعلومــات املســبقة، وأّن تغيــر )رفــع 
غالبــاً( معّدلهــا ال يقتــي ترشيعــات معّقــدة أو تبديــل يف هيكليــة 

وآليــة التطبيــق.
احتوائهــا عــىل آليــة للرقابــة الذاتيــة، إذ أّن مــن مصلحــة كل عميل   •
ــام  ــا، ك ــرون بأدائه ــزم اآلخ ــويق أن يلت ــاج والتس ــلة اإلنت يف سلس
ســرى عنــد مراجعــة طريقــة حســاب وتســديد الرضيبــة الحقــاً.

ــس عــىل االّدخــار  ــز عــىل االســتهالك ولي ــارش مرتك أّن تأثرهــا املب  •
واإلنتــاج، وهــي ال تؤثــر ســلباً عــىل التصديــر ألّن الصــادرات 

ــواردات. ــىل ال ــق ع ــا تطب ــني أنّه ــا، يف ح ــاة منه معف
أخــراً أنّهــا مرنــة، إذ ميكــن أن تطبقهــا مبعــّدل موحــد عــىل القيمــة   •
املضافــة لكافــة الســلع والخدمــات يف االقتصــاد )كــام هــو الحال يف 
فلســطني والدمنــارك عــىل ســبيل املثــال( أو مبعــّدالت مختلفــة عىل 
ــا والســويد معــّدالت  الســلع والنشــاطات املختلفــة )تفــرض املاني
ض. ق. م. متدنيــة عــىل املــواد الغذائيــة والصحــف والكتــب، كــام 

تعاريف ومفاهيم اقتصادية:
Value-Added Tax, VAT رضيبة القيمة املضافة

ــة والشــحن البحــري والجــوي وإيجــارات  أّن الخــرضوات والفاكه
املســاكن معفــاة مــن هــذه الرضيبــة يف إرسائيــل(.

ــر  ــب كب ــن مثل ــة م ــة املضاف ــة القيم ــاين رضيب ــا تع ــذه املزاي ــل ه يف مقاب
ومهــم، أنّهــا رضيبــة »تراجعيــة« )Regressive(، إذ يتحمــل الفقــراء عبئهــا 
أكــر مــن األغنيــاء، نظــراً ألّن معّدالتهــا واحــدة عــىل اســتهالك الطرفــني، وألّن 
الفقــراء يخصصــون نســبة أعــىل مــن دخلهــم لالســتهالك مقارنــة باألغنيــاء.

 
طريقة حساب وتسديد رضيبة القيمة املضافة

لنفــرتض أن قطعــة املفروشــات متــر بأربــع مراحــل يف عمليــة اإلنتــاج 
والتســويق، وأن رضيبــة القيمــة املضافــة موحــدة وتبلــغ 10%. يعــر 
ــب  ــذيب الخش ــرش وتش ــة ن ــن مرحل ــدول 1 ع ــطر األول يف الج الس
ــل يف  ــة والعم ــواد األولي ــة للم ــة املضاف ــرتض أن القيم ــة ويف يف الغاب
هــذه املرحلــة تبلــغ 50 يــورو. صاحــب الغابــة ســوف يبيــع الخشــب 
اىل مصنــع املفروشــات مببلــغ 55 )50 هــي قيمــة القيمــة املضافــة يف 
الخشــب املشــذب و5 هــي رضيبــة الـــ 10% عــىل القيمــة املضافــة(، 
ويقــوم باالحتفــاظ مببلــغ القيمــة املضافــة وتحويــل 5 يــورو اىل 
مصلحــة الرضائــب. لنفــرتض أن مصنــع املفروشــات أضــاف قيمــة 
عــىل األخشــاب تعــادل 70 يــورو، وهــو مــا يعنــي أن إجــاميل القيمــة 
ــادل  ــا يع ــت 120 اآلن، وهــو م ــة املفروشــات بات ــة عــىل قطع املضاف
ــغ اذن 132  ــة يبل ــد الرضيب ــع بع ــعر البي ــة. س ــل الرضيب ــعرها قب س
)بعــد اضافــة 12 يــورو أو 10% مــن القيمــة املضافــة الكليــة(. حاملــا 
يبيــع مصنــع املفروشــات قطعــة األثــاث اىل تاجــر الجملــة، فانــه 
يحتفــظ مببلــغ 5 يــورو منهــا )يســرتد الرضيبــة التــي دفعهــا اىل مالــك 
الغابــة( ويحــول املتبقــي مــن مبلــغ الرضيبــة )7 يــورو( إىل مصلحــة 
ــن  ــة م ــوال يف كل مرحل ــذا املن ــىل ه ــة ع ــتمر العملي ــب. وتس الرضائ
ــظ أوالً، أّن  ــل. الح ــددت املراح ــام تع ــويق مه ــاج والتس ــل اإلنت مراح
القيمــة املضافــة يف كل مرحلــة تعــادل الفــرق بــني مــا يحصــل عليــه 
ــع الســلعة وبــني مــا يدفعــه عنــد رشائهــا  ــد بي ــع أو التاجــر عن املصن
ــغ  ــاً أّن إجــاميل املبل ــني(. ال حــظ ثاني ــب يف الحالت ــن الرضائ )صــايف م
الــذي يتــم تحويلــه إىل مصلحــة الرضائــب يف املراحــل املختلفــة يعــادل 
20، وهــو يطابــق نســبة 10% مــن إجــاميل القيمــة املضافــة النهائيــة 
ــة  ــل قيم ــا أن كام ــدول أيض ــن الج ــح م ــات. واض ــة املفروش يف قطع
الرضيبــة يتــم تســديدها مــن املســتهلك النهــايئ للســلعة أو الخدمــة.

مــن الجديــر اآلن اضافــة مالحظتــني: أوالً، يف حــال كانــت قيمــة ض. 
ق. م. التــي دفعهــا التاجــر عنــد رشاء املدخــالت أكــر مــن الرضيبــة 

جدول 1: مثال افرتايض لطريقة حساب وتسديد رضيبة القيمة املضافة 
خالل مراحل اإلنتاج والتسويق املختلفة
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التــي حصــل عليهــا عنــد بيــع البضاعــة )أي إذا حــدث وكانــت 
القيمــة املضافــة ســالبة، أو قــام التاجــر بالبيــع بخســارة، أو مل يتمكــن 
ــة  ــني الرضيب ــع البضاعــة(، يحــق للتاجــر اســرتجاع الفــارق ب مــن بي
التــي دفعهــا عنــد الــرشاء والتــي حصــل عليهــا عنــد البيــع. ويطلــق 
عــىل املبالــغ هــذه التــي يتوجــب عــىل مصلحــة الرضائــب إعادتهــا 
ــة  ــة القيم ــاً، أّن رضيب ــة«. ثاني ــات رضيبي ــني اســم »إرجاع إىل املكلف
املضافــة عــىل الــواردات يتــم فرضهــا واســتقطاعها كاملــة مــرة 
واحــدة، وليــس بالتدريــج كــام هــو الحــال بالنســبة لإلنتــاج املحــي.

إيــرادات رضائــب القيمــة املضافــة يلخــص الجــدول 2 بعــض املعلومــات 
ــدول أّن  ــن الج ــظ م ــاره. ويالح ــن ض. ق. م. يف دول مخت ــية ع األساس
حّصــة إيــرادات ض. ق. م. مــن إجــاميل اإليــرادات الرضيبــة مرتفعــة يف 
معظــم الــدول، الغنيــة منهــا والفقــرة. عــىل ســبيل املثــال، يبلــغ إجــاميل 
ــج املحــي اإلجــاميل وأكــر  ــراد الرضيبــي يف األردن 16.5% مــن النات اإلي
ــة.  ــة املضاف ــة القيم ــن رضيب ــب جــاءت م ــن هــذه الرضائ ــن 60% م م

واألمــر مشــابه أيضــاً يف دولــة مثــل نيوزيلنــدا. 

وبشــكل عــام يعتمــد اإليــراد الــذي ميكــن أن يتحقــق مــن رضيبــة 
القيمــة املضافــة عــىل أربعــة عوامــل:

ــني  ــر ب ــكل كب ــذا بش ــن ه ــة، ويتباي ــة املضاف ــة القيم ــّدل رضيب مع  •
ــدول 2. ــورة يف الج ــدول املذك ــني ال ــني 5% و25% ب ــرتاوح ب ــدول، وي ال
ــة االســتهالك  ــة، أّي حّص ــة القيمــة املضاف ــة لرضيب القاعــدة الرضيبي  •
ــر  ــني 59% يف الجزائ ــرتاوح ب ــي ت ــج املحــي اإلجــاميل، والت ــن النات م

األردن.  يف  و%106 
كفــاءة التحصيــل )C-Efficiency(: النســبة الفعليــة مــن االســتهالك   •
التــي تجبــى عليهــا ض. ق. م، ســواء بســبب اإلعفــاءات أو التهــرب. 

ــدا. ــا يف كن ــا وارتفاعه ــدين هــذه النســبة يف نيجري الحــظ مــدى ت
الحــد األقــى لإلعفــاء: تقــوم الــدول بإعفــاء األعــامل التي يقــل رأس   •
ــة  ــر فيهــا عــن حــد معــني مــن مســك حســابات لرضيب املــال الدائ
القيمــة املضافــة، ويختلــف هــذا الســقف بشــكل كبــر بــني الــدول 
كــام يوضــح الجــدول 2. وتبلــغ قيمــة هــذا الســقف نحــو 10,000 

ــا.  ــورو يف الســنة يف معظــم دول أوروب ي

رضيبة القيمة املضافة يف فلسطني

أعطــى بروتوكــول باريــس، وهــو اإلطــار االقتصــادي التفاقيــات أوســلو 
بــني إرسائيــل ومنظمــة التحريــر الفلســطينية، صالحيــة تحديــد معــّدل 

االستهالك )% 
من ن. م. ا.(

معّدل ض. 
ق. م. %

حد االعفاء 
)دوالر(

ايراد كافة الرضائب )% 
من ن. م. ا.(

ايراد ض. ق. م. 
)% من  ن. م. ا.(

كفاءة التحصيل )C-Efficiency( )النسبة الفعلية 
من االستهالك التي تجبى عليها  ض. ق. م(

نيجريا 
الروج

اندونيسيا 
كندا

  82.8
  62.8
 67.6
76.8

  5
 25
 10 

5

  8,192
 65,966
26,951

 7.3
 30.8
 11.9
25.6

 0.1
 7.8
  3.7

3.9

 0.02
  0.50
  0.55
1.00 

الجزائر
 لبنان
األردن

 59.1
   103.2

106.2

  17
 10
16

 1,420
  33,167
14,104

 31.8
 14.0
16.5

  3.5
 4.6
10.4

  0.35
   0.45

0.61
سنغافورة 

اليابان
نيوزيلندا

  46.8
  81.3

75.5

 7
 5
15

652,204
84,094
28,478

 13.9

28.3

  2.5
 2.8 
9.7

   0.77
  0.69

0.86
76.211.520.04.90.58متوسط

ــل  ــة إىل الســلطة الفلســطينية، عــىل أن ال يق ــة املضاف ــة القيم رضيب
ــل، وأن  ــن مســتواه يف إرسائي ــني ع ــني مئويت ــن نقطت ــّدل ع هــذا املع
ــات.  ــلع والخدم ــف الس ــىل مختل ــداً ع ــة موح ــّدل الرضيب ــون مع يك
حافظــت الســلطة الفلســطينية عــىل معــّدل لهــذه الرضيبــة أدىن 
ــى  بنقطتــني مئويتــني عــن مســتواها يف إرسائيــل منــذ تأسيســها وحتّ
مطلــع ترشيــن أول 2015. إذ قامــت إرسائيــل عندهــا بتخفيــض معّدل 
الرضيبــة مــن 18% إىل 17% يف حــني حافظــت الحكومــة الفلســطينية 
ــة  ــة القيم ــراد رضيب ــايف إي ــغ ص ــر. بل ــّدل 16% دون تغي ــىل مع ع
ــد  ــام 2016. ولق ــيكل يف الع ــون ش ــطني 3,493 ملي ــة يف فلس املضاف
ــارش، يف حــني جــاءت  ــغ بشــكل مب ــع هــذا املبل ــة نحــو رب ــّم جباي ت
ــل  ــة إرسائي ــة )جباي ــرادات املقاص ــن إي ــة م ــة املتبقي ــاع الثالث األرب
ــة  ــراد الرضيب ــص الجــدول 3 إي ــة الفلســطينية(. يلّخ ــح الحكوم لصال
ونســبته إىل عــدد مــن املتغــرات األساســية. ومــن امللفــت للنظــر أّن 
حّصــة إيــراد ض. ق. م. إىل إجــاميل اإليــرادات الرضيبيــة بلــغ 30% يف 
العــام 2016 مقارنــة مــع 34% قبــل عقــد مــن الزمــن. ويعــود هــذا 
إىل التحســن الــذي طــرأ يف فــرض وجبايــة رضائــب الدخــل مــن جهــة، 
ــال  ــب االنفص ــة عق ــة املضاف ــة القيم ــرادات رضيب ــاض إي وإىل انخف
ــران  ــة وقطــاع غــزة يف حزي ــني الضفــة الغربي ــذي حــدث ب اإلداري ال

2007.  )نســبة إيــراد ض. ق. م. إىل ن. م. إ. = 7% يف 2009(

جدول 3: إيرادات رضيبة القيمة املضافة يف فلسطني 2016 
)مليون شيكل(

صايف إيرادات رضيبة القيمة املضافة )أساس التزام(

تحصيل مبارش  •

تحصيل غر مبارش )مقاصة(  •

إرجاعات رضيبية*  •

3,493

925

2,686

118 -

- نسبة إيرادات ض. ق. م. إىل صايف اإليرادات العامة 

- نسبة إيرادات ض. ق. م. إىل إجاميل اإليرادات الرضيبية

- نسبة إيرادات ض. ق. م. إىل إجاميل النفقات الجارية 

- نسبة إيرادات ض. ق. م. إىل الناتج املحي اإلجاميل الجاري 

%26

%30

%21

%7

* اإلرجاعات الرضيبية هنا تشتمل عىل إرجاعات رضيبة القيمة املضافة ورضيبة الرشاء
ــرادات حســب  ــة الشــهرية للعــام 2016: : تفاصيــل اإلي ــر املالي ــة، التقاري املصــدر: وزارة املالي

املصــدر ) أســاس االلتــزام(

IMF )2016(: https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2016/102616.pdf

جدول 2: مقارنة بني معّدالت ض. ق. م. وإيرادات ض. ق. م. والرضائب الكلية 
وكفاءة التحصيل )C( يف دول مختارة )متوسط 2010 - 2015(
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20162 2017

الربع الثالثالربع الثاينالربع االولالربع الرابعالربع الثالث
السكان )ألف نسمة(

4,293.34,420.54,550.44,682.54,816.54,833.54,867.44,901.24,935.24,969.4فلسطني
2,649.02,719.12,790.32,862.52,935.42,944.52,962.92,981.22,999.63,018.1الضفة الغربية

1,644.31,701.41,760.11,820.01,881.11,888.91,904.51,920.01,935.61,951.3قطاع غزة

سوق العمل

858.0885.0917.0963.0980.5970.91,002.0999.1971.51,000.2عدد العاملني )ألف شخص(
43.443.645.845.845.846.145.545.845.446.5نسبة املشاركة )%(
23.023.426.925.926.928.425.727.029.029.2معّدل البطالة )%(

19.018.617.717.318.219.616.918.820.519.0-  الضفة الغربية
31.032.643.941.041.743.240.641.144.046.6-  قطاع غزة

الحسابات القومية )مليون دوالر(
11,279.412,476.012,715.612,673.013,425.73,457.53,370.43,387.33,653.73,728.3الناتج محي إجاميل

10,158.511,062.611,840.411,805.112,337.73,205.83,016.23,083.13,201.23,386.6-  اإلنفاق االستهاليك الخاص
3,126.93,381.73,478.23,429.53,530.3879.3964.4858.1990.4892.7-  اإلنفاق االستهاليك الحكومي
2,378.52,707.32,415.02,677.42,827.0673.0756.5755.1776.0879.6-  التكوين الرأساميل اإلجاميل

1,871.12,071.82,172.32,338.12,381.0587.4644.8625.3678.2671.3-  الصادرات
6,299.96,804.07,208.97,537.67,626.71,897.42,031.01,897.11,974.62,090.5-  الواردات )-(

الناتج املحي للفرد )دوالر(
2,787.22,992.22,960.12,863.92,957.2758.9734.6731.2783.3793.7باألسعار الجارية

2,967.52,944.02,852.42,863.92,922.9731.9718.6714.7728.2745.6باألسعار الثابتة )أسعار 2004(
ميزان املدفوعات )مليون دوالر(

)1,419.3()1,296.5()1,271.8()1,386.3()1,310.2()5,246.2()5,199.6()5,036.7()4,732.2()4,428.7(امليزان التجاري
857.41,160.31,482.41,712.21,896.0479.6491.3470.3418.7558.6ميزان الدخل

1,750.51,188.51,405.31,421.41,408.6359.1365.4476.2386.7417.0ميزان التحويالت الجارية
)443.7()491.1()325.3()529.6()471.5()1,941.6()2,066.0()2,149.0()2,383.4()1,820.8(ميزان الحساب الجاري

أسعار الرصف والتضخم
3.8543.6113.5773.8843.843.8063.8293.7493.5943.559سعر رصف الدوالر مقابل الشيكل
5.4365.0935.0465.4835.4185.3775.4015.2925.0735.019سعر رصف الدينار مقابل الشيكل

)0.49()0.47(1.07)0.69(0.32)0.22(2.781.721.731.43معّدل التضخم )%(1
املالية العامة )عىل األساس النقدي، مليون دوالر(

2,240.12,319.92,791.22,891.43,552.0737.6936.4912.41,040.0721.1صايف اإليرادات املحلية )مبا فيها املقاصة(
3,047.13,250.73,445.93,424.93,661.6879.4768.2847.21108.7787.5النفقات الجارية

211.0168.4160.9176.4216.545.080.236.555.053.0النفقات التطويرية
)119.4()123.8(88.028.7)186.8()326.2()709.9()815.6()1,099.2()1,018.0(فائض/عجز املوازنة الكي )قبل املنح(

932.11,358.01,230.4796.8766.3168.8214.3208.6109.0124.3إجاميل املنح واملساعدات
4.9)14.8(302.3237.2)18.0(258.7414.886.9440.1)85.9(فائض/ عجز املوازنة الكي )بعد املنح(

2,482.52,376.22,216.82,537.22,483.82,553.82,483.82,514.92,492.72,526.0الدين العام الحكومي
القطاع املرصيف )مليون دوالر(

10,051.911,190.711,815.412,602.314,196.414,068.314,196.415,222.315,348.115,461.0موجودات/ مطلوبات املصارف
1,257.51,360.01,464.01,461.71,682.41,624.41,682.41,720.31,744.51,804.6حقوق امللكية

7,484.18,303.78,934.59,654.610,604.610,432.610,604.611,127.511,379.511,526.8ودائع الجمهور
4,199.34,480.14,895.15,824.76,871.96,666.46,871.97,234.27,528.97,761.9التسهيالت االئتامنية

املؤرشات االقتصادية الرئيسية يف فلسطني 2012 - 2017

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

2.أرقام 2017 هي بيانات أولية عرضة للتنقيح والتعديل.
األرقام بني األقواس هي أرقام سالبة

البيانات املوجودة يف الجدول حسب آخر تحديث متوافر للبيانات


