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الناتــج املحــي اإلجــايل :شــهد الناتــج املحــي اإلجــايل يف الربــع الثــاين
 2019باألســعار الثابتــة منــوا ً مبعــدل  %2.5مقارنــة مــع الربــع املناظــر 2018
وتراجعــا مبعــدل  %2مقارنــة مــع الربــع الســابق ،ووصــل إىل نحــو  3.4مليــار
دوالر .وتحقــق الرتاجــع نتيجــة انكــاش يف الضفــة الغربيــة بنحــو %1.6
حصــة الفــرد مــن
وبنحــو  %3.5يف قطــاع غــزة ،وهــو مــا انعكــس يف تراجــع ّ
الناتــج املحــي اإلجــايل بنســبة  %2.2يف الضفــة الغربيــة (إىل  1,025دوالر)،
وبنســبة  %4.2يف قطــاع غــزة (إىل  343دوالر) بــن الربعــن املتالحقــن.
التشــغيل والبطالــة :انخفــض معــدل البطالــة يف فلســطني بنحــو  0.8نقطــة
مئويــة بــن الربعــن الثــاين واألول  2019ووصــل إىل  %15.0( %26يف الضفــة
و %46.7يف القطــاع) .وبلــغ متوســط األجــر اليومــي يف فلســطني 127.4
شــيكل ،موزع ـاً بــن  116.6للعاملــن يف الضفــة ،و 62.5للعاملــن يف القطــاع
و 254.0للعاملــن يف ارسائيــل واملســتعمرات .كــا وصلت نســبة املســتخدمني
بأجــر يقــل عــن الحــد األدىن لألجــور يف القطــاع الخــاص إىل  %29( %27بــن
اإلنــاث ،و %27بــن الذكــور).
املاليــة العامــة :انخفــض صــايف اإليـرادات العامــة واملنــح بنحــو  %57يف الربع
الثــاين  2019مقارنــة بالربــع الســابق لتبلــغ  1.2مليــار شــيكل نتيجــة توقــف
إي ـرادات املقاصــة ،كــا انخفضــت إي ـرادات الجبايــة املحليــة بنســبة ،%42
باملقابــل ارتفعــت املنــح واملســاعدات الخارجيــة مبقــدار الضعــف ،خــال
نفــس الفــرة .مــن جهــة أخــرى ،شــهدت النفقــات العامــة انخفاضــا بنســبة
 %12لتبلــغ حــوايل  2.3مليــار شــيكل (أســاس نقــدي) .ووصلــت املتأخ ـرات
املرتتبــة عــى الحكومــة خــال هــذا الربــع إىل  1.4مليــار شــيكل ،كــا ارتفــع
الديــن العــام الحكومــي بنحــو  %12مقارنــة بالربــع الســابق ليبلــغ نحــو 9.4
مليــار شــيكل.
القطــاع املــريف :ارتفعــت التســهيالت االئتامنيــة يف الربــع الثــاين 2019
بنحــو  %4.3مقارنــة بالربــع الســابق لتصــل إىل نحــو  8.9مليــار دوالر .كــا
بلغــت أربــاح املصــارف يف هــذا الربــع  36.9مليــون دوالر ،وهــذا أقــل بنحــو
 %23مــن األربــاح يف الربــع الســابق ،ونحــو  %13مقارنــة بالربــع املناظــر.
بورصــة فلســطني :بلغــت القيمــة الســوقية ألســهم الــركات املدرجــة يف
بورصــة فلســطني  3.7مليــار دوالر نهايــة الربــع الثــاين  2019منخفض ـ ًة مبــا
نســبته  %1مقارنــة مــع الربــع الســابق .وأغلــق مــؤرش القــدس عنــد حاجــز
 519.8نقطــة بانخفــاض قــدره  %2مقارنــة مــع الربــع الســابق.
التضخــم واألســعار :شــهد االقتصــاد الفلســطيني يف الربــع الثــاين 2019
تضخـاً موجبـاً (ارتفــاع يف األســعار) مبعــدل  %1.54مقارنــة بالربــع الســابق.
وبالتــايل فــإ ّن القــوة الرشائيــة انخفضــت بنفــس املعــدل بــن الربعــن ملــن
يتلقــون ويرصفــون دخلهــم بالشــيكل .أ ّمــا الذيــن يتلقــون دخلهــم بالــدوالر
والدينــار وينفقــون كامــل مرصوفاتهــم بالشــيكل ،فــإ ّن قوتهــم الرشائيــة
انخفضــت أيضــاً بنحــو  %2.94نتيجــة التضخــم وانخفــاض معــدل رصف
الــدوالر مقابــل الشــيكل.
مي ـزان املدفوعــات :وصــل العجــز الجــاري يف الربــع الثــاين  2019إىل 403.1
مليــون دوالر ( %10.8مــن الناتــج املحــي اإلجــايل) ،وذلــك نتيجــة عجــز
يف الـــميزان التجــاري ( 1.5مليــار دوالر) ،مقابــل فائــض يف ميــزان الدخــل
والتحويــات الجاريــة ( 1,087مليــون دوالر).
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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يوضــح الشــكل  1-1اتســاع الفجــوة بــن مســاهمة الضفــة الغربيــة
ومســاهمة قطــاع غــزة يف الناتــج املحــي اإلجــايل لفلســطني خــال العقــد
املــايض .وتبلــغ حصــة قطــاع غــزة اآلن نحــو خُمــس الناتــج املحــي اإلجــايل
حصــة قطــاع غــزة مــن الناتــج
لفلســطني .ويالحــظ مــن الشــكل  2-1أ ّن ّ
املحــي اإلجــايل لفلســطني انخفضــت بشــكل طفيــف يف الربــع الثــاين
حصــة الفــرد مــن
 2019مقارنــة مــع الربــع الســابق .ولكــن الفجــوة بــن ّ
الناتــج املحــي اإلجــايل يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة تقلصــت قليـاً بني

ﻗطﺎع ﻏزة

500

اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐرﺒﯿﺔ*

حصــة الفــرد
الربعــن ،مبقــدار  8دوالر ،ووصلــت إىل  682دوالر .وبهــذا فــإن ّ
يف قطــاع غــزة مــن الناتــج املحــي اإلجــايل باتــت حــوايل ثُلــث حصــة
الفــرد يف الضفــة الغربيــة ،نحــو .%33.5

بنية الناتج املحيل اإلجاميل
حصــة األنشــطة اإلنتاجيــة يف الناتــج املحــي اإلجــايل لفلســطني
ارتفعــت ّ
بنحــو  0.6نقطــة مئويــة بــن الربــع الثــاين  2019والربــع األول 2019
نتيجــة ارتفــاع مســاهمة أنشــطة التعديــن والصناعــة التحويليــة ونشــاط
اإلنشــاءات ،كــا ارتفعــت حصــة نشــاط الخدمــات بنحــو  0.4نقطــة
مئويــة ،بينــا انخفضــت حصــة أنشــطة التجــارة والنقــل واملعلومــات
واملاليــة مبقــدار  0.7نقطــة مئويــة .كــا انخفضــت حصــة اإلدارة العامــة
والدفــاع بنحــو طفيــف (أنظــر الشــكل .)3-1

اﻟرﺒﻊ اﻷول 2019

اﻟرﺒﻊ اﻟﺜﺎﻨﻲ 2019
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(*) البيانات باستثناء الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إرسائيل عام .1967
 -1مصــدر األرقــام يف هــذا القســم :الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني .2019 ،إحصــاءات
الحســابات القوميــة الربعيــة .2019 - 2000 ،رام اللــه ،فلســطني.
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شكل  :2-1توزّع الناتج املحيل اإلجاميل بني الضفة الغربية* وقطاع غزة (بأسعار  2015الثابتة) (نسبة مئوية)
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جدول  :1-1نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل
(أسعار ثابتة ،سنة األساس ( )2015دوالر)
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أ ّدى االنخفــاض يف الناتــج املحــي بــن الربعــن املتالحقــن ،إىل جانــب
حصــة الفــرد مــن الناتــج املحــي بنحــو
الزيــادة يف الســكان ،إىل انخفــاض ّ
( %2.6انخفــاض بنحــو  %2.2يف الضفــة وانخفــاض بنحــو  %4.2يف القطاع).
حصــة الفــرد عــى حالهــا تقريبـاً
أمــا بــن الربعــن املتناظريــن فلقــد ظلــت ّ
(أنظــر الجــدول .)1-1

4,000

566

شــهد الناتــج املحــي اإلجــايل ،أو القيمــة النقديــة لكافّــة أنــواع البضائــع
والخدمــات التــي يتــم إنتاجهــا يف االقتصــاد الفلســطيني ،انخفاض ـاً للربــع
الثــاين عــى التــوايل ،إذ انخفــض بنحــو  %2خــال الربــع الثــاين  2019مقارنة
مــع الربــع الســابق ليصــل إىل  3,434.7مليــون دوالر (مقاســاً باألســعار
الثابتــة لعــام  .)2015وتــوزّع هــذا االنخفــاض بــن  %1.6يف الضفــة الغربيــة
و %3.5يف قطــاع غــزة (انظــر الشــكل  .)1-1أمــا باملقارنــة مــع الربــع
املناظــر مــن العــام الســابق فلقــد شــهد الناتــج املحــي منــوا ً بنحــو .%2.5

شكل  :1-1الناتج املحيل اإلجاميل يف فلسطني يف أرباع متناظرة*
(مليون دوالر بأسعار  2015الثابتة)
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شكل  :3-1التوزيع املئوي ملساهامت األنشطة يف الناتج املحيل اإلجاميل
(أسعار ثابتة ،سنة األساس )2015
ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌوﯿﺔ)(%
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جدول  :2-1توزع الزيادة يف اإلنفاق عىل الناتج املحيل اإلجاميل
بني الربع الثاين  2018والربع الثاين ( 2019مليون دوالر)
االستخدام النهايئ

القيمة

املساهمة يف منو الناتج املحيل%

الزيادة يف االستهالك الخاص
الزيادة يف االستثامر
االنخفاض يف االستهالك العام
الزيادة يف الصادرات
الزيادة يف الواردات ()-
التغري يف صايف السهو والخطأ
الناتج املحيل اإلجاميل

134.3
33.1
()25.2
10.4
()84.2
15.0
83.4

4.0
1.0
()0.7
0.3
()2.5
0.4
2.5

مالحظة :األرقام والنسب بني األقواس هي قيم سالبة.

اإلنفاق عىل الناتج املحيل
بلغــت الزيــادة املطلقــة يف قيمــة الناتــج املحــي اإلجــايل بــن الربعــن
الثــاين  2018والثــاين  2019نحــو  83.4مليــون دوالر .وتحقــق هــذا نتيجــة
ارتفــاع اإلنفــاق االســتهاليك الخــاص بنحــو  134.3مليــون دوالر ،واالســتثامر
بنحــو  33.1مليــون دوالر ،والصــادرات بنحــو  10.4مليــون دوالر ،بينــا
انخفــض اإلنفــاق االســتهاليك العــام بنحــو  25.2مليــون دوالر .وتــم موازنــة
نحــو  %55مــن الزيــادة الصافيــة يف الطلــب الــكيل مــن ارتفــاع الــواردات،
التــي ازدادت مبقــدار  84.2مليــون دوالر كــا يوضــح الجــدول  .2-1أي
أ ّن جــزءا ً كبــرا ً مــن الزيــادة يف الطلــب الــكيل تــم إشــباعه مــن زيــادة
االســترياد (راجــع تعريــف مكونــات الحســابات القوميــة يف عــدد املراقــب
رقــم .)52

جــاءت مســاهمة مكونــات الناتــج املحــي اإلجــايل يف النمــو بــن
الربعــن املتناظريــن عــى النحــو اآليت :ســاهم اإلنفــاق االســتهاليك الخــاص
واالســتثامر والتصديــر يف منــو الناتــج املحــي بنحــو  ،%5.3بينــا أدى
اإلنفــاق االســتهاليك العــام والــواردات اىل تراجــع الناتــج املحــي اإلجــايل
بنحــو  %3.2ليبلــغ املجمــوع الصــايف نحــو  %2.5وهــو مــا ميثــل النمــو بــن
الربعــن املتناظريــن كــا ذكرنــا ســابقاً (أنظــر الجــدول .)1-2

صندوق  :1توقعات النمو يف دول “املينا” :االنطالقة الرقمية رضورية لرفع إنتاجية العمل
دعــى مكتــب البنــك الــدويل ملنطقــة املينــا زعــاء دول الــرق األوســط
وشــال إفريقيــا إىل وضــع أهــداف طموحــة ،ولكــن قابلــة للتحقيــق يف
مجــال االقتصــاد الرقمــي .وذكــر املكتــب أنّــه إذا مــا متكنــت دول املينــا
مــن تحقيــق هــذه األهــداف فإنهــا ســتتخطى الكثــر مــن الــدول املتقدمــة
مــن حيــث نطــاق التغطيــة وجــودة خدمــات الهواتــف املحمولــة وشــبكة
النطــاق العريــض .كــا ســوف تســجل تطــورا ً ملحوظــاً يف خدمــات
املدفوعــات الرقميــة .ووفــر التقريــر الجديــد للمكتــب تحليــاً نظريــاً
متامســكاً ومفص ـاً ألهميــة االنطالقــة (أو الثــورة) الرقميــة يف دول املينــا.
وبــن أ ّن تقليــص حساســية تأثــر اقتصاديــات املنطقــة تجــاه الهــزات
ّ
الطارئــة ،الداخليــة والخارجيــة ،يعتمــد بشــكل وثيــق عــى النجــاح يف
خلــق اقتصــاد رقمــي متطــور ،إىل جانــب غــره مــن اإلصالحــات الهيكليــة.
ووصــل التحليــل إىل أ ّن صلــة الوصــل بــن تقليــص حساســية التعــرض
لله ـزات االقتصاديــة واالنطالقــة الرقميــة هــي يف التطــور الــذي ميكــن أن
1
تجلبــه الثــورة الرقميــة عــى إنتاجيــة العمــل الكليــة.
مــن ناحيــة أخــرى وضــع تقريــر مكتــب البنــك الــدويل ملنطقــة الــرق
األوســط وشــال إفريقيــا توقعــات ملعــدالت النمــو يف دول املنطقــة خــال
1 World Bank (2019): Reforms and External Imbalances: The Labor-Productivity
Connection in the Middle East and North Africa.
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/31445/211408AR.
pdf?sequence=12&isAllowed=y

الســنوات  .2021 - 2019وذكــر أ ّن معــدل منــو الناتــج املحــي اإلجــايل
الحقيقــي يف املنطقــة يف  2019لــن يزيــد عــى  ،%1.5وهــو أقــل مــن
املعــدل املتواضــع  %1.6الــذي تحقــق يف العــام  .2018ومعــدل النمــو
املتوقــع هــذا ســوف يتحقــق أساسـاً مــن النمــو املرتفــع يف بعــض الــدول
املســتوردة للنفــط يف املنطقــة ،مثــل مــر ،التــي تبلــغ حصتهــا مــن
إجــايل الناتــج املحــي للمنطقــة نحــو .%8
يــوزع تقريــر البنــك الــدويل دول مجموعــه “املينــا” إىل ثــاث مجموعــات
فرعيــة :دول مجلــس التعــاون الخليجــي املصــدرة للنفــط ( 6دول)،
والــدول الناميــة املصــدرة للنفــط ( 5دول تضــم الجزائــر وإيـران والعـراق
وليبيــا واليمــن) ،واخــرا ً الــدول الناميــة املســتوردة للنفــط ( 7دول مبــا
فيهــا الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة).

دول مجلس التعاون
ارتفــع متوســط ســعر برميــل النفــط (برنــت) مبقــدار  %31يف العــام 2018
عــن الســنة الســابقة ،ووصــل إىل  71دوالر .ولكــن الســعر عــاد وانخفــض
بشــكل حــاد مطلــع  2019إىل  53دوالر ،ولكنــه تحســن يف مطلــع آذار.
ويتوقــع التقريــر أ ّن يبلــغ متوســط الســعر يف العــام  2019نحــو  65دوالر.
وســيرتافق هــذا مــع متوســط معــدل منــو يبلــغ  %2.1يف العــام 2019
يف دول مجلــس التعــاون ،مقارنــة مــع تراجــع مبعــدل  %0.2يف العــام
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 .2017وعــودة النمــو االيجــايب ،وإ ّن كان بشــكل متواضــع ،يعــود أساس ـاً
عــى الجهــود التــي بذلتهــا هــذه الــدول لزيــادة إيراداتهــا غــر النفطيــة
(مثــل تطبيــق رضيبــة القيمــة املضافــة يف كافــة دول املجلــس ،وتطبيــق
رضيبــة عــى العاملــن األجانــب يف الســعودية واإلمــارات ،وتقليــص دعــم
املحروقــات يف الســعودية وعــان) .كــا ســوف يســاهم يف تحقيــق النمــو
التوســع الكبــر يف نشــاطات التشــييد يف كل مــن اإلمــارات (بالعالقــة مــع
اكســبو  )2020ويف قطــر (بالعالقــة مــع إقامــة كأس العــامل لكــرة القــدم
يف .)2022

دول النفط النامية
ســتعاين هــذه الــدول مــن منــو ســالب باملتوســط يبلــغ ( %0.9و%2.4
يف دخــل الفــرد) يف العــام  .2019وهنــاك تبايــن كبــر يف معــدالت النمــو
للــدول املنفــردة يف هــذه املجموعــة .إذ يف حــن يتوقــع أ ّن تعــاين إي ـران
مــن تراجــع كبــر (منــو ســالب مبعــدل  ،)%3.8يتوقــع أ ّن يشــهد الع ـراق
منــوا ً مرتفعـاً نســبياً يبلــغ  .%2.8كــا يتوقــع أ ّن تشــهد اليمــن وليبيــا منــوا ً
ملحوظـاً يف حــال تــم التوصــل إىل تســويات بــن األطـراف املتحاربــة فيهام.

دول املينا املستوردة للنفط
يرتبــط النمــو يف دول هــذه املجموعــة جزئياً بالنمــو يف دول املينــا النفطية،
بســبب تدفــق االســتثامرات املبــارشة وتحويــات العــال .ومــن املتوقــع أ ّن
تنمــو هــذه الــدول باملتوســط عــى معــدل  %4يف العــام  ،2019وهــذا
معــدل أعــى بقليــل عــن املعــدل يف الســنة الســابقة ( .)%3.8ولقــد أدى
التدفــق الكبــر للســياح إىل كل مــن مــر وتونــس يف العــام  2018إىل
تحســن معــدل النمــو فيهــا وإىل تقليــص عجــز ميـزان املدفوعــات (مــن
 %6.1يف العــام  2017إىل عجــز متوقــع يبلــغ  %2.5يف  2019يف مــر
مث ـاً) .ويتوقــع أن يكــون أداء االقتصــاد املــري األفضــل بــن دول هــذه
املجموعــة يف ( 2019منــو مبعــدل  ،)%5.5نتيجــة التوســع يف إنتــاج الغــاز
الطبيعــي وتوســع الســياحة وزيــادة اإلنفــاق االســتثامري بشــكل عــام .كــا
أن ارتفــاع اإليـراد مــن رضيبــة القيمــة املضافــة ورضائــب الدخــل ســيكون
أكــر مــن زيــادة اإلنفــاق .وهــذا ،إىل جانــب تقليــص فاتــورة دعــم الغــذاء

واملحروقــات ،ســوف ينعكــس يف تقليــص عجــز املوازنــة يف مــر مــن نحــو
 %11مــن الناتــج املحــي اإلجــايل يف  2017إىل  %8.6يف  .2019باملقابــل
ســيواجه لبنــان تحديــات كبــرة بســبب عــبء الديــن املرتفــع ( %151مــن
الناتــج املحــي اإلجــايل) وعجــز موازنــة يصــل إىل  %12.4مــن الناتــج يف
 .2019ويذكــر أن نحــو الثلــث مــن اإلنفــاق العــام يذهــب لخدمــة الديــن
يف لبنــان .ويتوقــع أ ّن يشــهد املغــرب منــوا ً مبقــدار  %2.9وتونــس %2.7
وجيبــويت .%7

النمو يف دخل الفرد
بطبيعــة الحــال فــإن منــو دخــل الفــرد يف دول املينــا ســيكون أدىن بشــكل
ملحــوظ مــن معــدل النمــو العــام ،ويعــود ذلــك عــى الزيــادة الحــادة
يف عــدد الســكان يف كافــة الــدول ،مبــا فيهــا دول مجلــس التعــاون .عل ـاً
بــأ ّن منــو الســكان يف منطقــة املينــا هــو األعــى بــن كل مناطــق العــامل.
ومــن املتوقــع أال يزيــد منــو دخــل الفــرد خــال  2019عــى  %0.3يف دول
مجلــس التعــاون ،ولكنــه ســرتفع إىل  %1.5-1.2يف الســنتني التاليتــن .أمــا
يف دول املينــا املســتوردة للنفــط فــإن دخــل الفــرد سيشــهد منــوا ً عــى
معــدل  %2.6يف  ،2019وعــى معــدالت أعــى تزيــد عــى  %3يف الســنتني
الالحقتــن .وتبــدو الصــورة ســوداوية بالنســبة لتوقعــات منــو دخــل الفــرد
يف دول املينــا الناميــة املصــدرة للنفــط ،إذ يتوقــع أ ّن ينحــدر الدخــل
مبعــدل  %2.4يف العــام ( 2019أساســاً بســبب مــن انخفاضــه يف إيــران
عــى معــدل  )%4.8وســوف يعــاين مــن ركــود يف الســنوات الالحقــة.
ويوضــح الجــدول  1أ ّن دول املينــا ســوف تســتمر يف املعانــاة مــن عجــز
كبــر يف موازيــن املدفوعــات ،يصــل إىل  %4مــن الناتــج املحــي للمنطقة يف
( 2019عــى الرغــم مــن الفائــض بنســبة  %2.6يف دول مجلــس التعــاون).
كــا أ ّن مجموعــات الــدول الفرعيــة الثــاث يف منطقــة املينــا ســتعاين مــن
عجــوز حــادة يف املوازنــات الحكوميــة تصــل إىل  %7-6يف  2019يف كل مــن
الــدول الناميــة املســتوردة واملصــدرة للنفــط ،مقابــل نحــو نصــف هــذا
املســتوى يف دول مجلــس التعــاون.

جدول  :1توقعات البنك الدويل للنمو وللميزان الخارجي واملوازنة يف دول املينا
منو الناتج املحيل اإلجاميل
الحقيقي للفرد %
2021 2020 2019 2018
1.3 2.1 0.6- 0.4متوسط دول املينا
1.2 1.5 0.3 0.0
 مجلس التعاون0.1 1.6 2.4- 1.8 دول نامية مصدرة للنفط دول نامية مستوردة للنفط 3.4 3.1 2.6 2.21.0- 1.6- 2.2- 2.7* الضفة والقطاع

امليزان الجاري ( %من ن.م.ا).
2020 2019 2018
3.2- 4.0- 2.15.9
6.2 7.1
2.1- 3.3- 0.25.0- 5.3- 5.79.1- 10.3- 12.2-

أرقام  2018متوقعة ويقيه األرقام تنبوئية .وسوريا مستثناة من الجدول بسبب نقص املعلومات.

املوازنة ( %من ن.م.ا).

2021 2020 2019 2018 2021
5.0- 5.2- 6.3- 4.3- 3.01.6- 2.1- 3.2- 3.1- 5.4
4.4- 4.7- 6.0- 2.5- 1.95.9- 6.2- 6.9- 7.5- 4.76.5- 6.5- 6.5- 5.2- 8.4-
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 -2سوق العمل

1

القــوة البرشيــة ،حســب تعريــف الجهــاز املركــزي لإلحصــاء ،هــي
عــدد الســكان الذيــن تزيــد أعامرهــم عــى  15ســنة .بلغــت القــوة
البرشيــة يف فلســطني  3,053ألــف شــخص يف الربــع الثــاين .2019
أ ّمــا القــوى العاملــة ،وهــي عــدد األشــخاص العاملــن والذيــن
يبحثــون عــن عمــل ،فلقــد بلــغ  1,350ألــف شــخص .وتتــوزع
القــوى العاملــة بــن العاملــن والعاطلــن عــن العمــل .وعــى ذلــك
فــإ ّن الفــارق بــن القــوى العاملــة وعــدد العاملــن يقيــس أعــداد
العاطلــن .ويوضّ ــح الشــكل  1-2العالقــة بــن هــذه املتغ ـرات مــع
عــدد الســكان الــكيل ،يف الربــع الثــاين .2019

شكل  :1-2عدد السكان والقوة البرشية وعدد العاملني
يف فلسطني (الربع الثاين  ،)2019ألف شخص
ﻋدد اﻟﺴﻛﺎن
4,961.3
اﻟﻘوة
اﻟﺒﺸرﯿﺔ
3,053.2

اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ
1,349.6

الربع الثاين 2019
يالحــظ مــن الشــكل ( )1-2أ ّن نســبة املشــاركة يف ســوق العمــل
الفلســطيني (أي نســبة القــوة العاملــة إىل القــوة البرشيــة) بلغــت
نحــو  %44يف الربــع الثــاين  .2019وهــي مشــابهة للمعــدل العــام
يف منطقــة الــرق األوســط ،إذ بلغــت النســبة يف تركيــا مثـاً .%48
ولكنهــا منخفضــة مقارنــة باملســتويات العامليــة .فقــد بلغــت هــذه
النســبة يف دول امريــكا الالتينيــة  ،%63و %61يف كوريــا الجنوبيــة.
وهــذا يعــود باألســاس إىل إنخفــاض مشــاركة اإلنــاث يف ســوق
العمــل يف فلســطني (راجــع الصنــدوق عــن نســبة مشــاركة اإلنــاث
يف ســوق العمــل يف املراقــب االقتصــادي الربعــي عــدد .)51

ﻋدد اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن
998.1

شكل  :2-2التوزيع النسبي للعاملني حسب مكان العمل
وحسب القطاع الربع الثاين ( 2019نسبة مئوية)
إﺴراﺌﯿل واﻟﻤﺴﺘﻌﻤرات،

ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌوﯿﺔ )(%
100

ﻏﯿرﻫﺎ% 16.7 ،

% 13.1

ﻗطﺎع ﻏزة% 25.1 ،

توزيع العاملة

80
60

ارتفــع عــدد العاملــن يف فلســطني مبقــدار  %1.2بــن الربــع االول
 2019والربــع الثــاين  ،2019ووصــل إىل  998ألــف .وتــوزّع هــؤالء
حســب مــكان العمــل بــن  %62يف الضفــة و %25يف القطــاع و%13
(أو نحــو  131ألــف) عامــل يف إرسائيــل واملســتعمرات .أ ّمــا بالنســبة
لتوزيــع العاملــن حســب القطــاع يف الربــع الثــاين  ،2019فــإ ّن نحــو
خُمــس العاملــن كانــوا يعملــون يف القطــاع العــام ،وترتفــع هــذه
النســبة إىل  %37يف قطــاع غــزة (أنظــر الشــكل .)2-2

ﻗطﺎع ﺨﺎص% 62.8 ،
40
اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐرﺒﯿﺔ% 61.8 ،
20
ﻗطﺎع ﻋﺎم% 20.5 ،
0

يعــرض الشــكل  3-2التوزيــع القطاعــي للعاملــن (مبــا فيهــم البطالة

العاملــن يف إرسائيــل واملســتعمرات) يف كل مــن الضفــة الغربيــة
وقطــاع غــزة يف الربــع الثــاين  .2019بلغــت نســبة العاملــن يف
قطاعــات الخدمــات يف فلســطني يف الربــع الثــاين  2019نحــو %36
حصــة
( %29يف الضفــة الغربيــة و %55يف قطــاع غــزة) .كــا بلغــت ّ
العاملــن يف قطــاع البنــاء والتشــييد  %17مــن اجــايل العاملــن
يف فلســطني ( %21مــن العاملــن يف الضفــة و %4يف قطــاع غــزة).
يف حــن تقاربــت نســبة تشــغيل العاملــن يف التجــارة واملطاعــم
والفنــادق يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،حــوايل ،%23
و %21عــى التــوايل .أ ّمــا نســبة العاملــن يف الزراعــة فلقــد بلغــت
 %6و %4يف الضفــة والقطــاع .بينــا تباينــت نســبة العاملــن يف
قطاعــي املحاجــر والصناعــة التحويليــة بــن الضفــة الغربيــة وقطــاع
غــزة ،إذ بلغــت النســبة  %15يف الضفــة مقابــل  %7يف القطــاع
(أنظــر الشــكل .)3-2
 -1مصــدر األرقــام يف هــذا القســم :الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني  ،2019مســح
القــوى العاملــة ،رام الله-فلســطني.

بلــغ عــدد العاطلــن عــن العمــل يف فلســطني  352ألــف شــخص يف
الربــع الثــاين  .2019أمــا مع ـ ّدل البطالــة (أي نســبة العاطلــن عــن
العمــل إىل عــدد األفـراد يف القــوى العاملــة) فلقــد وصــل إىل %26.0
يف الربــع الثــاين  ،2019وهــو أدىن بنحــو  1.4نقــاط مئويــة عــا كان
عليــه يف الربــع املناظــر مــن العــام  ،2018وأدىن بنحــو  0.8نقطــة
مئويــة عــن الربــع الســابق .جــاء االنخفــاض يف معــدل البطالــة
يف فلســطني بــن الربعــن املتناظريــن نتيجــة انخفــاض البطالــة يف
الضفــة الغربيــة بــن الذكــور واإلنــاث .مقابــل ارتفاعهــا يف قطــاع
غــزة ،عنــد الذكــور واإلنــاث أيض ـاً (أنظــر الجــدول .)1-2
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شكل  :3-2التوزيع النسبي للعاملني يف فلسطني حسب النشاط االقتصادي ،الربع الثاين ( 2019نسبة مئوية )%
اﻟزراﻋﺔ واﻟﺼﯿد واﻟﺤراﺠﺔ

اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐرﺒﯿﺔ

ﻤﺤﺎﺠر وﺼﻨﺎﻋﺔ ﺘﺤوﯿﻠﯿﺔ

اﻟزراﻋﺔ واﻟﺼﯿد
ﻤﺤﺎﺠر وﺼﻨﺎﻋﺔ
ﺘﺤوﯿﻠﯿﺔ

ﻗطﺎع ﻏزة

%4

%7

واﻟﺤراﺠﺔ

اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﯿﯿد

ﺨدﻤﺎت وﻏﯿرﻫﺎ

%6

% 29

% 15

%4

ﺨدﻤﺎت وﻏﯿرﻫﺎ

اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﻤطﺎﻋم

% 55

واﻟﻔﻨﺎدق
% 21

اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﯿﯿد
% 21

اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﻤطﺎﻋم
واﻟﻔﻨﺎدق
% 23

اﻟﻨﻘل واﻟﺘﺨزﯿن

اﻟﻨﻘل واﻟﺘﺨزﯿن

واﻻﺘﺼﺎﻻت

واﻻﺘﺼﺎﻻت

%9

%5

مــن بــن أبــرز مواصفــات البطالــة يف فلســطني يف الربــع الثــاين
 2019التــايل:
 )1أنّهــا مرتفعــة يف أوســاط الشــباب :بلــغ معــدل البطالــة بــن
الشــباب الذيــن تـراوح أعامرهــم بــن  24-15ســنة ( %40موزعــة
ـؤش عــى أ ّن نســبة
بــن  %70لإلنــاث %34 ،للذكــور) .وهــذا يـ ّ
كبــرة مــن العاطلــن عــن العمــل هــم مــن الداخلــن الجــدد إىل
ســوق العمــل (أنظــر الشــكل  4-2وراجــع الصنــدوق عــن “مســح
انتقــال الشــباب مــن التعليــم اىل ســوق العمــل” يف العــدد 47
مــن املراقــب مــن أجــل معلومــات أكــر عــن بطالــة الشــباب).
 )2أ ّن البطالــة تتضائــل مــع زيــادة التعليــم بالنســبة للذكــور،
ولكــن األمــر معكــوس عنــد اإلنــاث (انظــر الشــكل  :)5-2بلــغ
معـ ّدل البطالــة يف الربــع الثــاين  2019نحــو  %24عنــد الذكــور
الحاصلــن عــى تعليــم أقــل مــن ثانــوي ،بينــا بلــغ  %18عنــد
جدول  :1-2معدل البطالة بني األفراد املشاركني يف القوى العاملة
يف فلسطني حسب املنطقة والجنس (نسبة مئوية )%

الضفة
الغربية
قطاع غزة

فلسطني

ذكور
إناث
املجموع
ذكور
إناث
املجموع
ذكور
إناث
املجموع

الربع الثاين
2018
15.8
30.4
18.5
38.1
67.1
44.3
23.3
44.1
27.4

الربع األول الربع الثاين
2019
2019
12.4
14.1
26.4
25.9
15.0
16.4
39.7
41.0
68.3
62.8
46.7
46.3
21.5
23.1
43.6
40.8
26.0
26.8

مالحظــة :أرقــام الجــدول مؤسســة عــى التعريــف الجديــد للبطالــة الــذي وضعــه الجهــاز
املركــزي لإلحصــاء بالتعــاون مــع منظمــة العمــل الدوليــة .وينــص التعريــف الضيــق الجديــد
عــى أ ّن البطالــة تشــمل فقــط األشــخاص الذيــن مل يعملــوا خــال فــرة اإلســناد وبحثــوا بشــكل
جــدي وكانــوا مســتعدين وقادريــن عــى العمــل .وتبعــا لهــذا تــم اســتثناء املحبطــن مــن
البحــث عــن عمــل (الذيــن مل يســعوا للعمــل خــال فــرة اإلســناد) مــن حســاب البطالــة .وأدى
اعتــاد مقيــاس البطالــة املنقــح إىل تغيــر بســيط يف معــدل البطالــة يف الضفــة الغربيــة ،عــى
عكــس األمــر يف قطــاع غــزة حيــث كا ّن التغيــر أكــر نظـرا ً إلنتشــار اإلحبــاط مــن ايجــاد عمــل
بشــكل أوســع هنــاك (انخفــاض معــدل البطالــة يف القطــاع مــن  %52.0اىل  %43.2يف .)2018
قــارن بــن معــدالت املشــاركة والبطالــة حســب املنهــج القديــم والجديــد يف امللحــق اإلحصــايئ
يف نهايــة املراقــب اإلقتصــادي الحــايل مــع امللحــق اإلحصــايئ يف العــدد  56مــن املراقــب.

ذوي التعليــم الجامعــي .أ ّمــا بالنســبة لإلنــاث فــإ ّن معــدل
بطالــة ذوات التعليــم الجامعــي بلغــت  %50مقابــل %20
فقــط بــن اللــوايت حصلــن عــى تعليــم أقــل مــن ثانــوي (أنظــر
الشــكل  5-2وراجــع الصنــدوق رقــم  1يف العــدد  53مــن
املراقــب والــذي يتنــاول هــذا املوضــوع مبزيــد مــن التفصيــل).
شكل  :4-2أعداد العاملني والعاطلني عن العمل يف فلسطني
حسب الفئة العمرية (ألف شخص) (الربع الثاين)2019
600
400

152
45

24

10

241

163

83
+ 55

44- 35

45-54

ﻋﺎطﻠون ﻋن اﻟﻌﻤل

333

34- 25

121

200

178

0

24- 15

ﻋﺎﻤﻠون

شكل  :5-2نسب العاملني والعاطلني عن العمل يف فلسطني
حسب املستوى التعليمي وحسب الجنس
(نسبة مئوية ()%الربع الثاين )2019
إﻨﺎث
%50

%30

%20

ذﻛور
%50

%70

%80
ﻋﺎطﻠون ﻋن اﻟﻌﻤل

%18

%82

ﺠﺎﻤﻌﻲ

%19

%81

ﺜﺎﻨوي

%24

%76
ﻋﺎﻤﻠون

أﻗل ﻤن
ﺜﺎﻨوي
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األجور

شكل  :6-2متوسط ووسيط األجر اليومي بالشيكل
للمستخدمني معلومي األجر يف فلسطني (شيكل)

بلــغ متوســط األجــر اليومــي للعاملــن مــن فلســطني  127.4شــيكل
يف الربــع الثــاين  .2019ارتفــع متوســط األجــر اليومــي لكافــة
العاملــن مبقــدار  2.5شــيكل بــن الربــع الثــاين  2019والربــع األول
 ،2019وذلــك نتيجــة ارتفــاع متوســط أجــر العاملــن يف الضفــة
الغربيــة (مبقــدار  2.9شــيكل) ،ويف إرسائيــل واملســتعمرات مبقــدار
( 6.9شــيكل) ،مقابــل انخفاضــه يف قطــاع غــزة ( 0.7شــيكل).

ﺸﯿﻛل
130

120
ﻤﺘوﺴط اﻷﺠر
110

100

اﻷﺠر اﻟوﺴﯿط

يخفــي متوســط األجــر يف فلســطني ( 127.4شــيكل/يوم) التبايــن
الكبــر بــن:

80

70

ر19 ، 2

ر19 ، 1

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

 )1متوســط أجــر العاملــن يف الضفــة والقطــاع مــن جهــة ،ومتوســط
أجــر عــال الضفــة العاملــن يف إرسائيــل واملســتعمرات مــن
جهــة ثانيــة.
 )2متوسط األجر يف الضفة الغربية واألجر يف قطاع غزة.

90

الحد األدىن لألجور

تُشــر أرقــام الجــدول  2-2إىل أ ّن متوســط أجــر العاملــن يف إرسائيــل
واملســتعمرات بلــغ نحــو ضعــف متوســط أجــر العاملــن يف الضفــة ،بلغــت نســبة الذيــن يتقاضــون أجــرا ً شــهرياً أقــل مــن 1,450
ونحــو أربعــة أضعــاف أجــر العاملــن يف قطــاع غــزة ،وإىل أ ّن متوســط شــيكل (وهــو مبلــغ الحــد األدىن لألجــور الشــهري يف فلســطني) مــن
األجــر يف القطــاع بلــغ  %54فقــط مــن مســتواه يف الضفــة .ال بــل املســتخدمني بأجــر يف القطــاع الخــاص يف فلســطني خــال الربــع
إ ّن اله ّوتــن تتســعان أكــر عنــد أخــذ األجــر الوســيط باإلعتبــار عوضـاً الثــاين  2019نحــو  %29( %27بــن اإلنــاث ،و %27بــن الذكــور).
عــن املتوســط .واألجــر الوســيط لــه داللــة أعــى وأفضــل مــن األجــر مــع العلــم أن النســبة كانــت  %37بــن اإلنــاث يف الربــع الســابق.
املتوســط ،ألنّــه يعــر عــن املســتوى الــذي يحصــل نصــف العاملــن بلــغ متوســط األجــر الشــهري الــذي يتقاضــاه هــؤالء العاملــن
عــى أجــر أعــى منــه ،والنصــف اآلخــر عــى أجــر أدىن منــه ،يف حــن والعامــات  800شيكل/شــهرياً أ ّمــا عنــد املقارنــة بــن الضفــة
يخفــي األجــر املتوســط التبايــن الكبــر بــن العــال ذوي األجــر املرتفع والقطــاع فــإ ّن  %9مــن املســتخدمني بأجــر يف القطــاع الخــاص يف
واألجــر املنخفــض (أنظــر الشــكل  .)6-2ويف حــن بلــغ متوســط األجــر الضفــة الغربيــة يتقاضــون أجـرا ً أقــل مــن الحــد األدىن مقابــل %74
يف القطــاع  %54مــن مســتواه يف الضفــة ،إال أ ّن وســيط األجــر يف يف قطــاع غــزة (أنظــر الجــدول .)3-2
القطــاع هــو أدىن مــن نصــف وســيط األجــر يف الضفــة الغربيــة.
جدول  :2-2متوسط ووسيط األجر اليومي بالشيكل للمستخدمني
معلومي األجر يف فلسطني (الربع الثاين ( )2019شيكل)
متوسط األجر اليومي
مكان العمل
116.6
الضفة الغربية
62.5
قطاع غزة
254.0
إرسائيل واملستعمرات
127.4
املجموع

األجر الوسيط اليومي
100.0
40.0
250.0
103.8

عاملة األطفال

ارتفــع معــدل عاملــة األطفــال (نســبة العاملــن مــن إجــايل
األطفــال الذيــن تـراوح أعامرهــم بــن  17-10ســنة) يف الربــع الثــاين
 2019يف فلســطني إىل  %3مقارنــة مــع  %2.4يف الربــع الســابق.
وتوزعــت النســبة بــن  %4.5يف الضفــة الغربيــة مقابــل  %1.1يف
قطــاع غــزة (أنظــر الصنــدوق  3يف العــدد  53مــن املراقــب ملزيــد
مــن التحليــل حــول عاملــة األطفــال يف فلســطني).

جدول  :3-2عدد ومتوسط أجر العاملني بأجر يف القطاع الخاص والذين يتقاضون أجراً شهرياً أقل
من الحد األدىن لألجور (ال تشمل العاملني يف إرسائيل واملستعمرات) الربع الثاين 2019
عدد املستخدمني بأجر يف القطاع الخاص معدل األجر الشهري للذين يتقاضون عدد املستخدمني بأجر الذين يتقاضون
أقل من الحد األدىن (ألف شخص)
أقل من الحد األدىن (شيكل)
(ألف شخص)
كال الجنسني
إناث
إناث كال الجنسني ذكور
إناث كال الجنسني ذكور
ذكور
24
13
11
1,100
1,000
1,100
277
54
223
الضفة الغربية
81
8
73
700
600
700
110
18
92
قطاع غزة
105
21
84
800
900
700
387
72
315
فلسطني
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صندوق  :2الربح من التجارة بتصاريح العمل يف إرسائيل تذهب اىل جيوب أرباب العمل
تطبــق إرسائيــل نظامــاً إداريــاً ملنــح رخــص العمــل إىل عــال الضفــة
والقطــاع الراغبــن بالعمــل يف إرسائيــل .هــذا طبعـاً بالتــوازي مــع النظــام
األمنــي الصــارم الــذي يحــدد عــدد العــال ومواصفاتهــم العمريــة
واألمنيــة الدقيقــة 1.ويتلخــص التنظيــم اإلداري بــأ ّن يقــوم رب العمــل
اإلرسائيــي بتقديــم طلــب إىل الجهــات املختصــة الســتجالب عــدد معــن
مــن العــال مــن الضفــة والقطــاع .وحــال املوافقــة عــى طلبــه يتــم
تســمية هــؤالء العــال ومنحهــم تصاريــح عمــل وتصاريــح لدخــول
إرسائيــل .وهــذه التصاريــح تكــون مق ّيــدة بــأ ّن يعمــل هــؤالء العــال
حرصيــاً لــدى رب العمــل الــذي طلــب إحضارهــم ،أي لــدى صاحــب
عقــد العمــل.
عــى أ ّن األجــر الــذي يحصــل عليــه العــال لــدى رب العمــل املجربيــن
عــى العمــل عنــده ميكــن أ ّن يكــون أدىن مــن األجــر الذيــن يســتطيعون
الحصــول عليــه إذا مــا عملــوا عنــد رب عمــل آخــر يف إرسائيــل .وهــذا
غالبــاً مــا يكــون بســبب أ ّن مســتوى األجــور يف القطــاع الــذي يعمــل
بــه صاحــب عقــد العمــل أدىن مــن مســتوى األجــور يف القطاعــات
األخــرى ،ولهــذا الســبب فــإ ّن بعــض العــال يقومــون “بـراء حريتهــم”
مــن صاحــب عقــد العمــل .ويتــم هــذا بــأ ّن يقــوم العامــل بدفــع مبلــغ
مقطــوع لصاحــب عقــد العمــل حتــى مينحــه حريــة العمــل لــدى رب
عمــل آخــر .ويطلــق عــى هــذه العمليــة اســم “ التجــارة غــر املرشوعــة
بتصاريــح العمــل”.
قــام حاجــاي ايتكــس مــن دائــرة األبحــاث يف بنــك إرسائيــل ،ووفــاق
عدنــان مــن جامعــة نيويورك/أبــو ظبــي ،بإج ـراء دراســة عــن التجــارة
غــر الرشعيــة بتصاريــح العمــل 2.ارتكــزت الدراســة عــى مســح عينــة
يبلــغ قوامهــا نحــو  1,200عامــل فلســطيني حاصلــن عــى عقــود عمــل
وتصاريــح لدخــول إرسائيــل يف حزيــران  .2018وتوصلــت إىل أ ّن نحــو
 20ألــف عامــل فلســطيني مــن حملــة تصاريــح العمــل يف إرسائيــل
قامــوا “بـراء حريتهــم” مــن أربــاب العمــل املســجلني للعمــل عندهــم.
ويبلــغ هــذا الرقــم نحــو  %30مــن إجــايل عــدد العــال الفلســطينيني
الحاصلــن عــى أذون عمــل يف إرسائيــل يف ذلــك التاريــخ.

توصلــت الدراســة أيضـاً إىل أ ّن مثــن “ رشاء الحريــة” مــن صاحــب عقــد
العمــل يبلــغ باملتوســط  2,000شــيكل شــهرياً (أي املبلــغ الــذي يدفعــه
العامــل إىل صاحــب عقــد العمــل يكّ يســمح لــه بالعمــل عنــد رب عمــل
آخــر) علــاً بــأ ّن هــذا أمــر غــر قانــوين ،إذ ال يحــق للعامــل العمــل
لــدى رب عمــل آخــر .ووجــدت الدراســة أ ّن متوســط أجــر العامــل الــذي
“يشــري حريتــه” ويعمــل عنــد رب عمــل آخــر ،يبلــغ  10,100شــيكل
شــهرياً ،مقارنــة بأجــر متوســط للــذي يســتمر بالعمــل لــدى صاحــب
العقــد يبلــغ  7,800شــيكل شــهرياً.
هــذا يعنــي أ ّن الجــزء األكــر مــن الربــح (الريــع) الــذي يتحقــق مــن
التجــارة بتصاريــح العمــل يســتقطعه أصحــاب عقــود عمــل .وان العامــل
الــذي “يشــري حريتــه” مببلــغ  2,000شــيكل ال يحقــق مكســباً ماديــاً
صافيــاً ،عنــد العمــل لــدى رب عمــل آخــر غــر صاحــب العقــد ،يزيــد
3
عــى  300شــيكل باملتوســط شــهرياً (.)10,100 -7,800 – 2,000 =300
وكــا يوضــح الجــدول  1قــدرت الدراســة اإليـراد اإلجــايل للتجــارة بعقــود
العمــل بنحــو  481مليــون شــيكل بالســنة ،وأ ّن الربــح الســنوي الــذي
يحققــه أصحــاب عقــود العمــل مــن هــذه التجــارة غــر املرشوعــة يبلــغ
 122مليــون شيكل/بالســنة.
قــررت الحكومــة اإلرسائيليــة يف شــهر كانــون أول  2018اســتبدال النظــام
اإلداري الســابق الذكــر ملنــح تصاريــح العمــل لعــال الضفــة والقطــاع
بنظــام إداري جديــد .ويعتمــد النظــام الجديــد عــى إصــدار تصاريــح
عمــل مربوطــة بالقطاعــات االقتصاديــة عوضـاً عــن ربطهــا بأربــاب عمــل
معينــن .ويهــدف النظــام الجديــد إىل توفــر مرونــة أكــر بتوجيــه عــال
الضفــة والقطــاع نحــو القطاعــات التــي تحتــاج فعلي ـاً إىل يــد عاملــة.
ومــن املأمــول أ ّن يــؤدي هــذا إىل القضــاء عــى ظاهــرة التجــارة غــر
الرشعيــة بتصاريــح العمــل .ومــن املتوقــع أ ّن يبــدأ تطبيــق النظــام
الجديــد يف نهايــة العــام الحــايل .2019

جدول  :1سوق تصاريح العمل لعامل الضفة الذين يعملون يف إرسائيل والذين ترتاوح أعامرهم بني 59-25
.1عدد العامل الذين يدفعون للتحرر من العمل عند صاحب العقد
 .2متوسط مثن التحرر من العمل عند صاحب العقد (شيكل/شهر)
 .3التكاليف التي يتحملها صاحب العقد لقاء الحصول عىل تصاريح
(شيكل/عقد عمل/شهر)
 .4ربح صاحب عقود العمل من تحرير العامل من العمل عنده (شيكل/
عقد عمل/شهر)
= ()3(-)2
 .5اإليراد اإلجاميل للتجارة بالعقود (مليون شيكل/سنة)
= ( 12(*)1(*)2شهر)
 .6الربح السنوي الصايف من التجارة بالعقود (مليون شيكل/سنة)
= ( 12(* )1(* )4شهر)
 -1راجــع الصنــدوق عــن الــروط األمنيــة ملنــح تراخيــص العمــل إىل عــال الضفــة والقطــاع
للحصــول عــى تصاريــح عمــل يف إرسائيــل يف العــدد رقــم  52مــن املراقــب االقتصــادي.
2 Haggay E. & W. Adnan: Illegal Trade in Work Permits for Palestinian Workers in Israel: The Existing Situation and Planned Reform. https://www.boi.
org.il/en/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/25-9-2019.aspx

قطاع التشييد
15,054
2,102

قطاعات أخرى املجموع
20,116
5,112
1,987
1,649

1,514

1,389

1,482

588

260

505

380

101

481

106

16

122

 -3ال تبــدو هــذه األرقــام مقنعــة ،عــى الرغــم مــن أنهــا مجــرد متوســطات .إذ ليــس ال
يحتمــل أن يجــازف العــال الذيــن يشــرون حريتهــم مبخاطــرة العمــل بشــكل غــر
قانــوين مقابــل مكســب إضــايف ال يزيــد عــى  300شــيكل يف الشــهر ،خصوصــا وأ ّن العــال
املتحرريــن مــن العمــل لــدى صاحــب عقودهــم يعملــون نصــف يــوم بالشــهر أكــر مــن
الذيــن يســتمرون بالعمــل عنــد صاحــب العقــد.
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 -3املالية العامة

1

اإليرادات العامة
شــهد الربــع الثــاين مــن العــام  2019انخفاضــاً ملحوظــاً يف صــايف
اإليــرادات العامــة واملنــح بنحــو  %57مقارنــة بالربــع الســابق،
وبنحــو  %66مقارنــة بالربــع املناظــر مــن العــام الســابق ،لتبلــغ مــا
يقــارب مــن  1.2مليــار شــيكل 2.أي أن صــايف اإلي ـرادات واملنــح يف
الربــع الثــاين  2019بلــغ أقــل مــن نصــف مــا كان عليــه يف الربــع
الســابق ،ونحــو ثلــث مــا كان عليــه يف ربــع الســنة املناظــر .2018
ويعــود هــذا االنخفــاض بشــكل رئيــس إىل اســتمرار أزمــة املقاصــة
مــع الجانــب اإلرسائيــي ورفــض الحكومــة الفلســطينية اســتالم أمــوال
املقاصــة منقوصــة ،والتــي تقــدر للفــرة (شــباط – حزيـران) بحــوايل
 3مليــارات شــيكل (أنظــر الصنــدوق يف العــدد الســابق مــن املراقــب
االقتصــادي مــن أجــل معلومــات أوىف عــن أزمــة إيـرادات املقاصــة).
كذلــك تراجعــت إي ـرادات الجبايــة املحليــة بشــكل ملحــوظ بنحــو
 %42و %30مقارنــة بالربــع الســابق واملناظــر عــى الرتتيــب ،لتبلــغ
حــوايل  0.8مليــار شــيكل .ويعــزى هــذا الرتاجــع بشــكل أســايس إىل
املوســمية التــي ميتــاز بهــا الربــع األول والتــي عــادة مــا يرتفــع فيهــا
التحصيــل الرضيبــي نتيجــة للخصومــات التشــجيعية التــي تقدمهــا
الحكومــة للمكلفــن ودافعــي الرضائــب .فقــد تراجعــت اإليـرادات
الرضيبيــة بنحــو  %36و %12خــال الفــرة ،عــى الرتتيــب ،لتبلغ 0.5
مليــار شــيكل ،فيــا تراجعــت اإليـرادات غــر الرضيبيــة بنحــو%45
و %53لتصــل إىل  0.2مليــار شــيكل (أنظــر الشــكل .)1-3

شكل  :1-3هيكل اإليرادات العامة واملنح (مليون شيكل)
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شــكلت اإليـرادات العامــة واملنــح (صــايف) نحــو  %54مــن اإلنفــاق
العــام الفعــي (النقــدي) خــال الربــع الثــاين  2019مقارنــة بنحــو
 %110يف الربــع الســابق .وتنخفــض هــذه النســبة إىل نحــو %31من
اإلنفــاق العــام املســتحق (أســاس اإللت ـزام) عــى الحكومــة خــال
الربــع الثــاين ،مقارنــة بنحــو  %74يف الربــع الســابق.

النفقات العامة

واســتمر تذبــذب تدفــق املنــح واملســاعدات الخارجيــة املقدمــة
للموازنــة ،إذ ارتفعــت خــال الربــع الثــاين مقارنــة بالربــع األول
مبقــدار الضعــف ،لتبلــغ حــوايل  0.5مليــار شــيكل ،فيــا جــاءت
مرتاجع ـ ًة بنحــو  %19مقارنــة بالربــع املناظــر مــن العــام الســابق
(أنظــر الجــدول .)1-3
جدول  :1-3املنح واملساعدات الخارجية املقدمة للحكومة الفلسطينية
(مليون شيكل)

شــهد اإلنفــاق العــام انخفاض ـاً ملحوظ ـاً خــال الربــع الثــاين 2019
بنســبة  %12و ،%32مقارنــة بالربــع الســابق واملناظــر عــى التــوايل،
ليبلــغ حــوايل  2.3مليــار شــيكل .وجــاء هــذا الرتاجــع بشــكل أســايس
نتيجــة االنخفــاض يف نفقــات االجــور والرواتــب الفعليــة بنحو %23

البيان
لدعم املوازنة
منح عربية
من الدول األخرى
التمويل التطويري
إجاميل املنح واملساعدات

2019
2018
الربع األول الربع الثاين الربع الثالث الربع الرابع الربع األول الربع الثاين
368.1
598.4
679.4
522
482.1
157
94
396.3
410
303.7
236.3
140.1
274.1
202.1
269.4
218.3
245.8
16.5
93.3
(*)354.4
156.1
184.1
87.2
143.7
461.4
244.0
835.5
706.1
569.3
300.7

* تــم خــال الربــع األول ( )2019إعــادة مبلــغ بحــوايل  448.1مليــون شــيكل إىل القنصليــة األمريكيــة مــن أجــل إغــاق حســاب
منحــة أمريكيــة ســابقة ،وهــو مــا انعكــس يف قيمــة املنــح لدعــم املشــاريع التطويريــة التــي ظهــرت وكأنهــا تراجعــت بنحــو
 354.4مليــون شــيكل( .أنظــر الصنــدوق رقــم  6يف العــدد  56مــن املراقــب ملعلومــات أوســع عــن توقــف املســاعدات األمريكيــة
للفلســطينيني ورد فعــل الحكومــة الفلســطينية).
**األرقام بني األقواس سالبة

 -1مصــدر البيانــات يف هــذا الجــزء هــو :وزارة املاليــة ،التقاريــر املاليــة الشــهرية للعــام :2019
العمليــات املاليــة – اإليـرادات والنفقــات ومصــادر التمويــل (أيلــول.)2019 ،
 -2بلــغ حجــم اإلرجاعــات الرضيبيــة خــال الربــع الثــاين  2019نحــو  61.9مليــون شــيكل
مقارنــة بنحــو  128.4مليــون شــيكل يف الربــع الســابق.

10

المراقب االقتصادي ،عدد 2019 / 58

و ،%28خــال نفــس الفــرة ،لتبلــغ حــوايل املليــار شــيكل .كذلــك
تراجــع بنــد صــايف اإلقــراض نتيجــة قيــام الحكومــة بإجــراءات
لخفــض مديونيــة الهيئــات املحليــة ورشكــة الكهربــاء تجــاه الرشكات
اإلرسائيليــة .وعــى العكــس مــن ذلــك ،ارتفعــت النفقــات الفعليــة
عــى بنــد غــر األجــور بنحــو  ،%10مقارنــة بالربــع الســابق .إال
أنهــا كانــت أدىن مــن مســتواها يف الربــع املناظــر ،إذ جــاءت أقــل
بنســبة  ،%21لتصــل حــوايل  1.2مليــار شــيكل .كــا ارتفــع اإلنفــاق
التطويــري بنحــو  %4مقارنــة بالربــع الســابق ،فيــا انخفــض بنســبة
 ،%24مقارنــة بالربــع املناظــر ،ليبلــغ حــوايل  159.1مليــون شــيكل
(أنظــر الشــكل .)2-3

املتأخرات الحكومية
ارتفعــت قيمــة املتأخــرات املرتتبــة عــى الحكومــة الفلســطينية
يف الربعــن األول والثــاين  2019بشــكل ملحــوظ مقارنــة باألربــاع
الســابقة .فلقــد ازدادت قيمــة املتأخـرات يف الربــع الثــاين  2019بنحو
 %34مقارنــة بالربــع الســابق ،فيــا ارتفعــت بنحــو ثالثــة أضعــاف
مــا كانــت عليــه يف الربــع املناظــر ،لتبلــغ نحــو  1.4مليــار شــيكل.
وهــذا يعــادل  %114مــن صــايف اإليـرادات العامــة واملنــح يف الربــع
الثــاين  .2019وتوزعــت املتأخـرات خــال هــذا الربــع بــن متأخـرات
األجــور والرواتــب ( 593.6مليــون شــيكل) ،ومتأخـرات غــر األجــور
( 626.5مليــون شــيكل) ،ومتأخــرات النفقــات التطويريــة (130.4
مليــون شــيكل) (أنظــر الجــدول  .)2-3ووصــل إجــايل املتأخ ـرات
املرتاكمــة املرتتبــة عــى الحكومــة يف نهايــة الربــع الثــاين  2019حــوايل
 14.7مليــار شــيكل (أو مــا يعــادل نحــو  4مليــار دوالر).

شكل  :2-3هيكل النفقات العامة (مليون شيكل)
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شكل  :3-3الرصيد املايل الحكومي (أساس نقدي) نسبة إلجاميل
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الفائض/العجز املايل
أدت التطــورات عــى جانبــي اإليـرادات والنفقــات العامــة الفعليــة
خــال الربــع الثــاين  ،2019إىل عجــز يف الرصيــد الــكيل قبــل املنــح
واملســاعدات بحــوايل  1.5مليــار شــيكل (أو مــا نســبته %11.2
مــن الناتــج املحــي اإلجــايل) .وســاهمت املنــح واملســاعدات
الخارجيــة يف تخفيــض هــذا العجــز إىل حــوايل املليــار شــيكل (عــى
األســاس النقــدي) ،وهــو مــا يعــادل نحــو  %7.8مــن الناتــج املحــي
اإلجــايل (أنظــر الشــكل  .)3-3أمــا عــى أســاس اإللتـزام فلقــد بلــغ
عجــز الرصيــد الــكيل قبــل املنــح واملســاعدات  1.1مليــار شــيكل.
وســاهمت املنــح واملســاعدات يف تخفيــض هــذا العجــز إىل نحــو
 0.6مليــار شــيكل يف الربــع الثــاين .2019

اﻟرﺼﯿد اﻟﻛﻠﻲ ﺒﻌد اﻟﻤﻨﺢ واﻟﻤﺴﺎﻋدات اﻟرﺼﯿد اﻟﻛﻠﻲ ﻗﺒل اﻟﻤﻨﺢ واﻟﻤﺴﺎﻋدات
ر2019 ، 2

ر2019 ، 1

اﻟرﺼﯿد اﻟﺠﺎري
ر2018 ، 2

يجــدر اإلنتبــاه إىل أ ّن عجــز املوازنــة عــى أســاس اإللتـزام أدىن مــن
العجــز عــى األســاس النقــدي يف هــذا الربــع ،وهــذا عــى العكــس
مــا عليــه الحــال عــادة يف املوازنــة الفلســطينية .ويعــود الســبب
يف ذلــك إىل أ ّن إيـرادات املقاصــة التــي مل يتــم اســتالمها خــال هــذا
الربــع ،مل تدخــل يف حســاب املوازنــة عــى األســاس النقــدي ،هــي
مكــون مــن مكونــات الحســاب عــى أســاس اإللتـزام.

جدول  :2-3املتأخرات املرتتبة عىل الحكومة الفلسطينية (مليون شيكل)
2019
2018
البيان
الربع األول الربع الثاين الربع الثالث الربع الرابع الربع األول الربع الثاين
17.6
37.4
19.1
51.1
27.6
12.3
إرجاعات رضيبية
593.6
359.9
94.1
119.9
134.3
128.6
األجور والرواتب
626.5
414.3
468.9
287.7
159
170.9
نفقات غري األجور
130.4
102.1
237.6
35.5
10.9
10.9
النفقات التطويرية
30.5
126.8
()15.4
28
()8.7
مدفوعات مخصصة 104.3
1,398.6
1,040.5
804.3
522.2
323.1
427
إجاميل املتأخرات

* األرقام بني أقواس هي أرقام سالبة.
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جدول  :3-3الدين العام الحكومي (مليون شيكل)
2019
2018
الربع األول الربع الثاين الربع الثالث الربع الرابع الربع األول الربع الثاين
5,628.8 4,668.0
5,034
4,785.5
4,860.0 4,913.9
5,578.2
4,617.3 4,983.3
4,734.8
4,809.2 4,863.1
50.6
50.7
50.7
50.7
50.8
50.8
3,783.7 3,744.3 3,882.1
3,772.1
3,777.7 3,674.2
9,412.5 8,412.2 8,916.1
8,557.7
8,637.6 8,588.0
56.0
28.1
48.9
66.9
82
48.5

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

%16.5

%16.6

%16.1

%16.2

%17.7

%15.5

* تجدر اإلشارة أن هذه النسب تختلف بشكل بسيط عند احتساب األرقام بالدوالر األمرييك ،نتيجة أثر سعر الرصف.

الدين العام الحكومي
ارتفــع الديــن العــام الحكومــي (مقومـاً بالشــيكل) نهايــة الربــع الثاين
 2019بنحــو  %12و %9مقارنــة بنهايــة الربــع الســابق واملناظــر عــى
الرتتيــب ،ليبلــغ حــوايل  9.4مليــار شــيكل .وميثــل هــذا  %17.7مــن
الناتــج املحــي اإلجــايل االســمي 3.وتــوزع الديــن العــام الحكومــي
بــن ديــن محــي ( )%60مقابــل ديــن خارجــي ( .)%40وبلغــت
 -3تجــدر اإلشــارة اىل أن مديونيــة الحكومــة مقومــ ًة بالــدوالر األمريــي ارتفعــت نهايــة
الربــع الثــاين  2019بنحــو  %13.9مقارنــة بالربــع الســابق ،وبنحــو  %11.4مقارنــة بالربــع
املناظــر ،لتبلــغ حــوايل  2637.1مليــون دوالر .ويعــود التبايــن يف النســب إىل تغـرات ســعر
رصف الــدوالر األمريــي مقابــل الشــيكل.

فوائــد الديــن املدفوعــة خــال هــذا الربــع حــوايل  56مليــون شــيكل،
منهــا نحــو  46مليــون شــيكل فوائــد مدفوعــة عــى الديــن املحــي،
والباقــي عــى الديــن الخارجــي (أنظــر الجــدول .)3-3
وباعتبــار املتأخــرات املرتاكمــة عــى الحكومــة التزامــات واجبــة
الســداد ،فــإن نســبة الديــن العــام الحكومي مضافـاً إليهــا املتأخرات
ترتفــع لتصــل أكــر مــن  %44مــن الناتــج املحــي االجــايل نهايــة
الربــع الثــاين  .2019وهــذه النســبة أعــى مــن الســقف الــذي ينــص
عليــه قانــون الديــن العــام الفلســطيني والــذي يبلــغ  %40فقــط.

صندوق  :3مفارقة التشغيل الحكومي يف فلسطني وخصائص موظفي الخدمة املدنية
املوظفــون الحكوميــون هــم مــن جزئــن ،جــزء يف الخدمــة املدنيــة وجــزء
يف القطــاع العســكري واألمنــي .بلــغ عــدد موظفــي الحكومــة يف فلســطني
 156,093موظــف يف العــام  ،2016وتــوزع هــؤالء بــن  %58يف الخدمــة
1
املدنيــة ،و %42يف األمــن.

تعكــس األرقــام املتعلقــة بالتوظيــف الحكومــي يف فلســطني مفارقــة ملفتــة
للنظــر .إذ يف حــن أ ّن نســبة املوظفــن الحكوميــن (املدنيــن واألمنيــن) إىل
عــدد الســكان منخفضــة بشــكل واضــح يف فلســطني مقارنــة مــع الــدول
األخــرى ،نحــو  %3.5تقريبــاً يف  2017مقارنــة مــع متوســط يزيــد عــى

شكل  :1حصة فاتورة الرواتب واألجور للموظفني الحكوميني يف فلسطني إىل الناتج املحيل
اإلجاميل وإنفاق املوازنة العامة (متوسط )2016-2005
ﻨﺴﺒﺔ اﻟرواﺘب واﻷﺠور إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺘﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻟﻲ
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 -1ترصيــح الســيد فريــد غنــام ،مديــر عــام املوازنــة يف وزارة املاليــة الفلســطينية ،يف املؤمتــر
الــذي نظمتــه وزارة املاليــة يف رام اللــه ،ملناقشــة موازنــة العــام  2017مــع ممثــي القطــاع
الخــاص ،ومؤسســات املجتمــع املــدين ،واملؤسســات األهليــة.
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IMF (2017): Public wage bills in the Middle East and Central Asia.
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 %4يف  75دولــة مــن الــدول الناميــة .إال أ ّن قيمــة فاتــورة الرواتــب إىل
الناتــج املحــي اإلجــايل وإىل إجــايل إنفــاق املوازنــة يف فلســطني هــا
مــن بــن األعــى يف العــامل .يوضــح الشــكل ( 1عــى الصفحــة الســابقة) أ ّن
رواتــب وأجــور املوظفــن الحكوميــن بلغــت نحــو  %17مــن الناتــج املحــى
اإلجــايل ،ونحــو  %44مــن اإلنفــاق العــام باملتوســط بــن  2005و.2016
يحيــل البنــك الــدويل ،يف دراســة أجراهــا يف العــام  ،2016األســباب وراء
هــذه املفارقــة إىل عاملــن أساســيني 2.أولهــا ،أ ّن رواتــب الــكادر األمنــي
مــن بــن املوظفــن العامــن مرتفعــة وتصــل إىل نحــو  %8مــن الناتــج
املحــي اإلجــايل ،وهــذه تبعـاً لدراســة البنــك الــدويل نســبة عاليــة للغايــة
مقارنــة مــع املتوســط العاملــي واملتوســط يف دول الــرق األوســط .وهــذا
بــدوره يعــود عــى عاملــن ،ارتفــاع عــدد املنتســبني إىل الجهــاز األمنــي يف
فلســطني مقارنــة باملتوســط العاملــي (ولكــن ليــس مقارنــة مبــا هــو ســائد
يف املنطقــة) .إذ يوجــد هنــاك حــوايل  23موظــف أمنــي (باســتثناء الرشطــة
وح ـراس الســجون) لــكل ألــف نســمة يف فلســطني (أي رجــل أمــن لــكل
 43مواطــن) .العامــل الثــاين هــو بنيــة الجهــاز األمنــي الفلســطيني ،إذ أ ّن
نحــو ثلــث املنتســبني إليــه هــم مــن الضبــاط ،وهــذه نســبة عاليــة للغايــة
مقارنــة بالبنــى العســكرية يف الــدول األخــرى األكــر تســطحاً ،والتــي تعكــس
تشــكيالت ذات قاعــدة هرميــة أوســع.
ثانيهــا ،دور العــاوات يف رفــع رواتــب موظفــي الخدمــة املدنيــة ويف توســيع
الفجــوة بــن الرواتــب العليــا والدنيــا .هنــاك  20درجــة يف الســلم الوظيفــي
للخدمــة املدنيــة يف الحكومــة الفلســطينية .ويبلــغ الراتــب األســايس ألعالهــا
وأدناهــا  4,020و 1,250شــيكل شــهرياً عــى التــوايل .أي أ ّن الراتــب األســايس
لألعــى يعــادل  3.2ضعــف الراتــب األســايس لــأدىن .وهــذا الفــرق متواضــع
ومتســاوق مــع مســتواه يف الــدول املتطــورة .عــى أ ّن الفــارق الفعــي عنــد
إضافــة العــاوات هــو أكــر مــن تلــك النســبة بكثــر .يقــدر البنــك الــدويل أ ّن
الراتــب األســايس للموظف/املوظفــة ال يشــكل ســوى  %61مــن الراتــب الفعيل
الــذي يتــم اســتالمه فعلي ـاً ،وأ ّن  %39مــن الراتــب الفعــي يــأيت عــى شــكل
عــاوات .ويوضــح الشــكل  2التوزيــع املتوســط لقيمــة العــاوات ونســبتها إىل
راتــب األســاس (األرقــام قدميــة نســبياً وتعــود للعــام  2013إال أنّهــا مازالــت
عــى األرجــح تعكــس الصــورة العامــة التقريبيــة لبنيــة الرواتــب يف فلســطني).

شكل  :2البنية العامة املتوسطة لرواتب موظفي القطاع العام
يف فلسطني (باملائة يف )2013
ﻋﻼ وات أﺨرى
% 15
ﺒدل ﻤواﺼﻼت
%3
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World Bank. (2016): West Bank and Gaza - Palestinian Territories
Public Expenditure Review 2013- 2014.

شكل  :3توزيع موظفي الخدمة املدنية حسب الفئة الوظيفية للعام 2017
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مــن ناحيــة أخــرى ،هنــاك فــروق كبــرة يف توزيــع العــاوات تبعـاً لطبيعــة
العمــل والدرجــة يف الســلم الوظيفــي .بنــا ًء عــى طبيعــة العمــل واملؤهــات
تبلــغ عــاوة األســتاذ الجامعــي مثــا  %250مــن راتبــه األســايس ،واملستشــار
القانــوين  .%150وتبلــغ عــاوة الطبيــب املتخصــص  %150مــن راتــب
األســاس ،مقابــل عــاوة  %20فقــط للممرضــة .أمــا بنــاء عــى الدرجــات،
فتـراوح عــاوة املــدراء يف الفئــة العليــا بــن  %90-60مــن راتــب األســاس،
بينــا ت ـراوح عــاوة املــدراء يف الفئــة األوىل  ،%50يف حــن تبلــغ العــاوة
نســبة  %25ملوظفــي الفئــة الثانيــة (الوظائــف التخصصيــة) .وعنــد إضافــة
العــاوات إىل الرواتــب األساســية يصبــح الفــارق بــن الراتــب األعــى واألدىن
للموظفــن املدنيــن أكــر مــن  9أضعــاف :أي أ ّن أعــى املوظفــن املدنيــن
يتلقــى راتبـاً يعــادل أكــر مــن  9أضعــاف راتــب املوظــف األدىن.

15,000

موظفو الخدمة املدنية

10,000

بلــغ العــدد اإلجــايل للموظفــن املدنيــن يف العــام  2017نحــو  89,440موظــف.
وتبلــغ نســبة هــؤالء إىل عــدد الســكان يف فلســطني  ،%1.9وهــي نســبة منخفضة
مقارنــة ببلــدان أخــرى .عــى ســبيل املثــال ،بلغــت هــذه النســبة  %3.3يف
األردن ،و %4.0يف الســعودية ،و %6.5يف مــر يف العــام  3.2015يعــرض الشــكل
 3توزيــع موظفــي الخدمــة املدنيــة يف فلســطني عــى فئــات الســلم الوظيفــي،
ويوضــح الشــكل أ ّن نحــو  %80منهــم يقعــون يف الفئــة الثانيــة والثالثــة ،مقابــل

5,000

2 World Bank. (2016): West Bank and Gaza - Palestinian territories public
expenditure review 2013- 2014. .http://documents.worldbank.org/curated/
en/320891473688227759/Public-Expenditure-Review-Palestinian-territories
 -3املصــدر :ديــوان املوظفــن العــام .)2017( ،الخطــة االسـراتيجية الوطنيــة للخدمــة املدنيــة
لألعــوام .2022-2017

املصــدر :ديــوان املوظفــن العــام .)2017( ،التقريــر الســنوي ،2017-2016 :وبيانــات
وزارة املاليــة ()2017

شكل  :4أعداد موظفي الخدمة املدنية حسب املؤهل
العلمي والجنس2017 ،
30,000
25,000
20,000

دﻛﺘوراﻩ أو ﻤﺎ ﻤﺎﺠﺴﺘﯿر أو ﻤﺎ
ﯿﻌﺎدﻟﻬﺎ

ﯿﻌﺎدﻟﻬﺎ

دﺒﻠوم ﺒﻌد
اﻟﺒﻛﺎﻟورﯿوس

ﺒﻛﺎﻟورﯿوس
أﻨﺜﻰ

دﺒﻠوم ﻤﺘوﺴط ﺒﻌد ﺜﺎﻨوﯿﺔ ﻋﺎﻤﺔ أﻗل ﻤن ﺜﺎﻨوﯿﺔ ﻋﺎﻤﺔ
اﻟﺜﺎﻨوﯿﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ

ذﻛر

املصدر :ديوان املوظفني العام .)2017( ،التقرير السنوي.2017-2016 :
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 %2فقــط يف الفئــة العليــا والفئــة الخاصــة .كــا بلغــت نســبة اإلنــاث نحــو
 %43مــن مجمــوع موظفــي الخدمــة املدنيــة يف العــام .2017
يوضــح الشــكل  4توزيــع موظفــي الخدمــة املدنيــة حســب املؤهــل العلمــي
والجنــس .يحمــل غالبيــة املوظفــن املدنيــن مؤهــل بكالوريــوس ( %57مــن
املجمــوع) ،وتزيــد نســبة اإلنــاث مــن حملــة البكالوريــوس عــى الذكــور (%63
مقابــل  .)%58ويــأيت يف املرتبــة الثانيــة حملــة الدبلــوم املتوســط بنســبة .%13
ويرتكــز املوظفــون يف الفئــة العمريــة  50-30ســنة ،بنســبة  .%76أمــا الذيــن
تقــل أعامرهــم عــن  30ســنة فــا تزيــد نســبتهم عــن  %7مــن إجــايل موظفــي
4
الخدمــة املدنيــة.

ويتــوزع الباقــون عــى نحــو  80مرفــق حكومــي آخــر .ولقــد انخفــض عــدد
املوظفــن يف وزارة الرتبيــة والتعليــم بنســبة  %6خــال  ،2017-2013مقابــل
ارتفــاع يف عــدد املوظفــن يف وزارة الصحــة بنســبة .%1.4
شكل  :5توزيع موظفي الخدمة املدنية حسب املرفق الحكومي
105,000
92,000

شــهد العــدد اإلجــايل ملوظفــي الخدمــة املدنيــة انخفاضـاً طفيفـاً ،بنســبة
 %1تقريبــاً يف الفــرة  ،2017-2013و %2بــن  2015و 5.2017يعــرض
الشــكل  5تطــور عــدد موظفــي الخدمــة املدنيــة وتوزعهــم يف الســنوات
 .2017-2013ويبــن الشــكل أ ّن الغالبيــة العظمــى مــن املوظفــن يعملــون
يف وزاريت الرتبيــة والتعليــم ووزارة الصحــة ،بنســب تبلــغ  %54و %15عــى
التــوايل يف  .2017وتــأيت وزارة األوقــاف يف املرتبــة الثالثــة بحصــة تبلغ .%3.4
 -4ديوان املوظفني العام .)2017( ،التقرير السنوي.2017-2016 :
 -5شــهد عــدد املوظفــن الحكوميــن انخفاضــا يف الســنتني األخريتــن ،اذ تــم إحالــة نحــو 26
ألــف موظــف حكومــي إىل التقاعــد املبكــر ،الحصــة األكــر كانــت يف أوســاط موظفــي
األمــن .وبلــغ عــدد املوظفــن الذيــن أحيلــوا للتقاعــد املبكــر  22ألــف يف قطــاع غــزة
مقابــل  4أالف موظــف يف الضفــة الغربيــة .وهــو مــا انعكــس يف انخفــاض فاتــورة الرواتــب
بنســبة  %16يف العــام  2018مقارنــة مــع العــام  .2017أنظــر:
World Bank: Economic Monitoring Report to the AD HOC Liaison
Committee, September 27, 2018
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املصدر :ديوان املوظفني العام .)2017( ،التقرير السنوي.2017-2016 :
إسالم ربيع ،ماس

 -4القطاع املايل املرصيف

1

يعمــل يف فلســطني أربعــة عــر مرصفــاً ،منهــا ســبعة محليــة.
وتقــدم هــذه املصــارف خدماتهــا مــن خــال  360فرع ـاً ومكتب ـاً،
منهــا  301يف الضفــة الغربيــة و 59يف قطــاع غــزة .ارتفعــت

موجــودات القطــاع املــريف نهايــة الربــع الثــاين  2019بنحــو %1.1
مقارنــة بالربــع الســابق ،وبنحــو  %5.9مقارنــة بالربــع املناظــر مــن
العــام  ،2018لتبلــغ حــوايل  16.7مليــار دوالر (أنظــر الجــدول .)1-4

جدول  :1-4امليزانية املجمعة للمصارف املرخصة يف فلسطني (مليون دوالر)
البيان
إجاميل األصول
التسهيالت االئتامنية املبارشة
األرصدة لدى سلطة النقد واملصارف
محفظة األوراق املالية واالستثامرات
النقدية واملعادن الثمينة
املوجودات األخرى
إجاميل الخصوم
ودائع الجمهور (ودائع غري مرصفية) **
حقوق امللكية
أرصدة سلطة النقد واملصارف (ودائع مرصفية)
املطلوبات األخرى
املخصصات واإلهتالك

2018
الربع الثاين الربع الثالث
16,179.4 15,763.0
8,293.6
8,260.0
3,875.2
3,937.2
1,325.4
1,324.3
1,642.6
1,255.9
1,042.4
985.5
16,179.4 15,763.0
12,194.2 11,992.6
1,863.9
1,819.7
1,178.0
1006.9
263.5
293.8
680.1
650.1

• البنود يف الجدول هي باإلجاميل (تشمل املخصصات).
** الودائع غري املرصفية تشمل ودائع القطاع الخاص وودائع القطاع العام.
 -1مصــدر البيانــات يف هــذا القســم :ســلطة النقــد الفلســطينية ،ترشيــن أول  ،2019امليزانيــة
املجمعــة للمصــارف ،قامئــة األربــاح والخســائر ،وقاعــدة بيانــات ســلطة النقــد.

الربع الرابع
16,125.0
8,432.3
3,763.7
1,385.5
1,582.6
960.9
16,125.0
12,227.3
1,912.0
1,033.6
269.5
682.5

2019
الربع األول الربع الثاين
16,690.1 16,503.2
8,941.6 8,569.5
3,534.5 3,712.9
1,382.1 1,362.2
1,620.8 1,711.4
1,211.1 1,147.2
16,690.1 16,503.2
12,591.4 12,394.4
1,956.0 1,931.4
1,041.7 1.116.8
363.5
361.3
737.5
699.3
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التسهيالت االئتامنية
اســتحوذت املحفظــة االئتامنيــة نهايــة الربــع الثــاين من العــام 2019
عــى نحــو  %54مــن إجــايل موجــودات الجهــاز املــريف مقارنــة
مــع  %52يف نهايــة الربــع الســابق لتصــل إىل  8,941.6مليــون دوالر.
وشــكلت التســهيالت االئتامنيــة نحــو  %71مــن إجــايل ودائــع
حصــة األســد
الجمهــور خــال الربــع .وحصــل القطــاع الخــاص عــى ّ
مــن التســهيالت االئتامنيــة (نحــو  %83مــن إجــايل التســهيالت)،
مقابــل  %17حصــة القطــاع العــام.
كذلــك اســتحوذت الضفــة الغربيــة عــى معظــم هــذه التســهيالت
بحصــة بلغــت نحــو  %90مــن إجــايل االئتــان املقــدم ،مقارنــة
بنحــو  %10حصــة قطــاع غــزة .أمــا مــن حيــث نــوع االئتــان فقــد
ســيطرت القــروض عــى هيكليــة املحفظــة االئتامنيــة لتبلــغ حصتهــا
نحــو  %82مــن إجــايل التســهيالت االئتامنيــة ،مقارنــة بنحــو %17
حصــة تســهيالت الجــاري مديــن .وعــى صعيــد العملــة ،حافظــت
املحفظــة االئتامنيــة عــى هيكلهــا باســتحواذ الــدوالر عــى الحصــة
األكــر بنســبة  ،%44مقارنــة بنحــو  %39حصــة الشــيكل ونحــو
 %15حصــة الدينــار األردين ،فيــا بقيــت حصــة باقــي العمــات
األخــرى مســتقرة تقريب ـاً عنــد ( %2أنظــر الشــكل .)1-4
تركــز االرتفــاع املتحقــق يف التســهيالت االئتامنيــة خــال الربــع
بشــكل رئيــس ،يف ارتفــاع التســهيالت املمنوحــة للقطــاع العــام
بنســبة ( %23مــا يعــادل  295.7مليــون دوالر) نتيجــة لألزمــة املالية
بســبب انقطــاع إي ـرادات املقاصــة .كــا ارتفعــت لقطــاع الصناعــة
والتعديــن بنســبة ( %7مــا يعــادل  29.5مليــون دوالر) .ولــكل مــن
قطــاع التجــارة ،ومتويــل رشاء الســيارات بنســبة  30.9( %2مليــون
و 6.5مليــون دوالر عــى الرتتيــب) أنظــر الشــكل .2-4

شكل  :1-4إجاميل التسهيالت االئتامنية املبارشة (مليون دوالر)
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توزعــت القــروض املتعــرة بــن  %28يف قطــاع التجــارة (مــا يعــادل
 91.2مليــون دوالر) ،و %21يف قطــاع العقــارات واإلنشــاءات (مــا
يعــادل  68.7مليــون دوالر) و %17قطــاع متويــل الســلع االســتهالكية
(مــا يعــادل  54.6مليــون دوالر).
تشــر البيانــات إىل أ ّن أكــر مــن نصــف القــروض املتعــرة لــدى
القطــاع املــريف ( )%58يف الربــع الثــاين  2019مصنفــة كخســائر
(فــات عــى موعــد ســدادها أكــر مــن  361يــوم) .يف حــن شــكلت
القــروض املشــكوك يف تحصيلهــا نحــو  .%18أمــا القــروض دون
النموذجيــة فقــد شــكلت نحــو  %23مــن إجــايل القــروض املتعــرة.

أردﻨﻲ

ﺘﺄﺠﯿري ﻤدﯿن

ﺨﺎص

اﻟﻨوع

اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﯿدة

اﻟﻌﻤﻠﺔ
ر2019 ، 2

ر2018 ، 2

ر2019 ، 1

شكل  :2-4توزيع التسهيالت االئتامنية بحسب القطاع ()%
أﺨرى
ﺘﻤوﯿل ﺸراء اﻟﺴﯿﺎرات
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﻌدﯿن
اﻟﺨدﻤﺎت
اﻟﺘﺠﺎرة اﻟداﺨﻠﯿﺔ واﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ
اﻟﻌﻘﺎرات واﻻﻨﺸﺎءات
ﺘﻤوﯿل اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺴﺘﻬﻼﻛﯿﺔ
اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم
20
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15
ر2019 ، 2

القروض املتعرثة
شــهد الربــع الثــاين مــن العــام  2019ارتفاعــاً يف قيمــة القــروض
املتعــرة لــدى القطــاع املــريف مبقــدار  43.3مليــون دوالر مقارنــة مــع
الربــع الســابق ونحــو  82.4مليــون دوالر مقارنــة مــع الربــع املناظــر.
ووصــل الرصيــد اإلجــايل للقــروض املتعــرة نحــو  321.2مليــون دوالر
وهــو مــا يعــادل  %3.6مــن إجــايل القــروض مقارنــة مــع نحــو %3
يف الربــع الســابق والربــع املناظــر .ويعــزى هــذا االرتفــاع إىل األزمــة
املاليــة التــي تعــاين منهــا الحكومــة وانعكاســها عــى باقــي مكونــات
االقتصــاد .كــا ســاهم تطبيــق املعيــار الــدويل إلعــداد التقاريــر املاليــة
رقــم  9منــذ منتصــف العــام  2018يف زيــادة هــذه النســبة (أنظــر
الشــكل  3-4وراجــع الصنــدوق عــن “ تطبيــق املعيــار املحاســبي
الــدويل رقــم  9يف فلســطني” يف العــدد  54مــن املراقــب االقتصــادي).

ﺸﯿﻛل

دوﻻر

ﺘﻤوﯿل

ﺠﺎري ﻗروض ﻗطﺎع ﻋﺎم ﻗطﺎع

0

5

ر2018 ، 2

ر2019 ، 1

شكل  :3-4الرصيد اإلجاميل للقروض املتعرثة (مليون دوالر)
ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌوﯿﺔ
4.0

ﻤﻠﯿون دوﻻر

3.6
3.2

3.0

3.1

278.0

256.4

260.8

3.0
2.0

321.3

1.0

2.9

238.9

2.3

190.4

0.0
ر1

ر2

ر4

ر3

2019
اﻟﻘروض اﻟﻤﺘﻌﺜرة اﻟﻰ اﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘروض

ر2

350
300
250
200
150
100
50
0

ر1

2018
اﻟﻘروض اﻟﻤﺘﻌﺜرة

األرصدة لدى سلطة النقد واملصارف
اســتمر الرتاجــع يف األرصــدة لــدى ســلطة النقــد واملصــارف خــال
الربــع الثــاين  2019بنحــو  %5مقارنــة بالربــع الســابق ،لتبلــغ
 3,534.5مليــون دوالر ،ولتشــكل نحــو أقــل مــن ربــع إجــايل
موجــودات املصــارف ( .)%21وجــاء هــذا نتيجــة لرتاجــع األرصــدة
لــدى كل مــن ســلطة النقــد بنســبة  %5ولــدى املصــارف يف الخــارج
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شكل  :4-4هيكل أرصدة سلطة النقد واملصارف ()%

بنســبة  ،%8مقابــل منــو األرصــدة بــن املصــارف يف فلســطني بنســبة
 %11مقارنــة بربــع الســنة الســابق .أمــا مقارن ـ ًة بالربــع املناظــر
 2018فتشــر البيانــات أيضـاً إىل تراجــع األرصــدة لــدى املصــارف يف
الخــارج بنســبة  ،%19وتراجــع األرصــدة لــدى ســلطة النقــد بنســبة
 ،%8يف مقابــل منــو األرصــدة بــن املصــارف يف فلســطني بنســبة
( %38أنظــر الشــكل .)4-4

12.4

10.7

10.0

10.9

8.1

49.4

51.3

52.3

52.2

54.6

100
80
60
40

الودائع
شــهد الربــع الثــاين  2019ارتفــاع إجــايل الودائــع بنســبة %1
مقارنــة بالربــع الســابق ليصــل إىل  13,633.2مليــون دوالر ،وارتفــاع
بنســبة  %5مقارنــة بالربــع املناظــر .واســتحوذت ودائــع الجمهــور
(الودائــع غــر املرصفيــة) عــى نحــو  %92مــن إجــايل الودائــع.
وتظهــر البيانــات اســتمرار تركــز ودائــع الجمهــور يف الضفــة الغربيــة
(نحــو  ،)%90مقابــل  %10حصــة قطــاع غــزة .والقطــاع الخــاص
ســاهم بنحــو  %96مــن هــذه الودائــع ،مقابــل  %4حصــة القطــاع
العــام (أنظــر الشــكل .)5-4
وتوزعــت ودائــع الجمهــور خــال الربــع الثــاين مــن العــام ،2019
بــن ودائــع جاريــة بنســبة  ،%36وودائــع توفــر بنســبة ،%33
وودائــع آجلــة بنســبة  .%31أمــا هيــكل ودائــع الجمهــور مــن حيــث
عملــة اإليــداع فقــد اســتمرت ســيطرة الــدوالر عــى الحصــة األكــر
منهــا بنســبة  ،%39مقابــل نحــو  %35حصــة الشــيكل ،ونحــو %23
حصــة الدينــار األردين ،فيــا بلغــت حصــة باقــي العمــات نحــو .%3

38.2

38.1

37.6

36.9

37.3

ر2019 ، 2

ر2019 ، 1

ر2018 ، 4

ر2018 ، 3

ر2018 ، 2

0
أرﺼدة ﺒﯿن اﻟﻤﺼﺎرف ﻓﻲ ﻓﻠﺴطﯿن

أرﺼدة ﻟدى ﺴﻠطﺔ اﻟﻨﻘد

أرﺼدة ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج

شكل  :5-4توزيع ودائع الجمهور (مليون دوالر)
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
ﻋﻤﻼت دﯿﻨﺎر أردﻨﻲ
أﺨرى

أرباح املصارف

ﺸﯿﻛل

دوﻻر

اﻟﻌﻤﻠﺔ

وداﺌﻊ ﻷﺠل وداﺌﻊ ﺘوﻓﯿر وداﺌﻊ

ﺠﺎرﯿﺔ

ﻗطﺎع ﻋﺎم ﻗطﺎع ﺨﺎص

ﻨوع اﻟودﯿﻌﺔ

ســجل صــايف دخــل املصــارف نهايــة الربــع الثــاين  2019تراجعـاً حــادا ً
بنســبة  %23مقارنــة بالربــع الســابق ليبلــغ  36.9مليــون دوالر .ويعزى
ســبب الرتاجــع إىل زيــادة النفقــات بنســبة  ،%8مقابــل منــو اإليـرادات
بنســبة  .%2كــا ســجل صــايف الدخــل تراجعـاً ملحوظـاً بنســبة %13.4
مقارنــة بالربــع املناظــر مــن العــام ( 2018أنظــر الجــدول .)2-4
متوسط أسعار الفائدة عىل اإليداع واإلقراض
ر2019 ، 2

جدول  :2-4مصادر اإليرادات واإلنفاق للمصارف املرخصة
(مليون دوالر)
البيان
اإليرادات
الفائدة املقبوضة
إيرادات العموالت
إيرادات أخرى
النفقات
الفوائد املدفوعة
مصاريف العموالت
نفقات أخرى*
النفقات التشغيلية
الرضائب
صايف الدخل

2018
الربع الثاين
218.6
156.4
32.4
29.8
176.0
31.7
2.8
15.5
109.0
17.0
42.6

2019
الربع األول الربع الثاين
234.6
230.9
166.0
163.1
32.3
30.6
36.3
37.2
197.7
183.2
36.7
33.0
3.0
3.0
31.5
23.9
109.6
110.6
19.9
12.7
36.9
47.7

* بنــد أخــرى يشــمل اإلي ـرادات والنفقــات مــن أوراق الديــن املاليــة واالســتثامرات،
وعمليــات تبديــل وتقييــم العمــات األجنبيــة ،وعمليــات بنــود خــارج امليزانيــة،
والنفقــات والدخــول التشــغيلية األخــرى ،إضافــة للمخصصــات.

20

ر2019 ، 1

اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤودﻋﺔ

ر2018 ، 2

شــهد متوســط أســعار الفائــدة عــى اإليــداع هبوطــاً بجميــع
العمــات يف فلســطني خــال الربــع الثــاين  2019مقارنــة بالربــع
الســابق ليبلــغ نحــو  ،%3.27و %2.74و %2.38لإليــداع بالدينــار
والــدوالر والشــيكل عــى التــوايل .عــى الجانــب اآلخــر ،ســجل
متوســط أســعار الفائــدة عــى اإلقـراض ميـاً للصعــود عــى عملتــي
الدينــار والــدوالر ،إذ بلــغ متوســط فائــدة اإلق ـراض عــى الدينــار
نحــو  .%6.86كــا ارتفعــت فائــدة اإلق ـراض عــى الــدوالر لتبلــغ
نحــو  .%6.1باملقابــل انخفضــت فائــدة اإلقـراض عــى الشــيكل إىل
نحــو .%7.03
أدت هــذه التغــرات إىل زيــادة الهامــش بــن أســعار الفائــدة
عــى التســهيالت والودائــع عــى الدينــار والــدوالر مقارنــة بالربــع
الســابق ،حيــث ارتفــع الهامــش بعملــة الدينــار مــن  3.30نقطــة
مئويــة إىل  3.59نقطــة مئويــة ،والــدوالر مــن  3.03نقطــة مئويــة
إىل  3.36نقطــة مئويــة ،بينــا انخفــض الهامــش عــى الشــيكل مــن
 4.79نقطــة مئويــة إىل  4.65نقطــة مئويــة خــال نفــس الفــرة
(أنظــر الشــكل .)6-4
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حركة تقاص الشيكات

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

ارتفعــت قيمــة الشــيكات املقدمــة للتقاص بنســبة طفيفيــة ()%0.1
نهايــة الربــع الثــاين  2019مقارنــة بالربــع الســابق ،لتبلــغ 3,076
مليــون دوالر %93 ،منهــا يف الضفــة الغربيــة والباقــي يف قطــاع غــزة
(تراجــع بنســبة  .)%7باملقابــل تراجعــت قيمــة الشــيكات املقدمــة
للتقــاص بنســبة  %2مقارنــة بالربــع املناظــر .2018

6
4
2

الشيكات املعادة
شــهدت قيمــة الشــيكات املعــادة ارتفاعــاً بنحــو  %11مقارنــة
بالربــع الســابق ،وبنحــو  %18مقارنــة بالربــع املناظــر ،2018
لتســجل  319.0مليــون دوالر .ارتفعــت الشــيكات املعــادة يف الضفــة
الغربيــة بنســبة ( %11إىل  303.3مليــون دوالر) ،كــا ارتفعــت يف
قطــاع غــزة بنســبة ( %15إىل  15.7مليــون دوالر) .كذلــك ،ارتفعــت
قيمــة الشــيكات املعــادة كنســبة مــن إجــايل قيمــة الشــيكات
املقدمــة للتقــاص خــال الربــع الثــاين  2019لتصــل إىل  %10مقارنــة
بنحــو  %9يف الربــع الســابق واملناظــر (أنظــر الشــكل  7-4وراجــع
الصنــدوق “الشــيكات املعــادة 1 :مــن كل  9شــيكات” يف العــدد 53
مــن املراقــب اإلقتصــادي).

0
ر2019 ، 1

ر2019 ، 2

ر2018 ، 3

ر2018 ، 4

إﯿداع ﺸﯿﻘل

إﯿداع دوﻻر

إﯿداع دﯿﻨﺎر

إﻗراض ﺸﯿﻛل

إﻗراض دوﻻر

إﻗراض دﯿﻨﺎر

شكل  :7-4نسبة الشيكات املعادة إىل الشيكات املقدمة للتقاص ()%
10.4

9.3
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8.6
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14

9.4

7.6

رشكات اإلقراض املتخصصة

وعــى نفــس املنــوال تراجعــت املحفظــة االئتامنيــة املقدمــة مــن
خــال رشكات االقـراض املتخصصــة بشــكل طفيــف ( )%0.4مقارنــة
بالربــع الســابق لكنهــا جــاءت أعــى (بنفــس النســبة تقريبــاً)
مقارنــة بالربــع املناظــر مــن العــام  2018لتســجل حــوايل 216.3
مليــون دوالر يف ختــام الربــع الثــاين  ،2019واســتحوذت الضفــة
الغربيــة عــى نحــو  %77منهــا ،مقابــل نحــو  %23حصــة قطــاع
غــزة (أنظــر الجــدول .)3-4
أمــا مــن حيــث توزيــع محفظــة القــروض حســب القطاعــات
االقتصاديــة ،فقــد ســيطرت القــروض التجاريــة عــى الحصــة االكــر
مــن هــذا االئتــان مبقــدار الثلــث تقريب ـاً (مــا نســبته  ،)%29ثــم
القطــاع العقــاري بنحــو  ،%28تــاه كل مــن القطــاع الزراعــي
وقطــاع الخدمــات العامــة بحــوايل  %12لــكل قطــاع ،فيــا تــأيت
قــروض القطــاع االســتهاليك يف املرتبــة الرابعــة بنســبة .%10
 -2البيانات الواردة يف هذا الجزء بيانات أولية وقابلة للتعديل

12
10

7.1

7.0 6.8 6.7

2

بلــغ عــدد رشكات االقـراض املتخصصــة واملرخصــة مــن قبــل ســلطة
النقــد  7رشكات يف نهايــة الربــع الثــاين مــن العــام  ،2019وقــد شــهد
إجــايل موجــودات رشكات اإلقــراض املتخصصــة تراجعــاً مبعــدل
 %0.6يف نهايــة الربــع الثــاين مقارنــة بالربــع الســابق ،بينــا ســجل
منــوا ً بنحــو  %8مقارنــة بالربــع املناظــر مــن العــام الســابق ،لتبلــغ
 251.8مليــون دوالر .وجــاء هــذا االنخفــاض نتيجــة لرتاجــع كل مــن
النقــد بنســبة  ،%10وصــايف محفظــة القــروض اإلســامية بنســبة
 ،%15إضافــة لرتاجــع األصــول الثابتــة بنســبة  %5خــال الفــرة
نفســها .وتوزعــت أصــول هــذه الــركات بني قــروض تجارية بنســبة
 %70وقــروض إســامية بنســبة  ،%6وودائــع بنســبة  ،%11وتوزعــت
النســبة الباقيــة ( )%13بــن املوجــودات الثابتــة واملوجــودات
األخــرى إضافــة للنقــد .ووفــر قطــاع االقـراض املتخصــص نحــو 843
فرصــة عمــل يف نهايــة النصــف األول مــن العــام .2019

ر2018 ، 2

6.2
4.4

8
6
4
2
0

ر2

ر1

ر4

2019

ر3

ر2

ر1

ر3

ر4

2018
ﻓﻠﺴطﯿن

ر2

ر1

ر4

2017
ﻗطﺎع ﻏزة

ر3

ر2

ر1

2016
اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐرﺒﯿﺔ

جدول  :3-4بيانات مؤسسات االقراض املتخصصة
الفرتة

2018
الربع
الثالث

الربع
الرابع

212.5 215.4

205.7

الربع
الثاين

اجاميل محفظة القروض
(مليون دوالر)
151.7 154.4 153.1
 الضفة الغربية54.0
58.1 62.3
 قطاع غزةعدد املقرتضني النشطني 65,458 68,942 70,922
81
81
81
عدد الفروع واملكاتب
687
680 675
عدد املوظفني

2019
الربع الربع
األول الثاين
217.2

216.3

166.5 163.7
49.8
53.5
78,186 80,314
93
93
843
864
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صندوق  80 :4مليون دوالر خسارة فلسطني من ارتفاع عموالت تحويل األموال
بلغــت قيمــة التحويــات مــن الخــارج ( )Remittancesالتــي تحققــت لالقتصــاد
الفلســطيني نحــو  2.3مليــار دوالر يف العــام  .2013ولقــد ارتفــع هــذا املبلــغ
إىل  3.4مليــار يف ( 2015منهــا  1.2مليــار تحويــات أجــور العاملــن يف إرسائيــل
واملســتعمرات) .وميثــل هــذا نحــو  %26مــن الناتــج املحــي اإلجــايل لفلســطني،
مــا يجعــل فلســطني مــن بــن أعــى الــدول تلقي ـاً للتحويــات الخارجيــة يف
العــامل .ومــن املعلــوم أ ّن التحويــات الخارجيــة ،ســواء لقــاء العمــل يف الخــارج
أو التحويــات بــدون مقابــل لألهــل ،باتــت بديـاً أكــر أهميــة مــن املســاعدات
الخارجيــة يف دول العــامل الفقــرة.
يقــوم البنــك الــدويل بشــكل دوري ،بتقديــر تكاليــف عمــوالت تحويــل املبالــغ
بــن الــدول ،وخصوصـاً بــن الــدول املســتقبلة للعاملــة األجنبيــة والــدول املصدرة
للعاملــة 1.ويســتفاد مــن التقريــر األخــر بهــذا الشــأن أ ّن املتوســط العاملــي
لعمــوالت (تكاليــف) التحويــل بلغــت يف الربــع الثــاين مــن العــام  2019نحــو
 %6.84مــن املبلــغ املحــول .ولقــد هبطــت هــذه التكاليــف مــن معــدل %8.14
الــذي كانــت عليــه يف الربــع الثــاين مــن العــام  .2014ويذكــر تقريــر البنــك أ ّن
األمــم املتحــدة وضعــت هدفــا يف إطــار مبــادرة “أهــداف التنميــة املســتدامة”
يرمــي اىل تخفيــض املتوســط العاملــي لعمــوالت تحويــل األمــوال بــن الــدول مــن
مســتواه الحــايل ( )%6.84اىل  %3فقــط مــع حلــول العــام .2030
يعــرض الشــكل  1متوســط تكاليــف عمــوالت التحويــل عــر الطــرق املختلفــة.
ويتضــح مــن الشــكل أ ّن أرخــص طــرق التحويــل هــي عــر الهواتــف النقالــة
( )%3.28يف حــن أ ّن أعالهــا كلفــة هــو التحويــل عــر املصــارف (.)%10.49
1 World Bank (2019): Remittances Prices Worldwide.
https://remittanceprices.worldbank.org/sites/default/files/rpw_report_june_2019.pdf

شكل  :1تكاليف عموالت التحويل بالوسائط املختلفة (نسبة مئوية)
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اﻟﻤﺼﺎرف
اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ

ﻤﻛﺎﺘب اﻟﺘﺤوﯿل

ﻤﻛﺎﺘب اﻟﺒرﯿد

اﻟرﺒﻊ اﻟﺜﺎﻨﻲ 2018

اﻟﺘﺤوﯿل اﻟﻬﺎﺘﻔﻲ
اﻟرﺒﻊ اﻟﺜﺎﻨﻲ 2019

املصدر.World Bank (2019): Remittances Prices Worldwide :

قـ ّدر البنــك الــدويل أ ّن متوســط تكاليــف تحويــل مبلــغ  200دوالر أمريــي مــن
الخــارج إىل فلســطني يبلــغ  24دوالر تقريبــا ،أي نحــو  %12مــن قيمــة التحويــل
يف العــام  .2015وتــم التوصــل إىل هــذا التقديــر بنــاءا ً عــى معلومــات مــن
أكــر رشكتــن لتحويــل األمــوال (ويســرن يونيــون ،ومــوين ج ـرام) ومــن  4دول
هــي الســعودية والواليــات املتحــدة وبريطانيــا واألردن .ويزيــد متوســط عمولــة
تحويــل األمــوال إىل فلســطني مبقــدار  4نقــاط مئويــة عــى متوســط تكاليــف
التحويــل يف العــامل .وباف ـراض أ ّن تكاليــف التحويــل إىل فلســطني تتطابــق مــع
املتوســط العاملــي ،فــإن مبلــغ التحويــات الخارجيــة إىل فلســطني كان ميكــن أ ّن
2
يكــون  80مليــون دوالر أعــى مــا كان عليــه يف العــام .2015
2 World Bank (2017): Economic Monitoring Report to the Ad Hoc Liaison Committee, May 4. http://documents.worldbank.org/curated/en/509131493126715531/
pdf/114551-REVISED-may-8-vol-1-May-2017-AHLC-World-Bank-Report-May8.pdf

 -5القطاع املايل غري املرصيف
قطاع األوراق املالية
بلغــت القيمــة الســوقية ألســهم الــركات املدرجــة يف بورصــة فلســطني
نهايــة الربــع الثــاين  2019نحــو  3.7مليــار دوالر ،وهــو مــا يعــادل %25
مــن الناتــج املحــي اإلجــايل باألســعار الجاريــة 1.وانخفضــت هــذه
القيمــة الســوقية بنســبة  %1مقارنــة مــع الربــع األول  ،2019و %2مقارنة
مــع الربــع املناظــر مــن العــام الســابق .كــا أغلــق مــؤرش القــدس نهايــة
الربــع الثــاين  2019عنــد حاجــز  519.8نقطــة ،منخفضـاً بنســبة  %2و%4
مقارنـ ًة مــع الربــع الســابق واملناظــر عــى التــوايل (انظــر الجــدول .)1-5
شــهد عــدد وقيمــة األســهم املتداولــة يف الربــع الثــاين  2019انخفاضــاً
ملموسـاً بنســبة  %53و %54عــى التــوايل مقارنـ ًة مــع الربــع األول .2019
ويعــزى هــذا االنخفــاض امللحــوظ إىل مجموعــة مــن العوامــل ،أبرزهــا
تراجــع أنشــطة التــداول ملعظــم القطاعــات ،وذلــك انعكاســاً للظــروف
العامــة التــي عاشــتها فلســطني ومازالــت منــذ بدايــة العــام  .2019كــا
طــرأ انخفــاض عــى أســعار أســهم العديــد مــن الــركات املدرجــة وعــى
رأســها ســهم بنــك القــدس .كــا انخفــض عــدد وقيمــة األســهم املتداولــة
 -1تــم اســتخدام الناتــج املحــي اإلجــايل باألســعار الجاريــة للعــام  ،2018وذلــك بســبب أن
القيمــة الســوقية لألســهم املتداولــة هــي قيمــة تراكميــة.

يف الربــع الثــاين  2019بنســبة  %21و %35عــى التــوايل مقارنــة مــع الربــع
املناظــر .2018
جدول  :1-5بعض املؤرشات عىل نشاط التداول يف بورصة فلسطني
الربع الثاين الربع األول الربع الثاين
البيان
2019
2019
2018
27.8
59.0
35.2
عدد األسهم املتداولة (مليون سهم)
47.3
103.3
72.7
قيمة األسهم املتداولة (مليون دوالر)
3,710.1 3,757.8 3,784.4
القيمة السوقية (مليون دوالر)
7,653
8,698
8,763
عدد الصفقات
70,540
70,660
71,341
إجاميل عدد املتعاملني (متعامل)
67,170
67,355
68,022
 فلسطيني3,370
3,305
3,319
 -مواطن أجنبي
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يوضــح الشــكل  ،1-5صفــة املتعاملــن يف البورصــة تبعــاً لحصصهــم
النســبية مــن القيمــة الســوقية للتعامــات .ويتضــح مــن الشــكل أن
حصــة الــركات بلغــت ( %40بقيمــة  1,495.2مليــون دوالر) يف حــن
بلغــت حصــة األفــراد ( %26بقيمــة  971.1مليــون دوالر).

شكل  :1-5توزيع القيمة السوقية ألسهم البورصة وفقاً لصفة
املتعامل كام هي يف نهاية الربع الثاين ( 2019مليون دوالر)
ﺸرﻛﺎت ﺘﺄﻤﯿن
71.4
%2

قطاع التأمني

جدول  :2-5بعض املؤرشات املالية لقطاع التأمني
يف فلسطني (مليون دوالر)
الربع الثاين الربع األول الربع الثاين
البيان
2019
2019
2018
71.2
81.9
70.1
إجاميل أقساط التأمني املكتتبة
250.0
251.6
إجاميل استثامرات رشكات التأمني 245.8
صايف التعويضات املتكبدة يف
()43.7
()40.7
()41.0
قطاع التأمني
صايف األقساط املكتسبة /اجاميل
%88.3
%79.5
%85.9
أقساط التأمني املكتتبة
صايف التعويضات
%69.5
%62.5
املكتسبةاملتكبدة /صايف %68.0
األقساط

يســجل الجــدول  3-5أبــرز املــؤرشات التأمينيــة التــي تعكــس األهميــة
النســبية لقطــاع التأمــن يف االقتصــاد الوطنــي يف فلســطني وبعــض
الــدول العربيــة :نســبة االخـراق التأمينيــة (إجــايل املحفظــة التأمينيــة
منســوبة إىل إجــايل الناتــج املحــي اإلجــايل باألســعار الجاريــة)،
والكثافــة التأمينيــة التــي تقيــس حصــة الفــرد مــن إجــايل املحفظــة
التأمينيــة (إجــايل املحفظــة التأمينيــة منســوبة إىل إجــايل عــدد
الســكان) .يتضــح مــن األرقــام أ ّن نســبة االخ ـراق يف فلســطني نهايــة
العــام  2018بلغــت  ،%1.9وهــي أعــى مــن النســبة يف كل مــن الكويــت
ومــر والجزائــر والســعودية ،ولكــن أدىن مــن مســتواها يف األردن
واالمــارات ولبنــان واملغــرب .أمــا الكثافــة التأمينيــة والتــي بلغــت يف
فلســطني نهايــة العــام  58( 2018دوالر) فهــي أدىن بكثــر مــن مســتواها
يف الســعودية واالمــارات والكويــت واألردن أيضــاً.
يوضــح الشــكل  ،2-5أ ّن محفظــة التأمــن يف فلســطني مــا زالــت تشــهد
تركـزا ً كبـرا ً لصالــح تأمــن املركبــات بنســبة  %61مــن إجــايل املحفظــة
التأمينيــة يف نهايــة الربــع الثــاين مــن العــام  ،2019يليهــا التأمــن الصحــي
بنســبة  .%14كــا يالحــظ مــن الشــكل  3-5أن هنــاك ترك ـزا ً واضح ـاً يف
الحصــص الســوقية بــن رشكات التأمــن ،حيــث تســتحوذ ثالثــة مــن أصــل
عــر رشكات عاملــة يف القطــاع عــى نحــو  %59مــن إجــايل األقســاط
املكتتبــة يف قطــاع التأمــن الفلســطيني نهايــة الربــع الثــاين .2019

%6

168.6
%5

أطراف ذوي ﻋﻼﻗﺔ*
398.4

بلــغ إجــايل أقســاط التأمــن املكتتبــة نحــو  71.2مليــون دوالر
نهايــة الربــع الثــاين  ،2019منخفضــا بنســبة  %13مقارنــ ًة مــع
نهايــة الربــع الســابق ،بينــا ارتفــع بنســبة  %2مقارنـ ًة مــع نهايــة
الربــع املناظــر  .2018ويعــزى ذلــك إىل التذبــذب الطبيعــي إلجــايل
أقســاط التأمــن املكتتبــة مــا بــن األربــاع.
ارتفــع صــايف التعويضــات املتكبــدة لقطاع التأمــن يف الربع الثــاين 2019
بنســبة  %7مقارنــة مــع الربــع الســابق واملناظــر .كــا بلــغ إجــايل
اســتثامرات رشكات التأمــن نحــو  250مليــون دوالر نهايــة الربــع الثــاين
 ،2019منخفضــا بنســبة  %1مقارنــة بالربــع الســابق ،مقابــل ارتفــاع
بنســبة  %2مقارنــة بالربــع املناظــر ( 2018أنظــر الجــدول .)2-5

ﺒﻨوك
224.9

ﺼﻨﺎدﯿق اﺴﺘﺜﻤﺎر

% 11

أﻓراد
971.1
% 26

ﺸرﻛﺎت
1,495.2

ﺠﻬﺎت ﺤﻛوﻤﯿﺔ

% 40

380.5
% 10

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

شكل  :2-5توزيع مكونات محفظة التأمني حسب منتجات
قطاع التأمني كام هو يف نهاية الربع الثاين *2019
اﻟﺼﺤﻲ
% 13.9

ﻫﻨدﺴﻲ

اﻟﺤﯿﺎة

% 6.5
أﺨرى

ﺒﺤري

اﻟﻤدﻨﯿﺔ

% 8.7

% 0.7

ﺘﺄﻤﯿن
اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ

% 9.5

اﻟﺤرﯿق

% 2.3

% 2.3

اﻟﻌﻤﺎل

اﻟﻤرﻛﺒﺎت
% 61.4

اﻟﺘﺄﻤﯿﻨﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ اﻷﺨرى
% 1.8

* توزيــع املحفظــة التأمينيــة حســب منتجــات قطــاع التأمــن ال تشــمل بيانــات رشكــة
فلســطني للتأمــن .وذلــك لعــدم صــدور بيانــات الربــع الثــاين للعــام  2019للرشكــة
حتــى تاريــخ اعــداد هــذا التقريــر.

شكل  :3-5توزيع محفظة التأمني وفقاً للرشكات العاملة يف
فلسطني كام هو يف نهاية الربع الثاين 2019
ﺸرﻛﺔ ﺘﻤﻛﯿن ﻟﻠﺘﺄ ﻤﯿن
% 7.1

اﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻻﻫﻠﯿﺔ ﻟﻠﺘﺎﻤﯿن

ﺸرﻛﺔ اﻟﺘﺄﻤﯿن اﻟوطﻨﯿﺔ

% 7.4

% 19.1

ﺸرﻛﺔ اﻟﺘﻛﺎﻓل ﻟﻠﺘ ﺄﻤﯿن
% 15.0

ﺸرﻛﺔ اﻟﻤﺸرق ﻟﻠﺘﺄﻤﯿن
% 10.8

ﺸرﻛﺔ ﻓﻠﺴطﯿن ﻟﺘﺄﻤﯿن اﻟرﻫن اﻟﻌﻘﺎري
% 0.1

ﺸرﻛﺔ ﺘرﺴت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘ ﺄﻤﯿن
% 24.1

اﻟﺸرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤدة ﻟﻠﺘ ﺄﻤﯿن
% 16.2

ﺸرﻛﺔ ﻤت ﻻﯿف اﻟﯿﻛو
% 0.2

* توزيــع املحفظــة التأمينيــة حســب الــركات ال تشــمل رشكــة فلســطني للتأمــن،
نظ ـرا لعــدم صــدور بيانــات الربــع الثــاين  2019للرشكــة عنــد إعــداد هــذا التقريــر.
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جدول  :3-5انتشار الخدمات واملنتجات التأمينية للدول العربية
للسنوات  2015و*2018
الدولة
املغرب
اإلمارات
لبنان
األردن
فلسطني
السعودية
البحرين
الكويت
الجزائر
مرص

نسبة االخرتاق ()%
2018
2015
3.9
3.1
2.9
2.8
2.9
3.1
2.1
2.0
1.9
1.4
1.2
1.5
1.8
2.3
1.0
0.7
0.7
0.8
0.6
0.7

الكثافة التأمينية (دوالر أمرييك)
2018
2015
127
89
1,305
1,099
269
261
91
85
58
37
283
308
520
546
315
207
28
32
16
23

* املصــدر :مجلــة ســيجام والصــادرة عــن  ،Swiss RE instituteباســتثناء دولــة فلســطني حيــث
تــم رفــد النســب اســتنادا ً اىل البيانــات املاليــة واإلداريــة لهيئــة ســوق رأس املــال الفلســطينية.
http://www.sigma-explorer.com

قطاع التأجري التموييل
بلــغ عــدد رشكات التأجــر التمويــي املرخصــة مــن قبــل هيئــة
ســوق رأس املــال  9رشكات .كــا بلــغ عــدد العقــود  506عقــد
بقيمــة اســتثامر إجــايل تبلــغ  22.2مليــون دوالر نهايــة الربــع

الثــاين  .2019وميثــل هــذا ارتفاعـاً بنســبة  %10و %24قيمـ ًة وعــددا ً
مقارنــة بالربــع الســابق ،وبنســبة  %18و %32مقارن ـ ًة مــع الربــع
املناظــر  .2018ويعــزى النمــو إىل قيــام بعــض الــركات بتكثيــف
الحمــات التســويقية ،إضافــة إىل زيــادة الوعــي والقبــول مبزايــا
التأجــر التمويــي (أنظــر الجــدول .)4-5
جدول  :4-5إجاميل قيمة وعدد عقود التأجري التموييل
الربع
الربع الثاين2018 ،
الربع األول2019 ،
الربع الثاين2019 ،

قيمة عقود التأجري التموييل
(مليون دوالر)
18.8
20.1
22.2

عدد عقود التأجري
التموييل
382
407
506

مــازال هنــاك تركــز عــا ٍل يف عــدد عقــود التأجــر التمويــي يف املــدن:
 %36منهــا يف رام اللــه ،ونحــو  %15يف نابلــس ،ونحــو  %14يف
الخليــل .كــا أ ّن املركبــات مــا زالــت تشــكل الحصــة األكــر مــن
محفظــة التأجــر التمويــي بنســبة  %81مــن إجــايل قيمــة العقــود
نهايــة الربــع الثــاين  .2019ويعــود الســبب يف اســتمرار الرتكــز يف
املركبــات إىل ســهولة تســجيل ملكيــة املركبــات يف دوائــر الســر
وتــدين مخاطرهــا مــن حيــث وجــود ســوق ثانــوي لهــا .واســتقطعت
الشــاحنات واملركبــات الثقيلــة نســبة  %11مــن محفظــة التأجــر
التمويــي ،يف حــن ذهبــت النســبة املتبقيــة ،%8 ،إىل املــال املنقــول
(املعــدات وخطــوط اإلنتــاج وغريهــا).

صندوق  :5التأمينات اإللزامية ودور هيئة سوق رأس املال يف رفع الوعي التأميني
أصبــح التأمــن يف العــر الحــارض مــن املعامــات الســائدة يف جميــع مجــاالت
الحيــاة اإلنســانية ،فقــد دخــل معظــم وجــوه النشــاط االقتصــادي دخــوالً
اختياري ـاً أو إجباري ـاً ،فالتأمــن يُعــد وســيلة لِمواجهــة املخاطــر التــي يتعــرض
لهــا اإلنســان يف كيانــه أو أموالــه .ويقــوم التأمــن أساســا عــى التعــاون بــن
األشــخاص امل ُعرضــن لِــذات الخطــر يف ُمواجهــة االرضار التــي قــد تحــدث
لِبعضهــم ،وذلــك بدفــع كل منهــم الشـراك أو لقســط ،بحيــث يتــم تعويــض من
يتعرضــون للحــوادث منهــم مــن املبالــغ امل ُتحصلــة .وهــو مــن أفضــل الوســائل
التــي تُ ِّكــن اإلنســان مــن التخفيــف مــن آثــار الحــوادث ،ســواء وقعــت هــذه
الحــوادث بفعــل الشــخص نفســه ،بتقص ـرٍ من ـ ُه أم بإهاملــه ،أم بِفعــل غــره.
وتفــرض الــدول التأمــن االجبــاري عــى مواطنيهــا لعــدة اعتبــارات ،منهــا عدم
قــدرة األفـراد عــى تقديــر املخاطــر ،أو عــدم ثقتهــم بنظــام التأمــن ،أو عــدم
رغبتهــم بتحمــل تكاليــف التأمــن .ويتــم التأمــن اإللزامــي لحاميــة األطـراف
املتــررة التــي ليــس لهــا عالقــة ،أو حاميــة لالقتصــاد كــا يف حــال فقــدان
املصانــع وفــرص العمــل نتيجــة الحرائــق أو الفياضــات او الــزالزل .وتأخــذ
الحكومــات ،عنــد تحديدهــا لألخطــار التــي تســتوجب تغطيــة تأمينيــة بقــوة
القانــون ومعاقبــة غــر امللتزمــن ،العوامــل التاليــة بعــن االعتبــار:
•
•
•

•

حجم الخطر ،ونوعه ،ومعدل تكراره ،ونتائجه.
مقــدار وعــي املواطــن وثقافتــه التأمينيــة يف التعامــل مــع هــذا الخطــر حــال
وقوعــه وقدرتــه عــى تحملــه.
واجــب الدولــة تجــاه مواطنيهــا واملتمثــل بالحفــاظ عــى حقوقهــم بالحصــول
عــى تعويــض عــن االرضار الجســدية أو املاديــة التــي تلحــق بهــم نتيجــة
ألخطــار هــم غــر مســؤولني عــن وقوعهــا وليــس مبقدورهــم تحمــل نتائجهــا
عــى انف ـراد.
الخســارة االقتصاديــة التــي قــد تنشــأ نتيجــة وقــوع الخطــر ،وتأثــره عــى
املجتمــع والســلم األهــي.

رع الفلســطيني بــن التأمــن االختيــاري والتأمــن اإللزامــي ،حيــث قام
م ًيــز املـ ً
بعمليــات موازنــة اجتامعيــة واقتصاديــة بقصــد تحقيــق تضامــن اجتامعــي بــن
املؤمــن واملؤمــن لــه بالقــدر الــذي يجعــل كال الطرفــن يســتفيد مــن التأمــن،
ويــؤدي باملحصلــة النهائيــة إىل التخفيــف عــن كاهــل الدولــة أعبــاءا ماديــة
طائلــة .ومــن بــن األخطــار التــي تتطلــب رشاء تغطيــات تأمينيــة الزاميــة نذكــر
تأمــن أخطــار املركبــات الجســدية واملاديــة للغــر ،وتأمــن العــال ،ومتطلبــات
الحاميــة والســامة الطبيــة والصحيــة (التــي صــدر بشــأنها قـرار بقانــون).
ألــزم قانــون التأمــن الفلســطيني رقم  20لســنة  2005ســائق املركبــة ،او من اذن
لــه باســتخدامها ،الحصــول عــى وثيقــة تأمــن املركبــات اآلليــة تجــاه اإلصابــات
الجســدية واألرضار املاديــة للفريــق الثالــث بغــرض تعويــض املصابــن داخــل
املركبــة املؤمــن عليهــا واإلصابــات التــي تســببها املركبــة للمشــاة عــى الطــرق
وذلــك بــرف النظــر عــن وجــود خطــأ مــن قبــل الســائق أو عدمــه .ومســؤولية
رشكــة التأمــن عــن اإلصابــات الجســدية وفقـاً للقانــون مطلقــة .وميكــن تقســيم
التغطيــات يف وثيقــة تأمــن املركبــة (الوثيقــة املوحــدة) اىل التــايل:
أوال ،تغطية تكاليف االصابات الجسدية بالعالقة مع ما ييل؛
• توفــر العــاج الطبــي للمصــاب إىل أ ّن يتــم شــفاءه شــفا ًء كامـاً أو تســتقر
حالتــه املرضيــة.
• تعويــض املصــاب عــن جميــع االلتزامــات املاليــة التــي تكبدهــا نتيجــة
الحــادث.
• تعويــض املصــاب عــن فقــدان الدخــل املؤقــت والدائــم الــذي قــد يلحــق
بــه نتيجــة اإلصابــة.
• تعويض املصاب عن األرضار النفسية التي لحقت به نتيجة اإلصابة.
ثانيــا ،تغطيــة تكاليــف أخطــار املســؤولية املاديــة تجــاه الغــر ،او مــا يعــرف
بالطــرف الثالــث (الــذي ال يوجــد بينــه وبــن رشكــة التأمــن عقــد).
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ونظــرا ً للمســؤولية الكاملــة واملطلقــة ملــن يســتعمل املركبــة يف تعويــض
املصــاب ،إىل جانــب تكلفــة العــاج الصحــي الباهظــة يف فلســطني ،وتكلفــة
التصليــح مــن ِقطــع غيــار وأجــور ،فــإ ّن ســائق املركبــة غالبـاً مــا يعجــز عــن
تحمــل مســؤوليته كاملــة يف حــال غيــاب التأمــن .أمــا بالنســبة لتأمينــات
العــال ،فإنهــا ملزمــة مبوجــب قانــون العمــل الفلســطيني ويتوجــب عــى
رشكــة التأمــن دفــع التعويــض للموظفــن والعــال .وذلــك للمحافظــة عــى
حقــوق العــال وتعويضهــم عــن الحــوادث التــي قــد يتعرضــون لهــا .أمــا
قانــون الحاميــة والســامة الطبيــة والصحيــة فهــو يتيــح للطبيــب فرصــة
العمــل يف بيئــة آمنــة ويلــزم املؤسســة الطبيــة توفــر تغطيــة تأمينيــة
مناســبة إضافــة لتحقيــق الكفالــة للمريــض مــن خــال جــر الــرر والعــاج
والتعويــض عــن األخطــاء الطبيــة.
يرتبــط موضــوع التأمينــات االلزاميــة بشــكل مبــارش بالوعــي والثقافــة
				
التأمينيــة .وتبنــت هيئــة ســوق رأس املــال الفلســطينية سياســات ترمــي إىل 				
تحســن الوعــي التأمينــي لــدى املواطنــن عــر أســاليب مبتكــرة ،منهــا التأمــن

التكافــي (هنــاك اآلن رشكتــان للتأمــن التكافــي) بهــدف اجتــذاب رشيحــة
مــن املجتمــع تشــكك يف مرشوعيــة بعــض أنــواع التأمــن .كــا تشــجع الهيئــة
رشكات التأمــن عــى اســتحداث منتجــات تأمينيــة متناهيــة الصغــر بهــدف
الوصــول إىل فئــات املجتمــع مــن محــدودي الدخــل .وأطلقــت الهيئــة مؤخـرا ً
حملــة توعويــة شــاملة خاصــة بقطــاع التأمــن تحــت شــعار “التأمــن حاميــة
وأمــان” ،وهــي الحملــة الثانيــة التــي تقــوم بهــا الهيئــة بعــد الحملــة األوىل
التــي كان عنوانهــا “احســبها صــح وطــور حياتــك” .وال يتمثــل الهــدف بــأ ّن
يكــون املواطــن مجـرا ً مبوجــب القوانــن والترشيعــات االلزاميــة ،بــل يتمثــل
يف جعلــه واعيـاً ومــدركاً للمخاطــر واملســؤوليات املرتتبــة عليــه .أي أ ّن يكــون
ســباقاً لــراء التغطيــات التأمينيــة التــي تتناســب مــع احتياجاتــه والتــي
تكفــل لــه الحاميــة واألمــان واســتمرار األعــال.
لويس خمشتا
هيئة سوق رأس املال الفلسطينية
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عــدد الســيارات املس ـ ّجلة للمــرة األوىل هــو مــؤرش معتمــد عــى
الحالــة االقتصاديــة وتوقّعــات الســكان .إذ نظــرا ً الرتفــاع أســعار
الســيارات ،وأل ّن رشاءهــا غالبــاً مــا يتــم عــر االقــراض املــريف،
فــإ ّن هــذا املــؤرش يعـ ّـر عــن توقعــات املســتقبل واملنــاخ االقتصــادي
بشــكل عــام .شــهد عــدد الســيارات الجديــدة واملســتعملة
(املســ ّجلة للمــرة األوىل) يف الضفــة الغربيــة يف الربــع الثــاين مــن
العــام  2019ارتفاعــاً بنســبة  %6مقارنــة بالربــع الســابق ،بينــا
ســجل انخفاضــاً حــادا ً بنســبة  %13مقارنــة بالربــع املناظــر ،إذ
وصــل إىل  6,097ســيارة ،وهــذا أعــى مبقــدار  333ســيارة عــن
عددهــا يف الربــع الســابق ،يف حــن أنّــه أقــل عــن عددهــا يف الربــع
املناظــر مبقــدار  881ســيارة .وبلغــت نســبة الســيارات املســتعملة
 %76مــن اإلجــايل ،جــاء نحــو  %8منهــا مــن الســوق اإلرسائيليــة
(أنظــر الجــدول .)1-6
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يعــرض الشــكل  1-6التطــ ّور يف عــدد رخــص البنــاء املســ ّجلة
ومســاحات األبنيــة املرخّصــة يف أربــاع مختــارة .وصــل عــدد رخــص
البنــاء املســجلة يف فلســطني يف الربــع الثــاين  2019إىل 2,241
ترخيــص ،منخفض ـاً بنســبة  %14عــن الربــع الســابق ،وبنســبة %2
عــن الربــع املناظــر مــن العــام  .2018كــا بلغــت حصــة املبــاين غــر
ـكل حــوايل  %8مــن ناحيــة ثانيــة ،بلغــت
الســكنية مــن العــدد الـ ّ
املســاحات املرخصــة يف الربــع الثــاين  2019نحــو  960.3ألــف مــر
مربــع ،ولقــد شــهدت املســاحات املرخصــة انخفاض ـاً حــادا ً بنســبة
 %22مقارنــة مــع الربــع الســابق ،كــا انخفضــت بنســبة  %7عــن
الربــع املناظــر مــن العــام .2018

شكل  :1-6مجموع رخص األبنية الصادرة ومجموع املساحات
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صندوق  :6هل يؤدي السامح الرضيبي واإلعفاءات الجمركية إىل زيادة االستثامر؟
هنــاك نقــاش قديــم ومســتمر يف األدبيــات االقتصاديــة حــول املزايــا التــي ميكــن
للدولــة أ ّن تجنيهــا مــن بعــض إج ـراءات تشــجيع االســتثامر (مثــل اإلعفــاءات
الرضيبيــة والجمركيــة وهبــات األرايض وتخفيــض أســعار امليــاه والكهربــاء)،
مقارنــة بالفوائــد التــي تتحقــق مــن تلــك اإلجــراءات ،عــى شــكل زيــادة
االســتثامر والتشــغيل والنمــو .ويتمحــور النقــاش حــول مــدى فعاليــة هيئــات
تشــجيع االســتثامر (أي كلفتهــا االداريــة ،والتشــغيلية) وقوانينهــا التــي تقــدم
حوافــز وتســهيالت رضيبيــة وجمركيــة ،باملقارنــة مــع العوائــد التــي تجنيهــا لقــاء
التضحيــة بجــزء مــن رضائــب ومــوارد الدولــة .ومــن بــن األســئلة التــي تناولتهــا
الدراســات هــي :إىل أي مــدى ســاهمت إجــراءات الحوافــز الرضيبيــة بجلــب
اســتثامرات خارجيــة؟ أو هــل جــاءت هــذه االســتثامرات فعـاً بســبب الحوافــز
أم أنهــا كانــت ســوف تتحقــق بدونهــا؟ وهــل اقتــر دور الحوافــز عــى زيــادة
أربــاح الــركات وتــرب األمــوال إىل الخــارج أم أنهــا تركــت أثـرا ً ملموســا عــى
التشــغيل والنمــو عــر تشــجيع إعــادة اســتثامر األربــاح؟ ومــن املهــم التأكيــد أ ّن
النقــاش ال يشــكك بــرورة االســتثامر لتحقيــق النمــو االقتصــادي ،كــا ال يشــكك
بأهميــة إج ـراءات خلــق بيئــة مالمئــة ومشــجعة عــى االســتثامر ،مثــل ســيادة
القانــون والشــفافية وتوفــر بنيــة تحتيــة مالمئــة وغريهــا.

منشــأة حصلــت عــى امتيــازات اســتثامرية منــذ العــام  1998وحتــى نهايــة عــام
 ،2014وبلغــت قيمــة االســتثامرات يف هــذه املشــاريع حــوايل  562مليــون دوالر
أمريــي .أمــا عــدد املشــاريع التــي حصلــت عــى حوافــز اســتثامرية خــال الفــرة
 2018 - 2015فلقــد بلــغ  105مــروع ،بقيمــة رأســالية تبلــغ  122.8مليــون
دوالر أمريــي .أي أ ّن العــدد اإلجــايل للمشــاريع التــي اســتفادت مــن الحوافــز
االســتثامرية واالمتيــازات الرضيبيــة التــي وفرتهــا الحكومــة الفلســطينية بلــغ 868
منشــأة خــال الفــرة  ،2018-1998بقيمــة رأســال إجامليــة تعــادل  685مليــون
دوالر 3.وهــذا املبلــغ ضئيــل جــدا وال يتجــاوز  %1مــن إجــايل قيمــة اإلســتثامر
الــذي تحقــق يف االقتصــاد الفلســطيني خــال الفــرة ذاتهــا.
يعــاين االقتصــاد الفلســطيني مــن مشــكلة مزمنــة تتمثــل يف أ ّن منــو االســتثامرات
بشــكل عــام ال يواكــب النمــو يف الناتــج املحــي اإلجــايل ،وأ ّن نســبة مســاهمة
االســتثامرات الكليــة (التكويــن الرأســايل الثابــت) يف الناتــج املحــي اإلجــايل
(باألســعار الجاريــة) انخفضــت بشــكل ملفــت خــال العقديــن األخرييــن.
ويوضــح الشــكل  1أ ّن حصــة االســتثامر بشــكل عــام مــن الناتــج املحــي اإلجــايل
يف فلســطني تراجعــت خــال الفــرة  2018-1998مبعــدل  %1.4ســنوياً .ويف حــن
بلغــت حصــة االســتثامر مــن الناتــج املحــي مــن نحــو الثلــث يف العــام 1998
إال أنهــا انحــدرت اىل أقــل مــن الربــع يف العــام  .2018والصــورة أكــر ســوداوية
بالنســبة لإلســتثامر اإلنتاجــي (أي بعــد طــرح اإلســتثامر يف البنــاء مــن أرقــام
اإلســتثامر الــكيل) .إذ تراجعــت حصــة االســتثامر اإلنتاجــي مــن الناتــج املحــي
اإلجــايل خــال الفــرة ذاتهــا مبعــدل ســنوي بلــغ  ،%2.4بحيــث بلغــت حصتــه
نحــو  %4.5مــن الناتــج املحــي اإلجــايل يف  2018مقارنــة مــع حصــة مبقــدار
الضعــف عــا كانــت عليــه قبــل عقديــن .كــا تــم خــال الفــرة انخفــاض يف
حصــة االســتثامر اإلنتاجــي مــن إجــايل اإلســتثامر ،مــن نحــو  %34يف بدايــة
األلفيــة إىل نحــو  %19يف العــام .2018

مــن الصعــب التوصــل إىل تقديــر دقيــق لقيمــة تــآكل الوعــاء الرضيبــي يف الــدول
املختلفــة التــي تقــدم حوافــز وإعفــاءات رضيبيــة لتشــجيع االســتثامر .ولكــن
مؤمتــر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة (األونكتــاد) يقــدر نســبة تــآكل الوعــاء
الرضيبــي بســبب اإلعفــاءات املمنوحــة لالســتثامرات االجنبيــة بحــوايل  %10مــن
االيـرادات الرضيبيــة 1.والنســبة أكــر ارتفاعـاً يف البلــدان الناميــة .ونتيجــة تــآكل
الوعــاء الرضيبــي وعــدم تدويــر األربــاح االســتثامرية (،)Reinvested Earning
وعــدم التأكــد بــأ ّن االســتثامرات الدوليــة حساســة فعـاً تجــاه اإلعفــاءات ،ظهرت
دعــوات بوجــوب تجنــب االعفــاءات الرضيبيــة لجــذب االســتثامرات ،خاصــة أ ّن
هــذه االعفــاءات تشــكل جــزءا مــن إيــرادات الدولــة التــي غالبــاً مــا تكــون
أحــوج لهــا عــى ضــوء االلتزامــات التمويليــة التــي تدعــم التنميــة املســتدامة.
وكبديــل للمزايــا التفضيليــة ولإلعفــاءات يجــري التأكيــد عــى رضورة إرســاء
معايــر وأســس مشــجعة لالســتثامر عــن طريــق إيجــاد بيئــة مؤاتيــه ومشــجعة
تتمثــل يف االســتقرار االقتصــادي ،وعــر توطــن البيئــة القانونيــة والترشيعيــة التــي
تعطــي ضامنــات أكــر لالســتثامر.
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تشــر بيانــات هيئــة تشــجيع االســتثامر الفلســطينية إىل أ ّن أكــر مــن 763
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إجراءات وبرامج تشجيع االستثامر يف فلسطني
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1998

قــام البنــك الــدويل يف العــام  2007بإجــراء دراســة ملعرفــة مــدى أثــر جهــود
هيئــات تشــجيع االســتثامر عــى جــذب االســتثامرات األجنبيــة املبــارشة يف
الــدول الناميــة 2.وتوصلــت الدراســة إىل أ ّن جهــود ومامرســات هيئــات تشــجيع
االســتثامر تعمــل عــى زيــادة االســتثامر األجنبــي املبــارش ،كــا توصلــت الدراســة
إىل أ ّن وجــود بيئــة قانونيــة وترشيعيــة جاذبــة لالســتثامرات تزيــد مــن فعاليــة
هيئــات تشــجيع االســتثامر يف جــذب اســتثامرات خارجيــة .باملقابــل توصلــت
ورقــة سياســات اقتصاديــة حــول االســتثامر االجنبــي يف فلســطني إىل نتيجــة
مفادهــا أ ّن القيمــة املضافــة لالســتثامر االجنبــي يف فلســطني ال تتجــاوز  %5مــن
الناتــج املحــي اإلجــايل ،وأ ّن االســتثامرات االجنبيــة تركــزت يف قطــاع الخدمــات
وتحديــدا ً خدمــات الوســاطة املاليــة والنقــل واالتصــاالت .ولــي يســهم االســتثامر
األجنبــي املبــارش بشــكل أكــر فعاليــة يف االقتصــاد ،يتوجــب جــذب اســتثامرات
خارجيــة بأرصــدة أعــى ،وتوجيههــا نحــو القطاعــات اإلنتاجيــة .لــذا مــن الرضوري
اســتكامل الترشيعــات الخاصــة بتشــجيع االســتثامر يف فلســطني وســن قوانــن
خاصــة بتحفيــز االســتثامر األجنبــي املبــارش تحديــدا ً.

شكل  :1حصة االستثامر يف الناتج املحيل اإلجاميل خالل األعوام 2018-1998

ﻏﯿر اﻹﻨﺘﺎﺠﻲ )اﻟﻤﺒﺎﻨﻲ (

املصدر :بيانات الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني .2019 ،إحصاءات الحسابات القومية.2019-1994 ،

يشــر هــذا التحليــل العــام إىل أ ّن السياســات االســتثامرية يف فلســطني والحوافــز
التفضيليــة التــي جــاءت بهــا قوانــن تشــجيع اإلســتثامر ال يبــدو أنهــا نجحــت
يف تشــجيع اإلســتثامر وزيادتــه فحســب ،ولكــن أيضــاً يف الحــد مــن تدهــوره
وتراجعــه .والخالصــة هنــا ،أ ّن فعاليــة الحوافــز املاليــة واإلعفــاءات الرضيبيــة
يف زيــادة االســتثامرات ليســت أم ـرا ً مضمون ـاً أو فــوق مجــال االنتقــاد والشــك.
كــا أ ّن تكاليــف الســاح الرضيبــي عــى الدولــة املضيفــة قــد يكــون أكــر مــن
املكاســب واملزايــا التــي تجنيهــا الدولــة مــن االســتثامرات املســتجدة .ويبقــى
دامئــا أ ّن تحســن البيئــة االســتثامرية ومنــاخ بيئــة االعــال يؤثــر بشــكل أكــر مــن
الحوافــز االســتثامرية عــى جــذب االســتثامرات الداخليــة والخارجيــة.
مسيف مسيف وإسالم ربيع ،ماس
 -3بيانات هيئة تشجيع االستثامر.2019 ،
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 -7األسعار والتضخم

1

الرقــم القيــايس ألســعار املســتهلك هــو متوســط أســعار مجموعــة
مختــارة مــن الســلع والخدمــات األساســية التــي تعكــس منــط اســتهالك
العائلــة املتوســطة يف بلــد مــا .ويطلــق عــى مجموعــة الســلع والخدمات
املختــارة هــذه اســم “س ـلّة االســتهالك” .ومع ـ ّدل التضخــم هــو مع ـ ّدل
االرتفــاع يف هــذا الرقــم القيــايس بــن تاريخــن محدديــن .ويعــر معـ ّدل
التضخــم عــن التغــر يف القــ ّوة الرشائيــة للدخــل .إذ بافــراض ثبــات
األجــور والرواتــب األســمية ،فــإ ّن تضخــم األســعار مبقــدار  %10يف الســنة
يعنــي أ ّن الق ـ ّوة الرشائيــة للدخــول انخفضــت بنفــس النســبة.

الرقم القيايس لألسعار

وصــل الرقــم القيــايس ألســعار املســتهلك يف الربــع الثــاين  2019إىل
 112.83مقارنــة مــع  111.12يف الربــع األول  .2019أي أ ّن معــدل
التضخــم بــن الربعــن األول والثــاين للعــام  2019كان موجبــاً،
ارتفــاع يف األســعار بنســبة  .%1.54وجــاء هــذا االرتفــاع نتيجــة
ارتفــاع أســعار مجموعــة املــواد الغذائيــة واملرشوبــات املرطبــة
بنســبة  ،%2.09وأســعار مجموعــة النقــل واملواصــات بنســبة
 ،%0.91وأســعار مجموعــة األقمشــة واملالبــس واألحذيــة بنســبة
 ،%0.67مقابــل انخفــاض أســعار مجموعــة االتصــاالت مبقــدار
 ،%1.60وأســعار مجموعــة املســكن ومســتلزماته مبقــدار .%0.78
كذلــك ارتفــع الرقــم القيــايس ألســعار املســتهلك يف الربــع الثــاين
 2019مقارنــة بالربــع املناظــر  2018بنســبة .%2.05
انخفــض الرقــم القيــايس ألســعار الجملــة (ســعر البيــع إىل تجــار
التجزئــة) مبقــدار  %1.58بــن الربــع الثــاين  2019والربــع األول
 .2019ونتــج هــذا عــن انخفــاض أســعار الجملــة للســلع املحليــة
مبقــدار  ،%2.80وانخفــاض أســعار الجملــة للســلع املســتوردة مبقدار
 .%0.20كذلــك انخفــض الرقــم القيــايس ألســعار املنتــج (األســعار
التــي يتلقّاهــا املنتجــون املحلّيــون) مبقــدار  %0.92بــن الربعــن،
ونتــج هــذا االنخفــاض عــن انخفــاض أســعار املنتــج للســلع املنتجــة
محليــاً ومصــدرة للخــارج مبقــدار  ،%1.21وأســعار املنتــج للســلع
املنتجــة واملســتهلكة محلي ـاً مبقــدار ( ،%0.89أنظــر الشــكل .)2-7
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األسعار والقوة الرشائية

 -1مصــدر األرقــام يف هــذا القســم :الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني .2019 ،مســوح
األرقــام القياســية .2019 - 2010 ،بالتعــاون مــع ســلطة النقــد الفلســطينية الحتســاب
الق ـ ّوة الرشائيــة.
 -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
األســعار ويف ســعر رصف العملــة ،وهــو مــا يعنــي أ ّن التغــر يف القــوة الرشائيــة باف ـراض
ثبــات الدخــل = معــدل التغــر يف ســعر رصف العملــة مقابــل الشــيكل  -معــدل التضخــم.

-0.5
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2

القــوة الرشائيــة للشــيكل :مع ـ ّدل تضخــم األســعار يف االقتصــاد هــو يف
الوقــت ذاتــه مقيــاس لتطــ ّور القــوة الرشائيــة لكافّــة األفــراد الذيــن
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يبــن الشــكل  1-7منحيــن ،يصــور األول تطــور الرقــم القيايس ألســعار
املســتهلك (عــى املحــور األميــن) بــن الربــع األول  2010والربــع
الثــاين  .2019املنحنــى الثــاين يقيــس (عــى املحــور األيــر) التبــدل
املئــوي يف الرقــم القيــايس ألســعار املســتهلك يف كل ربــع ســنة مقارنــة
مــع الربــع الســابق عليــه ،أي مع ـ ّدل التضخــم يف كل ربــع ســنة.

شكل  :1-7تط ّور الرقم القيايس ألسعار املستهلك
ومعدّ ل التضخم (سنة األساس )2010
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املصدر :تم حساب األرقام بنا ًء عىل بيانات سلطة النقد الفلسطينية والجهاز املركزي
لإلحصاء الفلسطيني.
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يتلقــون رواتبهــم بالشــيكل وينفقــون كامــل دخلهــم بهــذه العملــة .أي الســابق .ومــع ارتفــاع معــدل التضخــم فــإن القــوة الرشائيــة لألف ـراد
أ ّن تطــور القــوة الرشائيــة لهــذه العملــة يعــادل ويعاكــس معــدل التغــر الذيــن يتلقــون رواتبهــم بالــدوالر وينفقــون كامــل مرصوفاتهــم
يف األســعار خــال نفــس الفــرة .وتشــر بيانــات الجهــاز املركــزي لإلحصــاء بالشــيكل ،انخفضــت خــال الربــع الثــاين مقارنــة بالربــع الســابق بنحــو
الفلســطيني ،كــا ذكرنــا أعــاه ،إىل ارتفــاع مــؤرش أســعار املســتهلك  .%2.94أمــا بالنســبة للربــع الثــاين مقارنــة مــع الربــع املناظــر 2018
خــال الربــع الثــاين  2019بنســبة  %1.54مقارنــة بالربــع الســابق فقــد بلــغ معــدل التضخــم  ،%2.05وارتفــع ســعر رصف الــدوالر مقابــل
(وبنحــو  %2.05مقارنــة بالربــع املناظــر) ،وهــو مــا يعنــي تراجــع القــوة الشــيكل بنحــو  ،%0.53مــا يعنــي أ ّن القــوة الرشائية للــدوالر انخفضت
مبــا يقــارب  .%1.52ونظـرا ً الرتبــاط الدينــار األردين مــع الــدوالر بســعر
الرشائيــة بنفــس املقــدار بــن الربعــن (أنظــر الشــكل .)3-7
رصف ثابــت فقــد شــهدت القــوة الرشائيــة للدينــار نفــس التطــورات
القــ ّوة الرشائيــة للــدوالر والدينــار :شــهد الربــع الثــاين  2019تراجعــاً التــي طــرأت عــى الــدوالر تقريب ـاً (أنظــر الشــكل .)3-7
يف ســعر رصف الــدوالر مقابــل الشــيكل بنحــو  %1.4مقارنــة بالربــع

 -8التجارة الخارجية

1

امليزان التجاري
بلغــت قيمــة الــواردات الســلعية “املرصــودة” 2يف الربــع الثــاين
 2019نحــو  1,438.4مليــون دوالر ،وهــو مــا ميثــل ارتفاع ـاً بنســبة
 %1مقارنــة بالربــع الســابق .أ ّمــا باملقارنــة مــع الربــع املناظــر 2018
فلقــد ســجلت الــواردات الســلعية زيــادة بنســبة  .%2باملقابــل
بلغــت قيمــة الصــادرات الســلعية املرصــودة يف الربــع الثــاين 258.7
مليــون دوالر ،وهــو مــا ميثــل انخفاض ـاً بنســبة  %1و %4مقارنــة
بالربــع الســابق واملناظــر عــى التــوايل .وعــى ذلــك ،فــإن نســبة
الصــادرات املنظــورة اىل الــواردات بلغــت  %18يف الربــع الثــاين
(الشــكل  .)1-8وميثــل الفــارق بــن الصــادرات والــواردات العجــز
يف امليــزان التجــاري الســلعي والــذي بلــغ  1,179.7مليــون دوالر.
ولقــد ت ـ ّم تحســن هــذا العجــز بشــكل طفيــف نتيجــة الفائــض يف
ميـزان تبــادل الخدمــات مــع إرسائيــل الــذي بلــغ  4.9مليــون دوالر
(انظــر الشــكل .)2-8

ميزان املدفوعات
الحســاب الجــاري يف ميـزان املدفوعــات هــو صــايف الرتاكــم يف ثالثــة
موازيــن فرعيــة هــي:

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

• امليــزان التجــاري ،أي صــايف قيمــة الصــادرات والــواردات مــن
الســلع والخدمــات.
• ميـزان الدخــل ،أي صــايف تحويــات دخــل عوامــل اإلنتــاج (مثــل
تحويــات أجــور عــال الضفــة والقطــاع العاملــن يف إرسائيــل
والخــارج).
• ميـزان التحويــات الجاريــة ،مثــل املســاعدات الدوليــة للحكومــة
الخاصــة.
والتحويــات
ّ

 -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 الثــاين .2019
 -2التجــارة الســلعية املرصــودة هــي أرقــام التجــارة املسـ ّ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.
تقديـرات األرقــام الكليــة يتــم تقديرهــا وتســجيلها يف ميـزان املدفوعــات الفلســطيني.
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تشــر النتائــج األوليــة مليــزان املدفوعــات الفلســطيني يف الربــع
الثــاين مــن عــام  2019إىل ارتفــاع حــاد يف عجــز الحســاب الجــاري
(وهــو مــا يطلــق عليــه أيضـاً اســم عجــز ميـزان املدفوعــات) بنســبة
 %32مقارنــة مــع الربــع الســابق ،ليصــل إىل  403.1مليــون دوالر.
كــا ارتفــع العجــز بنســبة  ،%8مقارنــة مــع الربــع املناظــر .2018
وجــاء هــذا العجــز نتيجــة عجـــز يف الـــميزان التجــاري (الســلعي
والخدمــي) بقيمــة  1,490.2مليــون دوالر ،مقابــل فائــض يف ميـزان
الدخــل بقيمــة  630.8مليــون دوالر ،تولّــد أساس ـاً مــن تعويضــات
العاملــن يف إرسائيــل ،وفائــض يف ميـزان التحويــات الجاريــة بقيمــة
 456.3مليــون دوالر (أنظــر الجــدول .)1-8
جــرى متويــل عجــز املي ـزان الجــاري هــذا مــن الحســاب الرأســايل
واملــايل ،الــذي وفّــر مبلــغ  257.0مليــون دوالر .ومــن الــروري
التنويــه إىل أ ّن هــذا البنــد (الحســاب الرأســايل والحســاب املــايل)
ُيثــل دينـاً عــى االقتصــاد الوطنــي ،طاملــا كانــت قيمتــه موجبــة .من
املفــرض نظريـاً أ ّن يحــدث تــوازن تــام بــن عجــز الحســاب الجــاري
مــن جهــة وفائــض الحســاب الرأســايل واملــايل مــن جهــة أخــرى .أي
أ ّن القيمــة الصافيــة لهــا يجــب أن تســاوي صفــر .ولكــن غالبـاً مــا
يكــون هنــاك فــارق بينهــا ،بســبب نقــص البيانــات أو التهريــب،
3
وهــو مــا يتــم تســجيله تحــت بنــد “حســاب الســهو والخطــأ”.

االستثامرات الدولية
بلغــت قيمــة األصــول الخارجيــة لالقتصــاد الفلســطيني نهايــة الربــع
الثــاين  2019نحــو  7,255مليــون دوالر ،شــكل االســتثامر األجنبــي
املبــارش منهــا نســبة  ،%4واســتثامرات الحافظــة  .%19باملقابــل بلــغ
إجــايل أرصــدة الخصــوم عــى االقتصــاد حــوايل  5,334مليــون دوالر،
شــكل االســتثامر املبــارش  %53منهــا ،واســتثامرات الحافظــة .%15
يعــر الفــارق بــن األصــول والخصــوم عــى أ ّن املقيمــن يف فلســطني
“يســتثمرون”  1,921مليــون دوالر يف الخــارج أكــر مــا “يســتثمر”
غــر املقيمــن يف فلســطني .ولكــن يتوجــب االنتبــاه إىل أ ّن جــزءا ً كبـرا ً
مــن األصــول ( )%60هــو عبــارة عــن إيداعــات نقديــة (غالب ـاً مــن
املصــارف املحليــة) يف البنــوك الخارجيــة أو عملة متداولــة يف االقتصاد
الفلســطيني ،وهــذه اإليداعــات أو العمــات ليســت اســتثامرات
فلســطينية يف الخــارج باملعنــى املتعــارف عليــه لالســتثامر .وإذا مــا
أخذنــا االســتثامرات املبــارشة فقــط بعــن االعتبــار فــإ ّن األرقــام تشــر
إىل أ ّن اســتثامرات األجانــب (غــر املقيمــن) املنفذة يف فلســطني تزيد
عــى االســتثامرات املبــارشة الخارجيــة للمقيمــن يف الضفــة والقطــاع
مبقــدار  2,505مليــون دوالر (أنظــر الشــكل .)3-8

 -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.

شكل  :3-8رصيد االستثامرات الدولية (نهاية الربع الثاين )2019
(مليون دوالر)
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جدول  :1-8ميزان املدفوعات الفلسطيني*(مليون دوالر)

الربع الثاين الربع األول الربع الثاين
2019
2019
2018
 .1امليزان التجاري للسلع والخدمات** ()1,490.2( )1,462.6( )1,427.2
()1,230.2( )1,207.8( )1,178.9
 صايف السلع()260.0
()254.8
()248.3
 صايف الخدمات630.8
639.8
603.7
 .2ميزان الدخل
456.3
516.8
450.2
 .3ميزان التحويالت الجارية
()403.1
()306
()373.3
 4الحساب الجاري ()1+2+3
257.0
166.7
288.3
 .5صايف الحساب الرأساميل واملايل
146.1
139.3
85.0
 .6صايف السهو والخطأ**

* البيانــات باســتثناء الجــزء مــن محافظــة القــدس الــذي ضمــه االحتــال اإلرسائيــي
يف العــام .1967
** تــم احتســاب قيمــة التمويــل االســتثنايئ يف صــايف الســهو والخطــأ ،واألرقــام بــن
األقــواس أرقــام ســالبة.
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مفاهيم وتعاريف اقتصادية
إسرتاتيجية التنمية بالعناقيد The Cluster Approach to Development
تبنــت الحكومــة الفلســطينية الجديــدة املنهــج التنمــوي القائــم
عــى تشــجيع تأســيس العناقيــد .وتحــدث رئيــس الــوزراء عــن
تأســيس ثالثــة عناقيــد يف قطــاع غــزة ،عنقــود البحــر وعنقــود
زراعــي وآخــر صناعــي .وعنقوديــن صناعيــن يف كل مــن نابلــس
والخليــل ،وعنقــود ســياحي يف بيــت لحــم .وعنقــود للــال واإلدارة
العامــة يف رام اللــه .وتــم اختيــار العناقيــد واملواقــع اعتــادا عــى
املميــزات االقتصاديــة الخاصــة بــكل محافظــة مــن املحافظــات
الفلســطينية.

املزايا التنافسية ()Competitive Advantages
تعــود فكــرة املمي ـزات املرتافقــة مــع تركــز صناعــات متشــابهة يف
مناطــق جغرافيــة معينــة إىل االقتصــادي الربيطــاين ألفــرد مارشــال يف
كتابــه التأســييس يف العــام  .1890ولكــن املفهــوم املعــارص للعناقيــد
يعــود إىل االقتصــادي األمريــي مايــكل بورتــر ،الــذي طــور الفكــرة
يف كتابــه “املزايــا التنافســية لألمــم” الــذي صــدر يف العــام .1990
(والــذي يتالعــب عــى التعبــر االقتصــادي التقليــدي عــن املزايــا
املقارنــة  .)Comparative Advantagesمتثلت املســاهمة الرئيســية
لبورتــر يف التأكيــد عــى أهميــة التنافــس يف خلــق املزايــا االقتصاديــة
ويف تحفــر التطــور والنمــو بالتــايل .والعناقيــد ،أو التعايــش التنافيس
والتعــاوين بــن الــركات التــي تنتــج ســلعا متشــابهة واملتجــاورة
جغرافيــا ،تفســح املجــال األمثــل لتطويــر املزايــا والتفــوق .وحــدد
بورتــر أربعــة عوامــل وراء ظهــور املزايــا التنافســية لألمــم .وهــي
وفــرة عوامــل اإلنتــاج (مــواد أوليــة ويــد عاملــة وغريهــا) ،رشوط
الطلــب (طبيعــة الطلــب عــى املنتجــات ومســتواه ونوعيتــه)،
توفــر الصناعــات والنشــاطات املكملــة ،وأخـرا ً اسـراتيجيات اإلنتــاج
1
والتســويق التــي تطبقهــا الــركات.

يتبــدى جوهــر فكــرة العناقيــد يف أنــه عنــد توفــر منــاخ عــام
يســمح ويدعــم بنــاء املهــارات ،وعندمــا تكــون الــركات مضطــرة
ألن تتنافــس وتســتثمر وتبــدع ،فــإن املزايــا التنافســية تتكــون
وتظهــر .أي أ ّن التطــور ليــس مرهونـاً باملزايــا التقليديــة التــي تجــود
بهــا الطبيعــة ،والرخــاء الوطنــي ليــس قــدرا ً يتــم توريثــه ووراثتــه،
ولكنــه ظــرف ميكــن خلقــه بالسياســات الواعيــة.
شــهدت فكــرة تأســيس العناقيــد رواجـاً كبـرا ً يف الســنوات املاضيــة
نظــرا ً لنجاحاتهــا يف دول جنــوب رشق آســيا ،ولتبنيهــا مــن قبــل
الوكالــة األوربيــة التــي تســعى بشــكل حثيــث إىل تأســيس عناقيــد
صناعيــة عابــرة للحــدود الجغرافيــة بــن دول اإلتحــاد األورويب.
ويوفــر “مرصــد رقابــة العناقيــد األورويب” ،الــذي تأســس يف العــام
 ،2007معلومــات عــن سياســات ومبــادرات العناقيــد يف  32دولــة
2
أوربيــة.
يجــدر االلتفــات إىل املالحظــة الثاقبــة التــي وردت يف تقريــر
للبنــك الــدويل والتــي تنبــه إىل أن منهــج التطويــر الــذي يعتمــد
عــى العناقيــد يفــرض دورا ً مهــاً ورؤيــا للحكومــات يف تحفيــز
املنشــآت واالســتثامرات وتوجيههــا بشــكل غــر مبــارش ،ولكــن
فعــال ،عــى ضــوء اإلس ـراتيجية املختــارة .ولكــن قــدرات القطــاع
العــام وموظفيــه غالب ـاً مــا تكــون ضعيفــة يف الــدول الناميــة وأدىن
مبراحــل مــن القــدرات الالزمــة ألداء هــذا الــدور الطليعــي .بهــذا
املعنــى فــإن تأهيــل الــكادر الحكومــي يبــدو عــى أنــه رشط رضوري
لنجــاح اسـراتيجيات العناقيــد التــي تفــرض أدوارا ً مهمــة للحكومــة
3
يف العمليــة التنمويــة.

ما هي العناقيد؟
تعــ ًرف العناقيــد بأنهــا تركــز منشــآت متجانســة يف مناطــق
جغرافيــة معينــة ،تقــوم بإنتــاج ســلع متشــابهة/أو توفــر خدمــات
متطابقــة .ويتعايــش يف هــذه املناطــق الجغرافيــة رشكات أخــرى
بروابــط إنتــاج وتوريــد أماميــة وخلفيــة مــع املنشــآت األوىل ،أي
مــوردي البضائــع الوســيطة الالزمــة ومقدمــي الخدمــات الداعمــة
واملؤسســات الرضوريــة .والعناقيــد هــي مــن نوعــن ،إمــا عناقيــد
تتشــكل طبيعيــاً وتلقائيــاً ،أو عناقيــد يقــوم اإلنســان بتوفــر
الظــروف لتشــكيلها وازدهارهــا .وتهــدف العناقيــد إىل تحفيــز
النمــو االقتصــادي عــر تشــجيع التنافس/التعــاون بــن املنشــآت،
ومــن خــال توفــر إطــار للرشاكــة بــن الحكومــة والقطــاع الخــاص
والقطــاع األهــي.

1 Porter, M. (1990) The Competitive Advantage of Nations. The Free Press. NY.

2 http://www.clusterobservatory.eu/index.html
3 World Bank (1997): The State in Changing World, World Development Report
1997.Oxford UP, NY.
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املؤرشات االقتصادية الرئيسية يف فلسطني 2019 - 2014
املؤرش

2014

2015

2016

2018

2017

السكان (ألف نسمة)

1 2019

1 2018

الربع الثاين الربع الثالث الربع الرابع الربع األول الربع الثاين

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

4,838.9 4,915.3
2,913.1 2,953.9
1,925.8 1,961.4

4,869.3
2,929.3
1,940.0

4,900.0
2,945.7
1,954.3

4,930.7
2,962.1
1,968.5

4,961.3
2,978.5
1,982.8

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

917.0
45.8
26.9
17.7
43.9

928.9
44.0
23.0
16.6
34.8

939.6
43.8
23.9
17.5
35.4

948.7
44.0
25.7
18.4
38.3

956.3
43.5
26.2
17.3
43.1

921.7
42.7
27.4
18.5
44.3

960.7
43.9
26.9
17.0
45.9

1,005.3
44.1
24.2
15.8
40.9

986.4
44.3
26.8
16.4
46.3

998.1
44.3
26.0
15.0
46.7

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

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

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

14,615.9
13,110.3
3,828.1
3,536.0
2,903.5
8,730.9

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

3,703.9
3,408.5
858.0
841.6
718.6
2,181.3

3,739.1
3,451.2
893.1
881.2
716.8
2,207.0

باألسعار الجارية
باألسعار الثابتة (أسعار )2015

3,051.7
2,940.7

2,973.1
2,973.1

781.5
735.8

798.3
760.5

803.2
778.9

798.4
755.4

800.6
735.5

امليزان التجاري
ميزان الدخل
ميزان التحويالت الجارية
ميزان الحساب الجاري

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

()5,199.6
1,712.2
1,421.4
()2,066.0

3.577
5.046
1.73

3.884
5.483
1.43

سوق العمل (حسب التعريف الجديد املعتمد من جهاز اإلحصاء للقوى العاملة)2

الحسابات القومية (مليون دوالر)

الناتج املحيل للفرد (دوالر)

3,198.4 3,254.6 3,080.1
3,021.4 3,072.4 3,044.4
ميزان املدفوعات (مليون دوالر)
()5,827.5( )5,374.2( )5,246.2
2,393.9 1,992.0 1,896.0
1,774.4 1,818.6 1,408.6
()1,659.2( )1,563.6( )1,941.6
أسعار الرصف والتضخم
3.593
3.603
3.840
5.067
5.083
5.418
()0.19
0.21
()0.22

3.573
5.037
0.26

3.635
5.127
0.49

3.704
5.224
0.01

3.643
5.139
0.00

3.592
5.066
1.54

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)
1,232.0
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

3,469.1
3,660.4
277.2
()468.6
666.5
197.9
2,369.6

861.8
878.6
59.0
()75.8
159.1
83.2
2,367.6

940.2
910.3
63.9
()33.9
194.4
160.5
2,352.3

676.1
940.8
108.8
()373.4
225.9
()147.6
2,369.6

708.4
668.3
42.2
()2.0
69.3
67.3
2,315.2

213.7
587.8
44.1
()418.2
127.8
()290.4
2,637.1

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

16,125.0
1,912.0
12,227.3
8,432.3

15,763.0
1,819.7
11,992.6
8,260.0

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

16,125.0
1,912.0
12,227.3
8,432.3

16,503.2
1,931.4
12,394.4
8,569.5

16,690.1
1,956.0
12,591.4
8,941.6

سعر رصف الدوالر مقابل الشيكل
سعر رصف الدينار مقابل الشيكل
معدّل التضخم (3)%

موجودات /مطلوبات املصارف
حقوق امللكية
ودائع الجمهور
التسهيالت االئتامنية

()1,490.2( )1,462.6( )1,520.3( )1,520.6( )1,427.2
630.8
639.8
612.4
608.8
603.7
456.3
516.8
508.8
467.1
450.2
()403.1( )306( )399.1( )444.7( )373.3

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).
 1بيانات األرباع لألعوام  2018-2019هي بيانات أولية وهي عرضة للتنقيح والتعديل.
 2اعتمد الجهاز املركزي لإلحصاء ،بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ،تعريفا منقحا للبطالة ينص عىل أ ّن البطالة تشمل فقط األشخاص الذين مل يعملوا خالل فرتة اإلسناد وبحثوا بشكل
جدي وكانوا مستعدين وقادرين عىل العمل .وتبعا لهذا تم استثناء املحبطني من البحث عن عمل (الذين مل يسعوا للعمل خالل فرتة اإلسناد) من حساب البطالة .ونسجل هنا أرقام سوق
العمل الفلسطيني حسب التعريف القديم والجديد.
 3معدّل التضخم محسوب عىل أساس مقارنة متوسط األرقام القياسية ألسعار املستهلك يف كل سنة (كل ربع) مع متوسطها يف السنة (الربع) السابقة.
* البيانات يف الجدول حسب آخر تحديث متوفر للبيانات من الجهاز املركزي لإلحصاء وسلطة النقد وهيئة سوق رأس املال.
* * األرقام بني األقواس هي أرقام سالبة.
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