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 System of National Accounts (SNA)

املؤرشات االقتصادية الرئيسية يف فلسطني
31        2017 - 2013 

العام 2017 باختصار:

الناتــج املحــيل اإلجــاميل: منــا ن. م. إ. خــالل العــام 2017 مقارنــة   •
بالعــام الســابق بنســبة 3.1% باألســعار الثابتــة لعــام 2015. 
وتحقــق هــذا نتيجــة منــو يف الضفــة الغربيــة مبقــدار %4.3 
مقابــل تراجــع يف قطــاع غــزة مبعــدل 0.3%، وهــو مــا انعكــس 
يف ارتفــاع حّصــة الفــرد مــن الناتــج املحــيل بنحــو 2% يف الضفــة 

ــاع. ــبة 4.4% يف القط ــع بنس ــل تراج مقاب
التشــغيل والبطالــة: ارتفــع معــّدل البطالــة يف فلســطني مبقــدار   •
ــة مــع العــام 2016  نصــف نقطــة مئويــة يف العــام 2017 مقارن
ووصــل إىل 27.4% )18.1% يف الضفــة و43.6% يف القطــاع(. كــا 
ــن  ــاص الذي ــاع الخ ــر يف القط ــتخدمني بأج ــبة املس ــت نس وصل
ــغ  ــو مبل ــيكل )وه ــن 1,450 ش ــل م ــهرياً أق ــراً ش ــون أج يتقاض
ــاث،  ــني اإلن الحــد األدىن لألجــور يف فلســطني( إىل 35% )44% ب

ــور(. ــني الذك و34% ب
ــو 14,601.4  ــام يف 2017 نح ــاق الع ــغ اإلنف ــة: بل ــة العام املالي  •
ــو 2,597.2  ــي نح ــل الخارج ــغ التموي ــا بل ــيكل. ك ــون ش ملي
ــام الســابق.  ــة بالع ــاً بنســبة 11% مقارن ــون شــيكل مرتاجع ملي
باملقابــل بلغــت املتأخــرات املرتتبــة عــى الحكومــة خــالل العــام 

ــيكل.  ــون ش ــو 2,784.2 ملي 2017 نح
الســيارات: بلــغ عدد الســيارات الجديدة واملســتعملة )املســّجلة   •
للمــرة األوىل( يف الضفــة الغربيــة 35,894 ســيارة يف العــام 2017، 
ــن  ــي وم ــوق الخارج ــن الس ــتعملة م ــيارات مس ــا س 77% منه
ــادة مبقــدار 5,097 ســيارة  ــل العــدد اإلجــايل زي ــل. وميث إرسائي

عــن العــدد املســجل يف العــام 2016.
التضخــم واألســعار: شــهد االقتصــاد الفلســطيني يف العــام 2017   •
تضخــاً موجبــاً )ارتفــاع باألســعار( بنســبة 0.21% مقارنــة بالعام 
ــن  ــة مل ــّوة الرشائي ــاض يف الق ــن انخف ــذا ع ــّر ه ــابق. ويع الس
يتلقــون ويرصفــون دخلهــم بعملــة الشــيكل بنســبة 0.21%. أّمــا 
الذيــن يتلقــون رواتبهــم بالــدوالر وينفقــون كامــل مرصوفاتهــم 
بالشــيكل، فــإّن القــوة الرشائيــة لدخلهــم شــهدت تراجعــاً بنحــو 
6.37%. إذ انخفــض ســعر رصف الــدوالر مقابــل الشــيكل بنســبة 

.%6.16
ــون  ــغ 1,563.7 ملي ــطيني: بل ــات الفلس ــزان املدفوع ــز مي عج  •
دوالر يف العــام 2017 )11% مــن ن. م. إ.(. وجــاء العجــز حصيلــة 
عجــز يف امليــزان التجــاري مبقــدار 5,374.2 مليــون دوالر، مقابــل 
فائــض يف ميــزان الدخــل )جــاء معظمــه مــن تعويضــات العاملني 
ــزان  ــض يف مي ــون دوالر، وفائ ــدار 1,991.9 ملي ــل( مبق يف إرسائي

التحويــالت مبقــدار 1,818.6 مليــون دوالر.
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المراقب االقتصادي، عدد 52 / 2017
2

1- الناتج املحيل اإلجاميل1 

ــة  ــج املحــيل اإلجــايل، أو القيمــة النقدي ــع: شــهد النات ــع الراب الرب
ــة أنــواع البضائــع والخدمــات التــي يتــم إنتاجهــا يف االقتصــاد  لكافّ
الفلســطيني، انخفاضــاً بنحــو 0.7% خــالل الربــع الرابــع 2017 
مقارنــة مــع الربــع الســابق ليصــل إىل 3,476.5 مليون دوالر )مقاســاً 
ــني %76  ــيل ب ــج املح ــوزّع النات ــام 2015(. وت ــة لع ــعار الثابت باألس
يف الضفــة الغربيــة والباقــي يف قطــاع غــزة. كــا تــوزع الرتاجــع يف 
الناتــج املحــيل بــني 0.6% يف الضفــة الغربيــة وتراجــع بنســبة %1.3 

يف قطــاع غــزة )انظــر الشــكل 1-1(.

أّدى االنخفــاض يف الناتــج املحــيل يف الربــع الرابــع، إىل جانــب 
الزيــادة يف الســكان، إىل انخفــاض حّصــة الفــرد مــن الناتــج املحــيل 
بنحــو 1.4% يف ربــع الســنة الرابــع 2017 مقارنــة مــع الربــع 
الســابق. إاّل أّن ارتفــاع الناتــج املحــيل بــني الربعــني املتناظريــن أّدى 
ــع 2017  ــع الراب ــبة 2.3% يف الرب ــرد بنس ــة الف ــاع يف حّص إىل ارتف

ــدول 1-1(.  ــر الج ــع 2016 )انظ ــع الراب ــة بالرب مقارن

جدول 1-1: نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل
(أسعار ثابتة، سنة األساس 2015) (دوالر)

الربع الرابع 

2016

الربع الثالث 

2017

الربع الرابع

2017

718.6745.6734.9فلسطني

902.8968.1956.6- الضفة الغربية

454.8432.4423.5- قطاع غزة

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

املقارنــة الســنوية: وصــل الناتــج املحــيل اإلجــايل يف فلســطني يف العــام 
2017 إىل نحــو 13.7 مليــار دوالر )بأســعار 2015 الثابتــة(. وميثــل 
هــذا منــواً مبقــدار 3.1% عــن العــام 2016. وجــاء النمــو الــكيل نتيجــة 
منــو مبعــدل 4.3% يف الضفــة مقابــل تراجــع مبعــدل 0.3% يف القطــاع. 
أّمــا فيــا يتعلــق بحّصــة الفــرد مــن الناتــج املحــيل فلقــد وصلــت إىل 
نحــو 2,923.4 دوالر يف 2017، إثــر منــو متواضــع ال يزيــد عــى %0.02 

مقارنــة بالعــام الســابق )انظــر جــدول 2-1(.

مصــدر األرقــام يف هــذا القســم: الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، 2018. 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: توّزع الناتج املحيل اإلجاميل بني الضفة الغربية* وقطاع غزة (%)

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

 النمو السنوي 20162017%

الناتج املحيل اإلجاميل* 

(مليون دوالر)
13,269.713,686.43.1

9,874.110,302.24.3-  الضفة الغربية*

0.3-3,395.63,384.2-  قطاع غزة

حّصة الفرد من الناتج 

املحيل اإلجاميل* (دوالر)
2,922.92,923.40.02

3,689.43,762.42.0-  الضفة الغربية*

4.4-1,822.01,741.6-  قطاع غزة

جدول 1-2: الناتج املحيل اإلجاميل يف فلسطني* 
(أسعار ثابتة، سنة األساس 2015)

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

74%
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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.

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

الفجوة بني الناتج املحيل يف الضفة والقطاع

يوضــح  الشــكل 1-1 اتســاع الفجــوة بــني مســاهمة الضفــة الغربيــة 
ومســاهمة القطــاع يف الناتــج املحــيل لفلســطني خــالل العقــد املــايض. 
وشــهدت  حّصــة قطــاع غــزة يف الناتــج املحــيل اإلجــايل لفلســطني 
انخفاضــا طفيفــا )مبقــدار 0.1 نقطــة مئويــة( يف الربــع الرابــع 2017 
مقارنــة مــع الربــع الثالــث، ووصلــت اىل أقــل مــن ربــع الناتــج املحيل 
اإلجــايل لفلســطني )24% فقــط ( كــا يوضــح الشــكل 1-2.  وبلغــت 
ــة  ــة الغربي ــيل يف الضف ــج املح ــن النات ــرد م ــة الف ــني حّص ــوة ب الفج
وقطــاع غــزة يف الربــع الرابــع 533.1 دوالر، وهــذه أقــل مبقــدار 2.6 
دوالر عــن مســتواها يف الربــع الثالــث، ولكنهــا أعــى مبقــدار 85 دوالر 
عــن قيمتهــا يف الربــع املناظــر 2016 )انظــر الجــدول 1-1(. ويعــرض 
الشــكل 1-3 اإلتســاع املســتمر بــني حصــة الفــرد مــن الناتــج املحــيل 

يف الضفــة والقطــاع يف العقــد املنــرصم.

بنية الناتج املحيل اإلجايل

الربــع الرابــع: ارتفعــت حّصــة القطاعــات اإلنتاجيــة يف الناتــج 
ــع  ــني الرب ــة ب ــة مئوي ــو 0.4 نقط ــطني بنح ــايل لفلس ــيل اإلج املح
الرابــع 2017 والربــع الثالــث 2017 نتيجــة ارتفــاع مســاهمة قطــاع 
ــارة  ــات التج ــة قطاع ــاض حص ــل انخف ــاءات، مقاب ــة واإلنش الزراع
والنقــل واملعلومــات واملاليــة بنحــو 0.5 نقطــة مئويــة )انظــر 

الشــكل 4-1(.
 

املقارنــة الســنوية: ارتفعــت حّصــة قطــاع التجــارة والنقــل واملاليــة 
ــن  ــاض يف كل م ــل انخف ــة مقاب ــة مئوي ــو 0.8 نقط ــن بنح والتخزي
ــو 0.5  ــة بنح ــات اإلنتاجي ــاع والقطاع ــة والدف ــاع اإلدارة العام قط

ــر الشــكل 4-1(. ــوايل )انظ ــى الت ــة ع و0.2 نقطــة مئوي

اإلنفاق عىل الناتج املحيل

ــيل  ــج املح ــة النات ــة يف قيم ــادة املطلق ــت الزي ــع: بلغ ــع الراب الرب
اإلجــايل بــني الربــع الرابــع 2016 والربــع الرابــع 2017 نحــو 179.3 
ــا(.  ــا ذكرن ــدار 5.4% ك ــواً مبق ــل من ــا ميث ــو م ــون دوالر )وه ملي
وتحقــق هــذا نتيجــة ارتفــاع اإلنفــاق االســتهاليك النهــايئ الحكومــي 
مبقــدار 21.2 مليــون دوالر، وارتفــاع االســتثار بنحــو 58.4 مليــون 
دوالر. مقابــل انخفــاض يف اإلنفــاق االســتهاليك النهــايئ مبقــدار 81.1 
مليــون دوالر، وارتفــاع يف قيمــة صــايف الصــادرات )أي انخفــاض يف 
ــون  ــدار 170 ملي ــواردات( مبق ــني الصــادرات وال العجــز التجــاري ب

ــع )انظــر جــدول 3-1(.  دوالر خــالل الرب

املقارنــة الســنوية: شــهد العــام 2017 انخفاضــاً يف حّصــة االســتهالك 
الخــاص والعــام مــن الناتــج املحــيل مبقــدار 5 نقــاط مئويــة مقارنــة 
ــايف  ــة ص ــاع يف حّص ــذا بارتف ــض ه ــّم تعوي ــد ت ــام 2016. ولق بالع
الصــادرات وبارتفــاع ضئيــل نســبياً يف حّصــة االســتثار. وعــى الرغم 
مــن التطــّور اإليجــايب املتمثــل يف انخفــاض نســبة االســتهالك إاّل أّن 
الهــّوة بــني اســتخدام املــوارد وإنتاجهــا محليــاً مــا تــزال مــن أبــرز 
مظاهــر العجــز يف االقتصــاد الفلســطيني. إذ بلــغ إجايل االســتخدام 
ــون  ــر نحــو 21,257.8 ملي ألغــراض االســتهالك واالســتثار والتصدي
ــاج املحــيل،  ــد عــى إجــايل اإلنت ــام 2017، وهــذا يزي دوالر يف الع
مبقــدار 7,571.4 مليــون، أو مبــا يعــادل 55.3% مــن الناتــج املحــيل 

اإلجــايل )انظــر الجــدول 3-1(. 
 

)*( البيانــات باســتثناء الجــزء مــن محافظــة القــدس الــذي ضمتــه إرسائيــل عــام 1967. 

واألرقــام يف األقــواس أرقام ســالبة. 

جدول 1-3: اإلنفاق عىل الناتج املحيل اإلجاميل يف فلسطني* 
(مليون دوالر بأسعار 2015 الثابتة)

الربع الرابع 
2016

الربع الرابع 
201720162017

756.7815.12,806.93,088.8االستثار
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949.8971.03,490.83,521.7االستهالك الحكومي

)4,816.4()5,170.6()1,172.3()1,342.3(صايف الصادرات

)76.9()47.3()19.9()30.7(صايف السهو والخطأ

املجموع = الناتج املحيل 

اإلجاميل
3,297.23,476.513,269.713,686.4
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المراقب االقتصادي، عدد 52 / 2017
4

ســوف نســعى يف هــذا الصنــدوق إىل إلقــاء الضــوء عــى ظاهرتــني 
مقلقتــني يف ســوق العمــل الفلســطيني كنــا قــد تطرقنــا لهــا يف العــدد 
الســابق مــن املراقــب االقتصــادي. الظاهــرة األوىل تتعلــق بظهــور عالقــة 
ــا( يف  ــن انخفاضه ــدالً م ــة )ب ــاع البطال ــاج وارتف ــو اإلنت ــني من ــة ب طردي
ــاط  ــة يف أوس ــاع البطال ــة هــي ارتف ــرة الثاني ــنة 2017. والظاه ــاع س أرب

ــور. ــد الذك ــن، عــى عكــس الحــال عن ــاع تعليمه ــع ارتف ــاث م اإلن

النمو والبطالة

يالحــظ مــن الجــدول 1 أّن العالقــة بــني منــو اإلنتــاج والتغــري يف معــّدل 
البطالــة كانــت عالقــة عكســية يف 8 ســنوات مــن الســنوات الـــ 13 
ــادة  ــة )زي ــة طردي ــت العالق ــل كان ــني 2005 و2017. باملقاب ــة ب املاضي
اإلنتــاج ترافقــت مــع زيــادة التشــغيل، أو انخفــاض البطالــة( يف 5 
ســنوات هــي تحديــداً )2008، 2012، 2013، 2016، 2017(. ففــي 2008 
ــام  ــع الع ــة م ــبة 6.1% مقارن ــايل بنس ــيل اإلج ــج املح ــا النات ــالً، من مث
ــاً مبقــدار  ــة ارتفاع ــذي ســبقه، يف حــني شــهد التغــري يف معــّدل البطال ال
4.9 نقطــة مئويــة. وكذلــك الحــال يف العــام 2012، حيــث شــهد الناتــج 
املحــيل منــواً بنســبة 6.3% وصاحــب هــذا ارتفــاع يف البطالــة مبقــدار 2.1 
نقطــة مئويــة. الســؤال املهــم هنــا هــو كيــف ميكــن تفســري ترافــق منــو 
اإلنتــاج مــع ارتفــاع البطالــة؟ النظريــة االقتصاديــة تؤكــد باســتمرار عــى 
ــاد  ــه ترافــق مــع ازدي ــع مــن التشــغيل يف االقتصــاد، ولكّن أّن النمــو يرف
يف نســبة العاطلــني عــن العمــل يف حالــة فلســطني يف الســنوات الخمــس 

ــا إليهــا. فــا هــو الســبب وراء ذلــك؟ التــي أرشن

جدول 1: منو الناتج املحيل االجاميل والتغري 
يف معدل البطالة % (2005 - 2017)

 

التغري يف معدل البطالةمنو الناتج املحيل االجاميل 

200510.8-3.3
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20086.14.9
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20108.1-0.8

201112.4-2.8

20126.32.1

20132.20.4

2014-0.23.5

20153.4-1.0

20164.71.0

20173.10.5
ــات  ــة، وبيان ــوى العامل ــح الق ــطيني، مس ــاء الفلس ــزي لإلحص ــاز املرك ــدر: الجه املص

ــددة.  ــنوات متع ــة، س ــابات القومي الحس
مالحظــة: معــّدل البطالــة يشــمل البطالــة يف الجــزء مــن محافظــة القــدس التــي ضمته 

إرسائيــل عــام 1976، عــى عكــس منــو الناتــج املحــيل الــذي ال يشــمل ذلــك الجزء.

التفســري  هــو  األول  طريقــني،  عــر  الظاهــرة  هــذه  تفســري  ميكــن 
ــة  ــة طويل ــرتة زمني ــذ ف ــى أخ ــم ع ــري قائ ــو تفس ــاين ه ــرايف، والث الدميغ

بعــني االعتبــار عوضــاً عــن األرقــام يف ســنوات منفــردة.

ارتفاع نسبة املشاركة

ــل  ــن العم ــني ع ــاس بنســبة العاطل ــة يق ــّدل البطال ــوم أّن مع ــن املعل م
إىل عــدد األشــخاص الراغبــني بالحصــول عــى عمــل، ســواء كانــوا عاملــني 
ــن أن  ــة ميك ــّدل البطال ــإن مع ــى هــذا األســاس ف ــني. وع ــالً أو عاطل فع
يرتفــع إذا مــا ارتفــع عــدد األشــخاص الراغبــني بالعمــل، حتــى لــو ظــل 
عــدد العاطلــني دون تغيــري. ويتــم قيــاس نســبة األفــراد الراغبــني بالعمــل 
ــاركة« يف  ــبة املش ــم »نس ــرف باس ــا يع ــني مب ــكان البالغ ــدد الس ــن ع م

ســوق العمــل.

ــطة  ــة متوس ــبة عادي ــاج بنس ــو اإلنت ــاً أّن من ــي عملي ــة تعن ــذه املقدم ه
ــك  ــق ذل ــة يف حــال تراف ــّدل البطال ــاع يف مع ــع ارتف ــق م ميكــن أن يرتاف
ــن  النمــو مــع ارتفــاع حــاد يف نســبة املشــاركة. يوضــح الشــكل 1 التباي
ــد  ــن تزي ــة )أي منــو عــدد الســكان الذي ــوة البرشي ــّدل منــو الق ــني مع ب
ــو  ــة )أي من ــوى العامل ــاركني يف الق ــو املش ــنة( ومن ــى 15 س ــم ع أعاره
عــدد العاملــني والعاطلــني عــن العمــل(. ويالحــظ االختــالف الواضــح بــني 
اســتقرار معــدل منــو القــوة البرشيــة مقارنــة بالنمــو األعــى واملتذبــذب 

ــة يف معظــم الســنوات . ــوى العامل يف منــو عــدد املشــاركني يف الق

 إّن االرتفــاع املضطــرد يف املشــاركني يف ســوق العمــل الفلســطيني، خاصــة 
ــنوات إىل  ــض الس ــؤدي يف بع ــاث، ي ــاركة اإلن ــاد مش ــق بازدي ــا يتعل في
ــز  ــض الســنوات يعج ــاج يف بع ــو اإلنت ــة. أي أّن من ــدل البطال ــاع مع ارتف
ــخاص  ــة كل األش ــد حاج ــة لتس ــة وكافي ــل إضافي ــرص عم ــق ف ــن خل ع
الجــدد الراغبــني بالعمــل نتيجــة منــو املشــاركني يف القــوى العاملــة مــن 

ــة.  ــادة املضطــردة يف املشــاركني مــن جهــة ثاني جهــة، والزي

وخــالل الفــرتة موضــع الدراســة نالحــظ بأنّــه يف كل ســنة كان فيهــا منــو 
ــاع يف  ــع ارتف ــذا م ــق ه ــن 6.5% تراف ــل م ــايل أق ــيل االج ــج املح النات
ــّدل  ــن مع ــى م ــطيني أع ــاد الفلس ــو االقتص ــة. أي أّن من ــدل البطال مع
ــل  ــني الجــدد إىل ســوق العم ــل للداخل ــرص عم ــق ف 6.5% رضوري لخل
ــام  ــه يف الع ــذي كان علي ــتوى ال ــة باملس ــدل البطال ــى مع ــاظ ع وللحف
األســبق باملتوســط. وأي معــدل منــو أدىن مــن ذلــك يرتافــق مــع بطالــة 

أعــى. 

الشكل 1: معّدل منو املشاركني يف القوى العاملة مقارنة
مع منو القوة البرشية (2002 - 2016) (%)

املصــدر: الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، مســح القــوى العاملــة، وفلســطني يف 
أرقــام، ســنوات متعــددة. 

صندوق 1: اإلنتاج والتعليم والبطالة: ملاذا تبدو العالقات بينها متناقضة؟
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المراقب االقتصادي, عدد 52 / 2017

العالقة بني النمو والبطالة عرب أفق زمني

ــّدل  ــري يف مع ــاج والتغ ــو اإلنت ــني من ــة االنحــدار ب يصــّور الشــكل 2 عالق
البطالــة خــالل فــرتة زمنيــة طويلــة نســبياً )21 ســنة( يف فلســطني. 
ــع يف  ــنوات( تق ــم الس ــاط )معظ ــم النق ــكل أّن معظ ــن الش ــظ م ويالح
ــث  ــكل )حي ــن الش ــا م ــرى العلي ــة الي ــفى والجه ــى الس ــة اليمن الجه
العالقــة عكســية بــني املتغرييــن(، يف حــني أّن هنــاك عــدداً مــن النقــاط 
ــادة اإلنتــاج ترتافــق مــع  ــا )حيــث زي اإلشــكالية يف الجهــة اليمنــى العلي
ــل  ــالل كام ــدار، خ ــل االنح ــى أّن تحلي ــة(. ع ــدل البطال ــاع يف مع ارتف
الفــرتة، يؤكّــد أّن العالقــة عــى املــدى الطويــل بــني تغــري البطالــة والناتــج 
املحــيل اإلجــايل هــي عالقــة عكســية، عــى الرغــم مــن وجــود بعــض 
الســنوات التــي تنــايف هــذا. أي باملجمــل هنــاك عالقــة عكســية بــني منــو 
الناتــج املحــيل اإلجــايل ومنــو البطالــة، وأّن عالقــة االنحــدار بينهــا هــي 
ــاع  ــي أّن كل ارتف ــا يعن ــو م ــكل )ص=-0.407  أ + 2.103(، وه ــى ش ع
مبقــدار نقطــة مئويــة يف الناتــج املحــيل اإلجــايل يرتافــق مــع انخفــاض 
ــط  ــاً باملتوس ــة تقريب ــة مئوي ــدار 0.4 نقط ــة مبق ــدل البطال ــري مع يف تغ
وعــى املــدى الطويــل.  ويدلــل هــذا عــى أّن تســارع النمــو االقتصــادي 
ــع  ــاد. م ــة يف االقتص ــص البطال ــل وتقلي ــرص عم ــق ف رشط رضوري لخل
التأكيــد أّن اســرتاتيجيات االســتثار والتنميــة املختلفــة ميكــن أن ترتافــق 
مــع معامــالت ارتبــاط ذات قيــم مختلفــة بــني النمــو وزيــادة التشــغيل.

التعليم والبطالة عند اإلناث

مــن املالحظــات التــي غالبــاً مــا يتــم اإلشــارة إليهــا يف املراجــع املختلفــة 
ــاث  ــم اإلن ــاع يف تعلي ــاً( أّن االرتف ــادي أيض ــب االقتص ــداد املراق )ويف أع
ــة يف أوســاطهن، عــى  يف فلســطني يرتافــق مــع ارتفــاع يف معــّدل البطال
عكــس األمــر عنــد الذكــور. ومــن أســوأ مــا ميكــن أن يســتنتجه البعــض 
مــن هــذه املالحظــة، أّن تعليــم اإلنــاث غــري مجــد اقتصاديــاً، ألّن 
ــود  ــز الجه ــل تركي ــن األفض ــه م ــة، وأنّ ــخ البطال ــن يف ف ــات يقع املتعل

ــة. ــور يف العائل ــم الذك ــى تعلي ع

تؤكّــد أرقــام الجــدول 2 فعــالً أّن معــّدل البطالــة يرتفــع بشــكل كبــري يف 
أوســاط اإلنــاث الحاصــالت عــى مؤهــل أعــى مــن الشــهادة الثانويــة، إىل 
41% )كمتوســط خــالل الفــرتة بــني 2000 - 2016(، مقارنــة مــع معــّدل 
ــم  ــن عــى شــهادة التعلي ــوايت حصل ــات الل 12% فقــط يف أوســاط الفتي
الثانــوي أو أقــل )مبــا فيهــن األّميــات(. كذلــك يوضــح الجــدول أّن األمــر 
معاكــس متامــاً عنــد الذكــور، إذ أّن البطالــة عندهــم تنخفــض مــع ارتفــاع 

التحصيــل األكادميــي. 

ولكــّن مــن الخطــأ الفــادح تفســري هــذه املعــدالت عــى النحــو الســابق. 
ذلــك ألّن ارتفــاع معــّدل البطالــة عنــد اإلنــاث مــع ارتفــاع التعليــم هــو 
نتيجــة مبــارشة لالرتفــاع الكبــري الــذي يطــرأ عــى نســبة مشــاركة اإلنــاث 
ــاط  ــاص يف أوس ــكل خ ــن، وبش ــاد تعليمه ــد ازدي ــل عن ــوق العم يف س

الحاصــالت عــى بكالوريــوس ودبلــوم أو دبلــوم عــايل. 

كــا أوضحنــا ســابقاً، يتــم قيــاس نســبة املشــاركة يف ســوق العمــل 
ــني  ــدد األشــخاص الحاصل ــالً( بتقســيم ع ــة مث ــة الشــهادة الثانوي )لحمل
ــاً  ــني فعلي ــدد العامل ــل )أي ع ــني بالعم ــة والراغب ــهادة الثانوي ــى الش ع
والعاطلــني( عــى كافــة عــدد األشــخاص الحاصلــني عــى هــذه الشــهادة 
والذيــن أمتــوا عمــر 15 ســنة فأكــر. الحــظ مــن الجــدول 2 تــدين نســبة 
مشــاركة اإلنــاث ذوات التعليــم األقــل مــن الثانــوي يف فلســطني )%7.5 
فقــط(. ولكــن حاملــا يــزداد التعليــم عــن املســتوى الثانــوي ترتفــع نســبة 

شكل 2: العالقة بني منو الناتج املحيل االجاميل والتغري
يف معدل البطالة يف 1997 - 2017 (%)

املصدر: بيانات الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، وحسابات فريق املراقب.  

جدول 2: نسبة املشاركة ومعدل البطالة عند اإلناث والذكور يف 
مستويات التعليم املختلفة (متوسط األعوام 2000 - 2016)

* بافــرتاض أن نســبة مشــاركة اإلنــاث الحاصــالت عــى تعليــم عــال يف ســوق العمــل 
تبلــغ 40% )40% مــن اجــايل القــوة البرشيــة لإلنــاث مــن حملــة الشــهادات العليــا 
باملتوســط خــالل 2000 - 2016 يســاوي 59,445 شــخص. وهــذا يعــادل عــدد اإلنــاث 

العامــالت مــن حملــة الشــهادات العليــا خــالل نفــس الفــرتة( .
ــنوات  ــة، س ــوى العامل ــح الق ــطيني، مس ــاء الفلس ــزي لإلحص ــاز املرك ــدر: الجه املص

ــددة.  متع

أعىل من تعليم ثانويتعليم ثانوي وأقل

معدل البطالةنسبة املشاركةمعدل البطالةنسبة املشاركة

64.725.387.016ذكور

7.512.068.041إناث

7.512.040.00إناث*

مشــاركة النســاء يف ســوق العمــل إىل 68%. نســبة املشــاركة تــزداد أيضــاً 
عنــد الذكــور مــع ارتفــاع التعليــم ولكــن مبعــدل أقــل بكثــري منهــا عنــد 

ــن 64.7% إىل %87(.  ــاث )م اإلن

ــد  ــاث يف ســوق العمــل عن ــاع الحــاد يف نســبة مشــاركة اإلن هــذا االرتف
ارتفــاع تعليمهــن يتطلــب زيــادة موازيــة يف مســتويات تشــغيلهن 
للحفــاظ عــى ثبــات معــدل البطالــة عندهــن، وهــو بالطبــع أمــر 
يصعــب تحقيقــه. وكــا يوضــح الســطر األخــري يف الجــدول 2 إّن البطالــة 
ــدم  ــوف تنع ــوي س ــن الثان ــى م ــم األع ــاث ذوات التعلي ــاط اإلن يف أوس
إذا مــا افرتضنــا أن نســبة مشــاركتهن يف ســوق العمــل هــي 40% فقــط 

ــن %68. ــاً ع عوض

ــة  ــو نتيج ــات ه ــاط املتعل ــة يف أوس ــاع البطال ــار إذن، إّن ارتف باختص
ــاج إىل  ــوق ال يحت ــس ألّن الس ــل، ولي ــوق العم ــاركتهن يف س ــاع مش ارتف
متعلــات. واالرتفــاع يف نســبة املشــاركة هــذه أمــر إيجــايب وعــى درجــة 
عاليــة مــن األهميــة للنمــو االقتصــادي، عــى الرغــم مــن أنــه ينعكــس 

ــة.  ــاع معــدل البطال بارتف

y = -0.4073x + 2.1028
R² = 0.6375
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2- سوق العمل1، 2

بلغــت القــوة البرشيــة يف فلســطني، أي عــدد الســكان الذيــن 
تزيــد أعارهــم عــى 15 ســنة، نحــو 3,060 ألــف شــخص يف الربــع 
ــني  ــخاص املؤهل ــدد األش ــة )أو ع ــوى العامل ــا الق ــع 2017. أّم الراب
ــوى  ــوزّع الق ــف. وتت ــغ 1,349 أل ــد بل ــل(، فلق ــتعّدين للعم واملس
ــإّن  ــك ف ــني عــن العمــل. وعــى ذل ــني والعاطل ــني العامل ــة ب العامل

الفــارق بــني القــوى العاملــة وعــدد العاملــني يقيــس أعــداد 
العاطلــني. ويوّضــح الشــكل 2-1 العالقــة بــني هــذه املتغــريات مــع 
ــة مــع األرقــام  ــع 2017 مقارن ــع الراب ــكيل، يف الرب عــدد الســكان ال

ــخ. ــك التاري ــن ذل ــنوات م ــرشة س ــل ع قب

معدل املشاركة

يالحــظ مــن الشــكل )2-1( أّن منــو القــوى العاملــة الفلســطينية 
أعــى مــن منــو القــوة البرشيــة. كــا ارتفــع عــدد املشــاركني يف القــوى 
ــنوياً،  ــدل 5.04% س ــى مع ــرتة 2011 - 2017 ع ــالل الف ــة خ العامل
ــذه  ــّدل 3.5%. وله ــى مع ــزداد ع ــة ت ــوة البرشي ــت الق ــني كان يف ح
الزيــادة املضطــردة يف القــوى العاملــة تبعــات عــى معــّدالت البطالــة 
وجــرت مناقشــتها يف الصنــدوق رقــم 1 يف هــذا العــدد مــن املراقــب.  

توزيع العاملة3 
الربــع الرابــع: ارتفــع عــدد العاملــني يف فلســطني مبقــدار 1,9% بــني 
الربــع الثالــث والربــع الرابــع 2017، ووصــل إىل 1,019 ألــف. وتوزّع 

ــح  ــطيني 2018، مس ــاء الفلس ــزي لإلحص ــاز املرك ــم: الجه ــذا القس ــام يف ه ــدر األرق مص   -1

عــى  العاملــني  أعــداد  بيانــات  تعتمــد  الله-فلســطني.  رام   .2017 العاملــة،  القــوى 

التقديــرات الخاصــة بالتعــداد العــام للســكان واملســاكن واملنشــآت 2007 وســيتم تحديثهــا 

ــام 2017. ــداد الع ــة للتع ــج النهائي ــاً للنتائ وفق

ــة  ــة، جامع ــامية البطم ــورة س ــدوق 2 الدكت ــل والصن ــوق العم ــم  س ــر قس ــى تحري ــت ع أرشف   -2

بريزيــت، بالتعــاون مــع مســاعدي البحــث مــن معهــد “مــاس”. واســتفاد هــذا الجــزء مــن املراقــب 

ــر تحليــالت ســوق العمــل  مــن دعــم مــادي مــن منظمــة العمــل الدوليــة )ILO( بهــدف تطوي

ــادة معرفــة أصحــاب القــرار والجمهــور مبواصفــات ومشــكالت هــذا القطــاع. الفلســطيني وزي

مالحظــة: عــدد العاملــني يشــمل أيضــا العاملــني يف ارسائيــل ويف الخــارج. أمــا بيانــات البطالــة    -3

واالجــور فهــي تشــتمل عــى العاملــني يف ارسائيــل ولكــن ليــس يف الخــارج. كــا أن بيانــات 

توزيــع العاملــني حســب املهنــة ومــكان العمــل تقتــرص فقــط عــى العاملــني يف فلســطني.

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

هــؤالء حســب مــكان العمــل بــني 60% يف الضفــة و28% يف القطــاع  
و12% )أو نحــو 126 ألــف( عامــل يف إرسائيــل واملســتعمرات. أّمــا 
ــع  ــاع يف الرب ــب القط ــطني حس ــني يف فلس ــع العامل ــبة لتوزي بالنس
الرابــع 2017، فــال زال أكــر مــن الخمــس يعمــل يف القطــاع العــام، 
ــر  ــزة. )انظ ــاع غ ــن 36% يف قط ــر م ــع هــذه النســبة إىل أك وترتف

الشــكل 2-2(.  

بلغــت نســبة العاملــني يف قطاعــات الخدمــات يف فلســطني يف الربــع 
الرابــع 2017 نحــو 36% )54% يف قطــاع غــزة(. كــا بلغــت حّصــة  
ــن  ــل م ــن أق ــة ولك ــني يف الضف ــن العامل ــييد 22% م ــاء والتش البن
ــني يف  ــغيل العامل ــبة تش ــت نس ــني تقارب ــزة. يف ح ــاع غ 5% يف قط
ــة وقطــاع  ــة الغربي ــن الضف ــادق يف كل م ــم والفن ــارة واملطاع التج

ــوايل )انظــر الشــكل 3-2(. غــزة، حــوايل 22%، و20% عــى الت

املقارنــة الســنوية: ارتفــع عــدد العاملــني مبقــدار 1.7% بــني العــام 2016 
ــون  ــوزّع العامل ــل. وت ــف عام ــو 997 أل ــل إىل نح ــام 2017 ووص والع

شكل 2-2: التوزيع النسبي للعاملني حسب مكان العمل
وحسب القطاع للربع الرابع 2017

عدد السكان  
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884 
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شكل 2-3: التوزيع النسبي للعاملني من فلسطني 
حسب النشاط االقتصادي الربع الرابع 2017 (نسبة مئوية %)

شكل 2-4: أعداد العاملني والعاطلني عن العمل يف فلسطني
 حسب الفئة العمرية (2017) (ألف)

ــة و29% يف  ــني 58% يف الضف ــل ب ــكان العم ــب م ــام 2017 حس يف الع
القطــاع و13% يف إرسائيــل واملســتعمرات. أّمــا بالنســبة لتوزيــع العاملني 
يف فلســطني حســب القطــاع يف 2017، فــال زال أكــر مــن الخمــس يعمــل 

يف القطــاع العــام، وترتفــع هــذه النســبة إىل 37% يف قطــاع غــزة. 

انخفضــت نســبة العاملــني يف فلســطني يف قطــاع الزراعــة والصيــد 
ــام 2016  ــة بالع ــام 2017 مقارن ــاك يف الع ــد األس ــة وصي والحراج
بنحــو 0.7 نقــاط مئويــة، كــا انخفضــت يف قطــاع الخدمــات لتصــل 
إىل 34.8% )نتيجــة ارتفاعهــا بــني اإلنــاث حيــث بلغــت %66.2 
وانخفاضهــا بــني الذكــور إذ بلغــت 29.3%( مقابــل ارتفاعهــا يف 

ــة.   ــاء والتشــييد بنحــو نقطــة مئوي قطــاع البن

البطالة

ــطني 330  ــل يف فلس ــن العم ــني ع ــدد العاطل ــغ ع ــع: بل ــع الراب الرب
ألــف شــخص يف الربــع الرابــع 2017. أمــا معــّدل البطالــة )أي نســبة 
ــد  ــة( فلق ــوى العامل ــراد يف الق ــني عــن العمــل إىل عــدد األف العاطل
ــدار 1.2  ــل مبق ــو أق ــع 2017، وه ــع الراب ــل إىل 24.5% يف الرب وص
ــع املناظــر مــن العــام 2016،  ــه يف الرب ــة عــا كان علي نقطــة مئوي
وبنحــو 4.7 نقــاط مئويــة عــن الربــع الســابق. ولقــد جــاء االنخفــاض 
يف معــدل البطالــة يف فلســطني بــني الربعــني املتناظريــن نتيجــة 
ــور  ــني الذك ــة ب ــت البطال ــة. إذ انخفض ــة الغربي ــا يف الضف انخفاضه
واإلنــاث يف الضفــة الغربيــة بــني الربعــني املتناظريــن، يف حــني  
ارتفعــت بــني الذكــور واإلنــاث يف قطــاع غــزة )انظــر الجــدول 1-2(.

املقارنــة الســنوية: ارتفــع معــدل البطالــة يف العــام 2017 مبقــدار نصــف 
نقطــه مئويــة مقارنــة بالعــام 2016 ووصــل إىل 27.4%. بلــغ معــّدل 
البطالــة 18.1% ضفــة الغربيــة و43.6% يف قطــاع غــزة. إذ ارتفــع معــّدل 
البطالــة يف القطــاع بنحــو 1.9 نقطــة مئويــة عــن املعــدل املرتفــع للغايــة  
أصــالً الــذي كان عليــه يف العــام املــايض. وهــذا املعــّدل هــو مــن بــني أعى 
ــة يف العــامل، خاصــة بــني النســاء حيــث وصــل يف قطــاع  معــدالت البطال
ــه مــن بــني كل عــرشة نســاء يف ســوق  غــزة إىل 68.9%. وهــذا يعنــي أنّ
العمــل الغــزي، ثالثــة فقــط يعملــن. وال تتــواىن كافــة املؤسســات الدوليــة 
عــن التحذيــر املتكــرر مــن التبعــات االقتصاديــة واالجتاعيــة والسياســية 
ــة عــى هــذا املعــدل املرتفــع واســتدامتها عــى  الخطــرية لتفــي البطال

هــذا النحــو غــري املســبوق. )انظــر الجــدول 1-2(

جدول 2-1: معدل البطالة بني األفراد املشاركني يف القوى العاملة 
يف فلسطني حسب املنطقة والجنس (%)

20162017ر4، 2017ر4، 2016

الضفة 

الغربية

14.211.215.514.9ذكور

28.525.029.831.8إناث

16.913.718.218.1املجموع

قطاع غزة

33.235.034.435.8ذكور

64.465.965.268.9إناث

40.642.741.743.6املجموع

فلسطني

21.019.522.222.3ذكور

43.943.044.747.4إناث

25.724.526.927.4املجموع

من بني أبرز مواصفات البطالة يف فلسطني يف العام 2017 التايل: 

ــني  ــة ب ــدل البطال ــغ مع ــباب: بل ــاط الش ــة يف أوس ــا مرتفع 1(  أنّه
الشــباب الذيــن تــرتاوح أعارهــم بــني 15 - 24 ســنة %43، 
ــؤرّش عــى أّن نســبة  ــور(. وهــذا ي )69% لإلنــاث، 37% للذك
ــني الجــدد  ــني عــن العمــل هــم مــن الداخل ــرية مــن العاطل كب
ــدوق عــن  إىل ســوق العمــل )انظــر الشــكل 2-4 وراجــع الصن
ــل« يف  ــوق العم ــم اىل س ــن التعلي ــباب م ــال الش ــح انتق »مس
العــدد 47 مــن املراقــب مــن أجــل معلومــات أكــر عــن بطالــة 

ــباب(. الش
أّن البطالــة تــزداد مــع نقــص التعليــم بالنســبة للذكــور، ولكــن   )2
األمــر معكــوس عنــد اإلنــاث )انظــر الشــكل 2-5(: بلــغ معــّدل 
البطالــة يف العــام 2017 نحــو 24% عنــد الذكــور الحاصلــني عــى 
ــم  ــد ذوي التعلي ــغ 19% عن ــا بل ــوي، بين ــم أقــل مــن ثان تعلي
الجامعــي. أّمــا بالنســبة لإلنــاث فــإّن معــدل بطالــة ذوات 
التعليــم الجامعــي بلغــت 54% مقابــل 26% فقــط بــني اللــوايت 
حصلــن عــى تعليــم أقــل مــن ثانــوي )انظــر الشــكل 5-2 
وراجــع الصنــدوق رقــم 1 يف هــذا العــدد مــن املراقــب والــذي 
ــاث املتعلــات يعــود عــى  ــة اإلن يرهــن عــى أن ارتفــاع بطال
ــات يف ســوق العمــل(.  ــري يف نســبة مشــاركة املتعل ــاع الكب االرتف
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شكل 2-6 رسم توضيحي للفارق بني متوسط ووسيط األجر
يف الضفة الغربية (2017)

شكل 2-7: متوسط ووسيط األجر اليومي بالشيكل 
للمستخدمني معلومي األجر يف فلسطني 

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

األجر الوسيط اليوميمتوسط األجر اليوميمكان العمل

102.096.2الضفة الغربية

62.040.0قطاع غزة

232.1220.0إرسائيل واملستعمرات

114.496.2املجموع

جدول 2-3: متوسط ووسيط األجر اليومي بالشيكل للمستخدمني 
معلومي األجر يف فلسطني (2016 - 2017) (شيكل)

شكل 2-5: نسب العاملني والعاطلني عن العمل يف فلسطني 
حسب املستوى التعليمي وحسب الجنس (2017) %

األجور 

ــطني  ــني يف فلس ــي للعامل ــر اليوم ــط األج ــغ متوس ــع: بل ــع الراب الرب
ــط  ــم املتوس ــذا الرق ــّن ه ــع 2017. ولك ــع الراب ــيكل يف الرب 114.3 ش
ــرياً بــني متوســط أجــر العاملــني يف الضفــة والقطــاع  ــاً كب يخفــي تباين
ــن  ــل واملســتعمرات م ــني يف إرسائي ــة، ومتوســط أجــر العامل مــن جه
ــة واألجــر  ــة الغربي ــني متوســط األجــر يف الضف ــك ب ــة. كذل ــة ثاني جه
ــط  ــام إىل أّن متوس ــري األرق ــدول 2-2(. تُش ــر الج ــزة )انظ ــاع غ يف قط
أجــر العاملــني يف إرسائيــل واملســتعمرات بلــغ أكــر مــن ثالثــة أضعــاف 
أجــر العاملــني يف قطــاع غــزة. ال بــل إّن الهــّوة تتســع أكــر عنــد أخــذ 
األجــر الوســيط. واألجــر الوســيط لــه داللــة أعــى وأفضــل مــن األجــر 
ــني  ــذي يحصــل نصــف العامل ــن املســتوى ال ــر ع ــه يع املتوســط، ألنّ
عــى أجــر أعــى منــه، والنصــف اآلخــر عــى أجــر أدىن منــه، يف حــني 
يخفــي األجــر املتوســط التبايــن الكبــري بــني العــال ذوي األجــر املرتفع 
واألجــر املنخفــض )انظــر الشــكل 2-6 لتوضيــح الفــرق بــني املؤرشيــن، 
والشــكل 2-7 ملالحقــة الفــارق بــني األجــر املتوســط والوســيط(. ومــن 
ــف  ــن نص ــل م ــزة أق ــاع غ ــر يف قط ــيط األج ــر أّن وس ــت للنظ امللف

ــة.  وســيط األجــر يف الضفــة الغربي

انخفــض متوســط األجــر اليومــي لكافّــة العاملــني مبقــدار 0.6 شــيكل بــني 
الربــع الرابــع 2017 والربــع الثالــث 2017، نتيجــة انخفــاض متوســط أجــر 
العاملــني يف إرسائيــل واملســتعمرات )مبقــدار1.2 شــيكل( مقابــل ارتفاعــه 

يف الضفــة الغربيــة )3.2 شــيكل( وارتفاعــه يف قطــاع غــزة )5.3 شــيكل(.

املقارنــة الســنوية: ارتفــع متوســط األجــر اليومي يف العــام 2017 مقارنة 
بالعــام 2016 مبقــدار 5 شــيكل. إذ ارتفــع يف الضفــة الغربيــة مبقــدار 
3.4 شــيكل وارتفــع مبقــدار 8.7 شــيكل يف إرسائيــل واملســتعمرات 
ــع  ــك ارتف ــزة. كذل ــاع غ ــيكل يف قط ــدار 2.2 ش ــه مبق ــل انخفاض مقاب
ــغ 96.2  األجــر الوســيط اليومــي يف فلســطني مبقــدار 6.2 شــيكل ليبل

ــة بالعــام 2016 )انظــر الجــدول 3-2(. شــيكل يف العــام 2017 مقارن
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شكل 2-8: األجر الحقيقي يف فلسطني بأسعار 2010 حسب 
الجنس، مبا فيه أجور العاملني يف إرسائيل واملستعمرات (شيكل)

شكل 2-9: األجر الحقيقي يف فلسطني بأسعار 2010 حسب 
الجنس، باستثناء أجور العاملني يف إرسائيل واملستعمرات (شيكل)

الفجوة الجندرية

يوّضــح الشــكالن 2-8 و2-9 تطــور الهــوة بــني متوســط أجــور الذكــور 
واإلنــاث يف ســوق العمــل الفلســطيني بالقيمــة الحقيقيــة )أي بعــد 
ــار( خــالل الفــرتة 2000 - 2016. الشــكل  ــر التضخــم باالعتب أخــذ أث
الثــاين، عــى عكس األول، يســتثني العاملــني يف إرسائيل واملســتعمرات 
)وأغلبهــم بطبيعــة الحــال مــن الذكــور(. ويتضــح مــن الشــكلني أّن 
ــكل 8-2(   ــني )يف الش ــني الجنس ــور ب ــوة األج ــن ه ــر م ــزء األك الج
يعــود عــى عمــل الذكــور يف إرسائيــل واملســتعمرات، وتلقيهــم أجــوراً 
أعــى هنــاك مــن األجــور الســائدة يف الســوق الفلســطينية املحليــة. 

 
الحد األدىن لألجور

الربــع الرابــع: بلغــت نســبة الذيــن يتقاضــون أجــراً شــهرياً أقــل مــن 
1,450 شــيكل )وهــو مبلــغ الحــد األدىن لألجــور يف فلســطني( مــن 
ــع  ــالل الرب ــطني خ ــاص يف فلس ــاع الخ ــر يف القط ــتخدمني بأج املس
ــاث، و35% بــني الذكــور(.  الرابــع 2017 نحــو 37% )49% بــني اإلن
ــؤالء 833  ــاه ه ــذي يتقاض ــهري ال ــر الش ــط األج ــغ متوس ــا بل ك
ــن  ــإّن 17% م ــاع ف ــة والقط ــني الضف ــة ب ــد املقارن ــا عن ــيكل. أّم ش
املســتخدمني بأجــر يف القطــاع الخــاص يف الضفــة الغربيــة يتقاضــون 

أجــراً أقــل مــن الحــد األدىن مقابــل 78% يف قطــاع غــزة.

املقارنــة الســنوية: بلغــت نســبة الذيــن يتقاضــون أجــراً شــهرياً أقــل 
مــن 1,450 شــيكل )وهــو مبلــغ الحــد األدىن لألجــور يف فلســطني( 
مــن املســتخدمني بأجــر يف القطــاع الخــاص يف فلســطني خــالل 
ــا  ــور(. ك ــني الذك ــاث، و34% ب ــني اإلن ــو 35% )44% ب 2017 نح
بلــغ متوســط األجــر الشــهري الــذي يتقاضــاه هــؤالء 838 شــيكل. 
أّمــا عنــد املقارنــة بــني الضفــة والقطــاع فــإّن 16% مــن املســتخدمني 
بأجــر يف القطــاع الخــاص يف الضفــة الغربيــة يتقاضــون أجــراً أقــل 
مــن الحــد األدىن مقابــل 74% يف قطــاع غــزة. )انظــر جــدول 4-2(.

عاملة األطفال

انخفضــت عالــة األطفــال )10 - 17 ســنة( يف الربــع الرابــع 2017 
يف فلســطني مقارنــة مــع الربــع الســابق بشــكل طفيــف )إىل %3.2 
مقارنــة مــع 4.0%(. وبلغــت عالــة األطفــال يف الربــع الرابــع %4.5 

يف الضفــة الغربيــة مقابــل 1.4% يف قطــاع غــزة. 

جدول 2-4: عدد ومتوسط أجر العاملني بأجر يف القطاع الخاص وعدد ومتوسط أجر الذين يتقاضون أقل 
من الحد األدىن لألجر (ال تشمل العاملني يف إرسائيل واملستوطنات) الربع الرابع 2017
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اعتمــد االقتصــاد الفلســطيني منــذ عــام 1967 بشــكل جــزيئ عــى 
التشــغيل يف إرسائيــل. وكــا يظهــر الشــكل 1 فــإّن التشــغيل يف االقتصــاد 
اإلرسائيــيل كنســبة مــن مجمــل تشــغيل العــال الفلســطينيني كان حــوايل 
19% قبــل االنتفاضــة الثانيــة ليتناقــص بعــد ذلــك إىل نســبة تــرتاوح بــني 
ــرشوط  ــدوق ال ــذا الصن ــاول ه ــة. ويتن ــنة املاضي ــالل الـــ15 س 8-12% خ
املفروضــة عــى العــال الفلســطينيني الراغبــني بالعمــل يف إرسائيــل والتــي 
تتغــري بشــكل مســتمر لتتــاىش باألســاس مــع مصالــح االقتصــاد اإلرسائيــيل 
ورشوطــه االســتعارية. ويعتمــد نظــام تشــغيل الفلســطينيني يف االقتصــاد 

ــا التشــغيل والتصاريــح. اإلرسائيــيل عــى منظومتــني أساســيتني هــا كوت

كوتا التشغيل وتوّزعها القطاعي

تنحــرص مجــاالت عمــل العال الفلســطينيني يف االقتصــاد اإلرسائيــيل بالكوتا 
التــي تصدرهــا الســلطات اإلرسائيليــة لــكل مــن قطاعــات البنــاء، والزراعــة 
والصناعــة والخدمــات. ويتــم إصــدار التصاريــح للعــال الفلســطينيني بنــاًء 
ــطينيني يف  ــال الفلس ــد الع ــي أّن تواج ــا يعن ــو م ــا، وه ــذه الكوت ــى ه ع
االقتصــاد اإلرسائيــيل مســموح بــه فقــط يف هــذه القطاعــات. ويطبــق نظــام 
ــا عــى العمــل يف االقتصــاد اإلرسائيــيل ولكــن ليــس عــى العمــل يف  الكوت

مســتعمرات الضفــة الغربيــة كــا ســنرشح الحقــاً. 

ــاًء  ــيل بن ــاد اإلرسائي ــطينيني يف االقتص ــغيل الفلس ــا تش ــد كوت ــم تحدي يت
ــة لهــا عالقــة بحاجــة املشــغلني اإلرسائيليــني يف  ــارات اقتصادي عــى اعتب
ــل  ــن قب ــا م ــم تقديره ــي يت ــال، والت ــاله للع ــورة أع ــات املذك القطاع
ــم  ــة. وتحتك ــات املختلف ــل يف القطاع ــاب العم ــة ألرب ــات املمثل املؤسس
ــادة  ــف أو زي ــة بتخفي ــا عالق ــية له ــارات سياس ــرات العتب ــذه التقدي ه
الضغــط عــى الفلســطينيني. ومنــذ عــام 2006، مل يتــم إصــدار تصاريــح 
عمــل للعــال الفلســطينيني مــن قطــاع غــزة. ويعــرض الجــدول 1 كوتــا 

ــارة. ــنوات مخت ــي يف س ــا القطاع ــل وتوزيعه ــح العم تصاري

جدول 1: كوتا تصاريح العمل للفلسطينيني يف القطاعات االقتصادية 
اإلرسائيلية، 2011 و2017

20112017القطاع االقتصادي

19,50058,100البناء 

3,0006,250الزراعة )غري موسمية(

2,4404,720الخدمات والصناعة 

8,80010,250الزراعة املوسمية 

خدمات يف القدس الرشقية )صحة 

وفنادق ومنطقة عطروت الصناعية( 
-4,780

33,74084,100مجموع كوتا التصاريح 

العدد الفعيل للعامل الفلسطينيني يف 

إرسائيل 
84,000120,000

The Center for Political Economics, )2017(:The Working Conditions of Pales-
tinian Wage Earners in Israel. http://www.kavlaoved.org.il/en/alternative-mod-
el-of-employment-for-palestinian-workers/ last opened at 18/04/2018.

وعــى الرغــم مــن الطلــب الكبــري عــى العــال الفلســطينيني مــن قبــل 
املشــغلني اإلرسائيليــني، إال أنـّـه ال يتــم عــادة اســتنفاذ جميــع أرقــام الكوتــا 
املمنوحــة. عــى ســبيل املثــال، تــم يف العــام 2011 اســتغالل 82% فقــط 
ــح. ويعــود هــذا  ــت إىل 33,740 ترصي ــي وصل ــة الت ــا اإلجالي مــن الكوت
ــدة لتشــغيل العــال  ــة املعق ــا البريوقراطي ــة أهمه عــى ألســباب مختلف

صندوق 2: تطور رشوط منح تصاريح العمل يف إرسائيل

شكل 1: تشغيل عال الضفة والقطاع  يف االقتصاد اإلرسائييل 
كنسبة من مجمل التشغيل* 2000 - 2017 )%(

ــوى  ــح الق ــنوي ملس ــر الس ــطيني، التقري ــاء الفلس ــزي لإلحص ــاز املرك ــدر: الجه املص
العاملــة الفلســطيني، ســنوات متعــددة.

* تشمل األرقام العال الفلسطينيني يف القدس الرشقية.

الفلســطينيني والتــي تحتــاج لوقــت طويــل وخطــوات عديــدة مــن 
ــا  ــرتة كوت ــاء ف ــؤدي إىل انته ــا ي ــيل، م ــب اإلرسائي ــى الجان ــة ع املتابع

ــني.  ــل املشــغلني اإلرسائيلي ــن قب ــتنفاذها م ــم اس ــل أن يت ــح قب التصاري

أنواع التصاريح والرشوط املفروضة عىل العامل الفلسطينيني 

هناك نوعان من التصاريح التي ميكن للعال الفلسطينيني الحصول عليها: 

)1( تصاريــح البحــث عــن عمــل: ومتنــح مرتــني كل ثالثــة شــهور وملــدة 
خمســة أيــام يف كل مــرة. ومتنــح مرتــني يف الشــهر للعــال القاطنــني 

يف منطقتــي كفــر عقــب والــرام.
)2( تصاريــح العمــل: ومتنــح ملــدة تصــل إىل ســتة شــهور، إال إذا كانــت 

تصاريــح عمــل موســمي والتــي تصــدر ملــدة ثالثــة شــهور فقــط.

للعــال  االجتاعيــة  الحالــة  ورشوط  العمريــة  الــرشوط  تتغــري 
الفلســطينيني الراغبــني بالحصــول عــى تصاريــح عمــل يف االقتصــاد 
ــري عــدة مــرات يف  اإلرسائيــيل بشــكل مســتمر، وميكــن أن يحــدث التغي
ــية  ــرارات سياس ــاس لق ــم باألس ــريات تحتك ــذه التغ ــد. وه ــهر الواح الش
إرسائيليــة. ويف الوقــت الحــايل،  وحســب موقــع املنســق )وحــدة تنســيق 
أعــال الحكومــة اإلرسائيليــة يف املناطــق الفلســطينية COGAT ( عــى 

ــة: ــرشوط التالي ــتويف ال ــح أن يس ــى ترصي ــول ع ــدم للحص املتق

أن يكــون قــد تخطــى عمــره 22 ســنة )أو 18 ســنة بالنســبة لتصاريــح   -
الزراعــة املوســمية(.

أن يكون متزوجاً.  -
وأن يكــون حاصــالً عــى بطاقــة ممغنطــة والتــي تعنــي أّن الشــخص   -

ــي.  ــع االمن ــع للمن ال يخض

ــام  ــال، يف ع ــبيل املث ــى س ــابق. ع ــرة يف الس ــت مغاي ــرشوط كان ــذه ال وه
2014، كان يشــرتط أن يكــون ســن طالــب الترصيــح فــوق 24 ســنة، وأن 
يكــون متزوجــاً ولديــه طفــل واحــد عــى األقــل، وأن ال يكــون خاضعــاً للمنــع 
األمنــي. وكان الحــد األدىن لســن العامــل الفلســطيني الــذي ميكــن أن يحصــل 
عــى ترصيــح، يف آذار مــن العــام 2011، 35 ســنة. ثــم أصبــح يف ترشيــن أول 
مــن نفــس العــام 30 ســنة، لينخفــض إىل 26 ســنة يف ترشيــن ثــاين مــن ذات 
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المراقب االقتصادي, عدد 52 / 2017

العــام. أّمــا يف الشــهر الــذي يليــه، أي كانــون أول 2011، فأصبــح رشط الحــد 
األدىن لســن املتقــدم للترصيــح 28 ســنة. وقبــل ذلــك بســنوات، وبالتحديــد يف 
النصــف األول مــن عــام 2007، كان رشط الحــد األدىن لســن املتقــدم للحصــول 
ــة  ــلطات اإلرسائيلي ــارة إىل أّن الس ــم اإلش ــن امله ــنة. وم ــح 40 س ــى ترصي ع
تقــوم أحيانــاً باســتثناء مناطــق معينــة مــن إمكانيــة التقــدم للحصــول عــى 
تصاريــح لفــرتات زمنيــة محــددة وبغــض النظــر عــن الســن، وذلــك كعقــاب 

لســكان هــذه املناطــق عــى نشــاطهم ضــد االحتــالل. 

للعاملــني  الدميغرافيــة  الصفــات  نفســها يف  تعكــس  الــرشوط  هــذه 
ــة  ــد أن الغالبي ــدول 2، نج ــر يف ج ــا يظه ــل. فك ــطينيني يف إرسائي الفلس
العظمــى مــن العاملــني يف إرسائيــل هــم مــن الذكــور. أّمــا متوســط ســن 
العــال الفلســطينيني الــذي يحصلــون عــى تصاريــح فهــو أعــى مــن ســن 
ــا املســتوى التعليمــي فهــو متشــابه  الذيــن يعملــون بــدون تصاريــح. أّم
بــني حملــة التصاريــح والعاملــني بــدون تصاريــح. ويظهــر أيضــاً أّن معظــم 
ــدون  ــون ب ــن يعمل ــع م ــة م ــني مقارن ــح متزوج ــى تصاري ــني ع الحاصل
ــه  ــس لدي ــذي لي ــطيني ال ــل الفلس ــب العام ــّدل، يكس ــح. وباملع تصاري
ترصيــح عمــل حــوايل 85% مــا يكســبه العامــل الــذي يعمــل بترصيــح. 

آلية الحصول عىل ترصيح

تختلــف الجهــات التــي يتوجــه لهــا أربــاب العمــل اإلرسائيليــني الــذي يريــدون 
توظيــف عــال فلســطينيني بحســب قطــاع التشــغيل. ولكــن يتوجــب عــى 
ــا  ــيجري فيه ــي س ــة الت ــل يف املنطق ــب العم ــالغ مكت ــيل إب ــغل اإلرسائي املش
ــل  ــاب العم ــى أرب ــة، ع ــات املبدئي ــى املوافق ــول ع ــد الحص ــغيل. وبع التش
التوجــه بشــكل شــخيص ملــلء النــاذج وتقديــم الوثائــق املطلوبــة إىل قســم 
تشــغيل العــال الفلســطينيني التابــع لدائــرة الهجــرة والســكان يف وزارة 
الداخليــة اإلرسائيليــة. ويف حــال املصادقــة عــى عمليــة التســجيل، يتعــني عــى 
أربــاب العمــل تقديــم طلــب يتضمــن معلومــات بشــأن العــال الفلســطينيني 
املحدديــن الذيــن يرغبــون يف تشــغيلهم. بعــد التحقــق مــن معلومــات 
العــال وتطابقهــا مــع رشوط الحصــول عــى ترصيــح عمــل، ترَســل الطلبــات 
ــح  ــدار التصاري ــوم بإص ــذي يق ــة، ال ــف يف اإلدارة املدني ــؤول التوظي إىل مس

ملقدمــي الطلبــات الذيــن يفــوا بــرشوط الحصــول عــى تصاريــح عمــل. 

أّمــا عــى الجانــب الفلســطيني، فعــى العامــل أن يجــد مشــغل إرسائيــيل مــن 
خــالل عالقــات أو أقــارب أو مــن خــالل تواجــده داخــل إرسائيــل خــالل املــدة 
ــغل  ــوم املش ــا يق ــل. وعنده ــن عم ــث ع ــح البح ــب ترصي ــح مبوج ــي متن الت
ــل  ــة ترس ــأيت املوافق ــني ت ــل. وح ــح للعام ــب ترصي ــدم بطل ــيل بالتق اإلرسائي
هــذه التصاريــح إىل مكاتــب االرتبــاط اإلرسائيــيل بالضفــة، التــي تقــوم بدورها 
بإرســالها إىل مكاتــب تنســيق تابعــة لــوزارة العمــل الفلســطينية. ويتــم إصدار 
الترصيــح باســم العامــل تحــت اســم املشــغل اإلرسائيــيل. وال يســمح للعامــل 

الفلســطيني بــأن يعمــل إال مــع املشــغل املذكــور اســمه يف الترصيــح.

ــة  ــة إمكاني ــى دراس ــخ 8 آذار 2016 ع ــة بتاري ــة اإلرسائيلي ــت الحكوم وافق
ــرص  ــل، نظــراً ألّن ف ــف العــال الفلســطينيني يف إرسائي ــة توظي ــري طريق تغي
اســتغالل العــال مــن قبــل ســارسة العمــل واملشــغلني اإلرسائيليــني يف النظام 
املطبــق حتــى ذلــك التاريــخ كانــت عاليــة. وتــم عــى ذلــك إقــرار نظــام بديــل 
مــن قبــل الجهــات اإلرسائيليــة عــى أن يبــدأ تطبيقــه يف متــوز 2017. وتنطــوي 
اآلليــة الجديــدة عــى تغيرييــن رئيســيني: األول، ميكــن للعامــل الفلســطيني 
أن يعمــل لــدى أي مشــغل إرسائيــيل. أي ال يشــرتط عــى العامــل العمــل مــع 
مشــغل واحــد فقــط يحــدد اســمه يف التصاريــح كــا يف الســابق. والثــاين، أّن 
ــت. إال أّن  ــر اإلنرتن ــم ع ــب أن تت ــال يج ــرى للع ــات األخ ــور واملدفوع األج

هــذا النظــام الجديــد مل يتــم وضعــه موضــع التطبيــق حتــى اآلن.

رشوط الحصول عىل تصاريح عمل يف املستعمرات يف الضفة الغربية 

تختلــف رشوط وآليــة الحصــول عــى تصاريــح للعمــل يف املســتعمرات 
عــن تلــك الخاصــة بالعمــل يف إرسائيــل. إذ يقــوم املشــغل اإلرسائيــيل يف 
املســتعمرات بتقديــم طلــب ترصيــح للعــال مــن خــالل مكاتــب االرتبــاط 
ــوة  ــك خط ــاوزاً بذل ــارشة، متج ــة مب ــة الغربي ــودة يف الضف ــة املوج اإلرسائيلي
ــرة  ــرة الهج ــغيل يف دائ ــم التش ــل وقس ــب العم ــر مكات ــات ع ــم الطلب تقدي
والســكان يف وزارة الداخليــة اإلرسائيليــة. كذلــك فــإّن التصاريــح متنــح للعــال 
ــدم متزوجــاً. ويحصــل  ــوق، وال يشــرتط أن يكــون املتق ــا ف ــن ســن 18 ف م
العامــل عــى هــذه التصاريــح مــن خــالل التوجــه مبــارشة إىل مكاتــب 
ــوزارة العمــل  ــة، وليــس عــر مكاتــب التنســيق التابعــة ل االرتبــاط اإلرسائيلي
ــر أّن التعامــل مــع هــذا  الفلســطينية، نظــراً ألّن الحكومــة الفلســطينية تعت
النــوع مــن التصاريــح ميثـّـل اعرتافــاً ضمنيــاً بوجــود وبرشعيــة املســتعمرات.  1

ــل  ــي وزارة العم ــع موظف ــالت م ــى مقاب ــدوق ع ــذا الصن ــواردة يف ه ــات ال ــدت املعلوم اعتم   -1

الفلســطينية، وعــى مجموعــة كبــرية مــن التقاريــر عــى املواقــع االلكرتونيــة ملنظــات حكوميــة 

ــاس”. ــد “م ــع معه ــد االتصــال م ــن الحصــول عــى هــذه املصــادر عن ــة. وميك ــري حكومي وغ

جدول 2: متوسطات األجور والصفات الدميغرافية للعامل الفلسطينيني العاملني يف إرسائيل (مع تصاريح أو بدون تصاريح)

نسبة الذكور %نسبة املتزوجني %عدد سنوات الدراسةالعمر (سنة)معدل األجر اليومي (شيكل)صفة الترصيح

2000
99.3%90.9%114.836.08.9يعمل بترصيح عمل

98.8%60.5%103.829.18.9يعمل بدون ترصيح عمل

2005
98.0%87.3%120.436.69.0يعمل بترصيح عمل

98.2%65.7%109.130.19.0يعمل بدون ترصيح عمل

2010
98.2%91.0%159.739.09.2يعمل بترصيح عمل

99.4%57.8%136.828.69.5يعمل بدون ترصيح عمل

2013
99.0%89.9%187.338.29.6يعمل بترصيح عمل

99.2%48.2%161.328.810.1يعمل بدون ترصيح عمل

2016
99.4%82.6%227.238.79.9يعمل بترصيح عمل

97.9%53.5%194.933.39.9يعمل بدون ترصيح عمل

املصدر: تم حسابها من البيانات الخام للقوى العاملة الخاصة بالجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، سنوات متعددة. 
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3- املالية العامة1 

اإليرادات العامة 

الربــع الرابــع: شــهد الربــع الرابــع مــن العــام 2017، ارتفــاع صــايف اإليرادات 
العامــة واملنــح بنحــو 42% مقارنــة بالربــع الســابق لتبلــغ حــوايل 4,316.7 
ــرادات املقاصــة  مليــون شــيكل. ويعــزى ذلــك إىل االرتفــاع امللحــوظ يف إي
بنســبة 50% مقارنــة بالربــع الســابق، لتبلــغ 2,455.5 مليــون شــيكل، 
ــوايل  ــغ ح ــبة 3.6%، لتبل ــة بنس ــة املحلي ــرادات الجباي ــاع إي ــك ارتف وكذل
1,023.4 مليــون شــيكل، حيــث ارتفعــت اإليــرادات الرضيبيــة بنســبة %4 
لتبلــغ 644.4 مليــون شــيكل، واإليــرادات غــري الرضيبيــة بنحــو 3.3% لتبلــغ 
333.4 مليــون شــيكل. كــا ارتفعــت املنــح واملســاعدات الخارجيــة بحــوايل 
ضعــف الربــع الســابق لتبلــغ 890.9 مليــون شــيكل. )انظــر جــدول 1-3(

ــام  ــاق الع ــن اإلنف ــو 105% م ــح نح ــة واملن ــرادات العام ــايف اإلي ــّكل ص ش
ــع الســابق  ــة بنحــو 101% خــالل الرب ــع مقارن ــع الراب الفعــيل خــالل الرب
)أســاس نقــدي(. باملقابــل شــّكلت هــذه اإليــرادات نحــو 81.6% مــن 
ــع  ــة خــالل الرب ــزام( عــى الحكوم ــام املســتحق )أســاس االلت ــاق الع اإلنف

ــابق. ــع الس ــالل الرب ــو 89% خ ــة بنح مقارن

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

البيان
20162017

الربع الرابعالربع الثالثالربع الرابع

516.6329.5712.9لدعم املوازنة

237.7111.5205.5   - منح عربية

278.9218507.4   - الدول املانحة

302.7118178التمويل التطويري

819.3447.5890.9إجاميل املنح واملساعدات

ــرادات العامــة واملنــح يف العــام 2017  ــة الســنوية: انخفــض صــايف اإلي املقارن
بنحــو 4% مقارنــة مــع العــام الســابق، ليبلــغ حــوايل 15,790.9 مليــون شــيكل. 
وجــاء هــذا نتيجــة تراجــع إيــرادات الجبايــة املحليــة بنحــو 12% لتبلــغ حــوايل 
ــة أساســا بســبب  ــرادات املحلي ــون شــيكل. وجــاء انخفــاض اإلي 4,418.9 ملي
تراجــع اإليــرادات غــري الرضيبيــة بنســبة 39%، بالرغــم مــن ارتفــاع اإليــرادات 
الرضيبيــة بنحــو 15% مقارنــة بالعــام الســابق لتبلــغ 2,750.6 مليــون شــيكل. 
ــن  ــج ع ــة نت ــري الرضيبي ــرادات غ ــاض يف اإلي ــا أّن االنخف ــه هن ويجــدر التنوي
ــوم  ــررة )رس ــري متك ــرادات غ ــبب إي ــابق بس ــام الس ــا يف الع ــاع قيمته ارتف
تجديــد رخصــة رشكــة االتصــاالت الفلســطينية(. عــى الجانــب اآلخــر اســتقرّت 
ــاع  ــاً )ارتف ــابق تقريب ــام الس ــا يف الع ــس قيمته ــد نف ــة عن ــرادات املقاص إي
ــح  ــد اســتمرت املن ــون شــيكل. وق ــغ حــوايل 8,966.4 ملي بنحــو 1.1%(، لتبل
واملســاعدات يف االنخفــاض، ووصلــت إىل 2,597.2 مليــون شــيكل خــالل العــام 

2017 ومرتاجعــة بنســبة 11% مقارنــة بالعــام الســابق.

النفقات العامة 

ــع  ــع الراب ــع: ارتفــع اإلنفــاق العــام الفعــيل خــالل الرب ــع الراب الرب
مــن العــام 2017 بنحــو 37% مقارنــة بالربــع الســابق، ليبلــغ حــوايل 
ــم  ــاع معظ ــة ارتف ــى خلفي ــذا ع ــاء ه ــيكل. وج ــون ش 4,113 ملي

ــام 2016 و2017:  ــهرية للع ــة الش ــر املالي ــة، التقاري ــم: وزارة املالي ــذا القس ــام يف ه ــدر األرق مص   -1

ــل. ــادر التموي ــات ومص ــرادات والنفق ــة – اإلي ــات املالي العملي

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

بنــود النفقــات خــالل هــذا الربــع، باســتثناء املدفوعــات املخصصــة. 
ــبة %18  ــب بنس ــور والروات ــد األج ــى بن ــاق ع ــع اإلنف ــد ارتف فق
مقارنــة بالربــع الســابق، ليبلــغ حــوايل 1,681 مليــون شــيكل. كــا 
ــغ حــوايل 1,758.9  ــات غــري األجــور بنحــو 58% لتبل ارتفعــت نفق
ــراض  ــايف اإلق ــد ص ــى بن ــاق ع ــاً اإلنف ــع أيض ــيكل، وارتف ــون ش ملي
بنحــو 3%، ليبلــغ 230.8 مليــون شــيكل خــالل الربــع. أخــرياً ارتفــع 
ــع  ــه يف الرب ــا كان علي ــف م ــاوز ضع ــا يتج ــري مب ــاق التطوي اإلنف

ــون شــيكل. )انظــر شــكل 2-3( الســابق ليصــل إىل 397.4 ملي

ــدي( شــكل  ــاس نق ــيل )أس ــام الفع ــاق الع ــارة أّن اإلنف تجــدر اإلش
ــزام( خــالل هــذا  ــاق املســتحق )أســاس االلت ــن اإلنف نحــو 83% م
الربــع، مقارنــة بنحــو 76% خــالل الربــع الســابق. مــن ناحيــة ثانيــة 
ــج املحــيل اإلجــايل  ــن النات ــام الفعــيل 32% م ــاق الع شــّكل اإلنف
ــع  ــط يف الرب ــو 22% و25% فق ــة بنح ــع، مقارن ــع اراب ــالل الرب خ

ــوايل. ــع املناظــر عــى الت الســابق والرب

املقارنــة الســنوية: انخفضــت النفقــات العامــة بنحــو 1% يف 2017 مقارنــة 
ــذا  ــق ه ــيكل. وتحق ــون ش ــوايل 14,601.4 ملي ــغ ح ــابق لتبل ــام الس بالع

شكل 3-2: هيكل النفقات العامة (مليون شيكل)
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ــون  ــغ 7,063.4 ملي ــبة 4%، لتبل ــب بنس ــور والروات ــاض األج ــة انخف نتيج
شــيكل، وصــايف اإلقــراض بنســبة 7% ليبلــغ 959.6 مليــون شــيكل. باملقابــل 
ارتفعــت نفقــات غــري األجــور بنســبة 1.8% لتبلــغ 5,507.6 مليــون شــيكل. 
ــت اىل 921.3  ــت بنحــو 12% ووصل ــد ارتفع ــة فق ــات التطويري ــا النفق أّم

ــون شــيكل يف 2017. ملي

املتأخرات الحكومية

ــع  ــالل الرب ــة خ ــى الحكوم ــة ع ــرات املرتتب ــت املتأخ ــع: بلغ ــع الراب الرب
ــون  ــو 975 ملي ــة بنح ــيكل، مقارن ــون ش ــوايل 809.8 ملي ــع 2017 ح الراب
ــايل  ــن إج ــرات 19% م ــذه املتأخ ــّكلت ه ــابق. وش ــع الس ــيكل يف الرب ش
ــني  ــرات ب ــت املتأخ ــع. وتوزع ــذا الرب ــالل ه ــح خ ــة واملن ــرادات العام اإلي
متأخــرات األجــور والرواتــب 116.8 مليــون شــيكل، ومتأخــرات غــري األجــور 
560.3 مليــون شــيكل، ومتأخــرات النفقــات التطويريــة 155.4 مليــون 
شــيكل. كذلــك بلغــت متأخــرات املدفوعــات املخصصــة 0.6 مليــون شــيكل. 
وقامــت الحكومــة خــالل هــذا الربــع بســداد حــوايل 23.3 مليــون شــيكل 

ــة. )انظــر جــدول 2-3( ــات الرضيبي ــن متأخــرات اإلرجاع م

املقارنــة الســنوية: بلــغ إجــايل املتأخــرات عــى الحكومــة حــوايل 2,784.2 
ــيكل يف  ــون ش ــع 2,970.1 ملي ــة م ــام 2017، مقارن ــيكل يف الع ــون ش ملي
ــل، ويف  ــبة 6.3%. باملقاب ــاً بنس ــّكل انخفاض ــا يش ــو م ــابق وه ــام الس الع
نفــس العــام أيضــاً، متكنــت الحكومــة مــن ســداد 2,452.6 مليــون شــيكل 

ــا يف الســنوات الســابقة. ــة عليه مــن املتأخــرات املرتتب

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

  األرقام بني أقواس هي أرقام سالبة
مالحظــة: األرقــام يف العــام بأكملــه ال تســاوي مجمــوع األربــاع، وذلــك لوجــود ســداد 

عــن ســنوات ســابقة يف الرقــم الســنوي.

البيان

20162017

20162017 الربع 

الرابع

الربع 

الثالث

الربع 

الرابع

69.7)16.9()23.3(6.79.3إرجاعات رضيبية

719.4457.9116.8505.3568.1األجور والرواتب

627.1388.6560.31,861.31,631.1نفقات غري األجور 

159.1119.4155.4462.5400.3النفقات التطويرية

0.6157.9115.0)0.2()17.6(مدفوعات مخصصة

1,494.7975.0809.82,970.12,784.2إجاميل املتأخرات

الفائض/العجز املايل

الربــع الرابــع: أّدت التطــورات عــى جانبــي اإليــرادات والنفقــات 
العامــة الفعليــة خــالل الربــع الرابــع 2017، إىل عجــز يف الرصيــد الــكيل 
قبــل املنــح واملســاعدات بحــوايل 687.2 مليــون شــيكل )أو مــا نســبته 
ــح واملســاعدات  ــج املحــيل اإلجــايل(. وســاهمت املن 5.3% مــن النات
الخارجيــة يف تخفيــض هــذا العجــز وتحويلــه إىل فائــض بقيمــة 203.7 
مليــون شــيكل )عــى األســاس النقــدي( وهــو مــا يعــادل نحــو %1.6 
ــد  ــا عجــز الرصي ــج املحــيل اإلجــايل. )انظــر شــكل 3-3( أّم مــن النات
الــكيل قبــل املنــح واملســاعدات عــى أســاس االلتــزام فلقــد بلــغ 
ــض  ــاعدات يف تخفي ــح واملس ــاهمت املن ــيكل، وس ــون ش 1,800.7 ملي

ــع. ــع الراب ــون شــيكل يف الرب هــذا العجــز إىل نحــو 909.8 ملي

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

املقارنــة الســنوية: بلــغ العجــز يف الرصيــد الــكيل قبــل املنــح واملســاعدات 
ــج املحــيل  ــا نســبته 2.8% مــن النات ــون شــيكل )أو م حــوايل 1,407.7 ملي
اإلجــايل(. وقــد ســاهمت املنــح واملســاعدات الخارجيــة يف تخفيــض هــذا 
العجــز وتحويلــه إىل فائــض بقيمــة 1,189.5 مليــون شــيكل )عــى األســاس 
ــا  النقــدي( وهــو مــا يعــادل نحــو 2.2% مــن الناتــج املحــيل اإلجــايل. أّم
عجــز الرصيــد الــكيل قبــل املنــح واملســاعدات عــى أســاس االلتــزام فقــد 
ــض  ــح واملســاعدات يف تخفي ــون شــيكل، وســاهمت املن ــغ 4,435.8 ملي بل

هــذا العجــز إىل نحــو 1,838.6 مليــون شــيكل.

الدين العام الحكومي

ــام 2017  ــن الع ــع م ــع الراب ــة الرب ــي نهاي ــام الحكوم ــن الع ــض الدي انخف
ــر  ــع املناظ ــة بالرب ــع الســابق وبنســبة 7% مقارن ــة بالرب بنحــو 1% مقارن
ــادل هــذا حــوايل  ــون شــيكل. ويع ــغ حــوايل 8,849.7 ملي ــن 2016، ليبل م
17% مــن الناتــج املحــيل اإلجــايل .2 وتــوزّع الديــن العــام الحكومــي بــني 
ديــن محــيل بنحــو 59%، مقابــل ديــن خارجــي بنحــو 41%. كــا بلغــت 
ــون شــيكل،  ــع حــوايل 57.2 ملي ــة خــالل هــذا الرب ــن املدفوع ــد الدي فوائ
معظمهــا فوائــد مدفوعــة عــى الديــن املحــيل حيــث بلغــت 55.4 مليــون 
شــيكل، بينــا بلغــت الفوائــد مدفوعــة عــى الديــن الحكومــي الخارجــي 

ــون شــيكل فقــط. )انظــر جــدول 3-3( حــوايل 1.8 ملي

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

البيان
20162017

الربع الرابعالربع الثالثالربع الرابع

5,541.45,283.75,224الدين الحكومي املحيل

5,489.25,231.45,171.7   -  املصارف 

52.352.352.3   -  مؤسسات عامة 

4,017.73,668.63,625.7الدين الحكومي الخارجي

9,559.28,952.38,849.7الدين العام الحكومي

54.846.257.2الفوائد املدفوعة

نسبة الدين العام إىل إجاميل 

الناتج املحيل االسمي*
%18.4%16.9%17.1

ــام  ــاب األرق ــد احتس ــيط عن ــكل بس ــف بش ــب تختل ــذه النس ــارة أن ه ــدر االش * تج
ــرصف. ــر ســعر ال ــني أث ــا يب ــي، وهــو م ــدوالر االمري بال

ــو 0.7% و%2.4  ــع 2017 بنح ــع الراب ــة الرب ــدوالر نهاي ــًة بال ــة مقوم ــة الحكوم ــت مديوني ارتفع   -2

ــون دوالر. ــغ 2,543.1 ملي ــوايل، لتبل ــى الت ــر ع ــابق واملناظ ــع الس ــة بالرب مقارن
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البيان
201620172018

املوازنة املوحدةموازنة غزةموازنة األساسنسبة االنحراف فعيلموازنةفعيل

1.913,50590014,405-13,52413,45113,194صايف اإليرادات العامة

3.213,69190014,591-13,89613,82113,385إجاميل اإليرادات

12.34,5334805,013-5,0235,0404,419  -  اإليرادات املحلية

8,8738,7808,9662.19,1584209,578  -  إيرادات املقاصة

48.2187187-372370191.6ارجاعات رضيبية

15.316,1801,77417,954-13,93616,14713,681إجاميل النفقات الجارية وصايف اإلقراض

12.77,8788438,721-7,3328,0937,063  -  رواتب وأجور

20.47,4029318,333-5,5747,1045,658  -  النفقات الجارية األخرى

1,029950959.61.0900900  -  صايف اإلقراض

82.02,6758743,549-4122,697487العجز الجاري قبل التمويل

43.81,9091,0802,989-8241,639921  - النفقات التطويرية

67.54,5841,9546,538-1,2374,3351,408العجز اإلجاميل قبل التمويل

2,9212,4962,5974.12,7902,790التمويل الخارجي

2,3181,9501,9660.82,1602,160  -  دعم املوازنة

603546631.515.7630630  -   متويل النفقات التطويرية

3,748-1,794-1,189.1-1,684.33,009الفجوة التمويلية بعد التمويل (+ يعني فائض)

1,570--624الفجوة التمويلية بعد تطبيق إجراءات التوفري

تجتهــد وزارة املاليــة الفلســطينية لتقديــم موازنــة تنســجم مــع التطلعات 
ــوزارة يف  ــي ال ــية. وترم ــريات السياس ــي املتغ ــة وتراع ــة واملالي االقتصادي
ــاد  ــى االقتص ــي، ع ــكل تدريج ــة، بش ــاد املوازن ــادة اعت ــة إىل زي النهاي
ــّم  ــد ت ــات. ولق ــص النفق ــة وتقلي ــرادات الذاتي ــادة اإلي ــر زي ــيل ع املح
تحقيــق انجــازات مرموقــة يف هــذا املجــال خــالل الســنوات الســابقة. إذ 
انتقلــت املوازنــة الحكوميــة مــن عجــز بنســبة 30% مــن الناتــج املحــيل 

ــام 1.2017 ــض بنســبة 2% يف الع ــام 2006 إىل فائ اإلجــايل يف الع

موازنة العام 2017 – مقارنة الفعيل مع املخطط

عــى الرغــم مــن أّن تقييــم أداء املوازنــة العامــة للحكومــة يقتــي تقييــم درجة 
ــاب  ــا خط ــي تضّمنه ــة الت ــة واالجتاعي ــداف االقتصادي ــل األه ــق مجم تحق
ــرادات  ــة اإلي ــا عــى مــدى مطابق ــا هن ــا ســوف نقــرص تحليلن ــة، إاّل أنّن املوازن
والنفقــات الفعليــة لألرقــام املخططــة التــي وضعتهــا املوازنــة يف مطلــع العــام 
2017. ويجــدر التنويــه أّن أرقــام املوازنــة املخططــة هــي عــى أســاس االلتــزام 

يف حــني األرقــام الفعليــة هــي عــى األســاس النقــدي )انظــر الجــدول 1(.
 

االنحراف يف اإليرادات

جــاءت اإليــرادات املتحققــة فعليــاً للموازنــة يف 2017 أقــل مــن املخططة 
مبقــدار 436 مليــون شــيكل )نحــو 3%(. ونجــم هــذا االنحــراف بشــكل 

1 World Bank: Economic Monitoring Report to the Ad Hoc Liaison 
Committee March 19, 2018

صندوق 3: أداء املوازنة يف العام 2017 وسيناريوهات املوازنة العامة 2018 
وسيناريوهات املوازنة العامة 2018

ــل  ــة عــن املتوقعــة بنســبة 12%. باملقاب ــرادات املحلي أســايس مــن انحــراف اإلي
كان التمويــل الخارجــي الفعــيل أعــى بقليــل فقــط مــن املتوقــع خــالل 2017، 
بنســبة 4%. كــا جــاء اإلنفــاق الجــاري وصــايف اإلقــراض أدىن بنســبة 15% عــن 
املخطــط. ونتــج عــن هــذا تحــول الفجــوة التمويليــة الســالبة إىل فائــض )أســاس 
نقــدي( بلــغ 1,189 مليــون شــيكل. مــن ناحيــة ثانيــة، جــاءت اإلرجاعــات 
ــة  ــي بطبيع ــذا يعن ــبة 48%، وه ــدرة بنس ــن املق ــة ع ــة متدني ــة الفعلي الرضيبي

ــة تجــاه القطــاع الخــاص. ــادة تراكــم املتأخــرات الحكومي الحــال زي

االنحراف يف اإلنفاق

ــة.  ــن املخطط ــبة 15% م ــل بنس ــة أق ــة الفعلي ــات الجاري ــاءت النفق ج
وتحقــق االنخفــاض يف النفقــات بســبب سياســة الرتشــيد يف بنــد الرواتــب 
واألجــور وبنــد النفقــات الجاريــة األخــرى. أّمــا بنــد صــايف اإلقــراض فلقــد 

شــهد ارتفاعــاً ضئيــالً مبقــدار 10 مليــون عــن املخطــط.

االنحراف يف النفقات التطويرية 

ــع  ــّم رف ــة 2017 ت ــري يف خطــاب املوازن ــاق التطوي ــز اإلنف ــة تعزي ــن سياس ضم
اإلنفــاق املتوقــع إىل 1,639 مليــون شــيكل. ويعتمــد هــذا اإلنفــاق يف جــزء منــه 
عــى التمويــل الخارجــي بنســبة 33%. وعــى الرغــم مــن أّن التمويــل الخارجــي 
ــّم  ــا ت ــادة 16%، إاّل أّن م ــع، بزي ــن املتوق ــل م ــاء أفض ــة ج ــات التطويري للنفق

جدول 1: موازنات الحكومة الفلسطينية مقارنة باألداء الفعيل (مليون شيكل)*

* مبالغ املوازنة املسجلة هي عى أساس حساب االلتزام يف حني املبالغ الفعلية هي عى األساس النقدي.
موازنة غزة 2018: وزارة املالية والتخطيط: مرشوع موازنة العام -2018 األداء املايل 2017. املصالحة والسيناريوهات املالية )19 شباط 2018(.

موازنة األساس 2018: ديوان الرئاسة: قرار بقانون بشأن املوازنة العامة 2018 )4 آذار 2018(. املرجع لبقية األرقام هو سلطة النقد الفلسطينية 
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إنفاقــه فعليــاً جــاء أقــل مــن املخطــط بنســبة 44%. والرتاجــع يف اإلنفــاق الفعــيل 
عــى هــذا البنــد بــات ســمة دامئــة يف موازنــات الحكومــة الفلســطينية، وهــو أمــر 

يدعــو للقلــق ويتطلــب عالجــاً جذريــاً. 2

سيناريوهات موازنة العام 2018 

جــاء إعــداد موازنــة العــام 2018 يف ظــل معطيــات اقتصاديــة وسياســية معّقــدة 
كــا هــو الحــال مــع املوازنــات الســابقة. وباإلضافــة إىل تحديــات عــدم اليقــني 
ــة(  ــالت املقاص ــل بتحوي ــم إرسائي ــبب تحّك ــة )بس ــرادات املحلي ــؤ باإلي يف التنب
والخارجيــة، جــاء ملــف املصالحــة ومــا يرتتــب عليــه مــن التزامــات ليزيــد مــن 
ــة  ــة ومواجه ــة املطلوب ــق املرون ــام. ولتحقي ــذا الع ــة له ــداد املوازن ــدات إع تعقي
ــي  ــني، األوىل ه ــختني مختلفت ــة بنس ــة املوازن ــّم صياغ ــة ت ــاالت املختلف االحت
موازنــة األســاس، وهــي املوازنــة كــا دأبــت الحكومــات الفلســطينية إصدارهــا 
ــات  ــاح ترتيب ــرتض نج ــة تف ــاع. والثاني ــة والقط ــني الضف ــام ب ــدء االنقس ــذ ب من
املصالحــة وإنهــاء االنقســام ، وتتضمــن بالتــايل عمــوداً إضافيــاً لإليــرادات 

ــدة.3 ــة املوح ــة باملوازن ــذه املوازن ــميت ه ــزة. وس ــاع غ ــات يف  قط والنفق

املحاور السياساتية يف مرشوع املوازنة 2018

تضمن خطاب املوازنة للعام 2018 مجموعة من السياسات املستجدة أهمها:

إجــراء تعديــل عــى الرشائــح الرضيبيــة بهــدف تخفيــض العــبء عــى   -
أصحــاب الدخــل املتوســط ورفعــه عــى أصحــاب الدخــل العــايل، وتبني 
سياســات رضيبيــة ذكيــة لتشــجيع الــرشكات عــى اســتيعاب الخريجــني 

الجــدد، وتحفيــز املؤسســات املاليــة لتمويــل الــرشكات الصغــرية. 
ــة املتجــددة، تســاهم  ــل مشــاريع الطاق ــدوق خــاص لتموي إنشــاء صن  -
فيــه الحكومــة بـــ 10 مليــون دوالر وســلطة النقــد مببلــغ ماثــل، ليصــل 

ــون دوالر. ــد إىل 40 ملي ــا بع في
تعزيــز االســتدامة املاليــة عــر التقشــف الصــارم وتخفيــض صــايف   -
اإلقــراض بنســبة 20%، وتقليــص اللجــوء إىل االقــرتاض وتوجيــه الديــن 

إىل املشــاريع التطويريــة والحــد مــن التحويــالت الطبيــة.
االســتمرار يف سياســة تســديد املتأخــرات عــر متابعــة إصــدار أذونــات   -
ــون  ــديد 25 ملي ــيكل(.  وتس ــون ش ــقف 600 ملي ــدار بس ــع )إص الدف
ــطينية. ــد الفلس ــة التقاع ــون، لهيئ ــن 20 ملي ــاً ع ــهرياً، عوض ــيكل ش ش

اإليرادات والنفقات يف موازنة األساس

تــّم بنــاء موازنــة األســاس عــى جملــة مــن الفرضيــات حــول منــو الناتــج 
املحــيل، ومعــّدل التضخــم وعجــز امليــزان التجــاري يف العــام 2017. 
وتوقّعــت املوازنــة تحقيــق زيــادة يف صــايف اإليــرادات مبعــّدل %2 
مقارنــة مبــا تحقــق فعليــاً يف العــام 2017، وهــو تقديــر أكــر تحفظــاً مــن 
ــة  ــرادات املحلي ــادة اإلي ــات الســابقة. كــا توقعــت زي ــرات املوازن تقدي
مبقــدار 3%. باملقابــل تــّم تقليــص بنــد اإلرجاعــات الرضيبيــة بنحــو %2.

أّمــا بالنســبة إىل تقديــر النفقــات الجاريــة وصــايف اإلقــراض فلقــد 
ــيل  ــغ الفع ــن املبل ــبة 18% ع ــا بنس ــاس ارتفاعه ــة األس ــت موازن توقع
ــة  ــات التطويري ــاع النفق ــة ارتف ــت املوازن ــك توقع ــام 2017. كذل يف الع
بنســبة 107% مقارنــة باإلنفــاق التطويــري الفعــيل يف العــام 2017. وتــّم 
تقديــر الفجــوة التمويليــة يف العــام 2018 مببلــغ 1,794 مليــون شــيكل، 
علــا بــأن  الرصيــد الــكيل بعــد املنــح واملســاعدات كان  فائضــا يف العــام 
2017 )عــى األســاس النقــدي(. وهــذا العجــز املخطــط قائــم عــى الرغــم 
ــام 2018  ــزداد يف الع ــة ســوف ت ــأّن املســاعدات الدولي ــرتاض ب ــن االف م

ــر الجــدول 1(. ــون )انظ بنســبة 7% لتصــل إىل 2,790 ملي

راجــع الصنــدوق عــن اإلنفــاق التطويــري يف فلســطني يف العــدد 49 مــن املراقــب، والــذي يوضــح أّن    -2

ــى اآلن. ــذ العــام 2002 وحت ــوط مســتمر من ــري إىل اإلنفــاق العــام تعــاين مــن هب نســبة اإلنفــاق التطوي

عــى العكــس مــن وثائــق وزارة املاليــة والتخطيــط التحضرييــة مل يتطــرق قانــون املوازنــة، الــذي    -3

ــة األســاس. ــرار يف 4 آذار 2018، ســوى إىل موازن صــدر بق

املوازنة املوحدة 

تــّم إدراج عمــود منفصــل يف موازنــة األســاس يحتــوي عــى اإليــرادات والنفقــات 
ــة.  ــاح املصالح ــال نج ــاس يف ح ــة األس ــى موازن ــرأ ع ــوف تط ــي س ــة الت اإلضافي
تتوقــع املوازنــة املوحــدة زيــادة اإليــرادات مــن قطــاع غــزة مبقــدار 900 مليــون 
ــون شــيكل ويف  ــدار 1,744 ملي ــة مبق ــات الجاري ــادة يف النفق ــل زي شــيكل، مقاب
النفقــات التطويريــة بقيمــة 1,080 مليــون شــيكل. وينتــج عــن هــذا ارتفــاع يف 
العجــز اإلجــايل للموازنــة قبــل التمويــل بنســبة 43% )مقارنــة مبوازنــة األســاس( 
ــة  ــة املتوقع ــار شــيكل. وبعــد أخــذ املســاعدات الدولي ليصــل إىل نحــو 6.5 ملي
باالعتبــار فــإّن الفجــوة التمويليــة ســوف ترتفــع مــن 1.8 مليــار شــيكل يف موازنــة 

األســاس إىل 3.8 يف املوازنــة املوحــدة. 

الجدول 2 : اإلجراءات الالزمة ومبالغ التوفري املقدرة لتقليص 
الفجوة املالية يف موازنة األساس واملوازنة املوحدة

اإلجراءات الرضورية 
لتقليص الفجوة املالية يف 

موازنة األساس

مليون 
شيكل*

اإلجراءات اإلضافية 
الرضورية لتقليص الفجوة 
املالية يف املوازنة املوحدة

مليون 
شيكل*

تعديل رشائح رضيبة 
288تعليق قانون تشجيع االستثار216الدخل

تفعيل رضيبة الدخل عى 
72ترشيد التحويالت الطبية 10%108توزيع األرباح

التفاوض لوقف بعض 
إجراءات اضافية للتقشف 432الترب يف حسابات املقاصة

108الصارم 

الزيادة املطلوبة يف املنح 180تعديل الرسوم
540الخارجية

تعديل قانون املالكني 
54واملستأجرين والتسوية

تخفيض صايف االقراض 
180مبقدار %20

1,008املجموع1,170املجموع
* وردت املبالغ بالدوالر يف املصدر وتّم تحويلها إىل شيكل بسعر رصف 3.6 شيكل لكل دوالر.

املصــدر: وزارة املاليــة والتخطيــط: مــرشوع موازنــة 2018 املصالحــة والســيناريوهات املاليــة )19 
شــباط 2018(.

اإلجراءات املقرتحة للسيطرة عىل الفجوة املالية

األســاس  موازنــة  املوحــدة، ويف  املوازنــة  املاليــة يف  الفجــوة  أّن  الواضــح  مــن 
ــة  ــة وللدول ــة للحكوم ــاً لالســتدامة املالي ــداً جدي ــرية جــداً وتشــّكل تهدي أيضــاً، كب
ــل  ــوف يص ــع س ــل املتوق ــل التموي ــايل قب ــز اإلج ــاً. إذ أّن العج ــطينية أيض الفلس
ــة  ــال موازن ــام 2017 يف ح ــطني يف الع ــايل لفلس ــيل اإلج ــج املح ــن النات إىل 9% م
ــغ  ــاك حــدوداً للمبال ــة املوحــدة. وال يخفــى أّن هن األســاس، و13% يف حــال املوازن
التــي تســتطيع الحكومــة اســتدانتها مــن النظــام املــرصيف املحــيل، وملبالــغ املتأخرات 

ــد. ــدوق التقاع ــاه صن ــن وتج ــاه املوردي ــا تج ــة مراكمته ــتطيع الحكوم ــي تس الت

وبهــدف الحــد مــن العجــز املــايل يف املوازنتــني، تقــرتح الحكومــة تطبيــق حزمــة 
ــون  ــادل 1,170 ملي ــغ يع ــري مبل ــؤّدي إىل توف ــن أن ت ــي ميك ــراءات الت ــن اإلج م
شــيكل يف موازنــة األســاس. ويــورد الطــرف األميــن مــن الجــدول 2 عناويــن هــذه 
ــق هــذه اإلجــراءات  ــي يتوقــع أن تولّدهــا. تطبي ــغ التوفــري الت اإلجــراءات ومبال
ميكــن أن يــؤّدي إىل تقليــص العجــز املــايل يف موازنــة األســاس مــن 1,794 مليــون 

شــيكل إىل نحــو 624 مليــون. 

وبشــكل مناظــر فــإّن تطبيــق عــدد مــن اإلجــراءات اإلضافيــة )املســجلة يف 
الطــرف األيــر مــن الجــدول 2( ميكــن أن يقــود إىل توفــري 1,008 مليــون شــيكل 
إضــايف يف حــال تــّم اعتــاد املوازنــة املوحــدة. أّي أّن جملــة اإلجــراءات الــواردة 
يف الجــدول 2، والتــي يتوقــع أن تقــود إىل توفــري مبلــغ 2.2 مليــار شــيكل، ســوف 
ينتــج عنهــا تقليــص الفجــوة املاليــة يف املوازنــة املوحــدة مــن 3.8 مليــار شــيكل 

ــاً.  ــار تقريب إىل 1.6 ملي
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4-  القطاع املايل املرصيف 1

ارتفــع عــدد فــروع ومكاتــب املصــارف العاملــة يف فلســطني يف الربــع 
األخــري مــن العــام 2017، مبقــدار 9 فــروع ومكاتــب مقارنــة بالربــع 
ــا 279  ــاً، منه ــاً ومكتب ــغ 337 فرع ــام، ليبل ــس الع ــن نف ــابق م الس
يف الضفــة الغربيــة و58 يف قطــاع غــزة. ويرتكــز العــدد األكــر 
لهــذه الفــروع واملكاتــب يف محافظــات رام اللــه والبــرية، والخليــل 
ــابات  ــدد حس ــاع يف ع ــع ارتف ــع م ــذا التوس ــق ه ــس. وتراف ونابل
ــاب( لتصــل  ــادل 181,530 حس ــا يع ــبة 5.7% )أو م ــني بنس املودع
ــؤرشات  ــع. وتشــري امل ــع الراب ــة الرب نحــو 3,393,670 حســاب نهاي
الرئيســة للقطــاع املــرصيف إىل اســتمرار التحســن يف أداء هــذا 
القطــاع، إذ ارتفــع إجــايل أصــول )خصــوم( املصــارف املرخصــة يف 
ــع  ــة بالرب ــع 2017 بنحــو 2.5% مقارن ــع الراب فلســطني خــالل الرب
الســابق، ونحــو 11.6% مقارنــة بالربــع املناظــر مــن العــام 2016، 

ــدول 1-4(.  ــر ج ــار دوالر )انظ ــو 15.9 ملي ــغ نح لتبل

التسهيالت االئتامنية

ــام  ــن الع ــع م ــع الراب ــالل الرب ــة خ ــهيالت االئتاني ــت التس ارتفع
ــار  ــو 8 ملي ــغ نح ــابق، لتبل ــع الس ــة بالرب ــو 3% مقارن 2017، بنح
دوالر. وجــاء هــذا نتيجــة زيــادة التســهيالت املمنوحــة  للقطاعــات 
االقتصاديــة املختلفــة “وأهمهــا قطــاع التجــارة” بنحــو 9%، وقطــاع 
ــام 2017.  ــن الع ــث م ــع الثال ــة بالرب ــو 22% مقارن ــات بنح الخدم
وبالرغــم مــن ارتفــاع التســهيالت إال أّن نســبتها مــن إجــايل ودائــع 
الجمهــور خــالل هــذا الربــع انخفضــت بشــكل طفيــف مقارنــة مــع 
الربــع الســابق لتبلــغ نحــو 67%. كــا بلغــت حصــة القطــاع الخاص 
نحــو 82% مــن إجــايل التســهيالت االئتانيــة خــالل هــذا الربــع، 
مرتفعــًة بنحــو 4% مقارنــة بالربــع الســابق. واســتحوذت القــروض 
عــى الحصــة األكــر مــن التســهيالت االئتانيــة بنســبة 82%، وكانت 
حصــة الجــاري مديــن نحــو 17%، والنســبة القليلــة الباقيــة كانــت 
للتمويــل التأجــريي. واســتحوذت الضفــة الغربيــة عــى نحــو %88 
مــن إجــايل التســهيالت مقابــل 12% لقطــاع غــزة. كذلــك اســتمرت 
ســيطرة الــدوالر األمريــي عــى نحــو 45% مــن هــذه التســهيالت، 
مقابــل نحــو 40% للشــيكل اإلرسائيــيل ونحــو 14% حصــة الدينــار 
األردين، وحــوايل 1.6% لبقيــة العمــالت األخــرى. )انظــر شــكل 1-4(. 
ولقــد شــهدت التســهيالت االئتانيــة ارتفاعــاً بنحــو 17% بــني نهايــة 
العــام 2017 و2016 لتبلــغ حــوايل 8 مليــار دوالر مقارنــة بنحــو 6.9 

مليــار نهايــة 2016. )انظــر جــدول 1-4(.

التوظيفات الخارجية

ــام  ــن الع ــع م ــع الراب ــالل الرب ــة خ ــات الخارجي ــت التوظيف تراجع
2017 بنحــو 2.1% مقارنــة بالربــع الثالــث مــن نفــس العــام 
لتبلــغ 3,112.4 مليــون دوالر. وبذلــك تراجعــت أهميتهــا النســبية 
مــن إجــايل أصــول الجهــاز املــرصيف إىل حــوايل 19.6%. أمــا عــى 
الصعيــد الســنوي فلقــد انخفضــت التوظيفــات الخارجيــة يف العــام 
2017 بنســبة 13.1% مقارنــة بالعــام الســابق لتبلــغ 3.1 مليــار 

دوالر )انظــر الشــكل 2-4(.

مصــدر البيانــات يف هــذا القســم: ســلطة النقــد الفلســطينية، شــباط 2018، امليزانيــة املجمعــة    -1

للمصــارف، قامئــة األربــاح والخســائر، وقاعــدة بيانــات ســلطة النقــد.

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

الودائع

ــام 2017  ــن الع ــع م ــع الراب ــور خــالل الرب ــع الجمه ارتفعــت ودائ
بنســبة 4% مقارنــة بالربــع الســابق، لتبلــغ حــوايل 12 مليــار دوالر. 
ولقــد ارتفعــت هــذه الودائــع بنحــو 13% خــالل كامــل العــام 2017 
كــا يوضــح الجــدول 4-1. وتوزعــت الودائــع بــني القطــاع الخــاص 
ــة  ــام. وســاهمت الضف ــة القطــاع الع ــل 6% حّص بنحــو 94% مقاب
الغربيــة بنحــو 91% مــن إجــايل هــذه الودائــع، مقابــل نحــو %9 
حصــة قطــاع غــزة. وشــّكلت الودائــع الجاريــة )تحــت الطلــب( نحو 

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

البيان
20162017

الربع الرابعالربع الثالثالربع الرابع

14,196.415,461.015,850.2إجاميل األصول

6,871.97,761.98,026.0التسهيالت االئتانية املبارشة

4,279.03,863.13,911.1األرصدة لدى سلطة النقد واملصارف

محفظة االوراق املالية للمتاجرة 

واالستثار
1,007.11,057.5990.4

991.21,518.61,728.2النقدية واملعادن الثمينة

1,047.21,259.91,194.5املوجودات األخرى

14,196.415,461.015,850.2إجاميل الخصوم

10,604.611,526.811,982.5ودائع الجمهور )ودائع غري مرصفية(**

1,682.41,804.61,892.7حقوق امللكية

أرصدة سلطة النقد واملصارف )ودائع 

مرصفية(
1,139.91,279.61,135.3

271.5291.7282.5املطلوبات األخرى

498.2558.3557.2املخصصات واالهتالك

* البنود يف الجدول هي باإلجايل )تشمل املخصصات(.
** الودائع غري املرصفية تشمل ودائع القطاع الخاص وودائع القطاع العام. 
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شكل 4-2: التوظيفات الخارجية كنسبة من إجاميل الودائع، (%)

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

شكل 4-4: متوسط الفوائد الدائنة واملدينة بالعمالت املختلفة، 
الربع الرابع 2016 - الربع الرابع 2017 (%)

ــع  ــة ودائ ــل 33% حص ــور، مقاب ــع الجمه ــايل ودائ ــن إج 39% م
ــدوالر  ــة. واســتمرت ســيطرة ال ــع اآلجل التوفــري، ونحــو 28% الودائ
األمريــي عــى إجــايل هــذه الودائــع باســتحواذه عــى حــوايل %40 
منهــا، تلتهــا عملــة الشــيكل بنحــو 34%، ثــم الدينــار األردين بنســبة 

23% )انظــر شــكل 3-4(

أرباح املصارف 

ــل(  ــايف الدخ ــطني )ص ــة يف فلس ــارف املرخص ــاح املص ــت أرب ارتفع
نهايــة الربــع الرابــع بنحــو 3% مقارنــة بالربــع الســابق لتبلــغ 
نحــو 42.7 مليــون دوالر. نتيجــة الرتفــاع الدخــل مــن الفوائــد 
والعمــوالت، والــذي يشــكل نحــو 92% مــن إجــايل اإليــرادات. مــن 
ناحيــة أخــرى بلــغ صــايف الدخــل للمصــارف يف كامــل العــام 172.1 
مليــون دوالر مرتفعــاً بنحــو 16% مقارنــة مــع العــام 2016 نتيجــة 

ــات )انظــر جــدول 2-4(. ــن النفق ــرادات بأعــى م ــاع اإلي ارتف

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

البيان

20162017

الربع 

الرابع
اإلجاميل

الربع 

الثالث

الربع 

الرابع
اإلجاميل

145.4558.3163.3167.8650.3اإليرادات 

103.1401.0122.7122.3466.8    صايف الفوائد

26.498.130.230.3115.9    العموالت

15.959.210.415.167.6    أخرى 

110.2409.4121.9125.1478.3النفقات

    النفقات التشغيلية  

     واملخصصات
97.7362.5107.1109.3420.4

12.546.914.815.857.8     الرضيبة

35.2148.941.442.7172.0صايف الدخل*

*  صايف الدخل= اإليرادات – النفقات

معدالت الفائدة

شــهد متوســط أســعار الفائــدة عــى اإلقــراض بعملــة الــدوالر 
األمريــي اتجاهــاً متصاعــداً مــن 5.74% خــالل الربــع الثالــث 2017 
ــاع بعــد  ــع 2017. وجــاء هــذا االرتف ــع الراب إىل 5.85% خــالل الرب
ــل  ــمي. باملقاب ــدة اإلس ــعر الفائ ــع س ــي برف ــدرايل األمري ــام الف قي
ــن  ــيكل )م ــي الش ــراض بعملت ــى اإلق ــط ع ــذا املتوس ــض ه انخف
)مــن 6.75% إىل %6.28(  األردين  7.14% إىل 6.99%(  والدينــار 

ــرتة.  ــس الف خــالل نف

ــدة  ــط الفائ ــهد متوس ــد ش ــداع، فق ــد اإلي ــص فوائ ــا يخ ــا في أّم
ارتفاعــاً عــى العمــالت الثــالث خــالل الربــع الرابــع، ليبلــغ %1.93 
مقارنــة بنحــو 1.37% خــالل الربــع الســابق عــى الــدوالر، و%1.64 
ــع %2.12  ــة م ــيكل، و2.21% مقارن ــى الش ــع 1.36% ع ــة م مقارن

ــار )انظــر الشــكل 4-4(.  عــى الدين

18.9 18.5 18.1 16.1 14.7

43.8

37.2 38.8
36.2 35.1

ربع رابع ربع أول ربع ثاني ربع ثالث ربع رابع

2016 2017
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حركة املقاصة  

انخفضــت قيمــة الشــيكات املتداولــة خــالل الربــع الرابــع مــن العام 
2017 بنحــو 10% مقارنــة بالربــع الســابق، لتبلــغ 3,624.6  مليــون 
دوالر. ووصلــت نســبة الشــيكات املقدمــة للتقــاص بعملــة الشــيكل 
إىل 76%، يليهــا الــدوالر األمريــي بنحــو 17.5% )انظــر شــكل 5-4(. 
مــن ناحيــة أخــرى ارتفعــت قيمــة الشــيكات املعــادة، بنســبة %13 
بــني الربعــني الثالــث والرابــع 2017 وبلغــت قيمتهــا 341.5 مليــون 
دوالر. كــا ارتفعــت حّصــة الضفــة الغربيــة مــن قيمــة الشــيكات 
املعــادة خــالل الربــع مقارنــة بالربــع الســابق لتبلــغ نحــو 91% )أو 
مــا يعــادل 311 مليــون دوالر تقريبــاً(. مقارنــة بـــ 9% لقطــاع غــزة 
ــت  ــد ارتفع ــنوي فلق ــد الس ــى الصعي ــا ع ــكل 4-6(. أم ــر ش )انظ
قيمــة الشــيكات املقدمــة للتقــاص بنحــو 19% لتبلــغ حــوايل 15.1 

مليــار دوالر.

رشكات اإلقراض املتخصصة 

ــالل رشكات  ــالت املمنوحــة مــن خ بلــغ إجــايل محفظــة التموي
ــطينية  ــد الفلس ــلطة النق ــن س ــة م ــة واملرخص ــراض املتخصص اإلق
)البالغــة 6 رشكات( نحــو 215.0 مليــون دوالر، مرتفعــة بحــوايل 
1% مقارنــة بالربــع الســابق. وارتفعــت املحفظــة االئتانيــة لهــذه 
الــرشكات خــالل كامــل العــام 2017 بنحــو 7.8%. واســتحوذت 
الضفــة الغربيــة عــى نحــو 69% مــن القــروض، مقابــل نحــو %31 
ــل.  ــة عم ــرشكات 652 فرص ــذه ال ــرت ه ــزة. ووف ــاع غ ــة قط حّص
كــا ارتفــع عــدد املقرتضــني النشــطني مــع نهايــة الربــع ليصــل إىل 
ــع الســابق )انظــر  ــادة 161 مقــرتض عــن الرب 72,209 مقــرتض بزي

الجــدول 3-4(. 

جدول 4-3: بيانات مؤسسات االقراض املتخصصة

20162017

الربع الرابعالربع الثالثالربع الرابع

199.4213.0215.0إجاميل محفظة القروض (مليون دوالر)

137.0145.8147.8  -  الضفة الغربية

62.467.267.2  -  قطاع غزة

68,91272,04872,209عدد املقرتضني النشطني

858384عدد الفروع واملكاتب

618665652عدد املوظفني

ســيطرت القــروض العقاريــة عــى الحصــة األكــر مــن االئتــان يف 
هــذه الــرشكات، بنســبة 30% تقريبــاً. وجــاء أثرهــا القطــاع التجــاري 
ــوايل  ــي بح ــاع الزراع ــتهاليك والقط ــاع االس ــاله القط ــو 27%، ت بنح

12% لــكل منهــا. 

شكل 4-5: قيمة الشيكات املقدمة للتقاص واملعادة 
بحسب العمالت (مليون دوالر)

شكل 4-6: قيمة الشيكات املقدمة للتقاص واملعادة 
بحسب التوزيع الجغرايف (مليون دوالر)
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نــرش البنــك الــدويل يف تقريــره األخــري عــن االقتصــاد الفلســطيني )آذار 
2018( تقديــرات عــن مبالــغ التحويــالت الخارجيــة التــي تــرد إىل قطــاع 
ــة  ــاق املوازن ــرادات وإنف ــة قطــاع غــزة مــن إجــايل إي غــزة وعــن حّص
ــالت إىل  ــايل التحوي ــرات إىل أّن إج ــذه التقدي ــري ه ــطينية.1  وتُش الفلس
القطــاع بلغــت 2.8 مليــار دوالر يف العــام 2014، وهــو مــا يعــادل %97 
مــن الناتــج املحــيل اإلجــايل للقطاع يف ذلــك العام )جــدول 1(. ويُســتفاد 
مــن التقديــرات املســتمدة مــن الحكومــة الفلســطينية أّن حّصــة قطــاع 
ــة بلغــت 33%، وهــذا أدىن مــن نســبة  غــزة مــن إجــايل إنفــاق املوازن
ســكان القطــاع إىل إجــايل ســكان دولــة فلســطني )نحــو 39%. ولكــن مل 
يســاهم القطــاع ســوى بنســبة 9% فقــط مــن إجــايل إيــرادات املوازنــة 

يف العــام 2016 )جــدول 2(. 

ــج  ــات املصالحــة ســوف ينت ــدويل أّن نجــاح ترتيب ــك ال ــرشة البن ــّدر ن تق
عنهــا التزامــات بزيــادة إنفــاق املوازنــة الفلســطينية يف قطــاع غــزة 
ــع  ــدول 3 توزي ــرض ج ــام 2018. ويع ــون دوالر يف الع ــدار 781 ملي مبق
هــذا املبلــغ عــى البنــود املختلفــة. وســيرتافق هــذا االرتفــاع يف اإلنفــاق 
ــة الفجــوة  ــد إضاف ــون دوالر. وعن ــادل 531 ملي ــة تع ــع فجــوة متويلي م
التمويليــة املتوقعــة يف موازنــة الضفــة الغربيــة )440 مليــون دوالر( 
فــإّن عجــز التمويــل يف املوازنــة املوحــدة لفلســطني يتوقــع أن يبلــغ 971 

ــدويل. ــك ال ــرات البن ــاً لتقدي ــام 2018، تبع ــون دوالر يف الع ملي

1 World Bank: Economic Monitoring Report to the Ad Hoc Liaison 
Committee March 19, 2018.

صندوق 4: قطاع غزة: التحويالت من الخارج والزيادة يف الفجوة التمويلية يف حال نجاح املصالحة

جدول 1: التحويالت من الخارج إىل قطاع غزة 2016 (مليون دوالر)

جدول 2: إيراد وإنفاق املوازنة الفلسطينية موزعاً بني 
الضفة والقطاع 2016 (مليون دوالر)

جدول 3: اإلنفاق واإليراد اإلضايف للموازنة الفلسطينية يف قطاع غزة
يف حال نجحت ترتيبات املصالحة 2018 (مليون دوالر)

20142013

تحويالت من موازنة الحكومة الفلسطينية )مبا فيها 

متويل دويل ملشاريع عر املوازنة(
1,4711,391

تحويالت من مؤسسات األمم املتحدة )مساعدات 

انسانية(
845250

تحويالت إىل "سلطة األمر الواقع" )تقديرات منظمة 

الصليب األحمر(
500464

2,8162,105املجموع

2,9123,092الناتج املحيل اإلجاميل لقطاع غزة (أسعار جارية)

68%97%نسبة التحويالت/الناتج املحيل اإلجايل

املجموع
الضفة 

الغربية
قطاع غزة

4,5613,0651,496اإلنفاق

2,0521,235817  -  رواتب وأجور

667557110  -  بضائع وخدمات

949714235  -  تحويالت اجتاعية

26979190  -  صايف اإلقراض

19612373  -  صايف مساهات اجتاعية

33726572  -  إنفاق تطويري

-9191  -  غريها

3,4713,146325اإليراد

2,3382,053285  -  إيرادات مقاصة

1,1331,09340  -  صايف إيرادات رضيبية وغري رضيبية

1,171-1,09081-الفائض/ العجز

781إجاميل اإلنفاق اإلضايف

234  -  رواتب وأجور )لنحو 20 ألف موظف جديد(

247  -  نفقات تشغيلية للوزارات

300  -  إنفاق تطويري

250إيرادات اضافية للموازنة من القطاع

- 531الفجوة التمويلية
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5- القطاع املايل غري املرصيف1 

قطاع األوراق املالية

ــرشكات املدرجــة  ــع: شــهدت القيمــة الســوقية ألســهم ال ــع الراب الرب
ــع الرابــع مــن عــام 2017  ــة الرب يف بورصــة فلســطني ارتفاعــاً يف نهاي
مقارنــة مــع الربــع الســابق بنســبة 2% )وبنســبة 15% مقارنــة مــع 
الربــع املناظــر مــن العــام 2016(. وشــهد الربــع الرابــع تراجعــاً يف عدد 
ــابق،  ــع الس ــة الرب ــع نهاي ــًة م ــبة 20% مقارن ــة بنس ــهم املتداول األس
وترافــق هــذا مــع انخفــاض يف قيمــة األســهم املتداولــة بنســبة %18. 

املقارنــة الســنوية: بلغــت القيمــة الســوقية ألســهم الــرشكات املدرجة 
يف بورصــة فلســطني 3.89 مليــار دوالر مــع نهايــة العــام 2017، وهــو 
ــة.  ــعار الجاري ــايل باألس ــيل اإلج ــج املح ــن النات ــادل 29% م ــا يع م
وميثــل هــذا ارتفاعــاً بنســبه 15% عــن القيمــة يف نهايــة العــام 2016. 
ويعــزى التحســن إىل ارتفــاع أســعار وتــداول أســهم بعــض الــرشكات 
ــن  ــة إىل التحس ــك”، إضاف ــة« “وأيب ــو القابض ــل »باديك ــة مث القيادي
ــة أخــرى،  ــي. مــن جه ــذي طــرأ عــى أســهم القطــاع البن ــري ال الكب
بلــغ إجــايل عــدد املتعاملــني يف ســوق األوراق املاليــة نحــو 71,811 
متعامــل مــع نهايــة العــام 2017 بينهــم 5% مــن املتعاملــني األجانب، 

غالبيتهــم مــن األردن )انظــر الجــدول 1-5(.

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

الربع 
الرابع 
2016

الربع 
الثالث 
2017

الربع 
الرابع 
2017

العام 
2016

العام 
2017

42.3798.4879.23232.82271.16عدد األسهم املتداولة

105.94167.29136.83445.15469.07قيمة األسهم املتداولة

3,390.123,815.593,891.493,390.123,891.49القيمة السوقية

72,41871,98171,81172,41871,811إجايل عدد املتعاملني

69,00768,60368,46769,00768,467   فلسطيني )متعامل(

3,4113,3783,3443,4113,344   مواطن أجنبي )متعامل(

كــا وشــهدت مــؤرشات بورصــة فلســطني مــع نهايــة العــام 2017 
ارتفاعــاً ملحوظــاً مقارنــًة مبــا كانــت عليــه مــع نهايــة العــام 2016، 
حيــث ارتفــع عــدد األســهم املتداولــة وقيمــة التــداول بنســبه 
16.5% و5% عــى التــوايل. ويعــزى ذلك بشــكل أســايس إىل النشــاط 
امللحــوظ يف تــداول أســهم الــرشكات املدرجــة، وارتفــاع أســعار 
ــدة  ــة جدي ــهم رشك ــن إدراج أس ــالً ع ــرشكات، فض ــض ال ــهم بع أس
)رشكــة ســند للمــوارد االنشــائية(. ومــن ناحيــة ثانيــة، قامــت 
ــاالً  ــا امتث ــع رأس ماله ــني برف ــوك ورشكات التأم ــن البن ــة م مجموع
ملتطلبــات الجهــات الرقابيــة لدعــم وتعزيــز كفايــة رأس املــال مــن 

ــة أخــرى. ــن جه ــه م ــال املــرصح ب ــة، واســتكال رأس امل جه

يوضــح الشــكل 5-1، صفــة املتعاملــني يف البورصــة تبعــاً لحصصهــم 
النســبية مــن القيمــة الســوقية للتعامــالت نهايــة العــام 2017. 
ــو 40%، يف  ــت نح ــرشكات بلغ ــة ال ــكل أّن حص ــن الش ــح م ويتض

ــراد %27. ــة األف ــت حص ــني بلغ ح

مصدر األرقام يف هذا القسم: هيئة سوق رأس املال الفلسطينية 2018.   -1

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

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

قطاع التأمني 

بلــغ إجــايل أقســاط التأمــني املكتتبــة 255.4 مليــون دوالر نهايــة العــام 
ــاء  ــام 2016. وج ــة الع ــع نهاي ــًة م ــبة 19% مقارن ــًة بنس 2017، مرتفع
ــزام  ــة ســوق رأس املــال بإل ــاع نتيجــة اســتمرار جهــود هيئ هــذا االرتف
ــس  ــات. وانعك ــني املركب ــة بتأم ــة الخاص ــد األدىن للتعرف ــرشكات بالح ال
ذلــك يف ارتفــاع إجــايل أقســاط التأمــني املكتتبــة بــني الربــع الرابــع مــن 

عــام 2017 والربــع املناظــر مــن العــام الســابق مبعــدل %43.
باملقابــل ارتفــع صــايف التعويضــات املتكبــدة للقطــاع بنســبة %29 
مــع نهايــة العــام 2017 عــا كانــت عليــه نهايــة العــام 2016. كــا 
ــام  ــة الع ــاً نهاي ــواً ملحوظ ــني من ــاع التأم ــتثارات قط ــهدت اس ش
ــة العــام 2016.  ــه نهاي ــت علي ــة مبــا كان 2017، بنســبة 17% مقارن

)انظــر الجــدول 2-5(

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

 
الربع 
الرابع 
2016

الربع 
الثالث 
2017

الربع 
الرابع 
2017

العام 
2016

العام 
2017

41.3964.0359.32215.25255.42إجايل أقساط التأمني املكتتبة

إجايل استثارات رشكات 
212.08219.06248.89212.08248.89التأمني

صايف التعويضات املتكبدة يف 
)148.86()115.37()42.52()37.91()24.14(قطاع التأمني

صايف األقساط املكتسبة/ 
86.0%82.4%96.8%88.7%88.4%إجايل أقساط التأمني املكتتبة

صايف التعويضات املتكبدة/ 
67.8%65.1%74.1%66.7%65.9%صايف األقساط املكتسبة

*  أطراف ذوي عالقة 
352.7

9.06%

أفراد  
1,043.4

26.81%

جهات حكومیة   
410.5
10.55%

شركات  
1,549.8

39.83%

صنادیق استثمار  
229.4

5.89% بنوك   
222.1

5.71%

شركات تأمین   
71.2
1.83%

موظفي وسطاء السوق   
12.4
0.32%
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شكل 5-2: توزيع مكونات محفظة التأمني حسب منتجات قطاع 
التأمني كام هو يف نهاية العام 2017

ــزاً  ــهد ترك ــت تش ــا زال ــني م ــة التأم ــكل 5-2 أن محفظ ــح الش يوض
كبــرياً لصالــح تأمــني املركبــات )بنســبه 66% مــن إجــايل املحفظــة 
التأمينيــة( نهايــة العــام 2017. وجــاء بعدهــا التأمــني الصحــي 
)بنســبة 11%(. كــا يالحــظ مــن الشــكل 5-3 أن هنــاك تركــزاً 
واضحــاً يف الحصــص الســوقية بــني رشكات التأمــني، حيــث تســتحوذ 
ــو  ــى نح ــاع، ع ــة يف القط ــع رشكات عامل ــل تس ــن أص ــان، م رشكت
42% مــن إجــايل األقســاط املكتتبــة يف قطــاع التأمــني الفلســطيني 

ــام 2017. ــة الع نهاي

قطاع التأجري التموييل

ــيل املرخصــة مــن  ــغ عــدد رشكات التأجــري التموي ــع: بل ــع الراب الرب
ــة  ــاع يف قيم ــرأ ارتف ــة. وط ــال 14 رشك ــوق رأس امل ــة س ــل هيئ قب
عقــود التأجــري التمويــيل يف الربــع الرابــع مــن العــام 2017 مقارنــًة 
ــوايل،  ــى الت ــع املناظــر بنســبة 58% و2% ع ــع الســابق والرب بالرب
ــع  ــع الراب يف حــني ســجلت أعــداد عقــود التأجــري التمويــيل يف الرب
ارتفاعــاً بنســبة 52% مقارنــًة بالربع الســابق لــذات العــام وانخفاضاً 
ــع املناظــر مــن العــام الســابق. ويعــود  ــًة بالرب بنســبة 19% مقارن
ــراً  ــل نظ ــح التموي ــرشكات يف من ــض ال ــظ بع ــادة تحف ــك اىل زي ذل
للمخاطــر املرافقــة للعمليــة، إضافــة اىل صعوبــة وصــول الــرشكات 

ــا.  ــل مســتدامة للتوســع يف عملياته إىل مصــادر متوي

ــالل  ــاً خ ــاً طفيف ــرشكات انخفاض ــجل أداء ال ــنوية: س ــة الس املقارن
العــام 2017، حيــث بلغــت قيمــة إجــايل اســتثار العقود املســجلة 
لــدى الهيئــة 84.4 مليــون دوالر أمريــي بواقــع 1,368 عقــد كــا يف 
ــل هــذا انخفاضــا بنســبه 13% و32% يف قيمــة  ــة العــام. وميث نهاي
ــام  ــع الع ــة م ــوايل مقارن ــى الت ــيل ع ــري التموي ــود التأج ــدد عق وع
ــرشكات  ــه ال ــي تواج ــات الت ــاض إىل التحدي ــزى االنخف 2016. ويع
بالعالقــة مــع الحصــول عــى التمويــل الــالزم )انظــر الجــدول 3-5(.

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

قيمة عقود التأجري التموييل 

(مليون دوالر)
عدد عقود التأجري التموييل

2016201720162017

17.119.3374367الربع األول

3220637296الربع الثاين

21.117.5466280الربع الثالث

2727.6524425الربع الرابع

97.284.42,0011,368املجموع

 
يالحــظ أيضــاً أنَّ هنــاك تركــز جغــرايف عــال يف عــدد عقــود التأجــري 
ــس  ــة نابل ــم يف مدين ــه بنســبة 38%، ث ــة رام الل ــيل يف مدين التموي
والخليــل بنســبة 17% تقريبــاً لــكل منهــا )انظــر الشــكل 5-4(. كا 
أّن املركبــات مــا زالــت تشــكل الحصــة األكــر مــن محفظــة التأجــري 
ــل %3  ــيل )بنســبة 88% مــن إجــايل قيمــة العقــود(، مقاب التموي
فقــط للــال املنقــول نهايــة 2017. ويعــود هــذا الرتكــز إىل ســهولة 
تســجيل ملكيــة املركبــات يف دوائــر الســري وتــدين مخاطــر تأجريهــا. 

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

شكل 5-4: التوزيع الجغرايف لعقود التأجري التموييل املسجلة 
حسب العدد كام هي يف نهاية العام 2017
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تقــوم فلســفة التأجــري التمويــيل عــى فرضيــة أّن الــروات تتحقــق 
باســتخدام األصــول ال بامتالكهــا، مبعنــى قــدرة املســتأجر عــى توليد 
ــاً مــن دور  الدخــل مــن اســتخدام األصــل ال مــن امتالكــه. وانطالق
ــاً  ــيل، وفق ــري التموي ــاع التأج ــى قط ــة ع ــة يف اإلرشاف والرقاب الهيئ
لقانــون هيئــة ســوق رأس املــال الفلســطينية رقم )13( لســنة 2004، 
ولقناعتهــا بأهميــة هــذا القطــاع يف دفــع عجلــة النمــو االقتصــادي 
مــن خــالل تشــجيع االســتثار يف األصــول الرأســالية، عملــت 
ــة القانونيــة والتنظيميــة لقطــاع التأجــري  ــر البيئ الهيئــة عــى تطوي
التمويــيل يف فلســطني، وقامــت بصياغــة مــرشوع القانــون بالتعــاون 
ــة )IFC(، اســتناداً إىل أفضــل  ــل الدولي مــع خــراء مؤسســة التموي
ــون  ــا قان ــيل، مبــا فيه ــة الخاصــة بالتأجــري التموي املارســات الدولي
التأجــري التمويــيل القيــايس )Model Leasing Law( الــذي تــم 
UN- )تطويــره مــن قبــل املعهــد الــدويل لتوحيــد القوانــني الخاصــة 

ــرشق  ــة ال ــو األول يف منطق ــطيني ه ــون الفلس IDROIT(. والقان
األوســط وشــال إفريقيــا مــن حيــث مراعاتــه للشــكل واملضمــون 
واألكــر تشــابهاً مــع القانــون القيــايس. تــم ترشيــع قانــون التأجــري 
التمويــيل  بقــرار بقانــون صــادر عــن الرئيــس محمــود عبــاس 
ــيل(  ــري التموي ــأن التأج ــنة 2014 بش ــم )6( لس ــون رق ــرار بقان )الق

ــران 2014.   ــارياً يف 28 حزي ــح س وأصب

ــر القانــون تعريفــاً واضحــاً للتأجــري التمويــيل، إذ يحتــوي عــى  يوفّ
معايــري معــرتف بهــا دوليــاً متّكــن مــن متييــز هــذا النشــاط عــن غريه 
ــة، حيــث ميلــك  ــات اإليجــار االعتيادي ــة أو عملي مــن األدوات املالي
ــاً.  ــل اقتصادي ــتأجر األص ــك املس ــا ميل ــاً بين ــل قانوني ــر األص املؤج
وبالتــايل يحقــق القانــون الهــدف للمؤجــر يف حايــة حقوقــه 
ــة  ــة رسيع ــا بطريق ــرصف به ــول والت ــتعادة األص ــة اس ــة وآلي املالي
وفعالــة مقارنــة مــع األدوات املاليــة األخــرى. كــا ويحقــق الهــدف 
للمســتأجر مــن االنتفــاع باألصــل مــع تحملــه ملســؤوليات األصــل. 
ــن،  ــن الباط ــري م ــرى كالتأج ــة أخ ــات هام ــون تعريف ــدم القان ويق
وعمليــة البيــع وإعــادة االســتئجار، والتأجــري الالحــق، كأنشــطة مــن 

أنشــطة التأجــري التمويــيل التــي تخضــع ألحــكام هــذا القانــون.

ــاس يف  ــر األس ــي تعت ــة والت ــة التعاقدي ــدأ الحري ــون مب ــر القان أق
ــيل  ــري التموي ــد التأج ــون عق ــات مبضم ــوق وااللتزام ــد الحق تحدي
ــة  ــى ملكي ــون ع ــد القان ــة. وأك ــذه الحري ــة ه ــد طبيع ــع تحدي م
املؤجــر للعــني املؤجــرة وبــنّي الحــدود الفاصلــة بــني حقــوق 
امللكيــة )الخاصــة باملؤجــر( وحقــوق االســتعال والحيــازة )الخاصــة 

باملســتأجر(. 

نظــم القانــون الجوانــب الخاصــة بريــان عقــد التأجــري التمويــيل 
ــوق  ــة حق ــدف حاي ــه، به ــن أطراف ــرف م ــالس أي ط ــال إف يف ح
املســتأجر يف العــني املؤجــرة يف حــال أشــهر املؤجــر إفالســه، بحيــث 
ــظ  ــذي يحتف ــتأجر ال ــوق املس ــاس بحق ــك مس ــى ذل ــب ع ال يرتت
ــة. كــا  ــع باملــالءة املالي ــا متت بحــق اســتخدام العــني املؤجــرة طامل
ــارشة اىل مــورّد  ــة املســتأجر بالعــودة املب ــون عــى أحقي ــص القان ن
ــاً يف  ــس طرف ــتأجر لي ــن أّن املس ــم م ــى الرغ ــرة. إذ ع ــني املؤج الع
ــة.  ــن هــذه االتفاقي ــه املســتفيد الفعــيل م ــد، إال أنّ ــة التوري اتفاقي
كــا أوضــح القانــون حــدود مســؤولية املؤجــر يف مواجهــة الغــري يف 
حــال تعرضــه لــرضر ناتــج عــن اســتخدام العــني املؤجــرة. فاملؤجــر، 
وعــى الرغــم مــن كونــه املالــك القانــوين، غــري مســؤول ألن العــني 
ــازة املســتأجر ويف عهدتــه ومســؤوليته. كــا ضمــن  املؤجــرة يف حي
الحــق للمســتأجر يف حالــة التعــرض للحيــازة مبطالبــة املؤجــر بإنهــاء 

ــيل والتعويــض عــن الــرضر الناجــم. عقــد التأجــري التموي

ــر القانــون إجــراءات رسيعــة وفّعالــة الســتعادة األصــل املؤجــر  وفّ
ــل خطــوة  ــذي ميثّ ــور املســتعجلة وال ــايض األم ــرار ق ــن خــالل ق م
إجرائيــة غــري قضائيــة يتــم فيهــا اتّخــاذ القــرار مــن قبــل املحكمــة 
املختصــة خــالل فــرتة زمنيــة قصــرية نســبياً. وبهــدف تعزيــز 
الضانــات لألصــول املؤجــرة وتوســيع قاعدتهــا، نــص القانــون عــى 
نظــام كفــؤ لتســجيل األصــول املؤجــرة وألــزم املؤسســات ذات 
العالقــة بإصــدار تعلياتهــا لتســجيل األصــول بأنواعهــا. كــا نــص 
عــى تطبيــق معايــري املحاســبة الدوليــة يف عقــد التأجــري التمويــيل 
وإصــدار تعليــات لغايــة احتســاب رضيبــة الدخــل ورضيبــة 
القيمــة املضافــة بحيــث يتســاوى فيهــا التأجــري التمويــيل مــع غــريه 
ــر  ــق للمؤج ــون الح ــح القان ــا من ــول. ك ــل األص ــائل متوي ــن وس م
باالســتفادة مــن أي مزايــا أو اعفــاءات يتمتــع بهــا املســتأجر وفقــاً 
للترشيعــات النافــذة. وأخــرياً أشــار القانــون إىل القواعــد واألحــكام 
التعاقديــة املتعلقــة بحقــوق املشــرتي يف حــال تعــرض العــني 
ــني املؤجــرة والتعويضــات  ــول الع ــة بقب ــد املتعلق ــألرضار والقواع ل
ــزام  ــول والت ــب ضــان القب ــات إىل جان ــوق والواجب ــل الحق وتحوي

ــرة. ــني املؤج ــة الع ــتأجر بصيان املس

نرين جرار، هيئة سوق رأس املال الفلسطينية

صندوق 5: قراءة يف قانون التأجري التموييل
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6- مؤرشات االستثامر1 

رخص البناء

ــاء  ــص البن ــدد تراخي ــّور يف ع ــكل 6-1 التط ــرض الش ــع: يع ــع الراب الرب
املســّجلة ومســاحات األبنيــة املرّخصــة. وصــل عــدد رخــص البنــاء 
املســجلة يف فلســطني يف الربــع الرابــع 2017 إىل 2,585 ترخيــص، بارتفــاع 
بنســبة 8% عــن الربــع الســابق. كــا بلغــت حصــة املبــاين غــري الســكنية 
مــن هــذا العــدد الــكيّل حــوايل 8%. مــن ناحيــة ثانيــة، بلغــت املســاحات 
املرخصــة يف الربــع الرابــع 2017 نحــو 1,201.3 ألــف مــرت مربــع، وهــذا 

أكــر بنســبة 29% عــن املســاحات املرّخصــة يف الربــع الســابق. 

املقارنــة الســنوية: وصــل عــدد رخــص البنــاء الصــادرة يف فلســطني يف العام 
ــام  ــا يف الع ــن عدده ــاً ع ــذا انخفاض ــل ه ــة، وميثّ 2017 إىل 9,242 رخص
الســابق بنســبة 13%. وترافــق مــع االنخفــاض يف عــدد الرخــص الصــادرة 
انخفــاض أيضــاً يف املســاحات املرخصــة، إذ بلغــت نحــو 4,067 ألــف مــرت 
مربــع بانخفــاض نســبته 22% عــن املســاحات املرّخصــة يف العــام الســابق 
)انظــر الجــدول 6-1(. ويتوجــب التنبيــه إىل أّن منــح رخــص البنــاء ال 
يعنــي بالــرضورة املبــارشة يف أعــال البنــاء، كــا أّن بعــض نشــاطات البنــاء، 
خاّصــة يف املناطــق الريفيــة، ال يتــم تســجيلها واســتصدار رخــص بنــاء لهــا.

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

املساحات املرخصة (ألف م2)عدد الرخص*

201610,6335,193.9

20179,2424,067.0
    * ال تشمل رخص األسوار

أعداد السيارات

ــن  ــد ع ــؤرش معتم ــو م ــرة األوىل ه ــّجلة للم ــيارات املس ــدد الس ع
ــعار  ــاع أس ــراً الرتف ــكان. إذ نظ ــات الس ــة وتوقّع ــة االقتصادي الحال
الســيارات، وألّن رشاءهــا غالبــاً مــا يتــم عــر االقــرتاض املــرصيف، فــإّن 

ــاخ االقتصــادي والتوقعــات.  ــّر عــن املن هــذا املــؤرش يع

ــص  ــاءات رخ ــطيني 2018، إحص ــاء الفلس ــزي لإلحص ــاز املرك ــم: الجه ــذا القس ــام يف ه ــدر األرق مص   -1

األبنيــة. ووزارة املاليــة 2018، دائــرة الجــارك واملكــوس، بيانــات غــري منشــورة.

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

* ال تشمل رخص األسوار

ــّجلة  ــتعملة )املس ــدة واملس ــيارات الجدي ــدد الس ــغ ع ــع: بل ــع الراب الرب
للمــرة األوىل( يف الضفــة الغربيــة يف الربــع الرابــع مــن العــام 2017 
8,346 ســيارة. وهــذا يقــل مبقــدار 1,080 ســيارة عــن عددهــا يف الربــع 
الســابق، ويزيــد مبقــدار 210 ســيارة عــن عددهــا يف الربــع املناظــر مــن 
العــام 2016. وبلغــت نســبة الســيارات املســتعملة 74% مــن اإلجــايل، 

ــة )انظــر الجــدول 2-6(. جــاء نحــو 7% منهــا مــن الســوق اإلرسائيلي

املقارنــة الســنوية: بلــغ عــدد الســيارات الجديــدة واملســتعملة )املســّجلة 
للمــرة األوىل( يف الضفــة الغربيــة يف العــام 2017، 35,894 ســيارة. وهــذا 
يزيــد مبقــدار 5,097 ســيارة عــن عددهــا يف العــام 2016، أي بنســبة %17. 
ــتعملة  ــدة واملس ــيارات الجدي ــادة الس ــة زي ــاع نتيج ــذا االرتف ــاء ه وج
املســتوردة مــن الخــارج بنســبة 2% و 26% عــى التــوايل، مقابــل انخفاض 
يف الســيارات املســتعملة مــن إرسائيــل بنســبة 9% )انظــر الجــدول 2-6(.

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

الشهر

سيارات 
من السوق 
الخارجي 
(جديد )

سيارات 
من السوق 
الخارجي 
(مستعمل)

سيارات 
من السوق 
اإلرسائييل 
(مستعمل )

املجموع

2,3764,9238378,136الربع الرابع 2016 

 20167,94319,9302,92430,797

2,1516,5966799,426الربع الثالث 2017

2,1355,7584538,346الربع الرابع 2017

20178,13725,0902,66735,894

ــة الســيارات املســتوردة إىل  ــرية يف قيم ــادة الكب يوضــح الجــدول 6-3 الزي
ــإّن  ــل ف ــني 2012 و2016. باملقاب ــت 115% ب ــي بلغ ــة والت ــة الغربي الضف
الرضائــب عــى الســيارات املســتوردة ارتفعــت بنســبة أكــر خــالل الفــرتة 
ووصلــت إىل 184%. ومثّلــت رضائــب االســترياد عــى الســيارات 21% مــن 
إجــايل رضائــب الــواردات )وض.ق.م.( عــى املســتوردات مــن طــرف ثالــث 
ــة  ــادر الرضيب ــت مص ــل(. وتوزع ــري إرسائي ــن غ ــتوردات م ــن املس )أي م
ــة  ــارك، و65% رضيب ــوم ج ــني 4% رس ــام 2016 ب ــيارات يف الع ــى الس ع

مشــرتيات و32% ض. ق. م. 

جدول 6-3: قيمة السيارات املستوردة ورضائب 
االسترياد املدفوعة عليها (مليون شيكل)

السيارات املستوردة*
رضائب االسترياد (مبا فيها ض. ق. م.) 

عىل السيارات

القيمة
نسبة من إجاميل قيمة  

املستوردات من غري إرسائيل
القيمة

نسبة من إجاميل الرضائب عىل 
املستوردات من غري إرسائيل

2012561%8303%13

2014680%8480%15

20161,208%12859%21
املرجع: دائرة الجارك واملكوس. بيانات االسترياد الفعلية. وزارة املالية.

*ال يســمح باســترياد ســيارات الــركاب الجديــدة واملســتعملة إىل فلســطني مــن إرسائيــل. ولكــن 
ميكــن اســترياد الشــاحنات والباصــات املســتعملة مــن إرسائيــل نظــراً ألّن الشــاحنات والباصــات 
الجديــدة واملســتعملة الــواردة إىل فلســطني مــن كافــة املصــادر معفــاة مــن رضائــب االســترياد.
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أصــدر البنــك الــدويل دراســة محكمــة ترمــي إىل تحليــل االســرتاتيجيات 
املتاحــة لتطويــر قطــاع توليــد الكهربــاء يف األرايض الفلســطينية وتحديــد 

أكــر االســرتاتيجيات مالمئــة لظــروف فلســطني. 1

ــاء.  ــع الراهــن لقطــاع الكهرب ــاء الضــوء عــى الواق ــدأت الدراســة بإلق ب
ــال  ــة يف مج ــات جّديّ ــه تحدي ــطينية تواج ــق الفلس ــت أّن املناط والحظ
ــرض  ــث ع ــزة )حي ــاع غ ــاد يف قط ــر وح ــر ظاه ــو أم ــة، وه ــن الطاق أم
ــه أيضــاً  ــة ال يغطــي ســوى نصــف االحتياجــات( ولكّن ــة الكهربائي الطاق
يف طريقــه للظهــور يف الضفــة الغربيــة. تعتمــد فلســطني بشــكل رئيــي 
إجــايل  مــن  بنســبة %99  مــن إرسائيــل،  الكهربــاء  اســترياد  عــى 
االســتهالك يف الضفــة و64% مــن االســتهالك يف القطــاع. ويقتــرص مصــدر 
ــي  ــزة الت ــد يف غ ــة التولي ــى محط ــاء ع ــد للكهرب ــيل الوحي ــاج املح اإلنت
تــم تشــيدها يف العــام 2004. وعــى الرغــم مــن أّن طاقــة إنتــاج هــذه 
املحطــة تبلــغ 140 ميغــاواط، إال أّن كلفــة تشــغيلها العاليــة عــى الديــزل 
)1.05 - 1.65 شــيكل لتوليــد كل كيلوواط/ســاعة( نتــج عنــه أنّهــا تعمــل 

ــر الوقــود. ــم توف ــا يت ــا فحســب، هــذا عندم بنصــف طاقته

مشاكل توزيع الكهرباء

يوجــد يف األرايض الفلســطينية 6 رشكات لتوزيــع الكهربــاء. وتعــاين هــذه 
الــرشكات مــن ثــالث أنــواع مــن املشــاكل:

ــة/ ــاس تغطي ــى أس ــة ع ــري قامئ ــور غ ــاء للجمه ــعار الكهرب إّن أس  •
اســرتجاع التكاليــف يف كل املناطــق، وان الفجــوة بــني التكاليــف 

والتعرفــة كبــرية، وبشــكل خــاص يف حالــة قطــاع غــزة.
عــى الرغــم مــن تحســني الجبايــة إال أّن رشكات التوزيــع مــا زالــت   •
ال تحّصــل مــن الجمهــور ســوى عــى 64% مــن إجــايل قيمــة 

مشــرتياتها مــن الكهربــاء )النســبة 50% فقــط يف القطــاع(.
إن املبالــغ التــي يتــم تحصيلهــا مــن الجمهــور تذهــب يف بعــض األحيــان إىل   •

ــاء  ــان مشــرتيات الكهرب ــري تســديد أمث ــات غ ــراض أخــرى يف البلدي أغ

جدول 1: مبيعات وخسائر وأداء رشكات توزيع 
الكهرباء الفلسطينية (2015)

رشكة التوزيع 
يف قطاع غزة

رشكات التوزيع يف الضفة 
الغربية (5 رشكات)

املبيعات

213,500436,389عدد املشرتكني

7951,398رشاء كهرباء )مليون شيكل(

5181,509بيع كهرباء )مليون شيكل(

- 76غري متوفرالربح/الخسائر )مليون شيكل(

األداء

22%26%الضياع التقني وغري التقني

89%65%نسبة التحصيل

كلفة العمليات والصيانة )% 
17%8%من املشرتيات(

1 World Bank Group: Securing Energy for Development in West 
Bank and Gaza. June 30, 2017

 http://documents.worldbank.org/curated/en/351061505722970487/
pdf/119769-WP-P157348-v1-Securing-Energy-PUBLIC-ACS.pdf

صندوق 6: اسرتاتيجيات لتطوير توليد الكهرباء يف فلسطني

يعــاين قطــاع توزيــع الكهربــاء، نتيجــة لهــذه املشــاكل، مــن عجــز مزمــن 
كــا يتضــح مــن الجــدول 1. وتتلقــى رشكات التوزيــع دعــاً ماليــاً ضمنيــاً 
مــن املوازنــة الحكوميــة يقــّدر بنحــو 1% مــن الناتــج املحــيل اإلجــايل 
يف الضفــة و4-5% يف القطــاع. ولقــد أّدى العجــز املزمــن يف تســديد مثــن 
ــل إىل ظهــور مــا يعــرف باســم »صــايف  ــاء املســتوردة مــن إرسائي الكهرب
اإلقــراض« يف املوازنــة الفلســطينية. وقامــت إرسائيــل يف العــام 2015 مثــالً 
بخصــم 1 مليــار شــيكل مــن إيــرادات املقاصــة لصالــح رشكــة الكهربــاء 
اإلرسائيليــة. وبلغــت قيمــة الديــون املرتاكمــة لصالــح الرشكــة اإلرسائيليــة 

بســبب عــدم التســديد 2 مليــار شــيكل يف أيلــول 2016. 2

خيارات زيادة عرض الكهرباء 

ــد دراســة البنــك الــدويل عــى أّن هنــاك عــدداً مــن الخيــارات أمــام  تؤكّ
ــة. وتشــتمل  ــادة وتنويــع مصــادر عــرض الطاقــة الكهربائي فلســطني لزي

هــذه عــى التــايل :

ــار ممكــن  االســتمرار والتوّســع يف االســترياد مــن إرسائيــل. هــذا خي  •
النقــل ومحطــات  ولكّنــه يتطلــب اســتثارات كبــرية لخطــوط 
ــى  ــدرة ع ــت ق ــل أثبت ــة أّن إرسائي ــر الدراس ــايل. وتذك ــط الع الضغ
توفــري مضمــون وموثــوق للطاقــة، وإذا مــا تــّم حــل مشــكلة صــايف 
اإلقــراض فــإّن هنــاك إمكانيــة لزيــادة العــرض. وفلســطني هــي اآلن 
أهــم مســتورد مــن رشكــة الكهربــاء اإلرسائيليــة. وتعــاين هــذه الرشكة 
ــاً مــن مديونيــة ماليــة ومســتقبل غــري مضمــون نظــراً لتوّســع  حالي
املنتجــني املنافســني مــن القطــاع الخــاص يف الســنوات األخــرية، وهــو 

ــة لفلســطني. ــة أكــر جاذبي ــل تجاري ــر بدائ مــا ميكــن أن يوفّ
•  زيــادة االســترياد مــن األردن ومــرص. هــذا خيــار ممكــن عــى 
ــاع  ــل ارتف ــص، مث ــض النواق ــن بع ــم م ــى الرغ ــط ع ــدى املتوس امل
ــاء املســتوردة مــن األردن بســبب االعتــاد عــى الغــاز  مثــن الكهرب
ــاك.  ــر هن ــاح للتصدي ــض املت ــة الفائ ــي املســتورد، ومحدودي الطبيع
أّمــا بالنســبة إىل اإلســترياد مــن مــرص فــإّن املشــاكل األمنيــة يف ســيناء 
ومشــاكل عــدم التســديد وعــدم االلتــزام تحــد مــن إمكان التوّســع يف 
اإلســترياد عــى الرغــم مــن توفــر الفائــض وانخفــاض الســعر مقارنــة 
ــس  ــرص لي ــة إىل أّن األردن وم ــوه الدراس ــة. وتن ــاء اإلرسائيلي بالكهرب
لديهــا ضانــات للتســديد )مثــل حالــة إرسائيــل مــع مبالــغ املقاصــة( 

وهــو مــا ميكــن أن يعيــق التوّســع يف االســترياد.
ــة  ــة الكهربائي ــد الطاق ــل لتولي ــن إرسائي ــي م ــاز الطبيع اســترياد الغ  •
ــاز  ــل الغ ــوب لنق ــاء أنب ــى بن ــة ع ــل املوافق ــاً. أعطــت إرسائي محلي
ــاك  ــد هن ــة التولي ــد محط ــزة لتزوي ــقالن إىل غ ــن عس ــي م الطبيع
ــاق عــى تشــييد أنبــوب  بالغــاز عوضــاً عــن الديــزل، كــا تــّم االتّف
ــد  ــة )لتزوي ــاز اإلرسائيلي ــني بشــبكة الغ ــط جن ــم( يرب )بطــول 15 ك
ــاك  ــا هن ــى بناءه ــل ع ــري العم ــي يج ــة الت ــد الطاق ــة تولي محط
بطاقــة 400 ميغــا واط( .3 هــذا بالطبــع إىل جانــب إمكانيــة اســتغالل 
ــذا  ــزون  ه ــراض، إذ أّن مخ ــذه األغ ــن« له ــزة ماري ــل »غ ــاز حق غ
الحقــل )1.2 ترليــون قــدم مكعــب( ميكــن أن يشــّكل بديالً لالســترياد 

ــره. 4 ــم تطوي ــل يف حــال ت مــن إرسائي

تــّم التوّصــل إىل اتّفــاق بــني الحكومــة الفلســطينية وإرسائيــل حــول قيمــة الديــن لرشكــة الكهربــاء     -2

اإلرسائيليــة وحــول آليــة التســديد يف أيلــول 2016 )مــن أجــل معلومــات عــن هــذا اإلتفــاق انظــر 

قســم املاليــة العامــة يف املراقــب رقــم 47(.

ــة  ــك محط ــي متل ــة، الت ــد الطاق ــطني لتولي ــة فلس ــوم رشك ــأن تق ــاق ب ــع 2014 االتف ــم يف مطل ت    -3

التوليــد يف جنــني، بــرشاء 4.75 مليــار مــرت مكعــب مــن الغــاز الطبيعــي مــن إرسائيــل عــى أفــق 20 

ســنة. ولكــن تــم إلغــاء الصفقــة فيــا بعــد.

ــزة  ــل “غ ــن حق ــة ع ــات مفصل ــل معلوم ــن أج ــم 51 م ــب رق ــم 3 يف املراق ــدوق رق ــر الصن انظ    -4

ــل. ــذا الحق ــر ه ــات تطوي ــاريع وعقب ــن” ومش ماري
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ــاء. وضعــت  ــاج الكهرب ــة الشمســية إلنت ــع يف اســتغالل الطاق التوّس  •
ــا واط  ــد 130 ميغ ــل إىل تولي ــدف التوص ــطينية ه ــة الفلس الحكوم
ــاج  ــّن اإلنت ــام 2020. ولك ــول الع ــع حل مــن الطاقــة املتجــددة م
الفعــيل حاليــاً ال يزيــد عــى 18 ميغــا واط. هنــاك إمكانيــات ضخمــة 
للتوســع يف هــذا املجــال، مــع طاقــة توليــد تصــل إىل 630 ميغــا واط 
يف املناطــق »أ« و«ب«، و3,000 ميغــا واط يف املناطــق ج. ولكــن 
فــرص التوليــد مــن الطاقــة الشمســية يف غــزة محــدودة )160 ميغــا 

ــة املســاحة. ــط( بســبب محدودي واط فق
زيــادة فعاليــة اســتخدام الكهربــاء والحــد مــن الهــدر. يشــكل هــذا   •
مصــدراً مهــاً أيضــاً لزيــادة العــرض وتقليــص الطلــب عــى الكهربــاء 
ــنوياً(.  ــّدل 3.5% س ــى مع ــايض ع ــد امل ــزداد يف العق ــذي كان ي )ال
تعمــل الحكومــة اآلن عــى خطــة ترمــي إىل توفــري ما يعــادل 1% من 
االســتهالك ســنوياً حتــى 2020. ولكــن هنــاك خططــاً أكــر طموحــاً 
ــزة  ــتبدال األجه ــر اس ــايل ع ــد الت ــالل العق ــنوياً( خ ــري 5% س )توف
ــر  ــزات أك ــات، إضــاءة( بتجهي ــة )ثالجــات، مكيف ــة املنزلي الكهربائي
ــة  ــادة فعالي ــت أّن االســتثار بهــدف زي ــد ثب ــاء. ولق ــرياً للكهرب توف
الطاقــة أقــل مــن كلفــة االســتثار لزيــادة طاقــة التوليــد )5 ســنت 

ــد(. ــل 10 ســنت للتولي ــو واط/ســاعة مقاب ــكل كيل أمريــي ل

السيناريوهات واالسرتاتيجيات البديلة

قامــت الدراســة بتأطــري هــذه الخيــارات املختلفــة وتبويبهــا عــى شــكل 
ــى  ــب ع ــي بســد حاجــات الطل ــن أن تف خطــط اســتثار محــددة ميك
ــن  ــن م ــارات تتباي ــذه الخي ــح أّن ه ــن الواض ــطني. وم ــاء يف فلس الكهرب
حيــث تكاليــف اإلنتــاج، وفــرص التطبيــق، واملخاطــر. وكلّهــا أمــور يجــب 
أخذهــا باالعتبــار الختيــار البديــل األمثــل. ولتحقيــق هــذا الهــدف صاغت 
الدراســة ثالثــة ســيناريوهات مختلفــة وممكنــة تفي بســد حاجــة الطلب 

عــى الكهربــاء يف فلســطني يف املســتقبل: 

جدول 2: نتائج تطبيق السيناريو 1 مع حلول العام 2030

متوسط كلفة الطاقة 
(سنت/كيلوواط/ساعة)

االستثامر 
(مليون دوالر)

استرياد كهرباء 
(% من االستهالك)

توليد طاقة محلية 
(% من االستهالك)

توليد طاقة متجددة 
(% من االستهالك)

10.162,133453719الضفة الغربية

12.301,06647466قطاع غزة

ــاد فلســطني  ــد اعت ــث ال يزي ــر بحي ــق خطــة تطوي الســيناريو 1: تطبي
ــن %50  ــر م ــى أك ــرد ع ــدر منف ــن أي مص ــاء م ــترياد الكهرب ــى اس ع
مــن إجــايل االســتهالك. الســيناريو 2: االعتــاد عــى االســترياد إىل 
أقــى درجــة ممكنــة للوفــاء باحتياجــات الطلــب املتزايــد. الســيناريو3: 
االعتــاد عــى توليــد الطاقــة الكهربائيــة محليــاً إىل أقــى حــد ممكــن. 
ــة  ــوء مجموع ــى ض ــة ع ــل الثالث ــذه البدائ ــم ه ــة بتقيي ــت الدراس قام
مــن املعايــري هــي: الكلفــة املتوســطة لتوليــد الطاقــة، اإلنفــاق الرأســايل 
واالســتثارات الالزمــة يف كل ســيناريو، درجــة االعتاديــة عــى اســترياد 
الكهربــاء مــن إرسائيــل، درجــة االعتاديــة عــى اســترياد الغــاز الطبيعــي، 

ــد. ــة الشمســية للتولي درجــة اســتغالل الطاق
 

أظهــرت نتائــج تحليــل الســيناريوهات الثالثــة، عــى ضــوء املعايــري 
ــر  ــة واألك ــر جاذبي ــم 1 هــو الســيناريو األك الســابقة، أّن الســيناريو رق
ــة  ــر طاق ــيناريو تطوي ــذا الس ــي ه ــطني. ويقت ــبة لفلس ــذاً بالنس تحبي
ــي، إىل  ــاز الطبيع ــى الغ ــاداً ع ــاً اعت ــة محلي ــة الكهربائي ــد الطاق تولي
جانــب التوســع الحــاد يف اســتغالل الطاقــة الشمســية يف املناطــق »أ« و 
»ب« للوصــول إىل إنتــاج 500 ميغــا واط مــع حلــول العــام 2030 )وهــذا 
ــام  ــذا الع ــول ه ــع حل ــايل(. وم ــدف الح ــاف اله ــو 4-5 أضع ــادل نح يع
فــإن الســيناريو األكــر تحبيــذاً يــؤدي اىل خلــق تــوازن يف إشــباع الطلــب 
عــى الكهربــاء يف فلســطني مــن ثالثــة مصــادر: مــن الطاقــة املتجــددة، 
ــي،  ــاز الطبيع ــى الغ ــل ع ــات تعم ــن محط ــاً م ــدة محلي ــة املول والطاق
ــية  ــامل الرئيس ــدول 2 املع ــص الج ــل. ويلخ ــن إرسائي ــترياد م ــن االس وم

ــزة. ــة وقطــاع غ ــة الغربي ــن الضف ــذاً يف كل م ــر تحبي للســيناريو األك
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7-  األسعار والتضّخم1

ــة  ــعار مجموع ــؤرش ألس ــو م ــتهلك ه ــعار املس ــايس ألس ــم القي الرق
مختــارة مــن الســلع والخدمــات األساســية التــي تعكــس منــط 
ــد مــا. ويطلــق عــى  ــه املتوســطة يف بل االســتهالك الوســطي للعائل
مجموعــة هــذه الســلع والخدمات اســم »ســلّة االســتهالك«. ومعّدل 
التضخــم هــو معــدل االرتفــاع يف هــذا الرقــم القيــايس بــني تاريخــني 
محدديــن. ويعــر معــّدل التضخــم عــن التغــري يف القــّوة الرشائيــة 
للدخــل. إذ بافــرتاض ثبــات األجــور والرواتــب االســمية، فــإّن تضخــم 
األســعار مبقــدار 10% يف الســنة يعنــي أّن القــّوة الرشائيــة للدخــول 

انخفضــت بنفــس النســبة.

الرقم القيايس لألسعار

الربــع الرابــع: يبــني الشــكل 7-1 منحيــني، يصــور األول تطــور الرقــم 
القيــايس ألســعار املســتهلك )عــى املحــور األميــن( بــني الربــع األول 
ــى  ــس )ع ــاين فيقي ــى الث ــا املنحن ــع 2017، أّم ــع الراب 2010 والرب
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  ــع 110.46 يف الرب ــة م ــع 2017 إىل 110.94 مقارن ــع الراب يف الرب
الثالــث 2017. أي أّن معــّدل التضخــم بــني الربعــني الرابــع والثالــث 
2017 كان موجبــاً )ارتفــاع يف األســعار( بنســبة 0.43%. وجــاء هــذا 
ــة  ــات الكحولي ــة املرشوب ــعار مجموع ــاع أس ــة ارتف ــاع نتيج االرتف
ــتلزماته  ــكن ومس ــة املس ــعار مجموع ــبة 3.66%، وأس ــغ بنس والتب
بنســبة 1.22%، وأســعار مجموعــة النقــل واملواصــالت بنســبة 
0.33%، عــى الرغــم مــن انخفــاض أســعار مجموعــة خدمــات 
التعليــم مبقــدار 1.07%، وأســعار مجموعــة األقمشــة واملالبــس 
واألحذيــة مبقــدار 0.84%. كــا شــهد الربــع الرابــع 2017 تضخــاً 

ــع املناظــر 2016. ــع الرب ــة م ــاً نســبته 0.54% باملقارن موجب

املقارنــة الســنوية: ســّجل الرقــم القيــايس العــام ألســعار املســتهلك 
ــود  ــام 2017. ويع ــالل الع ــبته 0.21% خ ــاً نس ــطني ارتفاع يف فلس
الســبب الرئيــس يف هــذا االرتفــاع إىل ارتفــاع أســعار ســلع وخدمــات 
تبلــغ  والتــي  بنســبة %3.41،  املســكن ومســتلزماته  مجموعــة 
أهميتهــا النســبية حــوايل 9% يف ســلة املســتهلك الفلســطيني. ومــن 
بــني اســعار هــذه املجموعــة ارتفعــت أســعار الغــاز بنســبة %8.99، 
وأســعار املحروقــات الســائلة بنســبة 6.36%، وتعرفــة الكهربــاء 
ــات  ــة الخدم ــعار مجموع ــاً أس ــت أيض ــا ارتفع ــبة 2.16%. ك بنس
الطبيــة بنســبة 1.62%. باملقابــل، انخفضــت أســعار الســلع ضمــن 
ــدار %0.97،  ــة مبق ــات املرطب ــة واملرشوب ــواد الغذائي ــة امل مجموع
والتــي تبلــغ أهميتهــا النســبية حــوايل 35% يف ســلة املســتهلك 
مبقــدار  الطازجــة  اللحــوم  أســعار  انخفضــت  إذ  الفلســطيني. 
ــرضوات  ــعار الخ ــدار 5.67%، وأس ــني مبق ــعار الطح 11.13%، وأس
ــعار  ــدار 3.72%، وأس ــعار األرز مبق ــدار 3.99%، وأس ــة مبق املجفف
الدواجــن الطازجــة مبقــدار 2.46%، عــى الرغــم مــن ارتفــاع أســعار 
ــبة  ــة بنس ــرضوات الطازج ــعار الخ ــبة 6.07%، وأس ــات بنس الدرني
ــعار  ــجلت أس ــبة 5.73%. س ــازج بنس ــض الط ــعار البي 5.90%، وأس
خدمــات التعليــم أيضــاً انخفاضــاً مقــداره 0.61%خــالل العــام 

مصــدر األرقــام يف هــذا القســم: الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، 2018.  مســوح األرقــام     -1

ــة. ــّوة الرشائي ــاب الق ــطينية الحتس ــد الفلس ــلطة النق ــع س ــاون م ــية، 2010 - 2017. بالتع القياس

2017 مقارنــة بالعــام 2016، والتــي تبلــغ أهميتهــا النســبية حــوايل 
ــطيني. ــتهلك الفلس ــلة املس 3% يف س

ــدل  ــطني أّن مع ــتهلك يف فلس ــعار املس ــام ألس ــن األرق ــتدل م ويس
التضخــم بلــغ 10.98% يف األعــوام الثانيــة بــني 2010 و2017، كــا 

ــة العــام 2017. بلــغ 43.17% بــني العــام 2004 وحتــى نهاي

أسعار الجملة وأسعار املنتج

الربــع الرابــع: انخفــض الرقــم القيــايس ألســعار الجملــة )ســعر البيــع 
إىل تجــار التجزئــة( مبقــدار 0.16% بــني الربــع الرابــع 2017 والثالــث 
ــة  ــة للســلع املحلي ــج هــذا عــن انخفــاض أســعار الجمل 2017. ونت
ــة للســلع املســتوردة  مبقــدار 2.19%، بينــا ســجلت أســعار الجمل
ارتفاعــاً نســبته 1.20%. كــا انخفــض الرقــم القيــايس ألســعار املنتــج 
ــني  ــون( مبقــدار 2.57% ب ــي يتلّقاهــا املنتجــون املحلّي )األســعار الت
الربعــني، ونتــج هــذا االنخفــاض عــن انخفــاض أســعار املنتج للســلع 
املنتجــة واملســتهلكة محليــاً مبقــدار 2.80%، وأســعار املنتــج للســلع 
ــدار 0.60% )انظــر الشــكل  ــاً ومصــدرة للخــارج مبق املنتجــة محلي
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شكل 7-1: تطّور الرقم القيايس ألسعار املستهلك 
ومعّدل التضخم (سنة األساس 2010)

شكل 7-2: تطّور الرقم القيايس ألسعار الجملة وأسعار املنتج
(سنة األساس 2007)
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ــة  ــعار الجمل ــام ألس ــايس الع ــم القي ــجل الرق ــنوية: س ــة الس املقارن
انخفاضــاً مقــداره 1.17% خــالل العــام 2017 مقارنــة بالعــام 2016. 
ويعــود الســبب الرئيــي لهــذا إىل انخفــاض أســعار الســلع ضمــن 
مجموعــة صيــد األســاك مبقــدار 22.80%، وأســعار الســلع ضمــن 
مجموعــة الزراعــة مبقــدار 2.18% عــى الرغــم مــن ارتفــاع أســعار 
الســلع ضمــن مجموعــة التعديــن واســتغالل املحاجــر بنســبة 
2.97%. ولقــد ســجلت أســعار الجملــة للســلع املحليــة خــالل العــام 
2017 انخفاضــاً مقــداره 1.58%، يف حــني ارتفعــت أســعار الجملــة 

ــة بالعــام الســابق. للســلع املســتوردة بنســبة 0.21% مقارن

مــن ناحيــة أخــرى، ســجل الرقــم القيــايس العــام ألســعار املنتــج يف 
فلســطني ارتفاعــاً نســبته 0.88% خــالل العــام 2017 مقارنــة بالعــام 
ــج 101.15  ــعار املنت ــام ألس ــايس الع ــم القي ــغ الرق ــث بل 2016، حي
ــاع إىل  ــذا االرتف ــي له ــود الســبب الرئي ــع 100.27. ويع ــة م مقارن
ــاه وأنشــطة الــرصف  ارتفــاع أســعار ســلع وخدمــات إمــدادات املي
ــاء  ــدادات الكهرب ــعار إم ــبة 7.65%، وأس ــات بنس ــي والنفاي الصح

والغــاز والبخــار وتكييــف الهــواء بنســبة %6.13. 

األسعار والقوة الرشائية 2

ــاد  ــم يف االقتص ــّدل التضخ ــس مع ــيكل:  يقي ــة للش ــوة الرشائي الق
تطــّور القــوة الرشائيــة لــدى األفــراد الذيــن يتلقــون رواتبهــم 
ــور  ــة، أي أن تط ــذه العمل ــم به ــل دخله ــون كام ــيكل وينفق بالش
ــري  ــدل التغ ــس مع ــادل ويعاك ــة يع ــذه العمل ــة له ــوة الرشائي الق
ــزي  ــاز املرك ــات الجه ــري بيان ــرتة. وتش ــس الف ــالل نف ــعار خ يف األس
ــو  ــتهلك بنح ــعار املس ــؤرش أس ــاع م ــطيني إىل ارتف ــاء الفلس لإلحص
0.43% خــالل الربــع الرابــع 2017 مقارنــة بالربــع الســابق، وهــو ما 
يعنــي تراجــع القــوة الرشائيــة بعملــة الشــيكل بنفــس املقــدار. كــا 
تراجعــت القــوة الرشائيــة خــالل هــذا الربــع لعملــة الشــيكل بنحــو 
ــة  ــاس املقارن ــى أس ــا ع ــر 2016. أّم ــع املناظ ــة بالرب 0.54% مقارن
ــو  ــيكل بنح ــة الش ــة لعمل ــوة الرشائي ــت الق ــد تراجع ــنوية فق الس
ــكل  ــر الش ــام 2016 )انظ ــة بالع ــام 2017 مقارن ــالل الع 0.21% خ
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ــا “القــدرة عــى رشاء الســلع والخدمــات باســتخدام مــا ميلكــه  ــة عــى أنّه تعــرّف القــوة الرشائي    -2

الفــرد مــن دخــل، وتعتمــد عــى دخــل املســتهلك وعــى التغــري يف معــّدل األســعار وســعر رصف 

ــات الدخــل = معــّدل التغــري يف  ــة بافــرتاض ثب ــإّن التغــري يف القــوة الرشائي ــك ف ــة. عــى ذل العمل

ــّدل التضخــم.. ــل الشــيكل - مع ــة مقاب ســعر رصف العمل

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

ــة للــدوالر: شــهد الربــع الرابــع 2017 تراجــع قيمــة  القــّوة الرشائي
ــع  ــة بالرب ــو 1.32%، و8.30% مقارن ــيكل بنح ــل الش ــدوالر مقاب ال
ــم  ــدل التضخ ــغ مع ــل بل ــب. باملقاب ــى الرتتي ــر ع ــابق واملناظ الس
نحــو 0.43% و0.54% خــالل نفــس الفــرتة. وبنــاًء عــى ذلــك، فــإّن 
القــوة الرشائيــة لألفــراد الذيــن يتلقــون رواتبهــم بالــدوالر وينفقــون 
ــع  ــع الراب ــد تراجعــت خــالل الرب ــم بالشــيكل، ق ــل مرصوفاته كام
2017 بنحــو 1.75% و8.84% مقارنــة بالربــع الســابق واملناظــر 
ــيكل.  ــل الش ــدوالر مقاب ــة ال ــاض قيم ــة انخف ــوايل، نتيج ــى الت ع
ــت  ــعر رصف ثاب ــدوالر بس ــع ال ــار األردين م ــاط الدين ــراً الرتب ونظ
فقــد شــهدت القــوة الرشائيــة للدينــار ذات التطــورات تقريبــاً 

ــكل 3-6(. ــر الش )انظ

أّمــا عــى األســاس الســنوي فقــد انخفضــت القــوة الرشائيــة لألفــراد 
ــم  ــل مرصوفاته ــون كام ــدوالر وينفق ــم بال ــون رواتبه ــن يتلق الذي
بالشــيكل بنحــو 6.37% خــالل العــام 2017 مقارنــة بالعــام 2016، 
ــدوالر  ــعر رصف ال ــبيا يف س ــاد نس ــع الح ــك اىل الرتاج ــزى ذل ويع
مقابــل الشــيكل، حيــث انخفــض ســعر الــرصف بنســبة 6.16% بــني 
العامــني، وهــي أيضــا ذات نســبة االنخفــاض التــي شــهدها الدينــار.
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يوفـّـر كتــاب اإلحصــاء الســنوي ملدينــة القــدس معلومــات عن مســتويات 
الفقــر يف إرسائيــل بشــكل عــام، ويف مدينــة القــدس بشــكل خــاص. كــا 
ــر الكتــاب معلومــات عــن تــوزّع الفقــر بــني املجموعــات الســكانية  يوفّ
ــام عــى الرغــم مــن عــدم  ــد مراجعــة هــذه األرق املختلفــة. ومــن املفي
ــع ســكان  ــة م ــدس الرشقي ــني ســكان الق ــع ب ــالل وبالجم ــرار باإلحت اإلق
ــة. والهــدف مــن العــرض هــو  ــني بالقــدس الغربي املســتعمرات والقاطن
القــاء بعــض الضــوء عــى الواقــع املعــاىش للفلســطينيني يف القــدس 

ــة بعــد نصــف قــرن مــن اإللحــاق يف اإلقتصــاد اإلرسائيــيل.   الرشقي

خــط الفقــر النســبي يف إرسائيــل، للفــرد املعيــاري، هــو الــذي يقــل عــن 
50% مــن متوســط الدخــل املتــاح يف إرسائيــل. الدخــل املتــاح هــو دخــل 
ــة  ــالت الخاصــة واملســاعدات الحكومي ــة التحوي ــه كاف ــاً إلي الفــرد مضاف
ومطروحــاً منــه الرضائــب. أّمــا الشــخص املعيــاري فهــو الفــرد كــا يتــم 
ترجيحــه ألغــراض حســاب مســتويات الحيــاة. عــى ســبيل املثــال، األرسة 
ــني، ولكــن األرسة  ــل بشــخصني معياري ــن شــخصني تتمث ــي تتكــون م الت
مــن ثالثــة أفــراد تعــادل 2.65 أشــخاص معياريــني، وذات األفــراد األربعــة 
تعــادل 3.20 أشــخاص معياريــني، وهكــذا وصــوالً إىل األرسة ذات 9 أفــراد 

التــي تعــادل 5.6 أفــراد معياريــني. 

ــف  ــى ضــوء التعري ــل، ع ــر النســبي يف إرسائي ــط الفق ــغ مســتوى خ بل
ــام 2014.  ــاري يف الع الســابق، 2,461.25 شــيكل شــهرياً للشــخص املعي
هــذا يعنــي مثــالً أّن خــط الفقــر للعائلــة املكونــة مــن 9 أفــراد يســاوي 
ــاً بـــ    ــاري مرضوب 13,783 شــيكل شــهرياً )= خــط الفقــر للشــخص املعي

ــراد(. 5.6 أف

صندوق 7: الفقر يف إرسائيل ويف القدس

يوثّــق الجــدول 1 الرتكّــز الكبــري للفقــر يف أوســاط الفلســطينيني يف 
ــه بشــكل خــاص. إذ أّن %48  ــام، ويف القــدس املحتل ــل بشــكل ع إرسائي
ــط  ــع 13.4% فق ــة م ــرية مقارن ــل فق ــة يف إرسائي ــالت العربي ــن العائ م
ــل إىل %79  ــبة تص ــإّن النس ــدس ف ــا يف الق ــة. أّم ــالت اليهودي ــني العائ ب
يف الوســط العــريب مقارنــة مــع 21.4% بــني العائــالت اليهوديــة. ويُشــري 
تقريــر منظمــة التعــاون والتطويــر االقتصــادي األخــري إىل أّن الفقــر 
النســبي يف إرسائيــل هــو مــن بــني األعــى يف دول املنظمــة الذيــن يبلــغ 
ــود  ــني اليه ــوة الواســعة ب ــر عــى اله ــد التقري ــة. ويؤكّ عددهــم 35 دول
ــم،  ــور، والتعلي ــل, ويف األج ــوق العم ــاركة يف س ــال املش ــرب يف مج والع
واألداء املــدريس، ويف مالمئــة البنيــة التحتيــة، ويف توفــر املهــارات املهنيــة. 
ويتوّصــل التقريــر إىل أّن االســتمرار يف تجاهــل هــذه الفجوات، واســتدامة 
عــدم التاســك والتاثــل املجتمعــي ســيؤدي إىل انحــدار مســتوى الحيــاة 
النســبي يف إرسائيــل، حيــث سيتوســع التبايــن بــني متوســط الناتــج املحيل 
ــادي  ــر االقتص ــاون والتطوي ــة دول التع ــط يف منظم ــل واملتوس يف إرسائي

مــن – 16% يف 2016 اىل – 28 يف العــام 2060. 1

ــى  ــة أع ــر بدرج ــن الفق ــاين م ــدس تع ــاً أّن الق ــدول 1 أيض ــح الج يوض
مــن املتوســط العــام يف إرسائيــل. إذ أّن نســبة الفقــر بــني أطفــال مدينــة 
القــدس )60.6%( تعــادل ضعــف نســبة فقــر األطفــال يف إرسائيــل. 
وتوّضــح أرقــام الجــدول أيضــاً أّن حــّدة الفقــر أشــد لــدى الفقــراء العــرب 
مقارنــة بالفقــراء اليهــود. إذ أّن الفجــوة بــني متوســط دخــل األرسة 
الفقــرية وخــط الفقــر تبلــغ 44% عنــد الفقــراء العــرب يف القــدس مقارنــة 
مــع فجــوة بنســبة 35.2% لــدى العائــالت اليهوديــة الفقــرية يف القــدس 
أيضــاً. ويشــري الســطر األخــري يف الجــدول إىل أّن متوســط الدخــل املتــاح 
للعــرب يف إرسائيــل نحــو 50% مــن متوســط الدخــل املتــاح يف إرسائيــل 
بشــكل عــام. وتنخفــض هــذه إىل نحــو 31% فقــط بالعالقــة مــع متوســط 

الدخــل املتــاح للفلســطينيني يف القــدس.

1 OECD: Economic Survey of Israel, 2018. http://www.oecd.
org/economy/economic-survey-israel.htm

الجدول 1: مؤرشات الفقر يف القدس ويف إرسائيل (2014) %

WWW.JIIS.IL )2016( الكتاب اإلحصايئ السنوي رقم 30. معهد القدس لبحث السياسات

القدس الرشقية والغربيةإرسائيل

إجاميلعربيهودإجاميلعربيهود

* نسبة الفقراء )% من مجموعات السكان(

13.448.118.821.479.137.1   -  عائالت 

14.850.622.028.481.848.6   -  أفراد

21.760.731.041.286.660.6   -  أطفال

31.737.934.635.244.140.9* الفجوة بني متوسط الدخل وخط الفقر %

* متوسط الدخل املتاح كنسبة من متوسط 

الدخل يف إرسائيل 
107.650.4100.097.630.879.5
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8-  التجارة الخارجية1 

امليزان التجاري 

الربــع الرابــع: بلغــت قيمــة الــواردات الســلعية »املرصــودة«2  يف 
الربــع الرابــع 2017 نحــو 1,370.9 مليــون دوالر، وهــي نفــس القيمــة 
ــواردات  ــع املناظــر ســجلت ال ــع الرب ــة م ــع الســابق. وباملقارن يف الرب
الســلعية  يف الربــع الرابــع 2017 ارتفاعــاً بنســبة 3%. أّمــا الصــادرات 
الســلعية املرصــودة فقــد شــكلت  مــا يقــارب 20% مــن قيمــة 
الــواردات، وقــد ارتفعــت بنســبة 8% مقارنــة مــع الربــع الســابق كــا 
ــابق.  ــام الس ــن الع ــر م ــع املناظ ــة بالرب ــبة 9% مقارن ــت بنس ارتفع
وميثــل الفــارق بــني الصــادرات والــواردات العجــز يف امليــزان التجــاري 
الســلعي والــذي بلــغ  1,096.1 مليــون دوالر. ولقــد تــّم تحســن هــذا 
العجــز بشــكل طفيــف نتيجــة الفائــض يف ميــزان تبــادل الخدمــات مــع 

ــون دوالر )انظــر الشــكلني 8-1 و2-8(. ــغ 7.6 ملي ــذي بل ــل ال إرسائي

املقارنــة الســنوية: بلغــت قيمــة الــواردات الســلعية املرصــودة 
ــبة  ــت بنس ــد ارتفع ــون دوالر وق ــو  5,303.1 ملي ــام 2017 نح لع
ــودة  ــلعية املرص ــادرات الس ــا الص ــام 2016. أّم ــع ع ــة م 5% مقارن
فقــد بلغــت قيمتهــا حــوايل 1,038.2 وســّجلت ارتفاعــاً بنســبة %12 
مقارنــة بعــام 2016. ونتيجــة لذلــك بلــغ العجــز يف امليــزان التجــاري 
الســلعي 4,264.9 مليــون دوالر. وطــرأ تحســن طفيــف عــى العجــز 
هــذا نتيجــة الفائــض يف ميــزان الخدمــات مــع إرسائيــل الــذي بلــغ 

ــون دوالر )انظــر الشــكلني 8-3 و4-8(. 33.2 ملي

ميزان املدفوعات

الحســاب الجــاري يف ميــزان املدفوعــات هــو صــايف الرتاكــم يف ثالثــة 
موازيــن فرعيــة هــي 1( امليــزان التجــاري، أو صــايف قيمــة الصادرات 
ــزان الدخــل، أو صــايف  ــات. 2( مي ــن  الســلع والخدم ــواردات م وال
ــال  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.

الربــع الرابــع: بلــغ عجــز الحســاب الجــاري الفلســطيني )وهــو أيضــاً مــا 
يطلــق عليــه اســم عجــز ميــزان املدفوعــات( 303.6 مليــون دوالر يف الربــع 
الرابــع 2017، وهــو مــا يعــادل 8% مــن الناتــج املحــيل اإلجــايل باألســعار 
ــاري  ــزان التج ــز يف املي ــة عج ــاري نتيج ــزان الج ــز املي ــاء عج ــة. ج الجاري
ــن  ــاً م ــد أساس ــل )تولّ ــزان الدخ ــض يف مي ــل فائ ــون(، مقاب )1,386.6 ملي
تعويضــات العاملــني يف إرسائيــل( مبقــدار 544.3 مليــون، وفائــض يف ميــزان 

ــون دوالر. )انظــر جــدول 1-8(. ــدار 538.7 ملي ــة مبق ــالت الجاري التحوي

جــرى متويــل عجــز امليــزان الجــاري هــذا مــن الحســاب الرأســايل 
ــرضوري  ــن ال ــون دوالر. وم ــغ  313.4 ملي ــر مبل ــذي وفّ ــايل، ال وامل

مصــدر األرقــام يف هــذا القســم: الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني 2018، إحصــاءات التجــارة     -1

الخارجيــة املرصــودة. والجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني وســلطة النقــد الفلســطينية 2018، 

النتائــج األوليــة مليــزان املدفوعــات الفلســطيني الربــع الرابــع 2017.

ــع  ــارة م ــة )للتج ــري املقاص ــّجلة يف فوات ــارة املس ــام التج ــي أرق ــودة ه ــلعية املرص ــارة الس التج    -2

إرسائيــل( والبيانــات الجمركيــة )التجــارة املبــارشة مــع العــامل الخارجــي(. يُضــاف إىل ذلــك أرقــام 

التجــارة باملــواد الزراعيــة )التــي تقــوم وزارة الزراعــة بتســجيلها(. أرقــام التجــارة املرصــودة هــي 

ــام  ــرات األرق ــطينية. تقدي ــة الفلس ــارة الخارجي ــة للتج ــام الفعلي ــن األرق ــوظ م ــكل ملح أدىن بش

ــطيني. ــات الفلس ــزان املدفوع ــا يف مي ــم وضعه ــة يت الفعلي

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

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

شكل 8-3: صادرات وواردات السلع املرصودة 
يف 2016 و 2017 (مليون دوالر)
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شكل 8-4: صادرات وواردات الخدمات املرصودة 
مع إرسائيل يف 2016 و2017 (مليون دوالر)

االنتبــاه إىل أّن هــذا البنــد )الحســاب الرأســايل والحســاب املــايل( 
ميثّــل دينــا عــى االقتصــاد الوطنــي، طاملــا كانــت قيمتــه موجبــة.

الفلســطيني  الجــاري  بلــغ عجــز الحســاب  الســنوية:  املقارنــة 
1,563.7 مليــون دوالر يف العــام 2017، وهــو أقــل بنســبة %20   
ــاع يف  ــام املــايض. وجــاء هــذا أساســاً بســبب االرتف عــن عجــز الع
ــز  ــا زاد عج ــني. ك ــني العام ــبة 29%( ب ــة )بنس ــالت الجاري التحوي
امليــزان التجــاري بنســبة 2% أّمــا ميــزان الدخــل فقــد شــهد تحســناً  
بنســبة 5% )انظــر الجــدول 8-1(. جــرى متويــل عجــز ميــزان 
املدفوعــات هــذا مــن الحســاب الرأســايل واملــايل، الــذي وفـّـر مبلــغ 
1,395.2 مليــون دوالر. مــن املفــرتض نظريــاً أن يحــدث تــوازن تــام 
بــني عجــز الحســاب الجــاري وفائــض الحســاب الرأســايل واملــايل. 
أي أّن القيمــة الصافيــة لهــا يجــب أن تســاوي صفــر. ولكــن 
ــات أو  ــارق بينهــا، بســبب نقــص البيان ــاك ف ــا يكــون هن ــاً م غالب
ــهو  ــاب الس ــد »حس ــت بن ــجيله تح ــم تس ــا يت ــو م ــب، وه التهري
والخطــأ«. ويالحــظ أن قيمــة هــذا البنــد انخفضــت بــني العامــني. 

االستثامرات الدولية

بلغــت قيمــة األصــول الخارجيــة لالقتصــاد الفلســطيني نهايــة الربــع 
الرابــع 2017 نحــو 6,455 مليــون دوالر. وشــّكل االســتثار املبــارش 
ــغ  ــل، بل ــا 7%، واســتثارات الحافظــة 16%. باملقاب يف الخــارج منه
إجــايل أرصــدة الخصــوم عــى االقتصــاد حــوايل 5,082 مليــون 

ــا. ــارش 53% منه دوالر، شــكل االســتثار املب

ــطني  ــني يف فلس ــن أّن املقيم ــوم ع ــول والخص ــني األص ــارق ب ــر الف يع
ــا »يســتثمر«  ــر م ــارج أك ــون دوالر يف الخ »يســتثمرون«  1,373 ملي
غــري املقيمــني يف فلســطني. ولكــن يتوجــب االنتبــاه إىل أّن جــزءاً كبــرياً 
ــاً مــن  ــة )غالب ــارة عــن إيداعــات نقدي مــن األصــول )65.2%( هــو عب
ــت  ــات ليس ــذه اإليداع ــة، وه ــوك الخارجي ــة( يف البن ــارف املحلي املص
اســتثارات فلســطينية يف الخــارج باملعنــى املعــروف لالســتثار. وإذا ما 
أخذنــا االســتثارات املبــارشة فقــط بعــني االعتبــار فــإّن األرقــام تشــري 
ــد  ــذة يف فلســطني تزي ــارشة املنف ــني املب ــري املقيم ــتثارات غ إىل أّن اس
ــاع  ــة والقط ــني يف الضف ــة للمقيم ــارشة الخارجي ــتثارات املب ــى االس ع

ــكل 5-8(. ــر الش ــون دوالر. )انظ ــدار  2,281 ملي ــطينيني مبق الفلس

شكل 8-5: رصيد االستثامرات الدولية (يف نهاية
 الربع الرابع 2017) (مليون دوالر) 

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

20162017الربع الرابع 2017الربع الرابع 2016
(5,374.2)(5,246.2)(1,386.6)(1,386.3)1. امليزان التجاري للسلع والخدمات**

)4,439.1()4,327.4()1,145.9()1,143.9(      - صايف السلع
)935.1()918.8()240.7()242.4(      - صايف الخدمات

2491.3544.31,896.01,991.9. ميزان الدخل
3365.4538.71,408.61,818.6. ميزان التحويالت الجارية

(1,563.7)(1,941.6)(303.6)(529.6)4 الحساب الجاري (1+2+3)
5468.7313.41,701.51,395.2. صايف الحساب الرأساميل واملايل

237.6168.5(9.8)660.9. صايف السهو والخطأ**

* البيانات باستثناء الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إرسائيل عام 1967.
** تم احتساب قيمة التمويل االستثنايئ يف صايف السهو والخطأ. ولذلك فإن قيمة السهو والخطأ ال تعادل الفرق بني 

الحساب الجاري والرأسايل.
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ــبب  ــام 2007 بس ــذ الع ــادي من ــار اقتص ــن حص ــزة م ــكان غ ــاين س  يع
ــّدم  ــرصي. يق ــب امل ــيل والجان ــب اإلرسائي ــن الجان ــة م ــود املفروض القي
ــر املتوفــرة يف القطــاع مــع تســجيل ألداء  هــذا الصنــدوق عرضــاً للمعاب

ــة. ــرتة املاضي ــر خــالل الف هــذه املعاب

هنــاك ســتة معابــر مــن/إىل قطــاع غــزة، ولهــذه املعابــر اســتخدامات مختلفــة 
بالعالقــة مــع مــرور األفــراد وحركــة البضائــع ودخــول الوقــود.1  يوّضــح الجدول 
ــح،  ــر رف ــاً )مع ــع حالي ــكل متقط ــل بش ــط تعم ــر فق ــة معاب ــاك ثالث 1 أّن هن
معــر بيــت حانــون، معــر كــرم أبــو ســامل(، يف حــني أّن املعابــر الثالثــة األخــرى 
مغلقــة منــذ العــام 2011. ويوضــح الشــكل 1 املواقــع املختلفــة لهــذه املعابــر. 

جدول 1: أسامء ومواقع وأهمية معابر قطاع غزة والجهات املسرية لها

الحالةالوظيفةالسيطرةاملوقعاملعرب

بيت 
حانون

شايل مدينة 
إرسائيلغزة

عبور الحاالت املرضية 
الفلسطينية والدبلوماسيني 

والصحافة والبعثات األجنبية 
والعال وتجار القطاع الراغبون 

يف الدخول بتصاريح إىل إرسائيل، 
كا متر منه الصحف واملطبوعات

يعمل 
بشكل 

محدود 
ومتقطع

كرم أبو 
سامل

الحدود 
املرصية 

الفلسطينية 
اإلرسائيلية

إرسائيل 
بالتنسيق مع 

مرص

مخصص للبضائع )ويستخدم 
كبديل ملعر رفح أحياناً(**

يعمل 
بشكل جزيئ

رفح
الحدود 
املرصية 

الفلسطينية

فلسطيني 
بالتنسيق مع 

مرص/رقابة 
أوروبية

مخصص ملرور األفراد والبضائع 
باتجاهني

يعمل 
بشكل 
متقطع

مخصص ملرور البضائع إرسائيلرشق غزةاملنطار
باتجاهني

مغلق 
*2007/2011

رشق مدينة العودة
مخصص لحركة البضائع إىل إرسائيلرفح

قطاع غزة فقط
مغلق 
2011

الشجاعية
حي الشجاعية 

رشق مدينة 
غزة

مخصص السترياد الوقود إىل إرسائيل
القطاع

مغلق 
**2011

* قامــت إرسائيــل عــام 2007 بإغــالق معــر املنطــار مــا عــدا القشــاط الناقــل )وهــو مخصــص 
لنقــل املــواد الســائبة مثــل الحصمــة والــرتاب وغريهــا(، ثــم قامــت إرسائيــل بإغالقــه بالكامــل 

يف العــام 2011.

**بعد إغالق معر الشجاعية، يتم إدخال الوقود إىل القطاع عر معري كرم أبو سامل ومعر رفح.
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/citiesan- ــرة.  املصــدر: املوقــع االلكــرتوين للجزي
dregions/2017/2/14/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%82%

D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9

معرب رفح

ــراد  ــة األف ــايس لحرك ــر أس ــو مع ــة ه ــدود املرصي ــى الح ــح ع ــر رف مع
مــن وإىل  قطــاع غــزة. وتفــرض مــرص العديــد مــن القيــود عــى حركــة 
ــح  ــح معــر رف ــام إغــالق وفت ــح الشــكل 2 أي الســكان عــر املعــر. يوّض
منــذ العــام 2006 وحتــى نهايــة شــهر شــباط مــن العــام 2018. ويســتفاد 
مــن الشــكل أّن عــدد أيــام عمــل املعــر يف كامــل العــام 2017 بلــغ 36 
يومــاً فقــط )مــن أيــام الســنة الـــ 365(. وهــذا أكــر أعــوام اإلغــالق بعــد 
ــك كان املعــر  ــوم عمــل. كذل ــذي مل يشــهد ســوى 32 ي ــام 2015، ال الع

ــام الشــهر األول مــن العــام 2018. مغلــق يف كافــة أي

ــح، وهــو مخصــص  ــر البل ــس ودي ــني خــان يون ــع ب ــرارة ويق ــاك معــر آخــر يُدعــى معــر الق هن    -1

ــط. ــة فق ــكرية اإلرسائيلي ــركات العس للتح

صندوق 8: معابر قطاع غزة

شكل 1: معابر قطاع غزة

شكل 2: عدد أيام إغالق وفتح معرب رفح

*2018: حتى نهاية شهر شباط من العام 2018
املصــدر: املوقــع االلكــرتوين لألمــم املتحــدة، مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية 

 .)OCHA(
https://www.ochaopt.org/page/gaza-crossings-movement-people-and-
goods#
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ــد  ــة إىل تقيي ــح يف الســنوات املاضي ــر رف ــم ملع أّدى اإلغــالق شــبه الدائ
ــدد  ــح الشــكل 3 أن ع ــن وإىل مــرص. يوّض ــة املســافرين م ــري يف حرك كب
املســافرين عــر املعــر يف العــام 2016 باالتجاهــني  بلــغ 43 ألــف يف 44 
ــا املعــر، وهــو مــا يعــادل نحــو %10  ــام التــي عمــل فيه ــوم مــن األي ي

فقــط مــن عــدد املســافرين عــر املعــر يف العــام 2012. 

معرب بيت حانون

ــة  ــة لحرك ــث األهمي ــن حي ــاين م ــر الث ــو املع ــون ه ــت حان ــر بي مع
ــة  ــاالت املرضي ــور الح ــر لعب ــذا املع ــتخدم ه ــزة. ويس ــاع غ ــكان قط س
الفلســطينية ولحركــة البعثــات األجنبيــة والصحفيــني وغريهــم مــن وإىل 
إرسائيــل. ويوضــح الشــكل 4 خــروج األفــراد مــن قطــاع غــزة إىل إرسائيــل 
عــر املعــر  )نظــراً ألّن مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية التابــع لألمــم 
ــخص  ــني أّن 82,809 ش ــط(. ويب ــن فق ــداد املغادري ــّجل أع ــدة يس املتح
مــروا مغادريــن قطــاع غــزة يف العــام 2017. هــذا أقــل بشــكل ملحــوظ 
مــن أعــداد املغادريــن يف العامــني الســابقني 2015 و2016. كــا أّن عــدد 
املغادريــن يف الشــهرين األولــني مــن العــام 2018 بلــغ 14,496 شــخص، 

وهــو أقــل مــن العــدد املناظــر يف األعــوام الثالثــة الســابقة.

ــام 2017  ــن يف الع ــخاص املغادري ــة األش ــر يف طبيعة/وظيف ــد النظ وعن
نجــد أّن 36% منهــم رجــال أعــال/ تجــار و30% مــن حملــة التصاريــح 
الطبيــة و13% مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة و12% أشــخاص يعملــون 
يف املنظــات الدوليــة أو مــن حملــة الهويــة اإلرسائيليــة. وتــوزّع العــدد 

املتبقــي )9%( بــني مصلــني وزيــارات للســجناء وللمقابــالت األمنيــة.

حركة البضائع

ــل  ــح لنق بعــد إغــالق معــري املنطــار والعــودة، يجــري اســتخدام معــر رف
ــو ســامل  ــم اســتخدام معــر أب ــع إىل داخــل القطــاع فقــط، يف حــني يت البضائ
لنقــل البضائــع مــن داخــل القطــاع وإىل خارجــه أيضــاً، مبــا فيهــا البضائــع مــن 
وإىل الضفــة الغربيــة. ولقــد شــهدت طبيعــة املــواد املســتوردة إىل قطــاع غــزة 
ــذي ألحقــه العــدوان  ــار ال تغــرياً ملحوظــاً يف الســنوات األخــرية نتيجــة الدم
اإلرسائيــيل باملرافــق واألبنيــة والبنيــة لتحتيــة، والــذي أّدى بــدوره إىل زيــادة 
ــور  ــار. يص ــادة اإلع ــة إع ــل عملي ــن أج ــاع م ــاء إىل القط ــواد البن ــال م إدخ
الشــكل 5 أعــداد وأنــواع حمــوالت الشــاحنات التــي دخلــت قطــاع غــزة عــر 
ــغ إجــايل عــدد هــذه الشــاحنات  ــام 2017. بل ــو ســامل يف الع ــرم أب معــر ك
118,510 شــاحنة. وهــذا العــدد أقــل مــن عــدد الشــاحنات الداخلــة يف العــام 

2016، ولكنــه أكــر مــن ضعــف عددهــا يف العــام 2014. 

ــاع يف  ــة للقط ــاحنات الداخل ــن الش ــن 60% م ــر م ــة أك ــت حمول كان
العــام 2017 هــي مــواد بنــاء. أّمــا حّصــة املــواد الغذائيــة فبلغــت %20  
ــرض  ــل تف ــوم أّن إرسائي ــن املعل ــر الشــكل 5(. وم ــن الشــاحنات )انظ م
ــة إىل  ــع الداخل ــات البضائ ــات وكمي ــى نوعي ــة ع ــة للغاي ــاً صارم رشوط
القطــاع وعــى الجهــات التــي تذهــب إليهــا املســتوردات. وهنــاك أنواعــاً 
ــع  ــت ذرائ ــا تح ــع إدخاله ــي مين ــزات الت ــع والتجهي ــن البضائ ــدة م عدي
 dual( أمنيــة، مبــا فيهــا تلــك التــي تعــرف ببضائــع االســتخدام املــزدوج
use(. وتجــدر تإلشــارة هنــا  اىل الوثائــق التــي اضطــر الجيــش اإلرسائيــيل 
ــني 2007 ومنتصــف  ــت، ب ــل كان ــت أن إرسائي ــي تثب ــا والت ــراج عنه لإلف
ــد األدىن  ــي الح ــاع تغط ــة إىل القط ــواد غذائي ــول م ــمح بدخ 2010، تس
املحســوب للســعرات الحراريــة التــي يحتاجهــا ســكان القطــاع لتجنــب 

ــة املفرطــة.  2 الجــوع املفــرط وســوء التغذي

سالم صالح، معهد »ماس«

2 GISHA, 2012. ”Food Consumption in the Gaza Strip - Red Lines“ 
http://www.gisha.org/UserFiles/File/publications/redlines/red-
lines-position-paper-eng.pdf

شكل 3: حركة األشخاص من وإىل قطاع غزة عرب معرب رفح (ألف)

املصــدر: املوقــع االلكــرتوين لألمــم املتحــدة، مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية 
.)OCHA(

#https://www.ochaopt.org/page/gaza-crossings-movement-people-and-goods 

شكل 4: خروج األفراد عرب معرب بيت حانون (ألف)

*2018: حتى نهاية شهر شباط من العام 2018
املصــدر: املوقــع االلكــرتوين لألمــم املتحــدة، مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية 

.)OCHA(
#https://www.ochaopt.org/page/gaza-crossings-movement-people-and-oods 

شكل 5: عدد الشاحنات الداخلة لقطاع غزة حسب نوع البضاعة، 2017

املصــدر: املوقــع االلكــرتوين لألمــم املتحــدة، مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية 
 .)OCHA(

#https://www.ochaopt.org/page/gaza-crossings-movement-people-and-goods

155

44
10

34
82

123

208
151

48
14 17 18

155

52
11 34

85

132

211

151

50
14 26 17

 -

 50

 100

 150

 200

 250

 300

 350

 400

 450

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

دخول خروج

26 28 41 53 60 70 73

181
158

83

14
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*

 ، منتجات غذائیة 74,160 ، مواد بناء
23,952 

 6,042 ، علف

معدات صناعیة 
 5,205 ، وكهربائیة

 4,285 ، مواد استهالكیة

غیرها
 4,866 



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

33
المراقب االقتصادي, عدد 52 / 2017

تعاريف ومفاهيم اقتصادية

نظام الحسابات القومية
)System of National Accounts )SNA

ــامل يف  ــت دول الع ــي اجتاح ــاّدة الت ــة الح ــة االقتصادي ــالل األزم خ
1929 - 1932، والتــي يطلــق عليهــا اســم »األزمــة العامليــة الكرى«، 
افتقــد الرئيــس األمريــي آنــذاك، فرانكلــني روفلــت، وجــود مــؤرّش 
ــي  ــة الت ــل عــى نجــاح أو فشــل إجــراءات السياســة االقتصادي يدل
ــد  ــة. ولس ــن األزم ــروج م ــا )The New Deal( للخ ــري تطبيقه يج
هــذا النقــص تــّم وضــع مــؤرش تقريبــي لقيــاس النشــاط االقتصــادي. 
ومل يتضمــن هــذا املــؤرش ســوى قيمــة اإلنتــاج الصناعــي يف الواليــات 
املتحــدة، إىل جانــب أســعار األســهم يف البورصــة.  وكان هــذا بدايــة 

تاريــخ مــا بــات يعــرف باســم »الحســابات القوميــة«.

ــي ســاميون  ــام االقتصــادي الرويس-األمري ــة ســنوات ق ــد بضع وبع
ــرتاح  ــام 1970( باق ــل يف الع ــزة نوب ــى جائ ــاز ع ــذي ح ــه )ال كوزن
إطــار نظــري ومنهجيــة لصياغــة عــدد مــن املــؤرشات الكميــة 
ترمــي إىل قيــاس طاقــة االقتصــاد األمريــي وأداؤه، مبــا فيهــا مــؤرش 
ــة. ويف الوقــت  ــج املحــيل اإلجــايل الحالي ــب مــن صيغــة النات قري
ــاً، طــور االقتصــادي الريطــاين ريتشــارد ســتون، نظامــاً  ــه تقريب ذات
ومنهجيــة مفصلــة للغــرض ذاتــه وطبقهــا عــى االقتصــاد الريطــاين. 
ــم املتحــدة يف  ــة األم ــن منظم ــة ســتون م ــي منهجي ــم تبن ــد ت ولق
العــام 1947 وجــرى تطويرهــا لتصبــح »نظــام الحســابات القوميــة 

ــاً. ــروف حالي )SNA(« املع

ــايس املعتمــد  ــدويل القي ــة هــو النظــام ال نظــام الحســابات القومي
لقيــاس الــوزن االقتصــادي للــدول املختلفــة ولقيــاس تطــور النشــاط 
االقتصــادي ومنــو اإلنتاجيــة والتجــارة الدوليــة والتحويــالت البينيــة. 
ويــرشف عــى هــذا النظــام لجنــة خاصــة يف األمــم املتحــدة، وهــي 
تعمــل بشــكل مســتمر عــى تحديــث وتطويــر مكونــات ومنهجيــة 

النظــام.

الحسابات القومية

الناتــج املحــيل اإلجــايل هــو قيمــة كافّــة الســلع والخدمــات التــي 
متــر يف الســوق والتــي يتــم إنتاجهــا خــالل فرتة زمنيــة معينة )ســنة( 
يف بقعــة جغرافيــة محــددة )دولــة(. وميكــن النظــر إىل هــذا الناتــج 
ــأّن تقديــر قيمتــة تتطابــق يف الجهــات  مــن ثــالث جهــات، علــاً ب

الثــالث:

جهــة اإلنتــاج: إجــايل القيمــة املضافــة التــي تتحقــق يف الدولــة   •
خــالل ســنة.

ــة  ــالل العملي ــد خ ــي تتول ــول الت ــايل الدخ ــل: إج ــة الدخ جه  •
اإلنتاجيــة يف الدولــة خــالل ســنة.

ــات يف  ــلع والخدم ــى الس ــاق ع ــايل اإلنف ــاق: إج ــة اإلنف جه  •
الدولــة خــالل ســنة. 

يعــرض الجــدول 1 بنيــة الحســابات القوميــة مــن جهــة الدخــل ومن 
ــج املحــيل اإلجــايل مــن جهــة  ــا إىل النات جهــة اإلنفــاق. وإذا نظرن
اإلنفــاق )العمــود األميــن( نــرى أنّــه يتكــون مــن مجمــوع اإلنفــاق 

ــتثاري  ــاق االس ــة إىل اإلنف ــي( إضاف ــاص والحكوم ــتهاليك )الخ االس
وصــايف الصــادرات )أي الصــادرات مطروحــاً منهــا الــواردات(. هــذا 
ــاد،  ــاً يف االقتص ــه محلي ــم إنتاج ــى مايت ــاق ع ــايل اإلنف ــل إج ميث
وهــو يعــادل أيضــاً إجــايل الدخــول التــي تتولــد يف االقتصــاد خــالل 
العمليــات اإلنتاجيــة )الســطر األول مــن العمــود األيــر يف الجــدول 
ــج املحــيل وقيمــة الدخــل املحــيل  ــإّن قيمــة النات ــاً إذن ف 1(. عملي
ــى أّن  ــرص ع ــل« يقت ــج« و«الدخ ــني« النات ــرق ب ــان، والف متطابقت

األول يعتمــد منظــور اإلنتــاج واآلخــر منظــور الدخــل.

الجدول 1: بنية ومكونات الحسابات القومية

الدخلاإلنفاق
االستهالك الخاص   

+ االستهالك الحكومي

+ االستثار )تكوين رأس املال إجايل(

+ الصادرات

- الواردات

تعويضات العاملني )األجور والرواتب(  

+ فائض العمليات )األرباح و عوائد 

السندات واألسهم(

=  دخل محيل إجايل )بأسعار السوق(= الناتج محيل إجايل )بأسعار السوق(
- صايف الرضائب غري املبارشة )الرضائب 

– التحويالت(

- صايف الرضائب غري املبارشة )الرضائب 

– املساعدات(
=  ناتج محيل إجايل

 )بأسعار عوامل اإلنتاج(

= دخل محيل إجايل 

)بأسعار عوامل اإلنتاج(
+/- صايف دخل عوامل انتاج من الخارج+/- صايف دخل عوامل االنتاج من الخارج

= ناتج قومي إجايل 

)بأسعار عوامل اإلنتاج(

= ادخل قومي إجايل 

)بأسعار عوامل اإلنتاج(
- إهتالكات رأس املال- إهتالكات رأس املال 

= ناتج قومي صايف 

)بأسعار عوامل اإلنتاج(

= الدخل القومي الصايف 

)بأسعار عوامل اإلنتاج( = الدخل القومي(

من »أسعار السوق« اىل أسعار »تكاليف العوامل«  •
تشــتمل قيمــة الناتــج املحــيل اإلجــايل عــى صــايف الرضائب غري   
املبــارشة )أي الرضائــب غــري املبــارشة مطروحــاً منهــا مســاعدات 
الحكومــة للمنتجــني(. وهــو مــا يعنــي أنهــا محســوبة بأســعار 
الســوق. وعنــد طــرح قيمــة صــايف الرضائــب غــري املبــارشة فإننــا 
نتوصــل اىل الناتــج املحــيل اإلجــايل محســوبا بأســعار تكاليــف 

.)factors-cost prices( عوامــل اإلنتــاج

من »املحيل« إىل »القومي«  •
كــا ذكرنــا ســابقاً يقيــس الناتــج املحــيل اإلجــايل اإلنتــاج   
والدخــل يف بقعــة جغرافيــة معينــة، بغــض النظــر عــن جنســية 
أو  اإلنتــاج  بعمليــة  قامــوا  الذيــن  واملؤسســات  األشــخاص 
اإلنفــاق. أي أّن هــذا املــؤرش هــو )location-based(. باملقابــل 
فــإّن الناتــج القومــي اإلجــايل يقيــس إنتــاج وإنفــاق املواطنــني 
ــم  ــرزون دخوله ــؤالء يح ــواء كان ه ــة، س ــة معين ــط يف دول فق
مــن داخــل أو مــن خــارج حــدود هــذه الدولــة. أي أّن مــؤرش 
الناتــج القومــي هــو )ownership-based(. عــى ســبيل املثــال، 
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الدخــل الــذي يحققــه بنــك القاهرة-عــان يف فلســطني يدخــل 
ــم  ــن يت ــيل اإلجــايل الفلســطيني، ولك ــج املح يف حســاب النات
اســتثناؤه عنــد حســاب الناتــج القومــي الفلســطيني. باملقابــل، 
فــإّن دخــل عــال الضفــة الغربيــة الذيــن يعملــون يف إرسائيــل 
ليــس مكونــاً مــن مكونــات الناتــج املحــيل اإلجايل الفلســطيني، 
ــإّن  ــك ف ــى ذل ــي. ع ــل القوم ــايس يف الدخ ــّون أس ــه مك ولكّن
الفــرق بــني الناتــج املحــيل والناتــج القومــي هــو يف بنــد »صــايف 
دخــل عوامــل اإلنتــاج مــن وإىل الخــارج«، أي إجــايل الدخــول 
ــاً  ــارج مطروح ــن الخ ــة م ــوا الدول ــا مواطن ــل عليه ــي يحص الت
ــل  ــب داخ ــا األجان ــل عليه ــي يحص ــول الت ــايل الدخ ــا إج منه
ــغ الصــايف ميكــن أن يكــون  ــة. الحــظ أخــرياً أّن هــذا املبل الدول
ســالباً أوموجبــاً، وهــو طبعــاً موجــب وكبــري يف حالــة فلســطني، 
ولكّنــه ســالب وكبــري أيضــاً يف حالــة دول النفــط الخليجيــة عــى 

ســبيل املثــال.

من »اإلجاميل« إىل »الصايف«  •
ــز الناتــج أو الدخــل املحــيل اإلجــايل عــن الصــايف هــو  مــا ميي  
قيمــة االهتــالكات، أي االنخفــاض يف قيمــة رؤوس األمــوال 
)املكائــن واملعــدات والبنــى التحتيــة مــن مبــاين وطرق وجســور 
وغريهــا( نتيجــة االســتعال خــالل الســنة. ويعــادل هــذا قيمــة 
االســتثارات الالزمــة للحفــاظ عــى إجــايل التكويــن الرأســايل 

ــة العــام كــا يف مطلعــه.  ــه يف نهاي يف البــالد عــى حال

الخاصية الدورانية للحسابات القومية

الناتــج املحــيل اإلجــايل هــو مقيــاس للتدفــق وليــس مقياســاً 
للمخــزون أو الرتاكــم، مثــل مخــزون رأس املــال الــذي يقيــس قيمــة 
ــكل  ــح الش ــددة. ويوّض ــنوات متع ــالل س ــة خ ــال املرتاكم رأس امل
ــة  ــبب وكيفي ــر س ــا يف ــق، ك ــذا التدف ــة له ــة الدوراني 1 الطبيع
تطابــق قيــم الناتــج املحــيل اإلجــايل عنــد أخــذه كإنتــاج أو كدخــل 
أو كإنفــاق: إّن قيمــة مــا يتــم إنتاجــه واســترياده يجــب أن تتطابــق 

ــره.  ــاً وتصدي ــم رشاؤه محلي ــا يت مــع قيمــة م

يف هــذه الحلقــة املغلقــة بــني اإلنتــاج مــن جهــة واالســتهالك 
ــاك  ــكل 1، هن ــا الش ــي يعرضه ــرى، الت ــة أخ ــن جه ــتثار م واالس
ثــالث قنــوات يتــرب منهــا الدخــل إىل خــارج الحلقــة: قنــاة 
ــا  ــاً منه ــب مطروح ــادل الرضائ ــي تع ــة )ض( الت ــب الصافي الرضائ
املســاعدات التــي تســحبها الحكومــة، قنــاة االّدخــار )خ(، أي املبالــغ 
ــات  ــاة املدفوع ــا، وقن ــم إنفاقه ــن الدخــل وال يت ــي تســتقطع م الت
للمســتوردات )س(، أي الجــزء مــن الدخــول الــذي ينفــق عــى 
املســتوردات والــذي يتــرب إىل خــارج البــالد. التــرب مــن هــذه 
ــاً  ــي أّن اإلنفــاق املحــيل الفعــيل مل يعــد كافي ــوات الثــالث يعن القن
ــل  ــاك باملقاب ــاج املحــيل. ولكــن لحســن الحــظ هن المتصــاص اإلنت
ثــالث قنــوات حقــن يف النظــام أيضــاً. وهــذه القنــوات هــي اإلنفــاق 
ــتثار  ــة، واالس ــب الصافي ــخ الرضائ ــد ض ــذي يعي ــي )ح( ال الحكوم
ــح إذن  ــر )ص(. واض ــارات، والتصدي ــخ االدخ ــد ض ــذي يعي )ث( ال
ــون )ض+خ+س = ح+ث+ص(.  ــب أن يك ــة يتطل ــالق الحلق أّن إغ
أو )ث- خ(+ )ح- ض( = )س- ص(. بكلــات أخــرى، ان التــوازن 
يقتــي أن يتــم متويــل العجــز املحــيل )عجــز االّدخــار وعجــز 
املوازنــة العامــة( بفائــض مطابــق يف ميــزان املدفوعــات )أي بالديــن 

وباملســاعدات الخارجيــة(.

الشكل 1: الحلقة الدورانية إلنتاج وإستخدام الناتج املحيل اإلجاميل
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الناتج املحيل والدخل القومي اإلجاميل والدخل القومي 
الترصيف الفلسطيني

تناولنــا يف عــدد ســابق مــن »املراقــب« النواقــص التــي يعــاين منهــا 
مــؤرش الناتــج املحــيل اإلجــايل )انظــر املراقــب عــدد 48(. وهــذه 
ــاه أو  ــاً للرف ــاً أمين ــؤرش مقياس ــون امل ــول دون أن يك ــص تح النواق
ملســتوى الحيــاة يف البلــد املعنــي. إنـّـه فقــط مــؤرش تقريبــي لقيمــة 
ــن  ــاً م ــا مبدئي ــن توظيفه ــي ميك ــوارد املتاحــة يف االقتصــاد، والت امل

أجــل خلــق دولــة الرفــاه. 

ــطني  ــة فلس ــارص يف حال ــايل ق ــيل اإلج ــج املح ــؤرش النات ــن م ولك
ــك  ــة. ذل ــوارد املتاح ــن امل ــة ع ــرة التقريبي ــاء الفك ــن إعط ــى ع حت
ألنّــه ال يأخــذ يف الحســبان القيمــة املوجبــة والعاليــة لصــايف دخــل 
عوامــل اإلنتــاج مــن الخــارج، والــذي بلــغ يف فلســطني نحــو 1,217 
مليــون دوالر يف 2015. وكــا يوّضــح الجــدول 2 فــإّن إضافــة هــذا 
البنــد تجعــل الدخــل القومــي اإلجــايل لفلســطني أعــى مــن الناتــج 
املحــيل اإلجــايل بنســبة 13.5%. وتجــدر اإلشــارة إىل أّن أكــر 
ــل  ــوة العم ــه ق ــذا جلبت ــل ه ــل العوام ــايف دخ ــن ص ــن 97% م م
الفلســطينية العاملــة يف الخــارج )يف إرسائيــل أساســاً(، يف حــني جــاء 
الباقــي مــن صــايف دخــل امللكيــة يف الخــارج. وهــذا بــدوره يفــر 
ملــاذا تحقــق الجــزء األكــر مــن صــايف دخــل العوامــل مــن الخــارج 
ــية  ــزة هامش ــاع غ ــة قط ــت حص ــني كان ــة، يف ح ــة الغربي يف الضف

ــك العــام. ــة يف ذل للغاي

الجدول 2: الناتج املحيل اإلجاميل والدخل القومي اإلجاميل 
والدخل القومي الترصيف (مليون دوالر 2015)

فلسطنيقطاع غزةالضفة الغربية
9,5393,13412,673الناتج املحيل اإلجاميل (أسعار السوق)

نصيب الفرد من الناتج املحيل 

اإلجايل )دوالر(
3,6061,6862,814

1,696161,712صايف دخل عوامل اإلنتاج من الخارج
11,2353,15014,385الدخل القومي اإلجاميل

8355861،421صايف التحويالت دون مقابل
الدخل القومي اإلجاميل الترصيف 

(الدخل اإلجاميل املتاح)
12,0713,73515,806

نصيب الفرد من الدخل اإلجايل 

املتاح )دوالر(
4,5642,0103,510

الجهاز املركزي لإلحصاء: احصاءات الحسابات القومية 1994 - 2015.

هــذا يعنــي مــن ناحيــة مبدئيــة أّن الدخــل القومــي اإلجــايل 
ــى  ــل ع ــايل للتدلي ــيل اإلج ــج املح ــن النات ــة م ــر مالمئ ــؤرش أك م
ــل  ــن، الدخ ــطينية. ولك ــة الفلس ــة يف الحال ــنوية املتاح ــوارد الس امل
القومــي الصــايف أيضــاً يقــّدم صــورة ناقصــة، ذلــك ألّن هــذا املــؤرش 
 Unrequited( »ــل ــالت دون مقاب ــار صــايف »التحوي ال يأخــذ باالعتب
Transfers( التــي تــرد إىل االقتصــاد مــن الخــارج. وهــذه التحويــالت 
ــي يرســلها املقيمــون يف الخــارج  ــا الت ــن املســاعدات والهداي تتضم
ألهلهــم وأصدقائهــم داخــل البلــد، إضافــة إىل املســاعدات والهبــات 
مــن الخــارج للمؤسســات والهيئــات الخاصــة والعامــة. ولقــد 
ــون  بلغــت قيمــة صــايف هــذه التحويــالت إىل فلســطني 1,421 ملي
دوالر يف 2015. وعنــد إضافــة هــذا املبلــغ ينتقــل الدخــل القومــي 
اإلجــايل إىل مــا يعــرف باســم الدخــل القومــي اإلجــايل التــريف            
)Disposable( وهــو مــؤرش أكــر مالمئــة مــن املؤرشيــن اآلخريــن 
للتعبــري عــن مبلــغ املــوارد املتاحــة يف االقتصــاد. وتزيــد قيمــة 
الدخــل القومــي اإلجــايل التــرصيف الفلســطيني عــن قيمــة الناتــج 
املحــيل اإلجــايل مبقــدار يقــرب مــن 25%، ســواء بالنســبة إىل املبلغ 

ــكيل أو لنصيــب الفــرد مــن الدخــل. ال
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20132014201520162017املؤرش
201622017

الربع الرابعالربع الثالثالربع الثاينالربع األولالربع الرابع

السكان (ألف نسمة)
4,420.54,550.44,682.54,816.54,952.34,867.44,901.24,935.24,969.45,003.7فلسطني

2,719.12,790.32,862.52,935.43,008.92,962.92,981.22,999.63,018.13,036.6الضفة الغربية
1,701.41,760.11,820.01,881.11,943.51,904.51,920.01,935.61,951.31,967.1قطاع غزة

سوق العمل
885.0917.0963.0980.5997.01,002.0999.1971.51,000.21,019.0عدد العاملني )ألف شخص(

43.645.845.845.845.545.545.845.446.544.1نسبة املشاركة )%(
23.426.925.926.927.425.727.029.029.224.5معّدل البطالة )%(

18.617.717.318.218.116.918.820.519.013.7-         الضفة الغربية
32.643.941.041.743.640.641.144.046.642.7-         قطاع غزة

الحسابات القومية (مليون دوالر)
12,476.012,715.612,673.013,425.714,498.13,370.43,387.33,653.73,728.33,728.8الناتج محيل إجايل

11,062.611,840.411,805.112,337.712,844.73,016.23,083.13,201.23,386.63,173.8-         اإلنفاق االستهاليك الخاص
3,381.73,478.23,429.53,530.33,809.8964.4858.1990.4892.71,068.6-         اإلنفاق االستهاليك الحكومي
2,707.32,415.02,677.42,827.03,305.6756.5755.1776.0879.6894.9-         التكوين الرأسايل اإلجايل

2,071.82,172.32,338.12,381.02,692.7644.8625.3678.2671.3717.9-         الصادرات
6,804.07,208.97,537.67,626.78,066.72,031.01,897.11,974.62,090.52,104.5-         الواردات )-(

الناتج املحيل للفرد (دوالر)
2,992.22,960.12,863.92,957.23,096.5734.6731.2783.3793.7788.3باألسعار الجارية

2,944.02,852.42,863.92,922.92,923.4718.6714.7728.2745.6734.9باألسعار الثابتة )أسعار 2015(
ميزان املدفوعات )مليون دوالر(

)1,386.6()1,419.3()1,296.5()1,271.8()1,386.3()5,374.2()5,246.2()5,199.6()5,036.7()4,732.2(امليزان التجاري
1,160.31,482.41,712.21,896.01,991.9491.3470.3418.7558.6544.3ميزان الدخل

1,188.51,405.31,421.41,408.61,818.6365.4476.2386.7417.0538.7ميزان التحويالت الجارية
)303.6()443.7()491.1()325.3()529.6()1,563.7()1,941.6()2,066.0()2,149.0()2,383.4(ميزان الحساب الجاري

أسعار الرصف والتضخم
3.6113.5773.8843.8403.6033.8293.7493.5943.5593.512سعر رصف الدوالر مقابل الشيكل
5.0935.0465.4835.4185.0835.4015.2925.0735.0194.953سعر رصف الدينار مقابل الشيكل

0.43)0.49()0.47(1.07)0.69(0.21)0.22(1.721.731.43معّدل التضخم )%(1

املالية العامة (عىل األساس النقدي، مليون دوالر)
2,319.92,791.22,891.43,552.03,651.3936.4912.41,040.0722.3976.9صايف اإليرادات املحلية )مبا فيها املقاصة(

3,250.73,445.93,424.93,661.63,794.8768.2845.51107.0782.61,059.7النفقات الجارية
168.4160.9176.4216.5257.980.236.555.053.0113.4النفقات التطويرية

)196.2()113.3()122.1(88.030.2)401.4()326.2()709.9()815.6()1,099.2(فائض/عجز املوازنة الكيل )قبل املنح(
1,358.01,230.4796.8766.3720.4214.3228.8111.6125.9254.2إجايل املنح واملساعدات

12.558.0)10.5(258.7414.886.9440.1319.0302.3259.0فائض/ عجز املوازنة الكيل )بعد املنح(
2,376.22,216.82,537.22,483.82,523.22,483.82,514.92,492.72,526.02,523.2الدين العام الحكومي

القطاع املرصيف (مليون دوالر)
11,190.711,815.412,602.314,196.415,850.214,196.415,222.315,348.115,461.015,850.2موجودات/ مطلوبات املصارف

1,360.01,464.01,461.71,682.41,892.71,682.41,720.31,744.51,804.61,892.7حقوق امللكية
8,303.78,934.59,654.610,604.611,982.510,604.611,127.511,379.511,526.811,982.5ودائع الجمهور

4,480.14,895.15,824.76,871.98,026.06,871.97,234.27,528.97,761.98,026.0التسهيالت االئتانية

املؤرشات االقتصادية الرئيسية يف فلسطني 2013 - 2017

تغطي البيانات األرايض الفلسطينية باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إرسائيل عام 1967 )باستثناء بيانات البطالة والسكان(.
1.معّدل التضخم محسوب عى 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
بيانات السكان وأعداد العاملني تعتمد عى التقديرات الخاصة بالتعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت 2007 وسيتم تحديثها وفقاً للنتائج النهائية للتعداد العام 2017


