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الربع الثاين 2018 باختصار:

الناتــج املحــيل اإلجــاميل: تراجــع الناتــج املحــي اإلجــاميل بنحــو 0.8% خــال   •

الربــع الثــاين 2018 مقارنــة مــع الربــع الســابق باألســعار الثابتــة لعــام 2015، 
ــة وتراجــع مبقــدار 2.8% يف  نتيجــة الرتاجــع بنســبة 0.1% يف الضفــة الغربي
ــج املحــي  ــرد مــن النات ــة الف قطــاع غــزة. وانعكــس هــذا يف انخفــاض حّص

ــة و3.5% يف القطــاع. بنحــو 0.7% يف الضف
التشــغيل والبطالــة: ارتفــع معــّدل البطالــة يف فلســطني يف الربــع الثــاين 2018   •
بنحــو نقطتــني مئويتــني عــاّم كان عليــه يف الربــع الســابق. ووصــل إىل %32.4 
ــتخدمني  ــبة املس ــت نس ــام وصل ــاع(. ك ــة و53.7% يف القط )19.1% يف الضف
بأجــر يف القطــاع الخــاص الذيــن يتقاضــون أجــراً شــهرياً أقــل مــن الحــد األدىن 
لألجــور يف فلســطني إىل 33.0% )40.7% بــني اإلنــاث، و31.3% بــني الذكــور(.
ــام 2018  ــن الع ــاين م ــع الث ــام خــال الرب ــاق الع ــغ اإلنف ــة: بل ــة العام املالي  •
نحــو 3.4 مليــار شــيكل. كــام بلــغ التمويــل الخارجــي لدعــم املوازنــة نحــو 
ــل، بلغــت  ــة(. باملقاب ــدول العربي ــا مــن ال ــون شــيكل )49% منه 482.1 ملي
املتأخــرات املرتتبــة عــىل الحكومــة خــال هــذا الربــع 578.6 مليــون شــيكل. 
وتراجــع الديــن العــام بنحــو 3.3% مقارنــة بالربــع الســابق ليبلــغ نحــو 2.4 

ــار دوالر.  ملي
املصــارف: ارتفعــت التســهيات االئتامنيــة يف الربــع الثــاين 2018 بنحــو %1   •
مقارنــة مــع الربــع األول مــن العــام نفســه لتصــل إىل نحــو 8.3 مليــار دوالر، 

16% منهــا للقطــاع العــام. 
ــة يف  ــركات املدرج ــهم ال ــوقية ألس ــة الس ــت القيم ــطني: بلغ ــة فلس بورص  •
ــع  ــة م ــبته 4% مقارن ــا نس ــًة مب ــار دوالر، مرتفع ــطني 3.78 ملي ــة فلس بورص
ــز  ــد حاج ــدس عن ــؤرش الق ــق م ــايض. وأُغل ــام امل ــاين يف الع ــع الث ــة الرب نهاي
ــاين  ــع الث ــة الرب ــتوى نهاي ــن املس ــب م ــتوى قري ــو مس ــة وه 540.67 نقط

.2017
ــدة واملســتعملة )املســّجلة للمــرة  الســيارات: وصــل عــدد الســيارات الجدي  •

األوىل( يف الضفــة الغربيــة 6,978 ســيارة يف الربــع الثــاين 2018.
التضخــم واألســعار: بلــغ معــّدل التضخــم يف فلســطني 0.26% يف الربــع الثــاين   •
مقارنــة بالربــع الســابق. ويعــّر هــذا عــن االنخفــاض يف القــّوة الرائيــة ملــن 
ــم  ــون دخله ــن يتلق ــا الذي ــة الشــيكل. أّم ــم بعمل ــون دخله ــون ويرصف يتلق
ــم  ــإّن قوته ــيكل، ف ــم بالش ــل مرصوفاته ــون كام ــار وينفق ــدوالر والدين بال

ــة ارتفعــت بنحــو %2.9.  الرائي
ميــزان املدفوعــات: وصــل عجــز ميــزان املدفوعــات يف الربــع الثــاين 2018 إىل   •
ــار دوالر(،  ــميزان التجــاري )1.4 ملي 373.3 مليــون دوالر نتيجــة عجــز يف الـ
ــزان  ــض يف مي ــون دوالر(، وفائ ــزان الدخــل )603.7 ملي ــض يف مي ــل فائ مقاب

ــون دوالر(. ــة )450.2 ملي ــات الجاري التحوي

مالحظة: نلجأ يف املراقب اىل تقريب النسب إىل أقرب عدد صحيح ما عدا معدالت 
منو الناتج املحيل اإلجاميل واألسعار والتضخم، ومعّدالت الفائدة.
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المراقب االقتصادي، عدد 54 / 2018
2

1- الناتج املحيل اإلجاميل1 

شــهد الناتــج املحــي اإلجــاميل، أي القيمــة النقديــة لكافّــة البضائــع 
والخدمــات التــي يتــم إنتاجهــا يف االقتصــاد الفلســطيني، انخفاضــاً 
بنحــو 0.8% خــال الربــع الثــاين 2018 مقارنــة مــع الربــع الســابق 
ــام  ــة لع ــعار الثابت ــاً باألس ــون دوالر )مقاس ــل إىل 3,351.3 ملي ليص
2015(. وتــوزّع الناتــج املحــي بــني 76.4% يف الضفــة الغربيــة 
والباقــي يف قطــاع غــزة. كــام تــوزع الرتاجــع بــني 0.1% يف الضفــة 
الغربيــة مقابــل تراجــع مبقــدار 2.8% يف قطــاع غــزة. أّمــا بالنســبة 
ــن )ر2، 2018 مــع ر2،  للتغــري خــال العــام بــني الربعــني املتناظري
2017( فلقــد بلغــت نســبة الرتاجــع 1.3% يف فلســطني، بواقــع منــو 

ــة وتراجــع 6.1% يف القطــاع )انظــر الشــكل 1-1(. 0.2% يف الضف

ــع  ــاً م ــاين، مصحوب ــع الث ــي يف الرب ــج املح ــاض يف النات أّدى االنخف
ــج  ــرد مــن النات ــة الف ــادة يف عــدد الســكان، إىل انخفــاض حّص الزي
املحــي بنحــو 1.4% يف ربــع الســنة الثــاين 2018 مقارنــة مــع الربــع 
الســابق. كذلــك عنــد املقارنــة بــني الربعــني املتناظريــن كان هنــاك 
انخفــاض يف حّصــة الفــرد بنســبة 3.9% يف الربــع الثــاين 2018 

ــاين 2017 )انظــر الجــدول 1-1(.  ــع الث ــة بالرب مقارن

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

الربع الثاين 

2017

الربع األول 

2018

الربع الثاين 

2018

765.3746.2735.8فلسطني

994.3980.9974.1- الضفة الغربية

450.4425.3410.4- قطاع غزة

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

الفجوة بني الناتج املحيل يف الضفة والقطاع

اتّســعت الفجــوة بــني مســاهمة الضفــة الغربيــة ومســاهمة القطاع 
 يف الناتــج املحــي لفلســطني )انظــر الشــكل 1-1(، إذ انخفضــت

مصــدر األرقــام يف هــذا القســم: الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، 2018.  إحصــاءات   -1
الحســابات القوميــة الربعيــة، 2008-2018.  رام اللــه، فلســطني.

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

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

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

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

حّصــة قطــاع غــزة مبقــدار 1.2 نقطــة مئويــة يف الربــع الثــاين 2018 
مقارنــة مــع الربــع الثــاين 2017. وتبلــغ حّصــة القطــاع اآلن %23.6 
فقــط أي أقــل مــن ربــع الناتــج املحــي اإلجــاميل لفلســطني )انظــر 
الشــكل 1-2(. كــام ارتفعــت الفجــوة أيضــاً بــني حّصــة الفــرد مــن 
ــاين  ــع الث ــزة يف الرب ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــي يف الضف ــج املح النات
مبقــدار 8 دوالرات مقارنــة بالربــع الســابق وبنحــو 20 دوالرا مقارنــة 
بالربــع املناظــر 2017، ووصلــت إىل 563.7 دوالر. أّي أّن حّصــة 
الفــرد يف قطــاع غــزة مــن الناتــج املحــي ال تزيــد عــىل 42% مــن 

حّصــة الفــرد يف الضفــة الغربيــة )انظــر الشــكل 2-1(.
 

بنية الناتج املحيل اإلجاميل

ــاميل  ــي اإلج ــج املح ــة يف النات ــات اإلنتاجي ــة القطاع ــت حّص ارتفع
لفلســطني بنحــو 0.4 نقطــة مئويــة بــني الربــع الثــاين 2018 والربــع 
األول 2018 نتيجــة ارتفــاع مســاهمة قطــاع الصناعــة والزراعــة. كــام 
ــة  ــات واملالي ــل واملعلوم ــارة والنق ــات التج ــة قطاع ــت حّص ارتفع
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شكل 1-3: التوزيع املئوي ملساهامت األنشطة يف الناتج املحيل 
اإلجاميل )أسعار ثابتة، سنة األساس 2015(

شكل 1-4: نسب اإلنفاق عىل الناتج املحيل اإلجاميل 
يف فلسطني* )أسعار ثابتة، سنة األساس 2015( 

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

مقابــل انخفــاض يف حّصــة قطــاع اإلدارة واألمــن وانخفــاض يف حّصــة 
قطــاع الخدمــات بشــكل طفيــف )انظــر الشــكل 3-1(. 

اإلنفاق عىل الناتج املحيل

ــع  ــج املحــي اإلجــاميل بــني الرب ــغ الرتاجــع املطلــق يف قيمــة النات بل
الثــاين 2018 والربــع الثــاين 2017 نحــو 45.5 مليــون دوالر )وهــو مــا 
ميثــل تراجعــاً مبقــدار 1.3% كــام جــاء أعــاه(. وتحقــق هــذا نتيجــة 
انخفــاض اإلنفــاق االســتهايك النهــايئ )الحكومــي والخــاص( مبقــدار 
47.7 مليــون دوالر، وارتفــاع االســتثامر بنحــو 42 مليــون دوالر. كــام 
ــاً  ــادرات مطروح ــادرات )أّي يف الص ــايف الص ــاض يف ص ــدث انخف ح
منهــا قيمــة الــواردات( مبقــدار 58.4 مليــون دوالر )انظر الشــكل 4-1 
الــذي يصــور بنــود اإلنفــاق عــىل الناتــج املحــي بالنســب املئويــة(.  

2- سوق العمل1 2

ــة، حســب تعريــف الجهــاز املركــزي لإلحصــاء، هــي  القــوة البري
عــدد الســكان الذيــن تزيــد أعامرهــم عــىل 15 ســنة. بلغــت 
ــع  ــخص يف الرب ــف ش ــو 2,975 أل ــطني نح ــة يف فلس ــوة البري الق
الثــاين 2018. أّمــا القــوى العاملــة، وهــي عــدد األشــخاص العاملــني 
ــوزع  ــف. وتت ــغ 1,364 أل ــد بل ــل، فلق ــن عم ــون ع ــن يبحث والذي
القــوى العاملــة بــني العاملــني والعاطلــني عــن العمــل. وعــىل ذلــك 
ــني يقيــس أعــداد  ــة وعــدد العامل ــني القــوى العامل ــإّن الفــارق ب ف
العاطلــني. ويوّضــح الشــكل 2-1 العاقــة بــني هــذه املتغــريات مــع 

ــاين 2018. ــع الث ــكي، يف الرب ــكان ال ــدد الس ع

شكل 2-1: عدد السكان والقوة البرشية وعدد العاملني 
يف فلسطني )الربع الثاين 2018(، ألف شخص

 

ياحــظ مــن الشــكل )2-1( أّن نســبة املشــاركة يف ســوق العمــل 
الفلســطيني )أي نســبة  القــوى العاملــة اىل القــوة البريــة( تبلغ نحو 
46% يف فلســطني. وتعــّر هــذه النســبة عــن مــدى انخــراط الســكان 
ــذه يف  ــاركة ه ــبة املش ــل. ونس ــوق العم ــنة يف س ــر 15 س ــوق عم ف
فلســطني مشــابهة للمعــدل العــام يف منطقــة الــرق األوســط، حيــث 
تبلــغ يف تركيــا مثــاً 48%. ولكّنهــا منخفضــة مقارنــة مــع املســتويات 
العامليــة، إذ تبلــغ يف دول أمريــكا الاتينيــة 63%، و61% يف كوريــا 
ــة.3  وهــذا باألســاس يعــود إىل انخفــاض مشــاركة النســاء يف  الجنوبي
ســوق العمــل يف فلســطني )كــام تــم نقاشــه بالتفصيــل يف الصنــدوق 

رقــم 2 يف املراقــب االقتصــادي الربعــي عــدد 51(.

توزيع العاملة

انخفــض عــدد العاملــني يف فلســطني مبقــدار 1.5% بــني الربــع األول 
2018 والربــع الثــاين 2018 )انخفــاض بنســبة 8% يف القطــاع مقابــل 
ارتفــاع بنحــو 1% يف الضفــة(.  ووصــل عــدد العاملــني إىل 921.7 ألــف 
توزعــوا، حســب مــكان العمــل، بــني 60% يف الضفــة و27% يف القطــاع 
ــا  ــتعمرات. أّم ــل واملس ــل يف إرسائي ــف( عام ــو 126 أل و14% )أو نح

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

القــوى العاملــة، رام الله-فلســطني

أرشفــت عــىل تحريــر قســم العمــل الدكتــورة ســامية البطمــة، جامعــة بــري زيــت. واســتفاد    -2

هــذا الجــزء مــن املراقــب مــن دعــم مــادي مــن منظمــة العمــل الدوليــة )ILO( بهــدف 

تطويــر تحليــات ســوق العمــل الفلســطيني وزيــادة معرفــة أصحــاب القــرار والجمهــور 

مبواصفــات ومشــكات هــذا القطــاع.

قاعدة بيانات البنك الدويل.   -3
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بالنســبة لتوزيــع العاملــني حســب القطــاع يف الربــع الثــاين 2018، فــإّن 
أكــر مــن ُخمــس العاملــني يعملــون يف القطــاع العــام، وترتفــع هــذه 

النســبة إىل نحــو 36% يف قطــاع غــزة. )انظــر الشــكل 2-2(.  

ــع  بلغــت نســبة العاملــني يف قطاعــات الخدمــات يف فلســطني يف الرب
الثــاين 2018 نحــو 34% )انظــر الشــكل 2-3(. ولكــن نســبة العاملــني يف 
الخدمــات وصلــت اىل 52% يف قطــاع غــزة. كــام بلغــت حّصــة البنــاء 
والتشــييد 22% مــن العاملــني يف الضفــة ولكــن أقــل مــن 4% يف قطــاع 
غــزة. يف حــني تقاربــت نســبة تشــغيل العاملــني يف التجــارة واملطاعــم 
والفنــادق يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، حــوايل %22، 

و23% عــىل التــوايل.
 

البطالة

ــاين 2018 يف فلســطني  ــع الث ــني عــن العمــل يف الرب ــغ عــدد العاطل بل
442.5 ألــف شــخص. أمــا معــّدل البطالــة )أي نســبة عــدد العاطلــني 
ــل إىل  ــد وص ــة( فلق ــوى العامل ــراد يف الق ــدد األف ــل إىل ع ــن العم ع
32% يف الربــع الثــاين 2018، وهــو أعــىل بنحــو 3 نقــاط مئويــة عــام 
كان عليــه يف الربــع املناظــر مــن العــام 2017، وأعــىل بنحــو نقطتــني 
ــة يف  ــّدل البطال ــاع يف مع ــاء االرتف ــابق. وج ــع الس ــن الرب ــني ع مئويت
ــري يف  ــكل كب ــا بش ــة ارتفاعه ــن نتيج ــني املتناظري ــني الربع ــطني ب فلس
قطــاع غــزة مقابــل انخفاضهــا يف الضفــة الغربيــة )انظر الجــدول 1-2(.

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

ر2، 2018ر1، 2018ر2، 2017

الضفة 

الغربية

16.715.916.0ذكور

35.728.731.8إناث

20.318.319.1املجموع

قطاع 

غزة

36.441.144.5ذكور

71.571.578.3إناث

44.249.153.7املجموع

فلسطني

23.925.026.4ذكور

50.448.953.7إناث

29.230.232.4املجموع

من بني أبرز مواصفات البطالة يف فلسطني التايل: 
1(  أن هنــاك تباينــا كبــريا يف معــدل البطالــة بــني قطــاع غــزة 
والضفــة الغربيــة يصــل اىل أكــر مــن 34 نقطــة مئويــة كــام يوضــح 
الجــدول 2-1. وهــذا التبايــن مزمــن بســبب اختــاف الــروط 
ولكــن  اإلقليمــني.  بــني  واإلقتصاديــة  والجغرافيــة  الدميغرافيــة 
ــام  ــذ الع ــري من ــكل كب ــعت بش ــة توس ــديل البطال ــني مع ــوة ب الفج
ــة. ويعــود الســبب  ــد عــىل 7 نقــاط مئوي ــت التزي 2000 حــني كان
يف ذلــك اىل اإلعتــداءات اإلرسائيليــة املتكــررة والحصــار اإلقتصــادي 

ــاع.  ــىل القط ــروض ع ــري املف والب

2(  أّن البطالــة مرتفعــة يف أوســاط الشــباب مقارنــة مبســتواها 
العــام: بلــغ معــدل البطالــة بــني الشــباب الذيــن تــرتاوح أعامرهــم 
بــني 15-24 ســنة 49%، )79% لإلنــاث، 42% للذكــور(. وهــذا يــؤرّش 
عــىل أّن نســبة كبــرية مــن العاطلــني عــن العمــل هــم مــن الداخلــني 
الجــدد إىل ســوق العمــل )انظــر الشــكل 2-4 وراجــع الصنــدوق عــن 

شكل 2-2: التوزيع النسبي للعاملني حسب مكان العمل
وحسب القطاع للربع الثاين 2018

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

شكل 2-4: أعداد العاملني والعاطلني عن العمل يف فلسطني 
حسب الفئة العمرية )ألف شخص( )الربع الثاين 2018(
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“مســح انتقــال الشــباب مــن التعليــم اىل ســوق العمــل” يف العــدد 
47 مــن املراقــب مــن أجــل معلومــات أكــر عــن بطالــة الشــباب(.

3(  أّن البطالــة تــزداد مــع نقــص التعليــم بالنســبة للذكــور، ولكــن 
ــّدل  ــغ مع ــكل 2-5(: بل ــر الش ــاث )انظ ــد اإلن ــوس عن ــر معك األم
البطالــة يف الربــع الثــاين 2018 نحــو 29% عنــد الذكــور الحاصلــني 
عــىل تعليــم أقــل مــن الثانــوي، بينــام بلــغ 21% عنــد ذوي التعليــم 
الجامعــي. أّمــا بالنســبة لإلنــاث فــإّن معــدل بطالــة ذوات التعليــم 
ــن  ــوايت حصل ــني الل ــط ب ــل 41% فق ــت 57% مقاب ــي بلغ الجامع
ــن  ــوي )انظــر الشــكل 2-5(. ولكــن م ــن الثان ــل م ــم أق عــىل تعلي
املهــم التأكيــد عــىل أّن ارتفــاع بطالــة اإلنــاث املتعلــامت يعــود عــىل 
املعــدل املرتفــع بشــكل ملحــوظ يف نســبة مشــاركة ذوات التعليــم 
ــدين )راجــع  ــم املت ــذوات التعلي ــة ب ــل مقارن ــايل يف ســوق العم الع
الصنــدوق رقــم 1 يف العــدد )53( الــذي يــرح ويرهــن عــىل هــذه 

الظاهــرة املهمــة(. 

األجور 

بلــغ متوســط األجــر اليومــي للعاملــني مــن فلســطني 124.0 شــيكل 
ــاً  ــع الثــاين 2018. ولكــّن هــذا الرقــم املتوســط يخفــي تباين يف الرب
ــن  ــاع م ــة والقط ــني يف الضف ــر العامل ــط أج ــني متوس ــرياً، أوالً ب كب
جهــة وبــني متوســط أجــر عــامل الضفــة العاملــني يف إرسائيــل 
ــر يف  ــط األج ــني متوس ــاً، ب ــة. وثاني ــة ثاني ــن جه ــتعمرات م واملس

ــدول 2-2(.  ــر الج ــزة )انظ ــاع غ ــر يف قط ــة واألج ــة الغربي الضف

تُشــري األرقــام إىل أّن متوســط أجــر العاملــني يف إرسائيل واملســتعمرات 
ــل إّن  ــغ نحــو أربعــة أضعــاف أجــر العاملــني يف قطــاع غــزة. ال ب بل
الهــّوة تتســع أكــر عنــد أخــذ األجــر الوســيط. واألجــر الوســيط لــه 
داللــة أعــىل وأفضــل مــن األجــر املتوســط، ألنّــه يعــر عــن املســتوى 
الــذي يحصــل نصــف العاملــني عــىل أجــر أعــىل منــه، والنصــف اآلخر 
عــىل أجــر أدىن منــه، يف حــني يخفــي األجــر املتوســط التبايــن الكبــري 
ــني العــامل ذوي األجــر املرتفــع واألجــر املنخفــض )انظــر الشــكل  ب
ــر متوســط  2-6 لتوضيــح الفــرق بــني املؤرشيــن، والحــظ كيــف يتأث
ــع  ــر املرتف ــني ذوي األج ــن العامل ــدود م ــدد مح ــود ع ــر بوج األج
نســبيا(. ومــن امللفــت للنظــر أّن وســيط األجــر يف قطــاع غــزة أقــل 
مــن نصــف وســيط األجــر يف الضفــة الغربيــة )انظــر الجــدول 2-2(.

ــيكل  ــدار 4.2 ش ــني مبق ــة العامل ــي لكافّ ــر اليوم ــط األج ــع متوس ارتف
ــاع متوســط أجــر  ــاين 2018، نتيجــة ارتف ــع الث ــع األول والرب ــني الرب ب
العاملــني يف الضفــة الغربيــة )مبقــدار 1.5 شــيكل( وارتفاعــه يف إرسائيل 

واملســتعمرات )5.4 شــيكل( وارتفاعــه يف قطــاع غــزة )0.5 شــيكل(.

جدول 2-2: متوسط ووسيط األجر اليومي بالشيكل للمستخدمني 
معلومي األجر يف فلسطني )الربع الثاين 2018( )شيكل(

مكان العمل
متوسط األجر 

اليومي
األجر الوسيط 

اليومي

107.9100.0الضفة الغربية

62.642.3قطاع غزة

247.9250.0إرسائيل واملستعمرات

124.0100.0املجموع

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

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

الحد األدىن لألجور

بلغــت نســبة الذيــن يتقاضــون أجــراً شــهرياً أقــل مــن 1,450 
شــيكل )وهــو الحــد األدىن لألجــور يف فلســطني( مــن املســتخدمني 
ــاين 2018  ــع الث ــال الرب ــطني خ ــاص يف فلس ــاع الخ ــر يف القط بأج
نحــو 33% )41% بــني اإلنــاث، و31% بــني الذكــور(. كــام بلــغ 
ــا  ــذي يتقاضــاه هــؤالء 795 شــيكل. أّم متوســط األجــر الشــهري ال
ــن املســتخدمني  ــإّن 13% م ــة والقطــاع ف ــني الضف ــة ب ــد املقارن عن
بأجــر يف القطــاع الخــاص يف الضفــة الغربيــة يتقاضــون أجــراً أقــل 
مــن الحــد األدىن مقابــل 79% يف قطــاع غــزة )انظــر الجــدول 3-2 

ــة(. ــة التالي يف الصفح

عاملة األطفال

انخفضــت عاملــة األطفــال يف الربــع الثــاين 2018 يف فلســطني 
ــت إىل %2.5  ــف ووصل ــكل طفي ــابق بش ــع الس ــع الرب ــة م مقارن
)مــن إجــاميل عــدد األطفــال الذيــن تــرتاوح أعامرهــم بــني 17-10 
ســنة( مقارنــة مــع 2.7% يف الربــع الســابق. وتوزّعــت النســبة بــني 

ــزة.  ــاع غ ــل 1.4% يف قط ــة مقاب ــة الغربي 3.3% يف الضف

71%

77%

79%

29%

23%

21%

59%

39%

43%

41%

61%

57%

أقل من ثانوي

ثانوي

جامعي

ذكورإناث

عاملون عاطلون عن العمل

124متوسط األجر 

من عدد العمال% 50

100وسیط األجر 

یوم/شیكل
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جدول 2-3: عدد ومتوسط أجر العاملني بأجر يف القطاع الخاص وعدد ومتوسط أجر الذين يتقاضون أقل من 
الحد األدىن لألجر )ال تشمل العاملني يف إرسائيل واملستوطنات( الربع الثاين 2018

عدد املستخدمني بأجر يف القطاع الخاص 

)ألف شخص(

عدد املستخدمني بأجر الذين يتقاضون اقل 

من 1,450 )ألف شخص(

معدل األجر الشهري للذين يتقاضون أقل 

من 1,450 )شيكل(

كال الجنسنيإناثذكوركال الجنسنيإناثذكوركال الجنسنيإناثذكور

181452261317301,1721,0401,101الضفة الغربية

84149870777679613674قطاع غزة

265593248324107761925795فلسطني

ــز  ــوان “تعزي ــة بعن ــايض دراس ــول امل ــهر أيل ــدويل يف ش ــك ال ــر البن ن
فــرص العمــل أمــام اإلنــاث املاهــرات يف األرايض الفلســطينية”.1  وتعــرّف 
ــزات عــىل  ــن الحائ ــاث املاهــرات )Skilled Women( بأنه الدراســة اإلن
ــه  ــاف ل ــنة( يض ــوي )12 س ــم ثان ــم )Post-Secondary(، أي تعلي تعلي
تدريــب مائــم. وتهــدف الدراســة إىل البحــث يف أســباب التبايــن الكبــري 
يف معــّدالت البطالــة بــني اإلنــاث والذكــور “املهــرة” يف فلســطني. إذ بلــغ 
ــزة و38% يف  ــرات 47% )61% يف غ ــطينيات املاه ــة الفلس ــّدل بطال مع
الضفــة(، وهــذا أعــىل مــن ضعــف معــّدل البطالــة عنــد الذكــور املهــرة 
)18%(. والتبايــن قائــم عــىل الرغــم مــن أّن نســبة املهــرة بــني إجــاميل 
األشــخاص يف ســن العمــل متعادلــة تقريبــاً عنــد الجنســني، وتبلــغ نحــو 
ــوق  ــرات يف س ــاث املاه ــاركة اإلن ــبة مش ــة أّن نس ــد الدراس 18%. وتؤك
ــاث غــري  ــع مشــاركة اإلن ــة م العمــل مرتفعــة )68%(، خصوصــاً باملقارن
املاهــرات. وأّن معــّدل بطالــة املاهــرات أعــىل بشــكل ملحــوظ مــن 
بطالــة غــري املاهــرات )أي اللــوايت تعليمهــن أدىن مــن الشــهادة الثانويــة 

مــع التدريــب(.

ملاذا الرتكيز عىل بطالة املاهرات؟

ــغيل  ــىل تش ــز ع ــرر الرتكي ــباب ت ــة أس ــاك أربع ــة أّن هن ــر الدراس تذك
ــرات: ــاث املاه اإلن

ــاهمة يف  ــتغال وللمس ــز لاس ــري جاه ــال ب ــن رأس م ــن ميثل أنه  •
تعزيــز النمــو واإلنتاجيــة عــىل املــدى القصــري.

أّن البطالــة العاليــة عنــد املاهــرات تدلــل عــىل نزعــة مقلقــة وهــي   •
ــل. ــرص العم ــم وف ــني التعلي ــة ب ــاع الصل انقط

أّن املاهــرات ميثلــن 63% مــن قــوة عمــل اإلنــاث يف فلســطني، مــام   •
ــوايت عــىل اســتعداد  ــاث الل ــن اإلن ــر م ــة األك ــن الكتيب ــي أنه يعن
للعمــل، والبحــث يف القيــود التــي يواجهنهــا مفيــد الســتخاص 

توصيــات سياســاتية.
ــه  ــي تحــول دون عمــل املاهــرات ســيكون ل ــود الت أّن تخفيــف القي  •
أثــر يف تشــجيع األخريــات عــىل دخــول ســوق العمــل، خصوصــاً وأّن 
ــام يف ســوق العمــل يف فلســطني  ــاث بشــكل ع ــّدل مشــاركة اإلن مع

ــد املاهــرات. ــة، عــىل الرغــم مــن ارتفاعــه عن ــدن للغاي مت

ــة املاهــرات يف فلســطني يف القطــاع العــام. ولقــد انخفــض  تعمــل غالبي
الطلــب عــىل توظيفهــن يف الســنوات األخــرية بســبب الحــد مــن التوســع 
يف الوظائــف العامــة. كــام أّن انتقــال املــوارد من قطــاع البضائــع التجارية 
إىل الاتجاريــة )non-tradable( ترافــق مــع انخفــاض الطلــب عــىل 
املتعلمــني. ومــع ارتفــاع حــدة التنافــس عــىل 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-Enhanc-
ing-Job-Opportunities-for-Skilled-Females-in-the-Palestinian-Territo-
ries-Final-Report.pdf

ــأّن الذكــور هــم القوامــون عــىل أمــد األرسة، ولكــن أيضــاً  ــة ب املجتمعي
ــن  ــف أدىن م ــول بوظائ ــىل القب ــدرة ع ــتعداداً وق ــر اس ــور أك ألّن الذك
ــف ال  ــون يف وظائ ــرة يعمل ــور امله ــن الذك ــو 32% م ــم. إّن نح مهاراته
ــني ال  ــوي(، يف ح ــن الثان ــامً أدىن م ــب تعلي ــم )تتطل ــاج إىل مهاراته تحت

ــد النســبة عــىل 8% بالنســبة للامهــرات. تزي

تاحــظ الدراســة أّن الذكــور واإلنــاث املهــرة ال يتنافســون عــىل الوظائــف 
ذاتهــا. إذ أّن 48% مــن املاهــرات يعملــن يف التدريــس مقابــل %15 
للذكــور يف 2015. والتبايــن يف مجــاالت التوظيــف بــني اإلنــاث والذكــور 
مــن  تخصــص %26  كان  إذ  الدراســة،  التبايــن يف مجــاالت  يعكــس 
ــم و14% يف إدارة األعــامل،  ــام 2015 يف مجــال التعلي الخريجــات يف الع
يف حــني تركــز الخريجــون الذكــور يف تخصصــات القانــون والهندســة 

ــوب. ــة والحاس املعامري

القيود عىل خيارات العمل للامهرات

تتطــرق الدراســة إىل عــدد كبــري مــن القيــود التــي تحــد مــن فــرص عمــل 
املاهــرات. وميكــن جمــع هــذه القيــود تحــت ثاثــة عناويــن:

ــري  ــي ت ــات الت ــن التريع ــدد م ــاك ع ــة: هن ــات واألنظم التريع  •
ــل.  ــرص العم ــم يف ف ــن خياراته ــد م ــي تح ــط والت ــاث فق ــىل اإلن ع
ــاث  ــورة باإلن ــوالدة محص ــازة ال عــىل ســبيل املثــال، ان منافــع إج
ــور.  ــة بالذك ــاث مقارن ــغيل اإلن ــف تش ــع تكالي ــؤدي إىل رف ــذا ي وه
وهنــاك غيــاب للتريعــات ضــد التحــرش الجنــي يف أماكــن العمــل 
وللتريعــات ضــد التمييــز الضمنــي واملكشــوف ضــد اإلنــاث يف 
التوظيــف إىل جانــب غيــاب الحظــر عــىل األســئلة املتعلقــة بالحالــة 

ــاث. ــف اإلن ــد توظي ــة عن املدني
التســهيات: عــدم توفــر حضانــات لألطفــال الرّضــع، ومراكــز رعايــة   •
ــة،  ــة املقبول ــد والتكلف ــاز باملســتوى الجي ــدارس، متت ــات امل ــد أوق بع
وعــدم توفــر دعــم حكومــي لهــا. غيــاب مثــل هــذه املراكــز يحــول 
دون اإلنــاث وفــرص العمــل الواعــدة. كــام أّن غيــاب أو نقــص األمــان 
يف املواصــات مــن وإىل أماكــن العمــل، وبشــكل خــاص بســبب 
حواجــز االحتــال اإلرسائيــي والتفتيــش املــذل لإلنــاث، يشــّكل عقبــة 
ــاذا  ــر الدراســة أّن هــذا يفــر مل ــن. وتذك ــرص عمله ــام ف ــة أم مهم
ــن يف مواقــع خــارج  ــاث املاهــرات يعمل ــاك 13% فقــط مــن اإلن هن

ــور(. ــع 22% للذك ــة م مناطــق ســكنهم )مقارن
ــرة حــول األعــامل  ــاك أحــكام ســبقية جائ ــة: هن ــادات االجتامعي الع  •
املناســبة اجتامعيــاً لإلنــاث وحــول االلتزامــات األكــر أهميــة للمــرأة، 
وهــي االلتزامــات املتعلقــة أوالً بخدمــة األرسة وإنجــاز األعــامل 
املنزليــة. وعــىل الرغــم مــن أّن اإلنــاث ميكنهــّن الحصــول عــىل 
ــأّن الرجــل هــو رب  ــة، إاّل أّن العــادات الســائدة ب الخدمــات املرصفي
األرسة تعنــي أّن 21% فقــط مــن اإلنــاث فــوق ســن 15 ســنة لديهــن 
حســاب مــرصيف يف فلســطني )مقابــل 27% للذكــور( يف 2014. وكذلــك 

ــروات. ــة األرايض وال ــبة مللكي ــال بالنس الح

صندوق 1 -  اإلناث املتعلامت يف فلسطني: ثروة غري مستغلة
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المراقب االقتصادي, عدد 54 / 2018

التوصيات:

ــد األكــر أهميــة عــىل عمــل اإلنــاث  ــد الدراســة يف البدايــة أّن املقيّ تؤكّ
ــة  ــبة وكافي ــل مناس ــرص عم ــر ف ــدم توف ــو ع ــطني ه ــرات يف فلس املاه
لتشــغيلهن. ويعــود الســبب يف هــذا إىل الحّصــة الكبــرية لقطــاع األعــامل 
الصغــرية وغــري املنظمــة يف االقتصــاد. وتقــول الدراســة أّن هــذا القيــد ال 
ــروف  ــذري يف الظ ــول ج ــرأ تح ــول دون أن يط ــكل مقب ــه بش ــن حل ميك
السياســية التــي تعيشــها فلســطني. ولكــن، مــا زال هنــاك مجــال التّخــاذ 
إجــراءات ميكــن أن تســاهم يف تعزيــز فــرص العمــل لإلنــاث بشــكل عــام، 

و املاهــرات منهــن بشــكل خــاص. 

ــارب  ــن التج ــتفادة م ــرات ، واالس ــدى املاه ــتحداث ل ــادرات االس ــم مب دع  •
الدوليــة الناجحــة يف هــذا املجــال )تجربــة ماليزيــا مثــاً(. وتشــجيع األشــغال 
ــح  ــق الداتا/تصحي ــع املعلومات/توثي ــل جم ــاث )مث ــرو يف أوســاط اإلن املايك

ــت(. ــر اإلنرتن ــة ع ــل بالقطع ــر النصوص/عم وتحري
تعزيــز خدمــات الوســاطة يف ســوق العمــل )بــني الطلــب والعــرض( وتســهيل   •

ــات املؤهــات. املطابقــة بــني حاجــات الــركات وصاحب
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 
ــة اســتغال  ــي بأهمي ــر الوع ــىل األحــكام الســبقية ون ــرأة والقضــاء ع للم

ــامت. ــاث املتعل ــات اإلن طاق
ــل )االســتفادة  ــاث خصوصــاً يف اللي ــة لإلن تحســني ظــروف املواصــات العاّم  •
ــم  ــة دع ــري بإمكاني ــال(. والتفك ــذا املج ــان يف ه ــرص والياب ــارب م ــن تج م

الحضانــات وتعزيــز اإلرشاف عليهــا.
إصــاح التريعــات واإلجــراءات التــي متيــز ضــد املــرأة وتحــد مــن خياراتهــا،   •
وإصــاح قوانــني العمــل لتحقيــق تــوازن يف حوافــز تشــغيل الذكــور واإلنــاث 

ووضــع تريعــات ضــد التمييــز والتحــرش الجنــي يف أماكــن العمــل.

تقييم الدراسة:

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

العاملــة” التــي يصدرهــا مركــز اإلحصــاء الفلســطيني، “مســح اإلنتقــال 
ــن  ــابق م ــدد س ــاه يف ع ــذي عرضن ــل” ال ــوق العم ــة اىل س ــن املدرس م
ــطينية”(.  ــتهاك األرسة الفلس ــاق واس ــح انف ــدد 47، ومس ــب – ع املراق
كــام اســتفادت مــن “بيانــات نوعيــة” تــم التوصــل لهــا مــن عينــة مــن 
ــع  ــات م ــني، ومــن مقاب ــني والعاطل ــن العامل ــن م ــرات واملاهري املاه
ــة  ــة وأشــخاص مطلعــني. ولكــن  جمل ــات بؤري ــاب عمــل، ومجموع أرب
ــم عــىل  ــات مســتجدة، يت ــري معلوم ــة لتوف املصــادر هــذه مل تكــن كافي
أساســها صياغــة تحليــل شــامل والتوصــل اىل اســتنتاجات وتوصيــات 
موثوقــة.  ويصــدق هــذا بشــكل خــاص عــىل قصــور املعلومــات املتاحــة 
حــول العوائــق التــي تحيــط بالطلــب عــىل عمــل اإلنــاث املاهــرات، وهــو 
ــل،  ــاب العمــل. باملقاب ــني أرب ــق ب ــا كان يســتوجب اجــراء مســح موث م
فــإن املســح مــن جانــب العــرض )العينــة( مل يرتافــق مــع توثيــق دقيــق 
ــا  ــو م ــة، وه ــات الكمي ــل البيان ــة تحلي ــة وطريق ــار العين ــة اختي لكيفي
أدى أحيانــا اىل الوقــوع يف مطــب اإلعتــامد عــىل ماحظــات فرديــة، مــن  
شــخص أو مــن بضعــة أفــراد، وتعميمهــا عــىل أنهــا ظاهــرة عامــة تلعــب 
ــات  ــور املعلوم ــل. قص ــوق العم ــرات اىل س ــول املاه ــة دخ دورا يف إعاق
مــن جانــب الطلــب، وضعــف التوثيــق مــن جانــب العــرض، حــال دون 
ــد التوصيــف  ــد حقــا، ســواء عــىل صعي توصــل الدراســة اىل ماهــو جدي
ــل  ــي جــاءت بالدراســة، مث ــي بعــض املاحظــات الت ــات. وت أو التوصي
ــتطعن  ــا ال يس ــات رمب ــاء املتزوج ــىل “أن النس ــص ع ــني تن ــود قوان وج
ــن”، أو  ــة أزواجه ــزل دون موافق ــادرة املن ــل أو مغ ــىل عم ــول ع الحص
ــة  ــات العام ــي، أو أن املواص ــرش الجن ــد التح ــات ض ــاب التريع غي
ــل  ــا يف حبائ ــا وقعــت أحيان ــأن الدراســة ذاته ــخ. ب ــوءة بالتحرش..ال موب
األحــكام الســبقية عــن املجتمــع الفلســطيني، وهــي األحــكام التــي 
ــام  ــن م ــرأة. ولك ــاه امل ــا تج ــوع به ــن الوق ــرارا م ــة تك ــذرت الدراس ح
ــرة  ــات املتوف ــا للبيان ــرت عرضــا شــاما تقريب ــا وف يســجل للدراســة انه
حــول مشــاركة املاهــرات يف ســوق العمــل الفلســطيني، كــام أنهــا أكــدت 
ــة يف فلســطني مرهــون بالحــل  ــىل أن الحــل الجــذري ملشــكلة البطال ع
الســيايس، وأن أكــر مــا يقلــق الفلســطينيات هــو اإلذالل واإلهانــات التــي 

ــال.  ــا عــىل حواجــز جيــش اإلحت يتعرضــن له

3- املالية العامة1 

اإليرادات العامة 

شــهد الربــع الثــاين مــن العــام 2018 انخفاضــاً يف صــايف اإليــرادات 
العامــة واملنــح بنحــو 1.5% مقارنــة بالربــع الســابق لتبلــغ حــوايل 
ــرادات  ــاض إي ــة انخف ــذا نتيج ــاء ه ــيكل. وج ــون ش 3,630.9 ملي
مليــون   1,188.2 حــوايل  لتبلــغ   ،%17 بنحــو  املحليــة  الجبايــة 
شــيكل )جــاء معظمهــا بســبب تراجــع اإليــرادات الرضيبــة بنســبة 
34.2%(. كذلــك تراجعــت إيــرادات املقاصــة بنحــو 6% لتبلــغ نحــو 
ــون شــيكل )انظــر الشــكل 3-1(. وتجــدر اإلشــارة إىل  1,960.6 ملي
أّن اإلرجاعــات الرضيبيــة يف الربــع الثــاين بلغــت نحــو 77.8 مليــون 
شــيكل مقارنــة مــع 94.8 مليــون شــيكل يف الربــع الســابق. باملقابــل 
تضاعفــت قيمــة املنــح واملســاعدات الخارجيــة خــال هــذا الربــع 
ــر  ــيكل )انظ ــون ش ــل إىل 559.9 ملي ــابق لتص ــع الس ــة بالرب مقارن

ــة(. الجــدول 3-1 يف الصفحــة التالي
 

مصــدر البيانــات يف هــذا الجــزء مــن التقريــر هــو: وزارة املاليــة، التقاريــر املاليــة الشــهرية:    -1

العمليــات املاليــة – اإليــرادات والنفقــات ومصــادر التمويــل.

شكل 3-1: هيكل اإليرادات العامة )مليون شيكل(
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شكل 3-2: هيكل النفقات العامة )مليون شيكل( شــّكلت اإليــرادات العامــة واملنــح )صــايف( نحــو 108% مــن اإلنفــاق 
ــة بنحــو  ــاين مقارن ــع الث العــام الفعــي )أســاس نقــدي( خــال الرب
109% خــال الربــع الســابق. باملقابــل شــكلت هــذه اإليــرادات نحو 
91% مــن اإلنفــاق العــام املســتحق )أســاس التــزام( عــىل الحكومــة 

خــال هــذا الربــع مقارنــة مــع 93% خــال الربــع الســابق.

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

البيان 
20172018

الربع الثاينالربع األولالربع الثاين

283.8157.6482.1لدعم املوازنة

94.9140.1236.3   - منح عربية

188.916.5245.8   - منح أخرى

118119.977.8التمويل التطويري

401.8276.5559.9إجاميل املنح واملساعدات

النفقات العامة 

ــام 2018  ــن الع ــاين م ــع الث ــال الرب ــي خ ــام الفع ــاق الع ــتقر اإلنف اس
تقريبــاً عنــد مســتواه يف الربــع الســابق، إذ بلــغ 3,371.4 مليــون 
شــيكل )انخفــاض طفيــف بنســبة 0.3%(. وجــاء هــذا االســتقرار نتيجــة 
ــة  ــو 15% مقارن ــب، بنح ــور والروات ــد األج ــىل بن ــاق ع ــاض اإلنف انخف
ــل ارتفــاع  ــون شــيكل، مقاب ــغ حــوايل 1,384.6 ملي ــع الســابق لتبل بالرب
يف باقــي بنــود اإلنفــاق األخــرى. إذ ارتفعــت نفقــات غــري األجــور بنحــو 
4% لتبلــغ 1,450.3 مليــون شــيكل، وتضاعــف بنــد صــايف اإلقــراض ليبلغ 
267 مليــون شــيكل خــال هــذا الربــع. كــام ارتفــع اإلنفــاق التطويــري 

ــون شــيكل )انظــر الشــكل 2-3(. ــغ 211.5 ملي بنحــو 32%، ليبل

شــكل اإلنفــاق العــام الفعــي نحــو 27% مــن الناتــج املحــي 
ــن  ــو 84% م ــابق، ونح ــع الس ــع والرب ــذا الرب ــال ه ــاميل خ اإلج
ــع،  ــذا الرب ــال ه ــزام( خ ــاس االلت ــتحق )أس ــام املس ــاق الع اإلنف

مقارنــة بنحــو 85% خــال الربــع الســابق.

الفائض/العجز املايل

أّدت التطــورات عــىل جانبــي اإليــرادات والنفقــات العامــة الفعليــة 
خــال الربــع الثــاين 2018، إىل عجــز يف الرصيــد الــكي قبــل املنــح 
ــبته %2.4  ــا نس ــيكل )أو م ــون ش ــوايل 300.4 ملي ــاعدات بح واملس
مــن الناتــج املحــي اإلجــاميل(. وقــد ســاهمت املنــح واملســاعدات 
الخارجيــة يف تحويــل هــذا العجــز إىل فائــض بقيمــة 259.5 مليــون 
ــن  ــو 2% م ــادل نح ــا يع ــو م ــدي( وه ــاس النق ــىل األس ــيكل )ع ش
ــد  ــا عجــز الرصي ــج املحــي اإلجــاميل )أنظــر الشــكل 3-3(. أّم النات
الــكي قبــل املنــح واملســاعدات عــىل أســاس االلتــزام فبلــغ 806.8 
مليــون شــيكل، وقــد ســاهمت املنــح واملســاعدات يف تخفيــض هــذا 

العجــز إىل نحــو 246.9 مليــون شــيكل يف الربــع الثــاين.

املتأخرات الحكومية

بلغــت املتأخــرات املرتتبــة عــىل الحكومــة خــال الربــع الثــاين 
ــون  ــة بنحــو 499.5 ملي ــون شــيكل، مقارن 2018 حــوايل 578.6 ملي
ــع الســابق. وشــّكلت هــذه املتأخــرات حــوايل %16  شــيكل يف الرب
مــن إجــاميل اإليــرادات العامــة واملنــح خــال هــذا الربــع. وتوزعــت 

بــني متأخــرات األجــور والرواتــب بنحــو 126.1 مليــون شــيكل، 
ومتأخــرات غــري األجــور 389.1 مليــون شــيكل، ومتأخــرات النفقــات 
خــال  الحكومــة  وقامــت  شــيكل.  مليــون   122.4 التطويريــة 
ــرات  ــن متأخ ــيكل م ــون ش ــوايل 50.3 ملي ــداد ح ــع بس ــذا الرب ه
ــرات  ــن متأخ ــيكل م ــون ش ــو 8.7 ملي ــة، ونح ــات الرضيبي اإلرجاع
ــة أخــرى،  ــن ناحي ــات املخصصــة )انظــر الجــدول 3-2(. م املدفوع
ــة  ــىل الحكوم ــة ع ــة صــايف إجــاميل املتأخــرات املرتاكم بلغــت قيم
نهايــة الربــع الثــاين 2018 حــوايل 12,533.4 مليــون شــيكل )أو مــا 

يعــادل 3,360.2 مليــون دوالر(.

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

البيان 
20172018

الربع الثاينالربع األولالربع الثاين

)50.3()82.3()0.4(إرجاعات رضيبية

132.3126.1)118.1(األجور والرواتب

390.1262.8389.1نفقات غري األجور 

66.282.4122.4النفقات التطويرية

)8.7(104.3)0.9(مدفوعات مخصصة

336.9499.5578.6إجاميل املتأخرات

شكل 3-3: الرصيد املايل الحكومي )أساس نقدي(
نسبة إلجاميل الناتج املحيل اإلسمي )%(
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األرقام بني أقواس هي أرقام سالبة.
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جدول 3-3: الدين العام الحكومي )مليون شيكل(

البيان 
20172018

الربع الثاينالربع الثاينالربع األول

4,913.95,155.14,860الدين الحكومي املحي

4,863.15,102.84,809.2     املصارف 

50.852.350.8     مؤسسات عامة 

3,674.23,578.33,777.7الدين الحكومي الخارجي

8,5888,733.58,637.6الدين العام الحكومي

43.180.381.9الفوائد املدفوعة

نسبة الدين العام إىل إجاميل 

الناتج املحي اإلسمي
%16.6%17.4%16.5

* تختلــف النســب بشــكل بســيط عنــد احتســاب األرقــام بالــدوالر االمريــي، نتيجــة 
تأثــري ســعر الــرصف.

الدين العام الحكومي

ــام  ــن الع ــاين م ــع الث ــة الرب ــي نهاي ــام الحكوم ــن الع ــتقر الدي اس
ــاع بنحــو  ــاً )ارتف ــع الســابق تقريب ــد نفــس مســتوى الرب 2018 عن
0.6(، ليبلــغ حــوايل 8,637.6 مليــون شــيكل، وهــو مــا يعــادل 
حــوايل 16.5% مــن الناتــج املحــي اإلجــاميل.2 وتــوزّع الديــن العــام 
ــي  ــن خارج ــل دي ــو 56%، مقاب ــي بنح ــن مح ــني دي ــي ب الحكوم
ــع  ــة خــال هــذا الرب ــن املدفوع ــد الدي بنحــو 44%. وبلغــت فوائ
ــن املحــي  ــد عــىل الدي ــون شــيكل، معظمهــا فوائ حــوايل 81.9 ملي

ــدول 3-3(. ــر الج ــيكل )انظ ــون ش ــو 81.5 ملي نح

ــاين  ــع الث ــة الرب ــدوالر انخفضــت نهاي ــًة بال ــة الحكومــة مقوم 2-  تجــدر اإلشــارة أن مديوني

ــون دوالر. ــوايل 2,367.6 ملي ــغ ح ــابق، لتبل ــع الس ــة الرب ــة بنهاي ــو 3.3% مقارن 2018 بنح

صنــدوق االســتثامر الفلســطيني هــو صنــدوق الــروة الســيادي املســؤول 
الفلســطيني.  للشــعب  تعــود  التــي  اإلدخاريــة  األمــوال  إدارة  عــن 
وحيويــة  اقتصاديــة  قطاعــات  يف  متنوعــة  اســتثامرات  وللصنــدوق 
ــي والســياحي  ــي والزراع ــاري والصناع ــا القطــاع العق ــا فيه ــة، مب مختلف
ومــوارد الطاقــة املتجــددة. ويديــر الصنــدوق مشــاريعه مــن خــال 

مجموعــة مــن املحافــظ االســتثامرية والــركات املتخصصــة. 1

حصــل صنــدوق االســتثامر الفلســطيني عــىل رأســامله األويل مــن خــال 
ــم  ــطينية، وت ــة الفلس ــلطة الوطني ــة للس ــول التابع ــل األص ــع كام تجمي
تســجيله كركــة مســاهمة عامــة محــدودة يف العــام 2003. والحكومــة 
الفلســطينية، بصفتهــا املمثــل عــن مالــك الصنــدوق وهــو الشــعب 
ــنوية.  ــدوق الس ــاح الصن ــن أرب ــد م ــتفيد الوحي ــي املس ــطيني، ه الفلس
ــح التشــغيي  ــة مصــادر أساســية: الرب ــدوق مــن ثاث ــاح الصن ــأيت أرب وت
ــن  ــدوق م ــا الصن ــوم به ــي يق ــتثامرية الت ــاطات االس ــن النش ــج ع النات
خــال رشكاتــه التابعــة، أربــاح محفظــة املوجــودات املاليــة التابعــة 
للصنــدوق، وتوزيعــات أربــاح األســهم وفوائــد الســندات والفوائــد عــىل 
ــزء  ــكل الج ــغيي يش ــح التش ــىل أّن الرب ــروض. ع ــة والق ــع البنكي الودائ
ــدوق االســتثامر الفلســطيني. ــة الســنوية لصن ــاح الكلي األكــر مــن األرب

أرباح الصندوق وكفاءة االستثامر

يوضــح الشــكل 1 تطــور أربــاح صنــدوق االســتثامر الفلســطيني بعــد الرضيبــة 
ــدوق انخفضــت  ــاح الصن ــن الشــكل أّن أرب ــرتة 2010-2017. ويُاحــظ م للف
بشــكل حــاد بــني 2010 و2011 ثــم اســتقرت يف الســنوات الاحقــة مــع 
ــاح مــن 33 مليــون دوالر يف  اتجــاه تصاعــدي طفيــف، حيــث ارتفعــت األرب
ــاح  ــه إىل أّن األرب ــدر التنوي ــة 2017. ويج ــون دوالر نهاي 2011 إىل 39.4 ملي
العاليــة للصنــدوق يف العــام 2010 كانــت أرباحــاً اســتثنائية، وتعــود إىل 
اســرتداد الصنــدوق ملبلــغ 41 مليــون دوالر يف ذلــك العــام كتســوية مــع 
رشكــة اوراســكوم القابضــة لاتصــاالت. مــن ناحيــة أخــرى، بــدأت الحكومــة 
ــدوق يف العــام 2010،  ــاح الصن ــب دخــل عــىل أرب الفلســطينية بفــرض رضائ
ــة دون  ــاح املتحقق ــع األرب ــة م ــد الرضيب ــح بع ــة الرب ــة مقارن ونظــراً لصعوب

ــن الشــكل. ــم اســتثناء الســنوات الســابقة عــىل 2010 م ــب ت ــع رضائ دف

ال تدلــل القيــم املطلقــة لألربــاح عــىل كفــاءة االســتثامر يف الــركات. وغالبــاً مــا 
يتــم اســتخدام مــؤرش آخــر هــو نســبة العائــد عــىل االســتثامر )أو املوجــودات( 
األربــاح.  تحصيــل  موجوداتهــا يف  إدارة  يف  الركــة  كفــاءة  مــدى  لقيــاس 
ــرتة 2011 -  ــال الف ــدوق خ ــتثامر للصن ــىل االس ــد ع ــكل 2 العائ ــور الش ويص
ــر الســنوية لصنــدوق اإلســتثامر الفلســطيني  املعلومــات يف النــص مســتمدة مــن التقاري   -1

 .2017-2010

صندوق 2: أرباح صندوق االستثامر الفلسطيني

شكل 1: صايف أرباح صندوق االستثامر الفلسطيني بعد الرضيبة، 2017-2010

املصــدر: البيانــات املاليــة املنشــورة يف التقاريــر الســنوية لصنــدوق االســتثامر 
.2017-2010 الفلســطيني، 

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

املصــدر: البيانــات املاليــة املنشــورة يف التقاريــر الســنوية لصنــدوق االســتثامر 
.2017-2010 الفلســطيني، 
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شكل 3: نسب األرباح املوزعة واملحتفظ بها لصندوق
االستثامر الفلسطيني

املصــدر: البيانــات املاليــة املنشــورة يف التقاريــر الســنوية لصنــدوق االســتثامر 
.2016-2010 الفلســطيني، 

وفاء البيطاوي، “ماس”

2017. ويُاحــظ مــن الشــكل أن العائــد كان موجبــاً خــال الفــرتة، وأن كفــاءة 
الصنــدوق يف إدارة موجوداتــه تراوحــت بــني 3.99% يف 2011 و4.69% يف 
2014. وبلغــت النســبة 4.27% يف العــام 2017. وتبعــاً للســيد فــادي الدويــك، 
ــتثامرية  ــق االس ــإن الصنادي ــتثامر الفلســطيني، ف ــدوق االس ــام لصن ــر الع املدي
الســيادية بشــكل عــام تحقــق يف املتوســط عائــداً عــىل األصــول يــرتاوح بــني 3 
و5%. أي أن صنــدوق االســتثامر الفلســطيني يتشــابه مــع الصناديــق األخــرى يف 

ــاح. 2 ــق األرب ــف األصــول لتحقي ــاءة توظي دول العــامل يف كف

استثامرات الصناديق السيادية

ــكل  ــف بش ــيادية تختل ــق الس ــتثامرات الصنادي ــز اس ــة وحواف ــك أن طبيع ال ش
ــك  ــىل ذل ــة. وع ــركات الخاص ــتثامرات ال ــز اس ــة وحواف ــن طبيع ــري ع جوه
فــإن معايــري التقييــم يجــب أن تكــون مختلفــة أيضــاً. عــىل ســبيل املثــال، فــإن 
الربحيــة والعائــد املتوقــع ليســا العامــان الوحيــدان اللــذان يأخذهــام الصنــدوق 
ــل درجــة املخاطــرة  ــب عام ــع اســتثامراته. إذ إىل جان ــد توزي ــار عن بعــني االعتب
والتوزيــع الجغــرايف لاســتثامرات داخــل وخــارج فلســطني، يركــز الصنــدوق عــىل 
األثــر التنمــوي املتوقــع لاســتثامرات وعــىل أثرهــا اإليجــايب يف جوانــب متعــددة 
مثــل دعــم املنتــج الوطنــي وخلــق الوظائــف وزيــادة التصديــر وتقليــل االعتــامد 
ــتثامرات  ــاً اس ــي غالب ــدوق ه ــتثامرات الصن ــام أن اس ــواردات. ك ــىل ال ــري ع الكب
ــل. كل  ــة األجــل؛ يتحقــق عائدهــا الكامــل عــىل املــدى الطوي اســرتاتيجية طويل
ــؤرش  ــيادية مب ــق الس ــاس أداء الصنادي ــف قي ــري املنص ــن غ ــه م ــي أن ــذا يعن ه
ســنوي لألربــاح بــل يتوجــب أيضــاً أخــذ األثــر العريــض وغــري املبــارش لاســتثامر 

عــىل االقتصــاد الوطنــي وعــىل املــدى الطويــل.

توزيع األرباح

ــدوق  ــن الصن ــة م ــاح املوزع ــىل األرب ــطينية ع ــة الفلس ــل الحكوم تحص
باعتبارهــا ممثــاً عــن الشــعب الفلســطيني. ويتــم اتخــاذ قــرار توزيــع 
األربــاح يف الصنــدوق بنــاًء عــىل النظــام الداخــي للصنــدوق ومبــا 
يتناســب مــع قانــون الــركات املســاهمة. حيــث يقــوم مجلــس اإلدارة 
يف نهايــة الســنة املاليــة برفــع توصيتــه للهيئــة العامــة للصنــدوق بقيمــة 
ــة.  ــة والتنظيمي ــا، حســب األصــول القانوني ــي ميكــن توزيعه ــاح الت األرب
ــة العامــة بدراســة الطلــب يف اجتامعهــا الســنوي  ومــن ثــم تقــوم الهيئ
العــادي والتوصيــة بتوزيــع األربــاح التــي يتــم تحويلهــا إىل وزارة املاليــة.

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

ــاح  ــة عوامــل رئيســية: قيمــة األرب ــاح املوزعــة عــىل ثاث تعتمــد نســبة األرب
ــاري، احتياجــات االســتثامر  ــاري واالختي ــة وخصــم االحتياطــي اإلجب املتحقق
ــات  ــراً احتياج ــس آخ ــرياً ولي ــة، وأخ ــه التابع ــدوق ورشكات ــتقبلية للصن املس
ــتثامر  ــدوق االس ــاح صن ــب أرب ــكل 3 نس ــح الش ــه. ويوض ــاهم وأولويات املس
املوزعــة واملُحتفــظ بهــا للفــرتة 2010-2016. ويُاحــظ أن الصنــدوق كان 
يتوجــه إىل توزيــع الجــزء األكــر مــن أرباحــه عــىل املســاهم بــدالً مــن إعــادة 
ــس يف  ــه انعك ــذا التوج ــن ه ــنوات 2010-2013. ولك ــال الس ــتثامرها خ اس
الســنتني الاحقتــني حيــث وصلــت نســبة االحتفــاظ )أي نســبة األربــاح غــري 
املوزعــة إىل صــايف الربــح بعــد الرضيبــة، والتــي يُعــاد اســتثامر غالبيتهــا( إىل 
78.2% و86% يف 2014 و2015 عــىل التــوايل. ولكــن نســبة االحتفــاظ عــادت 
إىل االنخفــاض يف 2016 إىل 43.7%. وهــذا يعنــي أّن الصنــدوق قــام يف العــام 
2016 بتحويــل مبلــغ 21 مليــون دوالر إىل وزارة املاليــة. هــذا طبعــاً باإلضافــة 

إىل رضائــب الدخــل عــىل األربــاح التــي قــام الصنــدوق بدفعهــا.

4- القطاع املايل املرصيف1 

يعمــل يف فلســطني خمســة عــر مرصفــاً مرخصــاً مــن قبــل ســلطة 
النقــد الفلســطينية يف نهايــة الربــع الثــاين مــن العــام 2018، منهــا 
ــؤدي هــذه املصــارف  ــدة. وت ــة مصــارف واف ــة، ومثاني ســبعة محلي
وظيفتهــا مــن خــال 342 فــرع ومكتــب، منهــا 283 يف الضفــة 

ــزة. 2 ــاع غ ــة و59 يف قط الغربي

ــع  ــام 2018 برتاج ــن الع ــاين م ــع الث ــرصيف الرب ــاع امل ــم القط اختت
قيمــة إجــاميل األصول/الخصــوم فيــه بنســبة 0.7% مقارنــة بالربــع 
ــاض  ــرة بانخف ــار دوالر، متأث ــام، لتصــل إىل 15.8 ملي ــن الع األول م
ــد  ــا عن ــدى ســلطة النقــد واملصــارف بشــكل رئيــس. أّم األرصــدة ل
ــودات/  ــإّن املوج ــام 2017 ف ــن الع ــر م ــع املناظ ــع الرب ــة م املقارن
املطلوبــات ســّجلت منــواً بنحــو 3.0% )انظــر الجــدول 4-1 يف 

ــة(. ــة التالي الصفح

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

للمصــارف، قامئــة األربــاح والخســائر، وقاعــدة بيانــات ســلطة النقــد.

متــت عمليــة دمــج فيــام بــني بنــك القــدس والبنــك األردين الكويتــي يف شــهر آب 2018،    -2

ــاً. ــايل انخفــض عــدد املصــارف إىل أربعــة عــر مرصف وبالت

التسهيالت االئتامنية

ــام  ــن الع ــاين م ــع الث ــال الرب ــة خ ــة االئتامني ــتحوذت املحفظ اس
ــرصيف  ــاز امل ــودات الجه ــاميل موج ــن إج ــو 52% م ــىل نح 2018 ع
مقارنــة مــع 51% يف نهايــة الربــع األول مــن العــام نفســه، مســجلًة 
منــواً بنســبة 1.0% لتصــل إىل 8,260.0 مليــون دوالر. وبذلك شــّكلت 
ــور  ــع الجمه ــاميل ودائ ــن إج ــو 69% م ــة نح ــهيات االئتامني التس
خــال الربــع )انظــر الجــدول 4-1(. والقطــاع الخــاص هــو املحــرك 
الرئيــس للتســهيات االئتامنيــة، إذ بلغــت محفظتــه االئتامنيــة 
ــون  ــل 1,314.5 ملي ــون دوالر )نحــو 84%( مقاب نحــو 6,945.5 ملي
دوالر )نحــو 16%( حّصــة القطــاع العــام. كذلــك ســيطرت الضفــة 
الغربيــة عــىل معظــم هــذه التســهيات بحّصــة بلغــت نحــو %88 
ــاع  ــة قط ــو 12% حّص ــة بنح ــدم، مقارن ــامن املق ــاميل االئت ــن إج م
غــزة. كــام شــهد الربــع الثــاين مــن العــام 2018، تزايــداً يف ســيطرة 
القــروض عــىل املحفظــة االئتامنيــة لتســتحوذ عــىل نحــو %83 
منهــا، مقارنــة بنحــو 16% حّصــة الجــاري مديــن، ونحــو 1% حّصــة 
اإلجــارة املنتهيــة بالتمليــك. وعــىل صعيــد العملــة، اســتحوذ الــدوالر 
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شكل 4-1: إجاميل التسهيالت االئتامنية املبارشة )مليون دوالر( جدول 4-1: امليزانية املجمعة للمصارف املرخصة يف فلسطني 
)مليون دوالر(

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

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

شكل 4-3: هيكل أرصدة سلطة النقد واملصارف )%(

البيان*

20172018

الربع 
الثاين

الربع 
األول

الربع 
الثاين

15,348.115,916.715,808.3إجاميل األصول

7,528.98,175.48,260.0التسهيات االئتامنية املبارشة

4,170.54,093.53,960.0األرصدة لدى سلطة النقد واملصارف

1,282.51,314.01,324.0محفظة االوراق املالية واالستثامرات

1,201.91,294.61,255.9النقدية واملعادن الثمينة

1,164.31,039.21,008.5املوجودات األخرى

15,348.115,916.715,808.3إجاميل الخصوم

11,379.512,002.311,993.1ودائع الجمهور )ودائع غري مرصفية(**

1,744.51,926.81,845.8حقوق امللكية

1,385.41,101.21,029.8أرصدة سلطة النقد واملصارف )ودائع مرصفية(

314.6330.9300.4املطلوبات األخرى

524.1555.4639.3املخصصات واالهتاك

األمريــي عــىل نحــو 47% مــن إجــاميل املحفظــة االئتامنيــة خــال 
الربــع الثــاين 2018، مقارنــة بنحــو 37% حّصــة الشــيكل اإلرسائيــي، 
ونحــو 14% حّصــة الدينــار األردين، فيــام بقيــت حّصــة باقــي 

ــد نحــو 2% )انظــر الشــكل 1-4(. العمــات األخــرى مســتقرة عن

ــىل  ــس ع ــكل رئي ــة بش ــهيات االئتامني ــق يف التس ــاع املتحق ــز االرتف تركّ
التســهيات املمنوحــة لقطــاع الخدمــات العامــة واملاليــة بنســبة 7% )مــا 
يعــادل 56.0 مليــون دوالر(، وقطــاع التجــارة بنســبة 3% )مــا يعــادل 48.8 
مليــون دوالر(، إضافــة للتســهيات املمنوحــة لتمويــل الســلع االســتهاكية 

بنســبة 2% )مــا يعــادل 31.1 مليــون دوالر( كــام يوضــح الشــكل 2-4.
 

األرصدة لدى سلطة النقد واملصارف 

ــة  ــارف نهاي ــد واملص ــلطة النق ــدى س ــدة ل ــة األرص ــت قيم تراجع
ــون  ــغ 3,960.0 ملي ــام 2018 بنحــو 3% لتبل ــن الع ــاين م ــع الث الرب
دوالر لتشــّكل نحــو ربــع إجــاميل أصــول املصــارف )25%(. جــاء هذا 
الرتاجــع نتيجــة النخفــاض األرصــدة لــدى ســلطة النقــد بنســبة %4، 
واألرصــدة بــني املصــارف يف فلســطني بنســبة 12%، كــام تراجعــت 
األرصــدة لــدى املصــارف يف الخــارج بنســبة 2%. أّمــا مقارنــة بالربــع 
املناظــر مــن العــام 2017 فتشــري البيانــات إىل الرتاجــع أيضــاً بنســبة 
5% نتيجــة النخفــاض األرصــدة بــني املصــارف يف فلســطني بنســبة 

24% واألرصــدة يف الخــارج بنســبة 11% )انظــر الشــكل 3-4(.
 

الودائع

ــيطاً )0.6%( يف  ــاً بس ــام 2018 تراجع ــن الع ــاين م ــع الث ــهد الرب ش
إجــاميل الودائــع لــدى الجهــاز املــرصيف )املرصفيــة وغــري املرصفيــة( 
مقارنــة بالربــع الســابق لتصــل 13,022.9 مليــون دوالر، لكّنهــا 
جــاءت أعــىل بنحــو 2% مقارنــة بالربــع املناظــر مــن العــام 2017. 
واســتحوذت ودائــع الجمهــور )الودائــع غــري املرصفيــة( عــىل نحــو 
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شكل 4-4: توزيع ودائع الجمهور )مليون دوالر( ــات  ــر البيان ــع. وتظه ــذا الرب ــال ه ــع خ ــاميل الودائ ــن إج 92% م
اســتمرار تركــز ودائــع الجمهــور يف الضفــة الغربيــة التــي اســتحوذت 
ــاهم  ــو 91%(. وس ــع )نح ــذه الودائ ــن ه ــر م ــة األك ــىل الحّص ع
القطــاع الخــاص بنحــو 94% مــن هــذه الودائــع، مقابــل 6% حّصــة 

القطــاع العــام )انظــر الشــكل 4-4(.  
 

ــام 2018،  ــن الع ــاين م ــع الث ــال الرب ــور خ ــع الجمه ــت ودائ توزّع
بــني ودائــع جاريــة بنســبة 37%، وودائــع آجلــة بنســبة %29، 
وودائــع توفــري بنســبة 34%. كــام اســتمرت ســيطرة الــدوالر عــىل 
الحّصــة األكــر مــن اإليــداع بنســبة %39، مقابــل نحــو 34% حّصــة 
الشــيكل، ونحــو 24% حّصــة الدينــار األردين، فيــام بلغــت نحــو %3 

لباقــي العمــات.  

أرباح املصارف

تشــري البيانــات املتعلقــة بقامئــة الدخــل للجهــاز املــرصيف إىل تراجــع 
إيــرادات املصــارف يف الربــع الثــاين مــن العــام 2018 بنســبة %1.3 
مقارنــة بالربــع األول مــن العــام لتبلــغ نحــو 172.4 مليــون دوالر، 
ولكــن النفقــات شــهدت أيضــاً انخفاضــاً بنســبة 1.6% لتبلــغ حــوايل 
ــل  ــايف دخ ــتقرار ص ــس يف اس ــا انعك ــو م ــون دوالر. وه 130.3 ملي
)أربــاح( املصــارف خــال الربــع الثــاين 2018 عنــد نحــو 42.2 
ــو %11  ــع بنح ــه تراج ــابق، لكّن ــع الس ــاً للرب ــون دوالر مامث ملي
ــع املناظــر مــن العــام 2017 )انظــر الجــدول 2-4(.  ــة بالرب مقارن

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

البيان*
20172018

الربع الثاينالربع األولالربع الثاين

166.7174.7172.4اإليرادات 

113.6122.8125.5صايف الفوائد

27.930.529.9العموالت

25.221.417.0أخرى 

119.4132.4130.3النفقات

103.3115.6113.3النفقات التشغيلية واملخصصات

16.116.817.0الرضيبة

47.342.342.2صايف الدخل*

*  صايف الدخل= اإليرادات – النفقات

معّدالت الفائدة

يشــري تحليــل أســعار الفائــدة الدائنــة واملدينــة يف الربــع الثــاين مــن 
العــام 2018 إىل أّن الهامــش بــني أســعار الفائــدة عــىل التســهيات 
ــع األول مــن العــام،  ــة بالرب ــع تحســن )أي انخفــض( مقارن والودائ
ــن 4.03% إىل  ــار األردين م ــة الدين ــش بعمل ــض الهام ــث انخف حي
 ،%3.59 إىل   %3.87 مــن  األمريــي  الــدوالر  وبعملــة   ،%3.68
ــن 5.12% إىل 4.82%. ويعكــس هــذا تحســناً  ــة الشــيكل م وبعمل
ــة يف الجهــاز املــرصيف. إذ ارتفــع متوســط  يف كفــاءة الوســاطة املالي
أســعار الفائــدة عــىل الودائــع بجميــع العمــات ليبلــغ نحــو %2.36 
عــىل الودائــع بالدينــار األردين، ونحــو 2.15% و2.12% عــىل الودائع 
بالشــيكل والــدوالر عــىل الرتتيــب. باملقابــل تراجــع متوســط أســعار 

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

الفائــدة عــىل اإلقــراض بالدينــار األردين والشــيكل ليبلــغ نحــو 
6.04% و6.97% عــىل التــوايل، فيــام ارتفــع متوســط أســعار الفائــدة 
عــىل القــروض بالــدوالر إىل نحــو 5.71% خــال الربــع الثــاين 2018 

)انظــر الشــكل 5-4(.
 

حركة املقاصة

شــهد الربــع الثــاين مــن العــام 2018 منــواً طفيفــاً يف قيمــة الشــيكات 
ــغ  ــابق، لتبل ــع الس ــة بالرب ــو 0.7%( مقارن ــاص )بنح ــة للتق املقدم
ــة  ــادة قيم ــاع نتيجــة زي ــون دوالر. وجــاء هــذا االرتف 3,135.7 ملي
ــغ  ــبة 12% لتبل ــزة بنس ــاع غ ــاص يف قط ــة للتق ــيكات املقدم الش
ــكل  ــة بش ــة الغربي ــا يف الضف ــل تراجعه ــون دوالر مقاب 250.3 ملي
طفيــف )بنســبة 0.2%( لتصــل قيمتهــا إىل 2,885.4 مليــون دوالر. 
ــات  ــري البيان ــام 2017 فتش ــن الع ــر م ــع املناظ ــة بالرب ــا مقارن أّم
إىل تراجــع قيمتهــا بنحــو 14%. كــام أّن نحــو 77% مــن قيمــة 
الشــيكات املقدمــة للتقــاص كانــت بعملــة الشــيكل، يليهــا الــدوالر 
األمريــي بنحــو 17%. وشــهد الربــع الثــاين 2018 تراجعــاً يف قيمــة 
الشــيكات املعــادة بنســبة 6% مقارنــة بالربــع الســابق لتبلــغ 270.9 
مليــون دوالر، نتيجــة تراجعهــا يف كل مــن الضفــة الغربيــة بنســبة 
4% وبنســبة 18% يف قطــاع غــزة )انظــر الشــكلني 4-6 و4-7 يف 

ــة(. الصفحــة التالي
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رشكات اإلقراض املتخصصة 

شــهد إجــاميل موجــودات رشكات اإلقــراض املتخصصــة تراجعــاً خال 
الربــع الثــاين مــن العــام 2018 بنحــو 5% مقارنــة بالربــع الســابق 
لتبلــغ 233.8 مليــون دوالر. وجــاء هــذا االنخفــاض نتيجــة لرتاجــع 
كل مــن الودائــع الجاريــة لهــذه املؤسســات بنحــو 14%، والقــروض 
بنســبة 5%. وتوزّعــت أصــول هــذه الــركات بــني قــروض تجاريــة 
بنســبة 73% وقــروض إســامية بنســبة 11%، وودائــع بنســبة 
ــودات  ــكلت املوج ــني ش ــبة 1%، يف ح ــد بنس ــة إىل نق 10%، إضاف
ــة 3%، وأخــرياً املوجــودات األخــرى بنســبة 2% مــن إجــاميل  الثابت

املوجــودات. ووفــرت هــذه الــركات 675 فرصــة عمــل.

وقــد بلغــت املحفظــة االئتامنيــة املقدمــة مــن خــال رشكات 
اإلقــراض املتخصصــة واملرخصــة مــن ســلطة النقــد )6 رشكات 
مرخصــة( حــوايل 215.4 مليــون دوالر يف ختــام الربــع الثــاين 2018، 
ــو  ــل نح ــا، مقاب ــو 71% منه ــىل نح ــة ع ــة الغربي ــتحوذت الضف اس

ــدول 3-4(. ــر الج ــزة )انظ ــاع غ ــة قط 29% حّص

جدول 4-3: بيانات مؤسسات اإلقراض املتخصصة

البيان*
20172018

الربع الثاينالربع األول الربع الثاين 

209.8215.5215.4إجاميل محفظة القروض )مليون دوالر(

143.3149.8153.1   الضفة الغربية

66.565.762.3    قطاع غزة

71,19071,75970,922عدد املقرتضني النشطني

848181عدد الفروع واملكاتب

647664675عدد املوظفني

كــام ســيطرت القــروض العقاريــة عــىل الحّصــة األكــر مــن هــذا االئتــامن 
مبقــدار الثلــث تقريبــاً، جــاء بعدهــا القطــاع التجــاري بنحــو 28%، تــاه 
القطــاع الزراعــي بحــوايل 12%، فيــام جــاءت قــروض القطــاع االســتهايك 
يف املرتبــة الرابعــة بنســبة 11%، ثــم قطــاع الخدمــات العامــة بنســبة %9.

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

شكل 4-7: نسبة الشيكات املعادة إىل الشيكات املقدمة للتقاص )%(

ــري  ــة عــىل القطــاع املــرصيف بتطبيــق املعاي ــة واإلرشافي ــم الســلطات الرقابي تهت
ــة إىل  ــأيت هــذا يف ســياق جهودهــا الرامي ــريا.ً وي ــاً كب ــىل اهتامم املحاســبية املث
خلــق بيئــة شــفافة تســمح مبامرســة املهنــة املرصفيــة بطريقــة ســليمة تضمــن 
حقــوق املتعاملــني مــع املصــارف. يقــّدم هــذا الصنــدوق تعريفــاً عامــاً باملعيــار 
ــم 9”  ــدويل رق ــبي ال ــار املحاس ــم “املعي ــرف باس ــذي يع ــدويل ال ــبي ال املحاس

ــطني. 1 ــرصيف يف فلس ــاع امل ــه يف القط ــات تطبيق )IFRS 9(، وبتداعي

ما هو “املعيار رقم 9”؟
ــار رقــم 9 هــو معيــار محاســبي يتعلــق بــاألدوات واملخصصــات املاليــة يف  املعي
ــار املحاســبة  ــار ليحــل محــل معي ــة للمصــارف. وجــاء هــذا املعي ــر املالي التقاري
الــدويل رقــم 39. ويحــدد املعيــار الجديــد مجموعــة متطلبــات محاســبية فيــام 

استفاد النص من املراجع التالية:  -1
 IFRS صــاح محمــد، ومحجــوب حامــد )2017(: دراســة تحليليــة لألثــار املرتتبــة عــىل تبنــي -
9 عــىل السياســات االئتامنيــة والتمويليــة للمصــارف العربيــة، مجلــة العلــوم االقتصاديــة 

واالداريــة والقانونيــة، عــدد 9، املجلــد األول.
ــة مجلــس محافظــي املصــارف املركزيــة ومؤسســات النقــد العربيــة )2017(: “املعايــري  - أمان
الدوليــة للتقاريــر املاليــة وانعكاســاتها عــىل الرقابــة املرصفيــة: تطبيــق املعيــار 9”، 

ــم 71.  ــريب، رق ــد الع ــدوق النق ــات صن مطبوع
- سلطة النقد الفلسطينية، دائرة الرقابة والتفتيش، تقارير غري منشورة

صندوق 3: تطبيق املعيار املحاسبي الدويل رقم 9 يف فلسطني

ــة  ــر املالي ــداد التقاري ــدف تحســني إع ــات به ــة وااللتزام ــاألدوات املالي ــق ب يتعل
ــح تطبيقــه  ــذي أصب ــد، ال ــدويل الجدي ــار ال وتوحيدهــا وتبســيطها. ويقــدم املعي
إلزاميــاً منــذ بدايــة العــام 2018، متطلبــات مســتجدة للتصنيــف والقيــاس 

ــّوط. ــبة التح ومحاس

ــث  ــة األخــرية. حي ــة العاملي ــة املالي ــدروس األزم ــار اســتجابة ل جــاء هــذا املعي
تبــني أّن أحــد أســباب امتــداد األزمــة كان بســبب التأخــر يف االعــرتاف بخســائر 
ــم 39(  ــابق )رق ــدويل الس ــبي ال ــار املحاس ــذا إىل أّن املعي ــود ه ــون. ويع الدي
كان يقــر بتســجيل الخســائر فقــط عنــد التحقــق منهــا، أي بعــد وقــوع 
ــب احتســاب  ــو يتطل ــد فه ــار الجدي ــا املعي ــة )Backward looking(. أّم األزم
مخصصــات للديــون بنــاًء عــىل التوقعــات بحــدوث تعــر أو توقــع عــدم الدفــع 
مــن جانــب املقــرتض وذلــك قبــل حــدوث األزمــة )Forward looking(. كــام 
ــة أّن  ــة العاملي ــة املالي ــم األزم ــن أهــم أســباب تفاق ــني أّن م ــدى املحلل ــنّي ل تب
املصــارف مل تكــن متتلــك مخصصــات كافيــة مقابــل الديــون التــي تعــرت الحقاً. 
ومــن هنــا جــاءت فكــرة رضورة تحديــد مخصصــات حتــى عــىل الديــون الجيدة 
ــبة  ــواء بالنس ــروف، س ــري الظ ــبب تغ ــتقبل بس ــر يف املس ــد تتع ــا ق ــراً ألنّه نظ

ــة الســائدة يف االقتصــاد. ــة الكلي ــل أو الظــروف االقتصادي للعمي
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ال يخلــو تطبيــق املعيــار الجديــد، عــىل الرغــم مــن أهميــة هــذا التطبيــق، مــن 
التحديــات واملعيقــات. ويتمثــل أبرزهــا يف أثــر التطبيــق عــىل النظــم والضوابــط 
ــدوره عــىل  ــا ينعكــس ب ــة للمصــارف، وهــو م ــود والسياســات االئتامني والعق
اســرتاتيجيات املصــارف يف إعــداد التقاريــر املاليــة وعملياتهــا. كــام أّن تطبيــق 
ــف  ــادة تصني ــىل إع ــة، وع ــىل األنظم ــة ع ــات جوهري ــب تعدي ــار يتطل املعي
األدوات املاليــة املصنفــة مســبقاً )باالعتــامد عــىل املعيــار 39( وذلــك وفــق مبــدأ 
القيمــة العادلــة. ومــن التحديــات اإلضافيــة األخــرى يف املعيــار الجديــد عــدم 

وضــوح األطــر التنظيميــة والقانونيــة والرضائبيــة. 

تطبيق “املعيار رقم 9” يف فلسطني

ــي املكــون األول مــن  قامــت ســلطة النقــد الفلســطينية، وبوقــت مبكــر، بتبن
ــة يف  ــق هــذا املكــون يف املصــارف العامل ــم تطبي ــم 9. إذ ت ــدويل رق ــار ال املعي
فلســطني منــذ منتصــف العــام 2012. ويغطــي هــذا املكــون تصنيــف وقيــاس 
ــات  ــاث مجموع ــن ث ــذه األدوات ضم ــف ه ــن تصني ــة، ويتضم األدوات املالي
رئيســية بنــاًء عــىل منــوذج األعــامل يف كل مــرصف. ومــن املعلــوم أّن التصنيــف 
ــار  ــاين مــن املعي ــق املكــون الث ــة أمــر مفصــي يف تطبي ــألدوات املالي الســليم ل

ــة املتوقعــة. ــاس الخســائر االئتامني رقــم 9 واملتعلــق بقي

ــه  ــار رقــم 9 بصيغت ــات املعي ــق الكامــل ملتطلب اهتمــت ســلطة النقــد بالتطبي
النهائيــة التــي صــدرت يف منتصــف العــام 2014 والتــي تشــمل تغطية الخســائر 
االئتامنيــة املتوقعــة. وقامــت الســلطة بإصــدار تعليــامت )رقــم 02 لســنة 

2018( للمصــارف بشــأن متطلبــات وإرشــادات تطبيــق املعيــار الــدويل إلعــداد 
التقاريــر املاليــة رقــم 9. وأوضحــت التعليــامت جوانــب التعديــل يف التقاريــر 
املاليــة التــي يفرضهــا املعيــار الجديــد، إضافــة إىل إرشــادات وأمثلــة توضيحيــة 
لتطبيقــه. وركّــزت أيضــاً عــىل قواعــد تصنيــف األدوات املاليــة، مبــا فيهــا تصنيف 
األصــول والخصــوم املاليــة، كذلــك التــدين يف قيمــة األصــول واالعرتاف بالخســارة 
االئتامنيــة املتوقعــة. كــام تناولــت املبــادئ الرقابيــة الرئيســية ملخاطــر االئتــامن، 
التــي تؤكــد عــىل أهميــة تحديــد خســائر األدوات املاليــة عــىل مبــدأ الخســارة 
ــدأ الخســارة املحققــة. وتشــري التعليــامت أيضــاً إىل  املتوقعــة وليــس وفقــاً ملب
مســؤوليات مجلــس اإلدارة واإلدارة يف املصــارف لوضــع إجــراءات مناســبة إلدارة 
ــكل  ــك بش ــق ذل ــم تطبي ــىل أن يت ــامت ع ــت التعلي ــة. ونص ــر االئتامني املخاط
إلزامــي بــدءاً مــن مطلــع العــام 2018. كــام أصــدرت ســلطة النقــد تعليــامت 
مامثلــة )تعليــامت رقــم 3( بشــأن تطبيــق هــذا املعيــار يف مؤسســات اإلقــراض 

املتخصصــة املرخصــة للعمــل يف فلســطني.

ــة  ــد يف مواكب ــلطة النق ــود س ــتكامالً لجه ــم 9” اس ــار رق ــق “املعي ــأيت تطبي وي
التطــورات يف املعايــري الدوليــة الهادفــة للحفــاظ عــىل ســامة واســتقرار 
النظــام املــايل بشــكل عــام والجهــاز املــرصيف بشــكل خــاص، وحاميتــه مــن أيـّـة 
صدمــات قــد تنشــأ مســتقباً خاصــة يف ظــل البيئــة السياســية غــري املســتقرة 

ــي تعيشــها فلســطني.  الت

عبري أبو زيتون، سلطة النقد الفلسطينية    

ــة  ــة فني ــمية لجن ــول 2013 تس ــة يف 17 أيل ــة اإلرسائيلي ــررت الحكوم ق
ــي.  ــاد اإلرسائي ــد يف االقتص ــتخدام النق ــص اس ــات تقلي ــة إمكاني لدراس
ــق إجــراءات للحــد  ــل لتطبي ــة إىل صياغــة اقــرتاح مفّص ــت اللجن وتوصل
مــن اســتخدام النقــد، كوســيلة دفع عنــد رشاء وبيــع البضائــع والخدمات، 
ــة،  ــن هــذه السياس ــدف م ــتخدام الشــيكات. واله ــل يف اس ــن التحاي وم
كــام جــاء يف مقدمــة تقريــر اللجنــة، هــو “تقليــص ظاهــرة اقتصــاد الظــل 
يف إرسائيــل ومحاربــة الجرميــة وتبيــض األمــوال واالســتفادة مــن وســائل 

ــة” .1 الدفــع املتطــورة والفعال

يعــرًف اقتصــاد الظــل بأنّــه ذلــك الجــزء مــن النشــاط االقتصــادي الــذي 
ــري  ــا. وهــو تعب ــة م ــج املحــي االجــاميل لدول ال يدخــل يف حســاب النات
يطلــق بشــكل عــام عــىل النشــاط الــذي يتــم خــارج اإلطــار القانــوين وال 
يتــم االبــاغ عنــه اىل مصلحــة الرضائــب. ويشــتمل اقتصــاد الظــل عــىل 
ــدرت  ــة. وق ــري رشعي ــة غ ــرى اجرامي ــة وأخ ــة رشعي ــاطات اقتصادي نش
دراســة للبنــك الــدويل حجــم اقتصــاد الظــل يف إرسائيــل، باملتوســط بــني 
1999-2007، بنحــو 22% مــن قيمــة الناتــج املحــي اإلجــاميل. واعتــامداً 
ــار  ــل بلغــت 366 ملي ــج املحــي اإلجــاميل يف إرسائي عــىل أّن قيمــة النات
دوالر يف العــام 2017، ميكــن التوصــل إىل أّن اقتصــاد الظــل يف إرسائيــل 

ــار دوالر ســنوياً. يعــادل مــا يقــرب مــن 80 ملي

“تقرير لوكر”

رفعــت اللجنــة تقريرهــا )وهــو التقريــر الــذي بــات يعــرف باســم 
“تقريــر لوكــر” تبعــاً الســم رئيــس اللجنــة Harel Locker املديــر العــام 
يف وزارة املاليــة( إىل الحكومــة اإلرسائيليــة يف 17 متــوز مــن العــام 2014. 
وقامــت الحكومــة بتحويــل التقريــر اىل لجنــة التريــع والقانــون متهيــداً 

ــون يف الكنيســت. ــراره كقان إلق

تضمــن تقريــر لجنــة لوكــر نوعــني مــن اإلجــراءات، أولهــا فــرض ســقف 
ــني  ــا ب ــامل أو م ــح األع ــن أو إىل مصال ــواء م ــد س ــات النق ــىل مدفوع ع
األفــراد، وثانيهــا وضــع قيــود مشــددة عــىل 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

صندوق 4: قانون الحد من استخدام النقد يف إرسائيل

اللجنــة فــرض ســقف بقيمــة 10 آالف شــيكل عــىل قيمــة أيــة مدفوعــات 
كاش تتســلمها أو تدفعهــا مصالــح األعــامل، عــىل ان ينخفــض هــذا 
الســقف إىل النصــف بعــد مــرور ســنة مــن اقــرار القانــون. ويعنــي هــذا 
ــة  ــه أيّ ــاه أو تدفع ــيكل تتلق ــىل 5 آالف ش ــه ع ــد قيمت ــغ تزي أّن أي مبل
منشــأة أعــامل يف إرسائيــل يجــب ان يتــم تســديده عــر النظــام املــرصيف. 
أّمــا بالنســبة للســقف عــىل مدفوعــات النقــد بــني األفــراد فلقــد اقــرتح 
ــت  ــيكل. واقرتح ــف ش ــتوى 50 أل ــىل مس ــرض ع ــة أن يف ــر اللجن تقري
اللجنــة أن يــري هــذا الســقف ملــدة عــام واحــد فحســب قبــل أن يتــم 

تخفيضــه إىل 15 ألــف شــيكل فقــط )انظــر الجــدول 1(. 

ــىل  ــر كي ع ــرض حظ ــر بف ــد اوىص التقري ــيكات فلق ــبة للش ــا بالنس أّم
ــر  ــرض حظ ــام أوىص بف ــتفيد. ك ــم املس ــدون اس ــادرة ب ــيكات الص الش
كي عــىل إصــدار الشــيكات القابلــة للتجيــري بعــد 3 ســنوات مــن إقــرار 
ــة  ــر اللجن ــون، كــام هــو مســجل يف الجــدول 1. أخــرياً، أوىص تقري القان
بــأن يتــم اعتبــار االخــال بتطبيــق هــذه الحــدود مبثابــة جرائــم احتيــال، 
ــة(  ــة الصفق ــن قيم ــة 25% م ــة بقيم ــرتي )غرام ــة املش ــم معاقب وأن تت
والبائــع )غرامــة بنســبة 35% مــن قيمــة الصفقــة( معــاً عــىل االحتيــال، 

ــب الحظــر النقــدي عــىل املخالفــني. اىل جان

تجميد مرشوع القانون

عــىل الرغــم مــن أّن لجنــة “لوكــر” أنهــت أعاملهــا يف متــوز 2014 إال أّن 
ــون  ــم مــروع القان ــع عــن تقدي ــون امتن ــع والقان ــة التري ــس لجن رئي
ــنوات  ــدة 4 س ــداً مل ــذا مجم ــون ه ــروع القان ــل م ــت. وظ إىل الكنيس
ــد  ــرة الح ــىل فك ــة ع ــة االئتافي ــزاب الحكوم ــة اح ــرتاض كاف ــبب اع بس
ــة املشــددة عــىل الشــيكات. وكان يف  مــن اســتخدام النقــد وعــىل الرقاب
مقدمــة املعرتضــني الحزبــان الدينيــان املتشــددان يف االئتــاف الحكومــي، 
ــة،  ــع االلكرتوني ــائل الدف ــا يســتخدمون وس ــادراً م ــم ن نظــراً ألّن ناخبيه
وألن الجمعيــات الدينيــة تتلقــى ترعــات كبــرية وهبــات جمــة وال ترغــب 
يف الكشــف عــن هــذه املعلومــات. أيضــاً كان هنــاك معارضــة مــن حــزب 
“إرسائيــل بيتنــا” وحــزب “الليكــود” اللذيــن “يواجــه عــدد ال بــأس بــه 
ــات  ــن اتهام ــة ع ــتجواب الرط ــرف اس ــات يف غ ــام تحقيق ــن قادته م
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بالتــورط يف تلقــي مبالــغ طائلــة”.2 ولكــن، وبتأثــري الضغــط الشــديد مــن 
ــون يف  ــروع القان ــرار م ــرياً إق ــم أخ ــة ت ــني يف وزارة املالي ــدراء العام امل
الكنيســت بعــد ادخــال تعديــات جوهريــة عــىل االقــرتاح الــذي وضعتــه 

ــون تحــت رقــم 2710 يف 18 آذار 2018. ــة “لوكــر”. وصــدر القان لجن

قانون الحد من استخدام الكاش3

ــون،  ــا القان ــي فرضه ــدود الت ــية للح ــامل الرئيس ــدول 1 املع ــح الج يوض
كــام يوضــح التعديــات التــي اشــرتط املرعــون ادخالهــا عــىل مــروع 
ــره يف  ــىل متري ــة ع ــامن املوافق ــر( لض ــة لوك ــرتاح لجن ــون األويل )اق القان
ــامل  ــكاش لألع ــقف ال ــع س ــىل رف ــات ع ــرص التعدي ــت. ومل تقت الكنيس
ــود  ــات عــىل القي ــة تعدي ــون أي ولكــن، وهــذا هــو األهــم، جعــل القان
ــع  ــة التري ــوزراء ولجن ــن ال ــدد م ــة ع ــة مبوافق ــتقبل مروط يف املس
ــأيت  ــىل أن ي ــص ع ــون األويل ين يف الكنيســت يف حــني كان مــروع القان
التشــديد املســتقبي بشــكل رسيــع وتلقــايئ. وباإلضافــة اىل ذلــك اســتثنى 
ــود  ــن قي ــن الدرجــة االوىل م ــاء م ــني االقرب ــات ب ــون التحوي ــص القان ن
ــاء  ــم اعف ــام ت ــل(. ك ــاء عم ــوراً لق ــت اج ــكاش )إاّل إذا كان ــتخدام ال اس
عــدد مــن التجمعــات، اأهمهــا الطوائــف الدينيــة املتشــددة، مــن أحــكام 
القانــون. وعــىل الرغــم مــن  اإلبقــاء عــىل اعتبــار مخالفــة القانــون مبثابــة 
جرميــة احتيــال تســتوجب العقــاب والحظــر املــايل، إاّل أنـّـه تــم تخفيــض 
ــت قيمــة  ــر”، إىل 15% إذا كان ــرتاح “لوك ــة عــام ورد يف اق ــة املالي الغرام
الصفقــة أو الشــيك أقــل مــن 25 ألــف شــيكل، ترتفــع إىل 30% للصفقات 

والشــيكات املخالفــة بقيمــة تزيــد عــىل 50 ألــف شــيكل.

املقارنة الدولية

توقعــت األوســاط املاليــة أن يــؤدي تطبيــق القانــون اإلرسائيــي الجديــد 
ــة مبقــدار يــرتاوح بــني 500-400  ــة للخزين ــرادات الرضيبي ــادة اإلي اىل زي
ــع  ــة م ــل باملقارن ــغ ضئي ــال مبل ــة الح ــذا بطبيع ــيكل.4  وه ــون ش ملي
القيمــة املقــدرة القتصــاد الظــل اإلرسائيــي )275 مليــار شــيكل(. ويعــود 
الســبب يف ذلــك اىل أن فــرص التحايــل عــىل تطبيــق القانــون  تــزال كثــرية 
ــرية  ــات صغ ــري اىل دفع ــكاش الكب ــغ ال ــة مبل ــر تجزئ ــاً ع ــعة )مث وواس
متتباعــة(، هــذا باإلضافــة اىل أن التعديــات التــي ادخلهــا املرعــون عــىل 
ــاب  ــح الب ــود وفت ــة القي ــرياً مــن رصام ــر” خفــف كث ــة “لوك ــرتاح لجن اق
مزيــداً امــام فــرص التهــرب مــن احــكام القانــون. ويوضــح الجــدول 2 أّن 
ســقف مدفوعــات الــكاش املســموح بهــا يف إرسائيــل أعــىل مــن مســتواه 
يف دول أخــرى، مبــا فيهــا دول ال تزيــد نســبة اقتصــاد الظــل فيهــا عــىل 

نصــف مســتواها يف إرسائيــل )الدامنــرك مثــاً(.

قانون الكاش اإلرسائييل وفلسطني

ــي  ــكاش اإلرسائي ــتخدام ال ــن اس ــد م ــون الح ــن قان ــادة 42 م ــص امل تن
عــىل أّن أحــكام القانــون لــن تــري عــىل تعامــات املواطنــني والــركات 
الســلطة  أرايض  يف  املقيمــني  اإلرسائيليــني  “غــري  مــع  اإلرسائيليــة 
ــنوات.  ــاث س ــه ث ــت ومدت ــتثناء مؤق ــذا االس ــن ه ــطينية”. ولك الفلس
ــد  ــده رشيطــة أن ال يزي ــن متدي ــتثناء ميك ــون أّن هــذا االس ــر القان ويذك
مجمــوع مــدد التمديــد عــىل ثــاث ســنوات أخــرى، وأن التمديــد 
ــك  ــم بن ــاع وحاك ــدل والدف ــر الع ــة ووزي ــر املالي ــة وزي مــروط مبوافق

إرسائيــل وموافقــة لجنــة التريــع يف الكنيســت.

مــن الواضــح ان قانــون الــكاش اإلرسائيــي ســتكون لــه انعكاســات عــىل 
االقتصــاد الفلســطيني وعــىل طبيعــة التعامــات بــني التجــار اإلرسائيليــني 
ــب  ــاث ســنوات. وهــذا يتطل ــد عــىل ث ــد ال تزي ــدة ق والفلســطينيني بعــد م
بــدء االســتعداد ملثــل هــذه التغــريات مــن قبــل القطــاع الخــاص والحكومــة 
الفلســطينية عــىل 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-surprise-
move-knesset-approves-law-to-reduce-use-of-cash-1.5906008
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4-  انظر املرجع رقم 2.

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

القانونتقرير"لوكر"

عند إقرار 
القانون

مستقباً
مطلع 
)1(2019

يف العام 
)2(2020

10,0005,00011,0006000دفع واستام النقد يف املعامات التجارية

15,000)4(50,00015,00050,000)3(دفع واستام النقد بني االفراد

55,00040,000غري مذكورغري مذكورمشرتيات السياح

محظورة)5(محظورةمحظورةمحظورةالشيكات املفتوحة )دون اسم املستفيد(

غري مذكور10,000)6(محظورة10,000الشيكات القابلة للتجيري

مفتوحالشيكات غري القابلة للتجيري
اقل من 
مليون

مفتوحمفتوح 

ــع متــوز 2019 للشــيكات. 2( تعــر  ــد ويف مطل ــع 2019 للنق ــون يف مطل ــق القان ــدأ تطبي 1( يب
هــذه عــن التعديــات املمكنــة بعــد التشــاور والتوافــق بــني وزيــر املاليــة وحاكــم بنــك إرسائيــل 
وموافقــة لجنــة التريــع يف الكنيســت. 3( يــري ملــدة ســنة واحــدة فقــط قبــل أن ينخفــض 
اىل 15 ألــف. 4( الحــد االقــى للنقــد بغــرض رشاء وبيــع الســيارات املســتعملة يبلــغ 50 ألــف 
ــع والــراء لألعــامل امــا بالنســبة لألفــراد  شــيكل. 5( الحظــر يــري فقــط عــىل شــيكات البي
فالســقف يبلــغ 5 آالف شــيكل. 6( رشيطــة ذكــر اســم ورقــم هويــة الشــخص الــذي يتــم التجيــري 

لــه.

وإذا كان قانــون الحــد مــن اســتخدام النقــد يهــدف يف إرسائيــل اىل 
غايتــني أساســيتني، هــام زيــادة ايــراد الرضائــب وتقليــص اقتصــاد الظــل، 
فــان هنــاك غايــة ثالثــة ال تقــل اهميــة لتطبيــق مثــل هــذا القانــون يف 
ــادل يف  ــا تقليــص اســتخدام الشــيكل كأداة للتب فلســطني. واملقصــود هن
ــي ترتافــق  االرايض الفلســطينية، والحــد مــن الخســائر وعــدم الثقــة الت

مــع ذلــك االســتخدام.

جدول 2: نسبة اقتصاد الظل وسقف استخدام النقد يف دول مختارة

الدولة
نسبة اقتصاد الظل اىل 
الناتج املحيل االجاميل 

)2015/2003( %

الحد االقىص املسموح 
الستخدام النقد )يورو(

تاريخ تطبيق الحد 
االقىص للنقد

1 متوز 12.01,3402012الدامنرك

12.3فرنسا
 3,000

للمقيمني/15,000 لغري 
املقيمني

1 كانون ثاين 2001

1 كانون ثاين 22.41,5002012اليونان

1 كانون ثاين 16.23,0002014بلجيكا

1 متوز 30.65,1102011بلغاريا

19.2اسبانيا
 2,500

للمقيمني/15,000 لغري 
املقيمني

19 ترين ثاين 
2012

6 كانون أول 20.61,0002012إيطاليا

14 أيار 17.61,0002012الرتغال

1 كانون ثاين 18.25,0002012سلوفاكيا

جمهورية 
1 كانون ثاين 15.112,6732013التشيك

21.8 )متوسط 2007 إرسائيل
)1999 -

3,500لألعامل/12,000 
1 كانون ثاين 2019لألفراد

https://cashessentials.org/three-questions-about-cash-restrictions/
ماحظــة: هنــاك دول أخــرى ال يوجــد فيهــا ســقف عــىل اســتخدام النقــد، مثــل املانيــا 

والنمســا واململكــة املتحــدة وهولنــدا وفنلنــدا.
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5-  القطاع املايل غري املرصيف1 

قطاع األوراق املالية

بلغــت القيمــة الســوقية ألســهم الــركات املدرجــة يف بورصــة فلســطني 
3.78 مليــار دوالر مــع نهايــة الربــع الثــاين مــن العــام 2018، وهــذا يعــادل 
مــا نســبته 28% مــن الناتــج املحــي اإلجــاميل باألســعار الجاريــة. وميثــل 
ــق  ــايض. وأُغل ــام امل ــخ يف الع ــس التاري ــن نف ــبة 4% ع ــا بنس ــذا ارتفاع ه
مــؤرش القــدس عنــد حاجــز 540.67 نقطــة مــع نهايــة الربــع الثــاين مــن 
العــام 2018 بانخفــاض قــدره 0.67% مقارنــًة مــع نفــس الفــرتة مــن العــام 
ــو  ــة نح ــوق األوراق املالي ــني يف س ــدد املتعامل ــاميل ع ــغ إج ــايض. وبل امل
ــم %5  ــام 2018 بينه ــن الع ــاين م ــع الث ــة الرب ــع نهاي ــل م 71,341 متعام

ــني األجانــب، غالبيتهــم مــن األردن. مــن املتعامل

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

الربع الثاين 
2017

الربع األول 
2018

الربع الثاين 
2018

58.9384.3135.17عدد األسهم املتداولة )مليون سهم(

قيمة األسهم املتداولة )مليون 
92.96170.2472.74دوالر(

3,627.913,891.233,784.40القيمة السوقية )مليون دوالر(

72,15371,57271,341إجاميل عدد املتعاملني

68,75868,24068,022  -  فلسطيني )متعامل(

3,3953,3323,319  -  مواطن أجنبي )متعامل(

شــهد الربــع الثــاين مــن العــام 2018 انخفاضــاً يف عــدد األســهم املتداولــة 
مبــا نســبته 58% مقارنــًة مــع نهايــة الربــع األول لــذات العــام وترافــق هــذا 
مــع انخفــاض يف قيمــة األســهم املتداولــة بنســبه 57% خــال نفــس الفــرتة. 
كــام شــهد عــدد وقيمــة األســهم املتداولــة يف الربــع الثــاين 2018 انخفاضــاً 
ــع املناظــر مــن  ــة الرب ــًة مــع نهاي ــوايل مقارن بنســبة 40% و22% عــىل الت
ــاين  ــني األول والث ــني الربع ــوظ ب ــاض امللح ــزى االنخف ــابق. ويُع ــام الس الع
مــن العــام 2018 بشــكل رئيــي إىل تراجــع أنشــطة التــداول عــىل قطــاع 
ــة  ــم االســهم املتداول ــداد وقي ــت أع ــة. إذ تراجع ــات املالي ــوك والخدم البن
ــهم  ــعار أس ــاض أس ــة النخف ــك نتيج ــبته 74%، وذل ــا نس ــاع مب ــذا القط له
بعــض البنــوك املدرجــة، وعــىل رأســها ســهم البنــك االســامي الفلســطيني.

ــاح الــركات املدرجــة عــن النصــف األول مــن العــام  ــة أرب بلغــت حصيل
2018 بعــد الرضيبــة 167 مليــون دوالر أمريــي )مــا نســبته 6% مــن 
إجــاميل حقــوق امللكيــة( بارتفــاع نســبته 6% عــن صــايف األربــاح املحققــة 
للفــرتة ذاتهــا مــن العــام 2017، والتــي بلغــت 157 مليــون دوالر. علــام بــأن 
عــدد الــركات املفصحــة عــن بياناتهــا املاليــة بلــغ 46 رشكــة مــن إجــاميل 

48 رشكــة مدرجــة، وقــد شــكلت الــركات الرابحــة منهــا 38 رشكــة.

يوّضــح الشــكل 5-1، صفــة املتعاملــني يف البورصــة تبعــاً لحصصهــم النســبية 
مــن القيمــة الســوقية للتعامــات. ويتضــح مــن الشــكل أّن حّصــة الــركات 
بلغــت 40% )بقيمــة 1,515.6 مليــون دوالر( يف حــني بلغــت حّصــة األفــراد 

27% )بقيمــة 1,016.9 مليــون دوالر(.

قطاع التأمني 

بلــغ إجــاميل أقســاط التأمــني املكتتبــة 70.1 مليــون دوالر أمريــي يف نهايــة 
الربــع الثــاين مــن العــام 2018، منخفضــة بنســبة 14% مقارنــًة مــع نهايــة 
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الربــع الســابق وبارتفــاع نســبته 11% مقارنــة مــع نهايــة الربــع املناظــر من 
ــذب الطبيعــي إلجــاميل أقســاط  ــك يف ســياق التذب ــأيت ذل العــام 2017. وي
ــة  ــارة إىل دخــول رشك ــع رضورة اإلش ــاع، م ــني األرب ــا ب ــة م ــني املكتتب التأم
تأمــني جديــدة إىل قطــاع التأمــني الفلســطيني )رشكــة متكــني الفلســطينية 
للتأمــني( خــال الربــع األول مــن العــام 2018، وهــي رشكــة تعمــل وفــق 

صيغــة التأمــني التكافــي. 

ــدة للقطــاع بنســبة %6  ــع صــايف التعويضــات املتكب ــل ارتف باملقاب
مــع نهايــة الربــع الثــاين 2018 مقارنــة بنهايــة الربع الســابق. يف حني 
مل تشــهد اســتثامرات قطــاع التأمــني منــواً ملحوظــاً يف الربــع الثــاين 
مكتفيــة بنســبة منــو بلغــت 1.4% مقارنــًة مــع الربــع الســابق. وإذا 
مــا قورنــت هــذه االســتثامرات مــع الربــع املناظــر مــن العــام 2017 

فقــد منــت مبــا نســبته 16%. )انظــر الجــدول 2-5(

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

الربع الثاين 
2017

الربع األول 
2018

الربع الثاين 
2018

63.3981.2970.12إجاميل أقساط التأمني املكتتبة

212.92242.50245.85إجاميل استثامرات رشكات التأمني

)40.98()38.60()34.52(صايف التعويضات املتكبدة يف قطاع التأمني

صايف األقساط املكتسبة/ إجاميل 
أقساط التأمني املكتتبة

%84.56%76.21%85.93

صايف التعويضات املتكبدة/ صايف 
األقساط املكتسبة

%64.41%62.31%68.02

ــزاً  ــت تشــهد تركّ ــا زال ــح الشــكل 5-2، أّن محفظــة التأمــني م يوّض
ــن  ــبته 61% م ــت نس ــذي بلغ ــات وال ــني املركب ــح تأم ــرياً لصال كب
ــا التأمــني الصحــي بنســبة %14.  ــة، يليه إجــاميل املحفظــة التأميني
كــام يُاحــظ مــن الشــكل 5-3 أّن هنــاك تركــزاً واضحــاً يف الحصــص 
الســوقية بــني رشكات التأمــني، حيــث تســتحوذ رشكتــان مــن أصــل 
عــرة رشكات عاملــة يف القطــاع عــىل نحــو 42% مــن إجــاميل 

ــة. ــاط املكتتب األقس

شكل 5-1: توزيع القيمة السوقية ألسهم البورصة وفقاَ لصفة 
املتعامل كام هي يف نهاية الربع الثاين 2018 )مليون دوالر(

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

* أطراف ذوي عالقة 
375.5

9.9%

أفراد  
1,016.9

26.9%

جهات حكومیة   
385.8

10.2%

شركات  
1,515.6

40.0%

صنادیق استثمار  
205.6

5.4%

بنوك   
202.2

5.3%

شركات تأمین   
69.3

1.8%

موظفي وسطاء السوق   
13.6

0.4%
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شكل 5-2: توزيع مكونات محفظة التأمني حسب منتجات قطاع 
التأمني كام هو يف نهاية الربع الثاين 2018 )%(

قطاع التأجري التموييل

بلــغ عــدد رشكات التأجــري التمويــي املرخصــة مــن قبــل هيئــة ســوق 
رأس املــال 14 رشكــة. وبلغــت قيمــة إجــاميل اســتثامر العقــود املســجلة 
ــام يف  ــد ك ــع 382 عق ــي بواق ــون دوالر أمري ــة 18.8 ملي ــدى الهيئ ل
ــل انخفاضــا بنســبة  ــاين مــن العــام 2018. وهــذا ميث ــع الث ــة الرب نهاي
9% مقارنــة مــع نهايــة الربــع األول لــذات العــام وبنســبة 6% مقارنــة 
ــادة  ــك إىل زي ــود ذل ــابق. ويع ــام الس ــر للع ــع املناظ ــة الرب ــع نهاي م
ــة  ــر املرافق ــراً للمخاط ــل نظ ــح التموي ــركات يف من ــض ال ــظ بع تحف
ــل  ــادر متوي ــركات إىل مص ــول ال ــة وص ــة إىل صعوب ــة، إضاف للعملي
مســتدامة للتوســع يف عملياتهــا والــذي أثــر بشــكل ســلبي عــىل نشــاط 
الــركات. باملقابــل ســجلت أعــداد عقــود التأجــري التمويــي يف نهايــة 
الربــع الثــاين مــن العــام 2018 ارتفاعــاً مبــا نســبته 6% و29% مقارنــًة 

مــع الربــع الســابق واملناظــر عــىل التــوايل )انظــر الجــدول 3-5(.

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

الربع الثاين 
2017

الربع األول 
2018

الربع الثاين 
2018

قيمة عقود التأجري التمويي 
)مليون دوالر أمريي(

19.9920.6518.81

296362382عدد عقود التأجري التمويي

ــاً يف عــدد  ــاك تركــزاً عالٍي ــإنَّ هن وكــام ياحــظ مــن الشــكل 5-4، ف
ــم يف  ــه بنســبة 38%، ث ــة رام الل ــي يف مدين ــود التأجــري التموي عق
ــل بنســبة 12%، وتشــّكل  ــة نابلــس بنســبة 16% تليهــا الخلي مدين

ــة املــدن مجتمعــة نحــو 35% مــن إجــاميل عــدد العقــود. بقي

ومازالــت الســيارات تشــّكل الحّصــة األكــر مــن محفظــة التأجــري التمويــي 
حيــث شــّكلت مــا نســبته 80% مــن إجــاميل قيمــة العقــود )انظــر الشــكل 
5-5(، ويعــود هــذا الرتكّــز إىل ســهولة تســجيل ملكيــة الســيارات يف دوائــر 
الســري وتــدين مخاطــر تأجريهــا. أّمــا تــدين عقــود تأجــري املعــدات فيعــود إىل 
أحجــام الــركات عــن متويلهــا نظــراً الرتفــاع املخاطــرة املتعلقــة بامللكيــة، 
ــراً  ــة نظ ــرتات القادم ــدات بالف ــة باملع ــود الخاص ــد العق ــع أن تزي ويتوق
لصــدور قانــون ضــامن الحقــوق يف املــال املنقــول والتعليــامت الخاصــة بــه 

ووضعــه موضــع التطبيــق الفعــي.

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

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

شكل 5-5: توزيع مكونات محفظة التأجري التموييل حسب
طبيعة املأجور كام هي يف نهاية الربع الثاين 2018 )%(
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يوفّــر “التأمــني” الحاميــة، وهــو آليــة لتحويــل األخطــار مــن املؤمــن عليــه 
إىل رشكــة التأمــني، وبهــذا يســمح لقطــاع االعــامل واألفــراد تقليــص محاذيــر 
ــل  ــني يف األج ــة التأم ــة يف رشك ــز الثق ــرضوري أاّل تهت ــن ال ــتقبل. وم املس
الطويــل، وأن تتحقــق الثقــة بــأن أصولهــا املاليــة تكفــي لســداد التزاماتهــا 
املســتقبلية تجــاه حملــة الوثائــق فــور اســتحقاقها. ولهــذا الســبب تحتــاج 
رشكات التأمــني، أكــر مــن غريهــا مــن الــركات، إىل اإلفصــاح والشــفافية 

لحاميــة حقــوق حملــة الوثائــق والوفــاء بالتزاماتهــا يف املســتقبل.

ــا  ــامل، وم ــة يف الع ــواق املالي ــهدتها األس ــي ش ــة الت ــزات االقتصادي كان لله
رافقهــا مــن إفــاس العديــد مــن الــركات تبعــات قويــة اســتدعت تدعيــم 
دور هيئــات اإلرشاف والرقابــة عــىل رشكات التأمــني. وترتكــز أولويــات 
الجهــات االرشافيــة عــىل حاميــة مســتهلك خدمــات التأمــني وتنميــة 
صناعــة التأمــني وضــامن ســامتها ومعالجــة اآلثــار التــي ترتتــب عــىل ترّدي 
ــح املســتهلك  ــة مصال ــات ال تهــدف فقــط لحامي األســواق. وهــذه األولوي
وإمنــا متتــد أيضــاً إىل حاميــة مصالــح االقتصــاد الوطنــي برمتــه مــن خــال 
توفــري أفضــل أشــكال الحاميــة لــروة الوطــن يف الحــارض واملســتقبل. ولقــد 
ــي تعرضــت للتعــر  لعــب االرتفــاع امللحــوظ يف عــدد رشكات التأمــني الت
ــا خــال التســعينات  ــة التزاماته ــادة هيكل ــي اضطــرت إلع ــاس والت واإلف

ــني.  ــة املؤسســية يف رشكات التام ــة الحاكمي ــح أهمي دوراً يف توضي

تقــوم الجهــات االرشافيــة بإصــدار القواعــد التنظيميــة التــي تكفــل ســامة 
رشكات التأمــني يف األجــل الطويــل مبــا يضمــن عــدم حــدوث خلــل يف 
ــف  ــعى إىل توظي ــام تس ــم. ك ــن له ــني املؤم ــا وب ــة بينه ــة التعاقدي العاق
ــة  ــد التنظيمي ــع القواع ــال وض ــن خ ــة م ــراض التنمي ــني ألغ ــوال التأم أم
لتوجيــه هــذه األمــوال نحــو املجــاالت اإلمنائيــة املســتهدفة يف االقتصــاد. وال 
يقتــرص دور هيئــات الرقابــة عــىل التأمــني عــىل تنظيــم األســواق يف الداخــل 
بــل ميتــد دورهــا إىل االتصــال باألســواق الخارجيــة بهــدف تطويــر األنظمــة 
ــة  ــات التأميني ــادة التغطي ــني وزي ــات والقوان ــة والتريع ــة املختلف الرقابي

ــة. ــا املعلومــات واالتصــاالت الحديث واالســتفادة مــن أنظمــة تكنولوجي

)IAIS( االتحاد الدويل ملراقبي التأمني

ــتويني  ــىل املس ــني ع ــة التأم ــة لصناع ــة واالجتامعي ــة االقتصادي ــراً لألهمي ونظ
املحــي والــدويل احتلــت هــذه الصناعــة مكانــة مميــزة يف برامــج الدعــم 
ــدويل  ــك ال ــل البن ــة مث ــامت الدولي ــات واملنظ ــا الهيئ ــي تتبناه ــر الت والتطوي
وصنــدوق النقــد الــدويل. ولقــد قامــت هــذه الجهــات بتوحيــد الجهــود عــر 
ــادئ  ــوىل وضــع مب ــذي ت ــي التأمــني )IAIS( ال ــدويل ملراقب تأســيس االتحــاد ال
مثــىل لنظــم اإلرشاف والرقابــة عــىل مســتوى العــامل. ولقــد كان للمبــادئ 
النموذجيــة التــي وضعهــا االتحــاد الــدويل دوراً كبــرياً يف زيــادة اهتــامم مراقبــي 
ــي تســاعد عــىل  ــري الت ــس واملعاي ــامل بوضــع املقايي ــني عــىل مســتوى الع التأم
ــة  ــادئ الحاكمي ــي مب ــني. وتغط ــركات التام ــة ل ــاءة املالي ــن امل ــق م التحق
ــاالت  ــة املج ــني كافّ ــي التأم ــدويل ملراقب ــاد ال ــا االتح ــي وضعه ــية الت املؤسس
املتعلقــة بنشــاط رشكات التأمــني، مبــا فيهــا إجــراءات الرتخيــص ملزاولــة العمــل 
بالســوق، أســس تنظيــم الــركات وإدارتهــا )تطبيــق مبــادئ الحوكمــة(، أســس 
الرقابــة الداخليــة، متطلبــات رأس املــال/ أســس قيــاس كفايــة رأس املــال، الرقابة 

ــا. ــداين، وغريه ــش املي عــىل ســلوكيات الســوق، إجــراءات الفحــص والتفتي

العــام 2003 بإجــراء بعــض  التأمــني يف  الــدويل ملراقبــي  وقــام االتحــاد 
التعديــات عــىل املعايــري واملبــادئ األساســية لــإلرشاف والرقابــة املشــار 
ــل الســوق  ــة تعام ــاول كيفي ــادات تتن ــري وإرش ــاد معاي ــا. وأضــاف االتّح إليه
التأمينــي مــع العديــد مــن القضايــا املســتجدة. ومــن هــذه القضايــا مكافحــة 
عمليــات غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب، إجــراءات تصفية الركات، الغـــش 
التأمينــي، تطويــر أســاليب االســتثامر والتريعــات املنظمــة ألعامل الوســطاء، 
ــح  ــا لتصحي ــة بوضعه ــات الرقابي ــوم الجه ــي تق ــة الت ــراءات التصحيحي اإلج

ــني. ــاء التأم ــة عم ــات وحامي ــادل املعلوم ــفافية وتب ــوق، الش ــار الس مس

     لويس خمشتا، هيئة سوق رأس املال الفلسطينية

6- مؤرشات االستثامر1 صندوق 5: املعايري الدولية التي تحكم عمل قطاع التأمني

رخص البناء

يعــرض الشــكل 6-1 التطــّور يف عــدد تراخيــص البنــاء املســّجلة ومســاحات 
األبنيــة املرّخصــة. وصــل عــدد رخــص البنــاء املســجلة يف فلســطني يف الربــع 
الثــاين 2018 إىل 2,277 ترخيــص، بانخفــاض بنســبة 8% عــن الربــع الســابق. 
وبلغــت حّصــة املبــاين غــري الســكنية مــن هــذا العــدد الــكّي حــوايل %10.
مــن ناحيــة ثانيــة، بلغــت املســاحات املرخصــة يف الربــع الثــاين 2018 
نحــو 1,035.7 ألــف مــرت مربــع، وهــذا أعــىل بنســبة 3% عــن املســاحات 

املرّخصــة يف الربــع الســابق )انظــر شــكل 1-6(. 

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

 

*البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إرسائيل عام 1967
** ال تشمل رخص األسوار

أعداد السيارات

أعــداد الســيارات املســّجلة للمــرة األوىل هــو مــؤرش معتمــد عــىل الحالــة 
ــات الســكان. إذ نظــراً الرتفــاع أســعار الســيارات، وألّن  ــة وتوقّع االقتصادي
رشاءهــا غالبــاً مــا يتــم عــر االقــرتاض املــرصيف، فــإّن هــذا املــؤرش يعــّر عــن 
توقعــات املســتقبل واملنــاخ االقتصــادي بشــكل عــام. بلــغ عــدد الســيارات 
الجديــدة واملســتعملة )املســّجلة للمــرة األوىل( يف الضفــة الغربيــة يف الربــع 
الثــاين مــن العــام 2018 املســجلة 6,978 ســيارة. وهــذا يقــل مبقــدار 1,024 
ســيارة عــن عددهــا يف الربــع الســابق، ومبقــدار 1,117 ســيارة عــن عددهــا 
يف الربــع املناظــر مــن العــام 2018. وبلغــت نســبة الســيارات املســتعملة 
ــة  ــا فقــط مــن الســوق اإلرسائيلي 79% مــن اإلجــاميل، جــاء نحــو 9% منه

)انظــر الجــدول 1-6(.

جدول 6-1: أعداد السيارات الجديدة واملستعملة املسجلة ألول مرة يف 
الضفة الغربية )الربع الثاين 2018(

الشهر
سيارات من 

السوق الخارجي 
)جديد(

سيارات من 
السوق الخارجي 

)مستعمل(

سيارات من 
السوق اإلرسائيي 

)مستعمل(
املجموع

6941,5891902,473نيسان

7471,8351652,747أيار

56221,6251331,758حزيران

1,4415,0494886,978املجموع

مصــدر األرقــام يف هــذا القســم: الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني 2018، إحصــاءات    -1
رخــص األبنيــة. ووزارة املاليــة 2018، دائــرة الجــامرك واملكــوس، بيانــات غــري منشــورة.
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ــك  ــة للبن ــة تابع ــي مجموع ــة”، وه ــاث التنمي ــة أبح ــرت “مجموع ن
ــات  ــوان “عقب ــت عن ــني تح ــة باحث ــا أربع ــل عليه ــة عم ــدويل، دراس ال
عــىل طريــق النمــو االقتصــادي الفلســطيني”. ولقــد اختطــت الدراســة 
طريقــاً مبتكــراً، وطبقــت منهجيــة مســتجدة لتقديــر أثــر العقبــات التــي 
وضعهــا االحتــال عــىل الطــرق بــني املــدن والقــرى يف الضفــة الغربيــة يف 
ــل  ــاج والدخ ــىل اإلنت ــوق )Market Access(، ع ــول إىل الس ــه الوص وج
ــر  ــة تقدي ــاً إمكاني ــة مبدئي ــذه الدراس ــح ه ــال 2005-2012. 1 وتتي خ
ــع  ــاج يف املواق ــل واإلنت ــىل الدخ ــة ع ــق اإلرسائيلي ــلبي للعوائ ــر الس األث
الفلســطينية املختلفــة كل عــىل حــدة، وهــو أمــر مل تتمكــن الدراســات 
الســابقة مــن تحقيقــه بســبب غيــاب املعلومــات التفصيليــة عــن التوزيع 

ــج املحــي اإلجــاميل يف أنحــاء الضفــة. الجغــرايف للنات

ــن  ــري يف زم ــني التغ ــة ب ــي للعاق ــر الكم ــر األث ــة إىل تقدي ــي الدراس ترم
ــة،  انتقــال األشــخاص بــني القــرى واملــدن الفلســطينية يف الضفــة الغربي
بســبب الحواجــز والعقبــات املختلفــة التــي فرضهــا االحتــال اإلرسائيــي، 
وبــني الناتــج املحــي اإلجــاميل يف هــذه القــرى واملــدن. واعتمــدت 
الدراســة لتحقيــق هــذا الهــدف عــىل نوعــني مــن املعلومــات والتقديرات:

ــة  ــا املختلف ــرق وأنواعه ــن الط ــة ع ــات مفصل ــط ومعلوم أوالً، خرائ  •
التــي تربــط بــني كافــة املواقــع )املــدن والقــرى( يف الضفــة الغربيــة، 
ــة.  ــا يف الظــروف العادي ــازم لقطعه ــن ال ــات حــول الزم ــع معلوم م
يضــاف إىل ذلــك معلومــات مفصلــة حــول أنــواع ومواقــع العقبــات 
التــي وضعهــا االحتــال وأثــر هــذه العقبــات عــىل زمــن االنتقــال مــن 
موقــع إىل آخــر. وتفــرتض الدراســة أن التبايــن بــني الزمنــني هــو مــا 

ــس التغــري يف وجــه “الوصــول إىل الســوق”. يقي
ــي  ــج املح ــدل يف النات ــول التب ــات ح ــاب املعلوم ــراً لغي ــاً، ونظ ثاني  •
ــا  ــني م ــة ب ــة الغربي اإلجــاميل عــىل مســتوى القــرى واملــدن يف الضف
قبــل ومــا بعــد فــرض العقبــات، لجــأت الدراســة إىل قيــاس التبــدل يف 
قــوة انبعــاث اإلضــاءة الليليــة يف هــذه املــدن والقــرى كــام ســجلت 
ــىل  ــامداً ع ــورة. واعت ــرتة املذك ــال الف ــي خ ــر الصناع ــور القم يف ص
العاقــة املثبتــة يف الدراســات األخــرى بــني التبــدل يف اإلضــاءة الليليــة 
والتغــري يف الناتــج املحــي اإلجــاميل )كل زيــادة 1% يف اإلضــاءة ترتافق 
مــع زيــادة 0.3% يف الناتــج املحــي(، ربطــت الدراســة بــني التغــري يف 
زمــن الوصــول إىل الســوق )ارتفــاع زمــن الســفر بــني املــدن والقــرى( 
واالنخفــاض يف الناتــج املحــي اإلجــاميل كــام يتــم قياســه عــر خفــوت 

انبعــاث اإلضــاءة الليليــة.

قياس الوصول إىل السوق

الحــال  بطبيعــة  يخفــي  الدراســة  ملنهجيــة  الريــع  العــرض  هــذا 
املعلومــات ويف  الحصــول عــىل  الكبــرية يف  التعقيــدات واإلشــكاالت 
ربطهــا معــا بصــورة منهجيــة ومنطقيــة. وتطلــب األمــر يف أحيــان كثــرية 
اقحــام افرتاضــات تبســيطية متعــددة. عــىل ســبيل املثــال، يوفــر إحصــاء 
الســكان يف 2007 معلومــات عــن احداثيــات وعــدد ســكان 545 موقــع 
ــة  ــادت موضع ــة. ولكــن الدراســة اع ــة الغربي ــة( يف الضف ــة وقري )مدين
ــف  ــن أل ــكانها ع ــدد س ــل ع ــي يق ــن الت ــت م ــع وتخلص ــذه املواق ه
نســمة، كــام أهملــت املواقــع التــي تقــع غــرب الجــدار، بحيــث اقتــرص 
ــة أخــرى، وعوضــا  ــن ناحي ــع. م ــىل 241 موق ــه ع ــذي اعتمدت ــدد ال الع
عــن أخــد التغــري يف زمــن االنتقــال بــني كافــة هــذه املواقــع مــع بعضهــا 
البعــض كمقيــاس للوصــول اىل الســوق، أخــذت الدراســة باالعتبــار فقــط 
التبــدل يف زمــن االنتقــال بــني كل موقــع منهــا وبــني مراكــز املحافظــات. 

1  Weide, R., B. Rijkers, B. Blankespoor and A. Abrahams )2018(: 
”Obstacles on the Road to Palestinian Economic Growth“. Develop-
ment Research Group & Development Data Group. 

 Policy Research Working Paper 8385. World Bank, March.
 http://documents.worldbank.org/curated/en/135611522172009978/

pdf/WPS8385.pdf
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وباإلضافــة إىل مراكــز املحافظــات ال 11 يف الضفــة الغربيــة )تــم اعتــامد 
بلــدة الــرام عوضــاً عــن مدينــة القــدس كمركــز للمحافظــة(. كــام أخــذت 
ــاس  ــب كمقي ــل أبي ــة ت ــة ومدين ــع املختلف ــني املواق الدراســة املســافة ب
ــة. وعــىل الرغــم مــن هــذه التبســيطات  للوصــول إىل األســواق الخارجي
إال أن املعلومــات الازمــة ملثــل هــذا التحليــل مــا زالــت بالغــة التفصيــل 

ــد.  ومعقــدة إىل حــد بعي

ــا  ــي وضعه ــط الطــرق الت اعتمــدت الدراســة بشــكل أســايس عــىل خرائ
ــف  ــد صّن ــة. ولق ــة األوروبي ــع للمفوضي ــرتك التاب ــاث املش ــز األبح مرك
ــة  ــرتاض متوســط رسع ــواع. وباف ــة تحــت 6 أن ــة طــرق الضف ــز كاف املرك
ــج  ــتخدام برنام ــذه، وباس ــرق ه ــواع الط ــن أن ــوع م ــىل كل ن ــة ع معين
خــاص  يقــوم باختيــار اقــرص طــرق االنتقــال بــني كل نقطتــني، توصلــت 
الدراســة إىل الزمــن الــازم لقطــع املســافة بــني كل موقــع مــن املواقــع 

ــة.   ــز محافظ وكل مرك

أمــا فيــام يتعلــق بالعقبــات وأنواعهــا )حاجــز دائــم/ مؤقــت، مأهــول/ 
غــري مأهــول، جــدار، حاجــز ترايب...الــخ( فلقــد تــم أخــد معلومــات كاملة 
ــدة  ــم املتح ــع لألم ــانية التاب ــؤون اإلنس ــيق الش ــب تنس ــن مكت ــا م عنه
ــرا ألن  ــار، نظ ــني االعتب ــة بع ــع كل عقب ــذ موق ــم أخ )UNOCHA(. وت
حاجــزا يف موقــع اســرتاتيجي يؤثــر عــىل الوصــول إىل الســوق بشــكل أكــر 
مــن حاجــز يف موقــع متطــرف )وهــو مــا يشــري اىل أن مجــرد أخــذ عــدد 
الحواجــز باالعتبــار ال يعــر بدقــة عــن القيــود عــىل الوصــول للســوق(. 
كــام تــم التعــاون مــع موظفــي املكتــب لتقديــر الوقــت الــازم لعبــور كل 

نــوع مــن أنــواع العقبــات. 

بعــد الحصــول عــىل كافــة هــذه املعلومــات وتنســيقها تــم وضــع مقيــاس 
جمعــي للوصــول إىل الســوق. ويتيــح هــذا قيــاس التبــدل الســنوي يف زمن 
ــح  ــاس مرج ــة. واملقي ــة الغربي ــر يف الضف ــع آلخ ــن موق ــازم م ــفر ال الس
ــات  ــل للعقب ــا أق ــي وزن ــة، ويعط ــز كل محافظ ــكان يف مرك ــدد الس بع
البعيــدة يف التأثــري عــىل الوصــول إىل الســوق مــن العقبــات القريبــة مــن 

كل موقــع )معامــل “أثــر املســافة”، وهــو مــا ســنعود لــه الحقــا(.

)NTL( زمن اإلضاءة الليلية

يتوفــر منــذ منتصــف ســبعينيات القــرن املــايض )ومنــذ 1992 بشــكل أكــر 
ــىل  ــاءة ع ــة اإلض ــي لكثاف ــر الصناع ــن القم ــور م ــا(، ص ــا ووضوح تفصي
ــة ســنوية ملتوســط  ــر هــذه عــىل شــكل صــور مركب ســطح األرض. وتتوف
قــوة اإلضــاءة، يف الليــايل الخاليــة مــن الغيــوم، لكافــة املواقــع عــىل ســطح 
األرض. وهنــاك دراســات عديــدة تؤكــد وجــود عاقــة بــني التبــدل يف 
شــدة اإلضــاءة الليليــة والتغــري يف الناتــج املحــي االجــاميل. وتتيــح هــذه 
العاقــة الفرصــة أمــام اســتخدام التبــدل يف قــوة اإلضــاءة كتقريــب للتبــدل 
ــة عــىل ســطح األرض )بعــد أخــذ  ــع املختلف ــاج والدخــل يف املواق يف اإلنت
أثــر زيــادة الســكان عــىل شــدة اإلضــاءة بعــني االعتبــار(. وبطبيعــة الحــال 
ــوة  ــدل ق ــاس تب ــة يف قي ــة عويص ــاكل تقني ــة مش ــدوا الدراس ــه مع واج
الضــوء يف صــور الضفــة الغربيــة، وقابليــة املقارنــة الســنوية للصــور، وأثــر 
ــخ.  ــطينية ..ال ــع الفلس ــاءة يف املواق ــىل اإلض ــتعمرات ع ــاءة يف املس اإلض
ــة  ــدل كثاف ــني تب ــط ب ــة( الرتاب ــة التالي ــىل الصفح ــكل 1 )ع ــح الش ويوض
الضــوء )يف الضفــة الغربيــة( والتغــري يف الناتــج املحــي االجــاميل )يف الضفــة 
والقطــاع معــاً، نظــراً ألّن الدراســة اعتمــدت أرقــام البنــك الــدويل التــي مل 

تفصــل بــني 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 العاقــة بــني التبــدل يف مــؤرش الوصــول إىل الســوق )متغــري 
ــة  ــع( يف الضف ــري تاب ــث )متغ ــدل يف شــدة الضــوء املنبع مســتقل( والتب
الباحثــون  الغربيــة خــال الســنوات الســبع )2005-2012(. وطبــق 
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تقنيــات احصائيــة لعــزل تأثــري العوامــل األخــرى التــي ميكــن أن تشــوه 
مــن تأثــري املتغــري املســتقل عــىل املتغــري التابــع، مبــا فيهــا احتــامل وجــود 
ــل  ــري عام ــاً بتأث ــريان مع ــام يس ــن )أن كليه ــني املتغريي ــة ب ــة داخلي عاق

ــة الســببية بينهــام. ــة العاق ــادة احتاملي ــث(، ولزي ثال

توصــل التحليــل إىل وجــود عاقــة ســببية واضحــة وقويــة بــني املتغرييــن: 
كل تحســن مبقــدار 10 نقــاط مئويــة يف الوصــول إىل الســوق يف الضفــة 
الغربيــة ترافــق مــع زيــادة يف شــدة اإلضــاءة الليليــة مبقــدار 1.9 نقــاط 
مئويــة. وبافــرتاض معامــل مرونــة بــني اإلضــاءة والناتــج املحــي اإلجــاميل 
بقيمــة 0.3، اســتنتجت الدراســة ان كل تحســن مبقــدار 10 نقــاط يف 
ــاع  ــع/ أدى إىل ارتف ــق م ــة تراف ــة الغربي ــوق يف الضف ــول اىل الس الوص
ــاً )1.9 ×0.3=  ــة تقريب الناتــج املحــي اإلجــاميل مبقــدار 0.6 نقطــة مئوي

ــة. ــة الغربي 0.57( يف الضف

النمو الضائع 

ــر  ــاط الســابق، بتقدي قــام الباحثــون ، اعتــامداً عــىل قــوة معامــل االرتب
النمــو الضائــع يف الضفــة الغربيــة بســبب الحواجــز والعقبــات االرسائيلية 
التــي اثــرت ســلباً عــىل الوصــول إىل الســوق. وتقــول هــذه التقديــرات أن 
الضــوء املنبعــث مــن مــدن وقــرى الضفــة الغربيــة كان ميكــن، يف حــال 
ــه  ــام كان علي ــىل م ــون 15.7% اع ــة، أن يك ــات االرسائيلي ــاب العقب غي
فعليــا يف 2005. بكلــامت أخــرى، أن الخســارة بلغــت 4.7% مــن الناتــج 
ــع يف  ــو الضائ ــا النم ــام )=15.7 ×0.3(. أم ــك الع ــي اإلجــاميل يف ذل املح
ــود  ــاميل. ويع ــي اإلج ــج املح ــن النات ــغ 2.6% م ــد بل ــام 2012 فلق الع
الســبب وراء االنخفــاض يف نســبة الخســارة اىل تخفيــف ارسائيــل للقيــود 
عــىل الحركــة بــني العامــني. وهــذه التقديــرات حساســة ملعامــل “تأثــري 

شكل 1: لوغاريتم الناتج املحيل اإلجاميل وانبعاث اإلضاءة   

املســافة”: شــدة تأثــري العقبــات البعيــدة عــىل الوصــول اىل الســوق يف كل 
ــري  ــادة قيمــة املعامــل مــن 40 إىل 80 ترفــع بشــكل كب ــع. اذ أن زي موق
ــا  ــا والدني ــة العلي ــذ القيم ــد أخ ــابقا. وعن ــورة س ــارة املذك ــب الخس نس
ملعامــل تأثــري املســافة، تتوصــل الدراســة إىل النتيجــة التقريبيــة التاليــة: 
“أّن القيــود عــىل الوصــول إىل الســوق، بســبب العقبــات املفروضــة عــىل 
ــة  ــرد يف الضف ــاميل للف ــي اإلج ــج املح ــاض النات ــرق، أدت اىل انخف الط
ــن  ــنة م ــني 4.1% و6.1% يف كل س ــرتاوح ب ــط ي ــدل متوس ــة مبع الغربي

ــال 2012-2005.” ــنوات خ الس

7- األسعار والتّضخم1 

ــارة  الرقــم القيــايس ألســعار املســتهلك هــو مــؤرش ألســعار مجموعــة مخت
مــن الســلع والخدمــات األساســية التــي تعكــس منــط االســتهاك الوســطي 
للعائلــة املتوســطة يف بلــد مــا. ويطلــق عــىل مجموعــة هــذه الســلع 
والخدمــات اســم “ســلّة االســتهاك”. ومعــّدل التضخــم هــو معــدل االرتفاع 
ــن. ويعــر معــّدل التضخــم  ــني تاريخــني محددي ــايس ب ــم القي يف هــذا الرق
عــن التغــري يف القــّوة الرائيــة للدخــل. إذ بافــرتاض ثبــات األجــور والرواتب 
ــّوة  ــي أّن الق ــنة يعن ــدار 10% يف الس ــعار مبق ــم األس ــإّن تضخ ــمية، ف االس

ــة للدخــول انخفضــت بنفــس النســبة. الرائي

ــعار  ــايس ألس ــم القي ــور الرق ــور األول تط ــني، يص ــكل 7-1 منحي ــني الش يب
ــاين  ــع الث ــاين 2010 والرب ــع الث ــني الرب ــن( ب ــور األمي ــىل املح ــتهلك )ع املس
2018. أّمــا املنحنــى الثــاين فيقيــس )عــىل املحــور األيــر( التبــدل املئــوي 
يف الرقــم القيــايس ألســعار املســتهلك يف كل ربــع ســنة مقارنــة مــع الربــع 

ــع ســنة.  ــّدل التضخــم يف كل رب ــه، أي مع الســابق علي

وصــل الرقــم القيــايس ألســعار املســتهلك يف الربــع الثــاين 2018 إىل 110.56 
ــني  ــم ب ــّدل التضخ ــع األول 2018. أي أّن مع ــع 110.27 يف الرب ــة م مقارن
ــاع يف األســعار(  ــاً )ارتف ــام 2018 كان موجب ــن الع ــاين واألول م الربعــني الث
بنســبة 0.26%. وجــاء هــذا االرتفــاع نتيجــة ارتفــاع أســعار مجموعــة املــواد 
ــة بنســبة 0.98%، وأســعار مجموعــة النقــل  ــات املرطب ــة واملروب الغذائي
ــم بنســبة  واملواصــات بنســبة 0.80%، وأســعار مجموعــة خدمــات التعلي
ــغ  ــة والتب ــات الكحولي ــل انخفــاض أســعار مجموعــة املروب 0.44%، مقاب

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

ــاب  ــطينية الحتس ــد الفلس ــلطة النق ــع س ــاون م ــية، 2010 - 2018. بالتع ــام القياس األرق

ــة. ــّوة الرائي الق

مبقــدار 1.70%، وأســعار مجموعــة املســكن ومســتلزماته مبقــدار %0.91.
ــع  ــة م ــداره 0.40% باملقارن ــالباً مق ــاين 2018 تضخــامً س ــع الث وشــهد الرب

ــع املناظــر 2017. الرب
 

أسعار الجملة وأسعار املنتج

ــة(  ــار التجزئ ــع إىل تج ــة )ســعر البي ــايس ألســعار الجمل ــم القي ــع الرق ارتف
بنســبة 2.73% بــني الربعــني الثــاين واألول مــن العــام 2018. ونتــج هــذا عن 

شكل 7-1: تطّور الرقم القيايس ألسعار املستهلك ومعّدل التضخم
)سنة األساس 2010(
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شكل 7-2: تطّور الرقم القيايس ألسعار الجملة وأسعار املنتج
)سنة األساس 2007(

ــة  ــة بنســبة 5.21%، وأســعار الجمل ــة للســلع املحلي ــاع أســعار الجمل ارتف
للســلع املســتوردة بنســبة 0.56%. يف حــني ارتفــع الرقــم القيــايس ألســعار 
ــني  ــون( بنســبة 2.19% ب ــي يتلّقاهــا املنتجــون املحلّي ــج )األســعار الت املنت
الربعــني، ونتــج هــذا االرتفــاع عــن ارتفــاع أســعار املنتــج للســلع املنتجــة 
واملســتهلكة محليــاً بنســبة 2.36%، وأســعار املنتــج للســلع املنتجــة محليــاً 

ومصــدرة للخــارج بنســبة 0.68% )انظــر الشــكل 2-7(. 

األسعار والقوة الرشائية2 

القــوة الرائيــة للشــيكل: معــّدل تضخــم األســعار يف االقتصــاد هــو مقيــاس 
ــة األفــراد الذيــن يتلقــون رواتبهــم بالشــيكل  لتطــّور القــوة الرائيــة لكافّ
وينفقــون كامــل دخلهــم بهــذه العملــة، أي أّن تطــّور القــوة الرائيــة لهــذه 
ــة يعــادل ويعاكــس معــدل التغــري يف األســعار خــال نفــس الفــرتة.  العمل
وارتفــاع مــؤرش أســعار املســتهلك بنحــو 0.26% خــال الربــع الثــاين 2018 
ــة الشــيكل  ــة لعمل ــوة الرائي ــي تراجــع الق ــع الســابق، يعن ــة بالرب مقارن
بنفــس املقــدار. باملقابــل شــهدت القــوة الرائيــة للشــيكل تحســناً خــال 

الربــع الثــاين بنســبة 0.4% مقارنــة مــع الربــع املناظــر.

القــّوة الرائيــة للــدوالر: شــهد الربــع الثــاين 2018 ارتفاعــاً يف قيمــة الدوالر 
مقابــل الشــيكل بنحــو 3.23% مقارنــة بالربــع الســابق، وانخفاضــاً بنســبة 
ــو  ــم بنح ــّدل التضخ ــع مع ــل ارتف ــر. باملقاب ــع املناظ ــة بالرب 0.58% مقارن
0.26% مقارنــة بالربــع الســابق، وانخفاضــاً بنحــو 0.40% مقارنــة بالربــع 
ــن يتلقــون  ــراد الذي ــة لألف ــإّن القــوة الرائي ــك، ف ــاًء عــىل ذل املناظــر. وبن
رواتبهــم بالــدوالر وينفقــون كامــل مرصوفاتهــم بالشــيكل ارتفعــت خــال 
الربــع الثــاين 2018 بنحــو 2.97% مقارنــة بالربــع الســابق، وانخفاضــاً بنحــو 
0.18% مقارنــة بالربــع املناظــر، ونظــراً الرتبــاط الدينــار األردين مــع الــدوالر 
بســعر رصف ثابــت فقــد شــهدت القــوة الرائيــة للدينــار نفــس التطــورات 

التــي شــهدتها الرواتــب بالــدوالر تقريبــاً )انظــر الشــكل 3-7(. 

ــا “القــدرة عــىل رشاء الســلع والخدمــات باســتخدام مــا  تعــرّف القــوة الرائيــة عــىل أنّه   -2

ميلكــه الفــرد مــن ثــروة، وتعتمــد عــىل دخــل املســتهلك وعــىل التغــري يف معــدل األســعار 

ويف ســعر رصف العملــة. أي أّن التغــري يف القــوة الرائيــة بافــرتاض ثبــات الدخــل = معــدل 

التغــري يف ســعر رصف العملــة مقابــل الشــيكل - معــدل التضخــم.

شكل 7-3: تطور القوة الرشائية بالعمالت املختلفة خالل الربع الثاين 
2018 )نسبة مئوية %(
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صندوق 7: مسح األوضاع االقتصادية واالجتامعية للفلسطينيني يف إرسائيل

ــن  ــة م ــاع األقلي ــع أوض ــمي م ــي الرس ــايئ اإلرسائي ــل اإلحص ــم التعام اتس
ــري  ــة بالكث ــال النكب ــم خ ــم تهجريه ــن مل يت ــطينيني الذي ــكان الفلس الس
املركــزي  اإلحصــاء  جهــاز  كان  العقــود.  عــر  والتخبــط  الحــرية  مــن 
اإلرسائيــي ينــر ساســل إحصائيــة خاصــة بهــذه األقليــة يف البدايــة، وكان 
يســتخدم لوصفهــا مصطلحــات مختلفــة حســب الحقبــة التاريخيــة لتطــور 
ــريب” أو “املســلمني  ــا الفلســطينيني: “الوســط الع ــل ملواطنيه نظــرة إرسائي
ــم  ــذي ت ــود” ال ــري اليه ــس”، أو اصطــاح “غ ــدروز والرك واملســيحيني وال
االســتقرار عليــه أخــريا. وكانــت عمليــة رصــد أوضــاع الفلســطينيني رضوريــة 
لغايــات األمــن القومــي اإلرسائيــي، كــام توافقــت مــع االدعــاء بــأن إرسائيل 
ــات”. لكــن مــع مــرور الزمــن ومــع  ــة “تحــرتم حقــوق األقلي ــة ليرالي دول
التحــول يف سياســات الدولــة تجــاه الفلســطينيني يف إرسائيــل، باتــت تغطيــة 
ــة مبــكان  ــن الصعوب ــح م ــل شــمولية. وأصب ــم أق اإلحصــاءات الرســمية له
التعــرف، مــن خــال املصــادر الرســمية، عــىل تفاصيــل األوضــاع املعيشــية 

ــة. ــع ســكان الدول ــات الخاصــة بجمي لهــم بشــكل منفصــل عــن البيان

ــر  ــاب إحصــايئ ين ــد لكت ــدد الجدي ــة صــدور الع ــأيت أهمي ــا ت ــن هن م
للمــرة الخامســة منــذ 2007، تحــت عنــوان “الفلســطينيون يف إرسائيــل: 
املســح االجتامعــي االقتصــادي الخامــس– 2017”.1  يضــم الكتــاب فصــوالً 

عــن جمعيــة الجليــل – الجمعيــة العربيــة القطريــة للبحــوث والخدمــات الصحيــة يف شــفا    -1

عمــر

وجــداوالً وافيــة تغطــي عــدداً كبــرياً مــن املواضيــع، مبــا فيهــا الخصائــــص 
الدميوغرافيــــة، الوضــع الصحــــي، الظــروف البيئيـة، الثقافـة والتعليـم، 
ســـوق العمـــل، أزمـــة الســـكن، املشـــاركة فـــي االنتخابـــات، رأس املـال 

االجتامعـــي والتعاضـد االجتامعـي.

ــملت  ــطينية، ش ــرة فلســ ــن 1,890 أســ ــة م ــىل عين ــح ع ــتند املس اس
مناطــق الشــامل )31 منطقــة إحصائيــة و930 أرسة( وحيفــا )11 منطقــة 
إحصائيــة و330 أرسة(، والجنــوب )13 منطقــة إحصائيــة و390 أرسة( 
واملركــز )8 منطقــة إحصائيــة و240 أرسة( باإلضافــة للمــدن “املختلطــة” 
ــة  ــايل اىل مقارن ــرض الت ــعى يف الع ــوف نس ــا 6 و180 أرسة(. وس )عدده
األرقــام الحاليــة مــع اإلحصــاءات الســابقة التــي نــرت يف عــدد ســابق 
لهــذا الكتــاب )احصــاءات العــام 2010 تحديــدا(، وذلــك إللقــاء الضــوء 
ــني 2010 و2017. ــة ب ــة واالقتصادي ــاع االجتامعي ــدل يف األوض ــىل التب ع

األوضاع الدميوغرافية

بلــغ عــدد الفلســطينيني يف إرسائيــل عــام 2017 نحــو 1.421 مليــون،   •
مقارنــة مــع 1.230 مليــون عــام 2010، مــا يعكــس معــدل منــو ســكان 
ــن  ــل الســكان املســلمون نســبة 83.6% م ــغ 2.2%. وميث ــنوي يبل س
الســكان العــرب، واملســيحيون 8.3% والــدروز 8.1%. وشــهدت نســبة 
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الســكان املســلمني ارتفاعــا اذ مل تــزد عــىل 82.5% مــن الســكان العــرب 
يف العــام 2010.

وكــام هــو الحــال مــع الرتكيبــة العمريــة للفلســطينيني يف األرايض   •
ــة  ــة، فــأن نســبة كبــرية مــن الســكان )45.5% عــام 2017 مقارن املحتل
العمــر، و%23  مــع 46.9% عــام 2010( هــم دون 19 ســنة مــن 
ــيط  ــر الوس ــغ العم ــني بل ــنة. ويف ح ــني 15-24 س ــم ب ــكان ه ــن الس م
ــيحيني كان 30  ــيط للمس ــر الوس ــإن العم ــنة، ف ــنة 21 س ــلمني س للمس

وللــدروز 29 ســنة.
يرتكــز الســكان العــرب يف أربــع مناطــق جغرافيــة منفصلــة، غالبيتهــم   •
يف منطقتــي حيفــا والشــامل )18% و51% عــىل التــوايل(، بينــام يقيــم 
14% منهــم يف منطقــة املثلــث يف وســط البــاد، وتقيــم نســبة متزايــدة 
مــن الســكان العــرب )17% عــام 2017 مقارنــة مــع 15% عــام 2010( 

يف الجنــوب )النقــب(.
تكمــن إحــدى املــؤرشات الدميوغرافيــة االيجابيــة يف تراجــع نســبة   •
ــن  ــن 15% م ــنة، م ــن 18 س ــل م ــر أق ــن بعم ــوايت تزوج ــاث الل اإلن
ــك  ــام 2017. وكذل ــام 2010 إىل 10.9% ع ــات ع ــدد املتزوج ــاميل ع اج
تراجعــت نســبة الفتيــات بــني العمــر 18-25 اللــوايت تزوجــن مــن 
75% عــام 2010 إىل 65% مــن اجــاميل املتزوجــات يف العــام 2017. 
وطــرأ تراجــع يف نســبة املتزوجــني )مــن ذكــور وإنــاث( مــع أقــارب مــن 
ــام 2010 إىل  ــن املتزوجــني ع ــن 39.5% م ــة، م الدرجــة األوىل أو الثاني

30.5% عــام 2017. 
مــا يــزال حجــم األرسة العربيــة يف إرسائيــل كبــري نســبياً )متوســط   •
5.15 أعضــاء(. بلغــت نســبة األرس املكونــة مــن 3-1 أفــراد نحــو 20% 
)مقارنــة مــع 36% يف 2010(، واملكونــة مــن 4-6 أفــراد 56.7 يف 2017 
ــراد  ــن 7 أف ــة م ــبة األرس املكون ــا نس ــع 51% يف 2010(. ام ــة م )مقارن

ــع 13% يف 2010(.  ــة م ــت 22% )مقارن ــد بلغ ــر فلق وأك
املسكن وظروف السكن

انســجاماً مــع تاريخهــم الريفــي وثقافتهــم القرويــة، مــا زالــت نســبة   •
53% مــن الســكان العــرب يقيمــون يف دور منفصلــة )مقارنــة مــع %67 
يف 2010( و42% منهــم يف شــقق ســكنية )مقارنــة مــع 27% يف 2010(. 
وهــذا يعكــس تفاقــم أزمــة الســكن والضيــق الكبــري يف مســاحات البنــاء 
املتبقيــة داخــل مراكــز القــرى العربيــة. وتبلــغ نســبة املســاكن اململوكــة 

90% واملســتأجرة %5.
ــدل اإلحصــاءات أن %60  ــادة حــدة أزمــة الســكن، ت كمــؤرش عــىل زي  •
ــاج إىل 1-4 وحــدات ســكنية جديــدة  مــن األرس العربيــة يف 2017 تحت
ــط  ــبة 56% فق ــع نس ــة م ــة، مقارن ــرة القادم ــنوات الع ــال الس خ

يف2010.
يقطــن 10% و13% مــن الســكان العــرب يف منطقتــي حيفــا واملثلــث   •
عــىل التــوايل يف مبــان ســكنية مختلطــة مــع يهــود. والنســبة تــكاد تكون 
ــكنية  ــق س ــي مناط ــي ه ــوب، الت ــامل والجن ــدات الش ــة يف بل معدوم

ــة خالصــة. عربي
بلغــت نســبة ربــط املنــازل العربيــة بشــبكات امليــاه والكهربــاء   •
واملجــاري العامــة 95% و91% و86% عــىل التــوايل. اال أن هــذه النســب 
متدنيــة ملنــازل العــرب يف النقــب: 71% و56% و56% عــىل التــوايل يف 
2017. هــذه األرقــام تعكــس تحســنا طفيفــا يف أوضــاع األرس يف النقــب 

ــب 57% و54% و%55. ــت النس ــني بلغ ــام 2010 ح ــع الع ــة م مقارن

العمل والقوى العاملة

االنخــراط يف قــوة العمــل مــؤرش مهــم عــىل التطــور يف أوضــاع   •
ــون  ــي يخضع ــة الت ــز والعزل ــم التميي ــل، رغ ــطينيني يف إرسائي الفلس
لهــا والفجــوات الكبــرية يف الفــرص مقارنــة باليهــود. ارتفعــت نســبة 
املشــاركة يف قــوة العمــل بــني الفلســطينيني يف ارسائيــل مــن %46.9 
عــام 2010 إىل 49.9% عــام 2017، نتيجــة ارتفاعهــا عنــد الذكــور مــن 

65% إىل 67% وعنــد اإلنــاث مــن 28.3% إىل %32.9.
ــن  ــدىن ع ــل ت ــطينيني يف إرسائي ــني الفلس ــة ب ــدل البطال ــام أن مع ك  •
ــع  ــنوات مطل ــة يف س ــان األزم ــه اب ــذي كان علي ــع ال ــتوى املرتف املس
القــرن، مــن 7% عــام 2010 إىل 3.7% عــام 2017. باملقابــل فــان 
ــدى  ــتواه ل ــن مس ــىل م ــاث أع ــدى اإلن ــجلة ل ــة املس ــدل البطال مع
ــن  ــات م ــبة العام ــن نس ــع 2.2%(. ولك ــة م ــور )6.6% مقارن الذك

اإلنــاث بوقــت كامــل ارتفعــت بــني 2010 و2017 مــن 52% إىل %67. 
ــني  ــإن 19% فقــط مــن العامل رغــم التحســن يف مــؤرش املشــاركة، ف
العــرب صنفــوا العــام 2017 يف أرفــع فئتــني عــىل الســلم املهنــي )فئــة 
املهــن األكادمييــة وفئــة الفنيــني واملتخصصــني(، مقارنــة مــع 25% عام 
2010. مقابــل ذلــك طــرأت زيــادة صغــرية يف فئــة الباعــة ومقدمــي 
الخدمــات، إىل 18.3% عــام 2017، وزيــادة مامثلــة يف فئــة العاملــني 
يف الحــرف واملهــن )إىل 42% مــن العاملــني( واملهــن األوليــة أو دون 
ــط  ــإن 40% فق ــة، ف ــة ثاني ــن ناحي ــني(. م ــن العامل ــة )13% م مهن
مــن العاملــني الفلســطينيني يف الداخــل يعملــون يف مجــال تخصصهــم، 
مقارنــة بنســبة أعــىل جــداً تبلــغ 60% يف 2010. وهــذا الرتاجــع يدلــل 
عــىل صعوبــة االندمــاج املهنــي الهيــكي للعــامل العــرب يف إرسائيــل 

وتشــوه مســاره الطبيعــي.
تركــز 36% مــن العاملــني العــرب عــام 2017 يف القطاعــات اإلنتاجيــة   •
ــم يف  ــو 22% منه ــام كان نح ــاءات(، بين ــة واإلنش ــة والصناع )الزراع
التجــارة والســياحة والنقــل، مقابــل 25% يف اإلدارة العامــة والتعليــم 
والصحــة )وهــي نســبة منخفضــة عــن مســتوى 2010 البالغــة %30(. 
ــة العظمــى مــن العاملــني )83%( لقــاء أجــر. وطــرأ  ويعمــل الغالبي
ارتفــاع يف نســبة أربــاب وربــات العمــل مــن اجــاميل العاملــني، مــن 

6% إىل 10% بــني 2010 و2017.
مــن أبــرز ســامت أوضــاع العــامل العــرب يف إرسائيــل، ومنــذ عقــود،   •
ــكن  ــكان الس ــن م ــون م ــن ينتقل ــم الذي ــرية منه ــبة الكب ــي النس ه
ــه  ــل 51% من ــن عم ــد أماك ــاً. تبع ــدة يومي ــل البعي ــن العم إىل أماك
العاملــني العــرب أكــر مــن 10 كيلومــرت عــن أماكــن ســكنهم، وحــوايل 
ــط  ــع 34% عق ــة م ــم )مقارن ــني 10-49 ك ــافرون ب ــم يس 40% منه
ــد  ــل تبع ــن عم ــاُ إىل أماك ــام 2010(. وال زال 12% يســافرون يومي ع
أكــر مــن 50 كــم. كل هــذه النســب أعــىل لــدى الذكــور منهــا لــدى 
اإلنــاث، حيــث تعمــل 38% مــن اإلنــاث يف أماكــن عمــل تبعــد أكــر 

مــن 10 كــم عــن مــكان الســكن.

مستويات املعيشة

االقتصــاد العــريب املحــي كان املصــدر الرئيــس لدخــل 51% مــن األرس   •
ــة،  ــىل الزراع ــؤالء ع ــل ه ــادر دخ ــتمل مص ــل. وتش ــة يف ارسائي العربي
املشــاريع األرسيــة، األجــور والرواتــب مــن املؤسســات داخــل القريــة، 
األجــور والرواتــب مــن القطــاع الخــاص العــريب. وكانــت هــذه النســبة 
44% عــام 2010، وهــو مــا يعــر عــن زيــادة ملحوظــة يف نســبة 

االقتصــاد العــريب املحــي. 
يف املقابــل، تعتمــد 22% مــن األرس الفلســطينية عــىل القطــاع الخــاص   •
ــن األرس  ــد 27% م ــني يعتم ــا، يف ح ــي لدخله ــدر رئي ــودي كمص اليه
ــا  ــس لدخله ــدر رئي ــة كمص ــن الدول ــة م ــات االجتامعي ــىل املخصص ع
ــىل  ــني ع ــد والتأم ــة والتقاع ــيخوخة واإلعاق ــات الش ــة مخصص )خاص
حــوادث العمــل(. وهــذه النســبة األخــرية كانــت 33% يف 2010. ولقــد 
ــع  ــة م ــامد عــىل املخصصــات االجتامعي ــق هــذا الرتاجــع يف االعت تراف
ــة. ــوة العمــل وخاصــة داخــل القــرى العربي ــد مــن االنخــراط يف ق املزي
بلــغ متوســط الدخــل الشــهري لــألرسة الفلســطينية يف ارسائيــل 10,773   •
ــني داخــل  شــيكل عــام 2017. وياحــظ أن متوســط دخــل أرس العامل
االقتصاديــات املحليــة أعــىل من املتوســط العــام )14,900 شــيكل لألرس 
العاملــة يف مــروع أرسي ويف تقديــم الخدمــات العامــة مثــل الصحــة 
والتعليــم(. كــام يبلــغ متوســط أجــور ورواتــب عائــات الفلســطينيني 
ــغ  ــام يبل ــيكل، بين ــودي 11,700 ش ــاص اليه ــاع الخ ــني يف القط العامل
ــني  ــة ب ــات االجتامعي ــىل املخصص ــدة ع ــل األرس املعتم ــط دخ متوس
لإلعاقــة،  شــيكل  و8,000  للشــيخوخة،  شــيكل   4,600 للشــيخوخة 

ــد. ــيكل للتقاع و8,500 ش
فيــام يتعلــق بنمــط االســتهاك األرسي عــام 2017، بلغــت حّصــة   •
ــاز  ــاء والغ ــات 17% والكهرب ــا 26%، واملواص ــراب فيه ــام وال الطع
والتدفئــة وامليــاه 9%، واملابــس واألحذيــة 6%، والتعليــم 6%. وال 
ــات  ــىل خدم ــط ع ــا باملتوس ــن دخله ــن 4% م ــر م ــرصف األرس أك ت
وتأمينــات الصحــة واألدويــة، ولكــن 5% مــن دخلهــا يذهــب للتدخــني 

و6% اىل تســديد القــروض االســتهاكية.

رجا الخالدي، “ماس”
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8- التجارة الخارجية1 

امليزان التجاري 

بلغــت قيمــة الــواردات الســلعية “املرصــودة”2  يف الربــع الثــاين 2018 
نحــو 1,410 مليــون دوالر، وهــو مــا ميثــل ارتفاعــا بنســبة 3% عــن الربــع 
ــلعية يف  ــواردات الس ــجلت ال ــر س ــع املناظ ــع الرب ــة م ــابق. وباملقارن الس
الربــع الثــاين 2018 ارتفاعــاً بنســبة 9%. أّمــا الصــادرات الســلعية املرصــودة 
فقــد شــكلت مــا يقــارب 20% مــن قيمــة الــواردات، وانخفضــت الصــادرات 
بنســبة 2% مقارنــة مــع الربــع الســابق بينــام ارتفعــت بنســبة 2% مقارنــة 
ــادرات  ــني الص ــارق ب ــل الف ــابق. وميث ــام الس ــن الع ــر م ــع املناظ ــع الرب م
والــواردات العجــز يف امليــزان التجــاري الســلعي والــذي بلــغ 1,140.8 
مليــون دوالر. تــّم تحســن هــذا العجــز بشــكل طفيــف نتيجــة الفائــض يف 
ميــزان تبــادل الخدمــات مــع إرسائيــل الــذي بلــغ 6.5 مليــون دوالر )انظــر 

ــكلني 8-1 و2-8(. الش

ميزان املدفوعات

الحســاب الجــاري يف ميــزان املدفوعــات هــو صــايف الرتاكــم يف ثاثــة موازين 
فرعيــة هــي 1( امليــزان التجــاري، أو صــايف قيمــة الصــادرات والــواردات مــن 
ــزان الدخــل، أو صــايف تحويــات دخــل عوامــل  الســلع والخدمــات. 2( مي
اإلنتــاج، مثــل تحويــات دخــل عــامل الضفــة والقطــاع العاملــني يف إرسائيــل 
والخــارج. 3( ميــزان التحويــات الجاريــة، مثــل املســاعدات الدوليــة 

للحكومــة والتحويــات الخاّصــة.

ــاين  ــع الث ــطيني يف الرب ــات الفلس ــزان املدفوع ــة ملي ــج األولي ــارت النتائ أش
مــن عــام 2018 إىل اســتمرار العجــز يف الحســاب الجــاري )وهــو أيضــاً مــا 
يطلــق عليــه اســم عجــز ميــزان املدفوعــات(، والــذي بلــغ 373.3 مليــون 
دوالر أمريــي، وبانخفــاض بلغــت نســبته 16% عــن الربــع الســابق. ويعزى 
هــذا العجــز إىل العجـــز يف الـــميزان التجــاري الســـلعي الذي بلــغ 1,178.9 
مليــون دوالر أمريــي، إضافــة إىل عجــز ميــزان الخدمــات الــذي بلــغ 248.3 
مليــون دوالر أمريــي، مقابــل فائــض يف ميــزان الدخــل )تولّــد أساســاً مــن 
تعويضــات العاملــني يف إرسائيــل( مبقــدار 603.7 مليــون دوالر، وفائــض يف 
ــدول  ــر ج ــون دوالر. )انظ ــدار 450.2 ملي ــة مبق ــات الجاري ــزان التحوي مي

.)1-8

جــرى متويــل عجــز امليــزان الجــاري هــذا مــن الحســاب الرأســاميل واملــايل، 
الــذي وفـّـر مبلــغ 288.3 مليــون دوالر. ومــن الــرضوري االنتبــاه إىل أّن هــذا 
ــا عــىل االقتصــاد  ــل دين ــايل( ميثّ ــد )الحســاب الرأســاميل والحســاب امل البن

الوطنــي، طاملــا كانــت قيمتــه موجبــة.

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

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

ــاين 2018 ــع الث ــطيني الرب ــات الفلس ــزان املدفوع ــة ملي ــج األولي ــطينية 2018، النتائ الفلس

ــري املقاصــة )للتجــارة  ــام التجــارة املســّجلة يف فوات التجــارة الســلعية املرصــودة هــي أرق   -2

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

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

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

ــطيني. ــات الفلس ــزان املدفوع ــا يف مي ــم وضعه ــة يت ــام الفعلي ــرات األرق ــطينية. تقدي الفلس

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

جدول 8-1: ميزان املدفوعات الفلسطيني*

الربع الثاين 
2017

الربع األول 
2018

الربع الثاين 
2018

)1,427.2()1,359.3()1,296.5(1. امليزان التجاري للسلع والخدمات

)1,178.9()1,123.6()1,071.6(   - صايف السلع

)248.3()235.7()224.9(   - صايف الخدمات

2418.7568.9603.7. ميزان الدخل

3386.7348.3450.2. ميزان التحويالت الجارية

)373.3()442.1()491.1(4 الحساب الجاري )1+2+3(

5595.7612.3288.3. صايف الحساب الرأساميل واملايل

85.0)170.2()104.6(6. صايف السهو والخطأ**
* البيانــات باســتثناء الجــزء مــن محافظــة القــدس الــذي ضمــه االحتــال اإلرسائيــي إليــه عــام 

.1967
ــواس  ــني أق ــام ب ــأ، واألرق ــهو والخط ــايف الس ــتثنايئ يف ص ــل االس ــة التموي ــاب قيم ــم احتس ** ت

ــالبة. ــام س أرق
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االستثامرات الدولية

بلغــت قيمــة األصــول الخارجيــة لاقتصــاد الفلســطيني نهايــة الربــع 
الثــاين 2018 نحــو 6,413 مليــون دوالر أمريــي، شــكل االســتثامر األجنبــي 
ــغ  ــل، بل ــة 21.9%. باملقاب ــتثامرات الحافظ ــبة 5%، واس ــا نس ــارش منه املب
إجــاميل أرصــدة الخصــوم عــىل االقتصــاد حــوايل 4,921 مليــون دوالر، شــكل 

ــا. ــارش 55% منه االســتثامر املب

يعــر الفــارق بــني األصــول والخصــوم عــن أّن املقيمــني يف فلســطني 
“يســتثمرون”  1,492 مليــون دوالر يف الخــارج أكــر مــام “يســتثمر” غــري 
ــن  ــرياً م ــزءاً كب ــاه إىل أّن ج ــب االنتب ــن يتوج ــطني. ولك ــني يف فلس املقيم
ــن املصــارف  ــاً م ــة )غالب ــات نقدي ــن إيداع ــارة ع األصــول )69%( هــو عب
املحليــة( يف البنــوك الخارجيــة، وهــذه اإليداعــات ليســت اســتثامرات 
فلســطينية يف الخــارج باملعنــى املتعــارف عليــه لاســتثامر. وإذا مــا أخذنــا 
االســتثامرات املبــارشة فقــط بعــني االعتبــار فــإّن األرقــام تشــري إىل أّن 
ــىل  ــد ع ــطني تزي ــذة يف فلس ــني( املنف ــري املقيم ــب )غ ــتثامرات األجان اس
ــدار   ــاع مبق ــة والقط ــني يف الضف ــة للمقيم ــارشة الخارجي ــتثامرات املب االس

2,356 مليــون دوالر. )انظــر الشــكل 3-8(.

شكل 8-3: رصيد االستثامرات الدولية )نهاية الربع الثاين 2018( 
)مليون دوالر( 

املســؤولية  املســتدامة”  للتنميــة  العاملــي  األعــامل  “مجلــس  يعــرف 
االجتامعيــة للــركات عــىل أنهــا “االلتــزام الدائــم مــن قبــل رشكات األعــامل 
ــل  ــة، والعم ــة االقتصادي ــق التنمي ــاهمة يف تحقي ــاً واملس ــرصف أخاقي بالت
ــع  ــم، واملجتم ــة وعائاته ــوى العامل ــة للق ــروف الحياتي ــني الظ ــىل تحس ع
املحــي واملجتمــع ككل.” أمــا تعريــف املفوضيــة األوروبيــة فيقــول أّن 
ــه  ــن خال ــرر م ــذي تق ــار ال ــي اإلط ــركات ه ــة لل ــؤولية االجتامعي املس

ــف.1 ــة أنظ ــل وبيئ ــع أفض ــق مجتم ــا لتحقي ــاهمة طوع ــركات املس ال

عــىل الرغــم مــن أن مســاهمة أصحــاب األعــامل يف متويــل ودعم النشــاطات 
ــة تعــود إىل عــدة قــرون خلــت، اال أن هــذه  ــة والخريي ــة والفني االجتامعي
ــة  ــؤولية األخاقي ــن املس ــريا ع ــاالت تعب ــم الح ــت يف معظ ــات كان املامرس
ــؤولية  ــث ملس ــوم الحدي ــور املفه ــأة وتط ــك ألن نش ــاء، ذل ــراد األغني لألف
ــد  ــرية. ولق ــة األخ ــود الخمس ــط يف العق ــدث فق ــة ح ــركات االجتامعي ال
لعــب ازديــاد قــوة املنظــامت غــري الحكوميــة ومطالبتهــا للــركات العابــرة 
للحــدود بااللتــزام بالــروط البيئيــة واإلنســانية يف الــدول املضيفــة، حتــى 
ــريا يف  ــا هــذا، دورا كب ــرض عليه ــدول ال تف ــك ال ــني يف تل ــت القوان وان كان

دفــع تلــك الــركات لالتــزام مبعايــري الســلوك االجتامعــي املثــاىل.  

الرأي اآلخر

والتزامهــا  الــركات  مســؤولية  اىل  اذن  االجتامعيــة  املســؤولية  تشــري 
ــي  ــراءات الت ــف اإلج ــل تكالي ــرارات وتحم ــاذ الق ــات واتخ ــي السياس بتبن
ــن  ــدد م ــن ع ــع. ولك ــم املجتم ــن أهــداف وقي ــة م ــة وقريب ــر مرغوب تعت
االقتصاديــني، وعــىل رأســهم االقتصــادي املعــروف ميلتــون فريدمــان، 
يعرتضــون عــىل أن يكــون للــركات مســؤوليات تجــاه املجتمــع: “األفــراد 

ــة للــركات ســيقوم معهــد “مــاس”  يســتند النــص اىل دراســة عــن املســؤولية اإلجتامعي   -1
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فقــط تقــع عليهــم مســؤولية اجتامعيــة أمــا الركــة فهــي شــخصية 
ــان أن  ــد فريدم ــة”. ويؤك ــؤوليات اعتباري ــوى مس ــل س ــة ال تتحم اعتباري
املســؤولية االجتامعيــة الوحيــدة للــركات هــي تعظيــم الربــح، وأن القيــام 
بأعــامل لصالــح املجتمــع والبيئــة يتعــارض مــع الهــدف األســايس للــركات 
ــريا  ــا كث ــد به ــذه اآلراء ال يعت ــن ه ــاح. ولك ــم األرب ــو تعظي ــامل، وه واألع
اآلن. ذلــك ألّن مســاهمة الــركات التــي ترمــي اىل تقديــم منافــع إضافيــة 
ــة لعملهــا.  ــة والقانوني للمجتمــع هــي مســتقلة عــن املتطلبــات االقتصادي
ــات  ــوارد وخدم ــن م ــتفيد م ــركات تس ــوة إىل أّن ال ــاس الدع ــود أس ويع
متعــددة يوفرهــا املجتمــع لهــا دون مقابــل مبــارش، مثــل البنيــة التحتيــة 
ــن  ــا. م ــي والســيايس وغريه ــتقرار االجتامع ــة واالس ــوة العامل ــل الق وتأهي
ــس  ــا تنعك ــا م ــركات غالب ــة لل ــاهمة االجتامعي ــان املس ــرى ف ــة أخ ناحي
ايجابيــا عــىل ســمعتها عنــد عمائهــا وعنــد املســتهلكني، وهــو مــا يرتجــم 

ــا. ــا وأرباحه ــادة مبيعاته ــا يف زي أيض

غموض التعريف

بعــد مــرور أكــر مــن خمســة عقــود عــىل ظهــور فكــرة املســؤولية 
االجتامعيــة للــركات مــازال تعريــف املفهــوم غــري محــدد بشــكل قاطــع 
ــازال  ــك م ــة. كذل ــة أو دولي ــاذ، وطني ــوة انف ــن أن يكتســب ق ــث ميك بحي
املفهــوم موضــع جــدل، اذ يف حــني يعتقــد البعــض أن عــىل الــركات 
ــاريع  ــل مش ــب لتموي ــا تذه ــاميل أرباحه ــن إج ــة م ــغ مالي ــص مبال تخصي
ــات باســم  ــر تنمــوي ايجــايب، وهــو مــا يعــرف يف األدبي ــة ذات أث مجتمعي
برامــج  أن  يــرى آخــرون  للمســؤولية االجتامعيــة،  الســيايس”  “البعــد 
املســؤولية االجتامعيــة تهــدف حــرصاً إىل تحســني ســمعة رأس املــال 
ــاح، وهــو مــا يعــرف باســم “البعــد األدايئ/ ــادة األرب ــة لغــرض زي والدعاي

ــداف  ــق األه ــركات لتحقي ــاق ال ــإن إنف ــرية، ف ــة األخ اإلداري”. ويف الحال
ــن  ــة، ولك ــة ايجابي ــارا اجتامعي ــؤدي أيضــا اىل آث ــة والتســويقية ي الرتويجي

ــا.  ــدودة غالب ــات مح ــة وذات تبع ــون جانبي ــار تك ــذه اآلث ه

تعاريف ومفاهيم اقتصادية:
املسؤولية االجتامعية للرشكات

Corporate Social Responsibility, )CSR(
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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 تفســريات مختلفــة حــول مــا ميكــن أن تكــون الــركات مســؤولة 
عنــه وقــادرة عــىل توفــريه. يتــم الرتكيــز يف الســياق األمريــي عــىل االلتــزام 
األخاقــي و”الخــريي” للــركات لتوفــري خدمــات الرعايــة االجتامعيــة 
األساســية والرعايــة للعاطلــني والفقــراء. ولكــن توفــري هــذه الخدمــات هــو 
ــان  ــك ف ــة، ولذل ــة الغربي ــاه األوربي ــة يف أنظمــة الرف مــن مســؤولية الدول
مجــال النشــاط االجتامعــي للــركات األوربيــة يختلــف عــن املجــال املتوقع 
لعمــل الــركات األمريكيــة. ولقــد تولــت الحكومــات األوربيــة خــال العقد 
األخــري مهــام تحفيــز وقيــادة املســؤولية االجتامعيــة للــركات. كــام تبنــت، 
ــرصف  ــىل الت ــركات ع ــة لتشــجيع ال ــات عام ــع، سياس ــاق واس ــىل نط وع
بطريقــة مســؤولة ومســتدامة. وهــذا عــىل العكــس مــن الواليــات املتحــدة، 
حيــث السياســات يف هــذا املجــال مــا تــزال محــدودة. ويعــود هــذا اىل أن 
ــق أهــداف  ــة لتحقي ــاً للعمــل مــع الحكوم ــر تقب ــا أك ــركات يف أوروب ال
تتعلــق بالبيئــة وظــروف العمــل، كــام انهــا معتــادة عــىل العمــل يف بيئــة 

مؤطــرة بقوانــني متشــددة. 

املسؤولية االجتامعية عىل املستوى الدويل

ــرن املــايض، حقــق  ــر التجــاري يف أواخــر الق ــة والتحري مــع صعــود العومل
ــركات  ــني ال ــدا ب ــاراً متزاي ــاً وانتش ــة رواج ــؤولية االجتامعي ــوم املس مفه
ورجــال األعــامل عــىل املســتوى الــدويل. وقامــت األمــم املتحــدة يف العــام 
 )UN Global Compact( العاملــي”  “العقــد  مبــادرة  بتأســيس   1999
ــي السياســات املســتدامة  ــامل عــىل تبن ترمــي اىل “تشــجيع األعــامل يف الع
واملســؤولة اجتامعيــا، وتشــجيع اصــدار التقاريــر عنهــا”.  ويوصــف العقــد 
العاملــي بأنــه أكــر مبــادرة للمســؤولية االجتامعيــة للــركات، مــن خــال 
االلتــزام الطوعــي بعــرة مبــادئ تتعلــق بحقــوق اإلنســان، حقــوق العامل، 
وضــامن عــدم التمييــز ضــد النســاء، ومنــع عاملــة األطفــال، وحاميــة البيئة، 
ومحاربــة الفســاد. ويبلــغ عــدد الــركات التــي التزمــت مببــادئ املبــادرة 
ــذه  ــت ه ــامل. وقام ــاء الع ــة يف أنح ــة مختلف ــن 164 دول ــة م 9,819 رشك
الــركات بإصــدار أكــر مــن 56,500 تقريــر عــن نشــاطاتها وانجازاتهــا يف 

ــادرة. ــادئ العــرة للمب مجــال تطبيــق املب

تجربة الصني والهند: قيادة الدولة والزامية القانون

عانــت الــركات الصينيــة يف العقــد املــايض مــن فضائــح متعــددة تتعلــق 
باألغذيــة الفاســدة واملبــاين املتهالكــة واالســتغال الجائــر للعــامل والتلــوث 
ــام  ــىل أخــذ زم ــة ع ــة الصيني ــح الحكوم ــي. وأجــرت هــذه الفضائ الصناع
املبــادرة لصياغــة وتحفيــز التــزام الــركات باملســؤوليات االجتامعيــة. 
ــكل  ــي تش ــركات، الت ــن ال ــدد م ــة ع ــأن ملكي ــط ب ــه مرتب ــذا التوج وه
العمــود الفقــري لاقتصــاد الصينــي، تعــود للدولــة، وهــو مــا جعــل 
صياغــة املســؤولية االجتامعيــة للــركات وتطبيقهــا يف الصــني يختلــف عــن 
النمــوذج الطوعــي للمســؤولية االجتامعيــة يف الــدول الغربيــة. فالحكومــة 
ــدى  ــاس م ــؤرشات لقي ــع م ــة وتض ــؤولية االجتامعي ــزام باملس ــرض االلت تف

ــا.  ــركات به ــزام ال الت

ــؤولية  ــادئ املس ــرض مب ــة بف ــت الحكوم ــد قام ــد فلق ــبة للهن ــا بالنس أم
االجتامعيــة يف قانــون الــركات يف العــام 2013. وكانــت بذلــك الدولة األوىل 
ــون  ــزم القان ــركات. أل ــة لل ــؤولية االجتامعي ــت املس ــي قونن ــامل الت يف الع
الــركات التــي تزيــد أرباحهــا الســنوية عــن مليــون دوالر بتخصيــص %2 

ــة.  ــؤولية االجتامعي ــىل للمس ــاق ع ــل لإلنف ــىل األق ــا ع ــايف أرباحه ــن ص م
وحــدد القانــون مجــاالت اإلنفــاق بالتعليــم ومحاربــة الجــوع والفقــر ونــر 
ــة  ــتدامة البيئي ــاالت االس ــة اىل مج ــاث، اضاف ــور واإلن ــني الذك ــاواة ب املس
ــة  ــة للتنمي ــق الحكومي ــاهمة يف الصنادي ــي واملس ــرتاث الوطن ــة ال وحامي
الريفيــة. ولقــد ازداد إنفــاق الــركات الهنديــة عــىل املســؤولية االجتامعيــة 
مــن نحــو 335 مليــون باونــد اســرتليني عــام 2013 إىل 2,630 مليــون بعــد 
إقــرار القانــون. لكــن النظــام مــازال يعــاين مــن قصــور يف التطبيــق ومــن 
تهــرب بعــض الــركات مــن التزاماتهــا القانونيــة ومــن التحايــل كــام تؤكــد 

ــة االســتقصائية. ــر الصحفي بعــض التقاري

املسؤولية االجتامعية للرشكات يف فلسطني: جهد مشرتك أم نشاطات 
فردية؟

ــج  ــايل برام ــوق امل ــة يف الس ــطينية املدرج ــركات الفلس ــم ال ــى معظ تتبن
للمســؤولية االجتامعيــة. ويف حــني حــددت بعــض الــركات مجــاالت 
ــع  ــام املجتم ــاً أم ــاب مفتوح ــرى الب ــت رشكات أخ ــا، ترك ــددة لتدخله مح
ــدور  ــر ال ــات للحصــول عــىل دعــم. يظهــر مــن تقري ــم طلب املحــي لتقدي
املجتمعــي للبنــوك )2017( أن مســاهامت املســؤولية االجتامعيــة للبنــوك 
ــدول 1.  ــح الج ــام يوض ــة ك ــة واإلغاث ــم، الصح ــاالت التعلي ــزت يف مج ترك

الجدول 1: توزع مساهامت املصارف يف فلسطني عىل
 املسؤولية االجتامعية )2017(

عدد الرشاكات املؤسساتيةمبلغ املساهمة )دوالر(املجال

1,589,829208التعليم

1,235,18943الصحة

1,160,83642اإلغاثة

جمعية البنوك يف فلسطني. الدور املجتمعي للبنوك 2017.

ــذي دعــت  ــة األول” ال عقــد يف العــام 2015 “مؤمتــر املســؤولية االجتامعي
لــه ســلطة النقــد الفلســطينية وجمعيــة البنــوك. وهــدف املؤمتــر إىل 
تعزيــز مفهــوم املســؤولية االجتامعيــة للــركات والراكــة بــني القطاعــات 
املختلفــة. ودعــت احــدى توصيــات املؤمتــر اىل تأســيس صنــدوق مشــرتك 
ــدوق  ــات للصن ــارف بترع ــاهم املص ــث تس ــة بحي ــؤولية االجتامعي للمس
ــة مــن  ــذ برامــج للمســؤولية االجتامعي ــدوره تنفي ــوىل ب ــذي يت املشــرتك ال
خــال إدارة خاصــة لــه. ولكــن فكــرة الصنــدوق املشــرتك للمســؤولية 
االجتامعيــة مل تلــق ترحيبــا مــن الــركات الفلســطينية التــي تفضــل تنفيــذ 
ــة دور  ــل رعاي ــارشة، مث برامجهــا وترعاتهــا مــع املؤسســات املســتفيدة مب
ــات  ــن الجامع ــدد م ــع ع ــية م ــة الشمس ــد الطاق ــاريع تولي ــام أو مش األيت
أو تقديــم عــدد مــن املنــح الدراســية، إضافــة إىل دعــم املهرجانــات 
ــات التــي تتلقــى دعــام مــن أكــر مــن رشكــة يف نفــس الوقــت  واالحتفالي

ــا.  ــام بينه ــة في لكــن دون رشاك

بــأن تجميــع مخصصــات  املشــرتك  الصنــدوق  فكــرة  أنصــار  يحاجــج 
ــأنه  ــن ش ــة م ــات الوطني ــو األولوي ــا نح ــة وتوجيهه ــؤولية االجتامعي املس
تعظيــم االســتفادة مــن املســؤولية االجتامعيــة للــركات، وتخفــف العــبء 
عــىل الحكومــة مــن خــال تقديــم خدمــات لريحــة أوســع مــن الفئــات 
املحتاجــة والتــي مل تتمكــن الحكومــة مــن خدمتهــا. لكــن يعــارض آخــرون 
هــذه الفكــرة مــن منطلــق أن تجميــع مخصصــات املســؤولية االجتامعيــة 
يف صنــدوق مشــرتك يحــرم الــركات املنفــردة مــن تحقيــق الظهــور الــكايف 
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أو متابعــة اهتامماتهــا االجتامعيــة الخاصــة مبــا يخــدم مصلحــة كل رشكــة، 
خصوصــا بظــل التفــاوت الكبــري يف امليزانيــات املخصصــة للمســؤولية 

ــركات.  ــني ال ــة ب االجتامعي

يظهــر مــن خــال تتبــع برامــج املســؤولية االجتامعيــة للركات يف فلســطني 
ــني  ــدم تحس ــي تخ ــات الت ــة والترع ــم الرعاي ــىل تقدي ــركات ع ــز ال تركي
ســمعة الركــة وإظهــار اســمها يف املحــل األول. وهــذا يعنــي هيمنــة البعــد 
األدايئ للمســؤولية االجتامعيــة عــىل تفكــري الــركات وعــىل أولويــة زيــادة 
ــاالت  ــتنباط مج ــاك رضورة الس ــدو أن هن ــور. ويب ــدف الظه ــاح وه األرب

وآليــات عمــل بحيــث تــؤدي جهــود القطــاع الخــاص يف حقــل املســؤولية 
ــة  ــات االجتامعي ــاء بالحاج ــور والوف ــديف الظه ــق ه ــة اىل تحقي االجتامعي
ــة  ــوم هيئ ــال أن تق ــذا املج ــة يف ه ــول املقرتح ــد الحل ــال. وأح ــكل فع بش
اجتامعيــة، تحظــى باالحــرتام 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 بــني املشــاريع التــي حددتهــا الهيئــة. 
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20132014201520162017املؤرش
2017* 2018

الربع الثاينالربع األولالربع الرابعالربع الثالثالربع الثاين

السكان )ألف نسمة(
4,327.74,429.14,530.44,632.04,733.44,720.74,644.74,670.04,808.94,839.1فلسطني

2,643.42,696.72,750.02,803.42,856.72,850.02,810.12,823.42,897.02,913.1الضفة الغربية
1,684.31,732.41,780.41,828.61,876.71,870.71,834.61,846.61,911.91,926.0قطاع غزة

سوق العمل
885.0917.0963.0980.5948.7924.9949.8966.4935.4921.7عدد العاملني )ألف شخص(

43.645.845.845.845.345.246.343.945.445.9نسبة املشاركة )%(
23.426.925.926.927.729.229.624.830.232.4معّدل البطالة )%(
18.617.717.318.217.920.318.913.618.319.1-   الضفة الغربية

32.643.941.041.743.944.246.943.049.153.7-   قطاع غزة

الحسابات القومية )مليون دوالر(
12,476.012,715.612,673.013,425.714,498.13,653.73,728.33,728.83,689.93,559.5الناتج محي إجاميل

11,062.611,840.411,805.112,337.712,844.73,201.23,386.63,173.83,182.93,258.5-    اإلنفاق االستهايك الخاص
3,381.73,478.23,429.53,530.33,809.8990.4892.71,068.6977.5904.3-    اإلنفاق االستهايك الحكومي
2,707.32,415.02,677.42,827.03,305.6776.0879.6894.9876.7837.3-    التكوين الرأساميل اإلجاميل

2,071.82,172.32,338.12,381.02,692.7678.2671.3717.9713714.3-    الصادرات
6,804.07,208.97,537.67,626.78,066.71,974.62,090.52,104.52,072.32,141.5-    الواردات )-(

الناتج املحيل للفرد )دوالر(
3,064.83,051.72,973.13,080.13,254.6823.3834.2828.6815.4781.5باألسعار الجارية

3,015.52,940.72,973.13,044.43,072.4765.3783.6772.4746.2735.8باألسعار الثابتة )أسعار 2015(
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()5,036.7()4,732.2(امليزان التجاري
1,160.31,482.41,712.21,896.01,991.9418.7558.6544.3568.9603.7ميزان الدخل

1,188.51,405.31,421.41,408.61,818.6386.7417.0538.7348.3450.2ميزان التحويات الجارية
)373.3()442.1()303.6()443.7()491.1()1,563.7()1,941.6()2,066.0()2,149.0()2,383.4(ميزان الحساب الجاري

أسعار الرصف والتضخم
3.6113.5773.8843.8403.6033.5943.5593.5123.4613.573سعر رصف الدوالر مقابل الشيكل
5.0935.0465.4835.4185.0835.0735.0194.9534.8815.037سعر رصف الدينار مقابل الشيكل

0.26)0.60(0.43)0.49()0.47(0.21)0.22(1.721.731.43معّدل التضخم )%(1

املالية العامة )عىل األساس النقدي، مليون دوالر(
2,319.92,791.22,891.43,552.03,651.31,040.0722.3976.9988.6861.3صايف اإليرادات املحلية )مبا فيها املقاصة(

3,250.73,445.93,424.93,661.63,794.81,107.0782.61,059.7933.2886.1النفقات الجارية
168.4160.9176.4216.5257.955.053.0113.446.659.4النفقات التطويرية

)84.2(8.8)196.2()113.3()122.1()401.4()326.2()709.9()815.6()1,099.2(فائض/عجز املوازنة الكي )قبل املنح(
1,358.01,230.4796.8766.3720.4111.6125.9254.280.3156.4إجاميل املنح واملساعدات

12.558.08972.2)10.5(258.7414.886.9440.1319.0فائض/ عجز املوازنة الكي )بعد املنح(
2,376.22,216.82,537.22,483.82,523.22,492.72,526.02,523.22,448.82367.6الدين العام الحكومي

القطاع املرصيف )مليون دوالر(
11,190.711,815.412,602.314,196.415,850.215,348.115,461.015,850.215,916.715,808.3موجودات/ مطلوبات املصارف

1,360.01,464.01,461.71,682.41,892.71,744.51,804.61,892.71,926.81,845.8حقوق امللكية
8,303.78,934.59,654.610,604.611,982.511,379.511,526.811,982.512,002.311,993.1ودائع الجمهور

4,480.14,895.15,824.76,871.98,026.07,528.97,761.98,026.08,175.48,260.0التسهيات االئتامنية

املؤرشات االقتصادية الرئيسية يف فلسطني 2013 - 2018

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

2 أرقام 2018 هي بيانات أولية عرضة للتنقيح والتعديل.
األرقام بني األقواس هي أرقام سالبة.

ماحظة 1: بيانات السكان منتصف العام 2017-2013 تعتمد عىل التقديرات الخاصة بالتعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت 2017
ماحظة 2: تم تحديث بيانات منتصف العام 2017 املقّدرة استناداً إىل النتائج النهائية للتعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت 2017.

ماحظة 3: أعداد العاملني لألعوام ما قبل 2017 تعتمد عىل التقديرات الخاصة بالتعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت 2007 وسيتم تحديثها وفقاً للنتائج النهائية للتعداد العام 2017.


