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الناتــج املحــي اإلجــايل :تراجــع معــدل النمــو الحقيقــي يف فلســطني مبقــدار
يزيــد عــى نقطتــن مئويتــن يف  2018مقارنــة مــع ( 2017مــن  %3.1اىل
 .)%0.9وتــوزع النمــو املتواضــع يف  2018بــن منــو يف الضفــة مبعــدل %3.1
(مقارنــة بـــ  %4.3يف  )2017وانخفــاض مبعــدل  %7يف القطــاع .وعنــد أخــذ
زيــادة الســكان باالعتبــار يتبــن أن حصــة الفــرد مــن الدخــل يف فلســطني
ظلــت عــى حالهــا تقريبــا بــن العامــن ( 3,021دوالر) ،وتوزعــت بــن 4,188
دوالر يف الضفــة (بارتفــاع  %0.8عــن العــام املــايض) مقابــل  1,431دوالر
فقــط يف القطــاع (مرتاجعــة مبعــدل .)%9.5
البطالــة :مازالــت البطالــة مرتفعــة للغايــة يف فلســطني ،ووصــل معدلهــا إىل
 %30.8يف  ،2018بزيــادة مقدارهــا  2.4نقطــة مئويــة عن مســتواها يف .2017
ويعــود هــذا االرتفــاع إىل زيــادة املعــدل بشــكل ملحــوظ يف القطــاع (مــن
 %44.4إىل  )%52.0مقابــل انخفاضــه بنقطــة مئويــة واحــدة يف الضفــة (اىل
 .)%17.6ومــا زال نحــو ثلــث العاملــن بأجــر يف القطــاع الخــاص يتقاضــون
أجـرا ًشــهرياً يبلــغ  748شــيكل باملتوســط ،وهــو مــا يعــادل نحــو نصــف الحد
األدىن لألجــر الشــهري الــذي وضــع موضــع التطبيــق مطلــع العــام .2013
املاليــة العامــة :ارتفعــت اإليـرادات املحليــة (مبــا فيهــا املقاصــة) يف املوازنــة
بنســبة طفيفيــة ( )%1.1يف  2018مقارنــة بالعــام الســابق ،نتيجــة ارتفــاع
الجبايــة املحليــة بنســبة  %10مقابــل انخفــاض اي ـرادات املقاصــة مبعــدل
يقــرب مــن  .%7مــن جهــة أخــرى انخفــض اإلنفــاق الجــاري بنســبة %6.6
ليصــل إىل نحــو  4مليــار دوالر .وأدى هــذا اىل انخفــاض عجــز املوازنــة
(الجاريــة والتطويريــة) اىل نحــو  1,080مليــون دوالر ،وكنســبة مــن الناتــج
املحــي اإلجــايل اىل  ،%7.5وهــو أقــل بنحــو نقطــة مئويــة واحــدة عــن
العــام  .2017وانخفضــت املســاعدات الدوليــة يف  2018مبقــدار  %7عــن
مســتواها يف العــام الســابق وبلغــت نحــو  672.5مليــون دوالر .أي أن الفجــوة
التمويليــة يف املوازنــة بلغــت نحــو  400مليــون دوالر .وقامــت الحكومــة
بســد هــذه الفجــوة عــر مراكمــة املزيــد مــن املتأخ ـرات وزيــادة اإلق ـراض
مــن املصــارف املحليــة ( 159مليــون).
التضخــم واألســعار :شــهد االقتصــاد الفلســطيني يف العــام  2018تضخــاً
ســالباً بنســبة  %0.19مقارنــة مــع  ،2017أي أن القــوة الرشائيــة للشــيكل
ارتفعــت بنحــو  %0.19خــال العــام  2018مقارنــة بالعــام الســابق .ونتــج
هــذا أساســا عــن ارتفــاع قيمــة الشــيكل تجــاه الــدوالر وهــو مــا انعكــس يف
اســتقرار (أو انخفــاض) أســعار املســتوردات.
ميـزان املدفوعــات :ازداد العجــز يف ميـزان املدفوعــات الفلســطيني يف 2018
ووصــل اىل  1,659مليــون دوالر ،بزيــادة مقدارهــا  96مليــون عــن العــام
الســابق ،وبنســبة تعــادل  %12.2مــن الناتــج املحــي اإلجــايل .وجــاء هــذا
نتيجــة زيــادة الــواردات (مبقــدار  3نقــاط مئويــة مــن الناتــج املحــي ،إىل
 )%58وانخفــاض التحويــات الخارجيــة بنســبة  %2عــن العــام الســابق.
مالحظة :غالباً ما نقوم بتقريب النسب يف املراقب إىل أقرب عدد صحيح ،باستثناء
معدل منو الناتج املحيل اإلجاميل والتضخم ومعدّالت الفائدة.
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 -1الناتج املحيل اإلجاميل

1

الربــع الرابــع :شــهد الناتــج املحــي اإلجــايل ،أو القيمــة النقديــة لكافّــة
أنــواع البضائــع والخدمــات التــي يتــم إنتاجهــا يف االقتصــاد الفلســطيني،
ارتفاع ـاً بنحــو  %3.1خــال الربــع الرابــع  2018مقارنــة بالربــع الســابق
ليصــل إىل  3,594.9مليــون دوالر (مقاسـاً باألســعار الثابتــة لعــام .)2015
وتــوزّع هــذا النمــو بــن  %3.4يف الضفــة الغربيــة و %2.1يف قطــاع غــزة.
كــا شــهد الناتــج املحــي منــوا ً بنحــو  %3.4مقارنــة بالربــع املناظــر مــن
العــام الســابق (انظــر الشــكل .)1-1
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جدول  :1-1نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل
(أسعار ثابتة ،سنة األساس ( )2015دوالر)
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املقارنــة الســنوية :وصــل الناتــج املحــي اإلجــايل يف فلســطني يف العــام
 2018إىل نحــو  13.8مليــار دوالر (بأســعار  2015الثابتــة) .وميثــل هــذا منــوا ً
مبقــدار  %0.9عــن العــام  .2017وجــاء النمــو الــكيل نتيجــة منــو مبعــدل
 %3.1يف الضفــة مقابــل تراجــع مبعــدل  %7يف قطــاع غــزة .أ ّمــا فيــا
بحصــة الفــرد مــن الناتــج املحــي يف فلســطني فلقــد تراجعــت بنحــو
يتعلــق ّ
 %1.7ووصلــت إىل نحــو  3,021.4دوالر يف ( 2018انظــر جــدول .)2-1

شكل  :1-1الناتج املحيل اإلجاميل يف فلسطني يف أرباع
متناظرة* (مليون دوالر بأسعار  2015الثابتة)
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أ ّدى االرتفــاع يف الناتــج املحــي يف الربــع الرابــع ،إىل جانــب الزيــادة يف
حصــة الفــرد مــن الناتــج املحــي بنحــو  %2.4يف ربــع
الســكان ،إىل ارتفــاع ّ
الســنة الرابــع  2018مقارنــة مــع الربــع الســابق .ومبقــدار  %0.8مقارنــة
مــع الربــع املناظــر مــن ( 2017انظــر الجــدول .)1-1

حصــة الفــرد
 455دوالر عــن مســتواها ( 2017أنظــر الجــدول  .)2-1أ ّي أ ّن ّ
حصــة الفــرد
يف قطــاع غــزة مــن الناتــج املحــي باتــت يف  2018حــوايل ثلــث ّ
يف الضفــة الغربيــة ،أو نحــو  %34فقــط.
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(*) البيانات باستثناء الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إرسائيل عام .1967

بنية الناتج املحيل اإلجاميل

الربع الرابع  2017الربع الثالث  2018الربع الرابع 2018
778.9
760.5
772.4
فلسطني
1,085.2
1,056.5
1,055.2
 الضفة الغربية362.0
357.1
386.4
 -قطاع غزة

حصــة األنشــطة اإلنتاجيــة يف الناتــج املحــي
الربــع الرابــع :انخفضــت ّ
اإلجــايل لفلســطني بنحــو  0.6نقطــة مئويــة بــن الربــع الرابــع 2018
والربــع الثالــث  2018نتيجــة انخفــاض مســاهمة الصناعــة التحويليــة
واإلنشــاءات .باملقابــل ارتفعــت حصــة اإلدارة العامــة والدفــاع بنحــو 0.7
نقطــة مئويــة.

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

شكل  :2-1التوزيع املئوي ملساهامت األنشطة يف الناتج املحيل
اإلجاميل (أسعار ثابتة ،سنة األساس )2015

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

 2018معدّل النمو
2017
0.9
الناتج املحيل اإلجاميل* (مليون دوالر) 13,810.3 13,686.4
3.1
11,034.4 10,715.9
 الضفة الغربية-7.0
2,766.9 2,970.5
 قطاع غزةحصة الفرد من الناتج املحيل
ّ
-1.7
3,021.4 3,072.4
اإلجاميل* (دوالر)
0.8
4,188.3 4,154.2
 الضفة الغربية-9.5
1,431.4 1,852.2
 -قطاع غزة

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

الفجوة بني الناتج املحيل يف الضفة والقطاع
يوضــح الشــكل  1-1اتســاع الفجــوة بــن مســاهمة الضفــة ومســاهمة
القطــاع يف الناتــج املحــي لفلســطني خــال العقــد املــايض .وتبلــغ حصــة
قطــاع غــزة اآلن أقــل مــن خُمــس الناتــج املحــي اإلجــايل لفلســطني .أمــا
حصــة الفــرد الســنوية مــن الناتــج املحــي يف الضفــة الغربيــة
الفجــوة بــن ّ
وقطــاع غــزة فقــد بلغــت  2,757دوالر يف العــام  ،2018وهــذه أعــى مبقدار
 -1مصــدر األرقــام يف هــذا القســم :الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني .2019 ،إحصــاءات
الحســابات القوميــة الربعيــة .2018-2007 ،رام اللــه ،فلســطني.
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حصــة أنشــطة التجــارة والنقــل واملعلومــات
املقارنــة الســنوية :ارتفعــت ّ
واملاليــة بنحــو  1.3نقطــة مئويــة بــن  2017و ،2018مقابــل انخفــاض يف
حصــة قطــاع اإلدارة بنحــو  2.2نقطــة مئويــة .وعنــد النظــر اىل التحــول
يف البنيــة القطاعيــة خــال العقــد املــايض (انظــر الشــكل  )2-1يتضــح أن
هنــاك نزعــة النخفــاض حصــة القطاعــات اإلنتاجيــة يف االقتصــاد (الزراعــة
والصناعــة والتشــييد) يف الناتــج املحــي اإلجــايل لفلســطني ،مــن  %26.3اىل
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 .%22.8كذلــك حــدث انخفــاض يف حصــة قطاعــات اإلدارة ،مقابــل توســع
كبــر يف حصــة قطاعــات التجــارة والنقــل واملاليــة.

اإلنفاق عىل الناتج املحيل
الربــع الرابــع :بلغــت الزيــادة املطلقــة يف قيمــة الناتــج املحــي اإلجــايل
بــن الربعــن الرابــع  2018والرابــع  2017نحــو  118.4مليــون دوالر (وهــو
مــا ميثــل منــوا ً مبقــدار  %3.4كــا ذكرنــا) .وتحقــق هــذا نتيجــة ارتفــاع
اإلنفــاق االســتهاليك النهــايئ (صــايف الخــاص والعــام) واالســتثامر والتصديــر
مبقــدار  409.6مليــون دوالر .وتــم ســد حاجــة أكــر مــن  %70مــن هــذه
الزيــادة يف الطلــب عــر تدفــق الــواردات ،التــي ارتفعــت مبقــدار 292.3
مليــون دوالر كــا يوضــح الجــدول .3-1
جدول  :3-1توزع الزيادة يف اإلنفاق عىل الناتج املحيل اإلجاميل
بني الربع الرابع  2017والربع الرابع ( 2018مليون دوالر)
الزيادة يف االستهالك الخاص
الزيادة يف االستثامر
االنخفاض يف االستهالك العام
الزيادة يف الصادرات
الزيادة يف الواردات ()-
الزيادة يف الناتج املحيل

4,900.0

اﻟﻘوة اﻟﺒﺸرﯿﺔ
3,009.6

اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ
1,416.9

شكل  :3-1اإلنفاق عىل الناتج املحيل اإلجاميل يف فلسطني*
(أسعار ثابتة ،سنة األساس )2015
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شكل  :1-2عدد السكان والقوة البرشية وعدد العاملني يف فلسطني
(الربع الرابع  ،)2018ألف شخص
ﻋدد اﻟﺴﻛﺎن

املقارنــة الســنوية :توزعــت الزيــادة املطلقــة يف قيمــة الناتــج املحــي
اإلجــايل لفلســطني بــن  2017و ،2018والتــي بلغــت  124مليــون دوالر،
بــن ارتفــاع يف االســتهالك الخــاص واالســتثامر مبقــدار  357.6مليــون دوالر.
ولقــد تــم متويــل الجــزء األكــر مــن هــذه الزيــادة عــر ارتفــاع فائــض
الــواردات عــى الصــادرات مبقــدار  .311.4ويدلــل هــذا عــى اتســاع الهــوة
بــن اســتخدام املــوارد وإنتاجهــا محليـاً .ومتثــل هــذه الفجــوة أبــرز مظاهــر
العجــز يف االقتصــاد الفلســطيني :أ ّن متويــل التوســع يف االســتهالك يتــم عــر
زيــادة العجــز تجــاه العــامل الخارجــي أساســا .ويســتفاد مــن الشــكل 3-1
أ ّن االســتهالك (الخــاص والحكومــي) واالســتثامر ارتفعــا بنســبة  %32بــن
 2010و ،2018باملقابــل ارتفــع فائــض الــواردات عــى الصــادرات مبقــدار
 %21خــال نفــس الفــرة .ومــع حلــول العــام  2018وصــل إجــايل مــا
يســتخدمه االقتصــاد الفلســطيني ألغـراض االســتهالك واالســتثامر والتصديــر
نحــو  %158ملــا يقــوم االقتصــاد بإنتاجــه محلي ـاً.

2,807

القــوة البرشيــة ،حســب تعريــف الجهــاز املركــزي لإلحصــاء ،هــي
عــدد الســكان الذيــن تزيــد أعامرهــم عــى  15ســنة .بلغــت القــوة
البرشيــة يف فلســطني نحــو  3,010ألــف شــخص يف الربــع الرابــع
 .2018أ ّمــا القــوى العاملــة ،وهــي عــدد األشــخاص العاملــن والذيــن
يبحثــون عــن عمــل ،فلقــد بلــغ  1,417ألــف .وتتــوزع القــوى العاملــة
بــن العاملــن والعاطلــن عــن العمــل .وعــى ذلــك فــإ ّن الفــارق بــن
القــوى العاملــة وعــدد العاملــن يقيــس أعــداد العاطلــن .ويوضّ ــح
الشــكل  1-2العالقــة بــن هــذه املتغـرات مــع عــدد الســكان الــكيل
يف الربــع الرابــع .2018

310.7
-42.8
28.6
84.7
-292.3
*118.4

* مالحظة :الجمع تقريبي بسبب بند السهو والخطأ.
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ﻋدد اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن
1,005.3

الربع الرابع 2018

يالحــظ مــن الشــكل ( )1-2أ ّن نســبة املشــاركة يف ســوق العمــل
الفلســطيني (أي نســبة القــوى العاملــة إىل القــوة البرشيــة) تبلــغ
وتعــر هــذه النســبة عــن مــدى انخــراط
نحــو  %47يف فلســطني.
ّ
الســكان فــوق عمــر  15ســنة يف ســوق العمــل .ونســبة املشــاركة
يف ســوق العمــل يف فلســطني قريبــة مــن املعــدل العــام يف منطقــة
الــرق األوســط ،حيــث بلغــت هــذه النســبة يف تركيــا مث ـاً .%48
ولك ّنهــا منخفضــة مقارنــة مــع املســتويات العامليــة ،فقــد بلغــت
هــذه النســبة يف دول أمريــكا الالتينيــة  ،%63و %61يف كوريــا
الجنوبيــة .وهــذا باألســاس يعــود إىل انخفــاض مشــاركة اإلنــاث يف
ســوق العمــل يف فلســطني (كــا تــم نقاشــه بالتفصيــل يف الصنــدوق
رقــم  2يف املراقــب االقتصــادي الربعــي عــدد .)51

أعداد وتوزيع العاملة
الربــع الرابــع :ارتفــع عــدد العاملــن يف فلســطني مبقــدار  %4.6بــن
الربــع الثالــث  2018والربــع الرابــع  2018ووصــل إىل  1,005.3ألــف.
وتــوزع هــؤالء بــن  %61يف الضفــة و %26يف القطــاع و( %13أو
نحــو 132ألــف) عامــل يف إرسائيــل واملســتعمرات .أ ّمــا بالنســبة
لتوزيــع العاملــن يف فلســطني حســب قطــاع العمــل يف الربــع الرابــع
 ،2018فــإ ّن نحــو خُمــس العاملــن كانــوا يعملــون يف القطــاع العــام،
وترتفــع هــذه النســبة إىل  %37يف قطــاع غــزة (انظــر الشــكل  2-2يف
الصفحــة التاليــة).

2010

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

 -1مصــدر األرقــام يف هــذا القســم :الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني  ،2019مســح
القــوى العاملــة ،رام الله-فلســطني
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شكل  :2-2التوزيع النسبي للعاملني حسب مكان العمل
وحسب القطاع للربع الرابع 2018
ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌوﯿﺔ )(%
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يعــرض الشــكل  3-2التــوزع القطاعــي للعاملــن (مبــا فيهــم العاملــن
يف إرسائيــل واملســتعمرات) يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة
يف الربــع الرابــع  .2018بلغــت نســبة العاملــن يف قطاعــات الخدمــات
نحــو  %29( %36يف الضفــة الغربيــة و %56يف قطــاع غــزة) .كــا
حصــة البنــاء والتشــييد  %21مــن العاملــن يف فلســطني (%24
بلغــت ّ
يف الضفــة ولكــن أقــل مــن  %3يف القطــاع) ،يف حــن تقاربــت نســبة
تشــغيل العاملــن يف التجــارة واملطاعــم والفنــادق يف املنطقتــن،
حــوايل  .%21كذلــك تقاربــت نســب التشــغيل بــن الضفــة الغربيــة
وقطــاع غــزة يف الزراعــة ،حــوايل  .%6أمــا نســبة العاملــن يف قطاعــي
املحاجــر والصناعــة التحويليــة فلقــد بلغــت  %16يف الضفــة بينــا مل
تتعــد النســبة  %6يف قطــاع غــزة.
املقارنــة الســنوية :ارتفــع عــدد العاملــن مبقــدار  %0.7بــن العــام
 2017والعــام  2018ووصــل إىل  956ألــف عامــل .ومل يطــرأ تغــر
ملحــوظ عــى النســب الســنوية لتــوزّع العاملــن حســب مــكان
العمــل أو حســب القطاعــات ،وهــي مبجملهــا قريبــة مــن النســب
يف الربــع الرابــع والتــي أرشنــا إليهــا أعــاه .امللفــت للنظــر أ ّن معــدل
الزيــادة يف القــوى العاملــة يف فلســطني بــن العامــن بلغــت %5
تقريبــا مقارنــة مــع منــو ال يتجــاوز  %0.7للعاملــن ،وهــذا بالطبــع
ســينعكس يف ارتفــاع معــدل البطالــة الســنوي.

البطالة
الربــع الرابــع :بلــغ عــدد العاطلــن عــن العمــل يف فلســطني 412
ألــف شــخص يف الربــع الرابــع  .2018وبلــغ معــدل البطالــة (أي عــدد
العاطلــن عــن العمــل إىل عــدد األفـراد يف القــوى العاملــة)  %29.1يف
الربــع الرابــع  ،2018وهــو أقــل بنحــو  2.6نقطــة مئويــة عــن مســتواه
يف الربــع الســابق .وتحقــق معظــم االنخفــاض مــن تراجــع البطالــة يف
قطــاع غــزة مــن نحــو  %54.9اىل نحــو ( %50.5انظــر الجــدول .)1-2
املقارنــة الســنوية :ارتفــع معــدل البطالــة يف العــام  2018مبقــدار 2.4
نقطــة مئويــة مقارنــة بالعــام  2017ووصــل إىل  .%30.8بلــغ معــدل
البطالــة  %17.6يف الضفــة الغربيــة و %52.0يف قطــاع غــزة .إذ ارتفــع
معــدل البطالــة يف القطــاع بنحــو  7.6نقــاط مئويــة .ومعــدل البطالــة
يف قطــاع غــزة هــو مــن بــن أعــى معــدالت البطالــة يف العــامل ،خاصــة
يف أوســاط اإلنــاث ،حيــث وصــل إىل  .%74.5وهــذا يعنــي أنّــه مــن
بــن كل عــر إنــاث جاهــزات ومســتعدات للعمــل ،ثــاث منهــن
فقــط يعملــن (انظــر الجــدول .)1-2
والبطالــة يف فلســطني مرتكــزة بشــكل خــاص بــن الشــباب .بلــغ
جدول  :1-2معدل البطالة بني األفراد املشاركني يف القوى
العاملة يف فلسطني حسب املنطقة والجنس ()%

ذكور
إناث
املجموع
ذكور
إناث
املجموع
ذكور
إناث
املجموع

الضفة
الغربية
قطاع
غزة
فلسطني

الربع
الرابع
2017
14.5
27.6
16.9
37.7
66.7
45.0
22.9
45.3
27.7

الربع
الثالث
2018
14.0
32.1
17.3
46.3
78.0
54.9
25.5
54.0
31.7

الربع
الرابع
2018
13.2
28.2
16.1
42.5
70.6
50.5
23.5
48.3
29.1

شكل  :3-2التوزيع النسبي للعاملني يف الضفة الغربية وقطاع غزة حسب النشاط االقتصادي يف
الربع الرابع ( 2018نسبة مئوية )%
اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐرﺒﯿﺔ

ﻤﺤﺎﺠر وﺼﻨﺎﻋﺔ

اﻟزراﻋﺔ واﻟﺼﯿد
واﻟﺤراﺠﺔ

اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﯿﯿد

ﺘﺤوﯿﻠﯿﺔ

ﻗطﺎع ﻏزة
اﻟزراﻋﺔ واﻟﺼﯿد
واﻟﺤراﺠﺔ

ﺨدﻤﺎت وﻏﯿرﻫﺎ

ﻤﺤﺎﺠر وﺼﻨﺎﻋﺔ
ﺘﺤوﯿﻠﯿﺔ
اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﻤطﺎﻋم
واﻟﻔﻨﺎدق

اﻟﻨﻘل واﻟﺘﺨزﯿن

اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﯿﯿد
اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﻤطﺎﻋم

ﺨدﻤﺎت وﻏﯿرﻫﺎ

واﻻﺘﺼﺎﻻت

واﻟﻔﻨﺎدق
اﻟﻨﻘل واﻟﺘﺨزﯿن
واﻻﺘﺼﺎﻻت

2018 2017
15.6
32.1
18.7
36.6
69.1
44.4
23.2
48.2
28.4

14.7
30.2
17.6
43.5
74.5
52.0
25.0
51.2
30.8
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معــدل البطالــة بــن الشــباب الذيــن ت ـراوح أعامرهــم بــن 24-15
ســنة  %43مقارنــة بـــ  %19للفئــة العمريــة ( 44-35ســنة) ،و%15
2
للفئــة العمريــة ( 54-45ســنة) كــا يوضــح الشــكل .4-2

شكل  :4-2أعداد العاملني والعاطلني عن العمل يف فلسطني
حسب الفئة العمرية (ألف شخص) (الربع الرابع )2018
600

مــن ناحيــة أخــرى ،يالحــظ البطالــة تنخفــض مــع ارتفــاع التعليــم يف
أوســاط الذكــور ،ولكــن األمــر معكــوس عنــد اإلنــاث (انظــر الشــكل
 .)5-2وهــذا يعــود أساســاً إىل االرتفــاع الكبــر يف نســبة مشــاركة
3
اإلنــاث يف ســوق العمــل عنــد ارتفــاع تعليمهــن مقارنــة بالذكــور.

500
173
57

األجور

جدول  :2-2متوسط ووسيط األجر اليومي بالشيكل للمستخدمني
معلومي األجر يف فلسطني (الربع الرابع ( )2018شيكل)
متوسط األجر اليومي
مكان العمل
112.2
الضفة الغربية
67.0
قطاع غزة
237.5
إرسائيل واملستعمرات
122.7
املجموع

9
78
+ 55

54- 45

0
44- 35

24- 15

34- 25
ﻋﺎﻤﻠون

شكل  :5-2نسب العاملني والعاطلني عن العمل يف فلسطني
حسب املستوى التعليمي وحسب الجنس (الربع الرابع )2018
إﻨﺎث

ذﻛور
ﺠﺎﻤﻌﻲ

52%

48%

21%

79%

50%

50%

23%

77%

ﺜﺎﻨوي

25%

75%

أﻗل ﻤن ﺜﺎﻨوي

36%

تُشــر األرقــام إىل أ ّن متوســط أجــر العاملني يف إرسائيل واملســتعمرات
بلــغ أكــر مــن ضعــف متوســط أجــر العاملــن يف الضفــة ،وثالثــة
أضعــاف أجــر العاملــن يف قطــاع غــزة .كــا أن متوســط أجــر العامــل
يف الضفــة يعــادل أكــر مــن مــرة ونصــف متوســط أجــر العامــل يف
القطــاع .ال بــل إ ّن الهــ ّوة تتســع أكــر عنــد أخــذ األجــر الوســيط،
نظــرا ً أل ّن األجــر املتوســط يخفــي التبايــن الكبــر بــن ذوي األجــر
املرتفــع واألجــر املنخفــض (أنظــر الشــكل  .)6-2واألجــر الوســيط لــه
داللــة أفضــل مــن األجــر املتوســط ،ألنّــه يعــر عــن املســتوى الــذي
يحصــل نصــف العاملــن عــى أجــر أعــى منــه ،والنصــف اآلخــر عــى
أجــر أدىن منــه .ويالحــظ أن وســيط األجــر يف الضفــة يعــادل ضعــف
وســيط األجــر يف القطــاع.

64%

ﻋﺎﻤﻠون

ﻋﺎطﻠون ﻋن اﻟﻌﻤل

شكل  :6-2متوسط ووسيط األجر اليومي للمستخدمني
معلومي األجر يف فلسطني
ﺸﯿﻛل
130
120
ﻤﺘوﺴط اﻷﺠر

110
100

اﻷﺠر اﻟوﺴﯿط

90
80

ر18 ، 4

ر18 ، 3

ر18 ، 2

ر18 ، 1

ر17 ، 4

ر17 ، 3

ر17 ، 2

ر17 ، 1

ر16 ، 4

ر16 ، 3

ر16 ، 2

ر16 ، 1

ر15 ، 4

ر15 ، 3

ر15 ، 2

ر15 ، 1

ر14 ، 4

ر14 ، 3

ر14 ، 2

ر14 ، 1

 -2راجــع الصنــدوق عــن “مســح انتقــال الشــباب مــن التعليــم اىل ســوق العمــل” يف العــدد
 47مــن املراقــب مــن أجــل معلومــات أكــر عــن بطالــة الشــباب.
 -3راجــع الصنــدوق رقــم  1يف العــدد  53مــن املراقــب االقتصــادي الــذي يربهــن عــى أن
ارتفــاع بطالــة اإلنــاث املتعلــات ليــس ســببها انخفــاض تشــغيلهن مقارنــة بالذكــور (أي
ليــس بســبب زيــادة التعليــم) ولكــن يعــود إىل الرغبــة العاليــة لــدى املتعلــات املشــاركة
يف ســوق العمــل.

100

191

ﻋﺎطﻠون ﻋن اﻟﻌﻤل

األجر الوسيط اليومي
100.0
50.0
230.8
100.0

املقارنــة الســنوية :ارتفــع متوســط األجــر اليومــي يف العــام 2018
مقارنــة بالعــام  2017مبقــدار  9.2شــيكل .إذ ارتفــع يف الضفــة مبقــدار
 7.6شــيكل ،ومبقــدار  3.7شــيكل و 16.2شــيكل يف قطــاع غــزة
وإرسائيــل واملســتعمرات عــى التــوايل ،كذلــك ارتفــع األجــر الوســيط
اليومــي يف فلســطني مــن  96.2شــيكل اىل  100شــيكل بــن العامــن
 2018و( 2017أنظــر الجــدول  3-2يف الصفحــة التاليــة).

200

320

248

168

300

143

29

الربــع الرابــع :بلــغ متوســط األجــر اليومــي للعاملــن مــن
فلســطني  122.7شــيكل يف الربــع الرابــع  .2018ولك ـ ّن هــذا الرقــم
املتوســط يخفــي تباينــاً كبــرا ً ،أوالً بــن متوســط أجــر العاملــن يف
الضفــة والقطــاع مــن جهــة ،ومتوســط أجــر العاملــن يف إرسائيــل
واملســتعمرات مــن جهــة أخــرى .وثانيــاً ،بــن متوســط األجــر يف
الضفــة الغربيــة واألجــر يف قطــاع غــزة .وثالثــا بــن متوســط ووســيط
األجــر (انظــر الجــدول .)2-2

400

70

6
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جدول  :3-2متوسط ووسيط األجر اليومي بالشيكل للمستخدمني
معلومي األجر يف فلسطني (( )2018-2017شيكل)
مكان العمل
الضفة
الغربية
قطاع غزة
إرسائيل
واملستوطنات
املجموع

2018
2017
متوسط األجر األجر الوسيط متوسط األجر األجر الوسيط
اليومي
اليومي
اليومي
اليومي
101.8

96.2

109.4

100.0

59.4

40.0

63.1

46.2

226.9

200.0

243.1

250.0

113.8

96.2

123.0

100.0

الحد األدىن لألجور
الربــع الرابــع :بلغــت نســبة الذيــن يتقاضــون أجـرا شــهريا أقــل مــن
 1,450شــيكل (وهــو مبلــغ الحــد األدىن لألجــور يف فلســطني) مــن
املســتخدمني بأجــر يف القطــاع الخــاص يف فلســطني خــال الربــع
الرابــع  2018نحــو  %41( %31بــن اإلنــاث ،و %28بــن الذكــور).
كــا بلــغ متوســط األجــر الشــهري الــذي يتقاضاه هــؤالء  748شــيكل.

أ ّمــا عنــد املقارنــة بــن الضفــة والقطــاع فــإن  %12مــن املســتخدمني
بأجــر يف القطــاع الخــاص يف الضفــة الغربيــة يتقاضــون أج ـرا أقــل
مــن الحــد األدىن مقابــل  %76يف قطــاع غــزة (أنظــر الجــدول .)4-2
املقارنــة الســنوية :انخفــض عــدد املســتخدمني بأجــر يقــل عــن الحــد األدىن
مــن  126ألــف نهايــة  2017اىل  105ألــف نهايــة ( 2018بنســبة ،%17
موزعــا بــن  %22يف الضفــة و %14يف القطــاع) .وتركــز معظــم االنخفــاض
هــذا بــن الذكــور ،اذ مل ينخفــض عــدد اإلنــاث إال مبقــدار ألــف انثــى فقــط.

عاملة األطفال
الربــع الرابــع :انخفضــت عاملــة األطفــال ( 17-10ســنة) يف الربــع
الرابــع  2018يف فلســطني مقارنــة مــع الربــع الســابق بشــكل طفيــف
( %3.3مقارنــة مــع  %3.1مــن اجــايل عــدد األطفــال الذيــن تـراوح
أعامرهــم ( 17-10ســنة)) .وتوزعــت النســبة بــن  %4.5يف الضفــة
الغربيــة مقابــل  %1.6يف قطــاع غــزة.
املقارنــة الســنوية :ظلــت نســب عاملــة األطفــال عــى حالهــا تقريبـاً
دون تبديــل ،يف كل مــن الضفــة والقطــاع ،بــن نهايــة  2017و.2018

جدول  :4-2عدد ومتوسط أجر العاملني بأجر والذين يتقاضون أقل من الحد األدىن لألجور
(ال تشمل العاملني يف إرسائيل واملستوطنات) ،الربع الرابع 2018
عدد املستخدمني بأجر يف القطاع الخاص عدد املستخدمني بأجر الذين يتقاضون معدل األجر الشهري للذين يتقاضون
أقل من الحد األدىن (شيكل)
أقل من الحد األدىن (ألف شخص)
(ألف شخص)
كال الجنسني
إناث
ذكور
كال الجنسني
إناث
ذكور
كال الجنسني
إناث
ذكور
1,033
952
1,145
31
18
13
251
48
203
الضفة الغربية
634
468
656
78
9
69
103
18
85
قطاع غزة
748
790
734
109
27
82
354
66
288
فلسطني

صندوق  :1الفجوة بني اإلنتاجية واألجور يف االقتصاد الفلسطيني
يتنــاول هــذا الصنــدوق العالقــة بــن تطــور انتاجيــة العمــل وزيــادة
األجــور الحقيقيــة يف االقتصــاد الفلســطيني (الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة)
خــال الفــرة بــن  2004و .2016ويســتثني الصنــدوق العــال العاملــن
يف االقتصــاد االرسائيــي واملســتعمرات ،كــا يســتثني العاملــن يف القــدس
التــي تــم الحاقهــا بارسائيــل منــذ العــام  ،1967نظـرا ً أل ّن هــدف الصنــدوق
هــو رصــد تطــور متغــري االنتاجيــة واألجــور داخل االقتصــاد الفلســطيني،
مبعــزل عــن تأثــر أجــور العاملــن يف االقتصــاد اإلرسائيــي والقــدس.

أوالً ،التقــدم التقنــي الــذي يــؤدي اىل زيــادة اإلنتــاج أو تحســن نوعيــة
املنتجــات لقــاء ذات الكميــة مــن عوامــل اإلنتــاج .ثاني ـاً ،تطويــر كفــاءة
وفعاليــة اإلنتــاج بتأثــر التحســن يف بيئــة اإلنتـــاج (البيئـــة املؤسســاتية
واالقتصاديــة والجغرافيــة) .وهنــاك نوعــان مــن اإلنتاجيــة يف االقتصــاد،
إنتاجيــة عوامــل اإلنتــاج الكليــة ( ،)TFPوهــي تقيــس فعاليــة اســتغالل
كافــة عوامــل اإلنتــاج معــا يف االقتصــاد ،وانتاجيــة العمــل ،أي فعاليــة
اســتغالل قــوة العمــل .والصنــدوق الحــايل ســوف يركــز عــى األخــرة فقــط.

ت ّعــرف اإلنتاجيــة يف االقتصــاد بأنهــا الفعاليــة التــي يتــم بواســطتها تحويــل
عوامــل اإلنتــاج (مثــل العمــل ،ورأس املــال البــري ،ورأس املــال املــادي) إىل
ســلع وخدمــات .ومــؤرش االنتاجيــة هــو مقيــاس لكفــاءة اســتغالل املــوارد
املاديــة والبرشيــة يف الــدول املختلفــة .ومنــو اإلنتاجيــة هــو العامــل األكــر
أهميــة يف تحديــد التطــور والنمــو االقتصــادي عــى املــدى الطويــل يف كافــة
الــدول .وتوصلــت دراســة حديثــة للبنــك الــدويل إىل أ ّن نصــف التبايــن
1
يف مســتوى الدخــل الفــردي بــن الــدول يعــود إىل التبايــن يف اإلنتاجيــة.
وهنــاك عوامــل كثــرة ومتشــابكة تؤثــر عــى منــو اإلنتاجيــة ،أهمهــا اثنــان:

تقــاس إنتاجيــة العمــل بقيمــة الناتــج املحــي االجــايل الحقيقــي (أو
القيمــة املضافــة) التــي يتــم انتاجهــا يف كل ســاعة عمــل .بكلــات اخــرى،
إنتاجيــة العمــل لبلــد مــا ،يف ســنة معينــة ،هــي عبــارة عــن الناتــج
املحــي اإلجــايل الحقيقــي مقســوماً عــى إجــايل عــدد ســاعات العمــل
لكافــة العاملــن يف ذلــك البلــد خــال تلــك الســنة .وكلــا ارتفعــت قيمــة
الناتــج املحــي االجــايل لقــاء كل ســاعة عمــل ،دلــل ذلــك عــى كفــاءة
2
أعــى وقــدرة أفضــل عــى االنتــاج.

1 World Bank (2018): Productivity Revisited:
http://documents.worldbank.org/curated/en/578861548876206044/pdf/134222-PUB-9781464813344.pdf

2 OECD. (2017). OECD compendium of productivity indicators 2017. Paris:
OECD Publishing:
https://read.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-compendium-of-productivity-indicators-2018_pdtvy-2018-en#page11
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تحــدد النظريــة االقتصاديــة أ ّن أجــور العمــل يجــب أن تتطابــق ،يف الظــروف
املثــى ،مــع اإلنتاجيــة الحديــة للعمــل .كــا أ ّن زيــادة إنتاجيــة العمــل يجــب
أن تنعكــس يف زيــادة معادلــة يف األجــور .إذ أ ّن غيــاب التــوازن بــن منــو
إنتاجيــة العمــل وزيــادة األجــور يعنــي أن حصــة العــال مــن الناتــج املحــي
اإلجــايل تتضــاءل يف حــن تــزداد حصــة األربــاح .وتؤكــد النظريــة أيضـاً عــى
أ ّن التــوازي بــن زيــادة اإلنتاجيــة واألجــور لــه انعكاســات إيجابيــة ،ليــس
عــى عدالــة توزيــع الدخــل والتخفيــف مــن حــدة الفقــر فحســب ،ولكــن
أيضـاً لضــان اخــاص العــال يف عملهــم ولتحفيزهــم عــى تطويــر قدراتهــم
وتحقيــق مزيــد مــن التقــدم يف العمــل .ولقــد عانــت الــدول املختلفــة،
والغنيــة بشــكل خــاص ،مــن انقطــاع العالقــة بــن منــو اإلنتاجيــة وزيــادة
األجــور يف العقــود األخــرة .وانعكــس هــذا يف تدهــور توزيــع الدخــل يف هــذه
البلــدان ،بحيــث تراجــع التوزيــع اىل املســتويات املقلقــة للغايــة التــي ســادت
مطلــع الثــورة الصناعيــة .فلقــد انخفضــت حصــة العمــل مــن الدخــل القومــي
بــن  1990و 2009يف  26دولــة مــن  30دولــة مــن الــدول املتطــورة .كــا
أ ّن متوســط حصــة العمــل مــن الناتــج املحــي انخفضــت يف مجموعــة دول
3
العرشيــن بنســبة  %0.3يف كل ســنة بــن  1980و.2000

زادت االجــور بنســبة  .%10ويف نفــس الفــرة زادت االنتاجيــة بنســبة
 %32يف الواليــات املتحــدة مقابــل ارتفــاع يف االجــور الحقيقيــة بنســبة
4
.%21
ولفهــم هــذه الظاهــرة بشــكل أفضــل يتوجــب النظــر عــن كثــب إىل
القطاعــات االقتصاديــة الســتيضاح أماكــن تركــز هــذه املشــكلة ،كخطــوة
أوىل عــى طريــق دراســة مســبباتها بأبحــاث معمقــة ومعالجتها سياســاتياً.
شكل  :1تطور إنتاجية العمل واألجور الحقيقية يف الضفة الغربية وقطاع
غزة( 2016 – 2004 :رقم قيايس)100 =2004 ،
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تطور إنتاجية العمل واألجور يف فلسطني

80

باالنتقــال اآلن إىل الحالــة الفلســطينية ،يوضــح الشــكل  1أن إنتاجية العمل
يف االقتصــاد الفلســطيني خــال ( )2016-2004ارتفعــت بنســبة  %15.6يف
حــن تراجعــت األجــور الحقيقيــة (أي األجــور اإلســمية مقســومة عــى
تضخــم األســعار) بنســبة  %25خــال نفــس الفــرة .كــا يوضــح الشــكل
أ ّن التبايــن بــن النزعتــن بــدأ يف العــام  2007واســتمر حتــى نهايــة الفــرة.
وعــى الرغــم مــن أ ّن هــذه الفجــوة موجــودة يف اقتصــادات أخــرى ،إال
أ ّن مــدى اتســاع هــذه الفجــوة ،نتيجــة ارتفــاع أحــد املتغرييــن وانخفــاض
اآلخــر ،هــو مــا مييــز االقتصــاد الفلســطيني عــن غــره مــن الــدول.
وكــا ذكرنــا ســابقاً تعــاين معظــم الــدول مــن قصــور منــو األجــور مقارنــة
مــع زيــادة اإلنتاجيــة ،ولكــن نــادرا ً مــا ترافــق االرتفــاع يف اإلنتاجيــة
مــع انخفــاض يف األجــور الحقيقيــة كــا هــو الحــال يف فلســطني .شــهد
مــؤرشا االنتاجيــة واألجــور ارتفاعــاً يف معظــم االقتصــادات األخــرى،
ولكــن مبعــدالت متفاوتــة لصالــح اإلنتاجيــة .عــى ســبيل املثــال ،ارتفعــت
انتاجيــة العمــل يف الدمنــارك خــال  2009-1995بنســبة  %28بينــا
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املصدر :حسابات املراقب بناءا ً عىل بيانات الجهاز املركزي لإلحصاء.

القطاعات االنتاجية – الزراعة والصناعة
يبــن الشــكل  2أ ّن انخفــاض األجــور كان أقــل مــن تدهــور اإلنتاجيــة يف قطــاع
الزراعــة قبــل عــام  ،2007ولكــن االرتفــاع الحــاد نســبياً يف اإلنتاجيــة حتــى
 2009ترافــق مــع انخفــاض األجــور .شــهدت األجــور حركــة تصاعديــة طفيفــة
بعــد ذلــك ولكــن بدرجــة ابطــأ بشــكل ملحــوظ مــن زيــادة اإلنتاجيــة .وعنــد
أخــذ الفــرة كاملــة باالعتبــار ،يالحــظ أن انتاجيــة العمــل يف الزراعــة ارتفعــت
بــن  2016-2004بنســبة  %46بينــا تراجعــت االجــور بنســبة  .%15ولكــن
تراجــع األجــور يف هــذا القطــاع كان أدىن مــن الرتاجــع املتوســط يف االقتصــاد
ككل (أي مــن .)%25

شكل  :2تطور إنتاجية العمل واألجور الحقيقية يف الزراعة والصناعة يف فلسطني ( 2016 – 2004رقم قيايس)100 =2004 ،
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املصدر :حسابات املراقب بناءا ً عىل بيانات الجهاز املركزي لإلحصاء.

3 OECD & ILO (2015): The Labour Share in G 20 Economies:
https://www.oecd.org/g20/topics/employment-and-social-policy/The-Labour-Share-in-G20-Economies.pdf

4 Meager, N & S. Speckesser (2011) Wages, productivity and employment: A
review of theory and international data.
https://ec.europa.eu/social/search.jsp?advSearchKey=Wages%2C+productivity+and+employment&mode=advancedSubmit&langId=en
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أمــا قطــاع الصناعــة فيعكــس صــورة مغايــرة ،حيــث شــهدت األجــور
تراجعــاً ملحوظــاً خــال  2012-2008وهــو مــا ترافــق مــع تذبــذب
وانخفــاض يف اإلنتاجيــة .ولكــن انخفــاض اإلنتاجيــة بعــد ذلــك التاريــخ
ترافــق مــع ارتفــاع يف األجــور .أ ّمــا إذا أخذنــا الفــرة كاملــة بعــن االعتبار،
نالحــظ أ ّن انخفــاض االنتاجيــة بنســبة  %13ترافــق مــع انخفــاض يف
األجــور بنســبة  .%18أي أن املتغرييــن كانــا يتحــركان بنفــس االتجــاه يف
قطــاع الصناعــة باملتوســط خــال كامــل الفــرة.

الخدمات
أ ّمــا بخصــوص قطاعــات الخدمــات ،مــن امللفــت للنظــر أ ّن الفــرق شاســع
بــن منــو اإلنتاجيــة وزيــادة األجــور .ففــي قطــاع الفنــادق واملطاعــم،
انخفضــت األجــور الحقيقيــة بنســبة كبــرة ( )%38بينــا منــت االنتاجيــة
بنســبة  .%57إال أ ّن اإلنتاجيــة واألجــور اســتقرتا منــذ عــام  .2014وهــذا
يعنــي بــأ ّن نســبة أعــى مــن العائــد عــى اإلنتــاج يف هــذا القطــاع باتــت
تعــود إىل رأس املــال وعــى حســاب حصــة العــال (الشــكل  .)3أمــا يف
القطاعــات الخدميــة األخــرى فقــد انخفضــت االنتاجيــة واألجــور بدايــة
ثــم ارتفعتــا مع ـاً ،وخاصــة بعــد العــام  .2013أمــا خــال كامــل الفــرة
شــهدت االجــور انخفاضـاً بنســبة  %21بينــا ارتفعــت االنتاجيــة بنســبة
 .%8وهــو مــا يعنــي أن توزيــع العائــد عــى اإلنتــاج تحــول لصالــح رأس
املــال هنــا أيضـاً.

قطاع البناء وقطاع االتصاالت والنقل والتخزين
امللفــت للنظــر يف قطــاع البنــاء أن اإلنتاجيــة واألجــور الحقيقيــة متاشــت
مع ـاً .اذ ارتفــع املــؤرشان بــن عامــي  2009 – 2004ومــن ثــم اســتقرا
حتــى عــام  2013لينخفضــا بعــد ذلــك (الشــكل  .)4وهــذا يعنــي بــأ ّن
األجــور يف هــذا القطــاع تحركــت بشــكل وثيــق مــع تحــوالت االنتاجيــة،
صعــودا ً وهبوط ـاً .ولكــن ،وعــى الرغــم مــن الحركــة املتناغمــة يف هــذا
القطــاع ،إال أ ّن الفجــوة بــن املتغرييــن مازالــت قامئــة .فبــن عامــي 2004
و 2016ارتفعــت االنتاجيــة يف هــذا القطــاع بنســبة  %19بينــا انخفضت
االجــور بنســبة  ،%6وهــي أقــل نســبة انخفــاض بــن القطاعــات جميعـاً.
أمــا فيــا يتعلــق بقطــاع االتصــاالت والنقــل والتخزيــن ،فهــو أيضــاً
يعكــس فجــوة كبــرة بــن النمــو يف األجــور والنمــو يف اإلنتاجيــة .فقــد
زادت االنتاجيــة بنســبة  %46بينــا انخفضــت االجــور  .%10إال أنــه
ومنــذ العــام  ،2014بــدأت كل مــن االجــور واالنتاجيــة يف التزايــد مع ـاً.
وهــذا يعنــي بــأن جــزءا ً أكــر مــن مكاســب ارتفــاع اإلنتاجيــة بــات يعــود
اىل العــال خــال هــذه الفــرة.

خامتة
يكشــف هــذا الصنــدوق عــن ســعة الفجــوة بــن منــو االنتاجيــة واألجــور
الحقيقيــة يف االقتصــاد الفلســطيني بشــكل عــام .كــا يشــر اىل التفــاوت
امللحــوظ يف حركــة هذيــن املؤرشيــن يف القطاعــات االقتصاديــة املختلفــة،

شكل  :3تطور إنتاجية العمل واألجور الحقيقية يف قطاع الخدمات يف فلسطني( 2016 – 2004 ،رقم قيايس)100 =2004 ،
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املصدر :حسابات املراقب بناءا ً عىل بيانات الجهاز املركزي لإلحصاء.

شكل  :4تطور إنتاجية العمل واألجور الحقيقية يف البناء واالتصاالت يف فلسطني( 2016 – 2004 ،رقم قيايس)100 =2004 ،
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إذ أ ّن التبايــن شــديد يف كل مــن الزراعــة والخدمــات بأنواعهــا ،ولكنــه
أقــل يف الصناعــة والبنــاء .وهــذا يدلــل عــى الحاجــة لدراســة اإلنتاجيــة
القطاعيــة للعمــل بشــكل أكــر تفصيــاً لفهــم مصــدر هــذا التفــاوت
ومســبباته .إضافــة لذلــك هنــاك عوامــل أخــرى مهمــة كمعــدل البطالــة،
يجــب أخذهــا بعــن االعتبــار عنــد دارســة العالقــة بــن منــو اإلنتاجيــة
ومنــو األجــور.
مــن ناحيــة أخــرى ان الفجــوة بــن حركــة اإلنتاجيــة واألجــور أمــر
مثــر للقلــق ،اذ أن ضعــف العالقــة بينهــا يعنــي أنــه يصعــب تحفيــز

العــال لتطويــر كفاءاتهــم والعمــل بجــد ألن اجورهــم ال ترتفــع مــع
زيــادة انتاجيتهــم .ومــن جهــة أخــرى فــإن تطــور انتاجيــة العمــل الــذي
ال ينعكــس يف زيــادة األجــور يعنــي أن الجــزء األكــر مــن مكاســب
االنتاجيــة يعــود لــرأس املــال وليــس للعــال .وهــو مــا ينعكــس يف زيــادة
حصــة رأس املــال مــن الدخــل القومــي ويف التوتــر االجتامعــي والســيايس.
هــذا فضــا عــن تأثــر ذلــك عــى الطلــب الفعــي يف االقتصــاد وعــى
حوافــز االســتثامر والنمــو عــى املــدى الطويــل.
د .سامية البطمة ،جامعة بريزيت

 -3املالية العامة

1

اإليرادات العامة
الربــع الرابــع :شــهد الربــع الرابــع مــن العــام  2018انخفــاض صــايف
اإليـرادات العامــة واملنــح بنحــو  %19مقارنــة بالربــع الســابق ،وبنحــو
 %23مقارنــة بالربــع املناظــر مــن العــام الســابق ،لتبلــغ مــا يقــارب
 3.3مليــار شــيكل  2.ويعــود هــذا االنخفــاض بشــكل رئيــي إىل تراجــع
إيـرادات املقاصــة بنحــو  %32مقارنــة بالربــع الســابق واملناظــر ،لتبلــغ
مــا يقــارب  1.6مليــار شــيكل .كــا انخفضــت إيـرادات الجبايــة املحليــة
بنحــو  %6مقارنــة بالربــع الســابق ،ولكنهــا جــاءت أعــى بنســبة %4
مقارنــة بالربــع املناظــر ،لتبلــغ حــوايل  1.1مليــار شــيكل .وقــد جــاءت
هــذه التطــورات متســقة مــع اإليــرادات الرضيبيــة التــي تراجعــت
بنســبة  %10مقارنــة بالربــع الســابق ،بينــا ارتفعــت بنحــو %5
مقارنــة بالربــع املناظــر ،لتبلــغ حــوايل  676.3مليــون شــيكل ،يف حــن
اســتقرت اإليــرادات غــر الرضيبيــة عنــد نحــو  337مليــون شــيكل.
(أنظــر الشــكل  .)1-3باملقابــل ارتفعــت املنــح واملســاعدات الخارجيــة
املقدمــة خــال الربــع الرابــع بنحــو  %18مقارنــة بالربــع الســابق،
بينــا انخفضــت بنســبة  %6مقارنــة بالربــع املناظــر مــن العــام ،2017
لتبلــغ حــوايل  835.5مليــون شــيكل (أنظــر الجــدول .)1-3
جدول  :1-3املنح واملساعدات الخارجية املقدمة للحكومة
الفلسطينية (مليون شيكل)
البيان
دعم للموازنة
منح عربية
من الدول األخرى
التمويل التطويري
اجاميل املنح
واملساعدات

2017
الربع
الرابع
712.8
205.4
507.4
178

الربع
األول
157
140.1
16.5
143.7

2018
الربع الربع الربع
الثاين الثالث الرابع
679.4 522 482.1
410 303.7 236.3
269.4 218.3 245.8
156.1 184.1 87.2

890.8

300.7

835.5 706.1

569.3

 -1مصــدر البيانــات يف هــذا الجــزء مــن املراقــب :هــو وزارة املاليــة ،التقاريــر املاليــة الشــهرية
للعــام  :2018العمليــات املاليــة -االيــرادات والنفقــات ومصــادر التمويــل (كانــون أول
.)2018
 -2وصلــت قيمــة اإلرجاعــات الرضيبيــة خــال الربــع الرابــع  2018إىل نحــو  123.4مليــون
شــيكل مقارنــة بنحــو  77.8مليــون شــيكل يف الربــع الســابق.

شــكلت اإليـرادات العامــة واملنــح (صــايف) نحــو  %86مــن اإلنفــاق
العــام الفعــي يف الربــع الرابــع مقارنــة بنحــو  %116خــال الربــع
الســابق (أســاس نقــدي) .ولكــن النســبة تنخفــض إىل نحــو %71.5
مــن اإلنفــاق العــام املســتحق عــى الحكومــة خــال الربــع (أســاس
االلتـزام) ،مقارنــة بنحــو  %103يف الربــع الســابق.
شكل  :1-3هيكل اإليرادات العامة واملنح (مليون شيكل)
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املقارنــة الســنوية :انخفــض صــايف اإلي ـرادات العامــة واملنــح يف العــام
 2018بنحــو  %6مقارنــة مــع العــام الســابق ،ليبلــغ حــوايل  14.8مليــار
شــيكل .وجــاء هــذا نتيجــة تراجــع إيــرادات املقاصــة بنحــو %10
لتبلــغ حــوايل  8.1مليــار شــيكل ،وتراجــع املنــح واملســاعدات الخارجيــة
بنحــو  %7لتبلــغ حــوايل  2.4مليــار شــيكل .باملقابــل ارتفعــت إيـرادات
الجبايــة املحليــة يف العــام  2018بنســبة  %9مقارنــة مــع العام الســابق
لتبلــغ حــوايل  4.8مليــار شــيكل .وجــاء ارتفــاع االيــرادات املحليــة
أساس ـاً بســبب ارتفــاع االي ـرادات الرضيبيــة بنســبة  %9لتبلــغ نحــو
 3مليــار شــيكل ،كــا ارتفعــت االيـرادات غــر الرضيبيــة بنســبة %10
مقارنــة بالعــام الســابق لتبلــغ حــوايل  1.5مليــار شــيكل .وقــد شــكلت
اإليــرادات الرضيبيــة  %62مــن إيــرادات الجبايــة املحليــة يف العــام
 ،2018مقابــل حصــة  %32لإلي ـرادات غــر الرضيبيــة.
شــكل صــايف اإلي ـرادات العامــة واملنــح نحــو  %105مــن االنفــاق
الفعــي يف العــام  2018مقارنــة بنحــو  %97يف العــام ( 2017أســاس
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شكل  :2-3هيكل النفقات العامة (مليون شيكل)

نقــدي) .باملقابــل غطــت هــذه اإليـرادات نحــو  %92مــن اإلنفــاق
العــام املســتحق (أســاس التـزام) عــى الحكومــة خــال العــام 2018
مقارنــة بنحــو  %85خــال العــام الســابق.

2,000

1,500

النفقات العامة
الربــع الرابــع :ارتفــع اإلنفــاق العــام الفعــي خــال الربــع الرابــع
مــن العــام  2018بنحــو  %10مقارنــة بالربــع الســابق ،بينــا
انخفــض بنحــو  %6مقارنــة مــع الربــع املناظــر مــن العــام ،2017
ليبلــغ حــوايل  3.9مليــار شــيكل .ونتــج هــذا عــن ارتفــاع اإلنفــاق
عــى بنــد األجــور والرواتــب بنحــو  %2مقارنــة بالربــع الســابق،
بينــا انخفــض بنســبة  %11مقارنــة بالربــع املناظــر ،ليبلــغ حــوايل
 1.5مليــار شــيكل .يف حــن ارتفعــت نفقــات غــر األجــور بنحــو
 %10مقارنــة بالربــع الســابق ،باملقابــل انخفضــت بنحــو  %5مقارنــة
بالربــع املناظــر لتبلــغ  1.7مليــار شــيكل .وانخفــض صــايف اإلق ـراض
بنســبة  %18مقارنــة بالربــع الســابق ،بينــا ارتفــع بنحــو  %7مقارنة
بالربــع املناظــر ،ليبلــغ  247.7مليــون شــيكل .أخ ـرا ً ازداد اإلنفــاق
التطويــري بنحــو  %74و %2بــن الربعــن املتالحقــن واملتناظريــن
عــى التــوايل ،ليصــل إىل  403.6مليــون شــيكل (أنظــر الشــكل .)2-3
املقارنــة الســنوية :انخفضــت النفقــات العامــة بنحــو  %3يف العــام
 2018مقارنــة بالعــام الســابق لتبلــغ حــوايل  14.1مليــار شــيكل.
وتحقــق هــذا نتيجــة االنخفــاض امللحــوظ يف األجــور والرواتــب
بنســبة  %16لتبلــغ حــوايل  5.9مليــار شــيكل ،باملقابــل ارتفعــت
نفقــات غــر األجــور بنحــو  %10لتبلــغ حــوايل  6.1مليــار شــيكل،
وارتفــع صــايف اإلقـراض بنســبة  %1ليبلــغ حــوايل املليــار شــيكل ،أ ّمــا
النفقــات التطويريــة فقــد ارتفعــت بنحــو  %9ووصلــت إىل حــوايل
املليــار شــيكل يف العــام .2018
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شكل  :3-3الرصيد املايل الحكومي (أساس نقدي)
نسبة إلجاميل الناتج املحيل االسمي ()%
6
4.3

1.6

3

0.8
-1.0

-4.0

-2.2

-5.3

-10.1

إرجاعات رضيبية
األجور والرواتب
نفقات غري األجور
النفقات التطويرية
مدفوعات مخصصة
إجاميل املتأخرات

12.3
128.6
170.9
10.9
104.3
427.0

-3
-6

-7.1

-12
اﻟرﺼﯿد اﻟﻛﻠﻲ ﺒﻌد اﻟﻤﻨﺢ واﻟﻤﺴﺎﻋدات
ر2018 ، 4

اﻟرﺼﯿد اﻟﻛﻠﻲ ﻗﺒل اﻟﻤﻨﺢ واﻟﻤﺴﺎﻋدات
ر2018 ، 3

اﻟرﺼﯿد اﻟﺠﺎري
ر2017 ، 4

املقارنــة الســنوية :بلــغ إجــايل املتأخ ـرات عــى الحكومــة حــوايل
 2.1مليــار شــيكل يف العــام  ،2018مقارنــة مــع  2.8مليــار شــيكل يف
العــام الســابق وهــو مــا يشــكل انخفاضـاً بنســبة .%25

الفائض/العجز املايل
الربــع الرابــع :أ ّدت التطــورات عــى جانبــي اإلي ـرادات والنفقــات
العامــة الفعليــة خــال الربــع الرابــع  ،2018إىل عجــز يف الرصيــد
الــكيل قبــل املنــح واملســاعدات بحــوايل  1,379مليــون شــيكل (أو
مــا نســبته  %10مــن الناتــج املحــي اإلجــايل) .وســاهمت املنــح
واملســاعدات الخارجيــة يف تخفيــض هــذا العجــز إىل حــوايل 543.5

جدول  :2-3املتأخرات املرتتبة عىل الحكومة الفلسطينية (مليون شيكل)
2017
()23.3
116.8
560.3
155.4
0.6
809.8

0

-9

املتأخرات الحكومية
الربــع الرابــع :بلغــت املتأخــرات املرتتبــة عــى الحكومــة خــال
الربــع الرابــع  2018حــوايل  804.3مليــون شــيكل ،مقارنــة بنحــو
 522.2مليــون شــيكل يف الربــع الســابق ونحــو  809.8مليــون
شــيكل يف الربــع املناظــر .وشــكلت هــذه املتأخ ـرات حــوايل %24
مــن إجــايل اإليـرادات العامــة واملنــح خــال هــذا الربــع .وتوزعــت
املتأخــرات خــال هــذا الربــع بــن متأخــرات األجــور والرواتــب
بنحــو  94.1مليــون شــيكل ،ومتأخـرات غــر األجــور  468.9مليــون
شــيكل ،ومتأخــرات النفقــات التطويريــة  237.6مليــون شــيكل،
ومتأخــرات اإلرجاعــات الرضيبيــة  19.1مليــون شــيكل .ولقــد
قامــت الحكومــة خــال هــذا الربــع بســداد حــوايل  15.4مليــون
شــيكل مــن متأخـرات املدفوعــات املخصصــة (أنظــر الجــدول .)2-3

ﻤدﻓوﻋﺎت ﻤﺨﺼﺼﺔ

ﺼﺎﻓﻲ اﻻﻗراض

اﻻﺠور واﻟرواﺘب

27.6
134.3
159.0
10.9
()8.7
323.1

2018

51.1
119.8
287.7
35.5
28.1
522.2

19.1
94.1
468.9
237.6
()15.4
804.3

2017
69.7
568.1
1,631.1
400.3
115.0
2,784.2

2018
110.1
476.9
1086.5
294.9
108.2
2,076.6
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جدول  :3-3الدين العام (مليون شيكل)

الدين العام املحيل
املصارف
مؤسسات عامة
الدين العام الخارجي
الدين العام
الفوائد املدفوعة
الدين العام/ن.م.ا (االسمي)

2017
الربع الرابع
5,224
5,171.7
52.3
3,625.7
8,849.7
57.2
%17.5

الربع األول
4,913.9
4,863.1
50.8
3,674.2
8,588.1
48.5
%16.8

2018
الربع الثاين الربع الثالث
4,785.5
4,860
4,734.8
4,809.2
50.7
50.8
3,772.2
3,777.7
8,557.7
8,637.7
66.9
82
%16.1
%16.2

* نسبة الدين العام اىل الناتج املحيل تتباين بشكل بسيط عند الحساب بالدوالر بسبب أثر سعر الرصف.

الربع الرابع
5,034
4,983.3
50.7
3,882.1
8,916.1
48.9
%16.2

مليــون شــيكل (عــى األســاس النقــدي) وهــو مــا يعــادل نحــو  %4الدين العام الحكومي

مــن الناتــج املحــي اإلجــايل (أنظــر الشــكل  .)3-3أ ّمــا عجــز الرصيد
الــكيل قبــل املنــح واملســاعدات عــى أســاس االلت ـزام فلقــد بلــغ
 1,708مليــون شــيكل ،وســاهمت املنــح واملســاعدات يف تخفيــض
هــذا العجــز إىل نحــو  872مليــون شــيكل خــال نفــس الفــرة.

املقارنــة الســنوية :بلــغ العجــز يف الرصيــد الــكيل قبــل املنــح
واملســاعدات نحــو  1.7مليــار شــيكل عــام ( 2018أو مــا نســبته
 %3.2مــن الناتــج املحــي اإلجــايل) ،مقارنــة بنحو  1.4مليار شــيكل
يف العــام الســابق .وقــد ســاهمت املنــح واملســاعدات الخارجيــة يف
تخفيــض هــذا العجــز وتحويلــه إىل فائــض بقيمــة  0.7مليــار شــيكل
(عــى األســاس النقــدي) وهــو مــا يعــادل  %1.3مــن الناتــج املحــي
اإلجــايل ،مقارنــة بنحــو  1.2مليــار شــيكل يف العــام  .2017أ ّمــا عجز
الرصيــد الــكيل قبــل املنــح واملســاعدات عــى أســاس االلتـزام فقــد
بلــغ  3.8مليــار شــيكل ،وســاهمت املنــح واملســاعدات يف تخفيــض
هــذا العجــز إىل نحــو  1.4مليــار شــيكل.

ارتفــع الديــن العــام الحكومــي نهايــة الربــع الرابــع مــن العــام
 2018بنحــو  %4مقارنــة بالربــع الســابق ،فيــا كان مســتقرا ً
مقارنــة بالربــع املناظــر مــن العــام الســابق ،ووصــل إىل حــوايل 8.9
مليــار شــيكل ،ويعــادل هــذا حــوايل  %16.2مــن الناتــج املحــي
اإلجــايل 3.وتــوزع الديــن العــام الحكومــي بــن ديــن محــي بنحــو
 ،%56مقابــل ديــن خارجــي بنحــو  .%44كــا بلغــت فوائــد الديــن
املدفوعــة خــال هــذا الربــع حــوايل  48.9مليــون شــيكل ،معظمهــا
فوائــد مدفوعــة عــى الديــن املحــي (أنظــر جــدول .)3-3

 -3تجــدر اإلشــارة إىل أن مديونيــة الحكومــة مقومـ ًة بالــدوالر األمريــي ارتفعــت نهايــة الربــع
الرابــع  2018بنســبة  %0.6مقارنــة بالربــع الســابق ،فيــا جــاءت منخفضــة بنحــو ،%6.8
مقارنــة بنهايــة العــام  ،2017لتبلــغ حــوايل  2,369.6مليــون دوالر .ويعــود التبايــن يف
النســب إىل تغــر ســعر رصف الــدوالر األمريــي مقابــل الشــيكل.

صندوق  :2تقييم أداء املوازنة العامة  :2018بني املستحق والفعيل

77.3

84.8

92.6
81.8

80
75.7

52.5

يشــر تحليــل بيانــات وزارة املاليــة والتخطيــط الفلســطينية إىل أن نســبة
اإلنفــاق العــام الفعــي بلغــت نهايــة العــام  2018نحــو  %78مــن املبلــغ
املســتهدف بحســب مــروع املوازنــة العامــة .وتتبايــن هــذه النســبة بــن بنود

100

60

ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌوﯿﺔ

تعــاين الحكومــة الفلســطينية بشــكل عــام مــن مشــاكل ماليــة تتمثــل يف ارتفاع
اإلنفــاق العــام مقارنــة باإليـرادات املتحققــة ،باإلضافــة إىل عــدم قدرتهــا عــى
التحكــم بجــزء مهــم مــن هــذه اإليــرادات (املقاصــة واملنــح واملســاعدات
الخارجيــة) .شــهد العــام  2018تراجع ـاً ملحوظ ـاً يف اإلي ـرادات العامــة واملنــح
بنحــو  ،%6.2مقارنــة بالعــام الســابق ،وذلــك نتيجــة تراجــع إيـرادات املقاصــة
واملنــح واملســاعدات الخارجيــة بشــكل أســايس .باملقابــل شــهدت النفقــات
العامــة الفعليــة تراجع ـاً بنحــو  %3.2خــال نفــس الفــرة .وباالعتــاد عــى
التطــورات يف جانبــي اإليـرادات والنفقــات العامــة الفعليــة ،ارتفــع العجــز يف
الرصيــد الــكيل قبــل املنــح واملســاعدات (عــى األســاس النقــدي) نهايــة العــام
 ،2018ليبلــغ  1.7مليــار شــيكل ،مقارنــة بحــوايل  1.4مليــار شــيكل يف العــام
الســابق .أمــا الرصيــد الــكيل بعــد املنــح واملســاعدات فقــد حقــق فائضـاً بنحــو
 0.7مليــار شــيكل ،مقارنــة بفائــض بلــغ مــا يقــارب  1.2مليــار شــيكل يف .2017
بالنســبة إىل الرصيــد الــكيل عــى أســاس االلت ـزام ،فقــد حقــق عج ـزا ً بحــوايل
 3.8مليــار شــيكل قبــل املنــح واملســاعدات .قــد ســاهمت املنــح الدوليــة يف
تخفيــض هــذا العجــز اىل نحــو  1.4مليــار شــيكل.

شكل  :1اإلنفاق الفعيل خالل العام  2018نسبة للمستحق ونسبة
للمستهدف حسب مرشوع املوازنة

40
20
0

اﻟﺘطوﯿري

ﻏﯿر اﻻﺠور
ﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺤق

اﻻﺠور واﻟرواﺘب

اﻟﺘطوﯿري

ﻏﯿر اﻻﺠور

اﻻﺠور واﻟرواﺘب

ﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬدف ﺒﺤﺴب اﻟﻤوازﻨﺔ
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اإلنفــاق ،إذ بلغــت  %52لإلنفــاق التطويــري ،ونحــو  %76و %82لإلنفــاق عــى
كل مــن بنــد األجــور والرواتــب وبنــد نفقــات غــر األجــور عــى التــوايل.

90.7

85.2

88.4

تظهــر النســب الســابقة ،تفاوتـاً واضحـاً بــن اإلنفاق واإليـرادات العامــة الفعلية
مقارنــة مــع املســتهدف بحســب مــروع املوازنــة ،ومقارنــة مع املســتحق أيضا.
فمــن ناحيــة شــكلت النفقــات العامــة حــوايل  %78مــن اإلنفــاق املســتهدف
بحســب املوازنــة ونحــو  %87مــن النفقــات املســتحقة ،أي أن هنــاك متأخـرات
تراكمــت عــى الحكومــة خــال هــذا العــام وزيــادة يف الديــن العــام .باملقابــل
شــكلت اإليــرادات العامــة واملنــح حــوايل  %91مــن اإليــرادات املســتهدفة

100

106.3

وعــى الجانــب اآلخــر ،بلغــت نســبة اإليـرادات العامــة املتحققــة خــال العــام
 2018نحــو  %94مــن املبلــغ املســتهدف يف مــروع املوازنــة لهــذا العــام.
وشــكلت إي ـرادات الجبايــة املحليــة نســبة  %106مــن املســتهدف ،يف حــن
بلغــت هــذه النســبة نحــو  %88إلي ـرادات املقاصــة ،أمــا املنــح واملســاعدات
الخارجيــة التــي تلقتهــا الحكومــة فقــد شــكلت نحــو  %86مــن املبالــغ
املتوقعــة يف املوازنــة العامــة للعــام ( 2018أنظــر الشــكل .)2
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ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌوﯿﺔ

كذلــك تشــر البيانــات إىل أن الحكومــة عجــزت ،خــال العــام  ،2018عن ســداد
كامــل املبالــغ املســتحقة عليهــا ،إذ شــكل اإلنفــاق العــام الفعــي نحــو  %8مــن
املبالــغ املســتحقة عليهــا خــال العــام .ومتكنــت الحكومــة مــن دفــع نحــو
 %93مــن فاتــورة األجــور والرواتــب املســتحقة عليهــا ،وكذلــك ســددت نحــو
 %85و %77مــن نفقــات غــر األجــور والنفقــات التطويريــة املســتحقة عليهــا
(أنظــر الشــكل  .)1وتدلــل هــذه األرقــام والنســب عــى اســتمرار املشــاكل التي
تواجههــا الحكومــة يف االلتـزام بتســديد النفقــات املرتتبــة عليهــا.

شكل  :2بنود اإليرادات العامة واملنح يف العام  2018نسبة
للمستهدف بحسب مرشوع املوازنة

40
20
0
ﻤﻨﺢ ﻟدﻋم اﻟﻤﺸﺎرﯿﻊ اﻟﺘطوﯿرﯿﺔ

ﻤﻨﺢ ﻟدﻋم اﻟﻤوازﻨﺔ

ﺠﺒﺎﯿﺔ ﻤﺤﻠﯿﺔ
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بحســب مــروع املوازنــة ،و %101مقارنــة مــع اإلي ـرادات املســتحقة خــال
العــام  ،2018أي أن املتحصــات الحكوميــة كانــت أقــل مــن تلــك املســتهدفة
بحســب مــروع املوازنــة العامــة  ،2018ولكــن حصلــت الحكومــة فعليــا عــى
كامــل اإليـرادات التــي عليهــا تحصيلهــا خــال العــام.
وسيم صايف ،سلطة النقد الفلسطينية

 -4القطاع املرصيف

1

يعمــل يف فلســطني أربعــة عــر مرصفـاً ،ســبعة منهــا محليــة ،وهــي
تقــدم خدماتهــا مــن خــال  351فرعـاً ومكتبـاً ،منهــا  292يف الضفــة
الغربيــة و 59يف قطــاع غــزة .شــهد الربــع الرابــع  2018انخفــاض
موجــودات القطــاع املــريف بنحــو  %0.3مقارنــة بالربــع الســابق،
بينــا ســجلت منــوا ً بنســبة  %1.8مقارنــة بالربــع املناظــر ،2017
لتبلــغ حــوايل  16.1مليــار دوالر كــا يوضــح الجــدول .1-4

التسهيالت االئتامنية
الربــع الرابــع :شــهد الربــع األخري مــن العــام  2018ارتفاع التســهيالت
االئتامنيــة بنحــو  %1.7مقارنــة بالربــع الســابق ،لتبلــغ نحــو 8,437.9
مليــون دوالر .وجــاء هــذا التحســن يف محفظــة التســهيالت االئتامنيــة
بدرجــة أساســية نتيجــة زيــادة التســهيالت املمنوحــة للقطــاع العــام
بنحــو  %13.5لتبلــغ  1,315.7مليــون دوالر .باملقابــل تراجعــت
التســهيالت املمنوحــة للقطــاع الخــاص بشــكل طفيــف (نحــو )%0.2
ووصلــت إىل  7,122.2مليــون دوالر .وعــى صعيــد العملــة ،حافظــت
املحفظــة االئتامنيــة عــى هيكلهــا باســتحواذ الــدوالر عــى الحصــة
األكــر وبنســبة  ،%46مقارنــة بنحــو  %37للشــيكل االرسائيــي،
و %15للدينــار األردين (أنظــر الشــكل .)1-4
ســيطرت الضفــة الغربيــة عــى معظــم هــذه التســهيالت بحصــة بلغــت
نحــو  %87مــن إجــايل االئتــان .كــا شــهد الربــع الرابــع اســتمرار
 -1مصــدر البيانــات يف هــذا القســم :ســلطة النقــد الفلســطينية ،شــباط  ،2019امليزانيــة
املجمعــة للمصــارف ،قامئــة االربــاح والخســائر ،وقاعــدة بيانــات ســلطة النقــد.

جدول  :1-4امليزانية املجمعة للمصارف املرخصة يف فلسطني
(مليون دوالر)
2017
البيان*
الربع
الرابع
15,850.2
إجاميل األصول
8,026.0
التسهيالت االئتامنية املبارشة
3,911.1
األرصدة لدى سلطة النقد واملصارف
1,207.6
محفظة االوراق املالية واالستثامرات
1,728.2
النقدية واملعادن الثمينة
977.3
املوجودات األخرى
15,850.2
إجاميل الخصوم
ودائع الجمهور (ودائع غري مرصفية) ** 11,982.5
1,891.2
حقوق امللكية
أرصدة سلطة النقد واملصارف (ودائع
1,135.3
مرصفية)
282.5
املطلوبات األخرى
558.6
املخصصات واالهتالك

2018

الربع
الثالث
16,179.4
8,293.6
3,875.2
1,325.4
1,642.6
1,042.6
16,179.4
12,194.2
1,863.9

الربع
الرابع
16,128.9
8,437.9
3,763.7
1,381.7
1,582.6
963.0
16,128.9
12,227.3
1,911.5

1,033.6 1,178.0
263.5
680.1

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

271.9
684.5
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هيمنــة القــروض عــى هيكليــة املحفظــة االئتامنيــة وبنســبة  %83مــن
إجــايل التســهيالت ،مقارنــة بنحــو  %16حصــة تســهيالت الجــاري مديــن.
وتشــر البيانــات إىل ارتفــاع التســهيالت املمنوحــة لقطــاع العقــارات
واالنشــاءات بنســبة  %3لتصــل اىل نحــو  1,606مليــون دوالر يف
الربــع الرابــع .كــا ارتفعــت التســهيالت املمنوحــة لــكل مــن قطــاع
التجــارة بنســبة  %1والصناعــة والتعديــن بنســبة  %2لتصــل إىل
 1,558.6مليــون دوالر و 444.0مليــون دوالر عــى التــوايل .كذلــك
ارتفعــت التســهيالت املمنوحــة لقطــاع الســياحة والفنــادق واملطاعم
بنســبة  %24لتبلــغ  93.1مليــون دوالر (أنظــر الشــكل .)2-4

شكل  :1-4إجاميل التسهيالت االئتامنية املبارشة (مليون دوالر)
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
ﻋﻤﻼت أﺨرى دﯿﻨﺎر أردﻨﻲ

دوﻻر

ﺸﯿﻛل

ﺘﻤوﯿل ﺘﺄﺠﯿري ﺠﺎري ﻤدﯿن

اﻟﻌﻤﻠﺔ

املقارنــة الســنوية :ارتفعــت التســهيالت االئتامنيــة بــن الربعــن
املتناظريــن بنحــو  ،%5نتيجــة الرتفــاع التســهيالت املمنوحــة للقطاع
الخــاص بدرجــة أساســية (بنحــو  )%9لتبلــغ  7,122.2مليــون دوالر.
يف حــن تراجعــت التســهيالت للقطــاع العــام بشــكل ملحــوظ
( .)%11أمــا بالنســبة اىل هيــكل هــذه التســهيالت ،فقــد ارتفعــت
قيمــة القــروض بنســبة  %6مقابــل تراجــع تســهيالت الجــاري
مديــن بنســبة  .%0.2وعــى مســتوى العملــة ،شــهدت التســهيالت
االئتامنيــة بالشــيكل تراجعــا بنســبة  ،%3مقابــل ارتفــاع التســهيالت
بالــدوالر بنســبة  %9وبالدينــار والعمــات األخــرى بنســبة .%15

ﻗروض

ﻗطﺎع ﻋﺎم ﻗطﺎع ﺨﺎص

اﻟﻨوع
ر2018 ، 4

ر2018 ، 3

اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﯿدة
ر2017 ، 4

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

ﺘﻤوﯿل ﺸراء اﻟﺴﯿﺎرات

اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﻌدﯿن

األرصدة لدى سلطة النقد واملصارف
يتكــون هــذا البنــد مــن ثــاث مكونــات فرعيــة :أرصــدة املصــارف
الخارجيــة (وتشــكل  ،)%52ارصــدة املصــارف لــدى ســلطة النقــد
( ،)%38باإلضافــة إىل ارصــدة املصــارف فيــا بينهــا يف فلســطني
( .)%10ســجلت األرصــدة لــدى ســلطة النقــد واملصــارف تراجع ـاً يف
الربــع الرابــع بنحــو  %3مقارنــة بالربــع الســابق وبنحــو  %4مقارنــة
بالربــع املناظــر ،لتبلــغ  3,763.8مليــون دوالر .ويعــزى هــذا االنخفــاض
بشــكل أســايس إىل تراجــع األرصــدة بــن املصــارف يف فلســطني بنحــو
.%11

اﻟﺨدﻤﺎت

اﻟﺘﺠﺎرة اﻟداﺨﻠﯿﺔ واﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ

اﻟﻌﻘﺎرات واﻻﻨﺸﺎءات

ﺘﻤوﯿل اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺴﺘﻬﻼﻛﯿﺔ

اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم

20

15

املقارنــة الســنوية :ارتفــع إجــايل الودائــع يف العــام  2018بنحــو
متواضــع %1 ،فقــط ،مقارنــة بالعــام  .2017ومل يطــرأ تغــر جوهــري
عــى توزيــع الودائــع بــن القطــاع الخــاص والعــام ،أو توزعهــا
بحســب العمــات ،أو توزعهــا الجغ ـرايف بــن الضفــة والقطــاع.

ر2017 ، 4

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

الودائع
الربــع الرابــع :الودائــع (املرصفيــة وغــر املرصفيــة) هــي املكــون األهــم
يف جانــب املطلوبــات ،بنســبة وصلــت اىل  %82يف الربــع الرابــع .2018
شــهد هــذا الربــع تراجعـاً طفيفـاً يف إجــايل الودائــع بنســبة  %1مقارنة
بالربــع الســابق لتصــل إىل  13,261مليــون دوالر .واســتحوذت ودائــع
الجمهــور عــى نحــو  %92مــن إجــايل الودائــع خــال هــذا الربــع.
وتظهــر البيانــات اســتمرار تركــز ودائــع الجمهــور يف الضفــة الغربيــة
(بنســبة  %91مــن اإلجــايل) مقابــل  %9فقــط لقطــاع غــزة .كــا
بلغــت حصــة القطــاع الخــاص  %95مــن هــذه الودائــع ،مقابــل %5
للقطــاع العــام .واســتحوذ الشــيكل عــى  %36مــن ودائــع الجمهــور،
مقابــل نحــو  %38للــدوالر ،ونحــو  %23للدينــار األردين (انظــر الشــكل
 .)3-4أخـرا ،شــكلت الودائــع الجاريــة نحــو  %37مــن اجــايل ودائــع
الجمهــور ،فيــا بلغــت حصــة ودائــع التوفــر واآلجلــة نحــو %34
و %29مــن االجــايل عــى التــوايل.
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اﻟﻌﻤﻠﺔ
ر2018 ، 4

دوﻻر

وداﺌﻊ

ﻷﺠل

وداﺌﻊ
ﺘوﻓﯿر

وداﺌﻊ ﻗطﺎع ﻋﺎم ﻗطﺎع

ﺠﺎرﯿﺔ

ﻨوع اﻟودﯿﻌﺔ
ر2018 ، 3

ﺨﺎص

اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤودﻋﺔ
ر2017 ، 4

أرباح املصارف
الربــع الرابــع :ســجل صــايف الدخــل خــال الربــع األخــر مــن العــام
 2018منــوا ً بنحــو  %5مقارنــة بالربــع الســابق ،ليبلــغ  48مليــون
دوالر .ويعــزى هــذا النمــو إىل تراجــع النفقــات التشــغيلية بنحــو
 ،%6مقابــل تراجــع اإلي ـرادات بنســبة ( %2أنظــر الجــدول .)2-4
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املقارنــة الســنوية :وصــل صــايف دخــل املصــارف الســنوي اىل 178.2
مليــون دوالر يف العــام  ،2018بنمــو يعــادل  %3.5مقارنــة مــع العــام
الســابق .وتحقــق هــذا نتيجــة ارتفــاع اإليــرادات مبقــدار  6.1مليــون
دوالر فــوق زيــادة النفقــات (أنظــر الجــدول .)2-4

شكل  :4-4متوسط الفوائد الدائنة واملدينة بالعمالت املختلفة ()%
8
6
4

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

2

2017
الربع
ابع اإلجاميل
الر
650.3 168.0
466.8 123.9
115.9 30.5
67.6 13.6
478.2 125.2

الربع
الثالث
176.3
131.7
29.1
15.5
130.5

2018
الربع
ابع اإلجاميل
الر
693.7 172.6
506.2 127.1
118.0 28.9
69.5
16.6
515.5 124.6

420.4

120.5

112.7

459.9

57.8
172.1

10.0
45.8

11.9
48.0

55.6
178.2

اإليرادات
صايف الفوائد
العموالت
أخرى
النفقات
النفقات
التشغيلية 109.6
واملخصصات
15.6
الرضيبة
42.8
صايف الدخل*

0
ر2018 ، 3

ر2018 ، 4

إﻗراض ﺸﯿﻛل

ر2018 ، 2

إﻗراض دوﻻر

ر2018 ، 1

إﻗراض دﯿﻨﺎر

ر2017 ، 4

إﯿداع دوﻻر

إﯿداع ﺸﯿﻘل

ر2017 ، 3

إﯿداع دﯿﻨﺎر

شكل  :5-4نسبة قيمة الشيكات املعادة إىل قيمة الشيكات املقدمة
للتقاص ()%
9.2

14

9.4

8.6 8.5 9.0

7.6

12

7.1
7.0 6.8 6.7

10
4.4
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6.2
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متوسط أسعار الفائدة عىل االيداع واالقراض
ارتفــع متوســط أســعار الفائــدة عــى االقــراض بالــدوالر االمريــي
والشــيكل يف فلســطني يف الربــع الرابــع  2018بنحــو  ،%6.10و%7.37
مقارنــة بالربــع الســابق ،عــى الرتتيــب .جــاء هــذا متزامن ـاً مــع ارتفــاع
ســعر الفائــدة الرســمي يف كل مــن الواليــات املتحــدة وارسائيــل .وعــى
العكــس مــن ذلــك ،تراجــع متوســط أســعار الفائــدة عــى االقــراض
بالدينــار االردين خــال نفــس الفــرة ليبلــغ نحــو  %6.70متزامنــاً مــع
تراجعــه أيضــاً يف األردن.
عــى الجانــب االخــر ،ســجل متوســط أســعار الفائــدة عــى االيــداع ميـاً
للصعــود عــى العمــات الثــاث بالتزامــن أيضــا مــع ارتفاعهــا يف الــدول
املصــدرة لهــذه العمــات .إذ بلــغ متوســط فائــدة االيــداع بعملــة الدينــار
نحــو  ،%2.90وكــا ارتفعــت فائــدة االيــداع بالشــيكل لنحــو ،%2.17
يف حــن بلغــت فائــدة االيــداع عــى الــدوالر نحــو  .%2.56أدت هــذه
التغ ـرات عــى متوســط أســعار فوائــد االيــداع واالق ـراض نهايــة العــام
 2018إىل ارتفــاع الهامــش بــن أســعار الفائــدة عــى التســهيالت والودائع
عــى كل مــن الــدوالر والشــيكل مقارنــة بالربــع الســابق .اذ ارتفــع
الهامــش بعملــة الــدوالر مــن  3.43نقطــة مئويــة إىل  3.54نقطــة مئويــة،
وبعملــة الشــيكل مــن  5.13نقطــة مئويــة إىل  5.20نقطــة مئويــة .يف
حــن انخفــض الهامــش عــى عملــة الدينــار االردين مــن  4.15نقطــة
مئويــة إىل  3.80نقطــة مئويــة خــال نفــس الفــرة (انظــر الشــكل .)4-4

حركة املقاصة
تراجعــت قيمــة الشــيكات املقدمــة للتقــاص بشــكل طفيــف ()%0.2
نهايــة الربــع الرابــع مــن العــام  2018مقارنــة بالربــع الســابق ،لتبلــغ
 3,238.8مليــون دوالر ،وتوزعــت بــن  %93يف الضفــة الغربيــة والباقــي
يف قطــاع غــزة .باملقابــل انخفضــت قيمــة الشــيكات املقدمــة للتقــاص
بشــكل ملحــوظ مقارنــة بالربــع املناظــر مــن العــام  2017وبنحــو .%11
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الشيكات املعادة
ارتفعــت قيمــة الشــيكات املعــادة بنحــو  %6يف الربــع الرابــع
مقارنــة بالربــع الســابق ،لكنهــا جــاءت أقــل بنحــو  %14مقارنــة
بالربــع املناظــر ،لتصــل اىل  292.4مليــون دوالر .وتوزعــت هــذه
بــن  %94يف الضفــة الغربيــة والباقــي يف قطــاع غــزة .ويف الســياق
ذاتــه ،ارتفعــت قيمــة الشــيكات املعــادة ،كنســبة مــن اجــايل قيمة
الشــيكات املقدمــة للتقــاص ،خــال الربــع األخــر مــن العــام 2018
لتصــل إىل  %9.0مقارنــة بنحــو  %8.5يف الربــع الســابق ،ونحــو
 %9.4يف الربــع املناظــر ( 2017أنظــر الشــكل .)5-4

رشكات اإلقراض املتخصصة
يبلــغ عــدد رشكات االقــراض املتخصصــة واملرخصــة مــن ســلطة
النقــد ســت رشكات .ووفــر قطــاع االق ـراض املتخصــص نحــو 687
فرصــة عمــل مــع نهايــة العــام  .2018شــهد إجــايل موجــودات
هــذه الــركات تراجع ـاً ،للربــع الثالــث عــى التــوايل ،بنســبة %5
يف الربــع الرابــع مقارنــة بالربــع الســابق .كــا ســجلت تراجعــاً
مقارنــة بقيمتهــا قبــل عــام بنســبة  ،%8لتبلــغ  216.6مليــون دوالر.
وتوزعــت أصــول هــذه الــركات بــن قــروض تجاريــة ،بنســبة ،%75
وقــروض اســامية بنســبة  ،%9وودائــع بنســبة  .%9وعــى نفــس
املنــوال تراجعــت املحفظــة االئتامنيــة املقدمــة مــن خــال رشكات
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اإلقــراض املتخصصــة بنحــو  %3يف الربــع الرابــع مقارنــة بالربــع
الســابق وبنحــو  %4مقارنــة بالربــع املناظــر ،لتصــل اىل حــوايل
 205.7مليــون دوالر .واســتحوذت الضفــة الغربيــة عــى نحــو %74
منهــا ،مقابــل نحــو  %26حصــة قطــاع غــزة (أنظــر الجــدول .)3-4
أمــا عــى املســتوى القطاعــي ،فقــد حافــظ توزيــع محفظــة القروض
عــى أمناطــه التاريخيــة ،حيــث اســتمرت ســيطرة القــروض العقاريــة
والتجاريــة عــى الحصــة االكــر مــن هــذا االئتــان ،مبقــدار الثلــث
تقريبــاً لــكل منهــا .ويــأيت بعدهــا االئتــان للقطــاع التجــاري
بنحــو  ،%28ثــم القطــاع الزراعــي بحــوايل .%12

جدول  :3-4بيانات مؤسسات االقراض املتخصصة
2017
الربع
الرابع

الربع
األول

2018
الربع الربع
الثاين الثالث

الربع
الرابع

215.0

215.5

212.5

205.7

اجاميل محفظة القروض
(مليون دوالر)
151.7 154.4 153.1 149.8 147.8
 الضفة الغربية54.0
58.1 62.3 65.7 67.2
 قطاع غزةعدد املقرتضني النشطني 65,458 68,942 70,922 71,759 72,209
81
81
81
81
84
عدد الفروع واملكاتب
687
680
675
664
652
عدد املوظفني
215.4

صندوق  :3الرتابط بني الجهاز املرصيف وقطاعات املتعاملني يف فلسطني
يلعــب الجهــاز املــريف دورا ً محوري ـاً يف دفــع عمليــة التنميــة .واســتقرار هــذا
الجهــاز هــو عامــل حاســم لضــان اســتقرار القطــاع املــايل بشــكل خــاص
واالقتصــاد بشــكل عــام ،نظــرا ً ملــا يتمتــع بــه مــن عالقــات وارتباطــات مــع
القطاعــات االخــرى .يوضــح الشــكل  1توزيــع اصــول وخصــوم املصــارف يف
فلســطني عــى قطاعــات املتعاملــن الخمســة يف االقتصــاد الفلســطيني .ويتضــح
مــن الشــكل أوالً درجــة الرتابــط العاليــة نســبيا بــن الجهــاز املــريف وبقيــة
قطاعــات االقتصــاد ،وهــو مــا يعنــي أ ّن أيــة أزمــة طارئــة لــدى أحــد أط ـراف
التعامــل ميكــن أن تــرك آثــارا ملموســة عــى القطــاع املــريف ،والعكــس صحيــح
أيضــا ،أيــة أزمــة يف القطــاع املــريف ميكــن أن متتــد اىل بقيــة القطاعــات .وهــذا
بــدوره يدلــل عــى أهميــة اســتقرار القطــاع املــريف خاصــة وأن أصــول هــذا
القطــاع تزيــد عــى قيمــة الناتــج املحــي اإلجــايل يف فلســطني (بنســبة %10
تقريبــا) .ثانيــاً ،يوضــح الشــكل أ ّن أكــر مــن نصــف أصــول املصــارف هــي
عــى شــكل قــروض لألف ـراد والحكومــة ،وأ ّن حــوايل ثلــث األصــول هــي أصــول
وتوظيفــات يف الخــارج.

تذكــر نــرة لصنــدوق النقــد الــدويل أ ّن القــروض للقطــاع الخــاص يف فلســطني
كانــت تــزداد عــى معـ ّدل ســنوي متوســط يبلــغ  %20منــذ العــام  1.2009وأ ّن
معـ ّدل منــو االئتــان هــذا يزيــد بعــدة أضعــاف عــى معـ ّدل النمــو الســنوي
للناتــج املحــي .ومل يشــهد معــدل منــو االئتــان املرتفــع هــذا تباطئ ـاً عــى
الرغــم مــن الركــود االقتصــادي ،إذ بلــغ  %25يف  2016مقارنــة بالعــام الــذي
ســبقه .ولك ـ ّن نســبة قــروض القطــاع الخــاص إىل الناتــج املحــي اإلجــايل يف
فلســطني (نحــو  )%41مــا تـزال أدىن مــا هــي عليــه يف الــدول املجــاورة (%75
يف األردن و %81يف تونــس وأعــى مــن ذلــك يف لبنــان) .هــذا عــى الرغــم مــن
أنهــا نســبة مرتفعــة عنــد أخــذ الظــروف الخاصــة التــي تســود يف فلســطني
بعــن االعتبــار ،خصوصــا وأن االعتــادات مرتكــزة يف قطاعــات محــدودة
وموجهــة أساس ـاً إىل االســتهالك والنشــاطات غــر اإلنتاجيــة.

الشكل  :1توزيع أصول وخصوم الجهاز املرصيف عىل قطاعات املتعاملني (مليون دوالر ،نهاية )2017

مالحظــة :يبلــغ مجمــوع األصــول الــواردة يف الشــكل  14,509مليــون دوالر وهــذا أقــل مــن إجــايل قيمــة أصــول القطــاع املــريف يف
فلســطني والــذي بلــغ  15,850مليــون نهايــة العــام  .2017الهــدف مــن الشــكل هــو توضيــح األثــر الــذي ميكــن أن ترتكــه الصدمــات
يف أحــد القطاعــات عــى الجهــاز املــريف والعكــس أيضــا ،لذلــك تــم اســتثناء بعــض األصــول والخصــوم األخــرى للجهــاز املــريف.
1-IMF- West Bank and Gaza: Report to the Ad Hoc Laisoin Committee,
	)August 31, 2018 (Box 2
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 -5القطاع املايل غري املرصيف

1

قطاع األوراق املالية
الربــع الرابــع :مل تشــهد القيمــة الســوقية ألســهم الــركات املدرجــة
يف بورصــة فلســطني ارتفاعــا ملحوظ ـاً يف نهايــة الربــع الرابــع مــن
العــام  2018عــا كانــت عليــه يف نهايــة الربــع الســابق لــذات العــام،
ولكنهــا انخفضــت بنســبة  %4مقارنـ ًة مــع الربــع املناظــر مــن العــام
الســابق .وشــهد الربــع الرابــع تراجعــاً يف التــداول بنســبه %40
مقارن ـ ًة مــع نهايــة الربــع الســابق ،وترافــق هــذا مــع انخفــاض يف
قيــم التــداول بنســبة  .%41كــا حــدث انخفــاض حــاد يف عــدد وقيم
التــداول نهايــة الربــع الرابــع مقارنــة مــع نهايــة الربــع املناظــر مبــا
نســبته  %69و %70عــى التــوايل (انظــر الجــدول .)1-5
املقارنــة الســنوية :أُغلــق مــؤرش القــدس عنــد حاجــز  529.4نقطة مســجالً
انخفاضــاً قــدره  %7.9عــن اغالقــه نهايــة العــام  2017والبالــغ 574.6
نقطــة .وبلغــت القيمــة الســوقية ألســهم الــركات املدرجــة يف بورصــة
فلســطني  3.7مليــار دوالر نهايــة العــام  ،2018وهــذا يعــادل  %25.8مــن
الناتــج املحــي اإلجــايل باألســعار الجاريــة 2.وميثــل هــذا انخفاضـاً قــدره
 %4عــا كانــت عليــه نهايــة العــام  3.9( 2017مليــار دوالر) .ويعــزى
االنخفــاض إىل التطــورات املتســارعة التــي عصفــت باالقتصاد الفلســطيني
مــن تحديــات داخليــة وخارجيــة ووقــف للمســاعدات األمريكيــة ،األمــر
الــذي انعكــس ســلباً عــى االســتثامر بــاألوراق املاليــة للمســتثمرين.
وشــهدت مــؤرشات بورصــة فلســطني مــع نهايــة العــام  2018انخفاض ـاً
ملحوظـاً عــا كانــت عليــه نهايــة العــام  ،2017حيــث انخفضــت كميــات
وقيــم التــداول اىل مــا نســبته  %31.8و %24.6عــى التــوايل.
مــن جهــة أخــرى ،بلــغ اجــايل عــدد املتعاملــن يف ســوق األوراق
املاليــة نحــو  70,981متعامــل مــع نهايــة العــام  2018بينهــم %4.7
مــن املتعاملــن األجانــب ،غالبيتهــم مــن األردن (انظــر الجــدول .)1-5
جدول  :1-5بعض املؤرشات عىل نشاط التداول
يف بورصة فلسطني (مليون دوالر)
البيان
عدد األسهم املتداولة
(مليون سهم)
قيمة األسهم املتداولة
(مليون دوالر)
القيمة السوقية
عدد الصفقات
اجاميل عدد
املتعاملني
 فلسطيني -مواطن أجنبي

الربع
الرابع
2017

الربع
الثالث
2018

الربع
الرابع
2018

العام
2017

العام
2018

79.2

40.9

24.7

271.2

185.1

136.8

69.6

40.9

469.1

353.5

3,734.9 3,891.5 3,734.9 3,718.7 3,891.5
35,030 53,205 5,761 9,073 13,206
70,981 71,811 70,981 71,128 71,811
67,616 68,467 67,616 67,761 68,467
3,365 3,344 3,365 3,367 3,344

 -1مصدر األرقام يف هذا القسم :هيئة سوق رأس املال الفلسطينية.2019 ،
 -2تــم اســتخدام الناتــج املحــي االجــايل باألســعار الجاريــة للعــام  2017نظـرا ألن القيمــة
الســوقية لألســهم املتداولــة هــي قيمــة تراكميــة.

شكل  :1-5توزيع القيمة السوقية ألسهم البورصة وفقاً لصفة
املتعامل كام هي يف نهاية العام ( 2018مليون دوالر)
ﺸرﻛﺎت ﺘﺄﻤﯿن
72.7

% 1.9

أطراف ذوي ﻋﻼﻗﺔ*
382.2

% 10.2

ﺼﻨﺎدﯿق اﺴﺘﺜﻤﺎر

ﺒﻨوك

198.5

221.5

% 5.3

% 5.9

أﻓراد

1,001.9
% 26.8

ﺸرﻛﺎت

1,489.9
% 39.9

ﺠﻬﺎت ﺤﻛوﻤﯿﺔ
368.1
% 9.9

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

يوضــح الشــكل  ،1-5صفــة املتعاملــن يف البورصــة تبعـاً لحصصهــم
النســبية مــن القيمــة الســوقية للتعامــات .ويتضــح مــن الشــكل أ ّن
حصــة الــركات بلغــت ( %39.9بقيمــة  1,489.9مليــون دوالر) يف
ّ
حــن بلغــت حصــة األفـراد ( %26.8بقيمــة  1,001.9مليــون دوالر).

قطاع التأمني
الربــع الرابــع :بلغــت أقســاط التأمــن املكتتبــة نهايــة الربــع الرابــع
 2018نحــو  59.3مليــون دوالر ،منخفضـ ًة بنســبة  %13عــن نهايــة
الربــع الثالــث .ومل تشــهد املحفظــة التأمينيــة منــوا ً مقارن ـ ًة بالربــع
املناظــر مــن العــام الســابق .مــن جهــة أخــرى انخفضــت صــايف
التعويضــات املتكبــدة للقطــاع نهايــة الربــع الرابــع مبعــدل %17
و %15مقارنــة مــع نهايــة الربــع الســابق واملناظــر عــى التــوايل.
جدول  :2-5بعض املؤرشات املالية لقطاع التأمني
يف فلسطني (مليون دوالر)
البيان
إجاميل أقساط التأمني
املكتتبة
اجاميل استثامرات
رشكات التأمني
صايف التعويضات
املتكبدة يف قطاع التأمني
صايف األقساط املكتسبة/
إجاميل أقساط التأمني
املكتتبة
صايف التعويضات
املتكبدة /صايف األقساط
املكتسبة

الربع
الرابع
2017

الربع
الثالث
2018

الربع
الرابع
2018

2017

2018

59.3

68.6

59.3

255.4

279.4

248.9

246.2

249.3

248.9

249.3

()42.5

()43.4

()159.0( )148.9( )36.0

%96.8

%90.5

%94.4

%86.0

%86.0

%74.1

%69.9

%64.3

%67.8

%66.1
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املقارنــة الســنوية :شــهدت املحفظــة التأمينيــة مــع نهايــة العــام
 2018منــوا ً بنســبة  %9مقارنـ ًة مــع نهايــة العــام  ،2017وجــاء هــذا
يف ســياق التذبــذب الطبيعــي ،إضافــة إىل أثــر دخــول رشكــة تأمــن
جديــدة إىل قطــاع التأمــن الفلســطيني (رشكــة متكــن الفلســطينية
للتأمــن) بدايــة العــام  ،2018وهــي رشكــة تعمــل وفقــاً لصيغــة
التأمــن التكافــي .ومل تشــهد اســتثامرات قطــاع التأمــن منــوا ً بــن
العامــن ،يف حــن ارتفــع صــايف التعويضــات املتكبــدة بنســبة %7
ووصــل إىل  159مليــون دوالر (أنظــر الجــدول .)2-5
يوضــح الشــكل  2-5أ ّن محفظــة التأمــن مــا زالــت تشــهد تركــزا ً
كبـرا ً لصالــح تأمــن املركبــات (بنســبة  %66مــن إجــايل املحفظــة
التأمينيــة) ،يليهــا التأمــن الصحــي ( .)%12كــا يالحــظ مــن الشــكل
 3-5أ ّن هنــاك تركــزا ً واضحــاً يف الحصــص الســوقية بــن رشكات
التأمــن ،حيــث تســتحوذ ثــاث ،مــن أصــل عــر رشكات عاملــة يف
القطــاع ،عــى نحــو  %58مــن اجــايل األقســاط املكتتبــة يف قطــاع
التأمــن الفلســطيني.

قطاع التأجري التموييل
الربــع الرابــع :ســجل أداء رشكات التأجــر التمويــي منــوا ً ملحوظــاً يف
نهايــة الربــع الرابــع مــن العــام  ،2018حيــث بلغــت قيمــة إجــايل
اســتثامر العقــود املســجلة لــدى الهيئــة  30.3مليــون دوالر أمريــي بواقــع
 517عقــد ،وهــذا ميثــل ارتفاع ـاً نســبته  %35.7و %34.6يف قيــم وعــدد
العقــود عــى التــوايل وذلــك مقارنــ ًة بالربــع الســابق ،وميثــل ارتفاعــاً
نســبته  %9.5و %21.6يف قيــم وعــدد العقــود عــى التــوايل وذلــك مقارنـ ًة
بالربــع املناظــر مــن العــام ( 2017انظــر الجــدول رقــم .)3-5
جدول  :3-5إجاميل قيمة عقود وعدد عقود التأجري التموييل

الربع األول
الربع الثاين
الربع الثالث
الربع الرابع
املجموع

قيمة عقود التأجري التموييل
(مليون دوالر)
2018
2017
20.7
19.3
18.8
20.0
22.3
17.5
30.3
27.6
92.1
84.4

شكل  :2-5توزيع مكونات محفظة التأمني حسب منتجات
قطاع التأمني كام هو يف نهاية العام 2018
اﻟﻌﻤﺎل

اﻟﺼﺤﻲ

%12.4

ﻫﻨدﺴﻲ

اﻟﺤﯿﺎة

اﻟﺤرﯿق

%2.1

%2.3

% 4.9
أﺨرى

ﺒﺤري

% 1.5

%8.2

%0.6

ﺘﺄﻤﯿن اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟﻤدﻨﯿﺔ

%8.4

اﻟﻤرﻛﺒﺎت

% 66.0

اﻟﺘﺄﻤﯿﻨﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ اﻷﺨرى
% 1.6

شكل  :3-5توزيع محفظة التأمني وفقاً للرشكات العاملة يف
فلسطني كام هو يف نهاية العام 2018
ﺸرﻛﺔ ﺘﻤﻛﯿن ﻟﻠﺘ ﺄﻤﯿن

ﺸرﻛﺔ ﻓﻠﺴطﯿن ﻟﻠﺘﺄﻤﯿن
% 6.9

% 2.8

ﺸرﻛﺔ اﻟﺘﺄﻤﯿن اﻟوطﻨﯿﺔ
% 18.2

اﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻻﻫﻠﯿﺔ ﻟﻠﺘﺎﻤﯿن
% 8.6

ﺸرﻛﺔ اﻟﺘﻛﺎﻓل ﻟﻠﺘﺄﻤﯿن
% 14.8

ﺸرﻛﺔ اﻟﻤﺸرق ﻟﻠﺘ ﺄﻤﯿن
% 9.2

ﺸرﻛﺔ ﺘرﺴت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﺄﻤﯿن
% 21.0

اﻟﺸرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤدة ﻟﻠﺘﺄﻤﯿن
% 18.3

ﺸرﻛﺔ ﻓﻠﺴطﯿن ﻟﺘﺄﻤﯿن اﻟرﻫن
اﻟﻌﻘﺎري

% 0.1
ﺸرﻛﺔ ﻤت ﻻﯿف اﻟﯿﻛو
% 0.2

عدد عقود التأجري التموييل
2017
367
296
280
425
1,368

2018
362
382
384
517
1,645

املقارنــة الســنوية :بلــغ عــدد رشكات التأجــر التمويــي املرخصــة من
قبــل هيئــة ســوق رأس املــال كــا بنهايــة العــام  )13( 2018رشكــة.
ويالحــظ منــو قطــاع التأجــر التمويــي وتوســع قاعــدة األصــول
املؤجــرة مــع نهايــة العــام  ،2018حيــث بلغــت قيمــة إجــايل
اســتثامر العقــود املســجلة لــدى الهيئــة  92.1مليــون دوالر أمريــي
بواقــع  1,645عقــد ،مرتفعـ ًة مبــا نســبته  %9و %20.2يف قيمة وعدد
العقــود عــى التــوايل مقارنـ ًة مــع العــام  .2017ويعــزى هــذا النمــو
يف محفظــة التأجــر التمويــي إىل مبــارشة الــركات حديثــة الرتخيص
(تــم ترخيــص ثــاث رشكات جديــدة يف العــام  )2017لنشــاط التأجــر
التمويــي ،والتنــوع مــن حيــث دخــول منتجــات جديــدة تــم متويلهــا
وهــي ألــواح الطاقــة الشمســية ،إضافــة اىل زيــادة املعرفــة وقــدرة
الــركات عــى الوصــول إىل عــدد أكــر مــن املســتفيدين وخاصـ ًة يف

املحافظــات األخــرى غــر محافظــة رام اللــه والبــرة ،كــا أ ّن زيــادة
الوعــي بقطــاع التأجــر التمويــي لــدى املجتمــع كان لهــا دور يف
ارتفــاع ومنــو محافــظ التأجــر التمويــي (أنظــر الجــدول .)3-5
وكــا يف الســنوات الســابقة مــازال هنــاك تركــز عــا ٍل يف عــدد عقــود
التأجــر التمويــي يف مدينــة رام اللــه بنســبة  ،%40ثــم يف مدينــة
نابلــس بنســبة  %15تليهــا الخليــل بنســبة  ،%14وتشــكل بقيــة
املحافظــات مجتمعــة مــا مجموعــه  %31مــن اجــايل عــدد العقود.
الحصــة األكــر مــن محفظــة التأجــر
ومــا زالــت املركبــات تشــكل ّ
التمويــي حيــث شــكلت مــا نســبته  %78مــن إجــايل قيمــة
العقــود مقارنــ ًة مــع مــا نســبته  %88يف العــام  .2017ويعــود
الســبب يف اســتمرار الرتكــز يف املركبــات إىل ســهولة تســجيل ملكيــة
املركبــات يف دوائــر الســر وتــدين مخاطرهــا مــن حيــث وجــود
ســوق ثانــوي وإعــادة حيازتهــا ،أ ّمــا الشــاحنات واملركبــات الثقيلــة
شــكلت مــا نســبته  %12مقارنــة مــع  %8.9مــن العــام الســابق،
وفيــا يخــص املــال املنقــول (املعــدات وخطــوط اإلنتــاج وغريهــا)
فبلغــت نســبتها  %10مقارنــ ًة مــع  %3مــن العــام الســابق.
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صندوق  :4التأجري التموييل ودوره يف دعم املشاريع الصغرية واملتوسطة
املنشــآت الصغــرة واملتوســطة هــي العمــود الفقري لالقتصــاد الفلســطيني .ويوماً
بعــد يــوم تتضــح أهميــة الــدور الــذي تلعبــه هــذه املنشــآت يف االقتصاديــات
الناميــة ،كونهــا تســتحوذ عــى حصــص كبــرة مــن االنتــاج إضاف ـ ًة إىل اتســاع
رقعــة انتشــارها وقدرتهــا عــى توفــر فــرص العمــل .كــا أ ّن هيكلــة املنشــآت
الصغــرة واملتوســطة تجعــل حركتهــا يف الســوق أكــر مرونــة مــن الــركات
الكبــرة وتحميهــا مــن العديــد مــن املخاطــر.
تحتــاج املنشــآت الصغــرة واملتوســطة إىل التمويــل لتطويــر وتوســيع أعاملهــا.
وعــدم قدرتهــا عــى الحصــول عــى التمويــل الــكايف قــد يُقيــد عملهــا ويحــد مــن
قدرتهــا عــى النمــو ويهــدد اســتمراريتها .وهــذه املنشــآت ال تســتطيع الحصــول
عــى األمــوال مــن خــال األســواق املاليــة أســو ًة بالــركات الكبــرة .ولهــذا
تعتمــد بشــكل كبــر عــى التمويــل الــذايت مــن املالــك نفســه أو مــن األربــاح
املحتجــزة أو االق ـراض مــن العائلــة واألقــارب ،ولكــن هــذه الطــرق محــدودة
وتنضــب رسيع ـاً.
تواجــه املنشــآت الصغــرة واملتوســطة العديــد مــن التحديــات يف الحصــول
عــى التمويــل مــن املصــارف التجاريــة أكــر مــن الــركات الكبــرة .إذ تحتــاط
املصــارف يف منــح التمويــل لهــا وتطلــب ضامنــات مرتبطــة مــع درجــة املخاطــرة
املتوقعــة .ويف فلســطني تحديــدا ً غالبــا مــا تكــون نســب التحــوط أعــى بظــل
الظــروف التــي تعيشــها البــاد مــن احتــال وعــدم ســيطرة عــى املعابــر ،وغيــاب
الســلطة عــى املناطــق (ج) ،ووجــود منظومــة قانونيــة مــن حقــب تاريخيــة
مختلفــة.

التأجري التموييل
تقــوم فكــرة التأجــر التمويــي عــى أ ّن الــروات تتحقــق باســتخدام األصــول ال
بامتالكهــا .ويتمثــل هــذا بــأن يقــوم املؤجــر بامتــاك األصــل بنــاء عــى رغبــة
املســتأجر ،ومينــح املؤجــر حــق الحيــازة واالســتخدام واالنتفــاع للمســتأجر
مقابــل دفعــات شــهرية .وينتهــي التأجــر التمويــي إمــا بامتــاك األصــل مــن
قبــل املســتأجر أو ارجاعــه لعــدم رغبتــه مبامرســة خيــار الــراء .ويختلــف
التأجــر التمويــي عــن نشــاطات التمويــل األخــرى املتوفــرة مــن حيــث أنــه
يقــوم بتمويــل األصــول فقــط ،ســوا ًء املنقولــة أو غــر املنقولــة .وتكــون هــذه
األصــول ضامنــة لنفســها .وآليــة عملــه تخفــف مــن املخاطــر التــي قــد يواجههــا
املمــول (املؤجــر) ،إذ تبقــى امللكيــة لــه طــوال فــرة التعاقــد ،وال يتــم نقلهــا إال
بعــد االيفــاء بكافــة االلتزامــات.
التأجــر التمويــي هــو أحــد الخيــارات التمويليــة املتاحــة للمنشــآت الصغــرة
واملتوســطة لتطويــر أعاملهــا ،وتحديــث أصولهــا ورفــع قدراتهــا االنتاجيــة دون
الحاجــة الفعليــة لتوفــر ضامنــات اضافيــة ،أو وجــود تاريــخ ائتــاين ،بــل هــو
عــى العكــس يســاعد عــى بنــاء التاريــخ االئتــاين للمســتأجر .كــا أ ّن التأجــر
التمويــي يقبــل الدفعــات املتغــرة بحيــث يوافــق مــا بــن الدفعــات املســتحقة
عــى عقــد التأجــر التمويــي مــع التدفقــات النقديــة للمســتأجر .ويناســب ذلــك
األعــال والنشــاطات املوســمية ،مثــل األعــال الزراعيــة.
يعتمــد قـرار منــح التمويــل مــن رشكــة التأجــر التمويــي عــى جــدوى املــروع
وقدرتــه عــى االســتمرار ،وليــس فقــط عــى الضــان أو التاريــخ االئتــاين
للعميــل .ولذلــك تعــد رشكات التأجــر نفســها رشيــكاً يف هــذه املشــاريع .وميكــن

أ ّن يكــون هــذا مدخ ـاً للمشــاريع الرياديــة .ومــن املالحــظ أن نســب التعــر
عــى عقــود التأجــر التمويــي ليســت عاليــة حيــث تحــاول املنشــآت قــدر
املســتطاع أ ّن ال تتعــر عــى األصــل التــي يقــوم عملهــا عليــه.
بلغــت حصــة عقــود التأجــر التمويــي للــركات يف العــام  2018نحــو %25مــن
إجــايل عقــود الـــتأجري التمويــي مقابــل  %75لألف ـراد .بينــا بلغــت القيمــة
اإلجامليــة لالســتثامر يف عقــود التأجــر التمويــي للــركات  %55مــن القيمــة
الكليــة للعقــود .وتشــمل األصــول ضمــن عقــود التأجــر التمويــي عــى
املركبــات ،واملعــدات الثقيلــة (الجرافــات وخالطــات الباطــون والبلــدوزر
وغريهــا) ،وخطــوط اإلنتــاج ،واملاكينــات .وقــد أجرينــا تحلي ـاً بســيطاً لعقــود
التأجــر التمويــي عــى املركبــات ووجدنــا أن نســبة عقــود التأجــر لألغ ـراض
اإلنتاجيــة يقــارب  %40مــن عــدد العقــود ،وبالتــايل تكــون النســبة الكليــة مــن
عــدد العقــود املوجهــة للنشــاطات املنتجــة أعــى مــن  %25فعليــا.

التحديات أمام التأجري التموييل
يواجــه نشــاط التأجــر التمويــي عــددا ً مــن التحديــات مبــا يخــص املنشــآت
الصغــرة واملتوســطة ،أولهــا تــدين املعرفــة واالطــاع عــى خصائــص وطبيعــة
نشــاط التأجــر التمويــي .مــن ناحيــة ثانيــة فــإن أغلــب الــركات التــي تقــدم
خدمــات التأجــر التمويــي متخصصــة يف املركبــات ،مــا أدى إىل انطبــاع خاطــئ
بــأن التأجــر التمويــي هــو نشــاط مختــص باملركبــات دون األنــواع األخــرى مــن
األصــول .ويرتبــط مبشــكلة تــدين املعرفــة بنشــاط التأجــر التمويــي تــدين الثقــة،
حيــث األفـراد عــادة متلــك األصــول عنــد القيــام بدفــع الثمــن عــى أقســاط ،أمــا
تســديد الثمــن دون وجــود ملكيــة فيثــر املخــاوف والشــكوك .هــذا عــى الرغــم
مــن أ ّن قواعــد التأجــر التمويــي تؤكــد عــى أ ّن املســتأجر ميلــك األصــل اقتصادياً
منــذ اليــوم األول لرسيــان العقــد ،وهــو يتحمــل بالتــايل كافــة املخاطــر املتعلقــة
باألصــل ويســتفيد مــن كافــة املنافــع املتولــدة عنــه .يٌضــاف إىل التحديــات عــدم
اكتــال املنظومــة القانونيــة والترشيعيــة واإلجـراءات مبــا يخــص عمــل التأجــر
التمويــي ،وخصوص ـاً غيــاب ترشيعــات التعامــل مــع نشــاط التأجــر التمويــي
لــدى دوائــر الرضيبــة والجــارك ومــا يزيــد مــن تعقيــد العمليــة هــو عــدم
ســيطرة الفلســطينيني عــى املعابــر.
تعمــل هيئــة ســوق رأس املــال يف الوقــت الحــايل عــى تذليــل بعــض التحديــات
والصعوبــات .وتخطــط الهيئــة إلقامــة عــدد مــن الــورش يف الغــرف التجاريــة
الصناعيــة والزراعيــة للتوعيــة والتعريــف بنشــاط التأجــر التمويــي ،إضافــة إىل
رشح ميزاتــه وطريقــة عملــه وحقــوق املســتأجر يف عقــود التأجــر .أ ّمــا فيــا
يخــص تأكيــد حقــوق املســتأجر يف ملكيــة األصــل ،فمنــذ اليــوم األول لتنفيــذ
عقــود التأجــر التمويــي للمركبــات تقــوم وزارة النقــل واملواصــات بتثبيــت اســم
املســتأجر يف الرخصــة ،ويتــم تســجيل اســم املســتأجر واملؤجــر يف ســجل األمــوال
املنقولــة ،الــذي أطلقتــه وزارة االقتصــاد الوطنــي الحق ـاً لصــدور الق ـرار بقانــون
1
بشــأن ضــان الحــق يف املــال املنقــول لتأكيــد حــق املســتأجر يف هــذا األصــل.
لينا غبيش ،هيئة سوق رأس املال الفلسطيني

 -1ملزيــد مــن التحليــل عــن مزايــا التأجــر التمويــي والعقبــات التــي يواجههــا ،فض ـاً عــن
عــرض لقانــون التأجــر التمويــي الــذي صــدر يف  ،2014ميكــن العــودة إىل الصندوقــن يف
أعــداد “املراقــب االقتصــادي” رقــم  47و.52
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 -6مؤرشات االستثامر

1

رخص البناء

عــدد الســيارات املس ـ ّجلة للمــرة األوىل هــو مــؤرش معتمــد عــى
الحالــة االقتصاديــة وتوقّعــات الســكان .إذ نظــرا ً الرتفــاع أســعار
الســيارات ،وأل ّن رشاءهــا غالبـاً مــا يتــم عــر االقـراض املــريف ،فــإ ّن
هــذا املــؤرش يعـ ّـر عــن املنــاخ االقتصــادي والتوقعــات.
الربــع الرابــع :وصــل عــدد الســيارات الجديــدة واملســتعملة
(املس ـ ّجلة للمــرة األوىل) يف الضفــة الغربيــة يف الربــع الرابــع مــن
العــام  2018إىل  8,766ســيارة .وهــذا يزيــد مبقــدار  405ســيارة عــن
عددهــا يف الربــع الســابق ،ويزيــد مبقــدار  420ســيارة عــن عددهــا
يف الربــع املناظــر مــن العــام  .2017وبلغــت نســبة الســيارات
املســتعملة  %80مــن اإلجــايل ،جــاء نحــو  %6منهــا مــن الســوق
اإلرسائيليــة (انظــر الجــدول .)2-6

 -1مصــدر األرقــام يف هــذا القســم :الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني  ،2019إحصــاءات
رخــص األبنيــة .ووزارة املاليــة  ،2019دائــرة الجــارك واملكــوس ،بيانــات غــر منشــورة.

1,190
1,185
1,180
1,175
1,170

اﻟرﺒﻊ اﻟراﺒﻊ 2018

أعداد السيارات

1,195

اﻟرﺒﻊ اﻟﺜﺎﻟث 2018

*ال تشمل األسوار

1,200

2,000

1,165

اﻟرﺒﻊ اﻟراﺒﻊ 2017

2017
2018

عدد الرخص الصادرة *
9,242
9,898

املساحات املرخصة (ألف م)2
4,067
4,439

1,205

اﻟرﺒﻊ اﻟراﺒﻊ 2018

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

1,210

2,500

اﻟرﺒﻊ اﻟﺜﺎﻟث 2018

املقارنــة الســنوية :وصــل عــدد رخــص البنــاء الصــادرة يف فلســطني
يف العــام  2018إىل  9,898رخصــة ،وميثــل هــذا ارتفاعـاً عــن عددهــا
يف العــام الســابق بنســبة  .%7وترافــق مــع االرتفــاع يف عــدد
الرخــص الصــادرة ارتفــاع أيض ـاً يف املســاحات املرخصــة ،إذ بلغــت
نحــو  4,439ألــف مــر مربــع بارتفــاع نســبته  %9عــن املســاحات
املرخصــة يف العــام الســابق (أنظــر الجــدول  .)1-6ويتوجــب التنبيــه
ّ
إىل أ ّن منــح رخــص البنــاء ال يعنــي بالــرورة املبــارشة يف أعــال
البنــاء ،كــا أ ّن بعــض نشــاطات البنــاء ،خاصــة يف املناطــق الريفيــة،
ال يتــم تســجيلها واســتصدار رخــص بنــاء لهــا.

1,215

أﻟف م2

3,000

اﻟرﺒﻊ اﻟراﺒﻊ 2017

الربــع الرابــع :يعــرض الشــكل  1-6التط ـ ّور يف عــدد رخــص البنــاء
املس ـ ّجلة ومســاحات األبنيــة املرخّصــة .وصــل عــدد رخــص البنــاء
املســجلة يف فلســطني يف الربــع الرابــع  2018إىل  2,602ترخيــص،
بارتفــاع بنســبة  %2.7عــن الربــع الســابق .كــا بلغــت حصــة
ـكل حــوايل  .%9مــن ناحيــة
املبــاين غــر الســكنية مــن العــدد الـ ّ
ثانيــة ،بلغــت املســاحات املرخصــة يف الربــع الرابــع  2018نحــو
 1,183.0ألــف مــر مربــع ،وهــذا أقــل بنســبة  %2.4عــن املســاحات
املرخّصــة يف الربــع الســابق.

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

1,500
1,000
500

ﻤﺠﻤوع اﻟﻤﺴﺎﺤﺎت اﻟﻤرﺨﺼﺔ

0

ﻋدد اﻟرﺨص اﻟﺼﺎدرة **

* ال تشمل رخص األسوار

املقارنــة الســنوية :بلــغ عــدد الســيارات الجديــدة واملســتعملة
(املسـ ّجلة للمــرة األوىل) يف الضفــة الغربيــة يف العــام 32,107 ،2018
ســيارة .وهــذا يقــل مبقــدار  3,787ســيارة عــن عددهــا يف العــام
 ،2017أي بنســبة  .%11وجــاء هــذا الرتاجــع نتيجــة انخفــاض
الســيارات الجديــدة واملســتعملة املســتوردة مــن الخــارج بنســبة
 %23و %5عــى التــوايل ،كــا انخفضــت الســيارات املســتعملة
املســتوردة مــن إرسائيــل بنســبة ( %28انظــر الجــدول .)2-6
جدول  :2-6أعداد السيارات الجديدة واملستعملة املسجلة
ألول مرة يف الضفة الغربية
الشهر
الربع الرابع
2017
2017
الربع الثالث
2018
الربع الرابع
2018
2018

سيارات من
سيارات من
سيارات من
السوق الخارجي السوق الخارجي السوق االرسائييل املجموع
(مستعمل)
(مستعمل)
(جديد)
2,135

5,758

453

8,346

8,137

25,090

2,667

35,894

1,754

6,153

454

8,361

1,755

6,560

451

8,766

6,303

23,892

1,912

32,107
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صندوق  :5غرامات املحاكم العسكرية اإلرسائيلية 60 :مليون شيكل يف  3سنوات
نــرت صحيفــة هآرتــس يف مطلــع العــام الجــاري مقالــة اســتقصائية عــن التهــم
والغرامــات التــي فرضتهــا املحاكــم العســكرية اإلرسائيليــة عــى الفلســطينيني.
واســتفادت املقالــة مــن تقريريــن أرســلهام رئيــس محكــة االســتئناف العســكرية
اإلرسائيليــة إىل “مؤسســة الضمــر لحقــوق اإلنســان” ،وهــي منظمــة غــر
حكوميــة فلســطينية .كــا اعتمــدت عــى تقاريــر عــن نشــاط جهــاز القضــاء
1
العســكري اإلرسائيــي .ونــورد فيــا يــي أهــم مــا جــاء يف املقالــة.
بلغــت قيمــة الغرامــات التــي فرضتهــا املحاكــم العســكرية اإلرسائيليــة عــى
فلســطينيي الضفــة الغربيــة أكــر مــن  60مليــون شــيكل (نحــو  16مليــون دوالر)
خــال األعــوام الثالثــة ( )2017-2015كــا يوضــح الشــكل  .1وقيمــة الغرامــات
الســنوية هــذه ليســت عاليــة بشــكل اســتثنايئ ،إذ تتوفــر معلومــات عــن أن
املحاكــم العســكرية اإلرسائيليــة رفعــت  8,000قضيــة ضــد الفلســطينيني يف
العــام  ،2011وتــم فــرض غرامــات بقيمــة  13مليــون شــيكل يف ق ـرارات هــذه
املحاكــات.
تذكــر املقالــة أ ّن مبالــغ الغرامــات يتــم وضعهــا يف حســاب اإلدارة املدنيــة
اإلرسائيليــة يف الضفــة الغربيــة ،ويتــم إدارتهــا مــن قبــل ضابــط تحــت إرشاف
وزارة املاليــة اإلرسائيليــة .ولكــن ال تتوفــر معلومــات عــن الكيفيــة التــي يتــم بهــا
اســتخدام هــذه األمــوال .تــورد الصحيفــة أمثلــة متعــددة عــى قـرارات املحاكــم
العســكرية وعــى األســاليب املتبعــة ملراكمــة املبالــغ العاليــة للغرامــات .عــى
ســبيل املثــال يف نهايــة ترشيــن الثــاين  2018تــم إدانــة قــارص برمــي حجــارة عــى
جنــدي كان يقــف قــرب مدرســته .وتــم إطــاق رساح القــارص بعــد ثالثــة أيــام
ســجن لقــاء غرامــة بقيمــة  3أالف شــيكل .ويف نيســان  2017تــم توجيــه تهمــة
اىل شــخص مــن بيــت لحــم بأنــه نقــل نقــودا اىل عائلتــن مــن معتقــي حركــة
الجهــاد .وصــدر الحكــم بحبــس الشــخص مثانيــة أشــهر وتغرميــه  12,000شــيكل.
وتذكــر املقالــة أن التجــارب تؤكــد أن املحكومــن ال يتــم إطــاق رساحهــم ،مهــا
كان نــوع التهــم املوجهــة لهــم ،قبــل ســداد قيمــة الغرامــة املفروضــة عليهــم.
بلــغ إجــايل عــدد الفلســطينيني الذيــن وجهــت لهــم اتهامــات يف املحاكــم
العســكرية اإلرسائيليــة  10,445فلســطيني يف العــام  .2017ويوضــح الجــدول
 1أعــداد املتهمــن وتــوزع التهــم التــي ادينــوا بهــا .وتشــر أرقــام الجــدول اىل
أن أكــر مــن نصــف التهــم ( )%56تتعلــق مبخالفــات الســر 2.وتتمثــل معظــم
تهــم “النشــاط اإلرهــايب” ( )%20يف قضايــا تتعلــق بحمــل الســاح أو االنتــاء إىل
منظــات محظــورة .كــا أ ّن أكــر مــن ثلثــي تهــم تقويــض الســلم كانــت تتعلــق
برمــي الحجــارة.
بلــغ عــدد املتهمــن بالقيــام “بعمليــات إرهابيــة”  2,072فلســطيني يف العــام
 .2017وهــذا العــدد أعــى بنســبة  %10تقريبــا عــن عــدد املتهمــن بنفــس
التهمــة يف العــام  .2016ومــن امللفــت للنظــر ،إذا مــا وثقنــا بتحقيقــات املحاكــم
العســكرية لإلحتــال ،أ ّن  %66مــن الفلســطينيني املتهمــن “بالنشــاطات
اإلرهابيــة” يف العــام  2017مل يكونــوا منتســبني إىل أي تنظيــم فلســطيني .وكانــت
نســبة غــر املنتمــن اىل تنظيــات مــن بــن املتهمــن “بأعــال إرهابيــة”  %72يف
العــام الســابق (أنظــر الشــكل .)2

شكل  :1قيمة الغرامات التي فرضتها املحاكم العسكرية اإلرسائيلية
عىل سكان الضفة الغربية (مليون شيكل)
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جدول  :1أعداد الفلسطينيني الذين وجهت لهم املحاكم العسكرية اإلرسائيلية
اتهامات وأنواع التهم يف العام 2017
نوع التهمة

عدد املتهمني
5,857
2,072
10
69
1,020
1,064
432
10,445

مخالفات سري
“نشاط إرهايب”
 قتل متعمد محاولة قتلتقويض السلم
دخول غري رشعي إىل إرسائيل والقدس الرشقية
مخالفات إجرامية
املجموع

شكل  :2أعداد املتهمني “بنشاطات إرهابية” وتوزعهم بني منتمني
وغري منتمني اىل منظامت
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ﻏﯿر ﻤﻨﺘﻤﯿن إﻟﻰ ﺘﻨظﯿﻤﺎت

1 Haaretz January 12, 2019.
 -2راجــع الصنــدوق عــن “ املخالفــات املروريــة عــى الطــرق مــا بــن املــدن الفلســطينية:
اســتنزاف آخــر للخزينــة” يف العــدد  26مــن املراقــب االقتصــادي.
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 -7األسعار والتضخم

1

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

الرقم القيايس لألسعار

الربــع الرابــع :وصــل الرقــم القيــايس ألســعار املســتهلك يف الربــع
الرابــع  2018إىل  111.12مقارنــة مــع  111.10يف الربــع الثالــث
 .2018أي أ ّن مع ـ ّدل التضخــم بــن الربعــن الثالــث والرابــع للعــام
 2018كان موجبـاً (ارتفــاع يف األســعار) بنســبة  .%0.01وجــاء هــذا
االرتفــاع نتيجــة ارتفــاع أســعار مجموعــة املرشوبــات الكحوليــة
والتبــغ (بنســبة  ،)%4.92وأســعار مجموعــة خدمــات التعليــم
(بنســبة  ،)%1.69مقابــل انخفــاض أســعار مجموعــة األقمشــة
واملالبــس واألحذيــة (مبقــدار .)%7.16
املقارنــة الســنوية :ســجل الرقــم القيــايس ألســعار املســتهلك يف
فلســطني انخفاض ـاً مقــداره  %0.19خــال العــام  2018مقارنــة مــع
العــام  .2017وتولــد هــذا عــن انخفــاض مبعــدل  %1.34يف قطــاع
غــزة ،مقابــل ارتفــاع مبعــدل  %1.04يف القــدس ،J1ومبعــدل %0.41
يف الضفــة الغربيــة .ويعــود انخفــاض أســعار املســتهلك يف فلســطني
خــال العــام  2018النخفــاض أســعار معينــة مــن الســلع والخدمــات
مقابــل ارتفــاع أســعار أخــرى .مثــا ،انخفضــت أســعار مجموعــة
األقمشــة واملالبــس واألحذيــة (مبقــدار  ،)%4.25وأســعار مجموعــة
املرشوبــات الكحوليــة والتبــغ (مبقــدار  ،)%1.29وأســعار خدمــات
التعليــم (مبقــدار  .)%1.07أمــا أســعار مجموعــة املــواد الغذائيــة
واملرشوبــات املرطبــة ،التــي تشــكل أهميتهــا النســبية حــوايل %35
مــن ســلة املســتهلك الفلســطيني ،فلقــد انخفضــت بنســبة .%0.70
وتحقــق هــذا نتيجــة انخفاض أســعار الخــروات الطازجــة والدرنيات
والدواجــن الطازجــة مبعــدل  %4.74و %4.04و %3.40عــى التــوايل،
مقابــل ارتفــاع أســعار الخــروات املجففــة والبيــض والفواكــه مبعــدل
 %9.08و %6.40و %2.93عــى التــوايل أيضــا .كــا ســجلت مجموعــة
النقــل واملواصــات (والتــي تبلــغ أهميتهــا النســبية حــوايل %14
مــن ســلة املســتهلك الفلســطيني) ارتفاعــاً نســبته  ،%1.06بســبب
ارتفــاع أســعار املحروقــات الســائلة املســتخدمة كوقــود للســيارات
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بنســبة  .%5.35وشــهدت أســعار الســلع والخدمــات ضمــن مجموعــة
املســكن ومســتلزماته (التــي تبلــغ أهميتهــا النســبية حــوايل  %9مــن
ســلة املســتهلك الفلســطيني) ارتفاعــا بنســبة  ،%0.83نتيجــة ارتفــاع
أســعار كل مــن الغــاز واملحروقــات الســائلة املســتخدمة كوقــود
للمنــازل بنســبة  %5.60و.%4.78

أسعار الجملة وأسعار املنتج
الربــع الرابــع :ارتفــع الرقــم القيــايس ألســعار الجملــة (ســعر البيــع
إىل تجــار التجزئــة) بنســبة  %0.49بــن الربــع الثالــث والرابــع للعــام
 .2018ونتــج هــذا عــن ارتفــاع أســعار الجملــة للســلع املحليــة
بنســبة  ،%2.24مقابــل انخفــاض أســعار الجملــة للســلع املســتوردة
مبقــدار  .%0.54يف حــن انخفــض الرقــم القيــايس ألســعار املنتــج
(األســعار التــي يتلقّاهــا املنتجــون املحلّيــون) مبقــدار  %2.87بــن
الربعــن ،ونتــج هــذا االنخفــاض عــن انخفــاض أســعار املنتج للســلع
املنتجــة واملســتهلكة محليـاً مبقــدار  ،%3.24بينــا ارتفعــت أســعار
املنتــج للســلع املنتجــة محليــاً ومصــدرة للخــارج بنســبة %0.39
(انظــر الشــكل .)2-7
شكل  :2-7تط ّور الرقم القيايس ألسعار الجملة وأسعار املنتج
(سنة األساس )2007
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 -1مصــدر األرقــام يف هــذا القســم :الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني .2019 ،مســوح
األرقــام القياســية .2018 - 2010 ،بالتعــاون مــع ســلطة النقــد الفلســطينية الحتســاب
الق ـ ّوة الرشائيــة.
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الربــع الرابــع :يبــن الشــكل  1-7منحيــن ،يصــور األول تطــور الرقــم
القيــايس ألســعار املســتهلك (عــى املحــور األميــن) بــن الربــع األول
 2010والربــع الرابــع  .2018املنحنــى الثــاين يقيــس (عــى املحــور
األيــر) التبــدل املئــوي يف الرقــم القيــايس ألســعار املســتهلك يف كل
ربــع ســنة مقارنــة مــع الربــع الســابق لــه ،أي مع ـ ّدل التضخــم يف
كل ربــع ســنة.

شكل  :1-7تط ّور الرقم القيايس ألسعار املستهلك ومعدّ ل
التضخم (سنة األساس )2010
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املقارنــة الســنوية :ســجل الرقــم القيــايس العــام ألســعار الجملــة
ارتفاعــاً نســبته  %1.05خــال العــام  2018مقارنــة بالعــام .2017
ولقــد ســجلت أســعار الجملــة للســلع املحليــة خــال العــام 2018
ارتفاعــاً بنســبة  ،%1.39كــا ارتفعــت أســعار الجملــة للســلع
املســتوردة بنســبة  %0.20مقارنــة بالعــام الســابق .أمــا بالنســبة
اىل الرقــم القيــايس العــام ألســعار املنتــج يف فلســطني فلقــد ســجل
ارتفاعـاً نســبته  %2.22خــال العــام  2018مقارنــة بالعــام الســابق.
ونتــج هــذا عــن ارتفــاع أســعار املنتــج للســلع املســتهلكة محلي ـاً
بقــدار  ،%2.51بينــا ســجلت أســعار املنتــج للســلع املنتجــة محليـاً
واملصــدرة للخــارج انخفاضـاً مقــداره  %0.34مقارنــة بالعام الســابق.

شكل  :3-7تطور القوة الرشائية بالعمالت املختلفة (نسبة مئوية)
1.89

1.88

0.19
-0.08

-0.12

األسعار والقوة الرشائية

الربــع الرابــع :القــوة الرشائيــة للشــيكل :معــ ّدل تضخــم األســعار يف
االقتصــاد هــو يف الوقــت ذاتــه مقيــاس لتط ـ ّور القــوة الرشائيــة لكافّــة
األفــراد الذيــن يتلقــون رواتبهــم بالشــيكل وينفقــون كامــل دخلهــم
بهــذه العملــة ،أي أن تطــور القــوة الرشائيــة لهــذه العملــة يعــادل
ويعاكــس معــدل التغــر يف األســعار خــال نفــس الفــرة .وتشــر
بيانــات الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني إىل ارتفــاع مــؤرش أســعار
املســتهلك خــال الربــع الرابــع  2018بنحــو  %0.01مقارنــة بالربــع
الســابق ،وهــو مــا يعنــي تراجــع القــوة الرشائيــة لعملــة الشــيكل
بنفــس املقــدار (أنظــر الشــكل  .)3-7أ ّمــا عــى أســاس املقارنــة الســنوية
فلقــد انخفــض معــدل التضخــم يف  2018نحــو  0.19مقارنــة مــع ،2017
أي أن القــوة الرشائيــة للشــكيل ارتفعــت بنفــس هــذا املقــدار.
القـ ّوة الرشائيــة للــدوالر والدينــار :شــهد الربــع الرابــع  2018ارتفــاع قيمة
الــدوالر مقابــل الشــيكل بنحــو  %1.90مقارنــة بالربــع الســابق .بنــا ًء عــى
 -2تع ـ ّرف القــوة الرشائيــة عــى أنّهــا “القــدرة عــى رشاء الســلع والخدمــات باســتخدام مــا
ميلكــه الفــرد مــن دخــل وثــروة .وتعتمــد عــى دخــل املســتهلك وعــى التغــر يف معــدل
تبــدل األســعار وســعر رصف العملــة ،وهــو مــا يعنــي أ ّن التغــر يف القــوة الرشائيــة بافرتاض
ثبــات الدخــل = معــدل التغــر يف ســعر رصف العملــة مقابــل الشــيكل  -معــدل التضخــم.
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املصــدر :تــم حســاب األرقــام بنــا ًء عــى بيانــات ســلطة النقــد الفلســطينية والجهــاز
املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني.

ذلــك ،فــإن القــوة الرشائيــة لألف ـراد الذيــن يتلقــون رواتبهــم بالــدوالر
وينفقــون كامــل مرصوفاتهــم بالشــيكل ،قــد ارتفعــت خــال هــذا الربــع
بنســبة تقريبيــة تبلــغ  .%1.89ونظـرا ً الرتبــاط الدينــار األردين مــع الــدوالر
بســعر رصف ثابــت فقــد شــهدت القــوة الرشائيــة للدينــار تطــورا قريــب
الشــبه مــن التــي شــهدها الــدوالر ،كــا يصــور الشــكل .3-7
املقارنــة الســنوية :أ ّمــا عــى األســاس الســنوي فقــد انخفــض متوســط
ســعر رصف الــدوالر مقابــل الشــيكل خــال  2018بنســبة  %0.27مقارنــة
بالعــام الســابق .وهــذا يعنــي أن القــوة الرشائيــة لألفـراد الذيــن يتلقــون
رواتبهــم بالــدوالر ،وينفقــون كامــل مرصوفاتهــم بالشــيكل ،تراجعــت
مبعــدل تقريبــي يبلــغ  %0.08خــال نفــس الفــرة .وهــي نســبة قريبــة
مــن النســبة التــي شــهدها الدينــار ،نظ ـرا لثبــات ســعر الــرف بينــه
وبــن الــدوالر (أنظــر الشــكل .)3-7

صندوق  :6توقف املساعدات األمريكية للفلسطينيني
الخطة والهدف

ثــاث أولويات/أهــداف:

ّصعــدت الواليــات املتحــدة مواقفهــا ضــد الفلســطينيني عقــب املوقــف
الحــازم للقيــادة الفلســطينية ضــد ق ـرار الحكومــة األمريكيــة بنقــل ســفارتها
إىل القــدس ،ورفــض القيــادة اللقــاء مــع املندوبــن األمريكيــن واملشــاركة يف
املشــاورات متهيــدا ً إلعــان مــا يدعــى “بصفقــة القــرن” .وردا ً عــى املقاطعــة
الفلســطينية قــررت اإلدارة األمريكيــة قطــع املســاعدات الثنائيــة واملســاعدات
متعــددة األطــراف التــي تقدمهــا إىل الفلســطينيني ،كوســيلة للضغــط عــى
قيــادة م.ت.ف إلعــادة النظــر يف موقفهــا واملشــاركة يف املفاوضــات .وأعلــن
الرئيــس ترامــب هــذا الهــدف بشــكل ال لبــس فيــه ،وبشــكل متكــرر“ :ملــاذا
يتوجــب علينــا تقديــم مســاعدات للفلســطينيني يف املســتقبل مــا دامــوا
يرفضــون التحــدث والتفــاوض لتحقيــق الســام؟”

• محاربــة ،أو الحيلولــة دون “اإلرهــاب ضــد إرسائيــل مــن قبــل حــاس
وغريهــا مــن املنظــات املتطرفــة”.
• خلــق جــو مــن االســتقرار والــرىض يف الضفــة الغربيــة يدفــع
الفلســطينيني نحــو قبــول التعايــش الســلمي مــع إرسائيــل ويعدهــم
للحكــم الــذايت.
• ســد الحاجــات اإلنســانية والحيلولــة دون مزيــد مــن عــدم االســتقرار
1
خصوص ـاً يف قطــاع غــزة.

ويف واقــع األمــر إ ّن األهــداف السياســية وراء املســاعدات األمريكيــة مل
تكــن يوم ـاً خافيــة .عــى ســبيل املثــال ،يذكــر تقريــر صــادر مــن مركــز
األبحــاث التابــع للكونغــرس األمــريك أ ّن الحكومــات األمريكيــة املتعافيــة
طلبــت مــن الكونغــرس املوافقــة عــى تقديــم املســاعدات الفلســطينيني
(خصوص ـاً بعــد االنقســام بــن الضفــة والقطــاع يف  )2007عــى أرضيــة

تنفيذ إيقاف الدعم
تــم تنفيــذ هــدف إيقــاف املســاعدات األمريكيــة للفلســطينيني بشــكل
متســارع .ومتثــل التنفيــذ يف ثــاث خطــوات:
1- U.S. Foreign Aid to the Palestinians. Congressional Research Service.
November 9, 2011
https://www.everycrsreport.com/files/20111109_RS22967_961f3c419c247b4e3f0533877467a57dcc7fc3d3.pdf
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• قامــت الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة يف أيلــول  2018بتحويــل 200
مليــون دوالر مــن املعونــة االقتصاديــة املبــارشة املخصصــة للضفــة والقطــاع
إىل متويــل “مشــاريع ذات أولويــة أعــى يف مناطــق أخــرى مــن العــامل”.
ويف نفــس الشــهر قامــت الوكالــة أيضــاً بتحويــل  25مليــون دوالر كانــت
مخصصــة لدعــم  6مستشــفيات يف القــدس الرشقيــة إىل اســتخدامات
يف دول أخــرى .يضــاف إىل ذلــك تقليــص مبلــغ الدعــم األمــريك لربنامــج
“إدارة وتخفيــف الن ـزاع”( ،)CMMوهــو برنامــج للنشــاطات املشــركة بــن
اإلرسائيليــن والفلســطينيني ،مبقــدار  10ماليــن دوالر بعــد حظــر مشــاركة
فلســطيني الضفــة والقطــاع فيــه .وتذكــر املصــادر املختلفــة أ ّن إجــايل املبلــغ
مــن املســاعدات الثنائيــة الــذي تــم تحويلــه مــن صالــح الضفــة والقطــاع إىل
2
اســتخدامات أخــرى وصــل إىل  231.5مليــون دوالر.
• أعلنــت وزارة الخارجيــة األمريكيــة يف آب  2018أن الواليــات املتحــدة ســوف
تتوقــف عــن تقديــم الدعــم املــايل إىل االونــروا (وكالــة األمــم املتحــدة لغــوث
وتشــغيل الالجئــن الفلســطينيني) .وكانــت أمــركا قــد قدمــت دعـاً ملوازنــة
الوكالــة مبقــدار  60مليــون دوالر يف مطلــع العــام  .2018وبلغــت مســاهمة
الواليــات املتحــدة يف موازنــة االونــروا نحــو  360مليــون دوالر ســنوياً يف كل
مــن  2016و.2017
• املســاعدات الوحيــدة للفلســطينيني ،التــي مل تقــم اإلدارة األمريكيــة بتحويلهــا
إىل أماكــن أخــرى ،هــي مســاعدات تدريــب وتوفــر التجهيـزات غــر القتاليــة
لقــوات األمــن الفلســطينية .ولكــن الحكومــة الفلســطينية طلبــت رســمياً مــن
اإلدارة األمريكيــة ،يف مطلــع العــام الحــايل ،وقــف كافــة أشــكال التمويــل مبــا
3
فيهــا متويــل األجهــزة األمنيــة.

الرشوط األمريكية املستجدة عىل املساعدات الثنائية لفلسطني

هــو الســبب عــى األرجــح الــذي دفــع بالحكومــة الفلســطينية إىل
رفــض اســتالم الجــزء األخــر مــن املعونــة األمريكيــة لألجهــزة األمنيــة،
إذ أ ّن املبلــغ ضئيــل نســبياً مقارنــة باملخاطــر الناجمــة عــن اســتالمه.

قيمة وبنية املساعدات األمريكية إىل الفلسطينيني
يعــرض الشــكل  1إجــايل قيمــة املســاعدات األمريكيــة إىل الفلســطينيني
خــال  ،2017-2001وتوزيعهــا بــن مســاعدات ثنائيــة للضفــة والقطــاع
ومســاهامت يف موازنــة وكالــة االونــروا.
شكل  :1إجاميل املساعدات األمريكية إىل الفلسطينيني (إنفاق فعيل)
(مليون دوالر )2017-2001
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يبــدو يف حكــم املؤكــد أن الجــزء األكــر مــن املســاعدات األمريكيــة الثنائيــة
لفلســطني كان ســيتوقف حتــى دون ق ـرار الرئيــس األمــريك بالقطــع اآلين
واملبــارش للمســاعدات .ويعــود الســبب يف ذلــك إىل ترشيعــن اقرهــا
الكونغــرس األمــريك ،يف شــهر آذار وشــهر أيلــول  2018عــى التــوايل ،قانــون
“تايلــور فــورس” ( )TFAوقانــون “تفســر محاربــة اإلرهــاب” (.)ATCA

املرجع :قاعدة بيانات الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،سنوات متعددة:
_https://explorer.usaid.gov/cd/PSE?fiscal_year=2017&implementing
)agency_id=1&measure=Disbursements
* تــم اســتثناء املبالــغ التــي حولــت إىل موازنــة االونــروا مــن املســاعدات للضفــة
والقطــاع ،نظــرا ألن هــذه املبالــغ متضمنــة يف الجــزء األســفل مــن الشــكل.

• قانــون تايلــور فــورس .ينــص هــذا القانــون عــى أن أيــة مبالــغ مــن
املســاعدات األمريكيــة لفائــدة الســلطة الفلســطينية (باســتثناء مــا
يذهــب ملستشــفيات القــدس ولربامــج تنقيــة امليــاه والتطعيــم) ســتكون
مرشوطــة بتأكــد اإلدارة األمريكيــة مــن أن الســلطة ومنظمــة التحريــر
تتخــذان إجــراءات فعليــة إليقــاف أعــال العنــف ضــد املواطنــن
اإلرسائيليــن واألمريكيــن ،ومحاســبة مــن يســاعد عــى مثــل هــذه
األعــال ،وأنهــا ســددتا مــا يرتتــب عليهــا مــن تعويضــات لضحايــا
هــذه األعــال مــن إرسائيليــن وأمريكيــن ،وانهــا جمدتــا كافــة القوانــن
واإلجــراءات التــي تســمح بتقديــم تعويضــات للمســاجني “املتهمــن
باإلرهــاب” ،وأ ّن تعلنــا إدانتهــا ألعــال العنــف وتتعهــدا بالتحقيــق يف
4
هــذه األعــال وبالتعــاون عــى تقديــم املتهمــن للعدالــة.
• “قانــون تفســر محاربــة اإلرهــاب ( .”)ATCAينــص هــذا القانــون
عــى أن الطــرف (الســلطة الفلســطينية) الــذي يتلقــى مســاعدات
أمريكيــة خارجيــة -مبــا فيهــا املســاعدات الثنائيــة ،عليــه أن يوافــق
يف الوقــت نفســه عــى املســؤولية القانونيــة الشــخصية يف املحاكــم
األمريكيــة تجــاه األعــال التــي ترتكــب ضــد األمريكيــن عــى أراضيــه
(عــى األرايض الفلســطينية) 5.مــن الواضــح أن هذيــن القانونــن،
والقانــون األخــر بشــكل خاص ،ميكــن أ ّن يحمال الســلطة الفلســطينية
أعبــا ًء ومســؤوليات تعويــض باهظــة أمــام املحاكــم األمريكيــة .وهــذا

بلــغ إجــايل قيمــة املســاعدات األمريكيــة خــال الفــرة  9.4مليــار دوالر،
موزعــة بــن  3.9مليــار (نحــو  )%40دعــم إىل وكالــة األونــروا و 5.5مليــار
كمســاعدات ثنائيــة إىل الضفــة والقطــاع 6.ويالحــظ مــن الشــكل أن الدعــم إىل
األونــروا كان تصاعدي ـاً بشــكل مســتقر ،يف حــن شــهدت املســاعدات للضفــة
والقطــاع تذبذبــات حــادة :ارتفــاع حــاد خــال  ،2009-2007ثــم هبــوط حــاد
ايض ـاً يف العــام .2012

2 U.S. Foreign Aid to the Palestinians. Congressional Research
Service. December 12, 2018
https://fas.org/sgp/crs/mideast/RS22967.pdf

 -3وكالــة “وفــا اإلخباريــة”  31-01-2019نقــا عــن “تقديــر موقــف –وقــف املســاعدات
األمريكيــة للســلطة الفلســطينية والبحــث عــن “قيــادة بديلــة ”.مســارات ،رام اللــه .2019

4 https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/1164
5 https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/5954/text

أمــا فيــا يتعلــق بالتوزيــع القطاعــي للمســاعدات األمريكيــة الثنائيــة فــإن
ّالشــكل  2يلقــي ضــوءا عليهــا .تــوزع مبلــغ املســاعدات الثنائيــة خــال
 3.9( 2017-2001مليــار دوالر) عــى خمســة قطاعــات رئيســة .ويوضــح
الشــكل  2ترك ـزا ً كب ـرا ً لصالــح قطــاع الحوكمــة ،بنســبة  ،%52يليــه قطــاع
املســاعدات اإلنســانية والرعايــة الصحيــة بنســبة  ،%26بينــا بلغــت نســبة
املســاعدات املوجهــة للتنميــة االقتصاديــة والبنيــة التحتيــة والزراعــة .%12
وألجــل مزيــد مــن التوضيــح لبنيــة املســاعدات الثنائيــة األمريكيــة للضفــة والقطاع
نــورد الجدولــن  1و 2اللــذان يســجالن توزيــع املســاعدات الثنائيــة يف الســنوات
الثــاث  2017 - 2015تبعـاً ملعيــار الجهــة املنفــذة ومعيــار حقــل اإلنفــاق.
• الجهــة املنفــذة :يوضــح الجــدول  1أ ّن أهــم الجهــات املنفــذة ملشــاريع
املســاعدات الثنائيــة األمريكيــة خــال  2017-2015كانــت الحكومــة
الفلســطينية ،التــي اســتقطعت بــن  %24-20مــن إجــايل املســاعدات.
وهــذا مفــاده أن نحــو ربــع املســاعدات األمريكيــة خصــص ،أو أنفــق
بواســطة أو لصالــح الحكومــة الفلســطينية .وجــاء اإلنفــاق عــر الربامــج
 -6تــورد نــرة صــادرة عــن مركــز خدمــات األبحــاث التابــع للكونغــرس أن إجــايل املســاعدات
األمريكيــة الثنائيــة للضفــة والقطــاع بلغــت أكــر مــن  5مليــار دوالر بــن  1994و ،2018وأن
املســاهامت األمريكيــة يف موازنــة األونــروا بلغــت  6مليــار تقريبــا منــذ العــام .1950
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التــي رعتهــا وزارة الخارجيــة األمريكيــة يف املرتبــة الثانيــة ،بحصــة بلغــت
نحــو  %17باملتوســط يف الســنوات الثــاث .ويالحــظ أن املســاعدات
الغذائيــة (عــر برنامــج الغــذاء العاملــي) اســتقطعت نحــو  %7مــن
إجــايل قيمــة املســاعدات األمريكيــة الثنائيــة يف .2017

شكل  :2التوزيع القطاعي للمساعدات األمريكية الثنائية
للضفة والقطاع (إنفاق فعيل) (متوسط )2017-2001
اﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ وﺒﻨﯿﺔ ﺘﺤﺘﯿﺔ
% 12

%4

جدول  :1توزيع املساعدات األمريكية للضفة والقطاع* (إنفاق فعيل)
حسب أهم  5جهات منفذة ( %من اإلجاميل)
وزارة الخارجية األمريكية
الحكومة الفلسطينية
برنامج الغذاء العاملي
الوكالة االمريكية للتنمية الدولية
رشكة بالك فيتش القابضة (رشكة
هندسية أمريكية)
غريها
املجموع (مليون دوالر)

2015
16.0
23.8
6.7
4.5

2016
10.6
24.0
3.8
4.8

2017
23.5
20.3
7.0
6.4

5.2

6.4

3.5

43.8
419.8

50.4
312.2

39.3
344.6

املرجع :قاعدة بيانات الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،سنوات متعددة:
_https://explorer.usaid.gov/cd/PSE?fiscal_year=2017&implementing
)agency_id=1&measure=Disbursements
*تم استثناء املبالغ التي حولت إىل موازنة االونروا من املساعدات للضفة والقطاع

• حســب حقــل اإلنفــاق :يوضــح الجــدول  2أ ّن نحــو ث ُلــث املســاعدات
الثنائيــة األمريكيــة خــال  2017-2015للضفــة والقطــاع كان يتــم
إنفاقهــا عــى البنيــة والخدمــات االجتامعيــة .ويالحــظ هنــا ارتفــاع
نســبة اإلنفــاق عــى مشــاريع امليــاه والترصيــف (نحــو %13
باملتوســط خــال الفــرة) ،مقابــل محدوديــة نســبة اإلنفــاق عــى
التعليــم والبنيــة االقتصاديــة.
جدول  :2توزيع املساعدات األمريكية إىل الضفة والقطاع (إنفاق فعيل)
حسب أهم  9مجاالت لإلنفاق* ( %من اإلجاميل)
البنية والخدمات االجتامعية
الحكومة واملجتمع املدين
إنفاق طوارئ
مياه ومجاري
النزاع والسالم واألمن
نفقات تشغيلية وإدارة ونقل وتخزين
خدمات لألعامل وغريها
تعليم أسايس
صحة وقطاعات أخرى
املجموع (مليون دوالر)

2015
34.3
17.2
7.4
13.6
1.8
15.2
2.4
1.9
6.1
419.8

2016
37.2
10.9
6.4
18.3
3.0
15.3
3.0
1.6
4.3
312.2

2017
30.2
24.1
12.5
8.7
4.9
11.1
2.9
1.4
4.3
344.6

ﺘﻌﻠﯿم
ﺘﻛﺎﻟﯿف إدارﯿﺔ
%6

ﺤوﻛﻤﺔ
% 52
ﻤﺴﺎﻋدات إﻨﺴﺎﻨﯿﺔ
وﺼﺤﯿﺔ
% 26

املرجع :قاعدة بيانات الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،سنوات متعددة:
_https://explorer.usaid.gov/cd/PSE?fiscal_year=2017&implementing
)agency_id=1&measure=Disbursements
*تم استثناء املبالغ التي حولت إىل موازنة االونروا من املساعدات للضفة والقطاع.

التأثريات املحتملة لقطع املساعدات
نبــه مديــر ســابق يف الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة أن إيقــاف
املســاعدات األمريكيــة ال يشــكل أداة ضغــط فعالــة عــى الســلطة
الفلســطينية لتغيــر موقفهــا ،نظــرا ً ألن الجــزء األكــر مــن هــذه
املســاعدات يتــم إنفاقــه عــر برامــج مســتقلة عــن مؤسســات
الســلطة 7.مــن ناحيــة أخــرى ،وجــه  34عضــوا يف الكونغــرس األمــريك
رســالة إىل الرئيــس ترامــب عارضــوا فيهــا سياســة إيقــاف املســاعدات
إىل الفلســطينيني .وحاجــج أعضــاء الكونغــرس هــؤالء بــأن إيقــاف
املســاعدات “ســوف يضعــف مواقــف الفلســطينيني الداعــن اىل حــل
ســلمي ويقــوي مــن شــوكة حــاس وغريهــا مــن املنظــات املتطرفــة”.
وتطرقــت الرســالة إىل اآلثــار التــي يتوقــع أن يرتكهــا إيقــاف املســاعدات
األمريكيــة :الحيلولــة دون وصــول املســاعدات الغذائيــة لنحــو  140ألــف
شــخص ،والرعايــة الصحيــة لنحــو  3,800طفــل ،وامليــاه النقيــة ملــا يقــرب
مــن  71ألــف شــخص ،ومعالجــة رسطــان الثــدي ملــا يقــل عــن  16ألــف
امــرأة .كــا أن ايقــاف الدعــم األمــريك لوكالــة األونــروا ســوف يؤثــر ســلبا
عــى تعليــم  525ألــف طفــل يف  700مدرســة ،وعــى منــح املســاعدات
8
الغذائيــة لنحــو مليــون الجــئ يف قطــاع غــزة.

املرجع :قاعدة بيانات الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،سنوات متعددة:
_https://explorer.usaid.gov/cd/PSE?fiscal_year=2017&implementing
)agency_id=1&measure=Disbursements
* تم استثناء املبالغ التي حولت إىل موازنة االونروا من املساعدات الثنائية للضفة والقطاع.

7- U.S. Foreign Aid to the Palestinians.Congressional Research Service.
December 12, 2018 https://fas.org/sgp/crs/mideast/RS22967.pdf
8- Ibid.
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 -8التجارة الخارجية

1

امليزان التجاري
الربــع الرابــع :بلغــت قيمــة الــواردات الســلعية “املرصــودة” 2يف الربــع
الرابــع  2018نحــو  1,497.8مليــون دوالر ،وهــو مــا ميثــل ارتفاعاً بنســبة
 %4مقارنــة بالربــع الســابق ،أ ّمــا باملقارنــة مــع الربــع املناظــر 2017
فلقــد ســجلت الــواردات الســلعية زيــادة بنســبة  .%9باملقابــل بلغــت
قيمــة الصــادرات الســلعية املرصــودة يف الربــع الرابــع 294.2مليــون
دوالر ،وهــو مــا ميثــل زيــادة بنســبة  %12و %7مقارنــة بالربــع الســابق
واملناظــر عــى التــوايل .وعــى ذلــك تكــون قيمــة الصــادرات قد شــكلت
مــا يقــارب  %20مــن قيمــة الــواردات يف الربــع الرابــع .وميثــل الفــارق
بــن الصــادرات والــواردات العجــز يف امليـزان التجــاري الســلعي والــذي
بلــغ  1,203.6مليــون دوالر .ولقــد تــ ّم تحســن هــذا العجــز بشــكل
طفيــف نتيجــة الفائــض يف ميـزان تبــادل الخدمــات مــع إرسائيــل الــذي
بلــغ  7.6مليــون دوالر (انظــر الشــكلني  1-8و.)2-8
املقارنــة الســنوية :بلغــت قيمــة الــواردات الســلعية املرصــودة لعــام
 2018نحــو  5,716مليــون دوالر وقــد ارتفعــت بنســبة  %8مقارنــة مــع
عــام  .2017أ ّمــا الصــادرات الســلعية املرصــودة فقــد بلغــت قيمتهــا
حــوايل  1,097.9مليــون دوالر وسـ ّجلت ارتفاعـاً بنســبة  %6مقارنــة مــع
 .2017ونتيجــة لذلــك بلــغ العجــز يف امليـزان التجــاري الســلعي 4,618.1
مليــون دوالر .وطــرأ تحســن طفيــف عــى العجــز نتيجــة الفائــض يف
مي ـزان الخدمــات مــع إرسائيــل الــذي بلــغ  26.7مليــون دوالر (انظــر
الشــكلني  3-8و.)4-8

شكل  :1-8صادرات وواردات السلع املرصودة (مليون دوالر)
294.2
1,497.8

262.0

الربــع الرابــع :تشــر النتائــج األوليــة مليـزان املدفوعــات الفلســطيني
يف الربــع الرابــع مــن عــام  2018إىل تراجــع العجــز يف الحســاب
الجــاري (وهــو أيضــاً مــا يطلــق عليــه اســم عجــز ميــزان
املدفوعــات) بنســبة  %10مقارنــة مــع الربــع الســابق .ولكــن
العجــز ارتفــع بشــكل حــاد ،بنســبة  %31مقارنــة مــع الربــع املناظــر
 .2017وبلغــت قيمــة العجــز  399مليــون دوالر .ويعــزى العجــز إىل
العجـــز يف الـــميزان التجاري الســـلعي ( 1,256مليون دوالر) ،إضافة
إىل عجــز مي ـزان الخدمــات ( 264مليــون دوالر) ،مقابــل فائــض يف
مي ـزان الدخــل تولّــد أساس ـاً مــن تعويضــات العاملــن يف إرسائيــل
( 612مليــون دوالر) ،وفائــض يف مي ـزان التحويــات الجاريــة (509
مليــون دوالر) أنظــر الجــدول .1-8
 -1مصــدر األرقــام يف هــذا القســم :الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني  ،2019إحصــاءات
التجــارة الخارجيــة املرصــودة .والجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني وســلطة النقــد
الفلســطينية  ،2019النتائــج األوليــة مليــزان املدفوعــات الفلســطيني الربــع الرابــع .2018
 -2التجــارة الســلعية املرصــودة هــي أرقــام التجــارة املس ـ ّجلة يف فواتــر املقاصــة (للتجــارة مــع
إرسائيــل) والبيانــات الجمركيــة (التجــارة املبــارشة مــع العــامل الخارجــي) .يُضــاف إىل ذلــك أرقــام
التجــارة باملــواد الزراعيــة (التــي تقــوم وزارة الزراعــة بتســجيلها) .أرقــام التجــارة املرصــودة
هــي أدىن بشــكل ملحــوظ مــن األرقــام الكليــة للتجــارة الخارجيــة الفلســطينية .تقديــرات
األرقــام الكليــة يتــم وضعهــا يف مي ـزان املدفوعــات الفلســطيني.

اﻟرﺒﻊ اﻟﺜﺎﻟث 2018

1,442.6

274.8

اﻟرﺒﻊ اﻟراﺒﻊ 2017

1,370.9
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شكل  :2-8صادرات وواردات الخدمات املرصودة مع إرسائيل
(مليون دوالر)
50.4

اﻟرﺒﻊ اﻟراﺒﻊ 2018

42.8

47.5

ميزان املدفوعات
الحســاب الجــاري يف ميـزان املدفوعــات هــو صــايف الرتاكــم يف ثالثــة
موازيــن فرعيــة هــي  )1امليـزان التجــاري ،أو صــايف قيمــة الصــادرات
والــواردات مــن الســلع والخدمــات )2 .ميــزان الدخــل ،أو صــايف
تحويــات دخــل عوامــل اإلنتــاج ،مثــل تحويــات أجــور عــال الضفــة
والقطــاع العاملــن يف إرسائيــل والخــارج )3 .ميــزان التحويــات
الخاصــة.
الجاريــة ،مثــل املســاعدات الدوليــة للحكومــة والتحويــات
ّ

اﻟرﺒﻊ اﻟراﺒﻊ 2018

اﻟرﺒﻊ اﻟﺜﺎﻟث 2018

42.3

46.9

اﻟرﺒﻊ اﻟراﺒﻊ 2017

39.3
60

40

50

30
اﻟواردات

20

0

10

اﻟﺼﺎدرات

شكل  :3-8صادرات وواردات السلع املرصودة يف  2017و2018
(مليون دوالر)
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جــرى متويــل عجــز امليــزان الجــاري هــذا مــن الحســاب الرأســايل
واملــايل ،الــذي وفّــر مبلــغ  328مليــون دوالر .ومــن الــروري االنتبــاه إىل
أ ّن هــذا البنــد (الحســاب الرأســايل والحســاب املــايل) ُيثــل دينـاً عــى
االقتصــاد الوطنــي ،طاملــا كانــت قيمتــه موجبــة (انظــر جــدول .)1-8
املقارنــة الســنوية :بلــغ عجــز الحســاب الجــاري الفلســطيني 1,659.2
مليــون دوالر يف العــام  ،2018وهــو أعــى بنســبة  %6عــن عجــز العــام
املــايض .وجــاء هــذا أساســاً بســبب االنخفــاض يف التحويــات الجاريــة
(بنســبة  )%2بــن العامــن ،وارتفــاع عجــز املي ـزان التجــاري بنســبة %8
أ ّمــا ميـزان الدخــل فقــد شــهد تحســناً كبـرا ً بنســبة ( %20أنظــر الجــدول
 .)1-8جــرى متويــل عجــز ميـزان املدفوعــات هــذا مــن الحســاب الرأســايل
واملــايل ،الــذي وفــر مبلــغ  1,802.7مليــون دوالر .مــن املفــرض نظريــاً
أ ّن يحــدث تــوازن تــام بــن عجــز الحســاب الجــاري وفائــض الحســاب
الرأســايل واملــايل .أي أ ّن القيمــة الصافيــة لهــا يجــب أن تســاوي صفــر.
ولكــن غالب ـاً مــا يكــون هنــاك فــارق بينهــا ،بســبب نقــص البيانــات أو
3
التهريــب ،وهــو مــا يتــم تســجيله تحــت بنــد “حســاب الســهو والخطــأ”.

االستثامرات الدولية
بلغــت قيمــة األصــول الخارجيــة لالقتصــاد الفلســطيني نهايــة الربــع الرابــع
 2018نحــو  6,597مليــون دوالر ،شــكل االســتثامر األجنبــي املبــارش منهــا
نســبة  ،%5واســتثامرات الحافظــة  .%22باملقابــل بلــغ إجــايل أرصــدة
الخصــوم عــى االقتصــاد حــوايل  4,938مليــون دوالر ،شــكل االســتثامر
املبــارش  %55منهــا.

شكل  :4-8صادرات وواردات الخدمات املرصودة مع إرسائيل يف
 2017و( 2018مليون دوالر)
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شكل  :5-8رصيد االستثامرات الدولية (نهاية الربع الرابع )2018
(مليون دوالر)
7,000
أﺼول اﺤﺘﯿﺎطﯿﺔ 538 ،

اﺴﺘﺜﻤﺎرات أﺨرى 1,491 ،

اﺴﺘﺜﻤﺎرات أﺨرى ،

يعــر الفــارق ذو اإلشــارة الســالبة بــن األصــول والخصــوم عــن أ ّن
املقيمــن يف فلســطني “يســتثمرون” 1,659مليــون دوالر يف الخــارج أكــر
مــا “يســتثمر” غــر املقيمــن يف فلســطني .ولكــن يتوجــب االنتبــاه إىل
اﺴﺘﺜﻤﺎر ﻤﺒﺎﺸر ،
أ ّن جــزءا ً كبــرا ً مــن األصــول ( )%59هــو عبــارة عــن إيداعــات نقديــة
2,721
(غالبــاً مــن املصــارف املحليــة) يف البنــوك الخارجيــة ،وهــذه اإليداعــات
او العمــات ليســت اســتثامرات فلســطينية يف الخــارج باملعنــى املتعــارف
ﻤﺠﻤوع اﻟﺨﺼوم
عليــه لالســتثامر .وإذا مــا أخذنــا االســتثامرات املبــارشة فقــط بعــن االعتبــار
فــإ ّن األرقــام تشــر إىل أ ّن اســتثامرات األجانــب (غــر املقيمــن) املنفــذة يف
فلســطني تزيــد عــى االســتثامرات املبــارشة الخارجيــة للمقيمــن يف الضفــة
والقطــاع مبقــدار  2,374مليــون دوالر (انظــر الشــكل .)5-8
جدول  :1-8ميزان املدفوعات الفلسطيني*(مليون دوالر)

4,261

 -3صــايف الســهو والخطــأ يف الجــدول ال يعــادل الفــرق بــن الحســاب الجــاري والحســاب
الرأســايل واملــايل ،ويعــود الســبب إىل أ ّن جهــاز اإلحصــاء قــام بإضافــة التمويــل االســتثنايئ
إىل بنــد صــايف الســهو والخطــأ.

2,000
اﺴﺘﺜﻤﺎر ﺤﺎﻓظﺔ ،
1,451

اﺴﺘﺜﻤﺎر ﻤﺒﺎﺸر 347 ،
ﻤﺠﻤوع اﻷﺼول

الربع الرابع

2017

***2018

()1,520.3
()21,256.
()264.1
612.4
508.8
()1399.
328.1
71

()5,374.2
()4,441.6
()932.6
1,992.0
1,818.6
()1,563.6
1,395.1
168.5

()5,827.5
()4814.1
()1,013.4
2,393.9
1,774.4
()1,659.2
1,802.7
()143.5

* البيانات باستثناء الجزء من محافظة القدس الذي ضمه االحتالل اإلرسائييل يف العام .1967
** تم احتساب قيمة التمويل االستثنايئ يف صايف السهو والخطأ ،واألرقام بني األقواس أرقام سالبة.
*** البيانات اولية ومستندةاىل بيانات ارباع .2018

4,000
3,000
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الربع الرابع الربع الثالث
2018
2017
()1,520.6( )1,386.6
()91,254.( )1,146.5
()7265.
()240.1
9608.
544.4
467.1
538.7
()444.6
()303.5
574.0
313.3
()129.4
()9.8

6,000
5,000

اﺴﺘﺜﻤﺎر ﺤﺎﻓظﺔ ،

 .1امليزان التجاري للسلع والخدمات**
 صايف السلع صايف الخدمات .2ميزان الدخل
 .3ميزان التحويالت الجارية
 4الحساب الجاري ()1+2+3
 .5صايف الحساب الرأساميل واملايل
 .6صايف السهو والخطأ**

0

1,000
0
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صندوق  :7خدمات وكالة األونروا والتحول يف متويل عملياتها
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الالجئون الفلسطينيون يف أقاليم عمليات األونروا
بلــغ عــدد الالجئــن الفلســطينيني املســجلني لــدى األونــروا ،والذيــن
يتلقــون خدماتهــا ،حــوايل  5.4مليــون يف مطلــع العــام  1.2018وارتفــع
هــذا العــدد بنســبة تزيــد عــى  %40منــذ العــام  .2000ويقيــم نحــو
 %39مــن الالجئــن املســجلني ،كــا يوضــح الشــكل  ،1يف األردن ،و%25
يف قطــاع غــزة .ولقــد تراجعــت نســبة الالجئــن املقيمــن يف األردن
مبقــدار ثــاث نقــاط مئويــة بــن  2000و 2018مقابــل ارتفــاع يف نســبة
الالجئــن املســجلني املقيمــن يف قطــاع غــزة بالنســبة نفســها خــال ذات
الفــرة .مــن ناحيــة أخــرى ،عــى الرغــم مــن تركــز أعــى نســبة لالجئــن
املســجلني يف األردن ،إال أن النســبة األكــر مــن موازنــة الربامــج االعتياديــة
لألونــروا يتــم انفاقهــا يف قطــاع غــزة ( ،)%33تليهــا األردن ( ،)%21ثــم
الضفــة الغربيــة ( )%19حســب أرقــام االنفــاق الفعــي لســنة .2014

خدمات األونروا إىل الالجئني الفلسطينيني وتوزع إنفاق املوازنة
طــرأ تغــر عــى طبيعــة الخدمــات التــي تقدمهــا األونــروا لالجئــن
الفلســطينيني منــذ نشــأتها وحتــى اآلن .ففــي بدايــة الخمســينات كانــت
النســبة الغالبــة (حــوايل  )%69مــن موازنــة االونــروا مخصصــة لعملياتهــا
يف مجــال اإلغاثــة ،وبشــكل أســايس للمســاعدات التموينيــة لحــوايل 750
ألــف الجــئ فلســطيني .ولكــن مــع مــرور الوقــت تــم الرتكيز عــى تقديم
خدمــات أخــرى إىل جانــب اإلغاثــة ،إذ ازداد االهتــام بالتعليــم وتوفــر
الخدمــات الصحيــة وخدمــات تحســن البنيــة التحتيــة يف املخيــات.
وانعكــس هــذا يف بنيــة إنفــاق موازنــة الربامــج الرئيســية للوكالــة .إذ تــم
تخصيــص حــوايل  %58مــن موازنــة الربامــج الرئيســية لألونــروا (البالغــة
 760مليــون دوالر) إىل التعليــم يف  ،2017فيــا خُصــص حــوايل %15منهــا
اىل برامــج الرعايــة الصحيــة .باملقابــل ،تراجعــت الحصــة املخصصــة
لإلغاثــة والخدمــات االجتامعيــة إىل  %6فقــط مــن موازنــة الربامــج يف
نفــس الســنة .وتخصــص األونــروا جــزءا ً مــن موازنتهــا لدعــم البنيــة
التحتيــة (شــبكات امليــاه والــرف الصحــي) وتأهيــل املرافــق التعليميــة
والصحيــة والســكنية يف حــوايل  58مخيــم يف أقاليــم عملياتهــا.
وقدمــت دائــرة التمويــل الصغــر يف االونــروا قروض ـاً صغــرة لالجئــن
بلــغ عددهــا  476ألــف قــرض بقيمــة تراكميــة  531مليــون دوالر .يُلخص
الجــدول  1أبــرز مــؤرشات خدمــات األونــروا يف الســنوات.2018-2001
ويالحــظ أن هنــاك ارتفــاع ملحــوظ يف أعــداد املوظفــن بــن 2000
و ،2010إال أن وتــرة هــذا االرتفــاع قــد تراجعــت بشــكل كبــر مــا بــن
الفــرة  2010و ،2018مــا يعكــس انخفــاض نشــاط عمليــات االونــروا
 -1تعــرف األونــروا الالجئــن الفلســطينيني بالتــايل “األشــخاص الذيــن كانــت فلســطني هــي
مــكان إقامتهــم الطبيعــي خــال الفــرة الواقعــة بــن حزي ـران  1946وأيــار ،1948والذيــن
فقــدوا منازلهــم ومــورد رزقهــم نتيجــة الــراع العــريب اإلرسائيــي عــام  .”1948وتعتــر
األونــروا أن أبنــاء الجئــي فلســطني األصليــن واملنحدريــن مــن أصالبهــم مؤهلــن للتســجيل
لديهــا واالســتفادة مــن خدماتهــا.
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تأسســت “وكالــة األمــم املتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الالجئــن الفلســطينيني
يف الــرق األدىن” (األونــروا) بقــرار مــن الجمعيــة العامــة لألمــم
املتحــدة يف العــام  1949يف أعقــاب النكبــة .وبــارشت أعاملهــا يف
منتصــف العــام  1950بهــدف تقديــم املســاعدة واإلغاثــة لالجئــن
الفلســطينيني املتواجديــن يف خمســة مواقــع :الضفــة الغربيــة ،قطــاع
غــزة ،لبنــان ،ســورية ،واألردن ،وذلــك إىل أ ّن يتــم التوصــل إىل حــل عــادل
ودائــم ملشــكلتهم.وتقدم األونــروا مجموعــة مــن الخدمــات لالجئــن
الفلســطينيني يف مجــاالت مختلفــة مبــا فيهــا اإلغاثــة والتعليــم والرعايــة
الصحيــة والخدمــات االجتامعيــة وخدمــات البنيــة التحتيــة وتحســن
املخيــات .كــا تقــوم مبنــح قــروض ومتويــل املشــاريع الصغــرة.

شكل  :1توزع الالجئني املسجلني يف أقاليم عمليات األونروا (،)2018
وتوزيع إنفاق موازنة الربامج ()2014

0
اﻷردن

ﺘوزﯿﻊ اﻟﻼﺠﺌﯿن اﻟﻤﺴﺠﻠﯿن ﻟدى اﻷوﻨروا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺠﻐراﻓﯿﺔ2018 ،

 املوقــع االلكــروين لألونــروا ،تقاريــر “األونــروا باألرقــام” للســنوات ،2010 ،2000وhttps://www.unrwa.org/ar/resources .2018
 -املوقع االلكرتوين لألونروا ،موازنة االونروا الربامجية لعامي .2017 2016-

جدول  :1أبرز مؤرشات الخدمات املقدمة من األونروا
للسنوات  ،2010 ،2000و.2018

2018
2010
2000
السنة
5,442,947 4,766,670 3,806,055
الالجئون املسجلون
711
691
639
عدد املدارس
526,646 482,920 477,216
عدد التالميذ
143
137
122
عدد مرافق الصحة األولية
31,822
30,614 22,561
إجاميل املوظفني
802.7
551.8
تعهدات ميزانية الربامج (مليون دوالر)
453.5
288.9
تعهدات ميزانية الطوارئ (مليون دوالر)

املصــدر :املوقــع االلكــروين لألونــروا ،تقاريــر “األونــروا باألرقــام” للســنوات ،2000
 ،2010وhttps://www.unrwa.org/ar/resources .2018

وســعيها لتقليــص (أو عــى األقــل عــدم توســيع) خدمــات التوظيــف
لالجئــن يف الســنوات األخــرة.

املوازنة االعتيادية واملوازنة الطارئة
تخصــص األونــروا ،إىل جانــب موازنــة الربامــج االعتياديــة ،موازنــات غــر
برامجيــة لتمويــل املشــاريع والربامــج الطارئــة لالجئــن املترضريــن جـراء
النزاعــات يف أقاليــم عملياتهــا .وكمثــال عــى ذلــك مواجهــة الظــروف
التــي نشــأت خــال وعقــب االنتفاضــة الثانيــة ،وحــروب غــزة املتكــررة،
والحــرب األهليــة الســورية .وتتطلــب هــذه الربامــج موازنــات إضافيــة
عــن موازنــة الربامــج للخدمــات االعتياديــة لالجئــن .بلغــت قيمــة
موازنــات الطــوارئ ،التــي تعهــد بهــا املانحــون يف  ،2018حــوايل 453.5
مليــون دوالر .ويعــادل هــذا  %35مــن اجــايل الدعــم الــذي تــم التعهــد
بتقدميــه لألونــروا يف ذلــك العــام .توزعــت املوازنــة الكليــة لألونــروا
يف ذلــك العــام عــى املشــاريع االعتياديــة ( ،)%43والطــوارئ لــأرايض
الفلســطينية املحتلــة ( ،)%25والطــوارئ لســورية ( ،)%30وإعــادة إعــار
غــزة (.)%2
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متويل عمليات االونروا
اســتطاعت األونــروا تقديــم خدماتهــا بشــكل متواصــل ومتزايــد لالجئــن
الفلســطينيني منــذ تأسيســها إىل اآلن مــن خــال االعتــاد بشــكل
كامــل عــى التربعــات الطوعيــة .وتنوعــت مصــادر هــذه التربعــات
مــن الحكومــات املختلفــة ومــن وكاالت األمــم املتحــدة ومســاهامت
املنظــات غــر الحكوميــة ورشكات القطــاع الخــاص واألفــراد مــن كل
أنحــاء العــامل.
منــذ بدايــات عمــل األونــروا ،احتلــت الواليــات املتحــدة ،بالتنــاوب مــع
االتحــاد األورويب ،املركــز األول مــن حيــث قيمــة الدعــم املقــدم للوكالــة.
وشــكل الدعــم األمريــي أكــر مــن ربــع الدعــم يف معظــم الســنوات،
وصــوال اىل أيلــول  ،2018حــن أعلنــت االدارة االمريكيــة عــن وقــف
الدعــم لألونــروا .إذ انخفــض هــذا الدعــم مــن  359.3مليــون دوالر يف
 ،2017إىل  65مليــون دوالر يف  ،2018ثــم انقطــع بشــكل كامــل يف مطلــع
2
.2019
يبــن الشــكل  2التوزيــع النســبي للدعــم الــذي تعهــد بــه أكــر عــرة
مانحــن اىل األونــروا يف  2017و .2018ويتضــح مــن الشــكل الرتاجــع
الكبــر يف مســاهمة الواليــات املتحــدة يف متويــل األونــروا مــن  %41يف
( 2017املرتبــة األوىل بــن املانحــن) إىل  %6مــن مســاهامت أكــر عــرة
3
مانحــن يف العــام .2018

عملــت االونــروا عــى مواجهــة العجــز الناتــج عــن تقليــص الدعــم
األمريــي لهــا عــر قناتــن:
• الحصــول عــى دعــم أكــر مــن جهــات أخــرى :يتضــح مــن الشــكل
 3أن انخفــاض الدعــم األمريــي قــد ترافــق مــع زيــادة ملحوظــة يف
قيمــة الدعــم املتعهــد بــه مــن عــدد مــن الــدول مبــا فيهــا :املانيــا
(ازداد دعمهــا بنســبة  %132بــن الســنتني ،وصــوال اىل  177.3مليــون
دوالر) .الســعودية (زيــادة بنســبة  ،%200وصــوال اىل  159.9مليــون
دوالر) .االتحــاد األورويب (زيــادة بنســبة  %25بــن الســنتني) .اململكــة
املتحــدة (زيــادة بنســبة  .)%38.4هــذا باإلضافــة إىل صعــود عــدد
مــن الــدول الخليجيــة اىل قامئــة أكــر عــرة مانحــن ،مثــل قطــر
والكويــت واالمــارات.
• اتبــاع سياســة تقشــف لتقليــص النفقــات يف العــام  2018نتــج عنهــا
توفــر حــوايل  92مليــون دوالر .وتســعى الوكالــة كذلــك إىل توفــر
مبالــغ إضافيــة تصــل إىل حــوايل  60مليــون دوالر خــال العــام ،2019
وهــو مــا يعــادل مســاهمة الواليــات املتحــدة يف العــام  2018يف
متويــل األونــروا.

شكل  :2التعهدات النسبية ألهم  10مانحني إىل األونروا 2017 ،و.2018
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املصــدر :املوقــع االلكــروين لألونــروا ،التعهــدات العينيــة والنقديــة لربامــج األونــروا والرتتيــب العــام للجهــات املانحــة للســنوات  2017و.2018
https://www.unrwa.org/how-you-can-help/government-partners/funding-trends/donor-charts
وفاء البيطاوي ،ماس

تصحيح
جــرى يف صنــدوق “أربــاح صنــدوق رأس املــال” ،يف عــدد املراقــب  ،54حســاب نســب توزيــع األربــاح اعتــادا عــى التقاريــر الســنوية ،ولكــن
اقـرار توزيــع األربــاح الفعليــة يتــم يف اجتــاع الهيئــة العامــة لصنــدوق االســتثامر يف الســنة التاليــة لصــدور التقاريــر .لذلــك يتوجــب التوضيــح
أن نســب االحتفــاظ الصحيحــة ألربــاح صنــدوق االســتثامر هــي  32و 0و 6باملائــة للســنوات  2014و 2015و 2016عــى التــوايل .أيضــا حـ َول
صنــدوق االســتثامر إىل وزارة املاليــة  28مليــون دوالر ،وليــس  21مليــون ،يف العــام .2016
2- U.S. Foreign Aid to the Palestinians. Congressional Research Service.
December 12, 2018: https://fas.org/sgp/crs/mideast/RS22967.pdf
 -3ادعــت نيــي هــايل ،ســفرية الواليــات املتحــدة الســابقة لــدى األمــم املتحــدة ،أن األونــروا
تبالــغ يف أعــداد الالجئــن الفلســطينيني الذيــن يتلقــون خدماتهــا ،وأن الواليــات املتحــدة
مســتعدة ألن تعــرف فقــط بحــوايل %10مــن الالجئــن الفلســطينيني (حــوايل  500ألــف
الجــئ) ،وأن اإلدارة االمريكيــة ســتعيد التفكــر ملي ـاً بإعــادة الدعــم للوكالــة يف حــال تــم
تقليــص العــدد الرســمي لالجئــن املســجلني.
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مفاهيم وتعاريف اقتصادية
البضائع العامة Public Goods
مي ًيــز االقتصاديــون بــن أربعــة أنــواع مــن البضائــع والخدمــات
عــى ضــوء معياريــن ،هــا معيــار “الحرصيــة” ،أي القابليــة لحــر
اســتخدام البضاعــة أو الخدمــة مبــن يدفــع لقــاء الحصــول عليهــا،
ومعيــار “التزاحميــة” أي الصفــة حيــث اســتخدام الســلعة أو
الخدمــة مــن شــخص مــا يحــول دون اســتخدام اآلخريــن لهــا .مييــز
املعيــار األول بــن البضائــع والخدمــات التــي ال يحصــل عليهــا ســوى
مــن يدفــع تكلفتهــا (ســعرها) وتلــك التــي ال ميكــن حظرهــا وهــي
متوفــرة للجميــع دون مقابــل .أمــا املعيــار الثــاين فيميــز بــن البضائــع
والخدمــات التــي إذا مــا قــام شــخص باســتهالكها فإنهــا ال تعــود
متوفــرة لآلخريــن ،مقابــل تلــك التــي ميكــن لعــدد كبري من األشــخاص
اســتهالكها يف آن معـاً دون أن تفقــد مــن قيمتهــا أو فائدتهــا ،أي تلــك
التــي ال يحــول اســتهالك شــخص لهــا مــن توفرهــا ايض ـاً الســتهالك
اآلخريــن .يعــرض الشــكل 1أنــواع البضائــع والخدمــات األربعــة التــي
ميكــن متييزهــا عــى ضــوء املعياريــن املذكوريــن.
شكل  :1تصنيف البضائع والخدمات
عىل ضوء معيار “الحرصية” ومعيار “التزاحمية”

تزاحمية
Rivalrous
غري تزاحمية
Non Rivarous

غري حرصية
Non-Excludable
2
بضائع "مأساة املشاع"
4
البضائع العامة

حرصية
Excludable
1
بضائع وخدمات خاصة عادية
3
بضائع النوادي

أربعة أنواع من البضائع والخدمات

املربــع  3يضــم البضائــع التــي يطلــق عليها اســم “ بضائــع النوادي”:
البــث التلفزيــوين املشــفًر ،أو مشــاهدة األفــام يف قاعــة الســينام
مثــاً .هــذه خدمــات ميكــن حــر الحصــول عليهــا مبــن يدفــع
مقابلهــا ،ولكــن اســتهالك (مشــاهدة) أحــد األفــراد لهــا ال يقلــل
مــن قيمتهــا وال يحــول دون اســتهالك اآلخريــن لهــا .اخ ـرا ً ،املربــع
رقــم  4يشــتمل عــى البضائــع والخدمــات غــر الحرصيــة وغــر
التزاحميــة .وهــذا النــوع مــن البضائــع والخدمــات يطلــق عليــه
اســم “البضائــع العامــة” .البــث التلفزيــوين غــر املشــفر وخدمــات
الدفــاع الوطنــي واجـراءات الحاميــة مــن الــزالزل والفيضانــات هــي
أمثلــة عــى البضائــع العامــة .هــذه بضائــع وخدمــات ال ميكــن
حــر االســتفادة منهــا مبــن يدفــع مقابلهــا ،كــا أنهــا غــر تزاحميــة
مبعنــى أن اســتهالك فــرد مــا لهــا ال يحــول دون توفرهــا لآلخريــن.

البضائع العامة تعكس “فشل السوق”
البضائــع العامــة ،هــي إذن بالتعريــف ،نقيــض البضائــع الخاصــة
العاديــة ،فهــي غــر حرصيــة وغــر تزاحميــة يف آن معــا .وهــو
مــا يعنــي أن الســوق الحــر والقطــاع الخــاص لــن يقــوم بإنتــاج
هــذا النــوع مــن البضائــع نظ ـرا النعــدام حافــز الربــح واملصلحــة
الخاصــة يف االســتثامر واإلنتــاج لســلع وبضائــع ال ميكــن الســيطرة
عــى مــن يحصــل عليهــا وال تقــل قيمتهــا عنــد اســتخدام فــرد لهــا.
ويطلــق االقتصاديــون عــى عجــز الســوق الحــر عــن انتــاج هــذه
البضائــع اســم “فشــل الســوق” ( :)Market Failureقــوى الســوق
الحــرة لــن تســد الحاجــة اىل هــذه الســلع عــى الرغــم مــن توفــر
طلــب عليهــا .ولهــذا الســبب فــإن توفــر هــذه البضائــع يقــع عــى
عاتــق الحكومــة ،التــي يتوجــب عليهــا متويــل إنتــاج هــذه الســلع
والخدمــات وجعلهــا يف متنــاول الجميــع.

املربــع  1يضــم مختلــف أنــواع البضائــع والخدمــات التــي تتصــف إنتاج األفكار واالبتكارات

بأنهــا حرصيــة ،أي ال يحصــل عليهــا ســوى مــن يدفــع مقابلهــا،
وبأنهــا تزاحميــة أيضــا ،أي تلــك التــي حــال حصــول واســتهالك
فــرد لهــا تصبــح غــر متوفــرة لآلخريــن .وهــذا النــوع مــن البضائــع
والخدمــات هــو النــوع الغالــب والعــادي مــن الســلع ،وهــو مــا
تقــوم املؤسســات االقتصاديــة الخاصــة بإنتاجــه وتســويقه ،بدرجــة
أو أخــرى مــن الفعاليــة.
يشــتمل املربــع رقــم  2عــى البضائــع والخدمــات التــي ال ميكــن
حــر الحصــول عليهــا مبــن يدفــع مقابلهــا ،والتــي تتصــف بأنهــا
تزاحميــة أيض ـاً ،أي ان اســتهالك شــخص لهــا يحــول دون توفرهــا
لآلخريــن .مثــال عــى هــذا النــوع مــن البضائــع هــو املراعــي
والغابــات املفتوحــة والســمك يف البحــار .ويطلــق عــى هــذا النــوع
مـ�ن البضائـ�ع اسـ�م “مأسـ�اة املشـ�اع”( (�Tragedy of the com
 )monsنظ ـرا ألن االســتهالك املجــاين وغــر املقيــد لهــا يــؤدي إىل
اســتنزافها ويحــول دون اســتفادة اآلخريــن منهــا .واملثــال املعــارص
لهــذا النــوع مــن “البضائــع” الهــواء النقــي حيــث يســتهلكه البعــض
دون حســاب (عــر تلويثــه) وهــو مــا يحــول دون اســتمتاع اآلخريــن
بالهــواء والجــو غــر امللــوث .ومــن الواضــح هنــا أن الســوق الحــر
(القطــاع الخــاص) ال يقــوم باالســتثامر يف انتــاج هــذا النــوع مــن
الســلع والخدمــات.

أعــادت نظريــة النمــو الحديثــة االهتــام اىل ظاهــرة الســلع غــر
التزاحميــة .وركــزت نظريــة “النمــو الجــواين” (Endogenous
 )Growthبشــكل خــاص عــى موضــوع “إنتــاج” و”صناعــة” األفكار
واالبتــكارات الجديــدة .األفــكار الجديــدة يتــم انتاجهــا بشــكل وا ٍع
يف مراكــز البحــث والتطويــر .وهــي ،كــا الحــال مــع إنتــاج البضائــع
العاديــة ،تحتــاج اىل اســتثامرات واىل “عــال” واىل أســواق .ولكــن
األفــكار هــي بضائــع غــر تزاحميــة ،اذ حاملــا يتــم اكتشــافها ميكــن
للجميــع اســتخدامها دون أن تقــل قيمتهــا أو فائدتهــا .ونظ ـرا ً ألن
قيــود ب ـراءات االخ ـراع محــدودة الفعاليــة فــإن األفــكار الجديــدة
هــي أيضــا غــر حرصيــة .وبالتــايل فــإن قــوى الســوق الحــرة ســوف
تفشــل يف انتــاج الكميــة الكافيــة واملثــى مــن األفــكار واالبتــكارات
الجديــدة ،وهــو مــا يتطلــب تدخــا يف آليــة الســوق لضــان
اســتمرار “إنتــاج” األفــكار والنمــو االقتصــادي.

البضائع العامة والتكنولوجيا
ســاهمت التطــورات التكنولوجيــة يف الســنوات األخــرة بالحــد مــن
عــدد البضائــع العامــة ومــن بضائــع “مأســاة املشــاع” أيضــا .إذ
أ ّن معــدات الرقابــة الحديثــة نقلــت اســتخدام عــدد مــن الســلع
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والخدمــات مــن عــدم الحرصيــة اىل الحرصيــة .عــى ســبيل املثــال،
بــات باإلمــكان اآلن حــر ومراقبــة الســيارات التــي تدخــل حــدود
املــدن وأصبــح مــن املمكــن تحميــل املســؤولني عــن االزدحــام
وزيــادة التلــوث يف املــدن تكاليــف أفعالهــم .أي أن رشط عــدم
الحرصيــة انتفــى اآلن عــن عــدد كبــر مــن الخدمــات ومل تعــد
الشــوارع الرسيعــة أو مــا شــابهها بضاعــة عامــة بالــرورة .ايض ـاً
ميكــن اإلدعــاء اآلن بــأن الهــواء النقــي مل يعــد بضاعــة عامــة متامــا
طاملــا بــات باإلمــكان تحديــد ومعرفــة املســؤولني عــن التلــوث
وفــرض رضيبــة عليهــم تتناســب مــع مقــدار التلــوث املســؤولني
عنــه ،أي اجبــار امللوثــن عــى دفــع “ســعر” للهــواء النقــي الــذي
يشــرونه ثــم يقومــون بتلويثــه ،أو دفــع تكاليــف اعــادة تنقيــة
الهــواء امللــوث.

فشل السوق :املنفعة االجتامعية مقابل املنفعة الخاصة
()Private vs. Social Benefits
مــن املهــم التأكيــد عــى أن مهــام الحكومــات ال تقتــر فقــط
عــى توفــر البضائــع العامــة املتولــدة عــن “فشــل األســواق” بتأثــر
عــدم الحرصيــة وعــدم التزاحميــة .ذلــك ألن هنــاك أشــكاال أخــرى
متعــددة لفشــل األســواق وكلهــا تتطلــب تدخــا خارجيــا وتعديــا
عــى آليــة الســوق الحــر .عــى ســبيل املثــال ،تفشــل قــوى الســوق
الحــرة يف توفــر الكميــات املثــى املطلوبــة اجتامعيــا مــن عــدد
مــن البضائــع والخدمــات ،وهــو مــا يقتــي أيضــا تدخــا مــن
الحكومــة للتعويــض عــن هــذا الفشــل .ويحصــل هــذا عندمــا
تكــون املنافــع الخاصــة مــن إنتــاج بضائــع أو خدمــات معينــة اقــل
مــن املنافــع التــي يحققهــا املجتمــع ككل مــن هــذه الخدمــات .يف
هــذه الحــاالت ،ونظـرا ألن الســوق ينتــج فقــط عــى ضــوء املنافــع
الخاصــة ،فــإن كميــة اإلنتــاج تكــون أقــل مــن األمثــل االجتامعــي.
خــذ التعليــم عــى ســبيل املثــال .عندمــا يســتثمر شــخص مــا يف
تعليــم نفســه فانــه يهــدف اىل تحقيــق منفعتــه الخاصــة .ولكــن
الفــرد املتعلــم يــرك أيضــا أث ـرا ايجابيــا عــى املجتمــع ككل .هــذا
يعنــي أن املجتمــع لــه أيضــا مصلحــة يف زيــادة تعليــم األفــراد.
الســوق الحــر ال يقــوم “بإنتــاج” التعليــم ســوى عــى ضــوء املصالــح
الخاصــة الضيقــة ،أي ال ينتــج الكميــة الكافيــة مــن املتعلمــن.
واألمــر ذاتــه يصــدق عــى تدريــب العــال ،اذ نظ ـرا ً الن املصانــع
ال تســتفيد مــن كامــل مــا تنفقــه عــى تعليــم وتدريــب عاملهــا
(الذيــن ميكــن أن يغــادروا للعمــل يف أماكــن أخــرى) ،فإنهــا ال
تســتثمر مبــا فيــه الكفايــة يف التعليــم والتدريــب :املنفقــة الخاصــة
للرشكــة مــن تدريــب العــال هــي أقــل مــن املكاســب االجتامعيــة.
وكذلــك الحــال بالنســبة للرعايــة الصحيــة .وكلــا فشــل الســوق

يف إنتــاج الكميــات االجتامعيــة املثــى مــن ســلعة أو خدمــة مــا،
كلــا اســتدعى األمــر التدخــل مــن الحكومــة لضــان اإلنتــاج عــى
املســتوى األمثــل االجتامعــي.

فشل السوق :االحتكار الطبيعي ()Natural Monopoly
تتميــز بعــض النشــاطات االقتصاديــة بــأن تكاليــف تأسيســها عاليــة
للغايــة وأن وفــورات الحجــم ( )Economies of scaleفيهــا مرتفعة
أيضــا ،وهــذا يعنــي أنــه كلــا توســع اإلنتــاج كلــا انخفضــت
تكاليــف انتــاج الوحــدة مــن الخدمــة .وتوفــر هــذه املواصفــات
الفرصــة أمــام رشكــة واحــدة (أو بضــع رشكات) الحتــكار كامــل
الســوق والحيلولــة دون دخــول رشكات أخــرى ملنافســتها .وهــذا
شــكل آخــر مــن أشــكال “فشــل الســوق” ،وهــو مــا يتطلــب تدخــل
الدولــة ،امــا لتحمــل أعبــاء توفــر الخدمــة عوضــا عــن املحتكــر
الخــاص ،أو لوضــع الترشيعــات لضبــط عمــل الســوق والحيلولــة
دون اســتغالل الرشكــة ملوقعهــا االحتــكاري .شــبكات توزيــع املــاء
والكهربــاء وشــبكات املجــاري ،وخطــوط املــرو والســكك الحديديــة،
وأنابيــب نقــل الغــاز والنفــط هــي أمثلــة عــى النشــاطات التــي
تحمــل مواصفــات االحتــكار الطبيعــي.
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املؤرشات االقتصادية الرئيسية يف فلسطني 2018 - 2014
املؤرش

2014

2015

2016

2017

السكان (ألف نسمة)

2018

*

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

فلسطني
الضفة الغربية
قطاع غزة

4,429.1
2,696.7
1,732.4

4,530.4
2,750.0
1,780.4

4,632.0
2,803.4
1,828.6

4,733.4
2,856.7
1,876.7

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

917.0
45.8
26.9
17.7
43.9

963.0
45.8
25.9
17.3
41.0

980.5
45.8
26.9
18.2
41.7

948.7
45.3
28.4
18.7
44.4

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

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

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

باألسعار الجارية
باألسعار الثابتة (أسعار )2015

3,051.7
2,940.7

امليزان التجاري
ميزان الدخل
ميزان التحويالت الجارية
ميزان الحساب الجاري

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

3,198.4 3,254.6 3,080.1 2,973.1
3,021.4 3,072.4 3,044.4 2,973.1
ميزان املدفوعات (مليون دوالر)
()1427.2( )1,359.3( )1,386.6( )5,827.5( )5,374.2( )5,246.2( )5,199.6
603.7
568.9
544.3 2,393.9 1,992.0 1,896.0 1,712.2
450.2
348.3
538.7 1,774.4 1,818.6 1,408.6 1,421.4
()373.3( )442.1( )303.6( )1,659.2( )1,563.6( )1,941.6( )2,066.0

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

4,915.3
2,953.9
1,961.4

4,778.6
2,880.9
1,897.7

4,808.8
2,897.0
1,911.8

4,838.9
2,913.1
1,925.8

4,869.3
2,929.3
1,940.0

4,900.0
2,945.7
1,954.3

955,8
46.3
30.8
17.6
52.0

966.4
43.9
27.7
16.9
45.0

935.4
45.4
30.2
18.3
49.1

921.7
45.9
32.4
19.1
53.7

960.7
46.9
31.7
17.3
54.9

1,005.3
47.1
29.1
16.1
50.5

3,728.8 14,615.9 14,498.1 13,425.7
3,173.8 13,110.3 12,844.7 12,337.7
1,068.6 3,828.1 3,809.8 3,530.3
894.9 3,536.0 3,305.6 2,827.0
717.9 2,903.5 2,692.7 2,381.0
2,104.5 8,730.9 8,066.7 7,626.7

3,689.9
3,182.9
977.5
876.7
713.0
2,072.3

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

3,659.8
3,316.9
957.7
916.1
707.0
2,227.7

3,706.7
3,352.0
988.6
905.9
769.2
2,289.4

828.6
772.4

815.4
746.2

781.5
735.8

798.3
760.5

803.2
778.9

()1,520.6
608.8
467.1
()444.7

()1,520.3
612.4
508.8
()1399.

3.512
4.953
0.43

3.461
4.881
()0.60

3.573
5.037
0.26

3.635
5.127
0.49

3.704
5.224
0.01

976.9
1,059.7
113.4
()196.2
254.2
58.0
2,543.2

991.0
930.8
45.6
14.6
87.2
101.7
2,448.8

862.3
879.3
59.0
()76.0
159.8
83.8
2,367.6

938.6
910.5
63.8
()35.7
194.2
158.4
2,352.3

677.7
941.8
109.3
()373.4
226.2
()147.2
2,369.6

16,179.4
1,863.9
12,194.2
8,293.6

16,128.9
1,911.5
12,227.3
8,437.9

سوق العمل

الحسابات القومية (مليون دوالر)

الناتج املحيل للفرد (دوالر)

أسعار الرصف والتضخم

3.577
5.046
1.73

3.884
5.483
1.43

3.840
5.418
()0.22

3.603
5.083
0.21

صايف اإليرادات املحلية (مبا فيها املقاصة) 2,784.8
3,435.0
النفقات الجارية
164.1
النفقات التطويرية
()814.3
فائض/عجز املوازنة الكيل (قبل املنح)
1232.0
إجاميل املنح واملساعدات
417.6
فائض /عجز املوازنة الكيل (بعد املنح)
2,216.8
الدين العام الحكومي

2,890.2
3,424.3
176.7
()710.9
799.0
88.1
2,537.2

3,551.0
3,659.3
216.5
()324.7
766.9
442.3
2,483.8

3,656.5
3,791.4
255.3
()390.2
719.8
329.5
2,543.2

3,460.2
3,662.7
279.7
()482.3
672.5
190.2
2,369.6

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

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

14,196.4
1,682.4
10,604.6
6,871.9

15,850.2
1,892.7
11,982.5
8,026.0

15,763.0 15,916.7 15,850.2 16,128.9
1,819.7 1,926.8 1,892.7 1,911.5
11,992.6 12,002.3 11,982.5 12,227.3
8,260.0 8,175.4 8,026.0 8,437.9

موجودات /مطلوبات املصارف
حقوق امللكية
ودائع الجمهور
التسهيالت االئتامنية

3.593
5.067
()0.19

املالية العامة (عىل األساس النقدي ،مليون دوالر)

القطاع املرصيف (مليون دوالر)

تغطي البيانات األرايض الفلسطينية باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إرسائيل عام ( 1967باستثناء بيانات البطالة والسكان).
.1معدّل التضخم محسوب عىل أساس مقارنة متوسط األرقام القياسية ألسعار املستهلك يف كل سنة (كل ربع) مع متوسطها يف السنة (الربع) السابقة.
.2أرقام  2018هي بيانات أولية عرضة للتنقيح والتعديل.
األرقام بني األقواس هي أرقام سالبة
البيانات املوجودة يف الجدول حسب آخر تحديث متوافر للبيانات من مركز اإلحصاء وسلطة النقد وهيئة سوق رأس املال.

