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الناتــج املحــي اإلجــايل :تراجــع الناتــج املحــي اإلجــايل بنحــو  %0.8خــال
الربــع الثــاين  2018مقارنــة مــع الربــع الســابق باألســعار الثابتــة لعــام ،2015
نتيجــة الرتاجــع بنســبة  %0.1يف الضفــة الغربيــة وتراجــع مبقــدار  %2.8يف
حصــة الفــرد مــن الناتــج املحــي
قطــاع غــزة .وانعكــس هــذا يف انخفــاض ّ
بنحــو  %0.7يف الضفــة و %3.5يف القطــاع.
التشــغيل والبطالــة :ارتفــع معـ ّدل البطالــة يف فلســطني يف الربــع الثــاين 2018
بنحــو نقطتــن مئويتــن عـ ّـا كان عليــه يف الربــع الســابق .ووصــل إىل %32.4
( %19.1يف الضفــة و %53.7يف القطــاع) .كــا وصلــت نســبة املســتخدمني
بأجــر يف القطــاع الخــاص الذيــن يتقاضــون أجـرا ً شــهرياً أقــل مــن الحــد األدىن
لألجــور يف فلســطني إىل  %40.7( %33.0بــن اإلنــاث ،و %31.3بــن الذكــور).
املاليــة العامــة :بلــغ اإلنفــاق العــام خــال الربــع الثــاين مــن العــام 2018
نحــو  3.4مليــار شــيكل .كــا بلــغ التمويــل الخارجــي لدعــم املوازنــة نحــو
 482.1مليــون شــيكل ( %49منهــا مــن الــدول العربيــة) .باملقابــل ،بلغــت
املتأخـرات املرتتبــة عــى الحكومــة خــال هــذا الربــع  578.6مليــون شــيكل.
وتراجــع الديــن العــام بنحــو  %3.3مقارنــة بالربــع الســابق ليبلــغ نحــو 2.4
مليــار دوالر.
املصــارف :ارتفعــت التســهيالت االئتامنيــة يف الربــع الثــاين  2018بنحــو %1
مقارنــة مــع الربــع األول مــن العــام نفســه لتصــل إىل نحــو  8.3مليــار دوالر،
 %16منهــا للقطــاع العــام.
بورصــة فلســطني :بلغــت القيمــة الســوقية ألســهم الــركات املدرجــة يف
بورصــة فلســطني  3.78مليــار دوالر ،مرتفع ـ ًة مبــا نســبته  %4مقارنــة مــع
نهايــة الربــع الثــاين يف العــام املــايض .وأُغلــق مــؤرش القــدس عنــد حاجــز
 540.67نقطــة وهــو مســتوى قريــب مــن املســتوى نهايــة الربــع الثــاين
.2017
الســيارات :وصــل عــدد الســيارات الجديــدة واملســتعملة (املس ـ ّجلة للمــرة
األوىل) يف الضفــة الغربيــة  6,978ســيارة يف الربــع الثــاين .2018
التضخــم واألســعار :بلــغ معـ ّدل التضخــم يف فلســطني  %0.26يف الربــع الثــاين
مقارنــة بالربــع الســابق .ويعـ ّـر هــذا عــن االنخفــاض يف القـ ّوة الرشائيــة ملــن
يتلقــون ويرصفــون دخلهــم بعملــة الشــيكل .أ ّمــا الذيــن يتلقــون دخلهــم
بالــدوالر والدينــار وينفقــون كامــل مرصوفاتهــم بالشــيكل ،فــإ ّن قوتهــم
الرشائيــة ارتفعــت بنحــو .%2.9
ميـزان املدفوعــات :وصــل عجــز ميـزان املدفوعــات يف الربــع الثــاين  2018إىل
 373.3مليــون دوالر نتيجــة عجــز يف الـــميزان التجــاري ( 1.4مليــار دوالر)،
مقابــل فائــض يف مي ـزان الدخــل ( 603.7مليــون دوالر) ،وفائــض يف مي ـزان
التحويــات الجاريــة ( 450.2مليــون دوالر).
مالحظة :نلجأ يف املراقب اىل تقريب النسب إىل أقرب عدد صحيح ما عدا معدالت
منو الناتج املحيل اإلجاميل واألسعار والتضخم ،ومعدّالت الفائدة.
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(*) البيانات باستثناء الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إرسائيل عام 1967

حصــة قطــاع غــزة مبقــدار  1.2نقطــة مئويــة يف الربــع الثــاين 2018
ّ
حصــة القطــاع اآلن %23.6
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مقارن
ّ
فقــط أي أقــل مــن ربــع الناتــج املحــي اإلجــايل لفلســطني (انظــر
حصــة الفــرد مــن
الشــكل  .)2-1كــا ارتفعــت الفجــوة أيض ـاً بــن ّ
الناتــج املحــي يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة يف الربــع الثــاين
مبقــدار  8دوالرات مقارنــة بالربــع الســابق وبنحــو  20دوالرا مقارنــة
حصــة
أي أ ّن ّ
بالربــع املناظــر  ،2017ووصلــت إىل  563.7دوالرّ .
الفــرد يف قطــاع غــزة مــن الناتــج املحــي ال تزيــد عــى  %42مــن
حصــة الفــرد يف الضفــة الغربيــة (انظــر الشــكل .)2-1
ّ

بنية الناتج املحيل اإلجاميل

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

الفجوة بني الناتج املحيل يف الضفة والقطاع
اتّســعت الفجــوة بــن مســاهمة الضفــة الغربيــة ومســاهمة القطاع
يف الناتــج املحــي لفلســطني (انظــر الشــكل  ،)1-1إذ انخفضــت

حصــة القطاعــات اإلنتاجيــة يف الناتــج املحــي اإلجــايل
ارتفعــت ّ
لفلســطني بنحــو  0.4نقطــة مئويــة بــن الربــع الثــاين  2018والربــع
األول  2018نتيجــة ارتفــاع مســاهمة قطــاع الصناعــة والزراعــة .كــا
حصــة قطاعــات التجــارة والنقــل واملعلومــات واملاليــة
ارتفعــت ّ

شكل  :1-2توزّع الناتج املحيل اإلجاميل بني الضفة الغربية* وقطاع غزة (مليون دوالر بأسعار  2015الثابتة) ()%
اﻟرﺒﻊ اﻟﺜﺎﻨﻲ 2017

اﻟرﺒﻊ اﻟﺜﺎﻨﻲ 2018

% 23.6

% 24.8

% 75.2

% 76.4

ﻗطﺎع ﻏزة

486.6

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

3,500
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أ ّدى االنخفــاض يف الناتــج املحــي يف الربــع الثــاين ،مصحوبــاً مــع
حصــة الفــرد مــن الناتــج
الزيــادة يف عــدد الســكان ،إىل انخفــاض ّ
املحــي بنحــو  %1.4يف ربــع الســنة الثــاين  2018مقارنــة مــع الربــع
الســابق .كذلــك عنــد املقارنــة بــن الربعــن املتناظريــن كان هنــاك
حصــة الفــرد بنســبة  %3.9يف الربــع الثــاين 2018
انخفــاض يف ّ
مقارنــة بالربــع الثــاين ( 2017انظــر الجــدول .)1-1

4,000

1,593.9

شــهد الناتــج املحــي اإلجــايل ،أي القيمــة النقديــة لكافّــة البضائــع
والخدمــات التــي يتــم إنتاجهــا يف االقتصــاد الفلســطيني ،انخفاض ـاً
بنحــو  %0.8خــال الربــع الثــاين  2018مقارنــة مــع الربــع الســابق
ليصــل إىل  3,351.3مليــون دوالر (مقاســاً باألســعار الثابتــة لعــام
 .)2015وتــوزّع الناتــج املحــي بــن  %76.4يف الضفــة الغربيــة
والباقــي يف قطــاع غــزة .كــا تــوزع الرتاجــع بــن  %0.1يف الضفــة
الغربيــة مقابــل تراجــع مبقــدار  %2.8يف قطــاع غــزة .أ ّمــا بالنســبة
للتغــر خــال العــام بــن الربعــن املتناظريــن (ر 2018 ،2مــع ر،2
 )2017فلقــد بلغــت نســبة الرتاجــع  %1.3يف فلســطني ،بواقــع منــو
 %0.2يف الضفــة وتراجــع  %6.1يف القطــاع (انظــر الشــكل .)1-1

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

اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐرﺒﯿﺔ*

(*) البيانات باستثناء الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إرسائيل عام .1967
 -1مصــدر األرقــام يف هــذا القســم :الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني .2018 ،إحصــاءات
الحســابات القوميــة الربعيــة .2018-2008 ،رام اللــه ،فلســطني.
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حصــة قطــاع اإلدارة واألمــن وانخفــاض يف ّ
مقابــل انخفــاض يف ّ
حصــة  -2سوق العمل

21

قطــاع الخدمــات بشــكل طفيــف (انظــر الشــكل .)3-1

شكل  :3-1التوزيع املئوي ملساهامت األنشطة يف الناتج املحيل
اإلجاميل (أسعار ثابتة ،سنة األساس )2015
ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌوﯿﺔ )(%
100
اﻹدارة اﻟﻌﺎﻤﺔ واﻟدﻓﺎع وﻏﯿرﻫﺎ
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اﻟﺘﺠﺎ ةر واﻟﻨﻘل واﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت
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29.4
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اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻹﻨﺘﺎﺠﯿﺔ
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ر18 ، 2

ر18 ، 1

ر17 ، 2

واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ

80

60

القــوة البرشيــة ،حســب تعريــف الجهــاز املركــزي لإلحصــاء ،هــي
عــدد الســكان الذيــن تزيــد أعامرهــم عــى  15ســنة .بلغــت
القــوة البرشيــة يف فلســطني نحــو  2,975ألــف شــخص يف الربــع
الثــاين  .2018أ ّمــا القــوى العاملــة ،وهــي عــدد األشــخاص العاملــن
والذيــن يبحثــون عــن عمــل ،فلقــد بلــغ  1,364ألــف .وتتــوزع
القــوى العاملــة بــن العاملــن والعاطلــن عــن العمــل .وعــى ذلــك
فــإ ّن الفــارق بــن القــوى العاملــة وعــدد العاملــن يقيــس أعــداد
العاطلــن .ويوضّ ــح الشــكل  1-2العالقــة بــن هــذه املتغ ـرات مــع
عــدد الســكان الــكيل ،يف الربــع الثــاين .2018
شكل  :1-2عدد السكان والقوة البرشية وعدد العاملني
يف فلسطني (الربع الثاين  ،)2018ألف شخص
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ﻋدد اﻟﺴﻛﺎن
4,839.1

0

اﻟﻘوة اﻟﺒﺸرﯿﺔ
2,974.9

اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ

اإلنفاق عىل الناتج املحيل

1,364.2

بلــغ الرتاجــع املطلــق يف قيمــة الناتــج املحــي اإلجــايل بــن الربــع
الثــاين  2018والربــع الثــاين  2017نحــو  45.5مليــون دوالر (وهــو مــا
ﻋدد اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن
921.7
ميثــل تراجعـاً مبقــدار  %1.3كــا جــاء أعــاه) .وتحقــق هــذا نتيجــة
انخفــاض اإلنفــاق االســتهاليك النهــايئ (الحكومــي والخــاص) مبقــدار
 47.7مليــون دوالر ،وارتفــاع االســتثامر بنحــو  42مليــون دوالر .كــا
الربع الثاين 2018
(أي يف الصــادرات مطروحــاً
حــدث انخفــاض يف صــايف الصــادرات ّ
منهــا قيمــة الــواردات) مبقــدار  58.4مليــون دوالر (انظر الشــكل 4-1
الــذي يصــور بنــود اإلنفــاق عــى الناتــج املحــي بالنســب املئويــة) .يالحــظ مــن الشــكل ( )1-2أ ّن نســبة املشــاركة يف ســوق العمــل
الفلســطيني (أي نســبة القــوى العاملــة اىل القــوة البرشيــة) تبلغ نحو
 %46يف فلســطني .وتعـ ّـر هــذه النســبة عــن مــدى انخـراط الســكان
شكل  :4-1نسب اإلنفاق عىل الناتج املحيل اإلجاميل
فــوق عمــر  15ســنة يف ســوق العمــل .ونســبة املشــاركة هــذه يف
يف فلسطني* (أسعار ثابتة ،سنة األساس )2015
فلســطني مشــابهة للمعــدل العــام يف منطقــة الــرق األوســط ،حيــث
ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌوﯿﺔ ) (%تبلــغ يف تركيــا مثـاً  .%48ولك ّنهــا منخفضــة مقارنــة مــع املســتويات
 150العامليــة ،إذ تبلــغ يف دول أمريــكا الالتينيــة  ،%63و %61يف كوريــا
الجنوبيــة 3.وهــذا باألســاس يعــود إىل انخفــاض مشــاركة النســاء يف
20.9
22.8
اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر
23.0
22.3
21.4
ســوق العمــل يف فلســطني (كــا تــم نقاشــه بالتفصيــل يف الصنــدوق
26.7
27.3
25.0
25.5
26.8
 100رقــم  2يف املراقــب االقتصــادي الربعــي عــدد .)51
اﻻﺴﺘﻬﻼك اﻟﺤﻛوﻤﻲ
اﻻﺴﺘﻬﻼك اﻟﺨﺎص

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

توزيع العاملة
انخفــض عــدد العاملــن يف فلســطني مبقــدار  %1.5بــن الربــع األول
 2018والربــع الثــاين ( 2018انخفــاض بنســبة  %8يف القطــاع مقابــل
ارتفــاع بنحــو  %1يف الضفــة) .ووصــل عــدد العاملــن إىل  921.7ألــف
توزعــوا ،حســب مــكان العمــل ،بــن  %60يف الضفــة و %27يف القطــاع
و( %14أو نحــو  126ألــف) عامــل يف إرسائيــل واملســتعمرات .أ ّمــا
 -1مصــدر األرقــام يف هــذا القســم :الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني  ،2018مســح
القــوى العاملــة ،رام الله-فلســطني
 -2أرشفــت عــى تحريــر قســم العمــل الدكتــورة ســامية البطمــة ،جامعــة بــر زيــت .واســتفاد
هــذا الجــزء مــن املراقــب مــن دعــم مــادي مــن منظمــة العمــل الدوليــة ( )ILOبهــدف
تطويــر تحليــات ســوق العمــل الفلســطيني وزيــادة معرفــة أصحــاب الق ـرار والجمهــور
مبواصفــات ومشــكالت هــذا القطــاع.
 -3قاعدة بيانات البنك الدويل.
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بالنســبة لتوزيــع العاملــن حســب القطــاع يف الربــع الثــاين  ،2018فــإ ّن
أكــر مــن خُمــس العاملــن يعملــون يف القطــاع العــام ،وترتفــع هــذه
النســبة إىل نحــو  %36يف قطــاع غــزة( .انظــر الشــكل .)2-2

شكل  :2-2التوزيع النسبي للعاملني حسب مكان العمل
وحسب القطاع للربع الثاين 2018
ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌوﯿﺔ )(%
100

إﺴراﺌﯿل واﻟﻤﺴﺘﻌﻤرات

بلغــت نســبة العاملــن يف قطاعــات الخدمــات يف فلســطني يف الربــع
الثــاين  2018نحــو ( %34انظــر الشــكل  .)3-2ولكــن نســبة العاملــن يف
حصــة البنــاء
الخدمــات وصلــت اىل  %52يف قطــاع غــزة .كــا بلغــت ّ
والتشــييد  %22مــن العاملــن يف الضفــة ولكــن أقــل مــن  %4يف قطــاع
غــزة .يف حــن تقاربــت نســبة تشــغيل العاملــن يف التجــارة واملطاعــم
والفنــادق يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،حــوايل ،%22
و %23عــى التــوايل.

ﻏﯿرﻫﺎ
80

ﻗطﺎع ﻏزة

60
ﻗطﺎع ﺨﺎص
40
اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐرﺒﯿﺔ
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البطالة

ﻗطﺎع ﻋﺎم

بلــغ عــدد العاطلــن عــن العمــل يف الربــع الثــاين  2018يف فلســطني
 442.5ألــف شــخص .أمــا مع ـ ّدل البطالــة (أي نســبة عــدد العاطلــن
عــن العمــل إىل عــدد األفــراد يف القــوى العاملــة) فلقــد وصــل إىل
 %32يف الربــع الثــاين  ،2018وهــو أعــى بنحــو  3نقــاط مئويــة عــا
كان عليــه يف الربــع املناظــر مــن العــام  ،2017وأعــى بنحــو نقطتــن
مئويتــن عــن الربــع الســابق .وجــاء االرتفــاع يف معــ ّدل البطالــة يف
فلســطني بــن الربعــن املتناظريــن نتيجــة ارتفاعهــا بشــكل كبــر يف
قطــاع غــزة مقابــل انخفاضهــا يف الضفــة الغربيــة (انظر الجــدول .)1-2

0
ﺤﺴب اﻟﻤﻨطﻘﺔ

شكل  :3-2التوزيع النسبي للعاملني من فلسطني حسب النشاط االقتصادي
الربع الثاين ( 2018مبا فيهم العاملني يف ارسائيل واملستعمرات) %
اﻟزراﻋﺔ واﻟﺼﯿد واﻟﺤراﺠﺔ

ﻤﺤﺎﺠر وﺼﻨﺎﻋﺔ

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

ذكور
إناث
املجموع
ذكور
إناث
املجموع
ذكور
إناث
املجموع

ر2017 ،2
16.7
35.7
20.3
36.4
71.5
44.2
23.9
50.4
29.2

ر2018 ،1
15.9
28.7
18.3
41.1
71.5
49.1
25.0
48.9
30.2

ر2018 ،2
16.0
31.8
19.1
44.5
78.3
53.7
26.4
53.7
32.4

من بني أبرز مواصفات البطالة يف فلسطني التايل:
 )1أن هنــاك تباينــا كبــرا يف معــدل البطالــة بــن قطــاع غــزة
والضفــة الغربيــة يصــل اىل أكــر مــن  34نقطــة مئويــة كــا يوضــح
الجــدول  .1-2وهــذا التبايــن مزمــن بســبب اختــاف الــروط
الدميغرافيــة والجغرافيــة واإلقتصاديــة بــن اإلقليمــن .ولكــن
الفجــوة بــن معــديل البطالــة توســعت بشــكل كبــر منــذ العــام
 2000حــن كانــت التزيــد عــى  7نقــاط مئويــة .ويعــود الســبب
يف ذلــك اىل اإلعتــداءات اإلرسائيليــة املتكــررة والحصــار اإلقتصــادي
والبــري املفــروض عــى القطــاع.
 )2أ ّن البطالــة مرتفعــة يف أوســاط الشــباب مقارنــة مبســتواها
العــام :بلــغ معــدل البطالــة بــن الشــباب الذيــن ت ـراوح أعامرهــم
ـؤش
بــن  24-15ســنة  %79( ،%49لإلنــاث %42 ،للذكــور) .وهــذا يـ ّ
عــى أ ّن نســبة كبــرة مــن العاطلــن عــن العمــل هــم مــن الداخلــن
الجــدد إىل ســوق العمــل (انظــر الشــكل  4-2وراجــع الصنــدوق عــن

ﺤﺴب اﻟﻘطﺎع

ﺘﺤوﯿﻠﯿﺔ

ﺨدﻤﺎت وﻏﯿرﻫﺎ

اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﯿﯿد

اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﻤطﺎﻋم
واﻟﻔﻨﺎدق

اﻟﻨﻘل واﻟﺘﺨزﯿن
واﻻﺘﺼﺎﻻت

شكل  :4-2أعداد العاملني والعاطلني عن العمل يف فلسطني
حسب الفئة العمرية (ألف شخص) (الربع الثاين )2018
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44- 35
ﻋﺎطﻠون ﻋن اﻟﻌﻤل

34- 25
ﻋﺎﻤﻠون
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“مســح انتقــال الشــباب مــن التعليــم اىل ســوق العمــل” يف العــدد
 47مــن املراقــب مــن أجــل معلومــات أكــر عــن بطالــة الشــباب).
 )3أ ّن البطالــة تــزداد مــع نقــص التعليــم بالنســبة للذكــور ،ولكــن
األمــر معكــوس عنــد اإلنــاث (انظــر الشــكل  :)5-2بلــغ معــ ّدل
البطالــة يف الربــع الثــاين  2018نحــو  %29عنــد الذكــور الحاصلــن
عــى تعليــم أقــل مــن الثانــوي ،بينــا بلــغ  %21عنــد ذوي التعليــم
الجامعــي .أ ّمــا بالنســبة لإلنــاث فــإ ّن معــدل بطالــة ذوات التعليــم
الجامعــي بلغــت  %57مقابــل  %41فقــط بــن اللــوايت حصلــن
عــى تعليــم أقــل مــن الثانــوي (انظــر الشــكل  .)5-2ولكــن مــن
املهــم التأكيــد عــى أ ّن ارتفــاع بطالــة اإلنــاث املتعلــات يعــود عــى
املعــدل املرتفــع بشــكل ملحــوظ يف نســبة مشــاركة ذوات التعليــم
العــايل يف ســوق العمــل مقارنــة بــذوات التعليــم املتــدين (راجــع
الصنــدوق رقــم  1يف العــدد ( )53الــذي يــرح ويربهــن عــى هــذه
الظاهــرة املهمــة).

األجور
بلــغ متوســط األجــر اليومــي للعاملــن مــن فلســطني  124.0شــيكل
يف الربــع الثــاين  .2018ولك ـ ّن هــذا الرقــم املتوســط يخفــي تباين ـاً
كبــرا ً ،أوالً بــن متوســط أجــر العاملــن يف الضفــة والقطــاع مــن
جهــة وبــن متوســط أجــر عــال الضفــة العاملــن يف إرسائيــل
واملســتعمرات مــن جهــة ثانيــة .وثانيــاً ،بــن متوســط األجــر يف
الضفــة الغربيــة واألجــر يف قطــاع غــزة (انظــر الجــدول .)2-2
تُشــر األرقــام إىل أ ّن متوســط أجــر العاملــن يف إرسائيل واملســتعمرات
بلــغ نحــو أربعــة أضعــاف أجــر العاملــن يف قطــاع غــزة .ال بــل إ ّن
اله ـ ّوة تتســع أكــر عنــد أخــذ األجــر الوســيط .واألجــر الوســيط لــه
داللــة أعــى وأفضــل مــن األجــر املتوســط ،ألنّــه يعــر عــن املســتوى
الــذي يحصــل نصــف العاملــن عــى أجــر أعــى منــه ،والنصــف اآلخر
عــى أجــر أدىن منــه ،يف حــن يخفــي األجــر املتوســط التبايــن الكبــر
بــن العــال ذوي األجــر املرتفــع واألجــر املنخفــض (انظــر الشــكل
 6-2لتوضيــح الفــرق بــن املؤرشيــن ،والحــظ كيــف يتأثــر متوســط
األجــر بوجــود عــدد محــدود مــن العاملــن ذوي األجــر املرتفــع
نســبيا) .ومــن امللفــت للنظــر أ ّن وســيط األجــر يف قطــاع غــزة أقــل
مــن نصــف وســيط األجــر يف الضفــة الغربيــة (انظــر الجــدول .)2-2
ارتفــع متوســط األجــر اليومــي لكافّــة العاملــن مبقــدار  4.2شــيكل
بــن الربــع األول والربــع الثــاين  ،2018نتيجــة ارتفــاع متوســط أجــر
العاملــن يف الضفــة الغربيــة (مبقــدار  1.5شــيكل) وارتفاعــه يف إرسائيل
واملســتعمرات ( 5.4شــيكل) وارتفاعــه يف قطــاع غــزة ( 0.5شــيكل).
جدول  :2-2متوسط ووسيط األجر اليومي بالشيكل للمستخدمني
معلومي األجر يف فلسطني (الربع الثاين ( )2018شيكل)
مكان العمل
الضفة الغربية
قطاع غزة
إرسائيل واملستعمرات
املجموع

متوسط األجر
اليومي
107.9
62.6
247.9
124.0

األجر الوسيط
اليومي
100.0
42.3
250.0
100.0

شكل  :5-2نسب العاملني والعاطلني عن العمل يف فلسطني
حسب املستوى التعليمي والجنس (( )%الربع الثاين )2018
إﻨﺎث
57%

ذﻛور
43%

61%

41%

39%

59%

ﻋﺎطﻠون ﻋن اﻟﻌﻤل

21%

79%

ﺠﺎﻤﻌﻲ

23%

77%

ﺜﺎﻨوي

29%

71%

أﻗل ﻤن ﺜﺎﻨوي

ﻋﺎﻤﻠون

شكل  :6-2رسم توضيحي للفارق بني متوسط ووسيط األجر
ﺸﯿﻛل/ﯿوم

ﻤﺘوﺴط اﻷﺠر 124

وﺴﯿط اﻷﺠر 100

 %50ﻤن ﻋدد اﻟﻌﻤﺎل

الحد األدىن لألجور
بلغــت نســبة الذيــن يتقاضــون أجــرا ً شــهرياً أقــل مــن 1,450
شــيكل (وهــو الحــد األدىن لألجــور يف فلســطني) مــن املســتخدمني
بأجــر يف القطــاع الخــاص يف فلســطني خــال الربــع الثــاين 2018
نحــو  %41( %33بــن اإلنــاث ،و %31بــن الذكــور) .كــا بلــغ
متوســط األجــر الشــهري الــذي يتقاضــاه هــؤالء  795شــيكل .أ ّمــا
عنــد املقارنــة بــن الضفــة والقطــاع فــإ ّن  %13مــن املســتخدمني
بأجــر يف القطــاع الخــاص يف الضفــة الغربيــة يتقاضــون أج ـرا ً أقــل
مــن الحــد األدىن مقابــل  %79يف قطــاع غــزة (انظــر الجــدول 3-2
يف الصفحــة التاليــة).

عاملة األطفال
انخفضــت عاملــة األطفــال يف الربــع الثــاين  2018يف فلســطني
مقارنــة مــع الربــع الســابق بشــكل طفيــف ووصلــت إىل %2.5
(مــن إجــايل عــدد األطفــال الذيــن ت ـراوح أعامرهــم بــن 17-10
ســنة) مقارنــة مــع  %2.7يف الربــع الســابق .وتوزّعــت النســبة بــن
 %3.3يف الضفــة الغربيــة مقابــل  %1.4يف قطــاع غــزة.
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جدول  :3-2عدد ومتوسط أجر العاملني بأجر يف القطاع الخاص وعدد ومتوسط أجر الذين يتقاضون أقل من
الحد األدىن لألجر (ال تشمل العاملني يف إرسائيل واملستوطنات) الربع الثاين 2018
عدد املستخدمني بأجر يف القطاع الخاص عدد املستخدمني بأجر الذين يتقاضون اقل معدل األجر الشهري للذين يتقاضون أقل
من ( 1,450شيكل)
من ( 1,450ألف شخص)
(ألف شخص)
كال الجنسني
إناث
ذكور
كال الجنسني
إناث
ذكور
كال الجنسني
إناث
ذكور
1,101
1,040
1,172
30
17
13
226
45
181
الضفة الغربية
674
613
679
77
7
70
98
14
84
قطاع غزة
795
925
761
107
24
83
324
59
265
فلسطني

صندوق  - 1اإلناث املتعلامت يف فلسطني :ثروة غري مستغلة
نــر البنــك الــدويل يف شــهر أيلــول املــايض دراســة بعنــوان “تعزيــز
فــرص العمــل أمــام اإلنــاث املاهـرات يف األرايض الفلســطينية” 1.وتعـ ّرف
الدراســة اإلنــاث املاه ـرات ( )Skilled Womenبأنهــن الحائ ـزات عــى
تعليــم ( ،)Post-Secondaryأي تعليــم ثانــوي ( 12ســنة) يضــاف لــه
تدريــب مالئــم .وتهــدف الدراســة إىل البحــث يف أســباب التبايــن الكبــر
يف معـ ّدالت البطالــة بــن اإلنــاث والذكــور “املهــرة” يف فلســطني .إذ بلــغ
معــ ّدل بطالــة الفلســطينيات املاهــرات  %61( %47يف غــزة و %38يف
الضفــة) ،وهــذا أعــى مــن ضعــف مع ـ ّدل البطالــة عنــد الذكــور املهــرة
( .)%18والتبايــن قائــم عــى الرغــم مــن أ ّن نســبة املهــرة بــن إجــايل
األشــخاص يف ســن العمــل متعادلــة تقريب ـاً عنــد الجنســن ،وتبلــغ نحــو
 .%18وتؤكــد الدراســة أ ّن نســبة مشــاركة اإلنــاث املاهــرات يف ســوق
العمــل مرتفعــة ( ،)%68خصوص ـاً باملقارنــة مــع مشــاركة اإلنــاث غــر
املاهــرات .وأ ّن معــ ّدل بطالــة املاهــرات أعــى بشــكل ملحــوظ مــن
بطالــة غــر املاهـرات (أي اللــوايت تعليمهــن أدىن مــن الشــهادة الثانويــة
مــع التدريــب).
ملاذا الرتكيز عىل بطالة املاهرات؟
تذكــر الدراســة أ ّن هنــاك أربعــة أســباب تــرر الرتكيــز عــى تشــغيل
اإلنــاث املاهــرات:
•
•
•
•

أنهــن ميثلــن رأس مــال بــري جاهــز لالســتغالل وللمســاهمة يف
تعزيــز النمــو واإلنتاجيــة عــى املــدى القصــر.
أ ّن البطالــة العاليــة عنــد املاه ـرات تدلــل عــى نزعــة مقلقــة وهــي
انقطــاع الصلــة بــن التعليــم وفــرص العمــل.
أ ّن املاه ـرات ميثلــن  %63مــن قــوة عمــل اإلنــاث يف فلســطني ،مــا
يعنــي أنهــن الكتيبــة األكــر مــن اإلنــاث اللــوايت عــى اســتعداد
للعمــل ،والبحــث يف القيــود التــي يواجهنهــا مفيــد الســتخالص
توصيــات سياســاتية.
أ ّن تخفيــف القيــود التــي تحــول دون عمــل املاه ـرات ســيكون لــه
أثــر يف تشــجيع األخريــات عــى دخــول ســوق العمــل ،خصوصـاً وأ ّن
مع ـ ّدل مشــاركة اإلنــاث بشــكل عــام يف ســوق العمــل يف فلســطني
متــدن للغايــة ،عــى الرغــم مــن ارتفاعــه عنــد املاه ـرات.

تعمــل غالبيــة املاه ـرات يف فلســطني يف القطــاع العــام .ولقــد انخفــض
الطلــب عــى توظيفهــن يف الســنوات األخــرة بســبب الحــد مــن التوســع
يف الوظائــف العامــة .كــا أ ّن انتقــال املــوارد من قطــاع البضائــع التجارية
إىل الالتجاريــة ( )non-tradableترافــق مــع انخفــاض الطلــب عــى
املتعلمــن .ومــع ارتفــاع حــدة التنافــس عــى فــرص العمــل املحــدودة
لــذوي املهــارات ،يحظــى الذكــور باألفضليــة ،ليــس فقــط بســبب النظــرة

1 The World Bank (2018): ‘Enhancing job opportunities for skilled women
in the Palestinian Territories.’ September 1. http://documents.worldbank.
org/curated/en/977921537274068902/pdf/129981-WP-PUBLIC-Enhancing-Job-Opportunities-for-Skilled-Females-in-the-Palestinian-Territories-Final-Report.pdf

املجتمعيــة بــأ ّن الذكــور هــم القوامــون عــى أمــد األرسة ،ولكــن أيض ـاً
أل ّن الذكــور أكــر اســتعدادا ً وقــدرة عــى القبــول بوظائــف أدىن مــن
مهاراتهــم .إ ّن نحــو  %32مــن الذكــور املهــرة يعملــون يف وظائــف ال
تحتــاج إىل مهاراتهــم (تتطلــب تعليــاً أدىن مــن الثانــوي) ،يف حــن ال
تزيــد النســبة عــى  %8بالنســبة للامه ـرات.
تالحــظ الدراســة أ ّن الذكــور واإلنــاث املهــرة ال يتنافســون عــى الوظائــف
ذاتهــا .إذ أ ّن  %48مــن املاهــرات يعملــن يف التدريــس مقابــل %15
للذكــور يف  .2015والتبايــن يف مجــاالت التوظيــف بــن اإلنــاث والذكــور
يعكــس التبايــن يف مجــاالت الدراســة ،إذ كان تخصــص  %26مــن
الخريجــات يف العــام  2015يف مجــال التعليــم و %14يف إدارة األعــال،
يف حــن تركــز الخريجــون الذكــور يف تخصصــات القانــون والهندســة
املعامريــة والحاســوب.

القيود عىل خيارات العمل للامهرات
تتطــرق الدراســة إىل عــدد كبــر مــن القيــود التــي تحــد مــن فــرص عمــل
املاهـرات .وميكــن جمــع هــذه القيــود تحــت ثالثــة عناويــن:
• الترشيعــات واألنظمــة :هنــاك عــدد مــن الترشيعــات التــي تــري
عــى اإلنــاث فقــط والتــي تحــد مــن خياراتهــم يف فــرص العمــل.
عــى ســبيل املثــال ،ان منافــع إجــازة الــوالدة محصــورة باإلنــاث
وهــذا يــؤدي إىل رفــع تكاليــف تشــغيل اإلنــاث مقارنــة بالذكــور.
وهنــاك غيــاب للترشيعــات ضــد التحــرش الجنــي يف أماكــن العمــل
وللترشيعــات ضــد التمييــز الضمنــي واملكشــوف ضــد اإلنــاث يف
التوظيــف إىل جانــب غيــاب الحظــر عــى األســئلة املتعلقــة بالحالــة
املدنيــة عنــد توظيــف اإلنــاث.
• التســهيالت :عــدم توفــر حضانــات لألطفــال الرضّ ــع ،ومراكــز رعايــة
بعــد أوقــات املــدارس ،متتــاز باملســتوى الجيــد والتكلفــة املقبولــة،
وعــدم توفــر دعــم حكومــي لهــا .غيــاب مثــل هــذه املراكــز يحــول
دون اإلنــاث وفــرص العمــل الواعــدة .كــا أ ّن غيــاب أو نقــص األمــان
يف املواصــات مــن وإىل أماكــن العمــل ،وبشــكل خــاص بســبب
حواجــز االحتــال اإلرسائيــي والتفتيــش املــذل لإلنــاث ،يشـكّل عقبــة
مهمــة أمــام فــرص عملهــن .وتذكــر الدراســة أ ّن هــذا يفــر ملــاذا
هنــاك  %13فقــط مــن اإلنــاث املاه ـرات يعملــن يف مواقــع خــارج
مناطــق ســكنهم (مقارنــة مــع  %22للذكــور).
• العــادات االجتامعيــة :هنــاك أحــكام ســبقية جائــرة حــول األعــال
املناســبة اجتامعيـاً لإلنــاث وحــول االلتزامــات األكــر أهميــة للمــرأة،
وهــي االلتزامــات املتعلقــة أوالً بخدمــة األرسة وإنجــاز األعــال
املنزليــة .وعــى الرغــم مــن أ ّن اإلنــاث ميكنهــ ّن الحصــول عــى
الخدمــات املرصفيــةّ ،إل أ ّن العــادات الســائدة بــأ ّن الرجــل هــو رب
األرسة تعنــي أ ّن  %21فقــط مــن اإلنــاث فــوق ســن  15ســنة لديهــن
حســاب مــريف يف فلســطني (مقابــل  %27للذكــور) يف  .2014وكذلــك
الحــال بالنســبة مللكيــة األرايض والــروات.
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التوصيات:
تؤكّــد الدراســة يف البدايــة أ ّن املق ّيــد األكــر أهميــة عــى عمــل اإلنــاث
املاهــرات يف فلســطني هــو عــدم توفــر فــرص عمــل مناســبة وكافيــة
الحصــة الكبــرة لقطــاع األعــال
لتشــغيلهن .ويعــود الســبب يف هــذا إىل ّ
الصغــرة وغــر املنظمــة يف االقتصــاد .وتقــول الدراســة أ ّن هــذا القيــد ال
ميكــن حلــه بشــكل مقبــول دون أن يطــرأ تحــول جــذري يف الظــروف
السياســية التــي تعيشــها فلســطني .ولكــن ،مــا زال هنــاك مجــال التّخــاذ
إجـراءات ميكــن أن تســاهم يف تعزيــز فــرص العمــل لإلنــاث بشــكل عــام،
و املاه ـرات منهــن بشــكل خــاص.
•
•
•
•
•
•

دعــم مبــادرات االســتحداث لــدى املاهــرات  ،واالســتفادة مــن التجــارب
الدوليــة الناجحــة يف هــذا املجــال (تجربــة ماليزيــا مثـاً) .وتشــجيع األشــغال
املايكــرو يف أوســاط اإلنــاث (مثــل جمــع املعلومات/توثيــق الداتا/تصحيــح
وتحريــر النصوص/عمــل بالقطعــة عــر اإلنرتنــت).
تعزيــز خدمــات الوســاطة يف ســوق العمــل (بــن الطلــب والعــرض) وتســهيل
املطابقــة بــن حاجــات الــركات وصاحبــات املؤهــات.
تطبيــق برامــج ســوق العمــل النشــط :إعــادة تأهيــل كفــاءات اإلنــاث لتطابق
املتطلبــات املســتجدة لســوق العمــل.
دعــم خلــق مناخــات آمنــة لعمــل اإلنــاث عــر حمــات توعيــة وطنيــة لتغيري
ســلوك الذكــور ،خصوصــاً يف أماكــن العمــل ،وتصحيــح الخلــل يف النظــر
للمــرأة والقضــاء عــى األحــكام الســبقية ونــر الوعــي بأهميــة اســتغالل
طاقــات اإلنــاث املتعلــات.
تحســن ظــروف املواصــات العا ّمــة لإلنــاث خصوص ـاً يف الليــل (االســتفادة
مــن تجــارب مــر واليابــان يف هــذا املجــال) .والتفكــر بإمكانيــة دعــم
الحضانــات وتعزيــز اإلرشاف عليهــا.
إصــاح الترشيعــات واإلجـراءات التــي متيــز ضــد املــرأة وتحــد مــن خياراتهــا،
وإصــاح قوانــن العمــل لتحقيــق تــوازن يف حوافــز تشــغيل الذكــور واإلنــاث
ووضــع ترشيعــات ضــد التمييــز والتحــرش الجنــي يف أماكــن العمــل.

تقييم الدراسة:

العاملــة” التــي يصدرهــا مركــز اإلحصــاء الفلســطيني“ ،مســح اإلنتقــال
مــن املدرســة اىل ســوق العمــل” الــذي عرضنــاه يف عــدد ســابق مــن
املراقــب – عــدد  ،47ومســح انفــاق واســتهالك األرسة الفلســطينية”).
كــا اســتفادت مــن “بيانــات نوعيــة” تــم التوصــل لهــا مــن عينــة مــن
املاهــرات واملاهريــن مــن العاملــن والعاطلــن ،ومــن مقابــات مــع
أربــاب عمــل ،ومجموعــات بؤريــة وأشــخاص مطلعــن .ولكــن جملــة
املصــادر هــذه مل تكــن كافيــة لتوفــر معلومــات مســتجدة ،يتــم عــى
أساســها صياغــة تحليــل شــامل والتوصــل اىل اســتنتاجات وتوصيــات
موثوقــة .ويصــدق هــذا بشــكل خــاص عــى قصــور املعلومــات املتاحــة
حــول العوائــق التــي تحيــط بالطلــب عــى عمــل اإلنــاث املاهـرات ،وهــو
مــا كان يســتوجب اج ـراء مســح موثــق بــن أربــاب العمــل .باملقابــل،
فــإن املســح مــن جانــب العــرض (العينــة) مل يرتافــق مــع توثيــق دقيــق
لكيفيــة اختيــار العينــة وطريقــة تحليــل البيانــات الكميــة ،وهــو مــا
أدى أحيانــا اىل الوقــوع يف مطــب اإلعتــاد عــى مالحظــات فرديــة ،مــن
شــخص أو مــن بضعــة أفـراد ،وتعميمهــا عــى أنهــا ظاهــرة عامــة تلعــب
دورا يف إعاقــة دخــول املاهــرات اىل ســوق العمــل .قصــور املعلومــات
مــن جانــب الطلــب ،وضعــف التوثيــق مــن جانــب العــرض ،حــال دون
توصــل الدراســة اىل ماهــو جديــد حقــا ،ســواء عــى صعيــد التوصيــف
أو التوصيــات .وتــي بعــض املالحظــات التــي جــاءت بالدراســة ،مثــل
وجــود قوانــن تنــص عــى “أن النســاء املتزوجــات رمبــا ال يســتطعن
الحصــول عــى عمــل أو مغــادرة املنــزل دون موافقــة أزواجهــن” ،أو
غيــاب الترشيعــات ضــد التحــرش الجنــي ،أو أن املواصــات العامــة
موبــوءة بالتحرش..الــخ .بــأن الدراســة ذاتهــا وقعــت أحيانــا يف حبائــل
األحــكام الســبقية عــن املجتمــع الفلســطيني ،وهــي األحــكام التــي
حــذرت الدراســة تكــرارا مــن الوقــوع بهــا تجــاه املــرأة .ولكــن مــا
يســجل للدراســة انهــا وفــرت عرضــا شــامال تقريبــا للبيانــات املتوفــرة
حــول مشــاركة املاهـرات يف ســوق العمــل الفلســطيني ،كــا أنهــا أكــدت
عــى أن الحــل الجــذري ملشــكلة البطالــة يف فلســطني مرهــون بالحــل
الســيايس ،وأن أكــر مــا يقلــق الفلســطينيات هــو اإلذالل واإلهانــات التــي
يتعرضــن لهــا عــى حواجــز جيــش اإلحتــال.

اعتمــدت الدراســة يف اســتنتاجاتها وتوصياتهــا عــى تحليــل ســوق العمــل
الفلســطيني اســتنادا اىل عــدد مــن البيانــات املتوفــرة (“مســوح القــوى

 -3املالية العامة

1

اإليرادات العامة
شــهد الربــع الثــاين مــن العــام  2018انخفاض ـاً يف صــايف اإلي ـرادات
العامــة واملنــح بنحــو  %1.5مقارنــة بالربــع الســابق لتبلــغ حــوايل
 3,630.9مليــون شــيكل .وجــاء هــذا نتيجــة انخفــاض إيــرادات
الجبايــة املحليــة بنحــو  ،%17لتبلــغ حــوايل  1,188.2مليــون
شــيكل (جــاء معظمهــا بســبب تراجــع اإلي ـرادات الرضيبــة بنســبة
 .)%34.2كذلــك تراجعــت إيـرادات املقاصــة بنحــو  %6لتبلــغ نحــو
 1,960.6مليــون شــيكل (انظــر الشــكل  .)1-3وتجــدر اإلشــارة إىل
أ ّن اإلرجاعــات الرضيبيــة يف الربــع الثــاين بلغــت نحــو  77.8مليــون
شــيكل مقارنــة مــع  94.8مليــون شــيكل يف الربــع الســابق .باملقابــل
تضاعفــت قيمــة املنــح واملســاعدات الخارجيــة خــال هــذا الربــع
مقارنــة بالربــع الســابق لتصــل إىل  559.9مليــون شــيكل (انظــر
الجــدول  1-3يف الصفحــة التاليــة).

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

ﻏﯿر ﻀرﯿﺒﯿﺔ

ر2018 ، 2

 -1مصــدر البيانــات يف هــذا الجــزء مــن التقريــر هــو :وزارة املاليــة ،التقاريــر املاليــة الشــهرية:
العمليــات املاليــة – اإليـرادات والنفقــات ومصــادر التمويــل.

ﻀرﯿﺒﯿﺔ

ر2018 ، 1

اﻟﻤﻘﺎﺼﺔ

ر2017 ، 2
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شكل  :2-3هيكل النفقات العامة (مليون شيكل)

شـكّلت اإليـرادات العامــة واملنــح (صــايف) نحــو  %108مــن اإلنفــاق
العــام الفعــي (أســاس نقــدي) خــال الربــع الثــاين مقارنــة بنحــو
 %109خــال الربــع الســابق .باملقابــل شــكلت هــذه اإليـرادات نحو
 %91مــن اإلنفــاق العــام املســتحق (أســاس التـزام) عــى الحكومــة
خــال هــذا الربــع مقارنــة مــع  %93خــال الربــع الســابق.

2,000
1,500

جدول  :1-3املنح واملساعدات الخارجية املقدمة للحكومة
الفلسطينية (مليون شيكل)
البيان
لدعم املوازنة
 منح عربية منح أخرىالتمويل التطويري
إجاميل املنح واملساعدات

2017
الربع الثاين
283.8
94.9
188.9
118
401.8

2018
الربع األول الربع الثاين
482.1
157.6
236.3
140.1
245.8
16.5
77.8
119.9
559.9
276.5

النفقات العامة

اســتقر اإلنفــاق العــام الفعــي خــال الربــع الثــاين مــن العــام 2018
تقريبــاً عنــد مســتواه يف الربــع الســابق ،إذ بلــغ  3,371.4مليــون
شــيكل (انخفــاض طفيــف بنســبة  .)%0.3وجــاء هــذا االســتقرار نتيجــة
انخفــاض اإلنفــاق عــى بنــد األجــور والرواتــب ،بنحــو  %15مقارنــة
بالربــع الســابق لتبلــغ حــوايل  1,384.6مليــون شــيكل ،مقابــل ارتفــاع
يف باقــي بنــود اإلنفــاق األخــرى .إذ ارتفعــت نفقــات غــر األجــور بنحــو
 %4لتبلــغ  1,450.3مليــون شــيكل ،وتضاعــف بنــد صــايف اإلقـراض ليبلغ
 267مليــون شــيكل خــال هــذا الربــع .كــا ارتفــع اإلنفــاق التطويــري
بنحــو  ،%32ليبلــغ  211.5مليــون شــيكل (انظــر الشــكل .)2-3
شــكل اإلنفــاق العــام الفعــي نحــو  %27مــن الناتــج املحــي
اإلجــايل خــال هــذا الربــع والربــع الســابق ،ونحــو  %84مــن
اإلنفــاق العــام املســتحق (أســاس االلتــزام) خــال هــذا الربــع،
مقارنــة بنحــو  %85خــال الربــع الســابق.

الفائض/العجز املايل
أ ّدت التطــورات عــى جانبــي اإليـرادات والنفقــات العامــة الفعليــة
خــال الربــع الثــاين  ،2018إىل عجــز يف الرصيــد الــكيل قبــل املنــح
واملســاعدات بحــوايل  300.4مليــون شــيكل (أو مــا نســبته %2.4
مــن الناتــج املحــي اإلجــايل) .وقــد ســاهمت املنــح واملســاعدات
الخارجيــة يف تحويــل هــذا العجــز إىل فائــض بقيمــة  259.5مليــون
شــيكل (عــى األســاس النقــدي) وهــو مــا يعــادل نحــو  %2مــن
الناتــج املحــي اإلجــايل (أنظــر الشــكل  .)3-3أ ّمــا عجــز الرصيــد
الــكيل قبــل املنــح واملســاعدات عــى أســاس االلت ـزام فبلــغ 806.8
مليــون شــيكل ،وقــد ســاهمت املنــح واملســاعدات يف تخفيــض هــذا
العجــز إىل نحــو  246.9مليــون شــيكل يف الربــع الثــاين.

املتأخرات الحكومية
بلغــت املتأخــرات املرتتبــة عــى الحكومــة خــال الربــع الثــاين
 2018حــوايل  578.6مليــون شــيكل ،مقارنــة بنحــو  499.5مليــون
شــيكل يف الربــع الســابق .وش ـكّلت هــذه املتأخ ـرات حــوايل %16
مــن إجــايل اإليـرادات العامــة واملنــح خــال هــذا الربــع .وتوزعــت
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0
ﻤدﻓوﻋﺎت ﻤﺨﺼﺼﺔ

اﻟﺘطوﯿري

ﺼﺎﻓﻲ اﻻﻗراض

ر2018 ، 2

ﻏﯿر اﻻﺠور

ر2018 ، 1

اﻻﺠور واﻟرواﺘب

ر2017 ، 2

شكل  :3-3الرصيد املايل الحكومي (أساس نقدي)
نسبة إلجاميل الناتج املحيل اإلسمي ()%
2.0
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-0.3
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-0.7

-2.4

-3.3

-1.8

3

0

-3

-6
اﻟرﺼﯿد اﻟﻛﻠﻲ ﺒﻌد اﻟﻤﻨﺢ واﻟﻤﺴﺎﻋدات

اﻟرﺼﯿد اﻟﻛﻠﻲ ﻗﺒل اﻟﻤﻨﺢ واﻟﻤﺴﺎﻋدات
ر2018 ، 1

ر2018 ، 2

اﻟرﺼﯿد اﻟﺠﺎري
ر2017 ، 2

بــن متأخــرات األجــور والرواتــب بنحــو  126.1مليــون شــيكل،
ومتأخـرات غــر األجــور  389.1مليــون شــيكل ،ومتأخـرات النفقــات
التطويريــة  122.4مليــون شــيكل .وقامــت الحكومــة خــال
هــذا الربــع بســداد حــوايل  50.3مليــون شــيكل مــن متأخــرات
اإلرجاعــات الرضيبيــة ،ونحــو  8.7مليــون شــيكل مــن متأخــرات
املدفوعــات املخصصــة (انظــر الجــدول  .)2-3مــن ناحيــة أخــرى،
بلغــت قيمــة صــايف إجــايل املتأخ ـرات املرتاكمــة عــى الحكومــة
نهايــة الربــع الثــاين  2018حــوايل  12,533.4مليــون شــيكل (أو مــا
يعــادل  3,360.2مليــون دوالر).
جدول  :2-3املتأخرات املرتتبة عىل الحكومة الفلسطينية
(مليون شيكل)
البيان
إرجاعات رضيبية
األجور والرواتب
نفقات غري األجور
النفقات التطويرية
مدفوعات مخصصة
إجاميل املتأخرات

2017
الربع الثاين
()0.4
()118.1
390.1
66.2
()0.9
336.9

األرقام بني أقواس هي أرقام سالبة.

2018
الربع األول الربع الثاين
()50.3
()82.3
126.1
132.3
389.1
262.8
122.4
82.4
()8.7
104.3
578.6
499.5
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جدول  :3-3الدين العام الحكومي (مليون شيكل)

الدين العام الحكومي
اســتقر الديــن العــام الحكومــي نهايــة الربــع الثــاين مــن العــام
 2018عنــد نفــس مســتوى الربــع الســابق تقريب ـاً (ارتفــاع بنحــو
 ،)0.6ليبلــغ حــوايل  8,637.6مليــون شــيكل ،وهــو مــا يعــادل
حــوايل  %16.5مــن الناتــج املحــي اإلجــايل 2.وتــوزّع الديــن العــام
الحكومــي بــن ديــن محــي بنحــو  ،%56مقابــل ديــن خارجــي
بنحــو  .%44وبلغــت فوائــد الديــن املدفوعــة خــال هــذا الربــع
حــوايل  81.9مليــون شــيكل ،معظمهــا فوائــد عــى الديــن املحــي
نحــو  81.5مليــون شــيكل (انظــر الجــدول .)3-3

 -2تجــدر اإلشــارة أن مديونيــة الحكومــة مقوم ـ ًة بالــدوالر انخفضــت نهايــة الربــع الثــاين
 2018بنحــو  %3.3مقارنــة بنهايــة الربــع الســابق ،لتبلــغ حــوايل  2,367.6مليــون دوالر.

2018
2017
الربع األول الربع الثاين الربع الثاين
4,860
5,155.1 4,913.9
4,809.2
5,102.8
4,863.1
50.8
52.3
50.8
3,777.7 3,578.3 3,674.2
8,637.6 8,733.5
8,588
81.9
80.3
43.1

البيان
الدين الحكومي املحيل
املصارف
مؤسسات عامة
الدين الحكومي الخارجي
الدين العام الحكومي
الفوائد املدفوعة
نسبة الدين العام إىل إجاميل
الناتج املحيل اإلسمي

%17.4

%16.6

%16.5

* تختلــف النســب بشــكل بســيط عنــد احتســاب األرقــام بالــدوالر االمريــي ،نتيجــة
تأثــر ســعر الــرف.

صندوق  :2أرباح صندوق االستثامر الفلسطيني
صنــدوق االســتثامر الفلســطيني هــو صنــدوق الــروة الســيادي املســؤول
عــن إدارة األمــوال اإلدخاريــة التــي تعــود للشــعب الفلســطيني.
وللصنــدوق اســتثامرات متنوعــة يف قطاعــات اقتصاديــة وحيويــة
مختلفــة ،مبــا فيهــا القطــاع العقــاري والصناعــي والزراعــي والســياحي
ومــوارد الطاقــة املتجــددة .ويديــر الصنــدوق مشــاريعه مــن خــال
1
مجموعــة مــن املحافــظ االســتثامرية والــركات املتخصصــة.
حصــل صنــدوق االســتثامر الفلســطيني عــى رأســاله األويل مــن خــال
تجميــع كامــل األصــول التابعــة للســلطة الوطنيــة الفلســطينية ،وتــم
تســجيله كرشكــة مســاهمة عامــة محــدودة يف العــام  .2003والحكومــة
الفلســطينية ،بصفتهــا املمثــل عــن مالــك الصنــدوق وهــو الشــعب
الفلســطيني ،هــي املســتفيد الوحيــد مــن أربــاح الصنــدوق الســنوية.
وتــأيت أربــاح الصنــدوق مــن ثالثــة مصــادر أساســية :الربــح التشــغييل
الناتــج عــن النشــاطات االســتثامرية التــي يقــوم بهــا الصنــدوق مــن
خــال رشكاتــه التابعــة ،أربــاح محفظــة املوجــودات املاليــة التابعــة
للصنــدوق ،وتوزيعــات أربــاح األســهم وفوائــد الســندات والفوائــد عــى
الودائــع البنكيــة والقــروض .عــى أ ّن الربــح التشــغييل يشــكل الجــزء
األكــر مــن األربــاح الكليــة الســنوية لصنــدوق االســتثامر الفلســطيني.

أرباح الصندوق وكفاءة االستثامر
يوضــح الشــكل  1تطــور أربــاح صنــدوق االســتثامر الفلســطيني بعــد الرضيبــة
للفــرة  .2017-2010ويُالحــظ مــن الشــكل أ ّن أربــاح الصنــدوق انخفضــت
بشــكل حــاد بــن  2010و 2011ثــم اســتقرت يف الســنوات الالحقــة مــع
اتجــاه تصاعــدي طفيــف ،حيــث ارتفعــت األربــاح مــن  33مليــون دوالر يف
 2011إىل  39.4مليــون دوالر نهايــة  .2017ويجــدر التنويــه إىل أ ّن األربــاح
العاليــة للصنــدوق يف العــام  2010كانــت أرباحــاً اســتثنائية ،وتعــود إىل
اســرداد الصنــدوق ملبلــغ  41مليــون دوالر يف ذلــك العــام كتســوية مــع
رشكــة اوراســكوم القابضــة لالتصــاالت .مــن ناحيــة أخــرى ،بــدأت الحكومــة
الفلســطينية بفــرض رضائــب دخــل عــى أربــاح الصنــدوق يف العــام ،2010
ونظ ـرا ً لصعوبــة مقارنــة الربــح بعــد الرضيبــة مــع األربــاح املتحققــة دون
دفــع رضائــب تــم اســتثناء الســنوات الســابقة عــى  2010مــن الشــكل.
ال تدلــل القيــم املطلقــة لألربــاح عــى كفــاءة االســتثامر يف الــركات .وغالبـاً مــا
يتــم اســتخدام مــؤرش آخــر هــو نســبة العائــد عــى االســتثامر (أو املوجــودات)
لقيــاس مــدى كفــاءة الرشكــة يف إدارة موجوداتهــا يف تحصيــل األربــاح.
ويصــور الشــكل  2العائــد عــى االســتثامر للصنــدوق خــال الفــرة - 2011
 -1املعلومــات يف النــص مســتمدة مــن التقاريــر الســنوية لصنــدوق اإلســتثامر الفلســطيني
.2017-2010

شكل  :1صايف أرباح صندوق االستثامر الفلسطيني بعد الرضيبة2017-2010 ،
ﻤﻠﯿون دوﻻر
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املصــدر :البيانــات املاليــة املنشــورة يف التقاريــر الســنوية لصنــدوق االســتثامر
الفلســطيني.2017-2010 ،

شكل  :2نسبة العائد عىل موجودات صندوق االستثامر الفلسطيني،
2017-2011

ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌوﯿﺔ )(%
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املصــدر :البيانــات املاليــة املنشــورة يف التقاريــر الســنوية لصنــدوق االســتثامر
الفلســطيني.2017-2010 ،
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 .2017ويُالحــظ مــن الشــكل أن العائــد كان موجبـاً خــال الفــرة ،وأن كفــاءة
الصنــدوق يف إدارة موجوداتــه تراوحــت بــن  %3.99يف  2011و %4.69يف
 .2014وبلغــت النســبة  %4.27يف العــام  .2017وتبعـاً للســيد فــادي الدويــك،
املديــر العــام لصنــدوق االســتثامر الفلســطيني ،فــإن الصناديــق االســتثامرية
الســيادية بشــكل عــام تحقــق يف املتوســط عائــدا ً عــى األصــول يـراوح بــن 3
و .%5أي أن صنــدوق االســتثامر الفلســطيني يتشــابه مــع الصناديــق األخــرى يف
2
دول العــامل يف كفــاءة توظيــف األصــول لتحقيــق األربــاح.

60%

استثامرات الصناديق السيادية

40%

ال شــك أن طبيعــة وحوافــز اســتثامرات الصناديــق الســيادية تختلــف بشــكل
جوهــري عــن طبيعــة وحوافــز اســتثامرات الــركات الخاصــة .وعــى ذلــك
فــإن معايــر التقييــم يجــب أن تكــون مختلفــة أيض ـاً .عــى ســبيل املثــال ،فــإن
الربحيــة والعائــد املتوقــع ليســا العامــان الوحيــدان اللــذان يأخذهــا الصنــدوق
بعــن االعتبــار عنــد توزيــع اســتثامراته .إذ إىل جانــب عامــل درجــة املخاطــرة
والتوزيــع الجغـرايف لالســتثامرات داخــل وخــارج فلســطني ،يركــز الصنــدوق عــى
األثــر التنمــوي املتوقــع لالســتثامرات وعــى أثرهــا اإليجــايب يف جوانــب متعــددة
مثــل دعــم املنتــج الوطنــي وخلــق الوظائــف وزيــادة التصديــر وتقليــل االعتــاد
الكبــر عــى الــواردات .كــا أن اســتثامرات الصنــدوق هــي غالب ـاً اســتثامرات
اس ـراتيجية طويلــة األجــل؛ يتحقــق عائدهــا الكامــل عــى املــدى الطويــل .كل
هــذا يعنــي أنــه مــن غــر املنصــف قيــاس أداء الصناديــق الســيادية مبــؤرش
ســنوي لألربــاح بــل يتوجــب أيضـاً أخــذ األثــر العريــض وغــر املبــارش لالســتثامر
عــى االقتصــاد الوطنــي وعــى املــدى الطويــل.

توزيع األرباح
تحصــل الحكومــة الفلســطينية عــى األربــاح املوزعــة مــن الصنــدوق
باعتبارهــا ممث ـاً عــن الشــعب الفلســطيني .ويتــم اتخــاذ ق ـرار توزيــع
األربــاح يف الصنــدوق بنــا ًء عــى النظــام الداخــي للصنــدوق ومبــا
يتناســب مــع قانــون الــركات املســاهمة .حيــث يقــوم مجلــس اإلدارة
يف نهايــة الســنة املاليــة برفــع توصيتــه للهيئــة العامــة للصنــدوق بقيمــة
األربــاح التــي ميكــن توزيعهــا ،حســب األصــول القانونيــة والتنظيميــة.
ومــن ثــم تقــوم الهيئــة العامــة بدراســة الطلــب يف اجتامعهــا الســنوي
العــادي والتوصيــة بتوزيــع األربــاح التــي يتــم تحويلهــا إىل وزارة املاليــة.

شكل  :3نسب األرباح املوزعة واملحتفظ بها لصندوق
االستثامر الفلسطيني
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املصــدر :البيانــات املاليــة املنشــورة يف التقاريــر الســنوية لصنــدوق االســتثامر
الفلســطيني.2016-2010 ،

تعتمــد نســبة األربــاح املوزعــة عــى ثالثــة عوامــل رئيســية :قيمــة األربــاح
املتحققــة وخصــم االحتياطــي اإلجبــاري واالختيــاري ،احتياجــات االســتثامر
املســتقبلية للصنــدوق ورشكاتــه التابعــة ،وأخــرا ً وليــس آخــرا ً احتياجــات
املســاهم وأولوياتــه .ويوضــح الشــكل  3نســب أربــاح صنــدوق االســتثامر
املوزعــة وامل ُحتفــظ بهــا للفــرة  .2016-2010ويُالحــظ أن الصنــدوق كان
يتوجــه إىل توزيــع الجــزء األكــر مــن أرباحــه عــى املســاهم بــدالً مــن إعــادة
اســتثامرها خــال الســنوات  .2013-2010ولكــن هــذا التوجــه انعكــس يف
الســنتني الالحقتــن حيــث وصلــت نســبة االحتفــاظ (أي نســبة األربــاح غــر
املوزعــة إىل صــايف الربــح بعــد الرضيبــة ،والتــي يُعــاد اســتثامر غالبيتهــا) إىل
 %78.2و %86يف  2014و 2015عــى التــوايل .ولكــن نســبة االحتفــاظ عــادت
إىل االنخفــاض يف  2016إىل  .%43.7وهــذا يعنــي أ ّن الصنــدوق قــام يف العــام
 2016بتحويــل مبلــغ  21مليــون دوالر إىل وزارة املاليــة .هــذا طبعـاً باإلضافــة
إىل رضائــب الدخــل عــى األربــاح التــي قــام الصنــدوق بدفعهــا.
وفاء البيطاوي“ ،ماس”

 -2املصدر :مقابلة مع املدير العام لصندوق االستثامر الفلسطيني بتاريخ .2018/7/12

 -4القطاع املايل املرصيف

1

يعمــل يف فلســطني خمســة عــر مرصفـاً مرخصـاً مــن قبــل ســلطة التسهيالت االئتامنية

النقــد الفلســطينية يف نهايــة الربــع الثــاين مــن العــام  ،2018منهــا
ســبعة محليــة ،ومثانيــة مصــارف وافــدة .وتــؤدي هــذه املصــارف
وظيفتهــا مــن خــال  342فــرع ومكتــب ،منهــا  283يف الضفــة
2
الغربيــة و 59يف قطــاع غــزة.

اختتــم القطــاع املــريف الربــع الثــاين مــن العــام  2018برتاجــع
قيمــة إجــايل األصول/الخصــوم فيــه بنســبة  %0.7مقارنــة بالربــع
األول مــن العــام ،لتصــل إىل  15.8مليــار دوالر ،متأثــرة بانخفــاض
األرصــدة لــدى ســلطة النقــد واملصــارف بشــكل رئيــس .أ ّمــا عنــد
املقارنــة مــع الربــع املناظــر مــن العــام  2017فــإ ّن املوجــودات/
املطلوبــات ســ ّجلت منــوا ً بنحــو ( %3.0انظــر الجــدول  1-4يف
الصفحــة التاليــة).
 -1مصــدر البيانــات يف هــذا القســم :ســلطة النقــد الفلســطينية ،آب  ،2018امليزانيــة املجمعــة
للمصــارف ،قامئــة األربــاح والخســائر ،وقاعــدة بيانــات ســلطة النقــد.
 -2متــت عمليــة دمــج فيــا بــن بنــك القــدس والبنــك األردين الكويتــي يف شــهر آب ،2018
وبالتــايل انخفــض عــدد املصــارف إىل أربعــة عــر مرصف ـاً.

اســتحوذت املحفظــة االئتامنيــة خــال الربــع الثــاين مــن العــام
 2018عــى نحــو  %52مــن إجــايل موجــودات الجهــاز املــريف
مقارنــة مــع  %51يف نهايــة الربــع األول مــن العــام نفســه ،مســجل ًة
منــوا ً بنســبة  %1.0لتصــل إىل  8,260.0مليــون دوالر .وبذلك شـكّلت
التســهيالت االئتامنيــة نحــو  %69مــن إجــايل ودائــع الجمهــور
خــال الربــع (انظــر الجــدول  .)1-4والقطــاع الخــاص هــو املحــرك
الرئيــس للتســهيالت االئتامنيــة ،إذ بلغــت محفظتــه االئتامنيــة
نحــو  6,945.5مليــون دوالر (نحــو  )%84مقابــل  1,314.5مليــون
حصــة القطــاع العــام .كذلــك ســيطرت الضفــة
دوالر (نحــو ّ )%16
بحصــة بلغــت نحــو %88
ـهيالت
ـ
التس
ـذه
ـ
ه
الغربيــة عــى معظــم
ّ
حصــة قطــاع
مــن إجــايل االئتــان املقــدم ،مقارنــة بنحــو ّ %12
غــزة .كــا شــهد الربــع الثــاين مــن العــام  ،2018تزايــدا ً يف ســيطرة
القــروض عــى املحفظــة االئتامنيــة لتســتحوذ عــى نحــو %83
حصــة
حصــة الجــاري مديــن ،ونحــو ّ %1
منهــا ،مقارنــة بنحــو ّ %16
اإلجــارة املنتهيــة بالتمليــك .وعــى صعيــد العملــة ،اســتحوذ الــدوالر
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جدول  :1-4امليزانية املجمعة للمصارف املرخصة يف فلسطني
(مليون دوالر)

2017
البيان*
الربع
الثاين
15,348.1
إجاميل األصول
7,528.9
التسهيالت االئتامنية املبارشة
4,170.5
األرصدة لدى سلطة النقد واملصارف
1,282.5
محفظة االوراق املالية واالستثامرات
1,201.9
النقدية واملعادن الثمينة
1,164.3
املوجودات األخرى
15,348.1
إجاميل الخصوم
ودائع الجمهور (ودائع غري مرصفية)** 11,379.5
1,744.5
حقوق امللكية
أرصدة سلطة النقد واملصارف (ودائع مرصفية) 1,385.4
314.6
املطلوبات األخرى
524.1
املخصصات واالهتالك

شكل  :1-4إجاميل التسهيالت االئتامنية املبارشة (مليون دوالر)
8,000

2018

الربع
األول
15,916.7
8,175.4
4,093.5
1,314.0
1,294.6
1,039.2
15,916.7
12,002.3
1,926.8
1,101.2
330.9
555.4

الربع
الثاين
15,808.3
8,260.0
3,960.0
1,324.0
1,255.9
1,008.5
15,808.3
11,993.1
1,845.8
1,029.8
300.4
639.3
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دوﻻر

ﺘﻤوﯿل ﺘﺄﺠﯿري ﺠﺎري ﻤدﯿن

اﻟﻌﻤﻠﺔ

ﻗروض

ﻗطﺎع ﻋﺎم ﻗطﺎع ﺨﺎص

اﻟﻨوع
ر2018 ، 1

ر2018 ، 2

اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﯿدة
ر2017 ، 2

شكل  :2-4توزيع التسهيالت االئتامنية بحسب القطاع ()%
أﺨرى
ﺘﻤوﯿل ﺸراء اﻟﺴﯿﺎرات
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﻌدﯿن

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

اﻟﺨدﻤﺎت
اﻟﺘﺠﺎرة اﻟداﺨﻠﯿﺔ واﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ

األمريــي عــى نحــو  %47مــن إجــايل املحفظــة االئتامنيــة خــال
حصــة الشــيكل اإلرسائيــي،
الربــع الثــاين  ،2018مقارنــة بنحــو ّ %37
حصــة باقــي
حصــة الدينــار األردين ،فيــا بقيــت ّ
ونحــو ّ %14
العمــات األخــرى مســتقرة عنــد نحــو ( %2انظــر الشــكل .)1-4
تركّــز االرتفــاع املتحقــق يف التســهيالت االئتامنيــة بشــكل رئيــس عــى
التســهيالت املمنوحــة لقطــاع الخدمــات العامــة واملاليــة بنســبة ( %7مــا
يعــادل  56.0مليــون دوالر) ،وقطــاع التجــارة بنســبة ( %3مــا يعــادل 48.8
مليــون دوالر) ،إضافــة للتســهيالت املمنوحــة لتمويــل الســلع االســتهالكية
بنســبة ( %2مــا يعــادل  31.1مليــون دوالر) كــا يوضــح الشــكل .2-4
األرصدة لدى سلطة النقد واملصارف
تراجعــت قيمــة األرصــدة لــدى ســلطة النقــد واملصــارف نهايــة
الربــع الثــاين مــن العــام  2018بنحــو  %3لتبلــغ  3,960.0مليــون
دوالر لتشـكّل نحــو ربــع إجــايل أصــول املصــارف ( .)%25جــاء هذا
الرتاجــع نتيجــة النخفــاض األرصــدة لــدى ســلطة النقــد بنســبة ،%4
واألرصــدة بــن املصــارف يف فلســطني بنســبة  ،%12كــا تراجعــت
األرصــدة لــدى املصــارف يف الخــارج بنســبة  .%2أ ّمــا مقارنــة بالربــع
املناظــر مــن العــام  2017فتشــر البيانــات إىل الرتاجــع أيضـاً بنســبة
 %5نتيجــة النخفــاض األرصــدة بــن املصــارف يف فلســطني بنســبة
 %24واألرصــدة يف الخــارج بنســبة ( %11انظــر الشــكل .)3-4

الودائع
شــهد الربــع الثــاين مــن العــام  2018تراجعــاً بســيطاً ( )%0.6يف
إجــايل الودائــع لــدى الجهــاز املــريف (املرصفيــة وغــر املرصفيــة)
مقارنــة بالربــع الســابق لتصــل  13,022.9مليــون دوالر ،لك ّنهــا
جــاءت أعــى بنحــو  %2مقارنــة بالربــع املناظــر مــن العــام .2017
واســتحوذت ودائــع الجمهــور (الودائــع غــر املرصفيــة) عــى نحــو

اﻟﻌﻘﺎرات واﻻﻨﺸﺎءات
ﺘﻤوﯿل اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺴﺘﻬﻼﻛﯿﺔ
اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم
20
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15
ر2018 ، 2

5
ر2018 ، 1

0
ر2017 ، 2

شكل  :3-4هيكل أرصدة سلطة النقد واملصارف ()%
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 %92مــن إجــايل الودائــع خــال هــذا الربــع .وتظهــر البيانــات
اســتمرار تركــز ودائــع الجمهــور يف الضفــة الغربيــة التــي اســتحوذت
الحصــة األكــر مــن هــذه الودائــع (نحــو  .)%91وســاهم
عــى ّ
حصــة
القطــاع الخــاص بنحــو  %94مــن هــذه الودائــع ،مقابــل ّ %6
القطــاع العــام (انظــر الشــكل .)4-4
توزّعــت ودائــع الجمهــور خــال الربــع الثــاين مــن العــام ،2018
بــن ودائــع جاريــة بنســبة  ،%37وودائــع آجلــة بنســبة ،%29
وودائــع توفــر بنســبة  .%34كــا اســتمرت ســيطرة الــدوالر عــى
حصــة
الحصــة األكــر مــن اإليــداع بنســبة  ،39%مقابــل نحــو ّ %34
ّ
حصــة الدينــار األردين ،فيــا بلغــت نحــو %3
%24
ـو
ـ
ونح
ـيكل،
الشـ
ّ
لباقــي العمــات.

شكل  :4-4توزيع ودائع الجمهور (مليون دوالر)
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جدول  :2-4مصادر اإليرادات واإلنفاق للمصارف املرخصة
(مليون دوالر)
البيان*
اإليرادات
صايف الفوائد
العموالت
أخرى
النفقات
النفقات التشغيلية واملخصصات
الرضيبة
صايف الدخل*

2017
الربع الثاين
166.7
113.6
27.9
25.2
119.4
103.3
16.1
47.3

2018
الربع األول الربع الثاين
172.4
174.7
125.5
122.8
29.9
30.5
17.0
21.4
130.3
132.4
113.3
115.6
17.0
16.8
42.2
42.3

ﻨوع اﻟودﯿﻌﺔ
ر2018 ، 2

أرباح املصارف
تشــر البيانــات املتعلقــة بقامئــة الدخــل للجهــاز املــريف إىل تراجــع
إي ـرادات املصــارف يف الربــع الثــاين مــن العــام  2018بنســبة %1.3
مقارنــة بالربــع األول مــن العــام لتبلــغ نحــو  172.4مليــون دوالر،
ولكــن النفقــات شــهدت أيضـاً انخفاضـاً بنســبة  %1.6لتبلــغ حــوايل
 130.3مليــون دوالر .وهــو مــا انعكــس يف اســتقرار صــايف دخــل
(أربــاح) املصــارف خــال الربــع الثــاين  2018عنــد نحــو 42.2
مليــون دوالر مامثــاً للربــع الســابق ،لك ّنــه تراجــع بنحــو %11
مقارنــة بالربــع املناظــر مــن العــام ( 2017انظــر الجــدول .)2-4

ﺸﯿﻛل

دوﻻر

وداﺌﻊ ﻷﺠل وداﺌﻊ ﺘوﻓﯿر وداﺌﻊ ﺠﺎرﯿﺔ ﻗطﺎع ﻋﺎم ﻗطﺎع ﺨﺎص

ر2018 ، 1

اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤودﻋﺔ
ر2017 ، 2

شكل  :5-4متوسط الفوائد الدائنة واملدينة بالعمالت املختلفة ()%
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إﯿداع ﺸﯿﻘل

إﻗراض ﺸﯿﻛل

ر2017 ، 4
إﯿداع دوﻻر

إﻗراض دوﻻر

ر2017 ، 3

ر2017 ، 2

إﯿداع دﯿﻨﺎر

إﻗراض دﯿﻨﺎر

الفائــدة عــى اإلقــراض بالدينــار األردين والشــيكل ليبلــغ نحــو
 %6.04و %6.97عــى التــوايل ،فيــا ارتفــع متوســط أســعار الفائــدة
عــى القــروض بالــدوالر إىل نحــو  %5.71خــال الربــع الثــاين 2018
(انظــر الشــكل .)5-4

حركة املقاصة

شــهد الربــع الثــاين مــن العــام  2018منــوا ً طفيفـاً يف قيمــة الشــيكات
املقدمــة للتقــاص (بنحــو  )%0.7مقارنــة بالربــع الســابق ،لتبلــغ
* صايف الدخل= اإليرادات – النفقات
 3,135.7مليــون دوالر .وجــاء هــذا االرتفــاع نتيجــة زيــادة قيمــة
الشــيكات املقدمــة للتقــاص يف قطــاع غــزة بنســبة  %12لتبلــغ
معدّالت الفائدة
 250.3مليــون دوالر مقابــل تراجعهــا يف الضفــة الغربيــة بشــكل
يشــر تحليــل أســعار الفائــدة الدائنــة واملدينــة يف الربــع الثــاين مــن طفيــف (بنســبة  )%0.2لتصــل قيمتهــا إىل  2,885.4مليــون دوالر.
العــام  2018إىل أ ّن الهامــش بــن أســعار الفائــدة عــى التســهيالت أ ّمــا مقارنــة بالربــع املناظــر مــن العــام  2017فتشــر البيانــات
والودائــع تحســن (أي انخفــض) مقارنــة بالربــع األول مــن العــام ،إىل تراجــع قيمتهــا بنحــو  .%14كــا أ ّن نحــو  %77مــن قيمــة
حيــث انخفــض الهامــش بعملــة الدينــار األردين مــن  %4.03إىل الشــيكات املقدمــة للتقــاص كانــت بعملــة الشــيكل ،يليهــا الــدوالر
 ،%3.68وبعملــة الــدوالر األمريــي مــن  %3.87إىل  ،%3.59األمريــي بنحــو  .%17وشــهد الربــع الثــاين  2018تراجع ـاً يف قيمــة
وبعملــة الشــيكل مــن  %5.12إىل  .%4.82ويعكــس هــذا تحســناً الشــيكات املعــادة بنســبة  %6مقارنــة بالربــع الســابق لتبلــغ 270.9
يف كفــاءة الوســاطة املاليــة يف الجهــاز املــريف .إذ ارتفــع متوســط مليــون دوالر ،نتيجــة تراجعهــا يف كل مــن الضفــة الغربيــة بنســبة
أســعار الفائــدة عــى الودائــع بجميــع العمــات ليبلــغ نحــو  %4 %2.36وبنســبة  %18يف قطــاع غــزة (انظــر الشــكلني  6-4و 7-4يف
عــى الودائــع بالدينــار األردين ،ونحــو  %2.15و %2.12عــى الودائع الصفحــة التاليــة).
بالشــيكل والــدوالر عــى الرتتيــب .باملقابــل تراجــع متوســط أســعار
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رشكات اإلقراض املتخصصة

شكل  :6-4قيمة الشيكات املقدمة للتقاص واملعادة
بحسب التوزيع الجغرايف (مليون دوالر)

شــهد إجــايل موجــودات رشكات اإلقـراض املتخصصــة تراجعـاً خالل
الربــع الثــاين مــن العــام  2018بنحــو  %5مقارنــة بالربــع الســابق
لتبلــغ  233.8مليــون دوالر .وجــاء هــذا االنخفــاض نتيجــة لرتاجــع
كل مــن الودائــع الجاريــة لهــذه املؤسســات بنحــو  ،%14والقــروض
بنســبة  .%5وتوزّعــت أصــول هــذه الــركات بــن قــروض تجاريــة
بنســبة  %73وقــروض إســامية بنســبة  ،%11وودائــع بنســبة
 ،%10إضافــة إىل نقــد بنســبة  ،%1يف حــن شــكلت املوجــودات
الثابتــة  ،%3وأخ ـرا ً املوجــودات األخــرى بنســبة  %2مــن إجــايل
املوجــودات .ووفــرت هــذه الــركات  675فرصــة عمــل.
وقــد بلغــت املحفظــة االئتامنيــة املقدمــة مــن خــال رشكات
اإلقــراض املتخصصــة واملرخصــة مــن ســلطة النقــد ( 6رشكات
مرخصــة) حــوايل  215.4مليــون دوالر يف ختــام الربــع الثــاين ،2018
اســتحوذت الضفــة الغربيــة عــى نحــو  %71منهــا ،مقابــل نحــو
حصــة قطــاع غــزة (انظــر الجــدول .)3-4
ّ %29
جدول  :3-4بيانات مؤسسات اإلقراض املتخصصة
2018
2017
البيان*
الربع الثاين الربع األول الربع الثاين
215.4
215.5
إجاميل محفظة القروض (مليون دوالر) 209.8
153.1
149.8
143.3
الضفة الغربية
62.3
65.7
66.5
قطاع غزة
70,922 71,759 71,190
عدد املقرتضني النشطني
81
81
84
عدد الفروع واملكاتب
675
664
647
عدد املوظفني

الحصــة األكــر مــن هــذا االئتــان
كــا ســيطرت القــروض العقاريــة عــى ّ
مبقــدار الثلــث تقريب ـاً ،جــاء بعدهــا القطــاع التجــاري بنحــو  ،%28تــاه
القطــاع الزراعــي بحــوايل  ،%12فيــا جــاءت قــروض القطــاع االســتهاليك
يف املرتبــة الرابعــة بنســبة  ،%11ثــم قطــاع الخدمــات العامــة بنســبة .%9
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شكل  :7-4نسبة الشيكات املعادة إىل الشيكات املقدمة للتقاص ()%
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صندوق  :3تطبيق املعيار املحاسبي الدويل رقم  9يف فلسطني
تهتــم الســلطات الرقابيــة واإلرشافيــة عــى القطــاع املــريف بتطبيــق املعايــر
املحاســبية املثــى اهتامم ـاً كب ـرا ً.ويــأيت هــذا يف ســياق جهودهــا الراميــة إىل
خلــق بيئــة شــفافة تســمح مبامرســة املهنــة املرصفيــة بطريقــة ســليمة تضمــن
حقــوق املتعاملــن مــع املصــارف .يقـ ّدم هــذا الصنــدوق تعريفـاً عامـاً باملعيــار
املحاســبي الــدويل الــذي يعــرف باســم “املعيــار املحاســبي الــدويل رقــم ”9
1
( ،)IFRS 9وبتداعيــات تطبيقــه يف القطــاع املــريف يف فلســطني.

ما هو “املعيار رقم ”9؟

املعيــار رقــم  9هــو معيــار محاســبي يتعلــق بــاألدوات واملخصصــات املاليــة يف
التقاريــر املاليــة للمصــارف .وجــاء هــذا املعيــار ليحــل محــل معيــار املحاســبة
الــدويل رقــم  .39ويحــدد املعيــار الجديــد مجموعــة متطلبــات محاســبية فيــا

 -1استفاد النص من املراجع التالية:
 صــاح محمــد ،ومحجــوب حامــد ( :)2017دراســة تحليليــة لألثــار املرتتبــة عــى تبنــي IFRS 9عــى السياســات االئتامنيــة والتمويليــة للمصــارف العربيــة ،مجلــة العلــوم االقتصاديــة
واالداريــة والقانونيــة ،عــدد  ،9املجلــد األول.
 أمانــة مجلــس محافظــي املصــارف املركزيــة ومؤسســات النقــد العربيــة (“ :)2017املعايــرالدوليــة للتقاريــر املاليــة وانعكاســاتها عــى الرقابــة املرصفيــة :تطبيــق املعيــار ،”9
مطبوعــات صنــدوق النقــد العــريب ،رقــم .71
 -سلطة النقد الفلسطينية ،دائرة الرقابة والتفتيش ،تقارير غري منشورة

يتعلــق بــاألدوات املاليــة وااللتزامــات بهــدف تحســن إعــداد التقاريــر املاليــة
وتوحيدهــا وتبســيطها .ويقــدم املعيــار الــدويل الجديــد ،الــذي أصبــح تطبيقــه
إلزاميــاً منــذ بدايــة العــام  ،2018متطلبــات مســتجدة للتصنيــف والقيــاس
ومحاســبة التح ـ ّوط.
جــاء هــذا املعيــار اســتجابة لــدروس األزمــة املاليــة العامليــة األخــرة .حيــث
تبــن أ ّن أحــد أســباب امتــداد األزمــة كان بســبب التأخــر يف االعـراف بخســائر
الديــون .ويعــود هــذا إىل أ ّن املعيــار املحاســبي الــدويل الســابق (رقــم )39
كان يقــر بتســجيل الخســائر فقــط عنــد التحقــق منهــا ،أي بعــد وقــوع
األزمــة ( .)Backward lookingأ ّمــا املعيــار الجديــد فهــو يتطلــب احتســاب
مخصصــات للديــون بنــا ًء عــى التوقعــات بحــدوث تعــر أو توقــع عــدم الدفــع
مــن جانــب املقــرض وذلــك قبــل حــدوث األزمــة ( .)Forward lookingكــا
تبـ ّـن لــدى املحللــن أ ّن مــن أهــم أســباب تفاقــم األزمــة املاليــة العامليــة أ ّن
املصــارف مل تكــن متتلــك مخصصــات كافيــة مقابــل الديــون التــي تعــرت الحقاً.
ومــن هنــا جــاءت فكــرة رضورة تحديــد مخصصــات حتــى عــى الديــون الجيدة
نظ ـرا ً ألنّهــا قــد تتعــر يف املســتقبل بســبب تغــر الظــروف ،ســواء بالنســبة
للعميــل أو الظــروف االقتصاديــة الكليــة الســائدة يف االقتصــاد.
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ال يخلــو تطبيــق املعيــار الجديــد ،عــى الرغــم مــن أهميــة هــذا التطبيــق ،مــن
التحديــات واملعيقــات .ويتمثــل أبرزهــا يف أثــر التطبيــق عــى النظــم والضوابــط
والعقــود والسياســات االئتامنيــة للمصــارف ،وهــو مــا ينعكــس بــدوره عــى
اس ـراتيجيات املصــارف يف إعــداد التقاريــر املاليــة وعملياتهــا .كــا أ ّن تطبيــق
املعيــار يتطلــب تعديــات جوهريــة عــى األنظمــة ،وعــى إعــادة تصنيــف
األدوات املاليــة املصنفــة مســبقاً (باالعتــاد عــى املعيــار  )39وذلــك وفــق مبــدأ
القيمــة العادلــة .ومــن التحديــات اإلضافيــة األخــرى يف املعيــار الجديــد عــدم
وضــوح األطــر التنظيميــة والقانونيــة والرضائبيــة.

تطبيق “املعيار رقم  ”9يف فلسطني
قامــت ســلطة النقــد الفلســطينية ،وبوقــت مبكــر ،بتبنــي املكــون األول مــن
املعيــار الــدويل رقــم  .9إذ تــم تطبيــق هــذا املكــون يف املصــارف العاملــة يف
فلســطني منــذ منتصــف العــام  .2012ويغطــي هــذا املكــون تصنيــف وقيــاس
األدوات املاليــة ،ويتضمــن تصنيــف هــذه األدوات ضمــن ثــاث مجموعــات
رئيســية بنــا ًء عــى منــوذج األعــال يف كل مــرف .ومــن املعلــوم أ ّن التصنيــف
الســليم لــأدوات املاليــة أمــر مفصــي يف تطبيــق املكــون الثــاين مــن املعيــار
رقــم  9واملتعلــق بقيــاس الخســائر االئتامنيــة املتوقعــة.

 )2018للمصــارف بشــأن متطلبــات وإرشــادات تطبيــق املعيــار الــدويل إلعــداد
التقاريــر املاليــة رقــم  .9وأوضحــت التعليــات جوانــب التعديــل يف التقاريــر
املاليــة التــي يفرضهــا املعيــار الجديــد ،إضافــة إىل إرشــادات وأمثلــة توضيحيــة
لتطبيقــه .وركّــزت أيضـاً عــى قواعــد تصنيــف األدوات املاليــة ،مبــا فيهــا تصنيف
األصــول والخصــوم املاليــة ،كذلــك التــدين يف قيمــة األصــول واالعرتاف بالخســارة
االئتامنيــة املتوقعــة .كــا تناولــت املبــادئ الرقابيــة الرئيســية ملخاطــر االئتــان،
التــي تؤكــد عــى أهميــة تحديــد خســائر األدوات املاليــة عــى مبــدأ الخســارة
املتوقعــة وليــس وفق ـاً ملبــدأ الخســارة املحققــة .وتشــر التعليــات أيض ـاً إىل
مســؤوليات مجلــس اإلدارة واإلدارة يف املصــارف لوضــع إجـراءات مناســبة إلدارة
املخاطــر االئتامنيــة .ونصــت التعليــات عــى أن يتــم تطبيــق ذلــك بشــكل
إلزامــي بــدءا ً مــن مطلــع العــام  .2018كــا أصــدرت ســلطة النقــد تعليــات
مامثلــة (تعليــات رقــم  )3بشــأن تطبيــق هــذا املعيــار يف مؤسســات اإلقـراض
املتخصصــة املرخصــة للعمــل يف فلســطني.
ويــأيت تطبيــق “املعيــار رقــم  ”9اســتكامالً لجهــود ســلطة النقــد يف مواكبــة
التطــورات يف املعايــر الدوليــة الهادفــة للحفــاظ عــى ســامة واســتقرار
النظــام املــايل بشــكل عــام والجهــاز املــريف بشــكل خــاص ،وحاميتــه مــن أيّــة
صدمــات قــد تنشــأ مســتقبالً خاصــة يف ظــل البيئــة السياســية غــر املســتقرة
التــي تعيشــها فلســطني.

اهتمــت ســلطة النقــد بالتطبيــق الكامــل ملتطلبــات املعيــار رقــم  9بصيغتــه
النهائيــة التــي صــدرت يف منتصــف العــام  2014والتــي تشــمل تغطية الخســائر
			
االئتامنيــة املتوقعــة .وقامــت الســلطة بإصــدار تعليــات (رقــم  02لســنة

عبري أبو زيتون ،سلطة النقد الفلسطينية

صندوق  :4قانون الحد من استخدام النقد يف إرسائيل
قــررت الحكومــة اإلرسائيليــة يف  17أيلــول  2013تســمية لجنــة فنيــة
لدراســة إمكانيــات تقليــص اســتخدام النقــد يف االقتصــاد اإلرسائيــي.
مفصــل لتطبيــق إج ـراءات للحــد
وتوصلــت اللجنــة إىل صياغــة اق ـراح ّ
مــن اســتخدام النقــد ،كوســيلة دفع عنــد رشاء وبيــع البضائــع والخدمات،
ومــن التحايــل يف اســتخدام الشــيكات .والهــدف مــن هــذه السياســة،
كــا جــاء يف مقدمــة تقريــر اللجنــة ،هــو “تقليــص ظاهــرة اقتصــاد الظــل
يف إرسائيــل ومحاربــة الجرميــة وتبيــض األمــوال واالســتفادة مــن وســائل
1
الدفــع املتطــورة والفعالــة” .
يعـ ًرف اقتصــاد الظــل بأنّــه ذلــك الجــزء مــن النشــاط االقتصــادي الــذي
ال يدخــل يف حســاب الناتــج املحــي االجــايل لدولــة مــا .وهــو تعبــر
يطلــق بشــكل عــام عــى النشــاط الــذي يتــم خــارج اإلطــار القانــوين وال
يتــم االبــاغ عنــه اىل مصلحــة الرضائــب .ويشــتمل اقتصــاد الظــل عــى
نشــاطات اقتصاديــة رشعيــة وأخــرى اجراميــة غــر رشعيــة .وقــدرت
دراســة للبنــك الــدويل حجــم اقتصــاد الظــل يف إرسائيــل ،باملتوســط بــن
 ،2007-1999بنحــو  %22مــن قيمــة الناتــج املحــي اإلجــايل .واعتــادا ً
عــى أ ّن قيمــة الناتــج املحــي اإلجــايل يف إرسائيــل بلغــت  366مليــار
دوالر يف العــام  ،2017ميكــن التوصــل إىل أ ّن اقتصــاد الظــل يف إرسائيــل
يعــادل مــا يقــرب مــن  80مليــار دوالر ســنوياً.

“تقرير لوكر”
رفعــت اللجنــة تقريرهــا (وهــو التقريــر الــذي بــات يعــرف باســم
“تقريــر لوكــر” تبعـاً الســم رئيــس اللجنــة  Harel Lockerاملديــر العــام
يف وزارة املاليــة) إىل الحكومــة اإلرسائيليــة يف  17متــوز مــن العــام .2014
وقامــت الحكومــة بتحويــل التقريــر اىل لجنــة الترشيــع والقانــون متهيــدا ً
إلق ـراره كقانــون يف الكنيســت.
تضمــن تقريــر لجنــة لوكــر نوعــن مــن اإلج ـراءات ،أولهــا فــرض ســقف
عــى مدفوعــات النقــد ســواء مــن أو إىل مصالــح األعــال أو مــا بــن
األفـراد ،وثانيهــا وضــع قيــود مشــددة عــى اســتخدام الشــيكات .اقرتحــت
1 The Committee to Examine Reducing the Use of Cash in Israel’s Economy,
17 July 2014. https://www.nevo.co.il/law_word/Law14/law-2710.pdf

اللجنــة فــرض ســقف بقيمــة  10آالف شــيكل عــى قيمــة أيــة مدفوعــات
كاش تتســلمها أو تدفعهــا مصالــح األعــال ،عــى ان ينخفــض هــذا
الســقف إىل النصــف بعــد مــرور ســنة مــن اقـرار القانــون .ويعنــي هــذا
أ ّن أي مبلــغ تزيــد قيمتــه عــى  5آالف شــيكل تتلقــاه أو تدفعــه أيّــة
منشــأة أعــال يف إرسائيــل يجــب ان يتــم تســديده عــر النظــام املــريف.
أ ّمــا بالنســبة للســقف عــى مدفوعــات النقــد بــن األف ـراد فلقــد اقــرح
تقريــر اللجنــة أن يفــرض عــى مســتوى  50ألــف شــيكل .واقرتحــت
اللجنــة أن يــري هــذا الســقف ملــدة عــام واحــد فحســب قبــل أن يتــم
تخفيضــه إىل  15ألــف شــيكل فقــط (انظــر الجــدول .)1
أ ّمــا بالنســبة للشــيكات فلقــد اوىص التقريــر بفــرض حظــر كيل عــى
الشــيكات الصــادرة بــدون اســم املســتفيد .كــا أوىص بفــرض حظــر
كيل عــى إصــدار الشــيكات القابلــة للتجيــر بعــد  3ســنوات مــن إق ـرار
القانــون ،كــا هــو مســجل يف الجــدول  .1أخ ـرا ً ،أوىص تقريــر اللجنــة
بــأن يتــم اعتبــار االخــال بتطبيــق هــذه الحــدود مبثابــة جرائــم احتيــال،
وأن تتــم معاقبــة املشــري (غرامــة بقيمــة  %25مــن قيمــة الصفقــة)
والبائــع (غرامــة بنســبة  %35مــن قيمــة الصفقــة) معـاً عــى االحتيــال،
اىل جانــب الحظــر النقــدي عــى املخالفــن.

تجميد مرشوع القانون
عــى الرغــم مــن أ ّن لجنــة “لوكــر” أنهــت أعاملهــا يف متــوز  2014إال أ ّن
رئيــس لجنــة الترشيــع والقانــون امتنــع عــن تقديــم مــروع القانــون
إىل الكنيســت .وظــل مــروع القانــون هــذا مجمــدا ً ملــدة  4ســنوات
بســبب اع ـراض كافــة اح ـزاب الحكومــة االئتالفيــة عــى فكــرة الحــد
مــن اســتخدام النقــد وعــى الرقابــة املشــددة عــى الشــيكات .وكان يف
مقدمــة املعرتضــن الحزبــان الدينيــان املتشــددان يف االئتــاف الحكومــي،
نظ ـرا ً أل ّن ناخبيهــم نــادرا ً مــا يســتخدمون وســائل الدفــع االلكرتونيــة،
وألن الجمعيــات الدينيــة تتلقــى تربعــات كبــرة وهبــات جمــة وال ترغــب
يف الكشــف عــن هــذه املعلومــات .أيضـاً كان هنــاك معارضــة مــن حــزب
“إرسائيــل بيتنــا” وحــزب “الليكــود” اللذيــن “يواجــه عــدد ال بــأس بــه
مــن قادتهــا تحقيقــات يف غــرف اســتجواب الرشطــة عــن اتهامــات
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بالتــورط يف تلقــي مبالــغ طائلــة” 2.ولكــن ،وبتأثــر الضغــط الشــديد مــن
املــدراء العامــن يف وزارة املاليــة تــم أخــرا ً إقــرار مــروع القانــون يف
الكنيســت بعــد ادخــال تعديــات جوهريــة عــى االقـراح الــذي وضعتــه
لجنــة “لوكــر” .وصــدر القانــون تحــت رقــم  2710يف  18آذار .2018

قانون الحد من استخدام الكاش

3

يوضــح الجــدول  1املعــامل الرئيســية للحــدود التــي فرضهــا القانــون،
كــا يوضــح التعديــات التــي اشــرط املرشعــون ادخالهــا عــى مــروع
القانــون األويل (اق ـراح لجنــة لوكــر) لضــان املوافقــة عــى متريــره يف
الكنيســت .ومل تقتــر التعديــات عــى رفــع ســقف الــكاش لألعــال
ولكــن ،وهــذا هــو األهــم ،جعــل القانــون أيــة تعديــات عــى القيــود
يف املســتقبل مرشوطــة مبوافقــة عــدد مــن الــوزراء ولجنــة الترشيــع
يف الكنيســت يف حــن كان مــروع القانــون األويل ينــص عــى أن يــأيت
التشــديد املســتقبيل بشــكل رسيــع وتلقــايئ .وباإلضافــة اىل ذلــك اســتثنى
نــص القانــون التحويــات بــن االقربــاء مــن الدرجــة االوىل مــن قيــود
(إل إذا كانــت اجــورا ً لقــاء عمــل) .كــا تــم اعفــاء
اســتخدام الــكاش ّ
عــدد مــن التجمعــات ،اأهمهــا الطوائــف الدينيــة املتشــددة ،مــن أحــكام
القانــون .وعــى الرغــم مــن اإلبقــاء عــى اعتبــار مخالفــة القانــون مبثابــة
جرميــة احتيــال تســتوجب العقــاب والحظــر املــايلّ ،إل أنّــه تــم تخفيــض
الغرامــة املاليــة عــا ورد يف اق ـراح “لوكــر” ،إىل  %15إذا كانــت قيمــة
الصفقــة أو الشــيك أقــل مــن  25ألــف شــيكل ،ترتفــع إىل  %30للصفقات
والشــيكات املخالفــة بقيمــة تزيــد عــى  50ألــف شــيكل.

املقارنة الدولية
توقعــت األوســاط املاليــة أن يــؤدي تطبيــق القانــون اإلرسائيــي الجديــد
اىل زيــادة اإلي ـرادات الرضيبيــة للخزينــة مبقــدار ي ـراوح بــن 500-400
مليــون شــيكل 4.وهــذا بطبيعــة الحــال مبلــغ ضئيــل باملقارنــة مــع
القيمــة املقــدرة القتصــاد الظــل اإلرسائيــي ( 275مليــار شــيكل) .ويعــود
الســبب يف ذلــك اىل أن فــرص التحايــل عــى تطبيــق القانــون تـزال كثــرة
وواســعة (مثــاً عــر تجزئــة مبلــغ الــكاش الكبــر اىل دفعــات صغــرة
متتباعــة) ،هــذا باإلضافــة اىل أن التعديــات التــي ادخلهــا املرشعــون عــى
اق ـراح لجنــة “لوكــر” خفــف كث ـرا ً مــن رصامــة القيــود وفتــح البــاب
مزيــدا ً امــام فــرص التهــرب مــن احــكام القانــون .ويوضــح الجــدول  2أ ّن
ســقف مدفوعــات الــكاش املســموح بهــا يف إرسائيــل أعــى مــن مســتواه
يف دول أخــرى ،مبــا فيهــا دول ال تزيــد نســبة اقتصــاد الظــل فيهــا عــى
نصــف مســتواها يف إرسائيــل (الدامنــرك مث ـاً).

قانون الكاش اإلرسائييل وفلسطني
تنــص املــادة  42مــن قانــون الحــد مــن اســتخدام الــكاش اإلرسائيــي
عــى أ ّن أحــكام القانــون لــن تــري عــى تعامــات املواطنــن والــركات
اإلرسائيليــة مــع “غــر اإلرسائيليــن املقيمــن يف أرايض الســلطة
الفلســطينية” .ولكــن هــذا االســتثناء مؤقــت ومدتــه ثــاث ســنوات.
ويذكــر القانــون أ ّن هــذا االســتثناء ميكــن متديــده رشيطــة أن ال يزيــد
مجمــوع مــدد التمديــد عــى ثــاث ســنوات أخــرى ،وأن التمديــد
مــروط مبوافقــة وزيــر املاليــة ووزيــر العــدل والدفــاع وحاكــم بنــك
إرسائيــل وموافقــة لجنــة الترشيــع يف الكنيســت.
مــن الواضــح ان قانــون الــكاش اإلرسائيــي ســتكون لــه انعكاســات عــى
االقتصــاد الفلســطيني وعــى طبيعــة التعامــات بــن التجــار اإلرسائيليــن
والفلســطينيني بعــد مــدة قــد ال تزيــد عــى ثــاث ســنوات .وهــذا يتطلــب
بــدء االســتعداد ملثــل هــذه التغ ـرات مــن قبــل القطــاع الخــاص والحكومــة
الفلســطينية عــى الســواء .مــن ناحيــة ثانيــة فــان صــدور القانــون يف إرسائيــل
يشــكل فرصــة للطــرف الفلســطيني للنظــر يف امكانيــة إصــدار قانــون مشــابه.
2 Haaretz: https://www.haaretz.com/misc/article-print-page/in-surprisemove-knesset-approves-law-to-reduce-use-of-cash-1.5906008
 -3نص القانون بالعربيةhttps://www.nevo.co.il/law_word/Law14/law-2710.pdf :
 -4انظر املرجع رقم .2

جدول  :1سقف مدفوعات النقد والشيكات يف إرسائيل (شيكل)
تقرير"لوكر"

عند إقرار
القانون
5,000 10,000
15,000 )3(50,000
غري مذكور غري مذكور
محظورة محظورة
 10,000محظورة
مستقبالً

دفع واستالم النقد يف املعامالت التجارية
دفع واستالم النقد بني االفراد
مشرتيات السياح
الشيكات املفتوحة (دون اسم املستفيد)
الشيكات القابلة للتجيري
الشيكات غري القابلة للتجيري

مفتوح

اقل من
مليون

مطلع

القانون

يف العام

)1(2019

)2(2020

11,000
50,000
55,000
محظورة
)6(10,000

6000
)4(15,000
40,000
محظورة()5
غري مذكور

مفتوح

مفتوح

 )1يبــدأ تطبيــق القانــون يف مطلــع  2019للنقــد ويف مطلــع متــوز  2019للشــيكات )2 .تعــر
هــذه عــن التعديــات املمكنــة بعــد التشــاور والتوافــق بــن وزيــر املاليــة وحاكــم بنــك إرسائيــل
وموافقــة لجنــة الترشيــع يف الكنيســت )3 .يــري ملــدة ســنة واحــدة فقــط قبــل أن ينخفــض
اىل  15ألــف )4 .الحــد االقــى للنقــد بغــرض رشاء وبيــع الســيارات املســتعملة يبلــغ  50ألــف
شــيكل )5 .الحظــر يــري فقــط عــى شــيكات البيــع وال ـراء لألعــال امــا بالنســبة لألف ـراد
فالســقف يبلــغ  5آالف شــيكل )6 .رشيطــة ذكــر اســم ورقــم هويــة الشــخص الــذي يتــم التجيــر
لــه.

وإذا كان قانــون الحــد مــن اســتخدام النقــد يهــدف يف إرسائيــل اىل
غايتــن أساســيتني ،هــا زيــادة ايـراد الرضائــب وتقليــص اقتصــاد الظــل،
فــان هنــاك غايــة ثالثــة ال تقــل اهميــة لتطبيــق مثــل هــذا القانــون يف
فلســطني .واملقصــود هنــا تقليــص اســتخدام الشــيكل كأداة للتبــادل يف
االرايض الفلســطينية ،والحــد مــن الخســائر وعــدم الثقــة التــي ترتافــق
مــع ذلــك االســتخدام.
جدول  :2نسبة اقتصاد الظل وسقف استخدام النقد يف دول مختارة
الدولة
الدامنرك
فرنسا
اليونان
بلجيكا
بلغاريا
اسبانيا
إيطاليا
الربتغال
سلوفاكيا
جمهورية
التشيك
إرسائيل

نسبة اقتصاد الظل
اىل الحد االقىص املسموح تاريخ تطبيق الحد
االجاميل
الناتج املحيل
( )2015/2003الستخدام النقد (يورو) االقىص للنقد
%
12.0
 1متوز 2012
1,340
3,000
للمقيمني 15,000/لغري  1كانون ثاين 2001
12.3
املقيمني
 1كانون ثاين 2012
1,500
22.4
 1كانون ثاين 2014
3,000
16.2
 1متوز 2011
5,110
30.6
2,500
للمقيمني 15,000/لغري  19ترشين ثاين
19.2
2012
املقيمني
20.6
17.6
18.2

1,000
1,000
5,000

 6كانون أول 2012
 14أيار 2012
 1كانون ثاين 2012

15.1

12,673

 1كانون ثاين 2013

( 21.8متوسط 2007
3,500لألعامل 1 12,000/كانون ثاين 2019
لألفراد
)1999 -

https://cashessentials.org/three-questions-about-cash-restrictions/
مالحظــة :هنــاك دول أخــرى ال يوجــد فيهــا ســقف عــى اســتخدام النقــد ،مثــل املانيــا
والنمســا واململكــة املتحــدة وهولنــدا وفنلنــدا.
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شكل  :1-5توزيع القيمة السوقية ألسهم البورصة وفقاَ لصفة
املتعامل كام هي يف نهاية الربع الثاين ( 2018مليون دوالر)

 -5القطاع املايل غري املرصيف

1

قطاع األوراق املالية

% 0.4

% 1.8

13.6

بلغــت القيمــة الســوقية ألســهم الــركات املدرجــة يف بورصــة فلســطني
 3.78مليــار دوالر مــع نهايــة الربــع الثــاين مــن العــام  ،2018وهــذا يعــادل
مــا نســبته  %28مــن الناتــج املحــي اإلجــايل باألســعار الجاريــة .وميثــل
هــذا ارتفاعــا بنســبة  %4عــن نفــس التاريــخ يف العــام املــايض .وأُغلــق
مــؤرش القــدس عنــد حاجــز  540.67نقطــة مــع نهايــة الربــع الثــاين مــن
العــام  2018بانخفــاض قــدره  %0.67مقارنـ ًة مــع نفــس الفــرة مــن العــام
املــايض .وبلــغ إجــايل عــدد املتعاملــن يف ســوق األوراق املاليــة نحــو
 71,341متعامــل مــع نهايــة الربــع الثــاين مــن العــام  2018بينهــم %5
مــن املتعاملــن األجانــب ،غالبيتهــم مــن األردن.
جدول  :1-5بعض املؤرشات عىل نشاط التداول يف بورصة فلسطني.
الربع الثاين
2017
58.93
عدد األسهم املتداولة (مليون سهم)
قيمة األسهم املتداولة (مليون
92.96
دوالر)
3,627.91
القيمة السوقية (مليون دوالر)
72,153
إجاميل عدد املتعاملني
68,758
 فلسطيني (متعامل)3,395
 -مواطن أجنبي (متعامل)

ﻤوظﻔﻲ وﺴطﺎء اﻟﺴوق

ﺸرﻛﺎت ﺘﺄﻤﯿن

الربع األول
2018
84.31

الربع الثاين
2018
35.17

170.24

72.74

3,891.23
71,572
68,240
3,332

3,784.40
71,341
68,022
3,319

أطراف ذوي ﻋﻼﻗﺔ*
375.5
% 9.9

69.3

ﺒﻨوك

202.2
% 5.3

ﺼﻨﺎدﯿق اﺴﺘﺜﻤﺎر
205.6
% 5.4

أﻓراد

1,016.9
% 26.9

ﺸرﻛﺎت

1,515.6
% 40.0

ﺠﻬﺎت ﺤﻛوﻤﯿﺔ
385.8

% 10.2

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

الربــع الســابق وبارتفــاع نســبته  %11مقارنــة مــع نهايــة الربــع املناظــر من
العــام  .2017ويــأيت ذلــك يف ســياق التذبــذب الطبيعــي إلجــايل أقســاط
التأمــن املكتتبــة مــا بــن األربــاع ،مــع رضورة اإلشــارة إىل دخــول رشكــة
تأمــن جديــدة إىل قطــاع التأمــن الفلســطيني (رشكــة متكــن الفلســطينية
للتأمــن) خــال الربــع األول مــن العــام  ،2018وهــي رشكــة تعمــل وفــق
صيغــة التأمــن التكافــي.

باملقابــل ارتفــع صــايف التعويضــات املتكبــدة للقطــاع بنســبة %6
مــع نهايــة الربــع الثــاين  2018مقارنــة بنهايــة الربع الســابق .يف حني
شــهد الربــع الثــاين مــن العــام  2018انخفاض ـاً يف عــدد األســهم املتداولــة مل تشــهد اســتثامرات قطــاع التأمــن منــوا ً ملحوظ ـاً يف الربــع الثــاين
مبــا نســبته  %58مقارنـ ًة مــع نهايــة الربــع األول لــذات العــام وترافــق هــذا مكتفيــة بنســبة منــو بلغــت  %1.4مقارنـ ًة مــع الربــع الســابق .وإذا
مــع انخفــاض يف قيمــة األســهم املتداولــة بنســبه  %57خــال نفــس الفــرة .مــا قورنــت هــذه االســتثامرات مــع الربــع املناظــر مــن العــام 2017
كــا شــهد عــدد وقيمــة األســهم املتداولــة يف الربــع الثــاين  2018انخفاضـاً فقــد منــت مبــا نســبته ( .%16انظــر الجــدول )2-5
بنســبة  %40و %22عــى التــوايل مقارن ـ ًة مــع نهايــة الربــع املناظــر مــن
جدول  :2-5بعض املؤرشات املالية لقطاع التأمني يف فلسطني
العــام الســابق .ويُعــزى االنخفــاض امللحــوظ بــن الربعــن األول والثــاين
(مليون دوالر)
مــن العــام  2018بشــكل رئيــي إىل تراجــع أنشــطة التــداول عــى قطــاع
البنــوك والخدمــات املاليــة .إذ تراجعــت أعــداد وقيــم االســهم املتداولــة
الربع الثاين الربع األول الربع الثاين
لهــذا القطــاع مبــا نســبته  ،%74وذلــك نتيجــة النخفــاض أســعار أســهم
2018
2018
2017
بعــض البنــوك املدرجــة ،وعــى رأســها ســهم البنــك االســامي الفلســطيني.
70.12
81.29
63.39
إجاميل أقساط التأمني املكتتبة
بلغــت حصيلــة أربــاح الــركات املدرجــة عــن النصــف األول مــن العــام
 2018بعــد الرضيبــة  167مليــون دوالر أمريــي (مــا نســبته  %6مــن
إجــايل حقــوق امللكيــة) بارتفــاع نســبته  %6عــن صــايف األربــاح املحققــة
للفــرة ذاتهــا مــن العــام  ،2017والتــي بلغــت  157مليــون دوالر .علــا بــأن
عــدد الــركات املفصحــة عــن بياناتهــا املاليــة بلــغ  46رشكــة مــن إجــايل
 48رشكــة مدرجــة ،وقــد شــكلت الــركات الرابحــة منهــا  38رشكــة.
يوضّ ــح الشــكل  ،1-5صفــة املتعاملــن يف البورصــة تبعـاً لحصصهــم النســبية
حصــة الــركات
مــن القيمــة الســوقية للتعامــات .ويتضــح مــن الشــكل أ ّن ّ
حصــة األفـراد
بلغــت ( %40بقيمــة  1,515.6مليــون دوالر) يف حــن بلغــت ّ
( %27بقيمــة  1,016.9مليــون دوالر).

قطاع التأمني
بلــغ إجــايل أقســاط التأمــن املكتتبــة  70.1مليــون دوالر أمريــي يف نهايــة
الربــع الثــاين مــن العــام  ،2018منخفضــة بنســبة  %14مقارنـ ًة مــع نهايــة

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

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

212.92
()34.52

242.50
()38.60

245.85
()40.98

%84.56

%76.21

%85.93

%64.41

%62.31

%68.02

يوضّ ــح الشــكل  ،2-5أ ّن محفظــة التأمــن مــا زالــت تشــهد تركّ ـزا ً
كبــرا ً لصالــح تأمــن املركبــات والــذي بلغــت نســبته  %61مــن
إجــايل املحفظــة التأمينيــة ،يليهــا التأمــن الصحــي بنســبة .%14
كــا يُالحــظ مــن الشــكل  3-5أ ّن هنــاك تركـزا ً واضحـاً يف الحصــص
الســوقية بــن رشكات التأمــن ،حيــث تســتحوذ رشكتــان مــن أصــل
عــرة رشكات عاملــة يف القطــاع عــى نحــو  %42مــن إجــايل
األقســاط املكتتبــة.
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شكل  :2-5توزيع مكونات محفظة التأمني حسب منتجات قطاع
التأمني كام هو يف نهاية الربع الثاين )%( 2018

اﻟﺼﺤﻲ

%14.4
اﻟﺤﯿﺎة

%2.2

ﻫﻨدﺴﻲ

%9.5

% 0.6

%2.3

ﺸرﻛﺔ اﻟﺘﺄﻤﯿن اﻟوطﻨﯿﺔ
% 19.3

% 7.1

% 6.3

اﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻻﻫﻠﯿﺔ ﻟﻠﺘﺎﻤﯿن

أﺨرى

ﺒﺤري

اﻟﻤدﻨﯿﺔ

ﺸرﻛﺔ ﺘﻤﻛﯿن ﻟﻠﺘ ﺄﻤﯿن

ﺸرﻛﺔ ﻓﻠﺴطﯿن ﻟﻠﺘﺄﻤﯿن

اﻟﺤرﯿق

% 9.6

ﺸرﻛﺔ اﻟﺘﻛﺎﻓل ﻟﻠﺘﺄﻤﯿن

8.6%

%0.6
ﺘﺄﻤﯿن اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ

اﻟﻌﻤﺎل

شكل  :3-5توزيع محفظة التأمني وفقاً للرشكات العاملة يف
فلسطني كام هو يف نهاية الربع الثاين )%( 2018

% 15.2

اﻟﻤرﻛﺒﺎت

اﻟﺘﺄﻤﯿﻨﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ اﻷﺨرى

ﺸرﻛﺔ اﻟﻤﺸرق ﻟﻠﺘ ﺄﻤﯿن

% 61.3

% 1.7

% 8.5

ﺸرﻛﺔ ﻓﻠﺴطﯿن ﻟﺘﺄﻤﯿن اﻟرﻫن اﻟﻌﻘﺎري
% 0.1

اﻟﺸرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤدة ﻟﻠﺘﺄﻤﯿن

ﺸرﻛﺔ ﺘرﺴت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﺄﻤﯿن

% 16.8

% 22.7

ﺸرﻛﺔ ﻤت ﻻﯿف اﻟﯿﻛو
% 0.2

قطاع التأجري التموييل
بلــغ عــدد رشكات التأجــر التمويــي املرخصــة مــن قبــل هيئــة ســوق
رأس املــال  14رشكــة .وبلغــت قيمــة إجــايل اســتثامر العقــود املســجلة
لــدى الهيئــة  18.8مليــون دوالر أمريــي بواقــع  382عقــد كــا يف
نهايــة الربــع الثــاين مــن العــام  .2018وهــذا ميثــل انخفاضــا بنســبة
 %9مقارنــة مــع نهايــة الربــع األول لــذات العــام وبنســبة  %6مقارنــة
مــع نهايــة الربــع املناظــر للعــام الســابق .ويعــود ذلــك إىل زيــادة
تحفــظ بعــض الــركات يف منــح التمويــل نظ ـرا ً للمخاطــر املرافقــة
للعمليــة ،إضافــة إىل صعوبــة وصــول الــركات إىل مصــادر متويــل
مســتدامة للتوســع يف عملياتهــا والــذي أثــر بشــكل ســلبي عــى نشــاط
الــركات .باملقابــل ســجلت أعــداد عقــود التأجــر التمويــي يف نهايــة
الربــع الثــاين مــن العــام  2018ارتفاعـاً مبــا نســبته  %6و %29مقارنـ ًة
مــع الربــع الســابق واملناظــر عــى التــوايل (انظــر الجــدول .)3-5
جدول  :3-5إجاميل قيمة عقود التأجري التموييل
وعدد عقود التأجري التموييل

45%
40%

38.2%

35%
30%
25%
20%

15.9%

15%

11.6%

10%

8.6%

7.7%

5%

5.4%

2.2%

2.8%

طوﻟﻛرم

ﻗﻠﻘﯿﻠﯿﻪ

4.6%

2.3%

0%
رام اﷲ

الربع الثاين الربع األول الربع الثاين
2018
2018
2017
19.99

20.65

18.81

296

362

382

ﻨﺎﺒﻠس

اﻟﺨﻠﯿل

ﺠﻨﯿن

ﺒﯿت ﻟﺤم

اﻟﻘدس

أرﯿﺤﺎ

ﺴﻠﻔﯿت

0.8%

0.1%

طوﺒﺎس

ﻗطﺎع ﻏزة

شكل  :5-5توزيع مكونات محفظة التأجري التموييل حسب
طبيعة املأجور كام هي يف نهاية الربع الثاين )%( 2018
80.3%

قيمة عقود التأجري التموييل
(مليون دوالر أمرييك)
عدد عقود التأجري التموييل

شكل  :4-5التوزيع الجغرايف لعقود التأجري التموييل املسجلة
حسب العدد كام هي يف نهاية الربع الثاين )%( 2018

وكــا يالحــظ مــن الشــكل  ،4-5فــإ َّن هنــاك ترك ـزا ً عالٍي ـاً يف عــدد
عقــود التأجــر التمويــي يف مدينــة رام اللــه بنســبة  ،%38ثــم يف
مدينــة نابلــس بنســبة  %16تليهــا الخليــل بنســبة  ،%12وتش ـكّل
بقيــة املــدن مجتمعــة نحــو  %35مــن إجــايل عــدد العقــود.
10.0%

ﺴ ﯿ ﺎ را ت

9.7%

الحصــة األكــر مــن محفظــة التأجــر التمويــي
ومازالــت الســيارات تشـكّل ّ
حيــث شـكّلت مــا نســبته  %80مــن إجــايل قيمــة العقــود (انظــر الشــكل
 ،)5-5ويعــود هــذا الرتكّــز إىل ســهولة تســجيل ملكيــة الســيارات يف دوائــر
الســر وتــدين مخاطــر تأجريهــا .أ ّمــا تــدين عقــود تأجــر املعــدات فيعــود إىل
أحجــام الــركات عــن متويلهــا نظـرا ً الرتفــاع املخاطــرة املتعلقــة بامللكيــة،
ويتوقــع أن تزيــد العقــود الخاصــة باملعــدات بالفــرات القادمــة نظــرا ً
لصــدور قانــون ضــان الحقــوق يف املــال املنقــول والتعليــات الخاصــة بــه
ووضعــه موضــع التطبيــق الفعــي.

ﺸ ﺎ ﺤ ﻨ ﺎ ت وﻤ رﻛ ﺒ ﺎ ت ﺜ ﻘ ﯿ ﻠ ﺔ

ﻤ ﺎ ل ﻤ ﻨ ﻘ ول

18

المراقب االقتصادي ،عدد 2018 / 54

صندوق  :5املعايري الدولية التي تحكم عمل قطاع التأمني

 -6مؤرشات االستثامر

1

يوفّــر “التأمــن” الحاميــة ،وهــو آليــة لتحويــل األخطــار مــن املؤمــن علي
محاذيـــرـه رخص البناء
إىل رشكــة التأمــن ،وبهــذا يســمح لقطــاع االعــال واألفـراد تقليــص
املســتقبل .ومــن الــروري ألّ تهتــز الثقــة يف رشكــة التأمــن يف األجــل
الطويــل ،وأن تتحقــق الثقــة بــأن أصولهــا املاليــة تكفــي لســداد التزاماتهــا
املســتقبلية تجــاه حملــة الوثائــق فــور اســتحقاقها .ولهــذا الســبب تحتــاج
رشكات التأمــن ،أكــر مــن غريهــا مــن الــركات ،إىل اإلفصــاح والشــفافية
لحاميــة حقــوق حملــة الوثائــق والوفــاء بالتزاماتهــا يف املســتقبل.

كان للهــزات االقتصاديــة التــي شــهدتها األســواق املاليــة يف العــامل ،ومــا
رافقهــا مــن إفــاس العديــد مــن الــركات تبعــات قويــة اســتدعت تدعيــم
دور هيئــات اإلرشاف والرقابــة عــى رشكات التأمــن .وترتكــز أولويــات
الجهــات االرشافيــة عــى حاميــة مســتهلك خدمــات التأمــن وتنميــة
صناعــة التأمــن وضــان ســامتها ومعالجــة اآلثــار التــي ترتتــب عــى تر ّدي
األســواق .وهــذه األولويــات ال تهــدف فقــط لحاميــة مصالــح املســتهلك
وإمنــا متتــد أيضـاً إىل حاميــة مصالــح االقتصــاد الوطنــي برمتــه مــن خــال
توفــر أفضــل أشــكال الحاميــة لــروة الوطــن يف الحــارض واملســتقبل .ولقــد
لعــب االرتفــاع امللحــوظ يف عــدد رشكات التأمــن التــي تعرضــت للتعــر
واإلفــاس والتــي اضطــرت إلعــادة هيكلــة التزاماتهــا خــال التســعينات
دورا ً يف توضيــح أهميــة الحاكميــة املؤسســية يف رشكات التامــن.

900

اﻟرﺒﻊ اﻟﺜﺎﻨﻲ 2018

950

2,000

850

800

اﻟرﺒﻊ اﻷول 2018

		

لويس خمشتا ،هيئة سوق رأس املال الفلسطينية

1,000

اﻟرﺒﻊ اﻟﺜﺎﻨﻲ 2017

وقــام االتحــاد الــدويل ملراقبــي التأمــن يف العــام  2003بإجــراء بعــض
التعديــات عــى املعايــر واملبــادئ األساســية لــإرشاف والرقابــة املشــار
إليهــا .وأضــاف االتّحــاد معايــر وإرشــادات تتنــاول كيفيــة تعامــل الســوق
التأمينــي مــع العديــد مــن القضايــا املســتجدة .ومــن هــذه القضايــا مكافحــة
عمليــات غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب ،إجـراءات تصفية الرشكات ،الغـــش
التأمينــي ،تطويــر أســاليب االســتثامر والترشيعــات املنظمــة ألعامل الوســطاء،
اإلجــراءات التصحيحيــة التــي تقــوم الجهــات الرقابيــة بوضعهــا لتصحيــح
مســار الســوق ،الشــفافية وتبــادل املعلومــات وحاميــة عمــاء التأمــن.

2,500

ﻤﺠﻤوع اﻟﻤﺴﺎﺤﺎت اﻟﻤرﺨﺼﺔ

اﻟرﺒﻊ اﻟﺜﺎﻨﻲ 2018

ونظــرا ً لألهميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة لصناعــة التأمــن عــى املســتويني
املحــي والــدويل احتلــت هــذه الصناعــة مكانــة مميــزة يف برامــج الدعــم
والتطويــر التــي تتبناهــا الهيئــات واملنظــات الدوليــة مثــل البنــك الــدويل
وصنــدوق النقــد الــدويل .ولقــد قامــت هــذه الجهــات بتوحيــد الجهــود عــر
تأســيس االتحــاد الــدويل ملراقبــي التأمــن ( )IAISالــذي تــوىل وضــع مبــادئ
مثــى لنظــم اإلرشاف والرقابــة عــى مســتوى العــامل .ولقــد كان للمبــادئ
النموذجيــة التــي وضعهــا االتحــاد الــدويل دورا ً كبـرا ً يف زيــادة اهتــام مراقبــي
التأمــن عــى مســتوى العــامل بوضــع املقاييــس واملعايــر التــي تســاعد عــى
التحقــق مــن املــاءة املاليــة لــركات التامــن .وتغطــي مبــادئ الحاكميــة
املؤسســية التــي وضعهــا االتحــاد الــدويل ملراقبــي التأمــن كافّــة املجــاالت
املتعلقــة بنشــاط رشكات التأمــن ،مبــا فيهــا إجـراءات الرتخيــص ملزاولــة العمــل
بالســوق ،أســس تنظيــم الــركات وإدارتهــا (تطبيــق مبــادئ الحوكمــة) ،أســس
الرقابــة الداخليــة ،متطلبــات رأس املــال /أســس قيــاس كفايــة رأس املــال ،الرقابة
عــى ســلوكيات الســوق ،إج ـراءات الفحــص والتفتيــش امليــداين ،وغريهــا.

1,050
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3,000

اﻟرﺒﻊ اﻷول 2018

االتحاد الدويل ملراقبي التأمني ()IAIS

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

اﻟرﺒﻊ اﻟﺜﺎﻨﻲ 2017

تقــوم الجهــات االرشافيــة بإصــدار القواعــد التنظيميــة التــي تكفــل ســامة
رشكات التأمــن يف األجــل الطويــل مبــا يضمــن عــدم حــدوث خلــل يف
العالقــة التعاقديــة بينهــا وبــن املؤمــن لهــم .كــا تســعى إىل توظيــف
أمــوال التأمــن ألغــراض التنميــة مــن خــال وضــع القواعــد التنظيميــة
لتوجيــه هــذه األمــوال نحــو املجــاالت اإلمنائيــة املســتهدفة يف االقتصــاد .وال
يقتــر دور هيئــات الرقابــة عــى التأمــن عــى تنظيــم األســواق يف الداخــل
بــل ميتــد دورهــا إىل االتصــال باألســواق الخارجيــة بهــدف تطويــر األنظمــة
الرقابيــة املختلفــة والترشيعــات والقوانــن وزيــادة التغطيــات التأمينيــة
واالســتفادة مــن أنظمــة تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت الحديثــة.

يعــرض الشــكل  1-6التطـ ّور يف عــدد تراخيــص البنــاء املسـ ّجلة ومســاحات
األبنيــة املرخّصــة .وصــل عــدد رخــص البنــاء املســجلة يف فلســطني يف الربــع
الثــاين  2018إىل  2,277ترخيــص ،بانخفــاض بنســبة  %8عــن الربــع الســابق.
ـكل حــوايل .%10
حصــة املبــاين غــر الســكنية مــن هــذا العــدد الـ ّ
وبلغــت ّ
مــن ناحيــة ثانيــة ،بلغــت املســاحات املرخصــة يف الربــع الثــاين 2018
نحــو  1,035.7ألــف مــر مربــع ،وهــذا أعــى بنســبة  %3عــن املســاحات
املرخّصــة يف الربــع الســابق (انظــر شــكل .)1-6
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ﻋدد اﻟرﺨص اﻟﺼﺎدرة **
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*البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إرسائيل عام 1967
** ال تشمل رخص األسوار

أعداد السيارات
أعــداد الســيارات املس ـ ّجلة للمــرة األوىل هــو مــؤرش معتمــد عــى الحالــة
االقتصاديــة وتوقّعــات الســكان .إذ نظ ـرا ً الرتفــاع أســعار الســيارات ،وأل ّن
رشاءهــا غالبـاً مــا يتــم عــر االقـراض املــريف ،فــإ ّن هــذا املــؤرش يعـ ّـر عــن
توقعــات املســتقبل واملنــاخ االقتصــادي بشــكل عــام .بلــغ عــدد الســيارات
الجديــدة واملســتعملة (املسـ ّجلة للمــرة األوىل) يف الضفــة الغربيــة يف الربــع
الثــاين مــن العــام  2018املســجلة  6,978ســيارة .وهــذا يقــل مبقــدار 1,024
ســيارة عــن عددهــا يف الربــع الســابق ،ومبقــدار  1,117ســيارة عــن عددهــا
يف الربــع املناظــر مــن العــام  .2018وبلغــت نســبة الســيارات املســتعملة
 %79مــن اإلجــايل ،جــاء نحــو  %9منهــا فقــط مــن الســوق اإلرسائيليــة
(انظــر الجــدول .)1-6
جدول  :1-6أعداد السيارات الجديدة واملستعملة املسجلة ألول مرة يف
الضفة الغربية (الربع الثاين )2018
سيارات من
سيارات من
سيارات من
الشهر السوق الخارجي السوق الخارجي السوق اإلرسائييل املجموع
(مستعمل)
(مستعمل)
(جديد)
2,473
190
1,589
694
نيسان
2,747
165
1,835
747
أيار
1,758
133
1,625
5622
حزيران
6,978
488
5,049
1,441
املجموع
 -1مصــدر األرقــام يف هــذا القســم :الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني  ،2018إحصــاءات
رخــص األبنيــة .ووزارة املاليــة  ،2018دائــرة الجــارك واملكــوس ،بيانــات غــر منشــورة.
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صندوق  :6أثر عقبات الطرق عىل اإلضاءة الليلية واإلنتاج يف الضفة الغربية
نــرت “مجموعــة أبحــاث التنميــة” ،وهــي مجموعــة تابعــة للبنــك
الــدويل ،دراســة عمــل عليهــا أربعــة باحثــن تحــت عنــوان “عقبــات
عــى طريــق النمــو االقتصــادي الفلســطيني” .ولقــد اختطــت الدراســة
طريقـاً مبتكـرا ً ،وطبقــت منهجيــة مســتجدة لتقديــر أثــر العقبــات التــي
وضعهــا االحتــال عــى الطــرق بــن املــدن والقــرى يف الضفــة الغربيــة يف
وجــه الوصــول إىل الســوق ( ،)Market Accessعــى اإلنتــاج والدخــل
خــال  1 .2012-2005وتتيــح هــذه الدراســة مبدئيــاً إمكانيــة تقديــر
األثــر الســلبي للعوائــق اإلرسائيليــة عــى الدخــل واإلنتــاج يف املواقــع
الفلســطينية املختلفــة كل عــى حــدة ،وهــو أمــر مل تتمكــن الدراســات
الســابقة مــن تحقيقــه بســبب غيــاب املعلومــات التفصيليــة عــن التوزيع
الجغ ـرايف للناتــج املحــي اإلجــايل يف أنحــاء الضفــة.
ترمــي الدراســة إىل تقديــر األثــر الكمــي للعالقــة بــن التغــر يف زمــن
انتقــال األشــخاص بــن القــرى واملــدن الفلســطينية يف الضفــة الغربيــة،
بســبب الحواجــز والعقبــات املختلفــة التــي فرضهــا االحتــال اإلرسائيــي،
وبــن الناتــج املحــي اإلجــايل يف هــذه القــرى واملــدن .واعتمــدت
الدراســة لتحقيــق هــذا الهــدف عــى نوعــن مــن املعلومــات والتقديرات:
• أوالً ،خرائــط ومعلومــات مفصلــة عــن الطــرق وأنواعهــا املختلفــة
التــي تربــط بــن كافــة املواقــع (املــدن والقــرى) يف الضفــة الغربيــة،
مــع معلومــات حــول الزمــن الــازم لقطعهــا يف الظــروف العاديــة.
يضــاف إىل ذلــك معلومــات مفصلــة حــول أنــواع ومواقــع العقبــات
التــي وضعهــا االحتــال وأثــر هــذه العقبــات عــى زمــن االنتقــال مــن
موقــع إىل آخــر .وتفــرض الدراســة أن التبايــن بــن الزمنــن هــو مــا
يقيــس التغــر يف وجــه “الوصــول إىل الســوق”.
• ثانيــاً ،ونظــرا ً لغيــاب املعلومــات حــول التبــدل يف الناتــج املحــي
اإلجــايل عــى مســتوى القــرى واملــدن يف الضفــة الغربيــة بــن مــا
قبــل ومــا بعــد فــرض العقبــات ،لجــأت الدراســة إىل قيــاس التبــدل يف
قــوة انبعــاث اإلضــاءة الليليــة يف هــذه املــدن والقــرى كــا ســجلت
يف صــور القمــر الصناعــي خــال الفــرة املذكــورة .واعتــادا ً عــى
العالقــة املثبتــة يف الدراســات األخــرى بــن التبــدل يف اإلضــاءة الليليــة
والتغــر يف الناتــج املحــي اإلجــايل (كل زيــادة  %1يف اإلضــاءة ترتافق
مــع زيــادة  %0.3يف الناتــج املحــي) ،ربطــت الدراســة بــن التغــر يف
زمــن الوصــول إىل الســوق (ارتفــاع زمــن الســفر بــن املــدن والقــرى)
واالنخفــاض يف الناتــج املحــي اإلجــايل كــا يتــم قياســه عــر خفــوت
انبعــاث اإلضــاءة الليليــة.

قياس الوصول إىل السوق
هــذا العــرض الرسيــع ملنهجيــة الدراســة يخفــي بطبيعــة الحــال
التعقيــدات واإلشــكاالت الكبــرة يف الحصــول عــى املعلومــات ويف
ربطهــا معــا بصــورة منهجيــة ومنطقيــة .وتطلــب األمــر يف أحيــان كثــرة
اقحــام افرتاضــات تبســيطية متعــددة .عــى ســبيل املثــال ،يوفــر إحصــاء
الســكان يف  2007معلومــات عــن احداثيــات وعــدد ســكان  545موقــع
(مدينــة وقريــة) يف الضفــة الغربيــة .ولكــن الدراســة اعــادت موضعــة
هــذه املواقــع وتخلصــت مــن التــي يقــل عــدد ســكانها عــن ألــف
نســمة ،كــا أهملــت املواقــع التــي تقــع غــرب الجــدار ،بحيــث اقتــر
العــدد الــذي اعتمدتــه عــى  241موقــع .مــن ناحيــة أخــرى ،وعوضــا
عــن أخــد التغــر يف زمــن االنتقــال بــن كافــة هــذه املواقــع مــع بعضهــا
البعــض كمقيــاس للوصــول اىل الســوق ،أخــذت الدراســة باالعتبــار فقــط
التبــدل يف زمــن االنتقــال بــن كل موقــع منهــا وبــن مراكــز املحافظــات.
1 Weide, R., B. Rijkers, B. Blankespoor and A. Abrahams (2018):
“Obstacles on the Road to Palestinian Economic Growth”. Development Research Group & Development Data Group.
Policy Research Working Paper 8385. World Bank, March.
http://documents.worldbank.org/curated/en/135611522172009978/
pdf/WPS8385.pdf

وباإلضافــة إىل مراكــز املحافظــات ال  11يف الضفــة الغربيــة (تــم اعتــاد
بلــدة الـرام عوضـاً عــن مدينــة القــدس كمركــز للمحافظــة) .كــا أخــذت
الدراســة املســافة بــن املواقــع املختلفــة ومدينــة تــل أبيــب كمقيــاس
للوصــول إىل األســواق الخارجيــة .وعــى الرغــم مــن هــذه التبســيطات
إال أن املعلومــات الالزمــة ملثــل هــذا التحليــل مــا زالــت بالغــة التفصيــل
ومعقــدة إىل حــد بعيــد.
اعتمــدت الدراســة بشــكل أســايس عــى خرائــط الطــرق التــي وضعهــا
مركــز األبحــاث املشــرك التابــع للمفوضيــة األوروبيــة .ولقــد ص ّنــف
املركــز كافــة طــرق الضفــة تحــت  6أنــواع .وباف ـراض متوســط رسعــة
معينــة عــى كل نــوع مــن أنــواع الطــرق هــذه ،وباســتخدام برنامــج
خــاص يقــوم باختيــار اقــر طــرق االنتقــال بــن كل نقطتــن ،توصلــت
الدراســة إىل الزمــن الــازم لقطــع املســافة بــن كل موقــع مــن املواقــع
وكل مركــز محافظــة.
أمــا فيــا يتعلــق بالعقبــات وأنواعهــا (حاجــز دائــم /مؤقــت ،مأهــول/
غــر مأهــول ،جــدار ،حاجــز ترايب...الــخ) فلقــد تــم أخــد معلومــات كاملة
عنهــا مــن مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية التابــع لألمــم املتحــدة
( .)UNOCHAوتــم أخــذ موقــع كل عقبــة بعــن االعتبــار ،نظــرا ألن
حاجـزا يف موقــع اسـراتيجي يؤثــر عــى الوصــول إىل الســوق بشــكل أكــر
مــن حاجــز يف موقــع متطــرف (وهــو مــا يشــر اىل أن مجــرد أخــذ عــدد
الحواجــز باالعتبــار ال يعــر بدقــة عــن القيــود عــى الوصــول للســوق).
كــا تــم التعــاون مــع موظفــي املكتــب لتقديــر الوقــت الــازم لعبــور كل
نــوع مــن أنــواع العقبــات.
بعــد الحصــول عــى كافــة هــذه املعلومــات وتنســيقها تــم وضــع مقيــاس
جمعــي للوصــول إىل الســوق .ويتيــح هــذا قيــاس التبــدل الســنوي يف زمن
الســفر الــازم مــن موقــع آلخــر يف الضفــة الغربيــة .واملقيــاس مرجــح
بعــدد الســكان يف مركــز كل محافظــة ،ويعطــي وزنــا أقــل للعقبــات
البعيــدة يف التأثــر عــى الوصــول إىل الســوق مــن العقبــات القريبــة مــن
كل موقــع (معامــل “أثــر املســافة” ،وهــو مــا ســنعود لــه الحقــا).

زمن اإلضاءة الليلية ()NTL

يتوفــر منــذ منتصــف ســبعينيات القــرن املــايض (ومنــذ  1992بشــكل أكــر
تفصيــا ووضوحــا) ،صــور مــن القمــر الصناعــي لكثافــة اإلضــاءة عــى
ســطح األرض .وتتوفــر هــذه عــى شــكل صــور مركبــة ســنوية ملتوســط
قــوة اإلضــاءة ،يف الليــايل الخاليــة مــن الغيــوم ،لكافــة املواقــع عــى ســطح
األرض .وهنــاك دراســات عديــدة تؤكــد وجــود عالقــة بــن التبــدل يف
شــدة اإلضــاءة الليليــة والتغــر يف الناتــج املحــي االجــايل .وتتيــح هــذه
العالقــة الفرصــة أمــام اســتخدام التبــدل يف قــوة اإلضــاءة كتقريــب للتبــدل
يف اإلنتــاج والدخــل يف املواقــع املختلفــة عــى ســطح األرض (بعــد أخــذ
أثــر زيــادة الســكان عــى شــدة اإلضــاءة بعــن االعتبــار) .وبطبيعــة الحــال
واجــه معــدوا الدراســة مشــاكل تقنيــة عويصــة يف قيــاس تبــدل قــوة
الضــوء يف صــور الضفــة الغربيــة ،وقابليــة املقارنــة الســنوية للصــور ،وأثــر
اإلضــاءة يف املســتعمرات عــى اإلضــاءة يف املواقــع الفلســطينية ..الــخ.
ويوضــح الشــكل ( 1عــى الصفحــة التاليــة) الرتابــط بــن تبــدل كثافــة
الضــوء (يف الضفــة الغربيــة) والتغــر يف الناتــج املحــي االجــايل (يف الضفــة
والقطــاع معـاً ،نظـرا ً أل ّن الدراســة اعتمــدت أرقــام البنــك الــدويل التــي مل
تفصــل بــن الناتــج املحــي يف الضفــة ويف القطــاع لتلــك الســنوات).

الربط بني الوصول للسوق والنمو
حاملــا تــم توفــر كل هــذه املعلومــات ســعت الدراســة إىل الربــط بينهــا
لتقديــر قــوة العالقــة بــن التبــدل يف مــؤرش الوصــول إىل الســوق (متغــر
مســتقل) والتبــدل يف شــدة الضــوء املنبعــث (متغــر تابــع) يف الضفــة
الغربيــة خــال الســنوات الســبع ( .)2012-2005وطبــق الباحثــون

20

المراقب االقتصادي ،عدد 2018 / 54

شكل  :1لوغاريتم الناتج املحيل اإلجاميل وانبعاث اإلضاءة

تقنيــات احصائيــة لعــزل تأثــر العوامــل األخــرى التــي ميكــن أن تشــوه
مــن تأثــر املتغــر املســتقل عــى املتغــر التابــع ،مبــا فيهــا احتــال وجــود
عالقــة داخليــة بــن املتغرييــن (أن كليهــا يس ـران مع ـاً بتأثــر عامــل
ثالــث) ،ولزيــادة احتامليــة العالقــة الســببية بينهــا.
توصــل التحليــل إىل وجــود عالقــة ســببية واضحــة وقويــة بــن املتغرييــن:
كل تحســن مبقــدار  10نقــاط مئويــة يف الوصــول إىل الســوق يف الضفــة
الغربيــة ترافــق مــع زيــادة يف شــدة اإلضــاءة الليليــة مبقــدار  1.9نقــاط
مئويــة .وبافـراض معامــل مرونــة بــن اإلضــاءة والناتــج املحــي اإلجــايل
بقيمــة  ،0.3اســتنتجت الدراســة ان كل تحســن مبقــدار  10نقــاط يف
الوصــول اىل الســوق يف الضفــة الغربيــة ترافــق مــع /أدى إىل ارتفــاع
الناتــج املحــي اإلجــايل مبقــدار  0.6نقطــة مئويــة تقريب ـاً (=0.3× 1.9
 )0.57يف الضفــة الغربيــة.

النمو الضائع
قــام الباحثــون  ،اعتــادا ً عــى قــوة معامــل االرتبــاط الســابق ،بتقديــر
النمــو الضائــع يف الضفــة الغربيــة بســبب الحواجــز والعقبــات االرسائيلية
التــي اثــرت ســلباً عــى الوصــول إىل الســوق .وتقــول هــذه التقديـرات أن
الضــوء املنبعــث مــن مــدن وقــرى الضفــة الغربيــة كان ميكــن ،يف حــال
غيــاب العقبــات االرسائيليــة ،أن يكــون  %15.7اعــى مــا كان عليــه
فعليــا يف  .2005بكلــات أخــرى ،أن الخســارة بلغــت  %4.7مــن الناتــج
املحــي اإلجــايل يف ذلــك العــام (= .)0.3× 15.7أمــا النمــو الضائــع يف
العــام  2012فلقــد بلــغ  %2.6مــن الناتــج املحــي اإلجــايل .ويعــود
الســبب وراء االنخفــاض يف نســبة الخســارة اىل تخفيــف ارسائيــل للقيــود
عــى الحركــة بــن العامــن .وهــذه التقدي ـرات حساســة ملعامــل “تأثــر

املســافة” :شــدة تأثــر العقبــات البعيــدة عــى الوصــول اىل الســوق يف كل
موقــع .اذ أن زيــادة قيمــة املعامــل مــن  40إىل  80ترفــع بشــكل كبــر
نســب الخســارة املذكــورة ســابقا .وعنــد أخــذ القيمــة العليــا والدنيــا
ملعامــل تأثــر املســافة ،تتوصــل الدراســة إىل النتيجــة التقريبيــة التاليــة:
“أ ّن القيــود عــى الوصــول إىل الســوق ،بســبب العقبــات املفروضــة عــى
الطــرق ،أدت اىل انخفــاض الناتــج املحــي اإلجــايل للفــرد يف الضفــة
الغربيــة مبعــدل متوســط يــراوح بــن  %4.1و %6.1يف كل ســنة مــن
الســنوات خــال ”.2012-2005

 -7األسعار والتضّ خم

1

الرقــم القيــايس ألســعار املســتهلك هــو مــؤرش ألســعار مجموعــة مختــارة
مــن الســلع والخدمــات األساســية التــي تعكــس منــط االســتهالك الوســطي
للعائلــة املتوســطة يف بلــد مــا .ويطلــق عــى مجموعــة هــذه الســلع
والخدمــات اســم “سـلّة االســتهالك” .ومعـ ّدل التضخــم هــو معــدل االرتفاع
يف هــذا الرقــم القيــايس بــن تاريخــن محدديــن .ويعــر مع ـ ّدل التضخــم
عــن التغــر يف القـ ّوة الرشائيــة للدخــل .إذ بافـراض ثبــات األجــور والرواتب
االســمية ،فــإ ّن تضخــم األســعار مبقــدار  %10يف الســنة يعنــي أ ّن الق ـ ّوة
الرشائيــة للدخــول انخفضــت بنفــس النســبة.
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2.0

ر2

وصــل الرقــم القيــايس ألســعار املســتهلك يف الربــع الثــاين  2018إىل 110.56
مقارنــة مــع  110.27يف الربــع األول  .2018أي أ ّن معــ ّدل التضخــم بــن
الربعــن الثــاين واألول مــن العــام  2018كان موجب ـاً (ارتفــاع يف األســعار)
بنســبة  .%0.26وجــاء هــذا االرتفــاع نتيجــة ارتفــاع أســعار مجموعــة املــواد
الغذائيــة واملرشوبــات املرطبــة بنســبة  ،%0.98وأســعار مجموعــة النقــل
واملواصــات بنســبة  ،%0.80وأســعار مجموعــة خدمــات التعليــم بنســبة
 ،%0.44مقابــل انخفــاض أســعار مجموعــة املرشوبــات الكحوليــة والتبــغ

ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌوﯿﺔ )(%
2.5

ر1

يبــن الشــكل  1-7منحيــن ،يصــور األول تطــور الرقــم القيــايس ألســعار
املســتهلك (عــى املحــور األميــن) بــن الربــع الثــاين  2010والربــع الثــاين
 .2018أ ّمــا املنحنــى الثــاين فيقيــس (عــى املحــور األيــر) التبــدل املئــوي
يف الرقــم القيــايس ألســعار املســتهلك يف كل ربــع ســنة مقارنــة مــع الربــع
الســابق عليــه ،أي مع ـ ّدل التضخــم يف كل ربــع ســنة.

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

2010

مبقــدار  ،%1.70وأســعار مجموعــة املســكن ومســتلزماته مبقــدار .%0.91
وشــهد الربــع الثــاين  2018تضخ ـاً ســالباً مقــداره  %0.40باملقارنــة مــع
الربــع املناظــر .2017

أسعار الجملة وأسعار املنتج
ارتفــع الرقــم القيــايس ألســعار الجملــة (ســعر البيــع إىل تجــار التجزئــة)
بنســبة  %2.73بــن الربعــن الثــاين واألول مــن العــام  .2018ونتــج هــذا عن
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ارتفــاع أســعار الجملــة للســلع املحليــة بنســبة  ،%5.21وأســعار الجملــة
للســلع املســتوردة بنســبة  .%0.56يف حــن ارتفــع الرقــم القيــايس ألســعار
املنتــج (األســعار التــي يتلقّاهــا املنتجــون املحلّيــون) بنســبة  %2.19بــن
الربعــن ،ونتــج هــذا االرتفــاع عــن ارتفــاع أســعار املنتــج للســلع املنتجــة
واملســتهلكة محليـاً بنســبة  ،%2.36وأســعار املنتــج للســلع املنتجــة محليـاً
ومصــدرة للخــارج بنســبة ( %0.68انظــر الشــكل .)2-7

شكل  :2-7تط ّور الرقم القيايس ألسعار الجملة وأسعار املنتج
(سنة األساس )2007
135
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أﺴﻌﺎر اﻟﻤﻨﺘﺞ

125
120

األسعار والقوة الرشائية

2

أﺴﻌﺎر اﻟﺠﻤﻠﺔ

القـ ّوة الرشائيــة للــدوالر :شــهد الربــع الثــاين  2018ارتفاعـاً يف قيمــة الدوالر
مقابــل الشــيكل بنحــو  %3.23مقارنــة بالربــع الســابق ،وانخفاضـاً بنســبة
 %0.58مقارنــة بالربــع املناظــر .باملقابــل ارتفــع مع ـ ّدل التضخــم بنحــو
 %0.26مقارنــة بالربــع الســابق ،وانخفاض ـاً بنحــو  %0.40مقارنــة بالربــع
املناظــر .وبنــا ًء عــى ذلــك ،فــإ ّن القــوة الرشائيــة لألف ـراد الذيــن يتلقــون
رواتبهــم بالــدوالر وينفقــون كامــل مرصوفاتهــم بالشــيكل ارتفعــت خــال
الربــع الثــاين  2018بنحــو  %2.97مقارنــة بالربــع الســابق ،وانخفاضـاً بنحــو
 %0.18مقارنــة بالربــع املناظــر ،ونظـرا ً الرتبــاط الدينــار األردين مــع الــدوالر
بســعر رصف ثابــت فقــد شــهدت القــوة الرشائيــة للدينــار نفــس التطــورات
التــي شــهدتها الرواتــب بالــدوالر تقريبـاً (انظــر الشــكل .)3-7
 -2تع ـ ّرف القــوة الرشائيــة عــى أنّهــا “القــدرة عــى رشاء الســلع والخدمــات باســتخدام مــا
ميلكــه الفــرد مــن ثــروة ،وتعتمــد عــى دخــل املســتهلك وعــى التغــر يف معــدل األســعار
ويف ســعر رصف العملــة .أي أ ّن التغــر يف القــوة الرشائيــة بافـراض ثبــات الدخــل = معــدل
التغــر يف ســعر رصف العملــة مقابــل الشــيكل  -معــدل التضخــم.

110
105
100
ر1
ر2
ر3
ر4
ر1
ر2
ر3
ر4
ر1
ر2
ر3
ر4
ر1
ر2
ر3
ر4
ر1
ر2
ر3
ر4
ر1
ر2
ر3
ر4
ر1
ر2
ر3
ر4
ر1
ر2
ر3
ر4
ر1
ر2

القــوة الرشائيــة للشــيكل :معـ ّدل تضخــم األســعار يف االقتصــاد هــو مقيــاس
لتط ـ ّور القــوة الرشائيــة لكافّــة األف ـراد الذيــن يتلقــون رواتبهــم بالشــيكل
وينفقــون كامــل دخلهــم بهــذه العملــة ،أي أ ّن تطـ ّور القــوة الرشائيــة لهــذه
العملــة يعــادل ويعاكــس معــدل التغــر يف األســعار خــال نفــس الفــرة.
وارتفــاع مــؤرش أســعار املســتهلك بنحــو  %0.26خــال الربــع الثــاين 2018
مقارنــة بالربــع الســابق ،يعنــي تراجــع القــوة الرشائيــة لعملــة الشــيكل
بنفــس املقــدار .باملقابــل شــهدت القــوة الرشائيــة للشــيكل تحســناً خــال
الربــع الثــاين بنســبة  %0.4مقارنــة مــع الربــع املناظــر.
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شكل  :3-7تطور القوة الرشائية بالعمالت املختلفة خالل الربع الثاين
( 2018نسبة مئوية )%
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اﻟدﯿﻨﺎر

اﻟدوﻻر
ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻟرﺒﻊ اﻟﻤﻨﺎظر

اﻟﺸﯿﻛل
ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻟرﺒﻊ اﻟﺴﺎﺒق

صندوق  :7مسح األوضاع االقتصادية واالجتامعية للفلسطينيني يف إرسائيل
اتســم التعامــل اإلحصــايئ اإلرسائيــي الرســمي مــع أوضــاع األقليــة مــن
الســكان الفلســطينيني الذيــن مل يتــم تهجريهــم خــال النكبــة بالكثــر
مــن الحــرة والتخبــط عــر العقــود .كان جهــاز اإلحصــاء املركــزي
اإلرسائيــي ينــر سالســل إحصائيــة خاصــة بهــذه األقليــة يف البدايــة ،وكان
يســتخدم لوصفهــا مصطلحــات مختلفــة حســب الحقبــة التاريخيــة لتطــور
نظــرة إرسائيــل ملواطنيهــا الفلســطينيني“ :الوســط العــريب” أو “املســلمني
واملســيحيني والــدروز والرشكــس” ،أو اصطــاح “غــر اليهــود” الــذي تــم
االســتقرار عليــه أخـرا .وكانــت عمليــة رصــد أوضــاع الفلســطينيني رضوريــة
لغايــات األمــن القومــي اإلرسائيــي ،كــا توافقــت مــع االدعــاء بــأن إرسائيل
دولــة ليرباليــة “تحــرم حقــوق األقليــات” .لكــن مــع مــرور الزمــن ومــع
التحــول يف سياســات الدولــة تجــاه الفلســطينيني يف إرسائيــل ،باتــت تغطيــة
اإلحصــاءات الرســمية لهــم أقــل شــمولية .وأصبــح مــن الصعوبــة مبــكان
التعــرف ،مــن خــال املصــادر الرســمية ،عــى تفاصيــل األوضــاع املعيشــية
لهــم بشــكل منفصــل عــن البيانــات الخاصــة بجميــع ســكان الدولــة.
مــن هنــا تــأيت أهميــة صــدور العــدد الجديــد لكتــاب إحصــايئ ينــر
للمــرة الخامســة منــذ  ،2007تحــت عنــوان “الفلســطينيون يف إرسائيــل:
املســح االجتامعــي االقتصــادي الخامــس–  1.”2017يضــم الكتــاب فصــوالً
 -1عــن جمعيــة الجليــل – الجمعيــة العربيــة القطريــة للبحــوث والخدمــات الصحيــة يف شــفا
عمــر

وجــداوالً وافيــة تغطــي عــددا ً كبـرا ً مــن املواضيــع ،مبــا فيهــا الخصائــــص
الدميوغرافيــــة ،الوضــع الصحــــي ،الظــروف البيئيـة ،الثقافـة والتعليـم،
ســـوق العمـــل ،أزمـــة الســـكن ،املشـــاركة فـــي االنتخابـــات ،رأس املـال
االجتامعـــي والتعاضـد االجتامعـي.
اســتند املســح عــى عينــة مــن  1,890أســــرة فلســــطينية ،شــملت
مناطــق الشــال ( 31منطقــة إحصائيــة و 930أرسة) وحيفــا ( 11منطقــة
إحصائيــة و 330أرسة) ،والجنــوب ( 13منطقــة إحصائيــة و 390أرسة)
واملركــز ( 8منطقــة إحصائيــة و 240أرسة) باإلضافــة للمــدن “املختلطــة”
(عددهــا  6و 180أرسة) .وســوف نســعى يف العــرض التــايل اىل مقارنــة
األرقــام الحاليــة مــع اإلحصــاءات الســابقة التــي نــرت يف عــدد ســابق
لهــذا الكتــاب (احصــاءات العــام  2010تحديــدا) ،وذلــك إللقــاء الضــوء
عــى التبــدل يف األوضــاع االجتامعيــة واالقتصاديــة بــن  2010و.2017
األوضاع الدميوغرافية
• بلــغ عــدد الفلســطينيني يف إرسائيــل عــام  2017نحــو  1.421مليــون،
مقارنــة مــع  1.230مليــون عــام  ،2010مــا يعكــس معــدل منــو ســكان
ســنوي يبلــغ  .%2.2وميثــل الســكان املســلمون نســبة  %83.6مــن
الســكان العــرب ،واملســيحيون  %8.3والــدروز  .%8.1وشــهدت نســبة
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الســكان املســلمني ارتفاعــا اذ مل تــزد عــى  %82.5مــن الســكان العــرب
يف العــام .2010
• وكــا هــو الحــال مــع الرتكيبــة العمريــة للفلســطينيني يف األرايض
املحتلــة ،فــأن نســبة كبــرة مــن الســكان ( %45.5عــام  2017مقارنــة
مــع  %46.9عــام  )2010هــم دون  19ســنة مــن العمــر ،و%23
مــن الســكان هــم بــن  24-15ســنة .ويف حــن بلــغ العمــر الوســيط
للمســلمني ســنة  21ســنة ،فــإن العمــر الوســيط للمســيحيني كان 30
وللــدروز  29ســنة.
• يرتكــز الســكان العــرب يف أربــع مناطــق جغرافيــة منفصلــة ،غالبيتهــم
يف منطقتــي حيفــا والشــال ( %18و %51عــى التــوايل) ،بينــا يقيــم
 %14منهــم يف منطقــة املثلــث يف وســط البــاد ،وتقيــم نســبة متزايــدة
مــن الســكان العــرب ( %17عــام  2017مقارنــة مــع  %15عــام )2010
يف الجنــوب (النقــب).
• تكمــن إحــدى املــؤرشات الدميوغرافيــة االيجابيــة يف تراجــع نســبة
اإلنــاث اللــوايت تزوجــن بعمــر أقــل مــن  18ســنة ،مــن  %15مــن
اجــايل عــدد املتزوجــات عــام  2010إىل  %10.9عــام  .2017وكذلــك
تراجعــت نســبة الفتيــات بــن العمــر  25-18اللــوايت تزوجــن مــن
 %75عــام  2010إىل  %65مــن اجــايل املتزوجــات يف العــام .2017
وطــرأ تراجــع يف نســبة املتزوجــن (مــن ذكــور وإنــاث) مــع أقــارب مــن
الدرجــة األوىل أو الثانيــة ،مــن  %39.5مــن املتزوجــن عــام  2010إىل
 %30.5عــام .2017
• مــا يــزال حجــم األرسة العربيــة يف إرسائيــل كبــر نســبياً (متوســط
 5.15أعضــاء) .بلغــت نســبة األرس املكونــة مــن  1-3أف ـراد نحــو 20%
(مقارنــة مــع  %36يف  ،)2010واملكونــة مــن  6-4أف ـراد  56.7يف 2017
(مقارنــة مــع  %51يف  .)2010امــا نســبة األرس املكونــة مــن  7أفــراد
وأكــر فلقــد بلغــت ( %22مقارنــة مــع  %13يف .)2010
املسكن وظروف السكن
• انســجاماً مــع تاريخهــم الريفــي وثقافتهــم القرويــة ،مــا زالــت نســبة
 %53مــن الســكان العــرب يقيمــون يف دور منفصلــة (مقارنــة مــع %67
يف  )2010و %42منهــم يف شــقق ســكنية (مقارنــة مــع  %27يف .)2010
وهــذا يعكــس تفاقــم أزمــة الســكن والضيــق الكبــر يف مســاحات البنــاء
املتبقيــة داخــل مراكــز القــرى العربيــة .وتبلــغ نســبة املســاكن اململوكــة
 %90واملســتأجرة .%5
• كمــؤرش عــى زيــادة حــدة أزمــة الســكن ،تــدل اإلحصــاءات أن %60
مــن األرس العربيــة يف  2017تحتــاج إىل  4-1وحــدات ســكنية جديــدة
خــال الســنوات العــرة القادمــة ،مقارنــة مــع نســبة  %56فقــط
يف.2010
• يقطــن  %10و %13مــن الســكان العــرب يف منطقتــي حيفــا واملثلــث
عــى التــوايل يف مبــان ســكنية مختلطــة مــع يهــود .والنســبة تــكاد تكون
معدومــة يف بلــدات الشــال والجنــوب ،التــي هــي مناطــق ســكنية
عربيــة خالصــة.
• بلغــت نســبة ربــط املنــازل العربيــة بشــبكات امليــاه والكهربــاء
واملجــاري العامــة  %95و %91و %86عــى التــوايل .اال أن هــذه النســب
متدنيــة ملنــازل العــرب يف النقــب %71 :و %56و %56عــى التــوايل يف
 .2017هــذه األرقــام تعكــس تحســنا طفيفــا يف أوضــاع األرس يف النقــب
مقارنــة مــع العــام  2010حــن بلغــت النســب  %57و %54و.%55

اإلنــاث بوقــت كامــل ارتفعــت بــن  2010و 2017مــن  %52إىل .%67
رغــم التحســن يف مــؤرش املشــاركة ،فــإن  %19فقــط مــن العاملــن
العــرب صنفــوا العــام  2017يف أرفــع فئتــن عــى الســلم املهنــي (فئــة
املهــن األكادمييــة وفئــة الفنيــن واملتخصصــن) ،مقارنــة مــع  %25عام
 .2010مقابــل ذلــك طــرأت زيــادة صغــرة يف فئــة الباعــة ومقدمــي
الخدمــات ،إىل  %18.3عــام  ،2017وزيــادة مامثلــة يف فئــة العاملــن
يف الحــرف واملهــن (إىل  %42مــن العاملــن) واملهــن األوليــة أو دون
مهنــة ( %13مــن العاملــن) .مــن ناحيــة ثانيــة ،فــإن  %40فقــط
مــن العاملــن الفلســطينيني يف الداخــل يعملــون يف مجــال تخصصهــم،
مقارنــة بنســبة أعــى جــدا ً تبلــغ  %60يف  .2010وهــذا الرتاجــع يدلــل
عــى صعوبــة االندمــاج املهنــي الهيــكيل للعــال العــرب يف إرسائيــل
وتشــوه مســاره الطبيعــي.
• تركــز  %36مــن العاملــن العــرب عــام  2017يف القطاعــات اإلنتاجيــة
(الزراعــة والصناعــة واإلنشــاءات) ،بينــا كان نحــو  %22منهــم يف
التجــارة والســياحة والنقــل ،مقابــل  %25يف اإلدارة العامــة والتعليــم
والصحــة (وهــي نســبة منخفضــة عــن مســتوى  2010البالغــة .)%30
ويعمــل الغالبيــة العظمــى مــن العاملــن ( )%83لقــاء أجــر .وطــرأ
ارتفــاع يف نســبة أربــاب وربــات العمــل مــن اجــايل العاملــن ،مــن
 %6إىل  %10بــن  2010و.2017
• مــن أبــرز ســات أوضــاع العــال العــرب يف إرسائيــل ،ومنــذ عقــود،
هــي النســبة الكبــرة منهــم الذيــن ينتقلــون مــن مــكان الســكن
إىل أماكــن العمــل البعيــدة يوميــاً .تبعــد أماكــن عمــل  %51منــه
العاملــن العــرب أكــر مــن  10كيلومــر عــن أماكــن ســكنهم ،وحــوايل
 %40منهــم يســافرون بــن  49-10كــم (مقارنــة مــع  %34عقــط
عــام  .)2010وال زال  %12يســافرون يومي ـاُ إىل أماكــن عمــل تبعــد
أكــر مــن  50كــم .كل هــذه النســب أعــى لــدى الذكــور منهــا لــدى
اإلنــاث ،حيــث تعمــل  %38مــن اإلنــاث يف أماكــن عمــل تبعــد أكــر
مــن  10كــم عــن مــكان الســكن.

مستويات املعيشة
•

•

•

العمل والقوى العاملة
• االنخــراط يف قــوة العمــل مــؤرش مهــم عــى التطــور يف أوضــاع
الفلســطينيني يف إرسائيــل ،رغــم التمييــز والعزلــة التــي يخضعــون
لهــا والفجــوات الكبــرة يف الفــرص مقارنــة باليهــود .ارتفعــت نســبة
املشــاركة يف قــوة العمــل بــن الفلســطينيني يف ارسائيــل مــن %46.9
عــام  2010إىل  %49.9عــام  ،2017نتيجــة ارتفاعهــا عنــد الذكــور مــن
 %65إىل  %67وعنــد اإلنــاث مــن  %28.3إىل .%32.9
• كــا أن معــدل البطالــة بــن الفلســطينيني يف إرسائيــل تــدىن عــن
املســتوى املرتفــع الــذي كان عليــه ابــان األزمــة يف ســنوات مطلــع
القــرن ،مــن  %7عــام  2010إىل  %3.7عــام  .2017باملقابــل فــان
معــدل البطالــة املســجلة لــدى اإلنــاث أعــى مــن مســتواه لــدى
الذكــور ( %6.6مقارنــة مــع  .)%2.2ولكــن نســبة العامــات مــن

•

االقتصــاد العــريب املحــي كان املصــدر الرئيــس لدخــل  %51مــن األرس
العربيــة يف ارسائيــل .وتشــتمل مصــادر دخــل هــؤالء عــى الزراعــة،
املشــاريع األرسيــة ،األجــور والرواتــب مــن املؤسســات داخــل القريــة،
األجــور والرواتــب مــن القطــاع الخــاص العــريب .وكانــت هــذه النســبة
 %44عــام  ،2010وهــو مــا يعــر عــن زيــادة ملحوظــة يف نســبة
االقتصــاد العــريب املحــي.
يف املقابــل ،تعتمــد  %22مــن األرس الفلســطينية عــى القطــاع الخــاص
اليهــودي كمصــدر رئيــي لدخلهــا ،يف حــن يعتمــد  %27مــن األرس
عــى املخصصــات االجتامعيــة مــن الدولــة كمصــدر رئيــس لدخلهــا
(خاصــة مخصصــات الشــيخوخة واإلعاقــة والتقاعــد والتأمــن عــى
حــوادث العمــل) .وهــذه النســبة األخــرة كانــت  %33يف  .2010ولقــد
ترافــق هــذا الرتاجــع يف االعتــاد عــى املخصصــات االجتامعيــة مــع
املزيــد مــن االنخ ـراط يف قــوة العمــل وخاصــة داخــل القــرى العربيــة.
بلــغ متوســط الدخــل الشــهري لــأرسة الفلســطينية يف ارسائيــل 10,773
شــيكل عــام  .2017ويالحــظ أن متوســط دخــل أرس العاملــن داخــل
االقتصاديــات املحليــة أعــى من املتوســط العــام ( 14,900شــيكل لألرس
العاملــة يف مــروع أرسي ويف تقديــم الخدمــات العامــة مثــل الصحــة
والتعليــم) .كــا يبلــغ متوســط أجــور ورواتــب عائــات الفلســطينيني
العاملــن يف القطــاع الخــاص اليهــودي  11,700شــيكل ،بينــا يبلــغ
متوســط دخــل األرس املعتمــدة عــى املخصصــات االجتامعيــة بــن
للشــيخوخة  4,600شــيكل للشــيخوخة ،و 8,000شــيكل لإلعاقــة،
و 8,500شــيكل للتقاعــد.
حصــة
فيــا يتعلــق بنمــط االســتهالك األرسي عــام  ،2017بلغــت ّ
الطعــام والــراب فيهــا  ،%26واملواصــات  %17والكهربــاء والغــاز
والتدفئــة وامليــاه  ،%9واملالبــس واألحذيــة  ،%6والتعليــم  .%6وال
تــرف األرس أكــر مــن  %4مــن دخلهــا باملتوســط عــى خدمــات
وتأمينــات الصحــة واألدويــة ،ولكــن  %5مــن دخلهــا يذهــب للتدخــن
و %6اىل تســديد القــروض االســتهالكية.
رجا الخالدي“ ،ماس”
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امليزان التجاري
بلغــت قيمــة الــواردات الســلعية “املرصــودة” 2يف الربــع الثــاين 2018
نحــو  1,410مليــون دوالر ،وهــو مــا ميثــل ارتفاعــا بنســبة  %3عــن الربــع
الســابق .وباملقارنــة مــع الربــع املناظــر ســجلت الــواردات الســلعية يف
الربــع الثــاين  2018ارتفاعـاً بنســبة  .%9أ ّمــا الصــادرات الســلعية املرصــودة
فقــد شــكلت مــا يقــارب  %20مــن قيمــة الــواردات ،وانخفضــت الصــادرات
بنســبة  %2مقارنــة مــع الربــع الســابق بينــا ارتفعــت بنســبة  %2مقارنــة
مــع الربــع املناظــر مــن العــام الســابق .وميثــل الفــارق بــن الصــادرات
والــواردات العجــز يف امليــزان التجــاري الســلعي والــذي بلــغ 1,140.8
مليــون دوالر .تـ ّم تحســن هــذا العجــز بشــكل طفيــف نتيجــة الفائــض يف
ميـزان تبــادل الخدمــات مــع إرسائيــل الــذي بلــغ  6.5مليــون دوالر (انظــر
الشــكلني  1-8و.)2-8

ميزان املدفوعات

شكل  :1-8صادرات وواردات السلع املرصودة (مليون دوالر)
268.4
1,409.2

273.4

جــرى متويــل عجــز امليـزان الجــاري هــذا مــن الحســاب الرأســايل واملــايل،
الــذي وفّــر مبلــغ  288.3مليــون دوالر .ومــن الــروري االنتبــاه إىل أ ّن هــذا
البنــد (الحســاب الرأســايل والحســاب املــايل) ميثّــل دينــا عــى االقتصــاد
الوطنــي ،طاملــا كانــت قيمتــه موجبــة.

 -1مصــدر األرقــام يف هــذا القســم :الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني  ،2018إحصــاءات
التجــارة الخارجيــة املرصــودة .والجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني وســلطة النقــد
الفلســطينية  ،2018النتائــج األوليــة مليــزان املدفوعــات الفلســطيني الربــع الثــاين 2018
 -2التجــارة الســلعية املرصــودة هــي أرقــام التجــارة املس ـ ّجلة يف فواتــر املقاصــة (للتجــارة
مــع إرسائيــل) والبيانــات الجمركيــة (التجــارة املبــارشة مــع العــامل الخارجــي) .يُضــاف
إىل ذلــك أرقــام التجــارة باملــواد الزراعيــة (التــي تقــوم وزارة الزراعــة بتســجيلها) .أرقــام
التجــارة املرصــودة هــي أدىن بشــكل ملحــوظ مــن األرقــام الفعليــة للتجــارة الخارجيــة
الفلســطينية .تقديــرات األرقــام الفعليــة يتــم وضعهــا يف ميــزان املدفوعــات الفلســطيني.

اﻟرﺒﻊ اﻷول 2018

1,366.3

264.1

اﻟرﺒﻊ اﻟﺜﺎﻨﻲ 2017

1,298.4
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اﻟواردات

الحســاب الجــاري يف ميـزان املدفوعــات هــو صــايف الرتاكــم يف ثالثــة موازين
فرعيــة هــي  )1امليـزان التجــاري ،أو صــايف قيمــة الصــادرات والــواردات مــن
الســلع والخدمــات )2 .مي ـزان الدخــل ،أو صــايف تحويــات دخــل عوامــل
اإلنتــاج ،مثــل تحويــات دخــل عــال الضفــة والقطــاع العاملــن يف إرسائيــل
والخــارج )3 .ميــزان التحويــات الجاريــة ،مثــل املســاعدات الدوليــة
الخاصــة.
للحكومــة والتحويــات ّ
أشــارت النتائــج األوليــة ملي ـزان املدفوعــات الفلســطيني يف الربــع الثــاين
مــن عــام  2018إىل اســتمرار العجــز يف الحســاب الجــاري (وهــو أيضـاً مــا
يطلــق عليــه اســم عجــز مي ـزان املدفوعــات) ،والــذي بلــغ  373.3مليــون
دوالر أمريــي ،وبانخفــاض بلغــت نســبته  %16عــن الربــع الســابق .ويعزى
هــذا العجــز إىل العجـــز يف الـــميزان التجــاري الســـلعي الذي بلــغ 1,178.9
مليــون دوالر أمريــي ،إضافــة إىل عجــز ميـزان الخدمــات الــذي بلــغ 248.3
مليــون دوالر أمريــي ،مقابــل فائــض يف ميـزان الدخــل (تولّــد أساسـاً مــن
تعويضــات العاملــن يف إرسائيــل) مبقــدار  603.7مليــون دوالر ،وفائــض يف
ميــزان التحويــات الجاريــة مبقــدار  450.2مليــون دوالر( .انظــر جــدول
.)1-8
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جدول  :1-8ميزان املدفوعات الفلسطيني*
الربع الثاين الربع األول الربع الثاين
2018
2018
2017
 .1امليزان التجاري للسلع والخدمات ()1,427.2( )1,359.3( )1,296.5
()1,178.9( )1,123.6( )1,071.6
 صايف السلع()248.3( )235.7( )224.9
 صايف الخدمات603.7
568.9
418.7
 .2ميزان الدخل
450.2
348.3
386.7
 .3ميزان التحويالت الجارية
()373.3( )442.1( )491.1
 4الحساب الجاري ()1+2+3
288.3
612.3
 .5صايف الحساب الرأساميل واملايل 595.7
85.0
()170.2( )104.6
 .6صايف السهو والخطأ**

* البيانــات باســتثناء الجــزء مــن محافظــة القــدس الــذي ضمــه االحتــال اإلرسائيــي إليــه عــام
.1967
** تــم احتســاب قيمــة التمويــل االســتثنايئ يف صــايف الســهو والخطــأ ،واألرقــام بــن أقــواس
أرقــام ســالبة.
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االستثامرات الدولية
بلغــت قيمــة األصــول الخارجيــة لالقتصــاد الفلســطيني نهايــة الربــع
الثــاين  2018نحــو  6,413مليــون دوالر أمريــي ،شــكل االســتثامر األجنبــي
املبــارش منهــا نســبة  ،%5واســتثامرات الحافظــة  .%21.9باملقابــل ،بلــغ
إجــايل أرصــدة الخصــوم عــى االقتصــاد حــوايل  4,921مليــون دوالر ،شــكل
االســتثامر املبــارش  %55منهــا.

شكل  :3-8رصيد االستثامرات الدولية (نهاية الربع الثاين )2018
(مليون دوالر)
7,000
أﺼول اﺤﺘﯿﺎطﯿﺔ ،
525

5,000

اﺴﺘﺜﻤﺎرات أﺨرى ،
1,535

يعــر الفــارق بــن األصــول والخصــوم عــن أ ّن املقيمــن يف فلســطني
“يســتثمرون”  1,492مليــون دوالر يف الخــارج أكــر مــا “يســتثمر” غــر
املقيمــن يف فلســطني .ولكــن يتوجــب االنتبــاه إىل أ ّن جــزءا ً كبــرا ً مــن
األصــول ( )%69هــو عبــارة عــن إيداعــات نقديــة (غالب ـاً مــن املصــارف
املحليــة) يف البنــوك الخارجيــة ،وهــذه اإليداعــات ليســت اســتثامرات
فلســطينية يف الخــارج باملعنــى املتعــارف عليــه لالســتثامر .وإذا مــا أخذنــا
االســتثامرات املبــارشة فقــط بعــن االعتبــار فــإ ّن األرقــام تشــر إىل أ ّن
اســتثامرات األجانــب (غــر املقيمــن) املنفــذة يف فلســطني تزيــد عــى
االســتثامرات املبــارشة الخارجيــة للمقيمــن يف الضفــة والقطــاع مبقــدار
 2,356مليــون دوالر( .انظــر الشــكل .)3-8
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تعاريف ومفاهيم اقتصادية:

املسؤولية االجتامعية للرشكات
)Corporate Social Responsibility, (CSR
يعــرف “مجلــس األعــال العاملــي للتنميــة املســتدامة” املســؤولية
االجتامعيــة للــركات عــى أنهــا “االلتـزام الدائــم مــن قبــل رشكات األعــال
بالتــرف أخالقيــاً واملســاهمة يف تحقيــق التنميــة االقتصاديــة ،والعمــل
عــى تحســن الظــروف الحياتيــة للقــوى العاملــة وعائالتهــم ،واملجتمــع
املحــي واملجتمــع ككل ”.أمــا تعريــف املفوضيــة األوروبيــة فيقــول أ ّن
املســؤولية االجتامعيــة للــركات هــي اإلطــار الــذي تقــرر مــن خاللــه
1
الــركات املســاهمة طوعــا لتحقيــق مجتمــع أفضــل وبيئــة أنظــف.
عــى الرغــم مــن أن مســاهمة أصحــاب األعــال يف متويــل ودعم النشــاطات
االجتامعيــة والفنيــة والخرييــة تعــود إىل عــدة قــرون خلــت ،اال أن هــذه
املامرســات كانــت يف معظــم الحــاالت تعبــرا عــن املســؤولية األخالقيــة
لألفــراد األغنيــاء ،ذلــك ألن نشــأة وتطــور املفهــوم الحديــث ملســؤولية
الــركات االجتامعيــة حــدث فقــط يف العقــود الخمســة األخــرة .ولقــد
لعــب ازديــاد قــوة املنظــات غــر الحكوميــة ومطالبتهــا للــركات العابــرة
للحــدود بااللتـزام بالــروط البيئيــة واإلنســانية يف الــدول املضيفــة ،حتــى
وان كانــت القوانــن يف تلــك الــدول ال تفــرض عليهــا هــذا ،دورا كب ـرا يف
دفــع تلــك الــركات لاللت ـزام مبعايــر الســلوك االجتامعــي املثــاىل.

الرأي اآلخر
تشــر املســؤولية االجتامعيــة اذن اىل مســؤولية الــركات والتزامهــا
بتبنــي السياســات واتخــاذ القــرارات وتحمــل تكاليــف اإلجــراءات التــي
تعتــر مرغوبــة وقريبــة مــن أهــداف وقيــم املجتمــع .ولكــن عــدد مــن
االقتصاديــن ،وعــى رأســهم االقتصــادي املعــروف ميلتــون فريدمــان،
يعرتضــون عــى أن يكــون للــركات مســؤوليات تجــاه املجتمــع“ :األف ـراد
 -1يســتند النــص اىل دراســة عــن املســؤولية اإلجتامعيــة للــركات ســيقوم معهــد “مــاس”
بنرشهــا يف العــام الحــايل.

فقــط تقــع عليهــم مســؤولية اجتامعيــة أمــا الرشكــة فهــي شــخصية
اعتباريــة ال تتحمــل ســوى مســؤوليات اعتباريــة” .ويؤكــد فريدمــان أن
املســؤولية االجتامعيــة الوحيــدة للــركات هــي تعظيــم الربــح ،وأن القيــام
بأعــال لصالــح املجتمــع والبيئــة يتعــارض مــع الهــدف األســايس للــركات
واألعــال ،وهــو تعظيــم األربــاح .ولكــن هــذه اآلراء ال يعتــد بهــا كث ـرا
اآلن .ذلــك أل ّن مســاهمة الــركات التــي ترمــي اىل تقديــم منافــع إضافيــة
للمجتمــع هــي مســتقلة عــن املتطلبــات االقتصاديــة والقانونيــة لعملهــا.
ويعــود أســاس الدعــوة إىل أ ّن الــركات تســتفيد مــن مــوارد وخدمــات
متعــددة يوفرهــا املجتمــع لهــا دون مقابــل مبــارش ،مثــل البنيــة التحتيــة
وتأهيــل القــوة العاملــة واالســتقرار االجتامعــي والســيايس وغريهــا .مــن
ناحيــة أخــرى فــان املســاهمة االجتامعيــة للــركات غالبــا مــا تنعكــس
ايجابيــا عــى ســمعتها عنــد عمالئهــا وعنــد املســتهلكني ،وهــو مــا يرتجــم
أيضــا يف زيــادة مبيعاتهــا وأرباحهــا.

غموض التعريف
بعــد مــرور أكــر مــن خمســة عقــود عــى ظهــور فكــرة املســؤولية
االجتامعيــة للــركات مــازال تعريــف املفهــوم غــر محــدد بشــكل قاطــع
بحيــث ميكــن أن يكتســب قــوة انفــاذ ،وطنيــة أو دوليــة .كذلــك مــازال
املفهــوم موضــع جــدل ،اذ يف حــن يعتقــد البعــض أن عــى الــركات
تخصيــص مبالــغ ماليــة مــن إجــايل أرباحهــا تذهــب لتمويــل مشــاريع
مجتمعيــة ذات أثــر تنمــوي ايجــايب ،وهــو مــا يعــرف يف األدبيــات باســم
“البعــد الســيايس” للمســؤولية االجتامعيــة ،يــرى آخــرون أن برامــج
املســؤولية االجتامعيــة تهــدف حــرا ً إىل تحســن ســمعة رأس املــال
والدعايــة لغــرض زيــادة األربــاح ،وهــو مــا يعــرف باســم “البعــد األدايئ/
اإلداري” .ويف الحالــة األخــرة ،فــإن إنفــاق الــركات لتحقيــق األهــداف
الرتويجيــة والتســويقية يــؤدي أيضــا اىل آثــارا اجتامعيــة ايجابيــة ،ولكــن
هــذه اآلثــار تكــون جانبيــة وذات تبعــات محــدودة غالبــا.
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أوروبا مقابل أمريكا
تطــور مفهــوم املســؤولية االجتامعيــة يف ســياقني مختلفني ،الســياق األورويب
مقابــل الســياق األمريــي .اذ أن اختــاف الظــروف والفلســفة االقتصاديــة
أدى إىل تفس ـرات مختلفــة حــول مــا ميكــن أن تكــون الــركات مســؤولة
عنــه وقــادرة عــى توفــره .يتــم الرتكيــز يف الســياق األمريــي عــى االلتـزام
األخالقــي و”الخــري” للــركات لتوفــر خدمــات الرعايــة االجتامعيــة
األساســية والرعايــة للعاطلــن والفقـراء .ولكــن توفــر هــذه الخدمــات هــو
مــن مســؤولية الدولــة يف أنظمــة الرفــاه األوربيــة الغربيــة ،ولذلــك فــان
مجــال النشــاط االجتامعــي للــركات األوربيــة يختلــف عــن املجــال املتوقع
لعمــل الــركات األمريكيــة .ولقــد تولــت الحكومــات األوربيــة خــال العقد
األخــر مهــام تحفيــز وقيــادة املســؤولية االجتامعيــة للــركات .كــا تبنــت،
وعــى نطــاق واســع ،سياســات عامــة لتشــجيع الــركات عــى التــرف
بطريقــة مســؤولة ومســتدامة .وهــذا عــى العكــس مــن الواليــات املتحــدة،
حيــث السياســات يف هــذا املجــال مــا تـزال محــدودة .ويعــود هــذا اىل أن
الــركات يف أوروبــا أكــر تقب ـاً للعمــل مــع الحكومــة لتحقيــق أهــداف
تتعلــق بالبيئــة وظــروف العمــل ،كــا انهــا معتــادة عــى العمــل يف بيئــة
مؤطــرة بقوانــن متشــددة.

املسؤولية االجتامعية عىل املستوى الدويل
مــع صعــود العوملــة والتحريــر التجــاري يف أواخــر القــرن املــايض ،حقــق
مفهــوم املســؤولية االجتامعيــة رواجــاً وانتشــارا ً متزايــدا بــن الــركات
ورجــال األعــال عــى املســتوى الــدويل .وقامــت األمــم املتحــدة يف العــام
 1999بتأســيس مبــادرة “العقــد العاملــي” ()UN Global Compact
ترمــي اىل “تشــجيع األعــال يف العــامل عــى تبنــي السياســات املســتدامة
واملســؤولة اجتامعيــا ،وتشــجيع اصــدار التقاريــر عنهــا” .ويوصــف العقــد
العاملــي بأنــه أكــر مبــادرة للمســؤولية االجتامعيــة للــركات ،مــن خــال
االلتـزام الطوعــي بعــرة مبــادئ تتعلــق بحقــوق اإلنســان ،حقــوق العامل،
وضــان عــدم التمييــز ضــد النســاء ،ومنــع عاملــة األطفــال ،وحاميــة البيئة،
ومحاربــة الفســاد .ويبلــغ عــدد الــركات التــي التزمــت مببــادئ املبــادرة
 9,819رشكــة مــن  164دولــة مختلفــة يف أنحــاء العــامل .وقامــت هــذه
الــركات بإصــدار أكــر مــن  56,500تقريــر عــن نشــاطاتها وانجازاتهــا يف
مجــال تطبيــق املبــادئ العــرة للمبــادرة.

تجربة الصني والهند :قيادة الدولة والزامية القانون
عانــت الــركات الصينيــة يف العقــد املــايض مــن فضائــح متعــددة تتعلــق
باألغذيــة الفاســدة واملبــاين املتهالكــة واالســتغالل الجائــر للعــال والتلــوث
الصناعــي .وأجــرت هــذه الفضائــح الحكومــة الصينيــة عــى أخــذ زمــام
املبــادرة لصياغــة وتحفيــز التــزام الــركات باملســؤوليات االجتامعيــة.
وهــذا التوجــه مرتبــط بــأن ملكيــة عــدد مــن الــركات ،التــي تشــكل
العمــود الفقــري لالقتصــاد الصينــي ،تعــود للدولــة ،وهــو مــا جعــل
صياغــة املســؤولية االجتامعيــة للــركات وتطبيقهــا يف الصــن يختلــف عــن
النمــوذج الطوعــي للمســؤولية االجتامعيــة يف الــدول الغربيــة .فالحكومــة
تفــرض االلتــزام باملســؤولية االجتامعيــة وتضــع مــؤرشات لقيــاس مــدى
الت ـزام الــركات بهــا.
أمــا بالنســبة للهنــد فلقــد قامــت الحكومــة بفــرض مبــادئ املســؤولية
االجتامعيــة يف قانــون الــركات يف العــام  .2013وكانــت بذلــك الدولة األوىل
يف العــامل التــي قوننــت املســؤولية االجتامعيــة للــركات .ألــزم القانــون
الــركات التــي تزيــد أرباحهــا الســنوية عــن مليــون دوالر بتخصيــص %2

مــن صــايف أرباحهــا عــى األقــل لإلنفــاق عــى للمســؤولية االجتامعيــة.
وحــدد القانــون مجــاالت اإلنفــاق بالتعليــم ومحاربــة الجــوع والفقــر ونــر
املســاواة بــن الذكــور واإلنــاث ،اضافــة اىل مجــاالت االســتدامة البيئيــة
وحاميــة الــراث الوطنــي واملســاهمة يف الصناديــق الحكوميــة للتنميــة
الريفيــة .ولقــد ازداد إنفــاق الــركات الهنديــة عــى املســؤولية االجتامعيــة
مــن نحــو  335مليــون باونــد اسـرليني عــام  2013إىل  2,630مليــون بعــد
إق ـرار القانــون .لكــن النظــام مــازال يعــاين مــن قصــور يف التطبيــق ومــن
تهــرب بعــض الــركات مــن التزاماتهــا القانونيــة ومــن التحايــل كــا تؤكــد
بعــض التقاريــر الصحفيــة االســتقصائية.

املسؤولية االجتامعية للرشكات يف فلسطني :جهد مشرتك أم نشاطات
فردية؟
تتبنــى معظــم الــركات الفلســطينية املدرجــة يف الســوق املــايل برامــج
للمســؤولية االجتامعيــة .ويف حــن حــددت بعــض الــركات مجــاالت
محــددة لتدخلهــا ،تركــت رشكات أخــرى البــاب مفتوحــاً أمــام املجتمــع
املحــي لتقديــم طلبــات للحصــول عــى دعــم .يظهــر مــن تقريــر الــدور
املجتمعــي للبنــوك ( )2017أن مســاهامت املســؤولية االجتامعيــة للبنــوك
تركــزت يف مجــاالت التعليــم ،الصحــة واإلغاثــة كــا يوضــح الجــدول .1

الجدول  :1توزع مساهامت املصارف يف فلسطني عىل
املسؤولية االجتامعية ()2017
املجال
التعليم
الصحة
اإلغاثة

مبلغ املساهمة (دوالر)
1,589,829
1,235,189
1,160,836

عدد الرشاكات املؤسساتية
208
43
42

جمعية البنوك يف فلسطني .الدور املجتمعي للبنوك .2017
عقــد يف العــام “ 2015مؤمتــر املســؤولية االجتامعيــة األول” الــذي دعــت
لــه ســلطة النقــد الفلســطينية وجمعيــة البنــوك .وهــدف املؤمتــر إىل
تعزيــز مفهــوم املســؤولية االجتامعيــة للــركات والرشاكــة بــن القطاعــات
املختلفــة .ودعــت احــدى توصيــات املؤمتــر اىل تأســيس صنــدوق مشــرك
للمســؤولية االجتامعيــة بحيــث تســاهم املصــارف بتربعــات للصنــدوق
املشــرك الــذي يتــوىل بــدوره تنفيــذ برامــج للمســؤولية االجتامعيــة مــن
خــال إدارة خاصــة لــه .ولكــن فكــرة الصنــدوق املشــرك للمســؤولية
االجتامعيــة مل تلــق ترحيبــا مــن الــركات الفلســطينية التــي تفضــل تنفيــذ
برامجهــا وتربعاتهــا مــع املؤسســات املســتفيدة مبــارشة ،مثــل رعايــة دور
األيتــام أو مشــاريع توليــد الطاقــة الشمســية مــع عــدد مــن الجامعــات
أو تقديــم عــدد مــن املنــح الدراســية ،إضافــة إىل دعــم املهرجانــات
واالحتفاليــات التــي تتلقــى دعــا مــن أكــر مــن رشكــة يف نفــس الوقــت
لكــن دون رشاكــة فيــا بينهــا.
يحاجــج أنصــار فكــرة الصنــدوق املشــرك بــأن تجميــع مخصصــات
املســؤولية االجتامعيــة وتوجيههــا نحــو األولويــات الوطنيــة مــن شــأنه
تعظيــم االســتفادة مــن املســؤولية االجتامعيــة للــركات ،وتخفــف العــبء
عــى الحكومــة مــن خــال تقديــم خدمــات لرشيحــة أوســع مــن الفئــات
املحتاجــة والتــي مل تتمكــن الحكومــة مــن خدمتهــا .لكــن يعــارض آخــرون
هــذه الفكــرة مــن منطلــق أن تجميــع مخصصــات املســؤولية االجتامعيــة
يف صنــدوق مشــرك يحــرم الــركات املنفــردة مــن تحقيــق الظهــور الــكايف
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أو متابعــة اهتامماتهــا االجتامعيــة الخاصــة مبــا يخــدم مصلحــة كل رشكــة،
خصوصــا بظــل التفــاوت الكبــر يف امليزانيــات املخصصــة للمســؤولية
االجتامعيــة بــن الــركات.
يظهــر مــن خــال تتبــع برامــج املســؤولية االجتامعيــة للرشكات يف فلســطني
تركيــز الــركات عــى تقديــم الرعايــة والتربعــات التــي تخــدم تحســن
ســمعة الرشكــة وإظهــار اســمها يف املحــل األول .وهــذا يعنــي هيمنــة البعــد
األدايئ للمســؤولية االجتامعيــة عــى تفكــر الــركات وعــى أولويــة زيــادة
األربــاح وهــدف الظهــور .ويبــدو أن هنــاك رضورة الســتنباط مجــاالت

وآليــات عمــل بحيــث تــؤدي جهــود القطــاع الخــاص يف حقــل املســؤولية
االجتامعيــة اىل تحقيــق هــديف الظهــور والوفــاء بالحاجــات االجتامعيــة
بشــكل فعــال .وأحــد الحلــول املقرتحــة يف هــذا املجــال أن تقــوم هيئــة
اجتامعيــة ،تحظــى باالحــرام والقبــول ،بتحديــد األولويــات واملشــاريع
والحقــول التــي تســتوجب مســاهامت مــن القطــاع الخــاص ،وتــرك املجــال
مفتوحــا أمــام الــركات املنفــردة النتقــاء املشــاريع التــي تحبــذ املســاهمة
يف دعمهــا مــن بــن املشــاريع التــي حددتهــا الهيئــة.
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املؤرشات االقتصادية الرئيسية يف فلسطني 2018 - 2013
املؤرش

2013

2014

2015

2016

2017

السكان (ألف نسمة)

*

2018
2017
الربع الثاين الربع الثالث الربع الرابع الربع األول الربع الثاين

فلسطني
الضفة الغربية
قطاع غزة

4,327.7
2,643.4
1,684.3

4,429.1
2,696.7
1,732.4

4,530.4
2,750.0
1,780.4

4,632.0
2,803.4
1,828.6

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

885.0
43.6
23.4
18.6
32.6

917.0
45.8
26.9
17.7
43.9

963.0
45.8
25.9
17.3
41.0

980.5
45.8
26.9
18.2
41.7

الناتج محيل إجاميل
 اإلنفاق االستهاليك الخاص اإلنفاق االستهاليك الحكومي التكوين الرأساميل اإلجاميل الصادرات -الواردات ()-

12,476.0
11,062.6
3,381.7
2,707.3
2,071.8
6,804.0

12,715.6
11,840.4
3,478.2
2,415.0
2,172.3
7,208.9

12,673.0
11,805.1
3,429.5
2,677.4
2,338.1
7,537.6

13,425.7
12,337.7
3,530.3
2,827.0
2,381.0
7,626.7

باألسعار الجارية
باألسعار الثابتة (أسعار )2015

3,064.8
3,015.5

3,051.7
2,940.7

امليزان التجاري
ميزان الدخل
ميزان التحويالت الجارية
ميزان الحساب الجاري

()4,732.2
1,160.3
1,188.5
()2,383.4

()5,036.7
1,482.4
1,405.3
()2,149.0

3,254.6 3,080.1 2,973.1
3,072.4 3,044.4 2,973.1
ميزان املدفوعات (مليون دوالر)
()14,27.2( )1,359.3( )1,386.6( )1,419.3( )1,296.5( )5,374.2( )5,246.2( )5,199.6
603.7
568.9
544.3
558.6
418.7 1,991.9 1,896.0 1,712.2
450.2
348.3
538.7
417.0
386.7 1,818.6 1,408.6 1,421.4
()373.3( )442.1( )303.6( )443.7( )491.1( )1,563.7( )1,941.6( )2,066.0

3.611
5.093
1.72

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

سوق العمل

4,733.4
2,856.7
1,876.7

4,720.7
2,850.0
1,870.7

4,644.7
2,810.1
1,834.6

4,670.0
2,823.4
1,846.6

4,808.9
2,897.0
1,911.9

4,839.1
2,913.1
1,926.0

948.7
45.3
27.7
17.9
43.9

924.9
45.2
29.2
20.3
44.2

949.8
46.3
29.6
18.9
46.9

966.4
43.9
24.8
13.6
43.0

935.4
45.4
30.2
18.3
49.1

921.7
45.9
32.4
19.1
53.7

3,653.7
3,201.2
990.4
776.0
678.2
1,974.6

3,728.3
3,386.6
892.7
879.6
671.3
2,090.5

3,728.8
3,173.8
1,068.6
894.9
717.9
2,104.5

3,689.9
3,182.9
977.5
876.7
713
2,072.3

3,559.5
3,258.5
904.3
837.3
714.3
2,141.5

823.3
765.3

834.2
783.6

828.6
772.4

815.4
746.2

781.5
735.8

الحسابات القومية (مليون دوالر)

14,498.1
12,844.7
3,809.8
3,305.6
2,692.7
8,066.7

الناتج املحيل للفرد (دوالر)

أسعار الرصف والتضخم

3.577
5.046
1.73

3.884
5.483
1.43

3.840
5.418
()0.22

3.603
5.083
0.21

3.594
5.073
()0.47

3.559
5.019
()0.49

3.512
4.953
0.43

3.461
4.881
()0.60

3.573
5.037
0.26

صايف اإليرادات املحلية (مبا فيها املقاصة) 2,791.2 2,319.9
3,445.9 3,250.7
النفقات الجارية
160.9
168.4
النفقات التطويرية
()815.6( )1,099.2
فائض/عجز املوازنة الكيل (قبل املنح)
1,230.4 1,358.0
إجاميل املنح واملساعدات
فائض /عجز املوازنة الكيل (بعد املنح)
414.8
258.7
2,216.8 2,376.2
الدين العام الحكومي

2,891.4
3,424.9
176.4
()709.9
796.8
86.9
2,537.2

3,552.0
3,661.6
216.5
()326.2
766.3
440.1
2,483.8

3,651.3
3,794.8
257.9
()401.4
720.4
319.0
2,523.2

1,040.0
1,107.0
55.0
()122.1
111.6
()10.5
2,492.7

722.3
782.6
53.0
()113.3
125.9
12.5
2,526.0

976.9
1,059.7
113.4
()196.2
254.2
58.0
2,523.2

988.6
933.2
46.6
8.8
80.3
89
2,448.8

861.3
886.1
59.4
()84.2
156.4
72.2
2367.6

11,815.4
1,464.0
8,934.5
4,895.1

12,602.3
1,461.7
9,654.6
5,824.7

15,808.3 15,916.7 15,850.2 15,461.0 15,348.1 15,850.2 14,196.4
1,845.8 1,926.8 1,892.7 1,804.6 1,744.5 1,892.7 1,682.4
11,993.1 12,002.3 11,982.5 11,526.8 11,379.5 11,982.5 10,604.6
8,260.0 8,175.4 8,026.0 7,761.9 7,528.9 8,026.0 6,871.9

موجودات /مطلوبات املصارف
حقوق امللكية
ودائع الجمهور
التسهيالت االئتامنية

11,190.7
1,360.0
8,303.7
4,480.1

املالية العامة (عىل األساس النقدي ،مليون دوالر)

القطاع املرصيف (مليون دوالر)

تغطي البيانات األرايض الفلسطينية باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إرسائيل عام ( 1967باستثناء بيانات البطالة والسكان).
 1معدّل التضخم محسوب عىل أساس مقارنة متوسط األرقام القياسية ألسعار املستهلك يف كل سنة (كل ربع) مع متوسطها يف السنة (الربع) السابقة.
 2أرقام  2018هي بيانات أولية عرضة للتنقيح والتعديل.
األرقام بني األقواس هي أرقام سالبة.
مالحظة  :1بيانات السكان منتصف العام  2013-2017تعتمد عىل التقديرات الخاصة بالتعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت 2017
مالحظة  :2تم تحديث بيانات منتصف العام  2017املقدّرة استنادا ً إىل النتائج النهائية للتعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت .2017
مالحظة  :3أعداد العاملني لألعوام ما قبل  2017تعتمد عىل التقديرات الخاصة بالتعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت  2007وسيتم تحديثها وفقاً للنتائج النهائية للتعداد العام .2017

