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الربع الثالث 2018 باالرقام:

الناتــج املحــيل اإلجــاميل: ارتفــع الناتــج املحــي اإلجــايل بنحــو 4% خــال الربــع   •
ــة  ــام 2015، نتيج ــة لع ــعار الثابت ــابق باألس ــع الس ــع الرب ــة م ــث 2018 مقارن الثال
منــو بنســبة 4.4% يف الضفــة الغربيــة ومنــو مبقــدار 2.5% يف قطــاع غــزة. وانعكــس 
هــذا يف ارتفــاع حّصــة الفــرد مــن الناتــج املحــي بنحــو 3.8% يف الضفــة و1.8% يف 
القطــاع. ولكــن حّصــة الفــرد مــن الناتــج املحــي يف الربــع الثالــث 2018 تراجعــت 

ــع املناظــر 2017.  ــة بالرب ــدار 1.1% يف الضفــة و9.3% يف القطــاع مقارن مبق
التشــغيل والبطالــة: انخفــض معــّدل البطالــة يف فلســطني يف الربــع الثالــث 2018   •
ــل إىل %31.7  ــابق، ووص ــع الس ــه يف الرب ــّا كان علي ــة ع ــة مئوي ــو 0.7 نقط بنح
ــت نســبة املســتخدمني بأجــر  ــا وصل ــة و54.9% يف القطــاع(. ك )17.3% يف الضف
يف القطــاع الخــاص الذيــن يتقاضــون أجــراً شــهرياً أقــل مــن الحــد األدىن لألجــور يف 
ــر  ــع املناظ ــتواها يف الرب ــن مس ــوظ م ــكل ملح ــي أدىن بش ــطني إىل 31%، وه فلس

ــت %38. ــني بلغ 2017 ح
املاليــة العامــة: بلــغ اإلنفــاق العــام خــال الربــع الثالــث مــن العــام 2018 نحــو   •
3.3 مليــار شــيكل. كــا بلــغ التمويــل الخارجــي لدعــم املوازنــة نحــو 522 مليــون 
شــيكل )58% منهــا مــن الــدول العربيــة(، يف حــني بلــغ التمويــل الخارجــي لدعــم 
اإلنفــاق التطويــري 171.3 مليــون شــيكل. باملقابــل، بلغــت املتأخــرات املرتتبــة عــى 
الحكومــة خــال هــذا الربــع 724.7 مليــون شــيكل. وتراجــع الديــن العــام بنحــو 

ــار دوالر.  ــغ نحــو 2.4 ملي ــع الســابق ليبل ــة بالرب 0.5% مقارن
ــو %0.4  ــث 2018 بنح ــع الثال ــة يف الرب ــهيات االئتاني ــت التس ــارف: ارتفع املص  •
مقارنــة مــع الربــع الثــاين مــن العــام نفســه لتصــل إىل نحــو 8.3 مليــار دوالر، %14 
ــد نحــو 12.2  ــة عن ــع غــر املرصفي ــل اســتقرت الودائ ــام. باملقاب ــا للقطــاع الع منه

ــرتة.  ــار دوالر خــال نفــس الف ملي
بورصــة فلســطني: بلغــت القيمــة الســوقية ألســهم الــرشكات املدرجــة يف بورصــة   •
ــث 2018، منخفضــًة مبــا نســبته %3  ــع الثال ــة الرب ــار دوالر نهاي فلســطني 3.7 ملي
ــد  ــق مــؤرش القــدس عن ــث يف العــام املــايض. وأُغل ــع الثال ــة الرب ــة مــع نهاي مقارن
ــًة مــع نهايــة الربــع الثالــث مــن  حاجــز 528.8 نقطــة بانخفــاض قــدره 7% مقارن

العــام املــايض.
الســيارات: وصــل عــدد الســيارات الجديــدة واملســتعملة )املســّجلة للمــرة األوىل(   •
يف الضفــة الغربيــة 8,361 ســيارة يف الربــع الثالــث 2018، 79% منهــا ســيارات 

ــل. ــن إرسائي ــي وم ــوق الخارج ــن الس ــتعملة م مس
ــث  ــع الثال ــطني 0.49% يف الرب ــم يف فلس ــّدل التضخ ــغ مع ــعار: بل ــم واألس التضخ  •
ــن  ــة مل ــّوة الرشائي ــاض يف الق ــن االنخف ــذا ع ــّر ه ــابق. ويع ــع الس ــة بالرب مقارن
يتلقــون ويرصفــون دخلهــم بعملــة الشــيكل. أّمــا الذيــن يتلقــون دخلهــم بالــدوالر 
والدينــار وينفقــون كامــل مرصوفاتهــم بالشــيكل، فــإّن قوتهــم الرشائيــة ارتفعــت 

ــوايل.  ــى الت ــر ع ــابق واملناظ ــع الس ــة بالرب ــو 1.25% و1.56% مقارن بنح
ــث 2018 إىل  ــع الثال ــات يف الرب ــزان املدفوع ــز مي ــل عج ــات: وص ــزان املدفوع مي  •
444.7 مليــون دوالر نتيجــة عجــز يف الـــميزان التجــاري )1.5 مليــار دوالر(، مقابــل 
فائــض يف ميــزان الدخــل )608.8 مليــون دوالر(، وفائــض يف ميــزان التحويــات 

الجاريــة )467.1 مليــون دوالر(.

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 55 / 2018
2

1- الناتج املحيل اإلجاميل1 

ــواع  ــة أن ــة لكافّ ــة النقدي ــايل، أي القيم ــي اإلج ــج املح ــهد النات ش
ــطيني،  ــاد الفلس ــا يف االقتص ــم إنتاجه ــي يت ــات الت ــع والخدم البضائ
ــع  ــع الرب ــة م ــث 2018 مقارن ــع الثال ــاً بنحــو 4% خــال الرب ارتفاع
ــة  الســابق ليصــل إىل 3,486.5 مليــون دوالر )مقاســا باألســعار الثابت
ــة  ــة الغربي ــني 80% يف الضف ــي ب ــج املح ــوزع النات ــام 2015(. وت لع
ــة  ــني 4.4% يف الضف ــو ب ــوزع النم ــا ت ــزة. ك ــاع غ ــي يف قط والباق
الغربيــة مقابــل منــو مبقــدار 2.5% يف قطــاع غــزة. أّمــا بالنســبة 
ــع ر3  ــن )ر3 2018 م ــني املتناظري ــني الربع ــام ب ــال الع ــر خ للتغ
2017( فلقــد تراجــع الناتــج املحــي بنســبة 0.5% يف فلســطني، بواقــع 
منــو 1.2% يف الضفــة وتراجــع 6.5% يف القطــاع )انظــر الشــكل 1-1(

 
أّدى االرتفــاع يف الناتــج املحــي يف الربــع الثالــث، مصحوبــاً مــع 
الزيــادة يف عــدد الســكان، إىل ارتفــاع حّصــة الفــرد مــن الناتــج 
املحــي بنحــو 3.4% مقارنــة مــع الربــع الســابق. أمــا عنــد املقارنــة 
بــني الربعــني املتناظريــن فــإن حصــة الفــرد انخفضــت بنســبة %2.9 

ــدول 1-1(.  ــر الج )انظ
 

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

الربع الثالث 

2017

الربع الثاين 

2018

الربع الثالث 

2018

783.6735.8760.5فلسطني

1,068.01,018.11,056.5- الضفة الغربية

393.5350.8357.1- 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 القطــاع 
يف الناتــج املحــي لفلســطني )انظــر الشــكل 1-2(، إذ تابعــت حّصــة 

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.
ــاك  ــه هن ــوام 2017-2018، وعلي ــاع األع ــرايف ألرب ــع الجغ ــب التوزي ــل نس ــم تعدي - ت

ــابق. ــب الس ــواردة يف املراق ــات ال ــن البيان ــاف ع اخت

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

)*( البيانات باستثناء الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إرسائيل عام 1967.
 - تم تعديل نسب التوزيع الجغرايف ألرباع األعوام 2017-2018، وعليه هناك اختاف عن البيانات الواردة يف املراقب السابق

قطــاع غــزة يف الناتــج املحــي اإلجــايل لفلســطني يف اإلنخفــاض 
ــع  ــة م ــث 2018 مقارن ــع الثال ــة( يف الرب ــة مئوي ــدار 0.3 نقط )مبق
الربــع الثــاين 2018. وتبلــغ حّصــة قطــاع غــزة اآلن نحــو 20% مقارنــة 
مــع 25% يف الربــع الثالــث 2008. كــا ازدادت الفجــوة بنســبة أكــر 
ــاع  ــة وقط ــة الغربي ــي يف الضف ــج املح ــن النات ــرد م ــة الف ــني حّص ب
غــزة نظــراً لزيــادة الســكان األعــى يف القطــاع. وال تزيــد حّصــة الفــرد 
ــرد يف  ــة الف ــث حّص ــج املحــي اآلن عــن ثل ــن النات يف قطــاع غــزة م

الضفــة الغربيــة.

بنية الناتج املحيل اإلجاميل

ــايل  ــي اإلج ــج املح ــة يف النات ــات اإلنتاجي ــة القطاع ــت حّص ارتفع
لفلســطني بنحــو 0.3 نقطــة مئويــة بــني الربــع الثالــث 2018 والربــع 
الثــاين   2018 نتيجــة ارتفــاع مســاهمة قطــاع الصناعــة واالنشــاءات. 
ــة،  ــة مئوي ــدار 0.4 نقط ــات مبق ــاع الخدم ــة قط ــت حص ــا ارتفع ك
مقابــل انخفــاض يف حّصــة قطــاع االدارة واألمــن )انظــر الشــكل 3-1(. 
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2- سوق العمل1 

القــوة البرشيــة، حســب تعريــف الجهــاز املركــزي لإلحصــاء، هــي عــدد 
الســكان الذيــن تزيــد أعارهــم عــى 15 ســنة. بلغــت القــوة البرشيــة 
ــا  ــث 2018. أّم ــع الثال ــخص يف الرب ــف ش ــو 2,996 أل ــطني نح يف فلس
القــوى العاملــة، وهــي عــدد األشــخاص العاملــني والذيــن يبحثــون عــن 
عمــل، فلقــد بلغــت 1,407 ألــف. وتتــوزع القــوى العاملــة بــني العاملني 
والعاطلــني عــن العمــل. وعــى ذلــك فــإّن الفــارق بــني القــوى العاملــة 
وعــدد العاملــني يقيــس أعــداد العاطلــني. ويوّضــح الشــكل 2-1 العاقــة 
بــني هــذه املتغــرات مــع عــدد الســكان الــكي يف الربــع الثالــث 2018.

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

الربع الثالث 2018

العمــل  املشــاركة يف ســوق  نســبة  أّن   )1-2( الشــكل  مــن  ياحــظ 
الفلســطيني )أي نســبة القــوى العاملــة إىل القــوة البرشيــة( تبلــغ نحــو 
ــكان  ــراط الس ــدى انخ ــن م ــبة ع ــذه النس ــّر ه ــطني. وتع 47% يف فلس
فــوق عمــر 15 ســنة يف ســوق العمــل. ونســبة املشــاركة يف ســوق العمــل 
يف فلســطني قريبــة مــن املعــدل العــام يف منطقــة الــرشق األوســط، حيــث 
بلغــت هــذه النســبة يف تركيــا مثــاً 48%. ولكّنهــا منخفضــة مقارنــة مــع 
املســتويات العامليــة، فقــد بلغــت هــذه النســبة يف دول أمريــكا الاتينيــة 
ــا الجنوبيــة. 2 وهــذا باألســاس يعــود اىل انخفــاض  63%، و61% يف كوري
مشــاركة النســاء يف ســوق العمــل يف فلســطني )كــا تــم نقاشــه بالتفصيل 

يف الصنــدوق رقــم 2 يف املراقــب االقتصــادي الربعــي عــدد 51(.

توزيع العاملة

ارتفــع عــدد العاملــني يف فلســطني مبقــدار 4.2% بــني الربــع الثــاين 2018 
والربــع الثالــث 2018 )ارتفــاع بنســبة 6% يف الضفــة مقابــل انخفــاض 
ــوا  ــف توزع ــني إىل 960.7 أل ــدد العامل ــل ع ــاع(. ووص ــو 1% القط بنح
حســب مــكان العمــل، بــني 61% يف الضفــة الغربيــة و25% يف القطــاع 
و14% )نحــو 132 ألــف عامــل( عامــل يف إرسائيــل واملســتعمرات. أّمــا 
بالنســبة لتوزيــع العاملــني حســب قطــاع العمــل يف الربــع الثالــث 
2018، فــإن نحــو ُخمــس العاملــني يعملــون يف القطــاع العــام، وترتفــع 

هــذه النســبة إىل 35% يف قطــاع غــزة )انظــر الشــكل 2-2(.  
ــح  ــطيني 2018، مس ــاء الفلس ــزي لإلحص ــاز املرك ــم: الجه ــذا القس ــام يف ه ــدر األرق مص  -1

القــوى العاملــة، رام اللــه- فلســطني.
قاعدة بيانات البنك الدويل.  -2

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.

اإلنفاق عىل الناتج املحيل

ــع  ــج املحــي اإلجــايل بــني الرب ــغ الرتاجــع املطلــق يف قيمــة النات بل
الثالــث 2018 والربــع الثالــث 2017 نحــو 15.8 مليــون دوالر )وهــو 
ــذا  ــق ه ــاه(. وتحق ــاء اع ــا ج ــدار 0.5% ك ــاً مبق ــل تراجع ــا ميث م
ــاص(  ــي والخ ــتهايك )الحكوم ــاق االس ــن اإلنف ــاع كل م ــة ارتف نتيج
ــون دوالر.  ــو 39.3 ملي ــتثار بنح ــون دوالر، واالس ــدار 44.4 ملي مبق
ولكــن هــذه الزيــادة متــت موازنتهــا بارتفــاع أكــر يف قيمــة الــواردات 
)مطروحــا منهــا قيمــة الصــادرات( بلــغ 100.4 مليــون دوالر. أي أن 
الزيــادة يف اإلســتهاك واإلســتثار تــم متويلهــا عمليــا بارتفــاع أكــر يف 
صــايف اإلســتراد )انظــر الشــكل 1-4 الــذي يصــور بنــود اإلنفــاق عــى 

الناتــج املحــي بالنســب املئويــة(. 
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يعــرض الشــكل 2-3 التــوزع القطاعــي للعاملــني )مبــا فيهــم العاملــني يف 
ارسائيــل واملســتعمرات( يف الربــع الثالــث 2018. بلغــت نســبة العاملــني 
يف قطاعــات الخدمــات نحــو 34% مــن اإلجــايل ولكنهــا ترتفــع اىل %53 
يف قطــاع غــزة. كــا بلغــت نســبة العاملــني يف قطــاع البنــاء والتشــييد 
ــن %4  ــل م ــن أق ــة ولك ــة الغربي ــني يف الضف ــايل العامل ــن اج 24% م
ــارة  ــني يف التج ــت نســبة تشــغيل العامل ــزة، يف حــني تقارب ــاع غ يف قط

واملطاعــم والفنــادق يف كل مــن الضفــة والقطــاع، )حــوايل %22(. 
 

البطالة

بلــغ عــدد العاطلــني عــن العمــل يف فلســطني 445.8 ألــف شــخص يف 
الربــع الثالــث 2018. أمــا معــّدل البطالــة )أي نســبة العاطلــني عــن 
العمــل إىل عــدد األفــراد يف القــوى العاملــة( فلقــد وصــل إىل %32، 
وهــو مــا ميثــل ارتفاعــا مبقــدار نقطتــني مئويتــني عــا كان عليــه يف 
الربــع املناظــر 2017 ولكنــه أقــل بنحــو 0.7 نقطــة مئويــة عــن الربــع 
الســابق. وجــاء اإلرتفــاع يف معــدل البطالــة يف فلســطني بــني الربعــني 
املتناظريــن نتيجــة ارتفاعهــا يف قطــاع غــزة. اذ أن البطالــة ارتفعــت 
ــاط  ــدار 8 نق ــني مبق ــني الربع ــاث ب ــور واإلن ــط الذك ــاك يف أواس هن
مئويــة، يف حــني انخفضــت بــني الذكــور واإلنــاث يف الضفــة الغربيــة 

مبقــدار 1.6 نقــاط )انظــر الجــدول 1-2(.

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

ر3، 2018ر2، 2018ر3، 2017

الضفة 
الغربية

15.416.014.0ذكور

34.231.832.1إناث

18.919.117.3املجموع

قطاع 
غزة

39.444.546.3ذكور

71.178.378.0إناث

46.953.754.9املجموع

فلسطني

24.226.425.5ذكور

50.453.754.0إناث

29.632.431.7املجموع

من بني أبرز مواصفات البطالة يف فلسطني بشكل عام التايل: 
أّن البطالــة مرتفعــة يف أوســاط الشــباب مقارنــة مبســتواها   )1
العــام: بلــغ معــدل البطالــة بــني الشــباب الذيــن تــرتاوح 
ــاث و%41  ــد اإلن ــنة 48%، )80% عن ــني 15-24 س ــم ب أعاره
عنــد الذكــور(. وهــذا يــؤرّش عــى أّن نســبة كبــرة مــن العاطلــني 
عــن العمــل هــم مــن الداخلــني الجــدد إىل ســوق العمــل )انظــر 
ــال الشــباب  ــن “مســح انتق ــدوق ع الشــكل 2-4 وراجــع الصن
مــن التعليــم اىل ســوق العمــل” يف العــدد 47 مــن املراقــب مــن 

ــة الشــباب(. أجــل معلومــات أكــر عــن بطال
ــم بالنســبة للذكــور، ولكــن  ــزداد مــع نقــص التعلي ــة ت أّن البطال  )2
األمــر معكــوس عنــد اإلنــاث )انظــر الشــكل 2-5(: بلــغ معــّدل 
الذكــور  عنــد   %27 نحــو   2018 الثالــث  الربــع  يف  البطالــة 
الحاصلــني عــى تعليــم أقــل مــن ثانــوي، بينــا بلــغ 22% عنــد 
ذوي التعليــم الجامعــي. أّمــا بالنســبة لإلنــاث فــإّن معــدل بطالــة 
ــني  ــط ب ــل 40% فق ــي بلغــت 57% مقاب ــم الجامع ذوات التعلي
اللــوايت حصلــن عــى تعليــم أقــل مــن ثانــوي )انظــر الشــكل 5-2 

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

شكل 2-3: التوزيع النسبي للعاملني من فلسطني حسب النشاط 
االقتصادي الربع الثالث 2018 )نسبة مئوية %(

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

وراجــع الصنــدوق رقــم 1 يف العــدد )53( الــذي يوضــح أن ارتفــاع 
ــبة  ــر يف نس ــاع الكب ــود إىل االرتف ــات يع ــاث املتعل ــة اإلن بطال

ــات يف ســوق العمــل(.  مشــاركة املتعل
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األجور 

بلــغ متوســط األجــر اليومــي للعاملــني مــن فلســطني 125.3 شــيكل 
ــاً  يف الربــع الثالــث 2018. ولكــّن هــذا الرقــم املتوســط يخفــي تباين
كبــراً، أوالً بــني متوســط أجــر العاملــني يف الضفــة والقطــاع مــن جهــة، 
ــتعمرات  ــل واملس ــني يف إرسائي ــة العامل ــال الضف ــر ع ــط أج ومتوس
ــة  ــة الغربي ــر يف الضف ــط األج ــني متوس ــاً، ب ــة. وثاني ــة ثاني ــن جه م

واألجــر يف قطــاع غــزة )انظــر الجــدول 2-2(.

تُشــر 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 أفضــل مــن األجــر املتوســط، ألنّــه يعــر عــن املســتوى الــذي 
يحصــل نصــف العاملــني عــى أجــر أعــى منــه، والنصــف اآلخــر عــى 
أجــر أدىن منــه، يف حــني يخفــي األجــر املتوســط التبايــن الكبــر بــني 
العــال ذوي األجــر املرتفــع واألجــر املنخفــض. ياحــظ أن متوســط 
األجــر يف قطــاع غــزة يعــادل نحــو نصــف متوســط األجــر يف الضفــة، 
ــن  ــط م ــو 40% فق ــغ نح ــزة يبل ــاع غ ــر يف قط ــيط األج ــن وس ولك

وســيط األجــر يف الضفــة الغربيــة )انظــر الجــدول 2-2(. 

ــة العاملــني مبقــدار 1.3 شــيكل  ارتفــع متوســط األجــر اليومــي لكافّ
بــني الربــع الثــاين 2018 والربــع الثالــث 2018، نتيجــة ارتفــاع 
ــيكل(  ــدار 2.5 ش ــة )مبق ــة الغربي ــني يف الضف ــر العامل ــط أج متوس
ــض  ــيكل( وانخف ــتعمرات )4.2 ش ــل واملس ــض يف إرسائي ــا انخف بين
ــي  ــيط اليوم ــر الوس ــف األج ــيكل(. ومل يختل ــزة )2.4 ش ــاع غ يف قط
للعاملــني مــن فلســطني بــني الربــع الثــاين 2018 والربــع الثالــث 2018 
يف الضفــة الغربيــة بينــا ارتفــع للعاملــني يف إرسائيــل واملســتعمرات 
)مبقــدار 0.5 شــيكل( وانخفــض يف قطــاع غــزة  )مبقــدار 2.9 شــيكل(.

الحد األدىن لألجور

بلغــت نســبة الذيــن يتقاضــون أجــرا شــهريا أقــل مــن 1,450 شــيكل 
)وهــو مبلــغ الحــد األدىن لألجــور يف فلســطني( مــن املســتخدمني بأجر 
ــو  ــث 2018 نح ــع الثال ــال الرب ــطني خ ــاص يف فلس ــاع الخ يف القط
ــط  ــغ متوس ــا بل ــور(. ك ــني الذك ــاث، و31% ب ــني اإلن 31% )35% ب
األجــر الشــهري الــذي يتقاضــاه هــؤالء 782 شــيكل. أّمــا عنــد املقارنــة 
بــني الضفــة والقطــاع فــإّن 11% مــن املســتخدمني بأجــر يف القطــاع 
ــد األدىن  ــن الح ــل م ــرا أق ــون أج ــة يتقاض ــة الغربي ــاص يف الضف الخ
مقابــل 84% يف قطــاع غــزة )انظــر الجــدول 2-3(. أمــا عنــد املقارنــة 

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

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

مكان العمل
متوسط األجر 

اليومي
األجر الوسيط 

اليومي

110.4100.0الضفة الغربية

60.239.4قطاع غزة

243.7250.5إرسائيل واملستعمرات

125.3100.0املجموع

ــل  ــن يتقاضــون أجــرا أق ــإن نســبة الذي ــع املناظــر 2017 ف ــع الرب م
مــن الحــد األدىن يف الربــع الثالــث 2018 شــهدت انخفاضــا مبقــدار 7 
نقــاط مئويــة، ولكــن متوســط األجــر الشــهري لهــؤالء انخفــض أيضــا 

مــن 839 شــيكل اىل 782 شــيكل.

عاملة األطفال

ارتفعــت نســبة عالــة األطفــال يف الربــع الثالــث 2018 يف فلســطني 
مقارنــة مــع الربــع الثــاين بشــكل طفيــف ووصلــت إىل 3.1% )مــن 
ــني 10-17 ســنة(  ــرتواح أعارهــم ب ــن ت ــال الذي إجــايل عــدد األطف
مقارنــة مــع 2.5% يف الربــع الســابق. وتوزعــت النســبة بــني 4.3% يف 

الضفــة الغربيــة مقابــل 1.3% فقــط يف قطــاع غــزة.

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 الثالث 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

191352261311241,1811,0071,101الضفة الغربية

8178970474689498679قطاع غزة

27242314831598766873782فلسطني
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ــة للســكان يف  ــة والذهني ــات الفيزيائي ــرشي، أي الطاق ــال الب يلعــب رأس امل
بلــد مــا، دوراً أساســياً يف النمــو اإلقتصــادي طويــل األمــد. ولكــن اإلســتثار 
ــراً ألّن  ــؤولني، نظ ــدى املس ــة ل ــا باألولوي ــى دامئ ــذا ال يحظ ــال ه يف رأس امل
عوائــد اإلســتثار يف تنميــة الطاقــات البرشيــة ال تظهــر عــى املــدى القصــر 
وال تنعكــس بشــكل مبــارش يف زيــادة شــعبية السياســيني وحصــد املزيــد مــن 
األصــوات يف اإلنتخابــات. ولتجــاوز هــذا القصــور، وتأكيــداً ألهميــة اإلســتثار 
يف اإلنســان، عمــل البنــك الــدويل عــى تطويــر مــؤرش مركــب جديــد أطلــق 
عليــه اســم “مــؤرش رأس املــال البــرشي” )HCI(. وهــذا املــؤرش قريب الشــبه 
 ،)HDI( ”مــن املــؤرش اآلخــر الــذي طــوره البنــك، “مــؤرش التنميــة البرشيــة

والــذي بــات مــؤرشاً معتمــدا يف املحافــل الدوليــة ويف دراســات التنميــة. 1

مؤرش رأس املال البرشي2

يقيــس هــذا املــؤرش رأس املــال البــرشي الــذي يتوقــع أن ميتلكــه طفــل يولــد 
اليــوم حــني يبلــغ 18 ســنة مــن العمــر بظــل الــرشوط الصحيــة والتعليميــة 
الســائدة حاليــا يف الدولــة التــي يعيــش فيهــا. والهــدف مــن صياغــة املــؤرش 
تكميــم وتوضيــح كيــف تؤثــر اإلســتثارات يف الصحــة والتعليــم عــى 
إنتاجيــة العاملــني يف املســتقبل. واملــؤرش مركــب مــن ثاثــة مــؤرشات فرعية:

معــدل البقــاء )Survival(: نســبة األطفــال الذيــن يســتمرون عــى قيــد   •
ــال  ــات األطف ــدل وفي ــر، أو مع ــن العم ــة م ــن الخامس ــد س ــاة بع الحي

ــة. ــن الخامس ــت س تح
ــا باملتوســط  ــل عليه ــي يحصــل الطف ــم الت ــم. عــدد ســنوات التعلي التعلي  •
بــني ســن 4 و18 ســنة. متوســط ســنوات التعليــم هــذا يتــم ترجيحــه عــى 
ــج  ــل الرنام ــة )مث ــذ الدولي ــم التامي ــاءة تعل ــارات كف ــج اختب ــوء نتائ ض
الــذي يعــرف باســم “بيــزا” )PISA( والــذي ترعــاه منظمــة التعــاون 
والتطويــر اإلقتصــادي(.3  مقيــاس التعليــم عــى ذلــك يدمــج بــني “كميــة” 
ــدارس يف كل  ــاق بامل ــبة اإللتح ــار نس ــذ يف اإلعتب ــم، ويأخ ــة التعلي ونوعي
ــذوي  ــة )ل ــوف التمهيدي ــن الصف ــدءاً م ــدة، ب ــى ح ــة ع ــة تعليمي مرحل
ــنة(. ــا )15-18 س ــة العلي ــوف الثانوي ــاءاً بالصف ــنوات( وانته ــار 4-5 س األع

الصحــة: يتكــون مــؤرش الصحــة مــن مقياســني فرعيــني. األول هــو معــدل   •
ــنة  ــم 15 س ــغ عمره ــن يبل ــخاص الذي ــبة األش ــني، أي نس ــاء للبالغ البق
والذيــن يتوقــع لهــم أّن يصلــوا إىل 60 ســنة مــن العمــر. وهــذا مقيــاس 
ــودون  ــة التــي ســيعاين منهــا األطفــال املول تقريبــي لألمــراض غــر املميت
اليــوم عندمــا يكــرون بظــل الــرشوط الصحيــة الســائدة. املقيــاس الثــاين 
ــن  ــت س ــال تح ــبة األطف ــزُم )Stunting Rate(، أي نس ــدل التق ــو مع ه
الخامســة الذيــن تقــل أطوالهــم بالنســبة إىل أعارهــم عــن انحرافــني مــن 
ــة  ــب للبيئ ــو تقري ــؤرش ه ــذا امل ــني. وه ــال الطبيعي ــول األطف ــيط ط وس
الصحيــة التــي مــر بهــا الجنــني والرضيــع، وهــو يلخــص املخاطــر الصحيــة 
التــي يتوقــع أّن يعــاين منهــا األفــراد يف ســنواتهم األوىل، والتــي ميكــن أن 

يكــون لهــا نتائــج وخيمــة عــى حياتهــم ورفاههــم بعــد البلــوغ.

تكميم وتجميع املؤرشات الفرعية يف مؤرش واحد 

بعــد اختيــار املتغــرات املناســبة التــي تؤثــر يف القــدرة البرشيــة عــى العمــل، 
ــني  ــب خطوت ــإن تشــييد املــؤرش الجمعــي يتطل ــه العمــل، ف أي عــى إنتاجيت
أساســيتني. الخطــوة األوىل هــي تكميــم أثــر كل مــؤرش فرعــي عــى اإلنتاجيــة، 
ــطني واألردن يف  ــه يف فلس ــة” وتطبيقات ــة البرشي ــؤرش التنمي ــات “م ــة مكون ــر مراجع أنظ  -1

ــب. ــن املراق ــدد 44 م الع
2 Methodology for a World Bank Human Capital Index. Policy Research 

Working Paper No 8593. Sep 2018.
 http://documents.worldbank.org/curated/en/300071537907028892/pdf/

WPS8593.pdf
ــا يف  ــريب ويف دول املين ــامل الع ــم يف الع ــاءة التعلي ــن كف ــزا” ع ــر “بي ــة تقري ــر مراجع أنظ  -3

العــدد 26 والعــدد 34 مــن املراقــب.

صندوق 1: رأس املال البرشي يف فلسطني: نصف ما ميكن أن يكون عليه!

أي قيــاس كيــف ينعكــس التحســن الصحــي للفــرد مثــاً عــى قيمــة مــا يقــوم 
بانتاجــه. تــم هنــا اإلســتفادة مــن الدراســات التجريبيــة العديــدة “لرتجمــة” 
ــة  ــق بانتاجي ــام تتعل ــب وأرق ــة إىل نس ــم والصح ــة للتعلي ــؤرشات النوعي امل
العمــل يف الــدول املختلفــة. عــى ســبيل املثــال، وجــدت الدراســات التجريبيــة 
أّن كل ســنة تعليــم اضافيــة تــؤدي إىل زيــاة اإلحــراز )زيــادة اإلنتاجيــة( 
مبقــدار 8%. أّمــا بالنســبة للصحــة فــإّن املعلومــات التجريبيــة تؤســس لعاقــة 
بــني الصحــة واإلحــراز. وهــي تربــط بشــكل خــاص بــني اطــوال األفــراد، 
التــي تعكــس تراكــم الهــزات الصحيــة التــي مــروا بهــا خــال فــرتة الطفولــة 
واملراهقــة، وبــني اإلحــراز أو اإلنتاجيــة. أخــراً، بالنســبة ملــؤرش “البقــاء” فــإّن 

ــة العمــل املتوقعــة يتــم تخفيضهــا بكــر يعــادل معــدل البقــاء. إنتاجي

ــة  ــؤرشات الفرعي ــر امل ــع تأث ــة لجم ــاد طريق ــي يف إيج ــة ه ــوة الثاني الخط
الثاثــة عــى انتاجيــة العمــل معــا بهــدف التوصــل اىل مــؤرش جمعــي واحــد 
يســمح باملقارنــة عــر الزمــن وبــني الــدول. تــم لهــذا الغــرض أخــذ مســاهمة 
ــل.  ــع الوضــع األمث ــة م ــة العمــل بشــكل نســبي مقارن كل مــؤرش يف انتاجي
ــة بـــ 14  ــم هــو أن متــر كل طفل ــل للتعلي ــال، الوضــع األمث عــى ســبيل املث
ســنة تعليــم )نوعــي( حــني تبلــغ 18 ســنة مــن العمــر. اآلن، إذا كان عــدد 
ســنوات التعليــم الفعليــة للطفلــة 9 فقــط يتوقــع النتاجيتهــا أن تكــون عنــد 
البلــوغ أقــل مبقــدار 40% مــن اإلنتاجيــة املثــى.4 اعتــاداً عــى هــذا املنهــج 
يصبــح باإلمــكان وضــع مــؤرش جمعــي لــرأس املــال البــرشي يقيــس نســبة 
الخســارة يف إنتاجيــة العمــل املســتقبي نتيجــة عــدم كفايــة رشوط التعليــم 
والصحــة مقارنــة بالوضــع األمثــل، والوضــع األمثــل هــو حــني يقــي كافــة 
ــود  ــث يس ــنة، وحي ــم 18 س ــل بلوغه ــة قب ــة نوعي ــنة دراس ــال 14 س األطف
ــر  ــزم صف ــدل التق ــغ مع ــث يبل ــبة 100%، وحي ــني بنس ــاء البالغ ــدل بق مع
باملائــة. وتــرتاوح قيمــة هــذا املــؤرش، الــذي تــم تقديــره لنحــو 157 دولــة بــني 

ــدول و30% يف أدناهــا. 90% يف أفضــل ال

رأس املال البرشي يف فلسطني

يســجل الجــدول 1 ملخصــاً ألرقــام رأس املــال البــرشي يف فلســطني كــا 
توصلــت لهــا دراســة البنــك الــدويل. بلــغ املــؤرش يف فلســطني 55%، وهــو 
مــا يعنــي أّن الطفــل والطفلــة الذيــن يولــدون يف فلســطني اليوم ســتكون 
إنتاجيتهــم عندمــا يبلغــون 18 ســنة مــن العمــر 55% فقــط مــن مســتوى 
اإلنتاجيــة املمكــن يف حــال متتعــوا بتعليــم تــام وبصحــة كاملــة. الحــظ 
أوالً أّن املــؤرش أفضــل بالنســبة لإلنــاث، إذ يبلــغ 58% مقارنــة مــع %53 
للذكــور. وهــذا ناتــج عــن أدائهــن األفضــل يف كافــة املــؤرشات الفرعيــة، 
وبشــكل خــاص يف معــدل البقــاء حتــى 60 ســنة ويف التقييــم التعليمــي. 
وتفــوق اإلنــاث يف مــؤرش رأس املــال البــرشي يف فلســطني متســاوق مــع 

ماهــو الحــال عليــه يف كافــة الــدول تقريبــا.5

ــن  ــطني أدىن م ــرشي يف فلس ــال الب ــؤرش رأس امل ــة أّن م ــة الثاني املاحظ
ــط يف  ــن املتوس ــى م ــه أع ــا، ولكن ــؤرش يف دول املين ــة امل ــط قيم متوس
دول الرشيحــة الدنيــا مــن الدخــل املتوســط التــي تنتمــي لهــا فلســطني 
ــا مــا  ــي أّن أداء فلســطني أفضــل هن كــا يوضــح الجــدول. وهــذا يعن
ــة  ــة ثاني ــن ناحي ــا. م ــن متوســط مســتوى الدخــل فيه ــه م ميكــن توقع
فــإّن املــؤرش يف فلســطني قريــب مــن مســتواه يف األردن )56%( ولبنــان 
ــه أعــى بنســبة ملحوظــة مــن مســتواه يف تونــس )%51(  )54%(، ولكن
واملغــرب )50%(. ويعــود أهــم أســباب ذلــك إىل ارتفــاع متوســط ســنوات 

الطفلــة يف هــذا املثــال تعــاين مــن فقــدان 5 ســنوات تعليــم، وبافــرتاض أن كل ســنة تعليــم   -4
تزيــد اإلنتاجيــة مبقــدار 8%، اذن انتاجيــة هــذه الطفلــة ســتكون 40% أقــل مــن اإلنتاجيــة 

املثــى عنــد بلوغهــا 18 ســنة.
ياحــظ التقريــر أنــه كلــا كانــت الدولــة أكــر فقــرا كلــا كانــت الفجــوة يف قيمــة مــؤرش   -5

رأس املــال البــرشي بــني اإلنــاث والذكــور أضيــق.
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3- املالية العامة1 

االيرادات العامة 

شــهد الربــع الثالــث مــن العــام 2018 ارتفــاع صــايف اإليــرادات العامة 
ــة  ــع الســابق ونحــو 35% مقارن ــة بالرب ــح بنحــو 12.8% مقارن واملن
بالربــع املناظــر 2017، لتبلــغ مــا يقــارب 4.1 مليــار شــيكل2 . ويعــود 
ــو  ــة بنح ــرادات املقاص ــادة إي ــي إىل زي ــكل رئي ــاع بش ــذا االرتف ه
ــيكل،  ــار ش ــارب 2.4 ملي ــا يق ــغ م ــب، لتبل ــى الرتتي 23% و47%، ع
ــة خــال  ــة املقدم ــح واملســاعدات الخارجي ــاع املن ــة إىل ارتف باإلضاف
ــر  ــابق واملناظ ــع الس ــة بالرب ــو 24% و55%، مقارن ــع بنح ــذا الرب ه
عــى التــوايل، لتبلــغ حــوايل 693 مليــون شــيكل )أنظــر الجــدول 1-3(. 
وعــى العكــس مــن ذلــك فقــد انخفضــت إيــرادات الجبايــة املحليــة 
ــو  ــى بنح ــاءت أع ــا ج ــابق، ولكنه ــع الس ــة بالرب ــو 5.5% مقارن بنح
14% مقارنــة بالربــع املناظــر، لتبلــغ حــوايل 1.1 مليــار شــيكل. وجــاء 
ــبة  ــة بنس ــر الرضيبي ــرادات غ ــاض اإلي ــة انخف ــع نتيج ــذا الرتاج ه
ــى  ــت أع ــا كان ــاً بأنه ــابق، عل ــع الس ــة بالرب ــرة )35%( مقارن كب
بنحــو 4.6% مقارنــة بالربــع املناظــر. أمــا االيــرادات الرضيبيــة فقــد 
ارتفعــت بنحــو 18% و19% مقارنــة بالربــع الســابق واملناظــر، عــى 

ــغ نحــو 737 مليــون شــيكل )أنظــر الشــكل 1-3(. الرتتيــب، لتبل

مصــدر البيانــات يف هــذا الجــزء مــن ااملراقــب هــو: وزارة املاليــة، التقاريــر املالية الشــهرية   -1
للعــام 2018: العمليــات املاليــة – اإليــرادات والنفقــات ومصــادر التمويــل )أيلــول، 2018(.
ــو 123  ــت نح ــث 2018 بلغ ــع الثال ــة يف الرب ــات الرضيبي ــارة اىل أن اإلرجاع ــدر اإلش تج  -2

ــابق.. ــع الس ــون يف الرب ــو 78 ملي ــة بنح ــيكل مقارن ــون ش ملي

الدراســة النوعيــة يف فلســطني باملقارنــة مــع تونــس واملغــرب )وارتفــاع 
معــدل التقــزم أيضــاً يف حالــة املغــرب(. أخــراً، عــى الرغــم مــن ارتفــاع 
متوســط عــدد الســنوات التــي يقضيهــا األطفــال الفلســطينيون بالضفــة 
ــدر إىل 7.5  ــدد ينح ــذا الع ــنة( إال أّن ه ــدارس )11.4 س ــاع يف امل والقط
ــة  ــة بنوعي ــاق باملدرس ــنوات اإللتح ــدد س ــح ع ــد ترجي ــط عن ــنة فق س

الجدول 1: مكونات ومعدل رأس املال البرشي يف فلسطني ويف دول املينا 
والرشيحة الدنيا من دول الدخل املتوسط

ماحظة: السنوات تعود فقط عى األرقام والنسب الخاصة بفلسطني.
*العامة الدنيا هي 300 والقصوى 625.

http://databank.worldbank.org/data/download/hci/HCI_2pager_PSE.pdf
http://www.worldbank.org/en/publication/human-capital

ــه يــؤرش إىل املجــال الــذي يتوجــب  وكفــاءة التعليــم.6  وهــذا بحــد ذات
أّن تنصــب عليــه جهــود التطويــر بهــدف رفــع الكفــاءة البرشيــة لقــوة 

ــل الفلســطينية يف املســتقبل. العم

يتــم حســاب عــدد الســنوات املرجحــة بنوعيــة التعليــم عــر رضب عــدد ســنوات التعليــم   -6
ــوى  ــة القص ــبة اىل العام ــم بالنس ــارات التعل ــطني بإختب ــذ فلس ــة تامي ــع عام )11.5( م

ــد )412/625= 0.659(. ــل بل ــذ أفض ــا تامي ــي حققه الت

متوسط فلسطني

دول املينا

دول الرشيحة الدنيا 

للدخل املتوسط ذكور وإناثاناثذكور

املكون 1: البقاء

0.9770.9810.9790.9840.961احتامل البقاء حتى سن الخامسة )2017(

املكون 2: التعليم

11.211.611.411.510.4عدد سنوات التعليم املتوقعة )2016(

399424412408391عالمة التقييم التعليمي* )2011(

املكون 3: الصحة

0.8670.9080.8880.9060.807معدل البقاء )15 اىل 60 سنة( )2017(

0.9190.9340.9260.8470.730أطفال تحت 5 سنة دون تقزّم )2014(

0.530.580.550.570.48مؤرش رأس املال البرشي

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

شــكلت االيــرادات العامــة واملنــح )صــايف( نحــو 117.4% مــن اإلنفــاق 
العــام الفعــي خــال هــذا الربــع مقارنــة بنحــو 107.7% خــال الربــع 
الســابق. ولكــن النســبة تنخفــض اىل نحــو 96% مــن اإلنفــاق العــام 
املســتحق عــى الحكومــة خــال الربــع الثالــث )أي مــن اإلنفــاق عــى 

أســاس االلتــزام(، مقارنــة بنحــو 91% يف الربــع الســابق.  
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النفقات العامة 

ارتفــع اإلنفــاق العــام الفعــي خــال الربــع الثالــث 2018 بنحــو %3.1 
ــغ حــوايل  ــوايل، ليبل ــع الســابق واملناظــر عــى الت ــة بالرب و15.3% مقارن
3.3 مليــار شــيكل نتيجــة ارتفــاع معظــم بنــود االنفــاق. إذ ازداد االنفــاق 
الفعــي عــى األجــور والرواتــب بنحــو 4% و2%، مقارنــة بالربــع الســابق 
ــع  ــا ارتف ــيكل. ك ــار ش ــوايل 1.4 ملي ــغ ح ــب، ليبل ــى الرتتي ــر ع واملناظ
اإلنفــاق عــى بنــد غــر األجــور بنحــو 4% و35%، خــال نفــس الفــرتة، 
ــار شــيكل. أيضــاً، ارتفــع صــايف اإلقــراض بنســبة %7  ليصــل إىل 1.5 ملي
و19%، عــى الرتتيــب، ليبلــغ 286.2 مليــون شــيكل. أخــراً إزداد اإلنفــاق 
التطويــري بنحــو 10% و23% بــني الربعــني املتاحقــني واملتناظريــن عــى 

التــوايل ليصــل اىل 232.4 مليــون شــيكل )أنظــر الشــكل 2-3(.

شــكل اإلنفــاق العــام الفعــي نحــو 26% مــن الناتــج املحــي اإلجــايل يف 
الربــع الثالــث 2018 مقارنــة مــع 27% يف الربــع الســابق. كذلــك شــكل 
اإلنفــاق العــام الفعــي نحــو 81% مــن اإلنفــاق العــام املســتحق )عــى 
أســاس االلتــزام( خــال هــذا الربــع، مقارنــة بنحــو 84% يف الربع الســابق.

املتأخرات الحكومية

بلغــت املتأخــرات املرتتبــة عــى الحكومــة خــال الربع الثالــث 2018 
حــوايل 724.7 مليــون شــيكل، مقارنــة بنحــو 578.6 مليــون شــيكل يف 
الربــع الســابق ونحــو 975 مليــون يف الربــع املناظــر 2017. وشــكلت 
هــذه املتأخــرات حــوايل 18% مــن إجــايل اإليــرادات العامــة 
ــرات  ــني متأخ ــرات ب ــت املتأخ ــع. وتوزع ــذا الرب ــال ه ــح خ واملن
األجــور والرواتــب )129.2 مليــون شــيكل(، ومتأخــرات غــر األجــور 
)478.2 مليــون(، ومتأخــرات النفقــات التطويريــة )161.7 مليــون(، 
ومتأخــرات املدفوعــات املخصصــة )28 مليــون شــيكل(. ولقــد قامت 
الحكومــة خــال هــذا الربــع بســداد حــوايل 72.4 مليــون شــيكل مــن 

متأخــرات االرجاعــات الرضيبيــة )أنظــر الجــدول 2-3(. 

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

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

البيان 
20172018

الربع الثالثالربع الثاينالربع األولالربع الرابعالربع الثالثالربع الثاينالربع األول

640283.8329.5712.9157.6482.1522دعم للموازنة

11394.9111.5205.5140.1236.3303.7منح عربية

527188.9218507.416.5245.8218.3الدول املانحة

217.5118118178119.977.8171.3التمويل التطويري

857.5401.8447.5890.9276.5559.9693.3اجاميل املنح واملساعدات

الفائض/العجز املايل

أدت التطــورات عــى جانبــي اإليــرادات والنفقــات العامــة الفعليــة خــال 
الربــع الثالــث 2018، إىل عجــز يف الرصيــد الــكي قبــل املنــح واملســاعدات 
ــة  ــح واملســاعدات الخارجي ــون شــيكل. وســاهمت املن بحــوايل 85.5 ملي
ــون شــيكل )عــى  ــة 607.8 ملي ــض بقيم ــل هــذا العجــز إىل فائ يف تحوي
األســاس النقــدي( وهــو مــا يعــادل نحــو 4.6% مــن الناتــج املحــي 
اإلجــايل. أمــا عجــز الرصيــد الــكي قبــل املنــح واملســاعدات عــى أســاس 
االلتــزام فبلــغ 1,266.0 مليــون شــيكل، وقــد ســاهمت املنــح واملســاعدات 
ــس  ــال نف ــيكل خ ــون ش ــو 572.7 ملي ــز إىل نح ــذا العج ــض ه يف تخفي

الفــرتة )أنظــر الشــكل 3-3(.

الدين العام الحكومي

ــد  ــث 2018 عن ــع الثال ــة الرب ــي نهاي ــام الحكوم ــن الع اســتقر الدي
نفــس مســتواه يف الربــع الســابق تقريبــا ليبلــغ 8.6 مليــار شــيكل، 

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

البيان 
20172018

الربع الثالثالربع الثاينالربع األولالربع الرابعالربع الثالثالربع الثاينالربع األول

)72.4()50.3()82.3()23.3(9.3)0.4(84.1إرجاعات رضيبية

457.9116.8132.3126.1129.2)118.1(111.5األجور والرواتب

292.1390.1388.6560.3262.8389.1478.2نفقات غري األجور 

59.366.2119.4155.482.4122.4161.7النفقات التطويرية

28)8.7(0.6104.3)0.2()0.9(115.5مدفوعات مخصصة

662.5336.9975.0809.8499.5578.6724.7إجاميل املتأخرات
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وهــذا يعــادل 16% مــن الناتــج املحــي اإلجــايل.3 وتــوزع الديــن 
العــام الحكومــي بــني ديــن محــي بنحــو 56%، مقابــل ديــن 
خارجــي بنحــو 44%. وبلغــت فوائــد الديــن املدفوعــة خــال هــذا 
ــى  ــة ع ــد مدفوع ــي فوائ ــيكل، وه ــون ش ــوايل 65.7 ملي ــع ح الرب

ــدول 3-3(.  ــع الج ــط )راج ــي فق ــن املح الدي

انخفضــت مديونيــة الحكومــة مقومــًة بالــدوالر نهايــة الربــع الثالــث 2018 بنحــو %0.5   -3
ــون دوالر.. ــغ حــوايل 2,355.7 ملي ــع الســابق، لتبل ــة الرب ــة بنهاي مقارن

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

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

* تختلف هذه النسب بشكل بسيط عند احتساب االرقام بالدوالر االمرييك، نتيجة تأير سعر الرصف.

البيان 
20172018

الربع الثالثالربع الثاينالربع األولالربع الرابعالربع الثالثالربع الثاينالربع األول

5,2915,155.15,283.75,2244,913.94,8604,785.5الدين الحكومي املحي

5,238.75,102.85,231.45,171.74,863.14,809.24,734.8     املصارف 

52.352.352.352.350.850.850.7     مؤسسات عامة 

3,818.13,578.33,668.63,625.73,674.23,777.73,784.3الدين الحكومي الخارجي

9,109.18,733.58,952.38,849.78,5888,637.68,569.8الدين العام الحكومي

93.780.346.257.243.181.965.7الفوائد املدفوعة

16.1%16.5%16.6%17.5%17.9%17.4%18.6%الدين العام/الناتج املحي االسمي

قــام صنــدوق الســكان التابــع لألمــم املتحــدة )UNFPA(، بالتعــاون مــع مكتــب 
رئيــس الــوزراء، بإصــدار دراســة بعنــوان “فلســطني 2030: التغــر الســكاين فــرص 
للتنميــة”. وتوفــر الدراســة توقعــات لتطــور عــدد الســكان ولســوق العمــل يف 

فلســطني حتــى العــام 2050، وهــو مــا ســنقدم عرضــا لــه يف هــذا الصنــدوق.1

يعتمــد تطــور عــدد الســكان يف بلــد مــا عــى ثاثــة عوامــل: معــدل الخصوبــة 
ــايف  ــراً ص ــوالدة، وأخ ــد ال ــراد عن ــاة لألف ــنوات الحي ــدد س ــع ع ــكي، وتوق ال

ــة(.  ــة املعني ــن مــن وإىل الدول ــني املهاجري ــة )أي الفــرق ب الهجــرة الدولي

الخصوبة يف فلسطني

يقيــس معــدل الخصوبــة الــكي )TFR( متوســط عــدد األطفــال الذيــن 
تنجبهــم املــرأة خــال حياتهــا.2  انحــدر معــدل الخصوبــة الــكي يف فلســطني 
بشــكل حــاد خــال العقــود املاضيــة، مــن 7.91 طفــل باملتوســط خــال الفــرتة 

1  Palestine 2030, Demographic Change: Opportunities for Develop-
ment.

 https://palestine.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Palestine%20
2030%20Full%20Report%20English.pdf

هــذا التعريــف يشــرتط أوال، أن املــرأة هــذه تظــل عــى قيــد الحيــاة منــذ والدتهــا وحتــى   -2
ــع  ــق م ــي ترتاف ــة الت ــة املراحــل العمري ــا متــر بكاف ــا، أنه ــة. وثاني ــا اإلنجابي ــاء حياته انته
ــة لإلنجــاب. الحــظ أن 2.1 طفل/بالســنة هــو معــدل الخصوبــة الــكي  متوســطات معرُف
ــذي يضمــن بقــاء  ــة التعويــض”، أي املعــدل ال ــه اســم “معــدل خصوب ــق علي ــذي يطل ال

ــه )بظــل ثبــات العوامــل األخــرى(. عــدد الســكان ثابــت عــى حال

صندوق 2: سكان فلسطني 2050: املطلوب 2 مليون وظيفة جديدة!

1981-1976 إىل 6.23 طفــل يف 1996. وتــوزع هــذا األخــر بــني 7.4 يف القطــاع 
و5.6 يف الضفــة. وهبــط املعــدل مزيــداً إىل 4.06 يف العــام 2013، موزعــاً بــني 
4.5 يف القطــاع و3.7 يف الضفــة. ويرتبــط معــدل خصوبــة املــرأة بشــكل وثيــق 

مبســتوى تعليمهــا، كــا هــو واضــح يف الجــدول 1.

جدول 1: متوسط معدل الخصوبة الكيل للمرأة يف فلسطني 
بالعالقة مع مستوى التعليم، طفل/سنة )1996(

تعليم أعىل من الثانويتعليم ثانويتعليم أقل من الثانوي

6.625.574.72

سيناريوهات تقدير منو السكان

ــى  ــطني حت ــكان فلس ــدد س ــور ع ــيناريوهات لتط ــة س ــة ثاث ــع الدراس تض
العــام 2050. 

الســيناريو األول: يفــرتض هــذا الســيناريو اســتمرار معــدل الخصوبــة بنفــس   •
مســتواه الحــاىل )4.06( يف املســتقبل أيضــاً. وهــذا بطبيعــة الحــال افــرتاض 
ــام  ــر أرق ــى توف ــرص ع ــيناريو يقت ــن الس ــدف م ــدوث، واله ــتبعد الح مس

ــة.   للمقارن
الســيناريو الثــاين )املتوســط( يفــرتض حــدوث انخفــاض تدريجــي يف   •
الخصوبــة مــن 4.06 إىل 2.17 يف 2050 وهــذا معــدل أعــى بقليــل جــداً 
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ــوظ يف  ــاض امللح ــذا اإلنخف ــض”. ه ــة التعوي ــدل خصوب ــن “مع ــط م فق
الخصوبــة ينتــج عــن عاملــني. أولهــا، انخفــاض ســنوي يف خصوبــة النســاء 
ــوي  ــم الثان ــدار 1.3%(، والتعلي ــوي )مبق ــن الثان ــم األدىن م ذوات التعلي
)1.9%(، والتعليــم األعــى )2.5%(. ثانيهــا، ارتفــاع يف نســبة النســاء 
ذوات التعليــم األعــى مــن الثانــوي عــى حســاب النســاء ذوات التعليــم 

ــوي. األقــل مــن الثان
يفــرتض الســيناريو الثالــث أّن الخصوبــة ســتنخفض مــن 4.06 اىل 3.44 وذلك   •
بتأثــر العامــل الثــاين فقــط مــن العاملــني املذكوريــن يف الســيناريو الســابق. 
وهــذا يعنــي أّن خصوبــة النســاء تظــل ثابتــة خــال الفــرتة عــى املســتويات 
التاليــة: عنــد ذوات التعليــم األدىن مــن الثانــوي )4.54(، والتعليــم الثانــوي 

)3.95(، واألعــى مــن الثانــوي )3.30(. 

مــن جهــة أخــرى تفــرتض الدراســة أّن عــدد ســنوات الحيــاة املتوقعــة لألفراد يف 
فلســطني ســوف يرتفــع عنــد الذكــور )مــن 71.8 ســنة إىل 74.9( وعنــد اإلنــاث 
)مــن 74.7 ســنة إىل 80.9( يف الســيناريوهات الثاثــة بــني 2014 و2050. أخــراً، 
تفــرتض الدراســة أّن صــايف الهجــرة الدوليــة إىل الضفــة والقطــاع ســيبلغ الصفــر 
خــال الفــرتة يف الســيناريوهات الثاثــة أيضــاً.  يُلخــص الجــدول رقــم 2 أعــداد 

ســكان فلســطني املتوقعــة تبعــاً لفرضيــات الســيناريوهات الثاثة.

ميكن استخاص ماحظتني من أرقام الجدول 2:
ــاين(  ــيناريو الث ــاً للس ــف )تبع ــوف يتضاع ــطني س ــكان فلس ــدد س أّن ع  •
ــد عــى 35 ســنة  ــون نســمة خــال فــرتة ال تزي ويصــل اىل نحــو 9.5 ملي
)بــني 2015 و2050(، عــى الرغــم مــن إنحــدار معــدل الخصوبــة مبقــدار 
ــة  ــبة مرتفع ــكان بنس ــادة الس ــتمرار زي ــبب يف اس ــود الس ــف. ويع النص
عــى الرغــم مــن هبــوط الخصوبــة إىل مــا يعــرف بإســم “الزخــم 
يف  األعــار  هيــكل  طبيعــة   ،)Population Momentum( الســكاين” 
بدايــة الفــرتة، حيــث هنــاك نســبة كبــرة مــن صغــار الســن )40% مــن 
الســكان اعارهــم أقــل مــن 15 ســنة(، وهــو مــا يعنــي أّن عــدد اللــوايت 
ــة.  ــنوات الاحق ــاً يف الس ــيكون مرتفع ــاب س ــن اإلنج ــن س ــوف يبلغ س
أّن عــدد الســكان املتوقــع يف 2050 قريــب يف الســيناريوهني الثــاين   •
والثالــث، إذ ال يتجــاوز الفــرق بينهــا 12%، وهــذا عــى الرغــم مــن أّن 
الســيناريو الثالــث ال يفــرتض انخفــاض معــدالت الخصوبــه ولكــن فقــط 
ــة  ــع مــؤرش اضــايف عــى أهمي ارتفــاع يف نســبة املتعلــات. وهــذا بالطب

ــكان.  ــادة الس ــى زي ــك ع ــر ذل ــاث وأث ــم اإلن تعلي

القوة البرشية 2050: 7 مليون شخص

ســيطرأ تغــر جوهــري عــى بنيــة أعــار ســكان فلســطني يف املســتقبل بســبب 
انخفــاض معــدل الخصوبــة. ويوضــح الشــكل 1 هــرم األعــار للســكان حاليــا 
ــارشة مــن الشــكل أّن الهــرم يف 2015  )2015( ويف 2035 و2050. وياحــظ مب
حــاد الــرأس مــع قاعــدة عريضــة نســبياً، وهــو مايعكــس أّن نحــو 40% مــن 
ــدود.  ــم مح ــن عدده ــار الس ــنة، وأّن كب ــن 15 س ــل م ــم أق ــكان اعاره الس
ولكــن، ومــع مــرور الزمــن سيتوســع وســط الهــرم عــى حســاب قاعدتــه، كــا 
ســوف تصبــح ذروتــه أقــل حــدة. ويعــود الســبب يف هــذا التغــر الهيــكي إىل 
أّن القــوة البرشيــة يف فلســطني )أي الســكان الذيــن تزيــد أعارهــم عــى 15 
ــدد الســكان،  ــادة يف ع ــدل الزي ــوق مع ــّدل يف ــزداد عــى مع ســنة( ســوف ت
ــام اىل أن نســبة  ــاة املتوقعــة. وتشــر األرق وعــى تحســن عــدد ســنوات الحي
ــكان  ــدد الس ــايل ع ــن إج ــنة م ــى 15 س ــم ع ــد أعاره ــن تزي ــراد الذي األف

ــني العامــني 2050-2015  ســوف ترتفــع مــن نحــو 60% اىل أكــر مــن 75% ب
)مــن 2.9 مليــون شــخص اىل 7.2 مليــون(. وهــذا خــر طيــب بالطبــع لإلقتصــاد 
الفلســطيني، نظــرا ألّن ارتفــاع النســبة يتيــح امكانيــة تخفيــض معــدل اإلعالــة، 

ويرفــع مــن عــدد ونســبة القادريــن عــى العمــل واإلنتــاج يف اإلقتصــاد.

القوى العاملة 2050: 3.8 مليون عامل

ــي ترغــب بالعمــل  ــة الت ــك الجــزء مــن القــوة البرشي ــة هــي ذل القــوى العامل
)ســواء كانــت تعمــل فعليــاً أم تبحــث عــن عمــل(. ونســبة القــوى العاملــة إىل 
القــوة اليرشيــة هــي مــا يعــرف بإســم نســبة املشــاركة. افرتضــت الدراســة أّن 
ــو  ــاً )نح ــة أص ــطني، املرتفع ــل يف فلس ــوق العم ــور يف س ــاركة الذك ــبة مش نس
ــاث،  ــاركة اإلن ــبة مش ــن نسس ــاً. ولك ــتقبل أيض ــتمر يف املس ــوف تس 72%(، س
ــاً إىل 28% يف 2030 وإىل  ــع تدريجي ــوف ترتف ــو 20%( س ــا )نح ــة حالي املتدني
ــن  ــراد الذي ــبة األف ــادة نس ــار زي ــني اإلعتب ــذ بع ــم األخ ــا ت 32% يف 2050. ك
ســيواصلون دراســتهم الثانويــة والجامعيــة وهــو مــا يــؤدي إىل تأخــر دخولهــم 
إىل ســوق العمــل. تســتنتج الدراســة، عــى أرضيــة هــذه الفرضيــات، أن القــوى 
العاملــة يف فلســطني ســوف تــزداد مــن نحــو 1.3 مليــون يف 2015 إىل قرابــة 3.8 
مليــون يف 2050. وعــى ذلــك فــإّن فــرص العمــل التــي يتوجــب خلقهــا ســنوياً، 
ــادة، ســتبلغ 58 ألــف )بــني 2015-2030( وترتفــع اىل 72  إلمتصــاص هــذه الزي
ألــف )بــني 2030-2035( لتســتقر عــى 76 ألــف بعــد ذلــك. بكلــات أخــرى، 
ــة  ــون وظيف ــن 2 ملي ــر م ــق أك ــطيني إىل خل ــاد الفلس ــاج اإلقتص ــوف يحت س
جديــدة إلمتصــاص الداخلــني الجــدد اىل ســوق العمــل بــني 2015-2050. وهــذا 
الرقــم ال يأخــذ بالحســاب فــرص العمــل الازمــة لتشــغيل العاطلــني عــن العمــل 
اآلن! إّن زيــادة القــوة العاملــة مبــا يقــارب الضعفــني ميثــل تحديــاً قويــاً، ويعــر 
يف الوقــت ذاتــه عــن فرصــة تاريخيــة لكــر حلقــة الركــود والتخلــف، ذلــك ألن 
القــوة العاملــة الكفــؤة هــي يف النهايــة العامــل األكــر أهميــة للنمــو والتطــور. 
وتدلــل تقديــرات صنــدوق النقــد الــدويل عــى أّن تشــغيل كل الداخلــني الجــدد 
إىل ســوق العمــل ميكــن أّن يــؤدي إىل زيــادة الناتــج املحــي اإلجــايل يف فلســطني 

مبقــدار 50% مــع 2030 ومضاعفتــه مبقــدار ثــاث مــرات تقريبــا مــع 3.2050

3 Cited in IMF: West Bank and Gaza- Report to the AD HOC Liaison 
Committee, August 31, 2017. P. 12

شكل 1: توزع عدد السكان يف الفئات العمرية املختلفة للذكور 
واإلناث يف 2015 واألعوام 2035 و2050 )سيناريو 2(

ماحظــة: النقــاط • متثــل تراجعــا يف عــدد األشــخاص يف الفئــة العمريــة 0-9 ســنة يف العــام 2050 
مقارنــة مــع 2035. 

جدول 2: عدد سكان فلسطني تبعا لفرضيات السيناريوهات الثالثة بني 2050-2015 )ألف نسمة(

20152020202520302035204020452050

4,7524,5726,2947,1968,1849,27910,50911,893السيناريو 1 )خصوبة ثابتة(

4,7525,4486,1756,9007,6108,2988,9449,519السيناريو 2 )انحدار حاد بالخصوبة(

4,7525,4606,2367,0517,9018,7989,75310,707السيناريو 3 )انحدار متهاود(
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4- القطاع املرصيف1 

ــل ســلطة  ــاً مرخصــاً مــن قب يعمــل يف فلســطني أربعــة عــرش مرصف
ــا  ــام 2018، منه ــن الع ــث م ــع الثال ــة الرب ــطينية نهاي ــد الفلس النق
ــذه  ــدم ه ــدة.2  تق ــارف واف ــبعة مص ــة، وس ــارف محلي ــبعة مص س
ــا  ــاً، منه ــاً ومكتب ــن خــال 345 فرع ــة م ــا املرصفي املصــارف خدماته

ــزة. ــاع غ ــة و59 يف قط ــة الغربي 286 يف الضف

ــاع  ــام 2018 بارتف ــن الع ــث م ــع الثال ــرصيف الرب ــاع امل ــم القط اختت
قيمــة إجــايل أصول/خصــوم املصــارف املرخصــة يف فلســطني بنســبة 
2.6% مقارنــة بالربــع الثــاين مــن العــام، لتصــل إىل 16.2 مليــار دوالر. 
كــا ســجلت منــواً بنســبة 4.6% مقارنــة بالربــع املناظــر )انظــر 

ــدول 1-4(. الج

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

البيان*

20172018

الربع 
الثالث

الربع 
الثاين

الربع 
الثالث

15,461.015,763.016,179.4إجاميل األصول

7,761.98,260.08,293.6التسهيات االئتانية املبارشة

3,863.13,937.23,875.2األرصدة لدى سلطة النقد واملصارف

1,275.71,324.31,325.4محفظة االوراق املالية واالستثارات

1,518.61,255.91,642.6النقدية واملعادن الثمينة

1,041.7985.51,042.4املوجودات األخرى

15,461.015,763.016,179.4إجاميل الخصوم

11,526.811,992.612,194.2ودائع الجمهور )ودائع غر مرصفية(**

1,804.61,819.71,863.9حقوق امللكية

1,279.61006.91,178.0أرصدة سلطة النقد واملصارف )ودائع مرصفية(

291.7293.8263.5املطلوبات األخرى

558.3650.1680.1املخصصات واالهتاك
* البنود يف الجدول هي باإلجايل )تشمل املخصصات(.

** الودائع غر املرصفية تشمل ودائع القطاع الخاص وودائع القطاع العام. 

التسهيالت االئتامنية

ــام  ــن الع ــث م ــع الثال ــال الرب ــة خ ــة االئتاني ــتحوذت املحفظ اس
2018 عــى نحــو 51% مــن إجــايل موجــودات الجهــاز املــرصيف 
مقارنــة مــع 52.4% يف نهايــة الربــع الثــاين مــن العــام نفســه لتصــل 
إىل 8,293.6 مليــون دوالر. وشــّكلت التســهيات االئتانيــة نحــو 
ــع. وحصــل القطــاع  ــع الجمهــور خــال الرب 68% مــن إجــايل ودائ
ــت  ــة، إذ بلغ ــهيات االئتاني ــن التس ــد م ــة األس ــى حّص ــاص ع الخ
ــن  ــو 86% م ــون دوالر )نح ــو 7,134.1 ملي ــة نح ــه االئتاني محفظت
اجــايل التســهيات( مقابــل 1,159.5 مليــون دوالر )نحــو %14( 

ــام.  ــاع الع ــة القط حّص

مصــدر البيانــات يف هــذا القســم: ســلطة النقــد الفلســطينية، ترشيــن الثــاين 2018،   -1
ــد. ــلطة النق ــات س ــدة بيان ــائر، وقاع ــاح والخس ــة االرب ــارف، قامئ ــة للمص ــة املجمع امليزاني

ــي يف شــهر آب 2018،  ــك األردين الكويت ــى البن ــدس ع ــك الق ــة اســتحواذ لبن متــت عملي  -2
ــارف إىل 14. ــدد املص ــض ع ــايل انخف وبالت

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

ــهيات  ــذه التس ــم ه ــى معظ ــة ع ــة الغربي ــيطرت الضف ــك س كذل
ــة  ــدم، مقارن ــان املق ــايل االئت ــن إج ــو 86% م ــت نح ــة بلغ بحّص
مــع 14% حّصــة قطــاع غــزة. كــا شــهد الربــع الثالــث مــن العــام 
2018 تزايــداً يف ســيطرة القــروض عــى هيكليــة املحفظــة االئتانيــة 
لتســتحوذ عــى نحــو 84% منهــا، مقارنــة بنحــو 15% حّصــة الجــاري 
مديــن. وعــى صعيــد العملــة، اســتحوذ الــدوالر األمريــيك عــى نحــو 
47% مــن إجــايل املحفظــة االئتانيــة خــال الربــع الثالــث 2018، 
مقارنــة بنحــو 36% حّصــة الشــيكل االرسائيــي، ونحــو 15% للدينــار 
األردين، فيــا ظلــت حّصــة العمــات األخــرى مســتقرة عنــد نحــو %2 

)انظــر شــكل 1-4(.

ــس،  ــكل رئي ــة بش ــهيات االئتاني ــق يف التس ــاع املتحق ــز االرتف تركّ
نتيجــة للنمــو يف قيمــة التســهيات املمنوحــة لقطــاع التجــارة بنســبة 
5% )مــا يعــادل 68.5 مليــون دوالر(، وقطــاع الخدمــات بنســبة %5 
)مــا يعــادل 39.2 مليــون دوالر(، إضافــة لنمــو التســهيات املمنوحــة 
لقطــاع العقــارات واإلنشــاءات بنســبة 2% )مــا يعــادل 32.2 مليــون 
دوالر(. كــا ارتفــع قطــاع متويــل رشاء الســيارات بنســبة 7.5% ومبــا 

يعــادل 21.6 مليــون دوالر )انظــر شــكل 2-4(.

شكل 4-2: توزيع التسهيالت االئتامنية بحسب القطاع )%(
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األرصدة لدى سلطة النقد واملصارف 

تراجعــت قيمــة األرصــدة لــدى ســلطة النقــد واملصــارف نهايــة الربــع 
ــون دوالر  ــغ 3,875.2 ملي ــو 1.6% لتبل ــام 2018 بنح ــن الع ــث م الثال
لتشــّكل نحــو أقــل مــن ربــع إجــايل أصــول املصــارف )24%(. جــاء هذا 
الرتاجــع نتيجــة لرتاجــع األرصــدة لــدى ســلطة النقــد بنســبة 2.6%، كــا 
تراجعــت األرصــدة لــدى املصــارف يف الخــارج بنســبة 6%. أّمــا مقارنــة 
بالربــع املناظــر مــن العــام 2017 فتشــر البيانــات إىل منــو بنســبة %0.3 
نتيجــة الرتفــاع األرصــدة لــدى ســلطة النقــد بنســبة 10.4%، واألرصــدة 

بــني املصــارف يف فلســطني بنســبة 3.8% )انظــر شــكل 3-4(.
 

الودائع

شــهد الربــع الثالــث مــن العــام 2018 ارتفــاع إجــايل الودائــع لــدى 
الجهــاز املــرصيف )املرصفيــة وغــر املرصفيــة( بنســبة 3% مقارنــة 
بالربــع الســابق لتصــل إىل 13,372.2 مليــون دوالر، كــا جــاءت 
ــد  ــام 2017. وق ــن الع ــر م ــع املناظ ــة بالرب ــو 4% مقارن ــى بنح أع
ــو  ــى نح ــة( ع ــر املرصفي ــع غ ــور )الودائ ــع الجمه ــتحوذت ودائ اس
ــو %9  ــة بنح ــع، مقارن ــذا الرب ــال ه ــع خ ــايل الودائ ــن إج 91% م
ــع  ــز ودائ ــتمرار ترك ــات اس ــر البيان ــة. وتظه ــع املرصفي ــة الودائ حّص
ــة التــي اســتحوذت عــى الحّصــة األكــر  الجمهــور يف الضفــة الغربي
ــة قطــاع  ــل نحــو 10% حّص ــع )نحــو 90%(، مقاب ــن هــذه الودائ م
ــن  ــو 95% م ــاهم بنح ــاص س ــاع الخ ــر أّن القط ــر بالذك ــزة. جدي غ
هــذه الودائــع، مقابــل 5% حّصــة القطــاع العــام )انظــر شــكل 4-4(.  

 
ــع الثالــث مــن العــام 2018،  ــع الجمهــور خــال الرب وتوزّعــت ودائ
بــني ودائــع جاريــة بنســبة 38%، وودائــع آجلــة بنســبة 29%، وودائع 
توفــر بنســبة 34%. أّمــا هيــكل ودائــع الجمهــور مــن حيــث عملــة 
ــا  ــة األكــر منه ــدوالر عــى الحّص ــد اســتمرت ســيطرة ال ــداع فق اإلي
بنســبة 39%، مقابــل نحــو 35% حّصــة الشــيكل، ونحــو 23%حّصــة 

الدينــار األردين، فيــا بلغــت نحــو 3% لباقــي العمــات.  

أرباح املصارف 

تشــر البيانــات املتعلقــة بقامئــة الدخــل للجهــاز املــرصيف إىل تحســن 
ــبة %3  ــام 2018 بنس ــن الع ــث م ــع الثال ــارف يف الرب ــرادات املص إي
ــون دوالر،  ــغ نحــو 176.3 ملي ــاين مــن العــام لتبل ــع الث ــة بالرب مقارن
ــون  ــوايل 130.5 ملي ــغ ح ــبة 2% لتبل ــات بنس ــاع النفق ــل ارتف مقاب
دوالر. وهــو مــا انعكــس يف تحســن صــايف الدخــل )أربــاح( املصــارف 
خــال الربــع الثالــث 2018 إىل نحــو 45.8 مليــون دوالر، مســجاً منــواً 
بنســبة 8% مقارنــة بالربــع الســابق، كــا تحســن بنحــو 11% مقارنــة 

بالربــع املناظــر مــن العــام 2017 )انظــر جــدول 2-4(. 

معّدالت الفائدة

الفائــدة عــى  أســعار  ًيف متوســط  ارتفاعــا  الثالــث  الربــع  شــهد 
ــى  ــل إىل 2.75%. وع ــابق لتص ــع الس ــة بالرب ــار مقارن ــع بالدين الودائ
ــل ارتفــاع متوســط أســعار  ــدوالر لتصــل إىل 2.55%، مقاب ــع بال الودائ
ــوايل.  ــني إىل 6.90% و5.98% عــى الت ــراض بالعملت ــدة عــى اإلق الفائ
ــا بالنســبة إىل الشــيكل، فقــد انخفضــت الفائــدة عــى الودائــع إىل  أّم
ــان اىل %7.11. ــى االئت ــد ع ــط الفوائ ــع متوس ــني ارتف 1.98%، يف ح

ــدل يف  ــني إىل التب ــني املتاحق ــني الربع ــرات ب ــذه التغ ــد أدت ه وق
الهامــش بــني متوســط أســعار الفائــدة عــى اإليــداع واإلقــراض، حيث 

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

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

20172018

الربع الثالثالربع الثاينالربع الثالث

163.3170.7176.3اإليرادات 

122.7124.7131.7صايف الفوائد

30.229.629.1العموالت

10.416.415.5أخرى 

121.9128.1130.5النفقات

النفقات التشغيلية 

واملخصصات
107.1111.1120.5

14.817.010.0الرضيبة

41.442.645.8صايف الدخل*

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

*  صايف الدخل= اإليرادات – النفقات

ارتفــع الهامــش عــى الدينــار األردين مــن 3.68% إىل 4.15%، وعــى 
الشــيكل مــن 4.83% إىل 5.13%، بينــا انخفــض الهامــش عــى الــدوالر 
مــن 3.59% إىل 3.43%. ويعكــس ارتفــاع الهامــش تراجعــاً، وإن كان 
ضئيــاً، يف كفــاءة الوســاطة املاليــة يف الجهــاز املــرصيف. )انظــر شــكل 5-4(.
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حركة املقاصة  

شــهد الربــع الثالــث مــن العــام 2018 منــواً يف قيمــة الشــيكات املقدمــة 
ــون  ــغ 3,245.9 ملي ــابق، لتبل ــع الس ــة بالرب ــو 4% مقارن ــاص بنح للتق
ــادة قيمــة الشــيكات املقدمــة  ــاع نتيجــًة لزي دوالر. وجــاء هــذا االرتف
ــون دوالر  ــغ 3,034 ملي ــبة 5% لتبل ــة بنس ــة الغربي ــاص يف الضف للتق
ــل  ــبة 15%( لتص ــاد )بنس ــكل ح ــزة بش ــاع غ ــا يف قط ــل تراجعه مقاب
قيمتهــا إىل 211.9 مليــون دوالر. أّمــا مقارنــة بالربــع املناظــر مــن العــام 
ــة  ــيكات املقدم ــة الش ــاد يف قيم ــع ح ــات إىل تراج ــر البيان 2017 فتش
للتقــاص بنحــو 19% نتيجــة انخفاضهــا يف الضفــة الغربيــة بنســبة %19 
ويف قطــاع غــزة بنســبة 24%. وقــد شــهد الربــع الثالــث 2018، ارتفاعــاً 
يف قيمــة الشــيكات املعــادة بنســبة 2% مقارنــة بالربــع الســابق لتبلــغ 
ــة بنســبة %2  ــة الغربي ــا يف الضف ــون دوالر، نتيجــة ارتفاعه 275.4 ملي
ــا بنســبة 3% يف قطــاع غــزة  ــون دوالر، وتراجعه لتصــل إىل 254.6 ملي
لتبلــغ 20.8 مليــون دوالر. وعنــد املقارنــة مــع الربــع املناظــر مــن العــام 
ــة  ــبة 7% يف الضف ــو بنس ــبة 9% )من ــا بنس ــظ انخفاضه ــابق ياح الس

الغربيــة وتراجــع بنســبة 31% يف قطــاع غــزة( )انظــر شــكل 6-4(.

جديــر بالذكــر أن حــوايل 79% مــن قيمــة الشــيكات املقدمــة للتقاص 
هــي بعملــة الشــيكل، يليهــا الــدوالر االمريــيك بنحــو 15%. ويف نفــس 
الســياق، تراجعــت بشــكل طفيــف قيمــة الشــيكات املعــادة كنســبة 
مــن إجــايل قيمــة الشــيكات املقدمــة للتقــاص خــال الربــع الثالــث 
ــع  ــو 8.6% يف الرب ــة بنح ــل إىل 8.5% مقارن ــام 2018 لتص ــن الع م
الســابق، ونحــو 7.6% يف ذات الفــرتة مــن العــام 2017 )انظــر شــكل 

4-7 وراجــع صنــدوق 4 يف العــدد 53 مــن املراقــب(. 

رشكات اإلقراض املتخصصة 

شــهد إجــايل موجــودات رشكات اإلقــراض املتخصصــة تراجعــاً خــال 
الربــع الثالــث مــن العــام 2018 بنحــو 3% مقارنــة بالربــع الســابق 
لتبلــغ 227.6 مليــون دوالر. وجــاء هــذا االنخفــاض نتيجــة لرتاجــع كل 
مــن الودائــع الجاريــة لهــذه املؤسســات بنحــو 24%، والنقــد بنســبة 
31%، وصــايف محفظــة القــروض االســامية بنســبة 11% خــال نفــس 

الفــرتة، ووفــرت هــذه الــرشكات 680 فرصــة عمــل.

وقــد بلغــت املحفظــة االئتانيــة املقدمــة مــن خــال رشكات اإلقراض 
املتخصصــة واملرخصــة مــن ســلطة النقــد )6 رشكات مرخصــة( حــوايل 
212.5 مليــون دوالر يف ختــام الربــع الثالــث مــن العــام، اســتحوذت 
ــة  ــو 27% حّص ــل نح ــا، مقاب ــو 73% منه ــى نح ــة ع ــة الغربي الضف

قطــاع غــزة )انظــر جــدول 3-4(.

جدول 4-3: بيانات مؤسسات اإلقراض املتخصصة

20172018

الربع 
الثالث

الربع 
الرابع

الربع 
األول 

الربع 
الثاين

الربع 
الثالث 

اجايل محفظة القروض 
)مليون دوالر(

213.0215.0215.5215.4212.5

145.8147.8149.8153.1154.4الضفة الغربية

67.267.265.762.358.1قطاع غزة

72,04872,20971,75970,92268,942عدد املقرتضني النشطني

8384818181عدد الفروع واملكاتب

665652664675680عدد املوظفني

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

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

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

ــذا  ــن ه ــر م ــة األك ــى الحّص ــة ع ــروض العقاري ــيطرت الق ــا س ك
ــاع  ــم القط ــبته 30%(، ث ــا نس ــاً )م ــث تقريب ــدار الثل ــان مبق االئت
ــا  ــوايل 12%، في ــي بح ــاع الزراع ــاه القط ــو 28%، ت ــاري بنح التج
العامــة يف  الخدمــات  القطــاع االســتهايك وقطــاع  تــأيت قــروض 
املرتبــة الرابعــة بنســبة 10% لــكل قطــاع، واخــراً قطاعــي الصناعــة 

والســياحة بواقــع 6% و4% عــى التــوايل.
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اإلطار الترشيعي: أحكام وبروتوكول باريس 

ينــص اتفــاق باريــس االقتصــادي املوقــع بــني الجانــب اإلرسائيــي ومنظمــة 
ــم العمــل  ــة تعمــل عــى تنظي ــر الفلســطينية، عــى إنشــاء ســلطة نقدي التحري
املــرصيف واالحتفــاظ باالحتياطــي، والرقابــة عــى املصــارف، باإلضافــة إىل دورهــا 
كمستشــار مــايل واقتصــادي للســلطة الفلســطينية، وغرهــا مــن املهــام املتعلقــة 
بعمــل الســلطة النقديــة. ونصــت االتفاقيــة عــى أّن يكــون الشــيكل االرسائيــي 
عملــة رســمية متداولــة محليــاً، وذلــك وفقــاً للبنــد )10 - أ(، والــذي نــص عــى 
التــايل: “ســيكون الشــيكل اإلرسائيــي الجديــد واحــداً مــن العمــات املتداولــة يف 
املناطــق وسيســتخدم هنــاك بشــكل قانــوين كوســيلة للدفــع لــكل األغــراض مبــا 

فيهــا الصفقــات الرســمية...”.

ــس  ــاق باري ــاً التف ــني وفق ــني الجانب ــة ب ــة والنقدي ــا املرصفي ــم القضاي ويف تنظي
االرسائيــي  الجانبــني  عــى  ونقديــة  ماليــة  التزامــات  يرتتــب  االقتصــادي 
والفلســطيني، أهمهــا التــزام إرسائيــل بعمليــة تحويــل فائــض الشــيكل وتبــادل 
ــيق  ــة، والتنس ــارف اإلرسائيلي ــطني واملص ــة يف فلس ــارف العامل ــني املص ــد ب النق
ــاق  ــا ورد يف نصــوص االتف ــاً مل ــل وفق ــك إرسائي ــد وبن ــني ســلطة النق املشــرتك ب
املذكــور. وتحــدد الفقــرة 18 )بنــد أ( أّن ـ”تبــادل العملــة األجنبية مقابل الشــيكل 
ــة  ــال غرف ــن خ ــيتم م ــطينية س ــة الفلس ــلطة النقدي ــل الس ــن قب ــس م وبالعك
التعامــل يف بنــك إرسائيــل وفــق معــدالت الــرصف يف الســوق”. ونصــت الفقــرة 
15: “ســيكون للســلطة النقديــة الفلســطينية حــق تحويــل فائــض الشــيكل مــن 
ــة  ــل الســتبدالها بعمل ــك إرسائي ــة يف املناطــق الفلســطينية إىل بن ــوك العامل البن

ــا ...”. ــل تداوله ــك ارسائي ــل بن ــة يقب أجنبي

مصارف املراسلة اإلرسائيلية: هبوعليم وديسكونت 1

تــم االتفــاق عــى أن تقــوم البنــوك الفلســطينية بتحويــل فائــض الشــيكل لديهــا 
ــم  ــة )هبوعلي ــلة” االرسائيلي ــوك “املراس ــال بن ــن خ ــي م ــب اإلرسائي إىل الجان
ــن خــال  ــة الشــيكل م ــم بعمل ــض املرتاك ــل الفائ ــم ترحي وديســكونت(، وأن يت

ــني هــا: قنات

قنــاة بنــك فلســطني: يتــم ترحيــل الفائــض مــن فــروع املصــارف يف املناطــق   •
ــروع املصــارف  ــف ف ــض مــن مختل ــع الفوائ الفلســطينية مــن خــال تجمي
لنقــل  الفلســطينية  بالرشكــة  باالســتعانة  فائــض  لديهــا  التــي  املحليــة 
ــة  ــوم رشك ــان”.2  وتق ــة “أم ــات املالي ــة والخدم ــات الثمين ــوال واملقتني األم
أمــان بدورهــا بنقــل الفائــض مــن عملــة الشــيكل إىل املصــارف االرسائيليــة 
مــن خــال رشكــة برنكــس )The Brink’s Company( األمريكيــة العامليــة 
لنقــل األمــوال. أمــا ترحيــل الفائــض املرتاكــم مــن مختلــف فــروع املصــارف 
ــاً  ــطني ووفق ــك فلس ــال بن ــن خ ــاً م ــم حرصي ــزة فيت ــاع غ ــة يف قط العامل
للتفاهــات بــني ســلطة النقــد واملصــارف، حيــث يتــم ترحيلــه إىل اإلدارات 
الرئيســية للمصــارف يف الضفــة الغربيــة مــن خــال رشكــة “برنكــس” ثــم إىل 

ــل.  ارسائي
قنــاة املصــارف األردنيــة: تقــوم املصــارف األردنيــة برتحيــل الفوائــض النقدية   •
مــن عملــة الشــيكل مبــارشة اىل بنــوك املراســلة اإلرسائيليــة، أيضــاً مــن خــال 

رشكــة “برنكــس”.

ــة الرتحيــل يف الفــرتة الاحقــة نتيجــة لرفــض  ــة عــى آلي ــات الفني تغــرت الرتتيب
ــام  ــة الع ــكونت يف بداي ــك ديس ــاه بن ــام 2009، وت ــم أوالً، يف الع ــك هبوعلي بن
2017، الســتقبال النقــد )الــكاش( مــن املصــارف الفلســطينية بحجــة عــدم املعرفة 
الكاملــة ملصــدر هــذه األمــوال. واقتــرص التعامــل مــع هــذه البنــوك االرسائيليــة 

راجع الصندوق عن “بنوك املراسلة” يف العدد 45 من املراقب االقتصادي..  -1
ــن  ــكٍل م ــا ل ــدم خدماته ــه، تق ــة رام الل ــام 2008 يف مدين ــه تأسســت ع ــة مســاهمه خصوصي رشك  -2
القطــاع املــرصيف واملؤسســات ورشكات القطــاع الخــاص، مثــل خدمــات نقــل وشــحن األمــوال 

واملقتنيــات الثمينــة، وخدمــة تغذيــة الرصافــات اآلليــة.

صندوق 3:  فائض الشيكل: األسباب والحلول

ــال  ــن خ ــل م ــكاش يرح ــح ال ــض أصب ــذا الرف ــد ه ــط. وبع ــواالت فق ــى الح ع
مراكــز ايــداع النقــد يف ارسائيــل، حيــث يتــم نقلــه الحقــاً اىل البنــوك االرسائيليــة 
ــع  ــل م ــرة التعام ــن م ــر م ــني أك ــن املاضي ــكان يف العقدي ــف البن ــلة. أوق املراس
املصــارف الفلســطينية بحجــة التخــوف مــن ماحقتهــا عــى الســاحة الدوليــة 
الحكومــة  األمــوال. وقامــت  اإلرهــاب” وغســل  تتعلــق “بدعــم  يف قضايــا 
ــة ضــد أي دعــاوى  ــل نحــو عامــني، حصان ــن البنكــني، قب ــح هذي ــة مبن االرسائيلي
قــد تقــدم ضدهــا مبــا يتعلــق بتمويــل اإلرهــاب بســبب تعاملهــا مــع البنــوك 

ــك. ــة خســائر قــد تنجــم عــن ذل الفلســطينية، والتزمــت بتعويضهــا عــن أي

تكاليف آلية الرتحيل وتراكم فوائض الشيكل

نتــج عــن آليــة الرتحيــل هــذه مجموعــة مــن التكاليــف عــى النشــاط املــرصيف 
الفلســطيني، تتمثــل يف تكلفــة تخزيــن وتأمــني فائــض الشــيكل، إضافــة الرتفــاع 
تكلفــة املقاصــة بــني املصــارف الفلســطينية وتلــك االرسائيليــة، وتكلفــة االجراءات 
التــي تتحملهــا املصــارف الفلســطينية للوفــاء بااللتزامــات املرتتبــة عليهــا لصالــح 
املصــارف االرسائيليــة وذلــك لعــدم قدرتهــا عــى شــحن كميــات الشــيكل الازمــة 
ــض  ــة فائ ــحن وحراس ــة بش ــف مرتبط ــاً تكالي ــاك أيض ــاباتها. وهن ــة حس لتغذي
الشــيكل، حيــث تتغــر هــذه التكاليــف متأثــرة بطبيعــة التعامــل الــذي تفرضــه 
الســلطات االرسائيليــة مــع الجانــب الفلســطيني بشــكل عــام، ويف أوقــات األزمات 
بشــكل خــاص. كــا أن هنــاك تكاليــف غــر مبــارشة تتمثــل يف تكلفــة الفرصــة 
البديلــة لفائــض الشــيكل، أي االيــراد )الفائــدة( الضائــع الــذي ميكــن تحصيلــه يف 
حــال تــم ايــداع فوائــض الشــيكل يف البنــوك االرسائيليــة. يضــاف إىل ذلــك رفــض 
املصــارف االرسائيليــة التعامــل مــع الفــروع العاملــة لجميــع املصــارف يف قطــاع 
ــاع  ــة وقط ــة الغربي ــني الضف ــوال ب ــة األم ــد حرك ــع أو تقيي ــب من ــزة، إىل جان غ
غــزة مــا يعقــد عمليــة شــحن وترحيــل فائــض الشــيكل. وقــد نجــم عــن هــذه 
التعقيــدات والقيــود مــا بــات يعــرف مبشــكلة “فائــض الشــيكل” لــدى املصــارف 

العاملــة يف فلســطني. 

ــارف  ــد مص ــل يف تحدي ــيكل” تتمث ــض الش ــة “فائ ــية وراء أزم ــكالية األساس اإلش
ــن أّن  ــي ميك ــيكل الت ــات الش ــى كمي ــهري ع ــقف ش ــة لس ــلة اإلرسائيلي املراس
تحولهــا البنــوك الفلســطينية إىل البنــوك االرسائيليــة. ولقــد بذلــت ســلطة النقــد 
ــوك  ــة يف البن ــة الشــيكل املرتاكم ــادة يف عمل ــباب الزي ــح أس ــرا لتوضي ــدا كب جه
الفلســطينية، واســتخدمت عاقاتهــا مــع االتحــاد االورويب وصنــدوق النقــد الدويل 
والبنــك الــدويل للضغــط عــى بنــك ارسائيــل الســتيعاب الكميــات الفائضــة مــن 
الشــيكل. وقــام بنــك ارسائيــل، نتيجــة هــذه الضغــوط، برفــع الســقف مــن 80 
مليــون شــيكل شــهرياً، إىل 120 ثــم إىل 300 مليــون أكــر ثــم إىل مليــار شــيكل 

شــهرياً، عــى أن يتــم رفعــه يف مراحــل الحقــة. 

تقديرات مصادر الشيكل يف فلسطني 

قامــت ســلطة النقــد الفلســطينية، بالتعــاون مــع جهــات دوليــة، بتقديــر ملصــادر 
ــاوى  ــى الدع ــق ع ــدى املصــارف الفلســطينية لقطــع الطري ــم ل الشــيكل املرتاك
ــره  ــن تري ــا ميك ــى م ــه أع ــة وأن كميات ــر معروف ــادره غ ــأن مص ــة ب اإلرسائيلي
عــر القنــوات الرشعيــة. وحــددت ســلطة النقــد هــذه املصــادر، مرتبــة حســب 

اهميتهــا، بالتــايل: 

العالة الفلسطينية يف ارسائيل.  .1
مشرتيات فلسطينيو الداخل من املناطق الفلسطينية.  .2

مدفوعات طلبة الجامعات الفلسطينية واملعتمرين من فلسطينيي الداخل.  .3
ــدى  ــداع الشــيكل ل ــادة اي ــذي يســهم يف زي ــايل والتوســع املــرصيف ال الشــمول امل  .4
املصــارف الفلســطينية، اضافــة اىل تبديــل العمــات القدميــة بعمــات جديــدة.
اختــاف القوانــني فيــا بــني املناطــق الفلســطينية واالرسائيليــة. عــى ســبيل املثــال   .5
ــرى  ــلع االخ ــة الس ــب معامل ــل الذه ــل تعام ــب. إذ أن إرسائي ــق بالذه ــا يتعل م
وتفــرض عليــه رضيبــة، فيــا يعامــل الذهــب يف مناطــق الســلطة الفلســطينية عى 
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انــه نقــد وهــو معفــي مــن الرضائــب، وهــذا مــا يدفــع باتجــاه رشاء الذهــب مــن 
املناطــق الفلســطينية وبالتــايل زيــادة كميــة الشــيكل. 

ــرات  ــني فقــط. تشــر التقدي ــن األول ــي املصدري ــا ي ــاول باملعالجــة في ســوف نتن
اىل أن الدخــل الســنوي إلجــايل عــال الضفــة والقطــاع يف ارسائيــل واملســتعمرات 
الــذي يتدفــق اىل األرايض الفلســطينية يبلــغ نحــو 7.6 مليــار شــيكل بالســنة. وهــذا 
عــى أســاس أن عــدد العاملــني الفلســطينيني يف ارسائيــل واملســتعمرات بلــغ نحــو 
ــادل  ــي يع ــر يوم ــط أج ــث 2018، ومتوس ــع الثال ــة الرب ــل نهاي ــف عام 131.2 أل
ــى  ــوظ ع ــاع ملح ــرأ ارتف ــد ط ــهر. ولق ــل يف الش ــوم عم ــيكل، و19.7 ي 243.7 ش
ــخ  ــذ العــام 2012 وهــو أيضــا تاري ــل واملســتعمرات من ــني يف ارسائي أعــداد العامل

البدايــة الفعليــة ألزمــة تراكــم فائــض الشــيكل يف املصــارف )أنظــر الشــكل 1(.

أّمــا املصــدر الثــاين األســايس لرتاكــم فائــض الشــيكل يف الضفــة الغربية فهــو إنفاق 
فلســطينيي الداخــل والقــدس. ويعــود هــذا إىل التــدين النســبي لألســعار وهــو 
عامــل الجــذب الرئيــي للتســوق يف الضفــة الغربيــة. ويتــم هــذا التدفــق عــر 
ــة الجامعيــني مــن فلســطينيي  عــدة قنــوات، أهمهــا املشــرتيات وأقســاط الطلب
الداخــل الذيــن يدرســون يف جامعــات الضفــة الغربيــة. وتشــر تقديــرات دراســة 
تــم اعدادهــا لصالــح ســلطة النقــد إىل دخــول نحــو 3 مليــار شــيكل ســنوياً إىل 
ــأن  ــه ب ــم التنوي ــن امله ــوات. وم ــذه القن ــال ه ــن خ ــطينية م ــق الفلس املناط
اســتخدام بطاقــات االعتــاد االرسائيليــة غــر وارد يف فلســطني، وعــى ذلــك فــإن 
الدفــع النقــدي هــو أســلوب رشاء فلســطينيي الداخــل. يضــاف اىل ذلــك تبديــل 
العمــات الــذي يقــوم بــه فلســطينيو الداخــل وإيــداع ســكان القــدس وضواحيهــا 

يف املصــارف الفلســطينية.

ويف ســعي ســلطة النقــد الفلســطينية للمســاهمة يف حــل مشــكلة تراكــم فائــض 

الشــيكل، فإنهــا تعمــل عــى معالجــة بعــض أســبابه مــن خــال تعزيــز وســائل 
الدفــع االلكرتونيــة وزيــادة اســتخدام البطاقــات املرصفيــة مــن قبــل فلســطيني 
الداخــل. كــا تــم مؤخــرا االتفــاق عــى آليــة جديــدة لرتحيــل فائــض الشــيكل، 
ويتضمــن االتفــاق تأســيس هيئــة حكوميــة إرسائيليــة تكــون بديلــة عــن بنــيك 
ــرار  ــى غ ــطينية ع ــة فلس ــات مالي ــة خدم ــاء رشك ــني، وإنش ــلة اإلرسائيلي املراس
الهيئــة االرسائيليــة لتحــل محــل البنــوك الفلســطينية التــي تقــوم بعمليــة تحويــل 

فائــض الشــيكل يف املــدن الفلســطينية إىل إرسائيــل. 

عبر أبو زيتون ووسيم صايف، سلطة النقد الفلسطينية

5- القطاع املايل غري املرصيف1 

قطاع األوراق املالية

بلغــت القيمــة الســوقية ألســهم الــرشكات املدرجــة يف بورصــة 
فلســطني نهايــة الربــع الثالــث 2018 نحــو 3.7 مليــار دوالر، وهــو 
مــا يعــادل 26% مــن الناتــج املحــي اإلجــايل باألســعار الجاريــة. 2 
وأُغلــق مــؤرش القــدس مــع نهايــة الربــع الثالــث مــن العــام 2018 
ــد حاجــز 528.8 نقطــة بانخفــاض قــدره 11.9 نقطــة، وبنســبة  عن
ــة  ــع نهاي ــًة م ــابق و7% مقارن ــع الس ــة الرب ــع نهاي ــًة م 2% مقارن

ــع املناظــر مــن العــام الســابق. الرب

عــى الرغــم مــن اإلرتفــاع يف عــدد األســهم املتداولــة بــني الربعــني 
الثالــث والثــاين 2018 بنســبة 16%، اال أن قيمــة األســهم املتداولــة 
ــة  ــدد وقيم ــرتة. وشــهد ع ــس الف انخفضــت بنســبة 4% خــال نف
ــة يف الربــع الثالــث انخفاضــا حــاداً، باملقارنــة مــع  األســهم املتداول
الربــع املناظــر 2017، بلــغ نحــو 58% )أنظــر الجــدول 5-1(. ويُعزى 
الضعــف والرتاجــع يف االســتثار يف األســهم املدرجــة إىل حالــة 
ــق  ــد تحق ــتثمرين. ولق ــاط املس ــود أوس ــذي يس ــام ال ــب الع الرتق
ــة  ــرشكات املدرج ــاح ال ــايل أرب ــن أّن إج ــم م ــى الرغ ــع ع الرتاج
ــت  ــن. إذ بلغ ــني املتناظري ــني الربع ــبة 3% ب ــا بنس ــهدت ارتفاع ش

. مصدر األرقام يف هذا القسم: هيئة سوق رأس املال الفلسطينية، 2018  -1
تــم اســتخدام الناتــج املحــي اإلجــايل باألســعار الجاريــة للعــام 2017 نظــرا ألن القيمــة   -2

ــة. ــة تراكمي ــة هــي قيم الســوقية لألســهم املتداول

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

البيان
الربع الثالث 

2017
الربع الثاين 

2018
الربع الثالث 

2018

عدد األسهم املتداولة )مليون 
سهم(

98.4835.1740.92

قيمة األسهم املتداولة )مليون 
دوالر(

167.2972.7469.55

3,815.593,784.403,718.69القيمة السوقية )مليون دوالر(

17,8688,7639,073عدد الصفقات 

71,98171,34171,128إجايل عدد املتعاملني )متعامل(

68,60368,02267,761-   فلسطيني 

3,3783,3193,367-   أجنبي )غر مقيم( 

ــع  ــة الرب ــون دوالر نهاي ــة 241.4 ملي ــاح بعــد الرضيب ــة األرب حصيل
الثالــث 2018، وهــو مــا يعــادل 8% مــن إجــايل حقــوق امللكيــة. 
كــا بلــغ عــدد الــرشكات التــي حققــت أرباحــاً يف هــذا الربــع 39 
رشكــة مــن أصــل 45 رشكــة قامــت باإلفصــاح عــن بياناتهــا املاليــة. 3

بورصة فلسطني، ترصيح صحفي بتاريخ 11/11/2018.  -3

شكل 1: تدفق الشيكل اىل املناطق الفلسطينية الناتجة 
عن العاملة يف ارسائيل، 2018-2011
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يوّضــح الشــكل 5-1، صفــة املتعاملــني يف البورصــة تبعــاً لحصصهــم 
النســبية مــن القيمــة الســوقية للتعامــات. ويتضــح مــن الشــكل أّن 

حصــة الــرشكات بلغــت 40% مقابــل حصــة 27% لألفــراد.

قطاع التأمني 

بلغــت إجــايل أقســاط التأمــني املكتتبــة 68.6 مليــون دوالر نهايــة 
ــًة  ــبة 2% مقارن ــة بنس ــام 2018، منخفض ــن الع ــث م ــع الثال الرب
مــع نهايــة الربــع الســابق وارتفــاع نســبته 7% مقارنــة مــع نهايــة 
الربــع املناظــر مــن العــام الســابق. وتعكــس الزيــادة بــني الربعــني 
املتناظريــن تأثــر عــدد مــن العوامــل مــن بينهــا دخــول رشكــة تأمني 
جديــدة إىل قطــاع التأمــني الفلســطيني )رشكــة متكــني الفلســطينية 

للتأمــني( بدايــة العــام 2018.

باملقابــل ارتفعــت صــايف التعويضــات التــي دفعتهــا رشكات التأمــني 
مبعــدل 6% مــع نهايــة الربــع الثالــث للعــام 2018 عــا كانــت عليه 
ــع الســابق. يف حــني بلغــت إجــايل اســتثارات رشكات  ــة الرب نهاي
التأمــني 246.2 مليــون دوالر نهايــة الربــع الثالــث للعــام 2018 
ــر  ــع املناظ ــة الرب ــع نهاي ــًة م ــبة 12% مقارن ــاً بنس ــة ارتفاع محقق

)انظــر الجــدول 2-5(.

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

البيان
الربع الثالث 

2017
الربع الثاين 

2018
الربع الثالث 

2018

64.0370.1268.62إجايل أقساط التأمني املكتتبة

219.06245.85246.18إجايل استثارات رشكات التأمني

صايف التعويضات املتكبدة يف 
قطاع التأمني

)37.91()40.98()43.38(

صايف األقساط املكتسبة/ إجايل 
أقساط التأمني املكتتبة

%88.72%85.93%90.49

صايف التعويضات املتكبدة/ صايف 
األقساط املكتسبة

%66.73%68.02%69.82

ــزاً  ــهد ترك ــت تش ــا زال ــني م ــة التأم ــكل 5-6 أّن محفظ ــح الش يوّض
ــن  ــبته 65% م ــت نس ــذي بلغ ــات وال ــني املركب ــح تأم ــراً لصال كب
ــا التأمــني الصحــي بنســبة %13.  ــة، يليه إجــايل املحفظــة التأميني
كــا يُاحــظ مــن الشــكل 5-3 أّن هنــاك تركــزاً واضحــاً يف الحصــص 
الســوقية بــني رشكات التأمــني، حيــث تســتحوذ ثــاث مــن أصل عرش 
ــة يف  ــة عــى نحــو 58% مــن اجــايل األقســاط املكتتب رشكات عامل
قطــاع التأمــني الفلســطيني نهايــة الربــع الثالــث مــن العــام 2018.

قطاع التأجري التموييل

ــة  ــل هيئ ــن قب ــة م ــي املرخص ــر التموي ــدد رشكات التأج ــغ ع بل
ســوق رأس املــال 14 رشكــة. وبلغــت قيمــة إجــايل اســتثار العقــود 
املســجلة لــدى الهيئــة 22.3 مليــون دوالر بواقــع 384 عقــد نهايــة 
الربــع الثالــث 2018، وهــذا ميثــل ارتفاعــاً بنســبة 19% قيمــة و%1 
عــددا مقارنــة مــع نهايــة الربــع الثــاين وبنســبة 27% قيمــة و%37 
عــددا مقارنــًة مــع نهايــة الربــع املناظــر مــن العــام الســابق )انظــر 

شكل 5-1: توزيع القيمة السوقية ألسهم البورصة وفقاً لصفة 
املتعامل يف نهاية الربع الثالث 2018 )مليون دوالر(

* هم أشخاص لهم عاقة مبارشة أو غر مبارشة بالرشكة بحكم املنصب أو العاقة.

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

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

  المركبات 
64.6%

 العمال 
8.7%  الصحي 

13.2%

تأمین المسؤولیة المدنیة  
1.6%

التأمینات العامة األخرى  
1.7%

 الحریق 
5.3%

 بحري 
0.6%

هندسي
2.2% الحیاة

2.1%

أخرى
8.2%

أمینشركة المشرق للت
8.7%

مینالمجموعة االهلیة للتا
9.7%

نیةشركة التأمین الوط
18.6%

تأمینشركة فلسطین لل
6.9%

أمینشركة تمكین للت
2.1%

تأمینشركة التكافل لل
14.8%

تأمینشركة ترست العالمیة لل
21.5%

تأمینالشركة العالمیة المتحدة لل
17.5%

كوشركة مت الیف الی
0.2%

لعقاريشركة فلسطین لتأمین الرهن ا
0.1%

* أطراف ذوي عالقة 
367.5

9.9%

أفراد  
985.0

26.5%

جهات حكومیة   
368.4

9.9%

شركات  
1,491.3

40.1%

صنادیق استثمار  
200.8

5.4%

بنوك   
220.9

5.9%

شركات تأمین   
71.4

1.9%

موظفو وسطاء السوق   
13.4

0.4%
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الجــدول 5-3(. ويُعــزى االرتفــاع بقيــم وعــدد العقــود إىل تكثيــف 
الحمــات التســويقية لبعــض الــرشكات، إضافــة إىل دخــول رشكات 

حديثــة الرتخيــص مجــال التأجــر التمويــي. 

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

الربع الثالث 

2017

الربع الثاين 

2018

الربع الثالث 

2018

قيمة عقود التأجر التمويي 
)مليون دوالر(

17.5418.8122.31

280382384عدد عقود التأجر التمويي

ــود  ــدد عق ــاً يف ع ــزاً عالي ــاك تركّ ــكل 5-4 أنَّ هن ــن الش ــظ م ياح
ــة  ــم يف مدين ــه بنســبة 38%، ث ــة رام الل التأجــر التمويــي يف مدين
نابلــس بنســبة 17% تليهــا الخليــل بنســبة 13%، وتســتحوذ بقيــة 

ــود. ــدد العق ــن إجــايل ع ــة عــى 33% م املحافظــات مجتمع
 

ــن محفظــة  ــر م ــت تشــكل الحصــة األك ــا زال ــات م ــا أّن املركب ك
التأجــر التمويــي )78% مــن اجــايل قيمــة العقــود(. ولقــد طــرأت 
زيــادة يف متويــل األمــوال املنقولــة مقارنــة باألربــاع الســابقة نظــراً 
لبــدء الــرشكات حديثــة الرتخيــص بتمويل معــدات الطاقــة املتجددة 
ــزال  ــذه مات ــل ه ــة التموي ــن حص ــة. ولك ــة مرتفع ــة اجالي بقيم
متدنيــة بســبب ارتفــاع املخاطــرة املتعلقــة بهــا مقارنــة باملركبــات.

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

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

يحظــي الشــمول املــايل باهتــام املنظــات الوطنيــة والدوليــة التــي 
ــي، وفقــاً  ــة. والشــمول املــايل يعن ــة واالجتاعي ــة االقتصادي ــى بالتنمي تُعن
لاســرتاتيجية الوطنيــة للشــمول املــايل يف فلســطني، “تعزيــز وصــول 
واســتخدام كافــة فئــات املجتمــع للخدمــات واملنتجــات املاليــة مــن 
ــت  ــة والوق ــا بالتكلف ــع احتياجاته ــب م ــي تتناس ــمية، الت ــوات الرس القن
ــن  ــا م ــا ميكنه ــة مب ــا املالي ــز معرفته ــا وتعزي ــة حقوقه ــني، وحاي املعقول
اتخــاذ القــرار املــايل املناســب”. ويســتند هــذا بــدوره عــى أّن اســتخدام 
األدوات املاليــة التــي توفرهــا املصــارف واملؤسســات هــو أداة مهمــة 
ــت  ــراد يف املجتمــع. ولقــد عمل ــة األف ــة لكاف ــر الظــروف االقتصادي لتطوي
املنظــات الدوليــة عــى وضــع السياســات ذات العاقــة بتعزيــز الشــمول 
ــداف  ــي أه ــى تبن ــة ع ــدول النامي ــات يف ال ــث الحكوم ــى ح ــايل، وع امل
وسياســات واضحــة تهــدف لتحقيــق منظومــة ماليــة شــاملة وعادلــة 
ــاً  ــم الحق ــاً. وت ــل حظ ــات األق ــا الفئ ــا فيه ــع، مب ــات املجتم ــع فئ لجمي
تحديــد الشــمول املــايل كأولويــة يف أجنــدات التنميــة اعتــاداً عــى تأثــره 
يف الحــد مــن الفقــر والبطالــة ودوره يف تعزيــز النمــو االقتصــادي والرفــاه 

ــي.  االجتاع

صندوق 4: الشمول املايل يف فلسطني

ــطني ال  ــايل يف فلس ــاء امل ــب اإلقص ــايل أّن نس ــمول امل ــة للش ــت دراس بين
تــزال مرتفعــة، عــى الرغــم مــن جهــود القطــاع املــايل والجهــات الرقابيــة 
لتوعيــة املواطنــني وزيــادة نســب وصولهــم واســتخدامهم للخدمــات 
املاليــة. إذ تبــني أّن هنــاك نحــو 1.6 مليــون مواطــن يعانــون مــن اإلقصــاء 
ــت  ــا بين ــاً. ك ــني تقريب ــكان البالغ ــن الس ــبته 64% م ــا نس ــايل، أي م امل
الدراســة أّن هنــاك، إىل جانــب انخفــاض مســتويات الوصــول واالســتخدام 
للخدمــات املاليــة بشــكل عــام، فــوارق كبــرة يف االســتخدام عــى أســاس 
ــة  ــاد يف الثقاف ــدٍن ح ــود ت ــة إىل وج ــذا إضاف ــور. ه ــح الذك ــس لصال الجن

ــاث بشــكل خــاص.  ــدى اإلن ــة بشــكل عــام، ول املالي

قامــت هيئــة ســوق رأس املــال وســلطة النقــد منــذ العــام 2014 بجهــود 
لتطويــر وبنــاء اســرتاتيجية وطنيــة للشــمول املــايل يف فلســطني، مبــا 
ــة  ــا مؤسس ــدت عليه ــي أك ــة الت ــات الدولي ــل املارس ــع أفض ــاىش م يت
التحالــف العاملــي للشــمول املــايل )AFI( ووفقــاً للمبــادئ الدوليــة التــي 
حددتهــا مجموعــة العرشيــن )G20(. وتــم التأكيــد عــى أّن الشــمول 
ــايل حــول  ــف امل ــة والتثقي ــن التوعي ــدءاً م ــة، ب ــة تكاملي ــايل هــو عملي امل
رضورة وأهميــة املنتجــات والخدمــات املاليــة وكيفيــة اســتخدامها، مــروراً 
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بــرضورة تكافــؤ الفــرص يف الحصــول عــى املنتجــات والخدمــات مــن 
حيــث املعرفــة بوجودهــا وســهولة الوصــول إليهــا، وانتهــاًء بحايــة حقــوق 
املســتخدمني للمنتجــات والخدمــات املاليــة ومعرفــة حقوقهــم وواجباتهــم 

ــد اســتخدامها.  عن

ولتعزيــز الشــمول املــايل انعكاســات إيجابيــة عــى عمــل وأداء قطاعــات 
ســوق رأس املــال أيضــاً، نظــراً ألن تعزيــز البنيــة التحتيــة الخاصــة باإلطــار 
ــوين والتنظيمــي للقطــاع املــايل غــر املــرصيف، وتســهيل الوصــول إىل  القان
الخدمــات املاليــة للمواطنــني مــن قبــل مــزودي الخدمــة، وحايــة حقــوق 
ــف  ــا أّن تكثي ــة. ك ــا جذاب ــتثار ويجعله ــة االس ــور بيئ ــتهلكني يط املس
جهــود التوعيــة والتثقيــف املــايل ينتــج عنــه زيــادة إقبــال املواطنــني عــى 
ــة  ــز ثق ــؤدي تعزي ــال، ي ــبيل املث ــى س ــة. فع ــات املالي ــتخدام الخدم اس
املواطنــني يف قطــاع التأمــني إىل زيــادة نســب االنتشــار والتغطيــة التأمينيــة 
ــم،  ــة له ــة واالقتصادي ــة االجتاعي ــادة الحاي ــهم يف زي ــذي يس ــر ال األم
حيــث أن توفــر إمكانيــة التعويــض يســاعد األفــراد واملشــاريع االقتصاديــة 
عــى االســتمرار يف مزاولــة األعــال ويحــد مــن األخطــار االقتصاديــة 

ــن الخســائر والحــوادث. ــة ع ــة الناجم واالجتاعي

ويف هــذا الســياق قــام مجلــس الــوزراء الفلســطيني يف كانــون األول مــن 
العــام 2017 بتشــكيل اللجنــة الوطنيــة للشــمول املــايل، برئاســة مشــرتكة 
مــا بــني هيئــة ســوق رأس املــال وســلطة النقــد. وأُنيــط بهــذه اللجنــة، التي 
تضــم يف عضويتهــا عــدداً مــن الــوزارات املعنيــة باإلضافــة إىل إتحــاد الغرف 
ــة  ــني وجمعي ــرشكات التأم ــطيني ل ــاد الفلس ــة، واالتح ــة الصناعي التجاري
ــداد السياســات ذات  ــة إع ــراض، مهم ــوك والشــبكة الفلســطينية لإلق البن
العاقــة بتطبيــق االســرتاتيجية الوطنيــة للشــمول املــايل وضــان تنفيذهــا. 
ــة للشــمول املــايل يف  ــق االســرتاتيجية الوطني ــة تطبي ويســتند إدراك أهمي
فلســطني إىل عاملــني رئيســيني: انخفــاض نســب الوصــول واالســتخدام 
للمنتجــات والخدمــات املاليــة مــن قبــل غالبيــة أفــراد املجتمــع واملنشــآت 
ــه الشــمول  ــن أّن يلعب ــذي ميك ــام ال ــدور اله ــواء، وإدراك ال ــى حــد س ع
املــايل يف معالجــة بعــض املشــاكل امللحــة مثــل ارتفــاع مســتويات الفقــر 
ــة  ــة وانخفــاض معــدالت النمــو االقتصــادي والفروقــات االقتصادي والبطال

واالجتاعيــة بــني األفــراد. 

رباب صباح، هيئة سوق رأس املال الفلسطينية 

6- مؤرشات االستثامر1 

رخص البناء

ــّجلة  ــاء املس ــص البن ــّور يف عــدد تراخي ــكل 6-1 التط ــرض الش يع
ومســاحات األبنيــة املرّخصــة يف أربــاع مختــارة. وصــل عــدد رخــص 
البنــاء املســجلة يف فلســطني يف الربــع الثالــث 2018 إىل 2,534 
ــت  ــابق. وبلغ ــع الس ــن الرب ــبة 11% ع ــاض بنس ــص، بانخف ترخي
حّصــة املبــاين غــر الســكنية مــن عــدد الرخــص الــكّي حــوايل %10. 
ــث  ــع الثال ــة، بلغــت املســاحات املرخصــة يف الرب ــة ثاني ــن ناحي م
2018 نحــو 1.2 مليــون مــرت مربــع، وهــذا أعــى بنســبة 17% عــن 

ــر شــكل 1-6(.  ــع الســابق )انظ ــة يف الرب ــاحات املرّخص املس

أعداد السيارات

ــى  ــد ع ــؤرش معتم ــو م ــرة األوىل ه ــدد الســيارات املســّجلة للم ع
ــعار  ــاع أس ــراً الرتف ــكان. إذ نظ ــات الس ــة وتوقّع ــة االقتصادي الحال
ــرصيف،  ــرتاض امل ــر االق ــم ع ــا يت ــاً م ــا غالب ــيارات، وألّن رشاءه الس
فــإّن هــذا املــؤرش يعــّر عــن توقعــات املســتقبل واملنــاخ االقتصــادي 
بشــكل عــام. بلــغ عــدد الســيارات الجديــدة واملســتعملة )املســّجلة 
للمــرة األوىل( يف الضفــة الغربيــة يف الربــع الثالــث مــن العــام 
ــدار 1,383 ســيارة  ــد مبق 2018 املســجلة 8,361 ســيارة. وهــذا يزي
عــى عددهــا يف الربــع الســابق، بينــا يقــل مبقــدار 1,065 ســيارة 
ــت نســبة  ــام 2017. وبلغ ــن الع ــر م ــع املناظ ــا يف الرب ــن عدده ع
ــا  ــو 7% منه ــاء نح ــايل، ج ــن اإلج ــتعملة 79% م ــيارات املس الس

ــدول 1-6(. ــر الج ــة )انظ ــوق اإلرسائيلي ــن الس ــط م فق

مصــدر األرقــام يف هــذا القســم: الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني 2018، إحصــاءات   -1
ــات غــر منشــورة. ــرة الجــارك واملكــوس، بيان ــة 2018، دائ ــة. ووزارة املالي رخــص األبني

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

جدول 6-1: أعداد السيارات الجديدة واملستعملة املسجلة ألول 
مرة يف الضفة الغربية )الربع الثالث 2018(
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املــدن الصناعيــة )Industrial Zones( هــي عبــارة عــن مواقــع جغرافيــة 
يتــم تقســيمها إىل وحــدات لعمــل املنشــآت الصناعيــة وتتوفــر فيهــا 
وطــرق،  وكهربــاء، ورصف صحــي،  )ميــاه،  التحتيــة  البنيــة  خدمــات 
واتِّصــاالت( ويتــم تطويرهــا وفقــاً لخطــة تنمويــة شــاملة، تغطــي الــدور 
االقتصــادي واالجتاعــي والجوانــب البيئيــة والحرضيــة لهــذه املــدن.  
ــة  ــدول املختلف ــة يف ال ــياً يف التنمي ــة دوراً أساس ــدن الصناعي ــب امل وتلع
بســبب إمكانيــة مســاهمتها يف تحقيــق أهــداف اإلنتــاج والتشــغيل 
ــن  ــد م ــة يف العدي ــًة اقتصادي ــة رافع ــدن الصناعي ــكل امل ــر. وتش والتصدي
ــام  ــن 12 ع ــة م ــدن الصناعي ــدد امل ــع ع ــي ارتف ــا الت ــل تركي ــدول، مث ال
1980 اىل 120 عــام 2009 بطاقــة تشــغيلية تصــل إىل أكــر مــن 880 ألــف 
ــرة  ــة كب ــة صناعي ــدد إىل 27 منطق ــل الع ــث وص ــد حي ــل، ويف تايان عام
بقيمــة اســتثارية تصــل إىل 21 مليــار دوالر، ويف فيتنــام يوجــد 71 منطقــة 

ــة.  ــوى العامل ــن الق ــغل 22% م ــة تش صناعي

هنــاك ثاثــة دوافــع رئيســية إلنشــاء املــدن الصناعيــة: األول، “تطويــري” 
ــاين  ــة. والث ــة معين ــة يف منطق ــتوى الصناع ــني مس ــر وتحس ــدف تطوي به
“ترويجــي” لتشــجيع إنشــاء صناعــات جديــدة وتطويــر الصناعــات القامئــة 
ــة للصناعــات  ــز الروابــط الخلفي وخلــق عاقــة بــني الصناعــات عــر تعزي
القامئــة بالصناعــات املســتحدثة. والثالــث يتمثــل بتجميــع املنشــآت 
الصناعيــة قــرب بعضهــا لفســح املجــال أمــام تكــون “العناقيــد الصناعيــة” 

ــة وغرهــا. ــة واملروري ــى للمســائل البيئي ــول مث ــر حل وتوف

يتضمــن الدليــل اإلرشــادي الصــادر عــن املنظمة الدوليــة للتنميــة الصناعية 
)أونيــدو( عــى أنــواع الحوافــز التــي ميكــن أن تتوفــر يف املــدن الصناعيــة 

بهــدف تشــجيع تأســيس املشــاريع الصناعيــة فيهــا، ومــن بــني هــذه: 

أسعار مخفضة لألرايض وإليجارات األبنية الصناعية.  •
أسعار تفضيلية للمياه والكهرباء واالتصاالت.  •
تسهيل لإلجراءات وحرصها يف نافذة واحدة.  •

إعفاءات أو تخفيض عى رسوم االستراد والتصدير وعى رضائب الدخل.  •

توزع املدن الصناعية يف فلسطني

ــذ  ــة من ــدن الصناعي ــيس امل ــاً بتأس ــطينية اهتام ــلطة الفلس ــدت الس أب
ــة  ــرة مختص ــاء دائ ــام 1996 بإنش ــت يف الع ــام 1994. وقام ــها ع تأسيس
ــم  ــطينية. وت ــة الفلس ــة يف وزارة الصناع ــدن الصناعي ــج امل ــة برنام مبتابع
تحويــل الدائــرة يف العــام 1998 إىل مؤسســة مســتقلة باســم “الهيئــة 
العامــة للمــدن الصناعيــة واملناطــق الصناعيــة الحــرة”. وأصــدرت الســلطة 
قانــون رقــم )10( لســنة 1998 بشــأن الحوافــز املقدمــة للمنشــآت العاملــة 
يف املــدن الصناعيــة. وشــملت هــذه الحوافــز إعفــاءات مــن الرســوم 
الجمركيــة، ومــن الرســوم والرضائــب عــى املنتجــات املصــدرة مــن املــدن 
ــس  ــرار مجل ــدر ق ــا ص ــاد. ك ــل الب ــن داخ ــا م ــوردة اليه ــة وامل الصناعي
ــاريع يف  ــز للمش ــة حواف ــن حزم ــذي تضم ــام 2017 ال ــم 8 لع ــوزراء رق ال
املــدن الصناعيــة، تشــمل التخفيــض الرضيبــي ملــدة 3 ســنوات إضافيــة إىل 
الســنوات الخمــس التــي نــص عليهــا قانــون تشــجيع اإلســتثار. كــا نــص 
ــي متنحهــا مؤسســات  ة الت ــة القــروض امليــرَّ ــم معامل القــرار عــى أّن تت
ــة  ــدة، معامل ــدن املعتم ــن امل ــاريع ضم ــل املش ــوك لتموي ــل والبن التموي
القــروض املمنوحــة للمشــاريع الصغــرة واملتوســطة، وفقــاً ألحــكام قانــون 

ــة الدخــل.  رضيب

تــم إنشــاء عــدد مــن املــدن الصناعيــة يف األرايض الفلســطينية بالتعــاون 
مــع الــدول واملؤسســات الدوليــة املانحــة. ويبلــغ عــدد هــذه املــدن اآلن 
4 مــدن: مدينــة غــزة الصناعيــة، ومدينــة اريحــا الزراعيــة الصناعيــة، 

صندوق 5: املدن الصناعية يف فلسطني

ــا  ــاف له ــة. يض ــم الصناعي ــت لح ــة بي ــة، ومدين ــني الصناعي ــة جن ومدين
ــنعرض  ــر. وس ــور التحض ــت يف ط ــي مازال ــة الت ــا الصناعي ــة ترقومي مدين
فيــا يــي نبــذة عــن املــدن الصناعيــة القامئــة فقــط )وليــس التــي يف طــور 
ــة. التأســيس(. ويعــرض الجــدول 1 أهــم املــؤرشات لهــذه املــدن الصناعي

)Gaza Industrial Estate -GIE( مدينة غزة الصناعية  •
ــز  ــني. وهــي تتمي ــد عام ــام 1997 وتشــغيلها بع ــم انشــاؤها يف الع ت  
مبوقعهــا االســرتاتيجي عــى بعــد 3كــم مــن مدينــة غــزة بالقــرب مــن 
املطــار واملينــاء واملعابــر الرئيســية. وتشــتمل التســهيات يف املنطقــة 
ــة والجــارك والشــحن والتخليــص،  ــة والريدي عــى الخدمــات البنكي
ــة إىل الشــبكة  ــا إِضاف ــاء خاصــة به ــد كهرب كــا تشــمل محطــة تولي
الوطنيــة. وتغطــي منطقــة غــزة الصناعيــة مــا يقــارب 50 هكتــار )500 
ألــف م2( 66% منهــا مخصصــة للمنشــآت الصناعيــة و30% للطــرق 
ــات  ــة والصناع ــات األَغذي ــا صناع ــز فيه ــرضاء. وترتك ــاحات الخ واملس
ــن األَنشــطة.  ــس واألَقمشــة وغرهــا م ــة واملاب الباســتيكية واملعدني
ــوايل 26  ــام 2017 ح ــة الع ــا نهاي ــة فيه ــع العامل ــدد املصان ــغ ع وبل
منشــأة، يعمــل فيهــا نحــو700 عامــل. علــاً بــأّن طاقــة التشــغيل، يف 
حــال التشــغيل الكامــل للمنطقــة الصناعيــة، تبلــغ نحــو 1500 عامــل. 
وتشــر البيانــات املتوفــرة مــن الهيئــة العامــة للمــدن الصناعيــة 
الفلســطينية إىل أّن قيمــة االســتثارات الكليــة يف املنطقــة بلغــت 

ــة. ــح املقدم ــات واملن ــا املعون ــا فيه ــون دوالر مب حــوايل 168 ملي

)Jenin Industrial Estate –JIE( مدينة جنني الصناعية  •
تقــع منطقــة جنــني الصناعيــة إىل الشــال مــن مدينــة جنــني،   
ــدن  ــى امل ــم 60، وع ــق رق ــى الطري ــرب ع ــم إىل الغ ــوايل 1.6 ك ح
ــغ  ــام 1948. وتبل ــة وأرايض الع ــة الغربي ــني شــال الضف ــة ب الحدودي
ــم(، منهــا 68.6  ــار )950 دون مســاحة هــذه املنطقــة حــوايل 95 هكت
ــرق  ــص للط ــي مخص ــة، والباق ــة والتجاري ــع الصناعي ــار للمواق هكت
ــرة  ــت فك ــرضاء. انطلق ــدن الخ ــة إىل امل ــازن، إِضاف ــات واملخ والكراج
ــق  ــدف خل ــك به ــام 1996 وذل ــة ع ــني الصناعي ــة جن املــرشوع ملنطق
ــات  ــة يف محافظ ــن العال ــزء م ــتيعاب ج ــدة واس ــل جدي ــرص عم ف
ــى ســوق  ــاد الفلســطيني ع ــص االعت ــة لتقلي ــة الغربي شــال الضف
العمــل اإلرِسائيليــة. وقــد حظيــت منطقــة جنــني الصناعيــة باهتــام 
كبــر مــن قبــل الحكومــة األملانيــة التــي أخــذت عــى عاتقهــا توفــر 
ــا  ــت تركي ــا قام ــة. ك ــة للمنطق ــة الخارجي ــة التحتي ــات البني خدم
ــزة  ــح جاه ــتماك األرايض لتصب ــون دوالر الس ــوايل 12 ملي ــر ح بتوف
 )TOBB- BIS( ”للتأجــر. وتــم تأســيس الرشكــة الرتكيــة “تــوب بيــس
ــة  ــة التحتي ــر البني ــة وتوفــر وتطوي إلدارة وتشــغيل املنطقــة الصناعي
ــة،  ــة الصناعي ــغ االســتثار يف هــذه املنطق ــع أّن يبل ــة. ويتوق الداخلي
شــاماً البنيــة التحتيــة الداخليــة والخارجيــة، حــوايل 74 مليــون دوالر. 
وعــى الرغــم مــن مــرور عقديــن عــى فكــرة إنشــاء هــذه املنطقــة، 

ــام 2020. ــون يف الع ــع أّن يك ــاً يتوق ــغيلها فعلي ــدء تش إال أّن ب

 Jericho Argo- Industrial( مدينة أريحا الزراعية الصناعية  •
)Park- JAIP

ــادرة  ــاريع مب ــد مش ــة كأح ــة الصناعي ــا الزراعي ــة أريح ــاءت مدين ج  
ــام 2006  ــبق ع ــاين األس ــوزراء الياب ــس ال ــا رئي ــي طرحه ــام الت الس
ــة  ــع الرؤي ــجاماً م ــار”، وانس ــام واالزده ــر الس ــرشوع “مم ــن م ضم
الفلســطينية يف تطويــر منطقــة أريحــا واألغــوار. ويف العــام 2012 
وقعــت الحكومــة الفلســطينية، ممثلــة بالهيئــة العامــة للمــدن 
الصناعيــة واملناطــق الصناعيــة الحــرة ، عقــد االمتيــاز مــع رشكــة أريحا 
ــة  ــة التحتي ــدء بإنشــاء البني ــة للب ــة الصناعي ــة الزراعي ــر املنطق لتطوي
الداخليــة للمدينــة الصناعيــة. وتــم تطويــر البنيــة التحتيــة الخارجيــة 
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ــة اليابانيــة للتنميــة )JICA( وهيئــة  والداخليــة بالتعــاون بــني الوكال
املــدن الصناعيــة ورشكــة أريحــا لتطويــر املنطقــة الصناعيــة. وبــدأت 
ــة  ــا الصناعي ــة أريح ــع مدين ــة يف 2014. تق ــغيل املنطق ــة تش مرحل
الزراعيــة عــى الجهــة الشــالية الرشقيــة ملدينــة أريحــا، وتبعــد حــوايل 
ــم 90  ــارع رق ــن ش ــرت ع ــوايل 800 م ــة، وح ــط املدين ــن وس ــم ع 4 ك
ــة  ــاحة اإلِجالي ــغ املس ــا. وتبل ــطني بجنوبه ــال فلس ــط ش ــذي يرب ال
للمدينــة 615 دونــم. واســتهدفت مدينــة أريحــا الصناعيــة يف مرحلتهــا 
ــا.  ــة والنشــاطات املرتبطــة به ــات الزراعي ــم( الصناع االوىل )140 دون
وجــرى فتــح بــاب االســتثار لجميــع األنشــطة الصناعيــة يف املرحلــة 
الثانيــة مــن املــرشوع والبالغــة 485 دونــم. بلــغ عــدد املصانــع 
والــرشكات العاملــة يف املنطقــة الصناعيــة يف نهايــة الربــع الثــاين مــن 
العــام 2018 حــوايل 15 مصنعــاً، ومــن املتوقــع ان يصــل عددهــا 
حســب املخطــط إىل 50 منشــأة مــع نهايــة 2018. ولقــد ترعــت 
ــاء مركــز تدريــب صناعــي يف  ــذ مــرشوع بن ــة بتنفي الحكومــة الياباني
ــة إىل تشــييد  ــون دوالر، إِضاف ــة 4 ملي ــة بقيم ــة أريحــا الصناعي مدين
ــة  ــاين الصناعي ــة شمســية عــى أســطح املســتودعات واملب نظــام طاق
ــة  ــاين والرشك ــب الياب ــني الجان ــرتك ب ــل مش ــة بتموي ــذه املرحل يف ه

ــون دوالر.  ــوايل 5 ملي ــغ ح ــة تبل ــة تقريبي ــورة بتكلف املط

املصدر: هيئة املدن الصناعية والرشكات املطورة، 2018.

جدول 1: أهم املؤرشات الخاصة باملدن الصناعية الفلسطينية

)Bethlehem Industrial Estate -BIE( مدينة بيت لحم الصناعية  •
ــة  ــدازة – بريضع ــة هن ــة يف منطق ــت لحــم الصناعي ــة بي ــع منطق تق  
وعــى بعــد حــوايل 10 كــم مــن وســط مدينــة بيــت لحــم. وحظيــت 
ــول  ــع بروتوك ــر توقي ــي إث ــب الفرن ــام الجان ــة باهت ــذه املنطق ه
املنحــة الفرنســية مــع الجانــب الفلســطيني يف 2008. وتبلــغ مســاحة 
الصناعــات  تســتهدف  املنطقــة حــوايل 195 دونــم وهــي  هــذه 
ــائها  ــا وإنش ــى تطويره ــل ع ــدء العم ــد ب ــطة. وق ــرة واملتوس الصغ
الصناعيــة مســؤولية  املــدن  أًوكلــت هيئــة  العــام 2013، حيــث 
تطويــر البنيــة التحتيــة للمنطقــة إىل رشكــة فلســطينية فرنســية. وتــم 
ــغ  ــني، األوىل وتبل ــى مرحلت ــة ع ــة الصناعي ــذ املنطق ــط لتنفي التخطي
ــع  ــم م ــوايل 40 دون ــغ ح ــة وتبل ــم، والثاني ــوايل 53 دون ــاحتها ح مس
املبــاين الصناعيــة التــي تبلــغ مســاحتها حــوايل 16 دونــم. بلــغ عــدد 
ــع أن  ــع متوق ــن أصــل23 مصن ــع م ــا 10 مصان ــة فيه ــع العامل املصان
تعمــل يف املرحلــة االوىل ويعمــل فيهــا نحــو 350-400 عامــل. ومــن 
املتوقــع أن تخلــق هــذه املنطقــة حــوايل 1500 فرصــة عمــل مبــارشة 
عنــد اكتالهــا. كــا يتوقــع أن يبلــغ العــدد اإلجــايل للمصانــع فيهــا 
60 مصنعــاً. وبلــغ إجــايل االســتثارات فيهــا نحــو 50 مليــون دوالر 
حاليــاً، شــاملة الدعــم واملنــح املقدمــة مــن الحكومــة الفرنســية 

ــة.    ــة والداخلي ــة الخارجي ــة التحتي ــل البني ــات تأهي وعملي

نرص عطياين، باحث اقتصادي
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7- األسعار والتضخم1 

ــة  ــعار مجموع ــؤرش ألس ــو م ــتهلك ه ــعار املس ــايس ألس ــم القي الرق
مختــارة مــن الســلع والخدمــات األساســية التــي تعكــس منــط 
ــد مــا. ويطلــق عــى  ــة املتوســطة يف بل االســتهاك الوســطي للعائل
مجموعــة هــذه الســلع والخدمات اســم “ســلّة االســتهاك”. ومعّدل 
التضخــم هــو معــّدل االرتفــاع يف هــذا الرقــم القيــايس بــني تاريخــني 
محدديــن. ويعــر معــّدل التضخــم عــن التغــر يف القــّوة الرشائيــة 
للدخــل. إذ بافــرتاض ثبــات األجــور والرواتــب االســمية، فــإّن تضخــم 
األســعار مبقــدار 10% يف الســنة يعنــي أّن القــّوة الرشائيــة للدخــول 
انخفضــت بنفــس النســبة. يبــني الشــكل 7-1 منحيــني، يصــور األول 
تطــور الرقــم القيــايس ألســعار املســتهلك )عــى املحــور األميــن( بــني 
الربــع الثالــث 2010 والربــع الثالــث 2018، املنحنــى الثــاين يقيــس 
ــايس ألســعار  ــم القي ــوي يف الرق ــدل املئ ــر( التب ــى املحــور األي )ع
املســتهلك يف كل ربــع ســنة مقارنــة مــع الربــع الســابق عليــه، أي 

معــّدل التضخــم يف كل ربــع ســنة. 
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 الرشائي الق

وصــل الرقــم القيــايس ألســعار املســتهلك يف الربــع الثالــث 2018 إىل 
111.10 مقارنــًة مــع 110.56 يف الربــع الثــاين 2018. أي أّن معــّدل 
ــاً  ــام 2018 كان موجب ــاين للع ــث والث ــني الثال ــني الربع ــم ب التضخ
ــاع نتيجــة  ــاع يف األســعار( بنســبة 0.49%. وجــاء هــذا االرتف )ارتف
ارتفــاع أســعار مجموعــة خدمــات التعليــم بنســبة 1.55%، وأســعار 
ــة  ــعار مجموع ــبة 1.40%، وأس ــاالت بنس ــل واالتص ــة النق مجموع
ــة  ــعار مجموع ــبة 1.21%، وأس ــغ بنس ــة والتب ــات الكحولي املرشوب
ــواد  ــعار مجموعــة امل ــبة 0.94%، وأس ــتلزماته بنس ــكن ومس املس
ــاض  ــل انخف ــبة 0.65%، مقاب ــة بنس ــات املرطب ــة واملرشوب الغذائي
ــدار %2.11.  ــة مبق ــس واألحذي ــة واملاب ــة األقمش ــعار مجموع أس
 %0.58 مقــداره  موجبــاً  تضخــاً   2018 الثالــث  الربــع  وشــهد 

ــر 2017. ــع املناظ ــع الرب ــة م باملقارن
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أسعار الجملة وأسعار املنتج

ارتفــع الرقــم القيــايس ألســعار الجملــة )ســعر البيــع إىل تجــار 
ــاين للعــام 2018.  ــع الثالــث والث ــة( بنســبة 0.45% بــني الرب التجزئ
ونتــج هــذا عــن ارتفــاع أســعار الجملــة للســلع املســتوردة بنســبة 
ــدار  ــة مبق ــة للســلع املحلي ــل انخفــاض أســعار الجمل 0.58%، مقاب
ــعار  ــج )األس ــعار املنت ــايس ألس ــم القي ــع الرق ــني ارتف 0.62%. يف ح
ــني،  ــني الربع ــون( بنســبة 1.26% ب ــا املنتجــون املحلّي ــي يتلّقاه الت
ــة  ــلع املنتج ــج للس ــعار املنت ــاع أس ــن ارتف ــاع ع ــذا االرتف ــج ه ونت
واملســتهلكة محليــاً بنســبة 1.37%، وأســعار املنتــج للســلع املنتجــة 

ــكل 2-7(.  ــر الش ــبة 0.20% )انظ ــارج بنس ــدرة للخ ــاً ومص محلي

األسعار والقوة الرشائية2 

القــوة الرشائيــة للشــيكل: معــّدل تضخــم األســعار يف االقتصــاد هــو 
ــراد  ــة األف ــة لكافّ ــوة الرشائي ــّور الق ــاس لتط ــه مقي ــت ذات يف الوق
الذيــن يتلقــون رواتبهــم بالشــيكل وينفقــون كامــل دخلهــم بهــذه 
ــس  ــادل ويعاك ــة يع ــة للعمل ــوة الرشائي ــور الق ــة، أي أن تط العمل
معــدل التغــر يف األســعار خــال نفــس الفــرتة. تشــر بيانــات الجهاز 
املركــزي لاحصــاء الفلســطيني إىل ارتفــاع مــؤرش أســعار املســتهلك 
خــال الربــع الثالــث 2018 بنحــو 0.49%، و0.58% مقارنــة بالربــع 
ــوة  ــع الق ــي تراج ــا يعن ــو م ــوايل، وه ــى الت ــر ع ــابق واملناظ الس

ــة الشــيكل بنفــس النســب. ــة لعمل الرشائي

القــّوة الرشائيــة للــدوالر والدينــار: شــهد الربــع الثالــث 2018 
 ،%1.47 بنحــو  الشــيكل  مقابــل  الــدوالر  رصف  قيمــة  ارتفــاع 
ــاًء  ــب، وبن ــى الرتتي ــر ع ــابق واملناظ ــع الس ــة بالرب و2.14% مقارن
عــى ذلــك، فــإن القــوة الرشائيــة لألفــراد الذيــن يتلقــون رواتبهــم 
بالــدوالر وينفقــون كامــل مرصوفاتهــم بالشــيكل تكــون قــد ارتفعت 
خــال هــذا الربــع بنســبة 1.25%، و1.56%، مقارنــة بالربع الســابق 
واملناظــر، نتيجــة ارتفــاع متوســط ســعر رصف الــدوالر مقابــل 
الشــيكل. ونظــراً الرتبــاط الدينــار االردين مــع الــدوالر بســعر رصف 
ثابــت فقــد شــهدت القــوة الرشائيــة للدينــار ذات التطــورات التــي 

ــا يصــور الشــكل 3-7.  ــاً، ك ــدوالر تقريب شــهدها ال

 

ــتخدام  ــات باس ــلع والخدم ــى رشاء الس ــدرة ع ــا “الق ــى أنه ــة ع ــوة الرشائي ــرّف الق تع  -2
ــات  ــاض ثب ــادل، بافت ــدرة يع ــدل يف هــذه الق ــروة. والتب ــن دخــل وث ــرد م ــه الف ــا ميلك م
ــة  ــوة الرشائي ــدل يف الق ــا التب ــم(. أم ــعار )التضخ ــدل األس ــر يف مع ــس التغ ــل، عك الدخ
للذيــن دخلهــم يتحقــق بعملــة غــر عملــة الــرشاء والبيــع فهــو يعــادل التبــدل يف ســعر 
الــرصف بــني العملتــني مطروحــا منــه معــدل التضخــم )هــذا أيضــا بافــرتاض ثبــات مســتوى 

الدخــل(.

شكل 7-1: تطّور الرقم القيايس ألسعار املستهلك 
ومعّدل التضخم )سنة األساس 2010(

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

شكل 7-3: تطور القوة الرشائية بالعمالت املختلفة خالل الربع 
الثالث 2018 )نسبة مئوية(

املصــدر: تــم حســاب األرقــام بنــاًء عــى بيانــات ســلطة النقــد الفلســطينية والجهــاز 
املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني.

معدل التضخم
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ــوح  ــلة املس ــنوياً سلس ــطيني س ــاء الفلس ــزي لإلحص ــاز املرك ــرش الجه ين
االقتصاديــة، وهــي سلســلة تتضمــن بيانــات مفّصلــة عــن املنشــآت 
ــن  ــطيني. وتكم ــاد الفلس ــي يف االقتص ــاص واأله ــاع الخ ــة يف القط العامل
أهميــة هــذه املســوح يف أنهــا تشــكل األســاس الــذي يقــوم عليــه احتســاب 
الحســابات القوميــة. وتّغطــي هــذه املســوح املنشــآت يف القطاعــات 
ــات  ــر بيان ــة والتأمــني(. وتوفّ ــًة )باســتثناء الزراعــة، واملالي ــة كاف االقتصادي
العاملــني،  وأعــداد  قطــاع،  كل  يف  العاملــة  املنشــآت  بعــدد  تتعلــق 
وتعويضاتهــم، والقيمــة املضافــة، والتكويــن الرأســايل الثابــت، إضافــة إىل 
مســتلزمات اإلنتــاج والنشــاط التجــاري، وذلــك يف كل مــن الضفــة الغربيــة 

ــزة.  ــاع غ ــدس( وقط ــن الق ــتثناء J1 م )باس

صندوق 6:  مسح عدد املنشآت والعاملني واإلنتاجية واألرباح يف فلسطني

الشكل 1: توزيع املنشآت عىل األنشطة االقتصادية حسب أعدادها بني 2007 و2017

املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني )2018(. سلسلة املسوح االقتصادية 2017.

تطّور أعداد املنشآت والعاملني

يســتفاد مــن النســخة األخــرة مــن املســوح اإلقتصاديــة الصــادرة يف 
ترشيــن أول املــايض أن عــدد املنشــآت يف فلســطني ازداد خــال الســنوات 
العــرش )2007-2017( بنحــو 50% تقريبــاً ووصــل إىل 135 ألــف مؤسســة، 
ــرة أرسع )بنحــو 85%(، ليصــل إىل  ــا ارتفــع بوت ــني فيه وأّن أعــداد العامل
ــآت  ــداد املنش ــع أع ــكل 1 أن توزي ــح الش ــل. ويوض ــف عام ــو 443 أل نح
عــى القطاعــات املختلفــة حافــظ عــى التسلســل ذاتــه خــال العقــد، إذ ال 
يــزال قطــاع التجــارة يتصــّدر القامئــة، يليــه قطــاع الخدمــات، ثــم الصناعــة. 

وتسلســل الرتتيــب هــذا ينطبــق أيضــاً عــى تــوزع أعــداد املشــتغلني.

اإلنتاجية

تُظهــر بيانــات العــام 2017 أّن أعــى مســتوى لإلنتاجيــة )=إجــايل القيمــة 
ــث  ــكي( تحقــق يف القطــاع األصغــر مــن حي ــني ال ــة/ عــدد العامل املضاف
ــات.  ــاالت واملعلوم ــاع االتص ــو قط ــني، وه ــدد العامل ــآت وع ــدد املنش ع
وصلــت إنتاجيــة العامــل يف هــذا القطــاع اىل 61,922 دوالر للعامــل الواحد 
يف 2017. ومتثــل إنتاجيــة العامــل يف هــذا القطــاع أكــر مــن ســتة أضعــاف 
ــه يف  ــاف إنتاجيت ــة أضع ــن ثاث ــات وم ــاع الخدم ــل يف قط ــة العام إنتاجي
قطــاع التجــارة الداخليــة. وحلــت إنتاجيــة العامــل يف قطــاع اإلنشــاءات يف 
املرتبــة الثانيــة )32,168 دوالر(، يليهــا اإلنتاجيــة يف قطــاع الصناعــة )أنظــر 
الشــكل 2 والجــدول 1(. ومــن املاحــظ أّن اإلنتاجيــة املرتفعــة تحققــت يف 
القطاعــات التــي ترتفــع فيهــا نســبة العاملــني بأجــر إىل إجــايل العاملــني. 
وينطبــق ذلــك بشــكل واضــح عــى املنشــآت العاملــة يف قطــاع اإلتصــاالت 

واملعلومــات واإلنشــاءات، كــا يوضــح الجــدول 1.

مــن املتوقــع عــادًة أّن يكــون هنــاك ترافــق بــني إنتاجيــة العمــل وكثافــة 
رأس املــال املتوســطة )نســبة رأس املال/عــدد العــال( يف القطاعــات 
ــبة  ــة بالنس ــذه العاق ــود ه ــدول 1 وج ــام يف الج ــد األرق ــة. تؤك املختلف
ــع  ــة م ــح مشوش ــن الصــورة تصب ــات، ولك ــاع اإلتصــاالت واملعلوم إىل قط
ــايل  ــن الرأس ــبة التكوي ــن أن نس ــم م ــى الرغ ــرى، إذ ع ــات األخ القطاع
بالعامــل يف قطــاع الخدمــات تزيــد بثاثــة أضعــاف عــى نســبتها يف قطــاع 
التشــييد، إال أّن انتاجيــة العامــل يف اإلنشــاءات تزيــد بثاثــة أضعــاف عــى 

ــات.  ــل بالخدم ــة العام إنتاجي

الشكل 2: متوسط إنتاجية العامل بحسب النشاط االقتصادي، 2017 )دوالر(

املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني )2018(. سلسلة املسوح االقتصادية 2017.
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 14,508 
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 566 
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الهامش التجاري

الهامــش التجــاري هــو اإليــراد الصــايف الناتــج عــن النشــاط التجــاري، وهــو 
يعــادل الربــح اإلجــايل املتولــد مــن املتاجــرة، ويتــم احتســابه بطــرح كافة 
أنــواع التكاليــف مــن ايــراد املبيعــات )مــع أخــذ التغــر يف املخــزون بعــني 
اإلعتبــار(. تُظهــر بيانــات املســوح االقتصاديــة 2017 التفــاوت الشاســع يف 
متوســط الهامــش التجــاري للمنشــأة )الهامــش الكي/عــدد املنشــآت( يف 
القطاعــات املختلفــة يف االقتصــاد الفلســطيني. ويتضــح مــن األرقــام التــي 
توصــل لهــا املســح أّن املنشــآت العاملــة يف قطــاع التجــارة الداخليــة هــي 
ــرى،  ــات األخ ــآت يف القطاع ــة باملنش ــاق مقارن ــى اإلط ــة ع ــر ربحي األك
ــة يعــادل نحــو  ــة املنشــأة يف قطــاع التجــارة الداخلي إذ أّن متوســط ربحي

جدول 1: بعض املؤرشات حول املنشآت االقتصادية يف فلسطني، 2017

القطاع
اإلنتاجية بالعامل 

)دوالر(

متوسط عدد العاملني 

يف املنشأة )عامل(

عدد العاملني بأجر/ إجاميل 

العاملني )نسبة مئوية(

التكوين الرأساميل الثابت/ عدد 

العاملني*  )نسبة مئوية(
االتصاالت 

واملعلومات
61,9221292.611,587

32,1681794.1217اإلنشاءات
20,658576.3552الصناعة

16,396685.4725النقل والتخزين
18,594248.0297التجارة الداخلية

10,060468.6673الخدمات
ااملصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني )2018(. سلسلة املسوح االقتصادية 2017.

*  تم اعتاد التكوين الراسايل الثابت كممثل لرأس املال.

32 ضعــف متوســط الربحيــة يف قطــاع الخدمــات، و20 ضعــف يف قطــاع 
ــط  ــإّن متوس ــر، ف ــب آخ ــن جان ــة. م ــف يف الصناع ــاالت، و17 ضع اإلتص
ــة  ــغ أضعــاف ربحي ــة يبل ــة املنشــآت بشــكل عــام يف الضفــة الغربي ربحي
نظرتهــا العاملــة يف قطــاع غــزة. اذ بلــغ متوســط ربحيــة رشكات الضفــة يف 
قطاعــي النقــل والتخزيــن ويف الصناعــة، عــى ســبيل املثــال، نحــو 10 و8 

أضعــاف متوســط أربــاح املنشــآت املناظــرة يف قطــاع غــزة. 
     

سام صاح، “ماس”      

8- التجارة الخارجية1 

امليزان التجاري 

ــث  ــع الثال ــواردات الســلعية “املرصــودة”2  يف الرب ــة ال بلغــت قيم
2018 نحــو 1,443 مليــون دوالر، وهــو مــا ميثــل ارتفاعــاً بنســبة %2 
عــن الربــع الســابق. أمــا باملقارنــة مــع الربــع املناظــر 2017 فلقــد 
ــت  ــل بلغ ــبة 5%. باملقاب ــادة بنس ــلعية زي ــواردات الس ــجلت ال س
قيمــة الصــادرات الســلعية املرصــودة يف الربــع الثالــث 262.1 
مليــون دوالر، وهــو مــا ميثــل تراجعــاً بنســبة 2% مقارنــة مــع الربــع 
ــى  ــر. وع ــع املناظ ــع الرب ــة م ــبة 3% مقارن ــادة بنس ــابق وزي الس
ذلــك تكــون قيمــة الصــادرات قــد شــكلت مــا يقــارب 18% فقــط 
ــادرات  ــني الص ــارق ب ــث. والف ــع الثال ــواردات يف الرب ــة ال ــن قيم م
والــواردات ميثــل العجــز يف امليــزان التجــاري الســلعي والــذي بلــغ 
ــز  ــذا العج ــى ه ــف ع ــن طفي ــرأّ تحس ــون دوالر. وط 1,180.4 ملي
ــذي  ــل، وال ــادل الخدمــات مــع إرسائي ــزان تب نتيجــة الفائــض يف مي

ــكلني 8-1 و2-8(. ــر الش ــون دوالر )انظ ــغ 5.2 ملي بل

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
ــث 2018. ــع الثال ــطيني الرب ــات الفلس ــزان املدفوع ــة ملي ــج األولي ــطينية 2018، النتائ الفلس

ــر 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(

ميزان املدفوعات

ــة  ــم يف ثاث ــات هــو صــايف الرتاك ــزان املدفوع الحســاب الجــاري يف مي
موازيــن فرعيــة هــي 1( امليــزان التجــاري، أو صــايف قيمــة الصــادرات 
والــواردات مــن الســلع والخدمــات. 2( ميــزان الدخــل، أو صــايف 
تحويــات دخــل عوامــل اإلنتــاج، مثــل تحويــات دخــل عــال الضفــة 
والقطــاع العاملــني يف إرسائيــل والخــارج. 3( ميــزان التحويــات الجارية، 

ــة. ــات الخاّص ــة والتحوي ــة للحكوم ــل املســاعدات الدولي مث

1,370.8
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254.0

268.4

262.1

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

2017الربع الثالث  

2018الربع الثاني  

2018الربع الثالث  

الصادرات الواردات



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

سلطة النقد الفلسطينية
هيئة سوق رأس املال الفلسطينية

53
معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني (ماس)

اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني
سلطة النقد الفلسطينية

هيئة سوق رأس املال الفلسطينية

53

المراقب االقتصادي، عدد 55 / 2018
24

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

ــع  ــطيني يف الرب ــات الفلس ــزان املدفوع ــة ملي ــج األولي ــر النتائ تش
ــاري  ــاب الج ــز يف الحس ــاع العج ــام 2018 إىل ارتف ــن ع ــث م الثال
)وهــو أيضــاً مــا يطلــق عليــه اســم عجــز ميــزان املدفوعــات( 
ــغ  ــة م ــع الســابق واســتقراره مقارن ــع الرب ــة م بنســبة 19% مقارن
ــون دوالر.  ــع املناظــر 2017. وبلغــت قيمــة العجــز 444.7 ملي الرب
ــلعي  ــاري السـ ــميزان التج ــز يف الـ ــز إىل العجـ ــذا العج ــزى ه ويُع
)1,254.7 مليــون دوالر(، إضافــة إىل عجــز ميــزان الخدمــات )265.9 
ــد أساســاً مــن  مليــون دوالر(، مقابــل فائــض يف ميــزان الدخــل تولّ
تعويضــات العاملــني يف إرسائيــل )608.8 مليــون دوالر(، وفائــض يف 
ــل  ــون دوالر(. وجــرى متوي ــة )467.1 ملي ــزان التحويــات الجاري مي
عجــز امليــزان الجــاري هــذا مــن الحســاب الرأســايل واملــايل، الــذي 
ــاه إىل أّن  ــرضوري اإلنتب ــن ال ــون دوالر. وم ــغ 574.0 ملي ــر مبل وفّ
هــذا البنــد )الحســاب الرأســايل والحســاب املــايل( ميثـّـل دينــاً عــى 
االقتصــاد الوطنــي طاملــا كانــت قيمتــه موجبــة )انظــر جــدول 1-8(.

جدول 8-1: ميزان املدفوعات الفلسطيني*

الربع الثالث 
2017

الربع الثاين 
2018

الربع الثالث 
2018

1. امليزان التجاري للسلع 
والخدمات**

)1,419.3()1,427.2()1,520.6(

)1,254.7()1,178.9()1,171.4(  - صايف السلع
)265.9()248.3()247.9(  - صايف الخدمات

2558.6603.7608.8. ميزان الدخل
3417.0450.2467.1. ميزان التحويات الجارية

)444.7()373.3()443.7(4 الحساب الجاري )1+2+3(
5. صايف الحساب الرأسايل 

واملايل
278.6288.3574.0

)129.3(6165.185.0. صايف السهو والخطأ**
* البيانــات باســتثناء الجــزء مــن محافظــة القــدس الــذي ضمــه االحتــال اإلرسائيــي 

عــام 1967.
ــني  ــام ب ــل االســتثنايئ يف صــايف الســهو والخطــأ، واألرق ــم احتســاب قيمــة التموي ** ت

األقــواس أرقــام ســالبة.

االستثامرات الدولية

بلغــت قيمــة األصــول الخارجيــة لاقتصــاد الفلســطيني نهايــة الربــع 
الثالــث 2018 نحــو 6,489 مليــون دوالر، شــكل االســتثار األجنبــي 
ــل  ــا نســبة 5%، واســتثارات الحافظــة 21.5%. باملقاب ــارش منه املب
بلــغ إجــايل أرصــدة الخصــوم عــى االقتصــاد حــوايل 5,056 مليــون 

دوالر، شــكل االســتثار املبــارش 54% منهــا.

ــى  ــوم ع ــول والخص ــني األص ــالبة ب ــارة الس ــارق ذو اإلش ــر الف يع
أّن املقيمــني يف فلســطني “يســتثمرون” 1,433 مليــون دوالر يف 
ــن  ــطني. ولك ــني يف فلس ــر املقيم ــتثمر” غ ــا “يس ــر م ــارج أك الخ

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

يتوجــب االنتبــاه إىل أّن جــزءاً كبــراً مــن األصــول )62%( هــو عبــارة 
ــوك  ــة( يف البن ــارف املحلي ــن املص ــاً م ــة )غالب ــات نقدي ــن إيداع ع
فلســطينية  اســتثارات  ليســت  اإليداعــات  وهــذه  الخارجيــة، 
يف الخــارج باملعنــى املتعــارف عليــه لاســتثار. وإذا مــا أخذنــا 
ــار فــإّن األرقــام تشــر إىل  االســتثارات املبــارشة فقــط بعــني االعتب
أّن اســتثارات األجانــب )غــر املقيمــني( املنفــذة يف فلســطني تزيــد 
عــى االســتثارات املبــارشة الخارجيــة للمقيمــني يف الضفــة والقطــاع 

ــكل 3-8(. ــر الش ــون دوالر )انظ ــدار 2,377 ملي مبق
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صــدر نهايــة العــام 2018 التقريــر الــدوري لصنــدوق النقــد الــدويل الــذي 
ــا )21  ــال إفريقي ــط وش ــرشق األوس ــدول ال ــة ل ــاق االقتصادي ــاول اآلف يتن
ــي  ــطني الت ــتثناء فلس ــن باس ــتان، ولك ــتان وباكس ــا أفغانس ــا فيه ــة، مب دول
ــق  ــام أّن األف ــر بشــكل ع ــل(.1 ويســتنتج التقري ــا يف التحلي ــم تضمينه مل يت
االقتصــادي للمنطقــة مــا زال هشــاً ومحاطــاً مبخاطــر متعــددة. وأّن هنــاك 
حاجــة لسياســات ماليــة ونقديــة متشــددة لضــان تحقــق النمــو. واّن هــذه 
السياســات يجــب أّن ترتافــق مــع تعديــل هيــكي واســتثارات مــن القطــاع 

الخــاص حتــى يكــون النمــو تشــاريك ويشــمل جميــع أفــراد املجتمــع.

دول املينا النفطية 

يبلــغ عــدد هــذه الــدول 11 دولــة مــن الــدول ال 21 التــي يعالجهــا التحليل. 
ويتوقــع التقريــر أّن يطــرأ تحســن ملحــوظ عــى املوازيــن الخارجيــة 
وموازنــات هــذه الــدول خــال 2018-2019 بســبب ارتفــاع أســعار النفــط 
وتوســع النشــاطات غــر النفطيــة فيهــا. وكــا يتضــح مــن الجــدول 1 فــإّن 
معــدل النمــو يف هــذه الــدول يتوقــع أن يبلــغ 2% يف 2019. ولكــن، وعــى 
الرغــم مــن االرتفــاع الراهــن يف أســعار النفــط، يتوقــع التقريــر أّن تنخفــض 
أســعاره تدريجيــاً إىل نحــو 60 دوالر للرميــل يف العــام 2023. وســيؤدي هــذا 
إىل انخفــاض معــدل النمــو، ليصــل إىل 2.3% ســنوياً بــني 2020-2023، وهــو 

معــدل أدىن مــن النزعــه التاريخيــة املاضيــة.

متكنــت الــدول املصــدرة للنفــط مــن تحســني موازينهــا الخارجيــة نتيجــة ارتفــاع 
ــا إىل %4.8  ــات فيه ــن املدفوع ــض موازي ــع أّن يصــل فائ ــط. ويتوق أســعار النف
ــذي  مــن ناتجهــا املحــي اإلجــايل يف 2019، وهــذا أعــى مــن معــدل 1.6% ال
تحقــق يف العــام 2017. أيضــاً يتوقــع التقريــر انخفــاض عجــز املوازنــات يف هــذه 
ــا املحــي اإلجــايل يف 2018 و2019 عــى  ــن ناتجه ــدول، إىل 1.6% و0.1% م ال

التــوايل. وكانــت نســبة العجــز قــد وصلــت إىل 5.1% يف العــام 2017.

عــى أّن املخاطــر مــا تــزال ماثلــة. إذ أّن التشــدد املــايل العاملــي )توقــف 
ــدول  ــني ال ــة ب ــروب التجاري ــر الح ــي( 2 ومخاط ــهيل الكم ــات التس سياس
الكبــرة ميكــن أن تنعكــس ســلباً عــى النمــو العاملــي وعــى أســعار النفــط. 
يضــاف إىل ذلــك انعكاســات النزاعــات داخــل املنطقــة عــى تلــك الــدول، 
ــاء  ــبب انته ــة بس ــات الهيكلي ــة والتعدي ــات املالي ــذ اإلصاح ــر تنفي وتأخ

الحاجــة املاســة لهــا حــال ارتفــاع أســعار النفــط. 

1  IMF: Regional Economic Outlook, Middle Eact, North Africa, 
Afghanistan and Pakistan. November 2018.

 https://www.imf.org/en/Publications/REO/MECA/Is-
sues/2018/10/02/mreo1018
راجع “املراقب اإلقتصادي الربعي” رقم 45 من أجل تعريف ورشح لسياسة “التسهيل   -2

الكمي”.

صندوق 7: اآلفاق االقتصادية لدول “املينا”

دول املينا غر املصدرة للنفط 

يتوقــع أّن يســتمر النمــو يف هــذه الــدول بســبب اإلصاحــات االقتصاديــة 
والطلــب الخارجــي، ولكــن بشــكل متواضــع وغــر مســتقر. ويوضــح 
ــع أّن يصــل إىل 4.1% يف  ــدول يتوق ــذه ال ــو املتوســط له الجــدول أّن النم
العــام 2019، مقارنــة مــع متوســط بلــغ 5% بالســنة خــال 2014-2000. 
ومعــدل النمــو املتوقــع يف 2019 هــذا غــر مــوزع بشــكل متســاو بــني دول 
املجموعــة. إذ أّن بعــض الــدول، مثــل مــرص، ستشــهد منــواً مرتفعــاً مقارنــة 
ــكي  ــف هي ــة وضع ــة عالي ــن مديوني ــاين م ــة تع ــرى يف املنطق ــدول أخ ب
ورصاعــات داميــة. ويف حــني يشــكل ارتفــاع أســعار النفــط مكاســب للــدول 
النفطيــة فإنــه ينعكــس ســلباً عــى املوازيــن الخارجيــة واملوازيــن املاليــة 
ــادرات  ــع لص ــو املرتف ــن النم ــة. ولك ــط يف املنطق ــتوردة للنف ــدول املس لل
ــذي ســبقه  ــة مــع العــام ال ــي تضاعفــت يف 2018 مقارن ــدول )الت ــك ال تل
ووصلــت إىل 15.4 مــن الناتــج املحــي اإلجــايل( ســوف ميتــص بعــض األثــر 
الســلبي الرتفــاع أســعار النفــط. ويتوقــع أن يطــرأ تحســن طفيــف عــى 
ــة، مــن 8.5% مــن ناتجهــا  ــدول غــر النفطي عجــز موازيــن مدفوعــات ال
املحــي اإلجــايل يف 2017 إىل 6.8% يف 2019. وكذلــك العجــز املــايل الــذي 
يتوقــع أّن ينخفــض مــن 6.8% إىل 6.2% مــن الناتــج املحــي اإلجــايل بــني 

2017-2019 بســبب تحســن الجبايــة وتقليــص النفقــات. 

االنضباط املايل ما زال مهاً 

يؤكــد تقريــر صنــدوق النقــد الــدويل أن دول “املينــا” بشــكل عــام تحتــاج 
إىل مزيــد مــن االنضبــاط املــايل للحيلولــة دون تراكــم الديــن الريــع 
ولتحقيــق االســتدامة املاليــة. ولكــن حتــى يف حــال تحقيــق اإلنضبــاط فــإن 
املديونيــة تبقــى عاليــة يف عــدد مــن الــدول )مثــل البحريــن ومــرص واألردن 
ولبنــان واملغــرب وتونــس( حيــث تتجــاوز نســبة 60% مــن الناتــج املحــي 
اإلجــايل. ولتحقيــق النمــو املتعــادل فــإن التقريــر يــويص بتوجيــه اإلنفــاق 
نحــو مــا يعــزز النمــو واالســتثار الرأســايل، ويف الوقــت نفســه تصحيــح 
وعقلنــة وتوجيــه اإلنفــاق االجتاعــي ملصلحــة الطبقــات الفقــرة، والتحــول 
ــك ألن  ــل. ذل ــادر الدخ ــع مص ــة وتنوي ــل التصاعدي ــب الدخ ــاه رضائ بإتج
القاعــدة الرضيبيــة متدنيــة يف كافــة دول املينــا، وبشــكل خــاص يف الــدول 
النفطيــة، حيــث أنهــا أقــل مــن 10% مــن الناتــج املحــي اإلجــايل مقارنــة 
ــن  ــرى م ــق األخ ــدة ويف املناط ــدول الصاع ــى 20% يف ال ــد ع ــبة تزي بنس

جدول 1: املؤرشات االقتصادية لدول املينا )% من الناتج املحيل اإلجاميل( 2014-2000

201720182019متوسط 2000 - 2014
*الدول النفطية

5.01.21.42.0- منو الناتج املحي اإلجايل الحقيقي )سنويا %(
12.61.64.74.8- موازين املدفوعات
-0.1-1.6-6.75.1- املوازنات الحكومية

7.13.69.89.9-التضخم )متوسط سنوي %(
*الدول املستوردة للنفط

4.23.53.84.1- منو الناتج املحي اإلجايل الحقيقي )سنويا %(
-6.8-8.57.3 --3.3- موازين املدفوعات

-6.2-6.9-6.8-6.5- املوازنات الحكومية 
4.820.614.212.0- التضخم )متوسط سنوي %(
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ــكل  ــاهم بش ــام تس ــاق الع ــفافية يف اإلنف ــر أن الش ــد التقري ــامل. ويؤك الع
كبــر يف تقليــص التذمــر العــام الــذي يرتافــق مــع زيــادة العــبء الرضيبــي. 
وأن هــذه السياســات مجزيــة عــى املــدى الطويــل، عــى الرغــم مــن أنهــا 

صعبــة املخــاض ومؤملــة عــى املــدى القصــر.

االستثار الخاص رضوري للنمو التشاريك 

بلغــت نســبة االســتثار الخــاص الســنوية يف الــدول التــي يتناولهــا التقريــر 
15.6% مــن الناتــج املحــي اإلجــايل باملتوســط منــذ العــام 2000 وحتــى 
ــر أّن  ــر التقري ــامل. ويذك ــق الع ــبة يف كل مناط ــاين أدىن نس ــذه ث اآلن. وه
انخفــاض هــذه النســبة يف الســابق كان يعــود عــى ظــروف األزمــة املاليــة 
العامليــة، أمــا اآلن فــإّن التفســر يُعــزى إىل تــردد السياســات، واالختــاالت 

إّن  عامليــاً.  املتشــددة  التمويــل  الــكي ورشوط  االقتصــاد  يف  الهيكليــة 
االســتثار الخــاص رضوري للقطــاع الخــاص الديناميــيك حتــى يتمكــن مــن 
خلــق وظائــف مســتجدة ومــن تبنــي التقنيــات الحديثــة لتحقيــق ارتفــاع 
يف اإلنتاجيــة. وهــذا رضوري بشــكل خــاص للــدول املســتوردة للنفــط 
ــذا إىل  ــط. ه ــى 10% باملتوس ــد ع ــه تزي ــة مرتفع ــن بطال ــاين م ــي تع الت
جانــب رضورة زيــادة االســتثارات يف التعليــم ويف البنيــة التحتيــة وتحســني 
ــب،  ــز اإلســتثارات الخاصــة يتطل ــة. وتحفي ــة والحوكم ــة الحكومي الفعالي
تبعــاً للتقريــر، تقليــص دور الحكومــة يف االقتصــاد، نظــراً ألن توســع القطــاع 

العــام يطــرد اإلســتثار الخــاص وينافســه عــى املــوارد املحــدودة.
       

تاريتا ميمومن، “ماس”   

تــم يف العــام 1959 اكتشــاف واحــد مــن أكر حقــول الغــاز الطبيعي 
يف العــامل يف شــال رشق هولنــدا. وبعــد فــرتة مــن اإلزدهــار 
اإلقتصــادي التــي ترافقــت مــع اســتغال هــذا الحقــل، بــدأت بــوادر 
الركــود والبطالــة تظهــر عــى االقتصــاد الهولنــدي يف عقد الســتينات. 
والح أّن هنــاك ترافقــاً بــني إزدهــار تصدير املــوارد الطبيعيــة والركود 
ــى  ــاد. وع ــة يف االقتص ــات اإلنتاجي ــب القطاع ــذي يصي ــق ال الاح
ضــوء هــذا أطلقــت مجلــة “االيكونومســت” يف العــام 1977، اســم 
“املــرض الهولنــدي” عــى تلــك املفارقــة. وانتــرش االســم وشــاع حتــى 
ــت  ــر ويثب ــك يف ــادي متاس ــل اقتص ــون وراءه تحلي ــل أّن يك قب
وجــود عاقــة ارتبــاط بــني تصديــر الخامــات الطبيعيــة مــن بلــد مــا 

وانكــاش القطاعــات اإلنتاجيــة فيــه.

املرض الهولندي: العوارض واملسببات

ــار  ــدي أّن ازده ــرض الهولن ــارش للم ــط واملب ــر املبس ــرتح التفس يق
ــن  ــاز بشــكل خــاص( م ــط والغ ــة )النف ــات الطبيعي ــر الخام تصدي
ــد، أي  ــة إىل البل ــة األجنبي ــر للعمل ــق كب ــؤدي إىل تدف ــا ي ــة م دول
إىل ارتفــاع الطلــب عــى العملــة املحليــة. وهــذا يــؤدي بالتــايل إىل 
ــة. وهــو  ــة بالنســبة للعمــات األجنبي ــة املحلي ارتفــاع قيمــة العمل
ــواردات مــن الخــارج أكــر رخصــاً  ــا يتســبب يف جعــل أســعار ال م
وأكــر تنافســية، يف حــني يجعــل أســعار الصــادرات )بالعمــات 
ــة. وكل هــذا  ــل تنافســية يف الســوق الدولي ــى أي أق ــة( أع األجنبي
ــة )الزراعــة والصناعــة( يف  ينعكــس ســلباً عــى القطاعــات اإلنتاجي
االقتصــاد. ونظــراً ألن قطــاع تصديــر الخامــات يوظــف عــادة عــدداً 
محــدوداً مــن العــال، فــإّن اســتمرار إزدهــار هــذا القطــاع يعجــز 
عــن امتصــاص البطالــة التــي تتولــد يف القطاعــات اإلنتاجيــة، وهــو 
مــا يــؤدي إىل انتشــار البطالــة. باختصــار إذن، املــرض الهولنــدي هــو 
ــعر  ــاع س ــة ارتف ــاد نتيج ــة يف االقتص ــات اإلنتاجي ــاش القطاع انك
ــة  ــر املــوارد الطبيعي ــة بســبب انتعــاش تصدي ــة املحلي رصف العمل

ــاد. ــة إىل الب ــق العمــات األجنبي وتدف

ــة  ــيني: اوالً، أّن الدول ــني أساس ــى افرتاض ــتند ع ــل يس ــذا التحلي ه
املعنيــة تتبنــى نظــام ســعر الــرصف العائــم لعملتهــا بحيــث تتحكــم 
قــوى العــرض والطلــب الحــرة بســعر رصف العملــة. ثانيــاً، أّن عــرض 

مفاهيم وتعاريف اقتصادية
The Dutch Disease  املرض الهولندي

املــورد الطبيعــي، والطلــب الخارجــي عليــه، ال يتأثــران بالتبــدل يف 
ســعر رصف العملــة املحليــة.

البضائع التبادلية وغري التبادلية

ــرة  ــكاً لفك ــر متاس ــري أك ــار نظ ــع إط ــام 1982 وض ــرى يف الع ج
“املــرض الهولنــدي”1 .ويقــوم هــذا اإلطــار عــى أرضيــة التمييــز بــني 
ــم إنتاجهــا يف االقتصــاد،  ــي يت ــع والخدمــات الت نوعــني مــن البضائ
 ،)Tradable Goods( بضائــع قابلــة للتبــادل التجــاري عــر الحــدود
وبضائــع غــر قابلــة للتبــادل عــر الحــدود )Non-Tradable(. وهــو 
مــا ســنطلق عليــه اســم بضائــع “تبادليــة” وبضائــع “غــر تبادليــة”. 
البضائــع غــر التبادليــة هــي الســلع والخدمــات التــي يتــم إنتاجهــا 
واســتهاكها محليــاً والتــي ليــس لهــا بدائــل مــن االســتراد. وأوضــح 
مثــال عليهــا املبــاين واملســاكن والخدمــات الشــخصية، وكل مــا 
الصعوبــات  بســبب  ســواءاً  الخــارج،  مــن  اســتراده  ميكــن  ال 
الفــرق  يتمثــل  السياســاتية.  القيــود  أو  الطبيعيــة  اللوجســتية/ 
الجوهــري بــني الســلع التبادليــة وغــر التبادليــة يف أّن أســعار األوىل 
تتحــدد يف الســوق الدوليــة، يف حــني تتحــدد أســعار الثانيــة بــرشوط 
ــر  ــلع غ ــدة. الس ــى ح ــد ع ــة يف كل بل ــب الداخلي ــرض والطل الع
التبادليــة، عــى عكــس التبادليــة، ال تواجــه منافســة خارجيــة، وعــى 
ذلــك فــإن تطــور إنتاجيــة العمــل فيهــا غالبــاً مــا يكــون أدىن مــن 
تطــور إنتاجيــة العمــل الدوليــة يف إنتــاج الســلع التجاريــة. ونظــراً 
ألن زيــادة األجــور غالبــا مــا تكــون موحــدة يف االقتصــاد فــإن أســعار 
ــع  ــزداد بشــكل أرسع مــن أســعار البضائ ــة ت ــع غــر التبادلي البضائ
ــم  ــة لتقدي ــا الفرص ــح أمامن ــع يتي ــرض الري ــذا الع ــة. ه التبادلي
ــال  ــه انتق ــم في ــذي يت ــار ال ــا املس ــة: إنه ــتجد للعومل ــف مس تعري
عــدد متزايــد مــن البضائــع والخدمــات مــن خانــة غــر التبادليــة إىل 

ــة. ــات التبادلي ــع والخدم ــة البضائ خان

يقــرتح التفســر النظــري للمــرض الهولنــدي أن تأثــر انتعــاش 
ــعر  ــاع س ــة وارتف ــات اإلنتاجي ــود القطاع ــى رك ــام ع ــر الخ تصدي

ــني. ــر قنات ــم ع ــي يت ــرصف الحقيق ال

1 M. Corden& P. Neary )1982(: Booming Sector and De-Industrialisation in 
a Small Open Economy. The Economic Journal, Vol. 92, pp. 825-848 
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ــام  ــر الخ ــاع تصدي ــار قط ــؤدي ازده ــوارد: ي ــل امل ــاة تحوي قن  •
ــات  ــن القطاع ــه م ــال إلي ــل ورأس امل ــوارد العم ــذب م إىل ج
اإلنتاجيــة األخــرى يف االقتصــاد، وهــو مــا ينعكــس يف ركودهــا. 
ولكــن هــذا األثــر ضعيــف إذا مــا كان القطــاع االســتخراجي ال 

ــرة. ــة كب ــوارد محلي ــتخدم م يس
ــن  ــد م ــي تتول ــل، الت ــادة الدخ ــن زي ــج ع ــاق: ينت ــاة اإلنف قن  •
انتعــاش تصديــر الخــام، ارتفــاع الطلــب الــكي يف االقتصــاد عــى 
كل مــن الســلع والبضائــع التبادليــة وغــر التبادليــة، وهــو مــا 
يــؤدي إىل ارتفــاع أجــور العــال. ويف حــني يســتطيع املنتجــون 
ــادة أســعار  للســلع غــر التبادليــة تعويــض ارتفــاع األجــور بزي
منتجاتهــم، إال أّن هــذا غــر متــاح أمــام منتجــي الســلع التبادلية 
ألنهــم يواجهــون منافســة مــن البضائــع املســتوردة. وعــى ذلــك 
فــإن ارتفــاع األجــور يــؤدي إىل انخفــاض أربــاح عمليــات انتــاج 
الســلع التبادليــة، وهــو مــا يقــود إىل ركــود القطاعــات اإلنتاجية 

واىل ارتفــاع ســعر رصف العملــة الحقيقــي.

املرض الهولندي يف فلسطني 

ــدي  ــرض الهولن ــوارض امل ــرض النظــري الســابق إىل أّن ع ــؤرش الع ي
ميكــن مبدئيــاً أن تظهــر يف أي اقتصــاد يشــهد تدفــق مقاديــر 
كبــرة نســبياً مــن العمــات األجنبيــة، بغــض النظــر عــن مســببات 
هــذا التدفــق. ولقــد تــم توجيــه االهتــام بشــكل خــاص إىل اآلثــار 
املشــابهة للمــرض الهولنــدي التــي ميكــن ان يرتكهــا تدفــق تحويــات 
ــذا  ــة. 2 ويف ه ــكا الاتيني ــض دول أمري ــاد بع ــى اقتص ــني ع املغرتب
املجــال تحديــداً يصبــح موضــوع املــرض الهولنــدي مهــاً بالنســبة 
لاقتصــاد الفلســطيني، الــذي بلغــت نســبة املســاعدات الخارجيــة 
ــه نحــو  ــات العــال مــن الخــارج في ــات الخاصــة وتحوي والتحوي

ــام 2015. ــج املحــي اإلجــايل يف الع ــن النات 25% م

ــن  ــطني ع ــارج إىل فلس ــن الخ ــل م ــق الدخ ــباب تدف ــن أس إّن تباي
الحالــة التقليديــة للمــرض الهولنــدي تعنــي أّن قنــوات التأثــر عــى 

االقتصــاد تعمــل هنــا بشــكل مختلــف بعــض الــيء:

ــر ورأس  ــل املاه ــتنزاف العم ــم اس ــوارد: ال يت ــل امل ــاة تحوي قن  •
املــال يف حالــة فلســطني بانتقالــه مــن القطاعــات اإلنتاجيــة إىل 
قطــاع تصديــر الخــام، ولكنــه يحــدث بانتقالــه مــن القطاعــات 
اإلنتاجيــة الفلســطينية إىل االقتصــاد اإلرسائيــي. وبالتــوازي 
ــؤدي انتقــال العمــل  ــاج، ي ــر الســلبي لهــذا عــى اإلنت مــع األث
ــور  ــة )أج ــوارد الخارجي ــن امل ــد م ــق املزي ــل إىل تدف اىل ارسائي

ــي. ــطيني املح ــاد الفلس ــال( اىل اإلقتص الع
ــنوياً  ــار دوالر س ــن 3 ملي ــر م ــق أك ــؤدي تدف ــاق: ي ــاة اإلنف قن  •
مــن الخــارج اىل فلســطني إىل ارتفــاع الطلــب الــكي وإىل ارتفــاع 
أســعار الســلع غــر التبادليــة بشــكل غــر متناســب مــع الطاقــة 
اإلنتاجيــة لاقتصــاد املحــي. واألثــر الســلبي لهذا عــى القطاعات 
اإلنتاجيــة )الزراعــة والصناعــة( يــزداد باملنافســة الشــديدة التــي 

تواجههــا الســلع التبادليــة مــن املنتجــات اإلرسائيليــة.

 )NEER( يعــرض الشــكل 1 تطــور ســعر الــرصف الفعــال، االســمي
ــرتة -1996 ــال الف ــطني خ ــيكل يف فلس ــي )REER(، للش والحقيق

2 P. Acosta et.al. )2007(: Remittances and the Dutch Disease. Federal Reserve 
Bank of Atlanta. Working paper series 2007-8.https://www.frbatlanta.org/-/
media/documents/filelegacydocs/wp0708.pdf

3.2017  يقيــس املنحنــى اإلســمي تطــور ســعر رصف الشــيكل تجــاه 
ــي تســتقبل الصــادرات الفلســطينية. يف  ــدان الت ــلة عمــات البل س
حــن يأخــذ املنحنــى الحقيقــي تطــور ســعر الــرف الفعال اإلســمي 
مضافــاً إليــه التبايــن يف تطــور األســعار بــن فلســطن والبلــدان التــي 
تســتقبل الصــادرات الفلســطينية. الحــظ اوالً أن االرتفــاع يف ســعر 
ــواق  ــطينية يف أس ــع الفلس ــية البضائ ــع تنافس ــي تراج ــرف يعن ال
ــة  ــيكل بالعاق ــة بالش ــات خاص ــذه املنحني ــاً، أن ه ــر. ثاني التصدي
ــرف  ــعار ال ــن أس ــف ع ــي تختل ــطيني وه ــاد الفلس ــع االقتص م
ــتقبل  ــي تس ــدان الت ــراً ألن البل ــي )نظ ــاد اإلرسائي ــة باالقتص الخاص
الصــادرات اإلرسائيليــة تختلــف عــن تلــك التــي تســتقبل الصــادرات 
ــن  ــاف يف معــدالت التضخــم املحــي ب الفلســطينية، ونظــراً لاخت

ــل وفلســطن(. 4 إرسائي

الشكل 1: تطور سعر الرصف الفعال اإلسمي والحقيقي للشيكل 
بالنسبة لفلسطني )رقم قيايس، سنة األساس 1996=100(

 

IMF )2017(: West Bank and Gaza, Report to Ad Hoc Liaison 
Committee, August 31. 

يوثــق الشــكل 1، الرتاجــع املســتمر يف تنافســية البضائع الفلســطينية 
ــبب  ــع بس ــمي الرتاج ــى اإلس ــس املنحن ــر. ويعك ــواق التصدي يف أس
ارتفــاع قيمــة الشــيكل بالنســبة للعمــات األخــرى )يف الــدول التــي 
تســتقبل الصــادرات الفلســطينية(، يف حــن تعكــس حركــة املنحنــى 
الحقيقــي أثــر التبــدل يف ســعر الــرف اإلســمي للشــيكل باإلضافــة 
ــدول  ــا يف ال ــن ارتفاعه ــأرسع م ــطن ب ــعار يف فلس ــاع األس إىل ارتف
ــة للصــادرات الفلســطينية. وجــزء مهــم مــن هــذا االرتفــاع  املتلقي
يعــود، عــى األرجــح، إىل تدفــق الدخــل مــن الخــارج وإىل أعــراض 
ــود  ــر القي ــل أث ــا أّن ال نهم ــا أيض ــا هن ــدي. اذ علين ــرض الهولن امل
اإلرسائيليــة عــى ارتفــاع األســعار يف فلســطن. تدفــق الدخــل مــن 
الخــارج هــو إذن ســيف ذو حديــن، فهــو مــن جهــة يرفــع مســتوى 
الحيــاة يف البــاد، ولكنــه مــن جهــة ثانيــة يــرتك انعكاســات ســلبية 
عــى قطاعــات إنتــاج الســلع التبادليــة يف االقتصــاد وعــى التصديــر.

3 The Nominal and Real Effective Exchange Rates.
ــا(  ــا ملحوظ ــل هبوط ــبة إلرسائي ــيكل بالنس ــال للش ــرف الفع ــعر ال ــهد س ــع ش يف الواق  -4
وهــو مــا يعكــس تحســنا يف التنافســية( خــال 2001-2006. وعــى الرغــم مــن التذبــذب 
صعــودا وهبوطــا، كان مســتوى ســعر الــرف الفعــال والحقيقــي قــي العــام 2017 قريبــا 

مــن مســتواه يف العــام 1999. انظــر الرابــط:
http://www.boi.org.il/en/DataAndStatistics/Pages/seriesgraph.aspx?Seri-
esCode=RER_LEVEL_CHAINED.M_E&DateStart=
01/07/1999&DateEnd=31/12/2017&Level=4&Sid=51
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20132014201520162017املؤرش
2017* 2018

الربع الثالثالربع الثاينالربع األولالربع الرابعالربع الثالث

السكان )ألف نسمة(
4,327.84,429.14,530.44,632.04,733.44,748.44,778.64,808.84,838.94,869.3فلسطني

2,643.52,696.72,750.02,803.42,856.72,864.82,880.92,897.02,913.12,929.3الضفة الغربية
1,684.31,732.41,780.41,828.61,876.71,883.61,897.71,911.81,925.81,940.0قطاع غزة

سوق العمل
885.0917.0963.0980.5948.7949.8966.4935.4921.7960.7عدد العاملني )ألف شخص(

43.645.845.845.845.346.343.945.445.946.9نسبة املشاركة )%(
23.426.925.926.927.729.624.830.232.431.7معّدل البطالة )%(
18.617.717.318.217.918.913.618.319.117.3-   الضفة الغربية

32.643.941.041.743.946.943.049.153.754.9-   قطاع غزة

الحسابات القومية )مليون دوالر(
12,476.012,715.612,673.013,425.714,498.13,728.33,728.83,689.93,559.53,659.8الناتج املحي اإلجايل

11,062.611,840.411,805.112,337.712,844.73,386.63,173.83,182.93,258.53,316.9-    اإلنفاق االستهايك الخاص
3,381.73,478.23,429.53,530.33,809.8892.71,068.6977.5904.3957.7-    اإلنفاق االستهايك الحكومي
2,707.32,415.02,677.42,827.03,305.6879.6894.9876.7837.3916.1-    التكوين الرأسايل اإلجايل

2,071.82,172.32,338.12,381.02,692.7671.3717.9713714.3707.0-    الصادرات
6,804.07,208.97,537.67,626.78,066.72,090.52,104.52,072.32,141.52,227.7-    الواردات )-(

الناتج املحيل للفرد )دوالر(
3,064.83,051.72,973.13,080.13,254.6834.2828.6815.4781.5798.3باألسعار الجارية

3,015.52,940.72,973.13,044.43,072.4783.6772.4746.2735.8760.5باألسعار الثابتة )أسعار 2015(
ميزان املدفوعات )مليون دوالر(

)1,520.6()1427.2()1,359.3()1,386.6()1,419.3()5,374.2()5,246.2()5,199.6()5,036.7()4,732.2(امليزان التجاري
1,160.31,482.41,712.21,896.01,991.9558.6544.3568.9603.7608.8ميزان الدخل

1,188.51,405.31,421.41,408.61,818.6417.0538.7348.3450.2467.1ميزان التحويات الجارية
)444.7()373.3()442.1()303.6()443.7()1,563.7()1,941.6()2,066.0()2,149.0()2,383.4(ميزان الحساب الجاري

أسعار الرصف والتضخم
3.6113.5773.8843.8403.6033.5593.5123.4613.5733.635سعر رصف الدوالر مقابل الشيكل
5.0935.0465.4835.4185.0835.0194.9534.8815.0375.127سعر رصف الدينار مقابل الشيكل

0.260.49)0.60(0.43)0.49(0.21)0.22(1.721.731.43معّدل التضخم )%(1

املالية العامة )عىل األساس النقدي، مليون دوالر(
2,319.92,791.22,891.43,552.03,651.3722.3976.9988.6861.3936.0صايف اإليرادات املحلية )مبا فيها املقاصة(

3,250.73,445.93,424.93,661.63,794.8782.61,059.7933.2886.1895.6النفقات الجارية
168.4160.9176.4216.5257.953.0113.446.659.463.9النفقات التطويرية

)23.5()84.2(8.8)196.2()113.3()401.4()326.2()709.9()815.6()1,099.2(فائض/عجز املوازنة الكي )قبل املنح(
1,358.01,230.4796.8766.3720.4125.9254.280.3157.1190.6إجايل املنح واملساعدات

258.7414.886.9440.1319.012.558.08972.2167.1فائض/ عجز املوازنة الكي )بعد املنح(
2,376.22,216.82,537.22,483.82,523.22,526.02,523.22,448.82,367.62,355.7الدين العام الحكومي

القطاع املرصيف )مليون دوالر(
11,190.711,815.412,602.314,196.415,850.215,461.015,850.215,916.715,763.016,179.4موجودات/ مطلوبات املصارف

1,360.01,464.01,461.71,682.41,892.71,804.61,892.71,926.81,819.71,863.9حقوق امللكية
8,303.78,934.59,654.610,604.611,982.511,526.811,982.512,002.311,992.612,194.2ودائع الجمهور

4,480.14,895.15,824.76,871.98,026.07,761.98,026.08,175.48,260.08,293.6التسهيات االئتانية

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 عى 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 2013-2017 تعتمد عى 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 عى التقديرات الخاصة بالتعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت 2007 وسيتم تحديثها وفقاً للنتائج النهائية للتعداد العام 2017.


