59
57
ﻣﻌﻬﺪ أﺑﺤﺎث اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ )ﻣﺎس(
اﳉﻬﺎز اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻺﺣﺼﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ

ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ

ﻫﻴﺌﺔ ﺳﻮق رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ

عدد 2019 / 59
Issue 59/2019

املحرر :د .نعامن كنفاين  -معهد ابحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني (ماس)
املنسقون من املؤسسات املشاركة يف اإلصدار:
إسالم ربيع  -منسق عام (ماس)
أمينة خصيب  -الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني
د .شاكر رصصور  -سلطة النقد الفلسطينية
د .بشار ابو زعرور  -هيئة سوق رأس املال الفلسطينية
حقوق الطبع والنرش محفوظة © 2020
ال يجوز نرش أي جزء من هذا املراقب أو اختزان مادته بطريقة االسرتجاع أو نقله عىل أي وجه بأي طريقة كانت الكرتونية أو ميكانيكية أو بالتصوير أو بالتسجيل أو خالف ذلك إال مبوافقة
معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني (ماس).
النسخة االنجليزية من املراقب متوفرة عىل الرابط التايلhttp://www.mas.ps/category.php?id=4695y18069Y4695&c_type=2 .
معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني (ماس)
ص .ب  ،19111القدس وص.ب  ،2426رام الله
+972-2-2987053/4
تلفون:
+972-2-2987055
فاكس:
بريد إلكرتوينinfo@mas.ps :
الصفحة االلكرتونيةwww.mas.ps :
الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني
ص.ب  ،1647رام الله
+972-2-2982700
تلفون:
+972-2-2982710
فاكس:
بريد إلكرتوينdiwan@pcbs.gov.ps :
الصفحة االلكرتونيةwww.pcbs.gov.ps :
سلطة النقد الفلسطينية
ص.ب  ،452رام الله
+972-2-2415251
هاتف:
+972-2-2409922
فاكس:
بريد إلكرتوين info@pma.ps:
الصفحة االلكرتونيةwww.pma.ps :
هيئة سوق راس املال الفلسطينية
ص.ب  ،4041البرية – فلسطني
+972-2-2946946
هاتف:
+972-2-2946947
فاكس:
املوقع االلكرتوينwww.pcma.ps :
بريد الكرتوينinfo@pcma.ps :

هذا املنشور بدعم من الوكالة اإليطالية للتعاون اإلمنايئ ضمن مرشوع دعم مؤسسة
تعميم مراعاة املنظور النوع االجتامعي ومتكني املرأة يف خطة العمل الوطنية
 »SI –GEWE« 2022 2017-منحة رقم 11279

يعب عن وجهة نظر املؤلفني وال يعكس بالرضورة موقف أو سياسات الوكالة
ما يرد يف هذا اإلصدار من آراءّ ،
اإليطالية للتعاون اإلمنايئ والقنصلية االيطالية العامة يف القدس.
إن الوكالة اإليطالية للتعاون اإلمنايئ والقنصلية االيطالية العامة يف القدس
غري مسؤولني عن أي معلومات غري دقيقة أو تشهريية ،أو عن أي سوء استخدام للمعلومات الواردة.

شباط2020 ،

1

المراقب االقتصادي ,عدد 2019 / 59

الربع الثالث  2019يف سطور:

املحتويــــــــات:
		
الناتج املحيل اإلجاميل

صندوق  - 1تعديل بيانات الحسابات القومية يف فلسطني
للفرتة 2018-2004

		
سوق العمل

صندوق - 2أطلس الفقر التفاعيل يف فلسطني

2

5
•

				
املالية العامة

11

القطاع املايل املرصيف		

13

صندوق  - 3أرباح املصارف يف فلسطني باملقارنة
مع الدول املجاورة

			
القطاع املايل غري املرصيف

صندوق  - 4الحد األدىن ألسعار التأمينات اإللزامية هو
ملصلحة الرشكات واملؤ ّمنني

				
البيئة االقتصادية

صندوق  - 5سندات األثر اإلمنايئ :منهج مبتكر لتطوير املهارات
والتوظيف يف فلسطني

			
األسعار والتضخم

صندوق  - 6مرشوع بحث رائد لتوثيق التزام أوروبا بالتمييز بني
ارسائيل واألرايض املحتلة

•

19

22

•

24

•
•

			
التجارة الخارجية

26

			
مفاهيم وتعاريف اقتصادية

28

الريع والدولة الريعية ()Rent and the Rentier State

املؤرشات االقتصادية الرئيسية يف فلسطني
				
2019 - 2014

•

•

29

الناتــج املحــي اإلجــايل :بلــغ الناتــج املحــي اإلجــايل يف الربــع الثالــث
 2019نحــو  3.9مليــار دوالر باألســعار الثابتــة .وميثــل هــذا منــوا ً مبعــدل
 %1مقارنــة مــع الربــع الســابق وتراجع ـاً مبعــدل  %0.6مقارنــة مــع الربــع
املناظــر  .2018وتحقــق النمــو نتيجــة منــو مبعــدل  %1.1يف الضفــة الغربيــة
حصــة الفــرد مــن
ومنــو بنحــو  %0.5يف قطــاع غــزة .وانعكــس هــذا يف ارتفــاع ّ
الناتــج املحــي بنحــو  %0.5يف الضفــة (إىل  1,191دوالر) بينــا تراجعــت
بنســبة  %0.2يف القطــاع (إىل  348.1دوالر) بــن الربعــن املتالحقــن.
التشــغيل والبطالــة :انخفــض معــ ّدل البطالــة املنقــح يف فلســطني يف الربــع
عــا كان عليــه يف الربــع الســابق،
الثالــث  2019بنحــو  1.4نقطــة مئويــة ّ
ووصــل إىل  %13.3( %24.6يف الضفــة و %45.1يف القطــاع) .وبلــغ متوســط
األجــر اليومــي يف فلســطني  136.7شــيكل ،موزعـاً بــن  127.8شــيكل للعاملــن
يف الضفــة ،و 55.9شــيكل للعاملــن يف القطــاع و 261.1شــيكل للعاملــن يف
إرسائيــل واملســتعمرات .كــا بلغــت نســبة املســتخدمني بأجــر يف القطــاع
الخــاص الذيــن يتقاضــون أجــرا ً شــهرياً أقــل مــن الحــد األدىن لألجــور يف
فلســطني إىل .%30
املاليــة العامــة :شــهد الربــع الثالــث مــن العــام  2019ارتفاعــاً كبــرا ً يف
صــايف اإلي ـرادات العامــة واملنــح ليصــل إىل نحــو  4.2مليــار شــيكل ،نتيجــة
عــودة تدفــق إي ـرادات املقاصــة وارتفــاع إي ـرادات الجبايــة املحليــة بنســبة
 .%19واملســاعدات الخارجيــة بنســبة  ،%35وكــا شــهدت النفقــات العامــة
ارتفاعـاً بنســبة  %33لتبلــغ حــوايل  3مليــار شــيكل (أســاس نقــدي) .ووصلــت
املتأخ ـرات املرتتبــة عــى الحكومــة يف الربــع الثالــث إىل  1.1مليــار شــيكل.
كــا ارتفــع الديــن العــام بنســبة  %8مقارنــة بالربــع الســابق ليبلــغ نحــو
 10.2مليــار شــيكل.
القطــاع املــريف :اســتقرت التســهيالت االئتامنيــة يف الربــع الثالــث 2019
عنــد نحــو  8.9مليــار دوالر ،باملقابــل منــت الودائــع بنســبة  %3لتصــل إىل
 13مليــار دوالر .وبلغــت أربــاح املصــارف يف هــذا الربــع  39.4مليــون دوالر،
وهــذا أعــى بنحــو  %7مــن الربــع الســابق ،وأقــل بنحــو  %14مقارنــة يف
الربــع املناظــر.
بورصــة فلســطني :بلغــت القيمــة الســوقية ألســهم الــركات املدرجــة يف
بورصــة فلســطني  3.7مليــار دوالر نهايــة الربــع الثالــث  ،2019منخفضـ ًة مبــا
نســبته  %0.2و %0.4مقارنــة مــع الربــع الســابق واملناظــر عــى الرتتيــب.
التضخــم واألســعار :شــهد االقتصــاد الفلســطيني يف الربــع الثالــث 2019
تضخـاً موجبـاً مبعــدل  %0.33مقارنــة بالربــع الســابق .وبالتــايل فــإ ّن القـ ّوة
الرشائيــة للشــيكل انخفضــت بنفــس املعــدل .أ ّمــا الذيــن يتلقــون دخلهــم
بالــدوالر والدينــار وينفقــون كامــل مرصوفاتهــم بالشــيكل ،فــإ ّن قوتهــم
الرشائيــة انخفضــت أيض ـاً بنحــو  %2.08و %4.81مقارنــة بالربــع الســابق
واملناظــر عــى التــوايل.
مي ـزان املدفوعــات :وصــل عجــز مي ـزان املدفوعــات يف الربــع الثالــث 2019
إىل  387مليــون دوالر ( %9.9مــن الناتــج املحــي اإلجــايل) ،نتيجــة عجــز يف
الـــميزان التجــاري (1,696مليــون دوالر) ،مقابــل فائــض يف ميـزان الدخــل (770
مليــون دوالر) ،وفائــض يف ميــزان التحويــات الجاريــة ( 539مليــون 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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 -1مصــدر األرقــام يف هــذا القســم :الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني .2019 ،إحصــاءات
الحســابات القوميــة الربعيــة .2019-2000 ،رام اللــه ،فلســطني .وهــي تقدي ـرات أوليــة
وهــي عرضــة للتنقيــح والتعديــل.

ر12 ، 3

حصــة األنشــطة اإلنتاجيــة يف الناتــج املحــي اإلجــايل
ارتفعــت ّ
لفلســطني بنحــو  0.2نقطــة مئويــة بــن الربــع الثالــث  2019والربــع

770

بنية الناتج املحيل اإلجاميل
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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 أقــل مــن خُمس
الناتــج املحــي اإلجــايل لفلســطني ،نحــو  %18فقــط .أمــا بالنســبة
حصــة الفــرد مــن الناتــج املحــي اإلجــايل يف الضفــة
للفــرق بــن ّ
الغربيــة وقطــاع غــزة فلقــد بلــغ  842.9دوالر يف الربــع الثالــث
حصــة الفــرد يف قطــاع غــزة مــن الناتــج املحــي
 .2019وبهــذا فــإ ّن ّ
اإلجــايل ال تزيــد اآلن عــى ثلــث نصيــب الفــرد يف الضفــة الغربيــة.
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الفجوة بني الناتج املحيل يف الضفة والقطاع
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(*) البيانات باستثناء الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إرسائيل عام .1967
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جدول  :1-1نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل
(أسعار ثابتة ،سنة األساس ( )2015دوالر)
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أ ّدى االرتفــاع يف الناتــج املحــي بــن الربعــن املتالحقــن ،إىل جانــب
حصــة الفــرد مــن الناتــج املحــي
الزيــادة يف الســكان ،إىل ارتفــاع ّ
بنحــو ( %0.3ارتفــاع بنحــو  %0.5يف الضفــة مقابــل انخفــاض بنحــو
 %0.2يف القطــاع) .أمــا بــن الربعــن املتناظريــن فلقــد انخفضــت
حصــة الفــرد مــن الناتــج املحــي اإلجــايل بنحــو ( %3.1أنظــر
ّ
الجــدول .)1-1

4,000

ر09 ، 3

شــهد الناتــج املحــي اإلجــايل الفلســطيني ،وهــو القيمــة النقديــة
لكافّــة أنــواع البضائــع والخدمــات التــي يتــم إنتاجهــا يف االقتصــاد،
ارتفاعــاً بنحــو  %1يف الربــع الثالــث  2019مقارنــة مــع الربــع
الســابق ليصــل إىل  3,915.3مليــون دوالر (مقاسـاً باألســعار الثابتــة
لعــام  .)2015وتولــد هــذا االرتفــاع نتيجــة منــو مبقــدار  %1.1يف
الضفــة الغربيــة و %0.5يف قطــاع غــزة .أمــا باملقارنــة مــع الربــع
املناظــر مــن العــام الســابق فلقــد شــهد الناتــج املحــي انخفاض ـاً
بنحــو .%0.6

4,500

698

قــام الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني نهايــة العــام 2019
بإصــدار سلســلة جديــدة معدلــة للحســابات القوميــة (أنظــر
الصنــدوق رقــم  1يف هــذا العــدد مــن “املراقــب”) .وســوف نعتمــد
أرقــام السلســة الجديــدة بــدءا مــن العــدد الحــايل.

شكل  :1-1الناتج املحيل اإلجاميل يف فلسطني يف أرباع متناظرة*
(مليون دوالر ،بأسعار  2015الثابتة)

2,500
2,000
1,500
1,000
500
0

ﻗطﺎع ﻏزة

اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐرﺒﯿﺔ*

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

شكل  :2-1التوزيع املئوي ملساهامت األنشطة يف الناتج املحيل اإلجاميل
(أسعار ثابتة ،سنة األساس )2015
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الثــاين  2019نتيجــة ارتفــاع مســاهمة نشــاط الزراعــة ،كــا ارتفعــت
حصــة أنشــطة التجــارة والنقــل واملعلومــات واملاليــة بنحــو  0.1نقطة
مئويــة ،وكــا ارتفعــت حصــة اإلدارة والدفــاع مبقــدار  0.3نقطــة
مئويــة ،بينــا انخفضــت حصــة نشــاط الخدمــات مبقــدار  0.5نقطــة
مئويــة .أمــا باملقارنــة مــع الربــع املناظــر مــن العــام الســابق فلقــد
انخفضــت حصــة األنشــطة اإلنتاجيــة بنحــو  0.6نقطــة مئويــة نتيجــة
انخفــاض مســاهمة أنشــطة الصناعــة والتعديــن ونشــاط اإلنشــاءات،
كــا انخفضــت حصــة أنشــطة التجــارة والنقــل واملعلومــات واملاليــة
مبقــدار  0.8نقطــة مئويــة ،كــا انخفضــت حصــة نشــاط الخدمــات
مبقــدار  0.2نقطــة مئويــة .باملقابــل ارتفعــت حصــة اإلدارة العامــة
والدفــاع مبقــدار  1.6نقطــة مئويــة (أنظــر الشــكل .)2-1

اإلنفاق عىل الناتج املحيل
انخفضــت قيمــة الناتــج املحــي اإلجــايل بــن الربعــن الثالــث
 2019والثالــث  2018بنحــو  23.5مليــون دوالر .وجــاء هــذا نتيجــة
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تراجــع اإلنفــاق االســتهاليك العــام واالســتثامر بنحو 97مليــون دوالر،
مقابــل ارتفــاع اإلنفــاق االســتهاليك الخــاص (مــع زيــادة طفيفــة
يف الصــادرات) بنحــو  70مليــون دوالر .وترافــق هــذا مــع تراجــع
يف قيمــة الــواردات بنحــو  3.2مليــون دوالر كــا يوضــح الجــدول
 .2-1ولقــد ســاهم اإلنفــاق االســتهاليك العــام واالســتثامر يف تراجــع
الناتــج املحــي بنحــو  %2.5بينــا أدى توســع اإلنفــاق االســتهاليك
الخــاص وتراجــع الــواردات إىل املســاهمة بنســبة  %1.9مــن النمــو.
وصــايف هذيــن املعدلــن يبلــغ  ،%0.6وهــو مقــدار تراجــع الناتــج
املحــي اإلجــايل يف فلســطني بــن الربعــن املتناظريــن كــا ذكرنــا
ســابقاً (أنظــر الجــدول .)2-1

أمــا بــن الربــع الثالــث  2019والربــع الســابق عليــه فقــد ارتفعــت
قيمــة الناتــج املحــي اإلجــايل بنحــو  38.7مليــون دوالر .وتحقــق
هــذا نتيجــة ارتفــاع اإلنفــاق االســتهاليك الخــاص والعــام واالســتثامر
وتراجــع التصديــر بنحــو  51مليــون دوالر .ومتــت موازنــة نحــو %29
مــن هــذه الزيــادة بارتفــاع الــواردات (التــي ازدادت مبقــدار 14.8
مليــون دوالر) .وســاهم اإلنفــاق االســتهاليك الخــاص والعــام بنمــو
يعــادل  ،%1.4بينــا أدى تراجــع الصــادرات وارتفــاع الــواردات إىل
تراجــع يف منــو الناتــج املحــي اإلجــايل بنحــو  .%0.5وهــو مــا يعنــي
أ ّن صــايف النمــو بلــغ نحــو  %1بــن الربعــن املتالحقــن كــا ذكرنــا
ســابقاً (أنظــر الجــدول .)2-1

جدول  :2-1توزع التغري يف اإلنفاق عىل الناتج املحيل (مليون دوالر) ومساهامت
مكونات الطلب الكيل يف النمو ()%
االستخدام النهايئ
التغري يف االستهالك الخاص
( )+التغري يف االستهالك العام
( )+التغري يف االستثامر
( )+التغري يف الصادرات
( )-التغري يف الواردات
( )+التغري يف صايف السهو والخطأ
الناتج املحيل االجاميل

الربع الثالث  2019مقارنة مع الربع
السابق
القيمة (مليون املساهمة يف منو
الناتج املحيل ()%
دوالر)
0.6
25.0
0.8
30.5
0.0
1.5
()0.1
()5.7
0.4
14.8
0.1
2.2
1.0
38.7

الربع الثالث  2019مقارنة مع الربع
املناظر 2018
املساهمة يف منو
القيمة (مليون
الناتج املحيل ()%
دوالر)
1.8
69.1
()1.2
()47.3
()1.3
()49.6
0.0
1.3
()0.1
()3.2
0.0
()0.2
()0.6
()23.5

* مالحظة :األرقام والنسب بني األقواس هي قيم سالبة.

صندوق  :1تعديل بيانات الحسابات القومية يف فلسطني للفرتة 2018-2004
للحســابات القوميــة أهميــة كــرى عنــد االقتصاديــن والسياســيني ،نظــرا ً
ألنهــا تعطــي صــورة شــاملة عــن حــال االقتصــاد وعــن قيمــة املــوارد املتاحــة
التــي ميكــن اســتخدامها مبدئي ـاً لزيــادة رفــاه الســكان .والنمــو يف الناتــج
املحــي (أو القومــي) اإلجــايل هــو املــؤرش االقتصــادي األكــر اســتخداماً
عــى كافــة املســتويات لتقييــم نجــاح أو فشــل السياســات االقتصاديــة
التــي تنتهجهــا الحكومــات يف الــدول املختلفــة .وعــى الرغــم مــن النواقــص
املتعــددة التــي يعــاين منهــا مــؤرش الناتــج املحــي اإلجــايل ،إال أنّــه يبقــى
أفضــل املــؤرشات املتاحــة إلعطــاء صــورة شــاملة عــن حــال االقتصــاد ووفــرة
1
املــوارد يف كل دولــة عــى حــدة ،أو باملقارنــة مــع الــدول األخــرى.
تســعى أجهــزة اإلحصــاء يف العــامل إىل تطويــر ومراجعــة قيــم الناتــج
املحــي اإلجــايل يف بلدانهــا بشــكل مســتمر ،ســواء مــن خــال توســيع
دائــرة األنشــطة التــي يغطيهــا ،أو مــن خــال التعديــات والتحســينات
املســتمرة عــى طــرق القيــاس ،متاشــياً مــع إرشــادات ومنهجيــات التنقيــح
املعتمــدة مــن الدائــرة اإلحصائيــة التابعــة لألمــم املتحــدة .وعــى ذات
الطريــق قامــت دائــرة الحســابات القوميــة يف الجهــاز املركــزي لإلحصــاء
بإج ـراء إعــادة تقديــر لقيمــة وبنيــة الناتــج املحــي اإلجــايل يف فلســطني
خــال الفــرة  .2018-2004وجــاء هــذا التعديــل إثــر التعديــل الســابق
الــذي تــم يف العــام  .2014ســوف نســعى يف هــذا الصنــدوق إىل عــرض
 -1أنظــر العــدد  52مــن املراقــب االقتصــادي الربعــي لعــرض بنيــة الحســابات القوميــة ،مبــا
فيهــا الفــرق بــن “املحــي” و”القومــي” ،وأبــرز النواقــص التــي يعــاين منهــا مــؤرش الناتــج
املحــي اإلجــايل.

مختــر للتنقيــح الــذي تــم يف العــام  ،2014ثــم إىل توضيــح دواعــي
التعديــل الجديــد عــى أرقــام الحســابات القوميــة ،مــع عــرض للتغــر
الــذي طــرأ عــى قيــم الناتــج املحــي وعــى بنيتــه.

تعديل قيم الناتج املحيل للفرتة 2012-1994
قــام الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني يف  2014بإصــدار سلســلة
جديــدة معدلــة ألرقــام الناتــج املحــي اإلجــايل باألســعار الثابتــة والجاريــة
للفــرة  .2012-1994وجــاءت القيــم الجديــدة ،ســواء باألســعار الجاريــة أو
الثابتــة ،أعــى مــن القدميــة يف كل الســنوات وبنســب تــراوح بــن - %1
 .%8وكانــت نســبة الزيــادة ترتفــع مــع تقــدم الســنوات مــن  1994إىل
 .2012كــا طــرأ تغــر عــى نســب مســاهمة القطاعــات املختلفــة يف الناتــج
املحــي .إذ ارتفــع تقديــر مســاهمة الصناعــات التحويليــة مــن  8%إىل %12
يف  2012باألســعار الثابتــة ،يف حــن انخفضــت نســبة مســاهمة اإلنشــاءات
2
بثــاث نقــاط مئويــة (إىل  )%10والخدمــات بنقطــة واحــدة (إىل .)%19

أسباب التعديل الحايل للناتج املحيل اإلجاميل
أعلنــت دائــرة الحســابات القوميــة يف الجهــاز املركــزي لإلحصــاء أ ّن هنــاك
أربعــة أســباب مبــارشة وراء تعديــل بيانــات الناتــج املحــي االجــايل يف
فلســطني للفــرة :2018-2004

 -2يوفــر العــدد  38مــن املراقــب االقتصــادي الربعــي مراجعــة أكــر تفصيــا لتعديــل
البيانــات الــذي تــم يف العــام .2014
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أوالً :أ ّن جهــاز اإلحصــاء توصــل مؤخــرا ً إىل وضــع جــداول العــرض
واالســتخدام لالقتصــاد الفلســطيني للعــام  2017عــى ضــوء املعلومــات
التــي توفــرت مــن التعــداد العــام للســكان واملســاكن واملنشــآت ()2017
ومــن مســح إنفــاق واســتهالك االرسة ( .)2017ويتطلــب اعــداد جــداول
العــرض واالســتخدام فحــص الرتابطــات بــن القطاعــات يف االقتصــاد،
وتعديــل املعامــات التــي ظهــرت بــن جانبــي العــرض واالســتخدام ،مبــا
يحقــق التــوازن االقتصــادي بينهــا ،مبــا فيهــا توفــر تقدي ـرات لألنشــطة
غــر الرســمية (القطــاع غــر املنظــم) .وانعكــس هــذا طبعـاً يف الحاجــة إىل
تعديــل قيــم اإلنتــاج أو الناتــج املحــي.
ثانيــاً :قــام جهــاز اإلحصــاء بتنفيــذ التعــداد العــام للســكان واملســاكن
واملنشــآت للعــام  ،2017وجــاء هــذا عقــب تنفيــذ تعــداد املنشــآت
للعــام  .2012ويتطلــب هــذا تعديــل البيانــات بــن التعداديــن للتوصــل
إىل سلســلة زمنيــة متناســقة وأكــر دقــة وتعب ـرا ً عــن الواقــع االقتصــادي
للمــؤرشات االقتصاديــة الرئيســية (عــدد املؤسســات ،عــدد العاملــن،
تعويضــات العاملــن ،اإلنتــاج ،االســتهالك الوســيط ،القيمــة املضافــة
والتكويــن الرأســايل الثابــت اإلجــايل) يف القطاعــات االقتصاديــة املختلفة.
ثالث ـاً :عكــف جهــاز اإلحصــاء عــى تطويــر العمــل عــى سلســلة املســوح
االقتصاديــة واالنتقــال التدريجــي للحصــول عــى البيانــات املتعلقــة
بالقطــاع الخــاص مــن قوائــم الــركات يف الســجالت االداريــة .وعنــد
مقارنــة البيانــات مــن القوائــم املاليــة مــع تلــك التــي تــم الحصــول عليهــا
مــن املســوح االقتصاديــة املســتوفاة مــن امليــدان مبــارشة ،تحقــق تحســن
ملحــوظ يف مســتويات التغطيــة لبيانــات الــركات واملنشــآت املســجلة،
وهــو مــا تطلــب إعــادة تقييــم أرقــام اإلنتــاج.

رابعــاً :أدى توفــر قاعــدة بيانــات عــن كميــات اإلنتــاج الزراعــي مــن
الســجالت اإلداريــة الخاصــة بــوزارة الزراعــة ،ومطابقــة كميــات االنتــاج
هــذه البيانــات مــع املصــادر األخــرى مــن خــال جــداول العــرض
واالســتخدام ،إىل تعديــات مهمــة عــى قيــم االنتــاج واالســتهالك الوســيط
للنشــاط الزراعــي ،وســاهم بالتــايل يف رفــع القيمــة املضافــة لنشــاط
الزراعــة وزيــادة مســاهمته يف الناتــج املحــي االجــايل.

التغري يف قيمة وتوزيع وبنية الناتج املحيل االجاميل
انعكســت آثــار التعديــل األخــر يف السلســلة الزمنيــة للناتــج املحــي
اإلجــايل يف فلســطني عــى ثالثــة مــؤرشات مهمــة:
•ارتفــاع يف تقديــر الناتــج املحــي اإلجــايل .يوضــح الجــدول  1أ ّن قيمــة
الناتــج املحــي ازدادت يف التقديــر املعــدل عــن التقديــر القديــم يف كل
ســنة مــن الســنوات الـــ  14بــن  ،2018-2004ســواء تعلق األمر باألســعار
الجاريــة أو الثابتــة .وتراوحــت نســبة ارتفــاع التقديــر املعــدل مقارنــة
بالقديــم بــن  %6و %15يف الســنة .ويف حــن بلــغ متوســط معــدل النمــو
الســنوي يف الناتــج املحــي بــن  2004و 2018باألســعار الجاريــة %9.3
يف التقديــر القديــم ،وصــل املعــدل إىل  %10.1بعــد التعديــل .وأدى
التعديــل إىل رفــع قيمــة الناتــج املحــي اإلجــايل لفلســطني باألســعار
الجاريــة ،يف العــام  2018مث ـاً ،مبقــدار  1,661مليــون دوالر ،وهــو مــا
يعــادل زيــادة بنســبة  %11عــن التقديــر القديــم.
•انخفــاض يف حصــة قطــاع غــزة مــن الناتــج املحــي لفلســطني .أدى
إعــادة تقديــر الناتــج املحــي إىل انخفــاض تقديــر حصة/مســاهمة
القطــاع يف كافــة الســنوات بــن  .2018-2004وبلــغ االنخفــاض 3.7
نقــاط مئويــة يف العــام  2013باألســعار الثابتــة (مقابــل زيــادة مامثلــة

جدول  :1الناتج املحيل اإلجاميل يف فلسطني* قبل وبعد التعديل (مليون دوالر)
السنة
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

باألسعار الجارية
باألسعار الثابتة (سنة األساس )2015
القيم قبل التعديل القيم بعد التعديل نسبة الزيادة القيم قبل التعديل القيم بعد التعديل نسبة الزيادة
%10
7,853.4
7,107.4
%6
4,603.1
4,329.2
%11
8,740.1
7,874.9
%6
5,125.7
4,831.8
%14
8,653.0
7,567.7
%9
5,348.3
4,910.1
%11
8,980.8
8,066.5
%6
5,815.7
5,505.8
%13
9,648.0
8,556.9
%10
7,310.4
6,673.5
%13
10,477.1
9,298.1
%11
8,085.7
7,268.2
%10
11,082.4
10,051.2
%9
9,681.5
8,913.1
%8
12,146.4
11,298.9
%7
11,186.1
10,465.4
%7
12,886.9
12,008.9
%8
12,208.4
11,279.4
%10
13,492.4
12,275.2
%8
13,515.5
12,476.0
%10
13,471.1
12,252.9
%10
13,989.7
12,715.6
%10
13,972.4
12,673.0
%10
13,972.4
12,673.0
%15
15,211.0
13,269.7
%15
15,405.4
13,425.7
%13
15,426.9
13,686.4
%15
16,128.0
14,498.1
%13
15,616.2
13,810.3
%11
16,276.6
14,615.9

املصدر :الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني .2019 ،الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة  .2018-2004رام الله – فلسطني.
* البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمه االحتالل االرسائييل عام .1967
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حصــة قطــاع غــزة
يف حصــة الضفــة الغربيــة) .أمــا يف العــام  2018فــإ ّن ّ
انخفضــت مــن  %20يف التقديــر القديــم إىل نحــو  %18يف التقديــر
املعــدل .ويجــدر التنويــه أ ّن انخفــاض املســاهمة النســبية لقطــاع
غــزة حــدث عــى الرغــم مــن أن قيمــة الناتــج املحــي يف القطــاع ،يف
 2018مثـاً ،ارتفعــت مبقــدار  52مليــون دوالر يف التقديــر املعــدل عــن
مســتواها يف التقديــر القديــم.
•تبــدل يف بنيــة الناتــج املحــي .نتــج عــن إعــادة تقديــر الناتــج املحــي
اإلجــايل تغــر ملحــوظ يف بنيــة هــذا الناتــج يف فلســطني .وتبــدى
هــذا ،كــا يوضــح الجــدول  ،2يف ارتفــاع حصــة القطــاع الزراعــي ،يف
العــام  2018مثــا ،مــن  %3إىل  ،%7مقابــل انخفــاض يف مســاهمة
اإلدارة العامــة مبقــدار  2.2نقطــة مئويــة ،ومبســاهمة قطــاع الخدمــات
مبقــدار  1.5نقطــة مئويــة بــن التقديــر املعــدل والتقديــر القديــم.
ســوف نعتمــد يف املراقــب االقتصــادي الربعــي إىل اســتخدام أرقــام
السلســلة الجديــدة املعدلــة للناتــج املحــي اإلجــايل ،ونســتبدل بهــا
األرقــام القدميــة ،بــدءا ً مــن العــدد الحــايل.

جدول  :2التبدل يف نسب مساهمة األنشطة االقتصادية يف الناتج املحيل اإلجاميل
يف فلسطني* قبل وبعد التعديل (( )%باألسعار الثابتة :سنة األساس )2015
النشاط االقتصادي
الزراعة والحراجة وصيد األسامك
التعدين ،الصناعة التحويلية واملياه
والكهرباء
اإلنشاءات
تجارة الجملة والتجزئة واصالح
املركبات والدراجات
النقل والتخزين
األنشطة املالية وأنشطة التأمني
املعلومات واالتصاالت
الخدمات
اإلدارة العامة والدفاع وغريها
الناتج املحيل اإلجاميل

بعد التعديل
قبل التعديل
2018 2014 2018 2014
7.0 8.0 3.0
3.8
14.8

13.2

12.8

13.2

7.3

6.5

5.2

5.9

17.7

20.7

18.9

21.4

1.8 1.5 1.8
1.7
4.0 3.0 4.0
3.6
3.2 4.1 3.5
5.9
19.2 19.4 20.7 20.8
24.4 27.4 26.6 24.4
100.0 100.0 100.0 100.0

املصــدر :الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني .2019 ،الحســابات القوميــة باألســعار
الجاريــة والثابتــة  .2018-2004رام اللــه – فلســطني.
* البيانــات ال تشــمل ذلــك الجــزء مــن محافظــة القــدس الــذي ضمــه االحتــال
االرسائيــي عــام .1967

 -2سوق العمل
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القــوة البرشيــة ،حســب تعريــف الجهــاز املركــزي لإلحصــاء ،هــي
عــدد الســكان الذيــن تزيــد أعامرهــم عــى  15ســنة .بلغــت القــوة
البرشيــة يف فلســطني نحــو  3,075ألــف شــخص يف الربــع الثالــث
 .2019أ ّمــا القــوى العاملــة ،وهــي عــدد األشــخاص العاملــن
واألشــخاص العاطلــن (ولكــن فقــط الذيــن يبحثــون بنشــاط عــن
فــرص للعمــل) ،فلقــد بلــغ  1,359ألــف شــخص .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 الثالــث .2019

شكل  :1-2عدد السكان والقوة البرشية وعدد العاملني يف فلسطني
(الربع الثالث  ،)2019ألف شخص
ﻋدد اﻟﺴﻛﺎن
4,992.2
اﻟﻘوة اﻟﺒﺸرﯿﺔ
3,075.3

اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ
1,359.4

الربع الثالث 2019
يالحــظ مــن الشــكل ( )1-2أ ّن نســبة القــوى العاملــة إىل القــوة
البرشيــة (وهــي مــا تعــرف بإســم “نســبة املشــاركة”) تبلــغ نحــو
 %44يف فلســطني .وتعـ ّـر هــذه النســبة عــن مــدى انخـراط الســكان
 15ســنة فأكــر يف ســوق العمــل .ونســبة املشــاركة يف ســوق العمــل
يف فلســطني قريبــة مــن املعــدل العــام يف منطقــة الــرق األوســط،
حيــث بلغــت هــذه النســبة يف تركيــا مثـاً  .%48ولك ّنهــا منخفضــة
مقارنــة مــع املســتويات العامليــة ،فقــد بلغــت هــذه النســبة يف
دول أمريــكا الالتينيــة  ،%63و %61يف كوريــا الجنوبيــة 2.وهــذا
باألســاس يعــود عــى انخفــاض مشــاركة النســاء يف ســوق العمــل
يف فلســطني (كــا تــم نقاشــه بالتفصيــل يف الصنــدوق رقــم  2يف
املراقــب االقتصــادي الربعــي عــدد .)51
 -1مصــدر األرقــام يف هــذا القســم :الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني  ،2019مســح
القــوى العاملــة ،رام اللــه -فلســطني
 -2قاعدة بيانات البنك الدويل.

ﻋدد اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن
1,022.2

توزيع العاملة
ارتفــع عــدد العاملــن يف فلســطني مبقــدار  %2بــن الربــع الثــاين
والثالــث  2019ووصــل إىل  1,022ألــف .وتــوزع هــؤالء حســب
مــكان العمــل بــن  %60يف الضفــة الغربيــة و %26يف القطــاع
و %14عامــل يف إرسائيــل واملســتعمرات (نحــو  141ألــف عامــل ،مبا
فيهــم نحــو  %22ال يحملــون ترصيــح عمــل) .أ ّمــا بالنســبة لتوزيــع
العاملــن حســب قطــاع العمــل يف الربــع الثالــث  ،2019فــأ ّن نحــو
خُمــس العاملــن يعملــون يف القطــاع العــام ،وترتفــع هــذه النســبة
إىل  %36يف قطــاع غــزة( .أنظــر الشــكل .)2-2
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يعــرض الجــدول  1-2التــوزع القطاعــي للعاملــن الفلســطينيني.
ويتضــح مــن الجــدول أ ّن الفــارق الرئيــس بــن التوزيــع مــع أو
باســتثناء العاملــن يف ارسائيــل واملســتعمرات هــو بتأثــر تركــز
العاملــن يف ارسائيــل يف قطــاع البنــاء التشــييد ( %65مــن العاملــن
هنــاك) .أيضـاً يظهــر الجــدول أ ّن هنــاك تباينـاً يف التوزيــع النســبي
للتشــغيل بــن الضفــة والقطــاع .إذ أ ّن ارتفــاع نســبة التشــغيل يف
الضفــة يف الصناعــة واملحاجــر ( %15مقابــل  %6يف قطــاع غــزة)
يقابلــه ارتفــاع يف نســبة تشــغيل عــال قطــاع غــزة يف الخدمــات
( %54يف قطــاع غــزة مقابــل  %35يف الضفــة) .أخـرا ً ،تشــر األرقــام
إىل التــدين الكبــر يف نســبة العاملــن يف قطــاع غــزة يف البنــاء
والتشــييد ( %3فقــط) ،وهــذا يعــود عــى الحصــار الجائــر والصــارم
التــي تفرضــه ارسائيــل عــى دخــول مــواد البنــاء إىل القطــاع (أنظــر
الصنــدوق عــن القيــود عــى اســترياد املــواد ثنائيــة االســتخدام يف
العــدد  57مــن املراقــب االقتصــادي الربعــي).

البطالة
بلــغ عــدد العاطلــن عــن العمــل يف فلســطني  334.1ألف شــخص يف
الربــع الثالــث  .2019ووصــل مع ـ ّدل البطالــة (أي نســبة العاطلــن
عــن العمــل إىل عــدد األفــراد يف القــوى العاملــة) إىل  %24.6يف
الربــع الثالــث  ،2019وهــو أدىن بنحــو  2.3نقــاط مئويــة عــا كان
عليــه يف الربــع املناظــر  ،2018وأدىن بنحــو  1.4نقطــة مئويــة عــن
الربــع الســابق .وجــاء االنخفــاض يف معــدل البطالــة يف فلســطني بني
الربعــن املتناظريــن نتيجــة انخفــاض البطالــة يف الضفــة الغربيــة
بــن الذكــور واإلنــاث ،وانخفاضهــا يف قطــاع غــزة يف أوســط الذكــور
مقابــل ارتفاعهــا عنــد اإلنــاث (أنظــر الجــدول .)2-2
مــن بــن أبــرز مواصفــات البطالــة يف فلســطني يف الربــع الثالــث
 2019التــايل:
 )1أ ّن البطالــة مرتفعــة يف أوســاط الشــباب مقارنــة مبســتواها
العــام :بلــغ معــدل البطالــة بــن الشــباب الذيــن تــراوح
أعامرهــم بــن  24-15ســنة  %73( ،%39عنــد اإلنــاث و%33
ـؤش عــى أ ّن نســبة كبــرة مــن العاطلــن
عنــد الذكــور) .وهــذا يـ ّ
عــن العمــل هــم مــن الداخلــن الجــدد إىل ســوق العمــل
أنظــر الشــكل  3-2وراجــع الصنــدوق عــن “مســح انتقــال
الشــباب مــن التعليــم إىل ســوق العمــل” يف العــدد  47مــن
املراقــب مــن أجــل معلومــات أكــر عــن بطالــة الشــباب).

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

ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌوﯿﺔ )(%
100

ﻏﯿرﻫﺎ% 17.6 ،

% 13.8
ﻗطﺎع ﻏزة% 25.8 ،

80

60
ﻗطﺎع ﺨﺎص% 62.1 ،
40
اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐرﺒﯿﺔ% 60.4 ،
20
ﻗطﺎع ﻋﺎم% 20.3 ،
0
ﺤﺴب اﻟﻘطﺎع

ﺤﺴب اﻟﻤﻨطﻘﺔ

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

فلسطني

ذكور
إناث
املجموع
ذكور
إناث
املجموع
ذكور
إناث
املجموع

ر2018 ،3
13.8
31.4
17.0
40.5
66.0
45.9
22.7
44.3
26.9

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
التغيــر كان أكــر نظــرا ً النتشــار اإلحبــاط مــن ايجــاد عمــل بشــكل أوســع هنــاك
(انخفــاض معــدل البطالــة يف القطــاع مــن  %52.0إىل  %43.2يف  .)2018قــارن بــن
معــدالت املشــاركة والبطالــة حســب املنهــج القديــم والجديــد يف امللحــق اإلحصــايئ يف
نهايــة املراقــب االقتصــادي الحــايل مــع امللحــق اإلحصــايئ يف العــدد  56مــن املراقــب.

جدول  :1-2التوزيع النسبي للعاملني يف فلسطني حسب النشاط االقتصادي
يف الربع الثالث ( 2019نسبة مئوية)
النشاط االقتصادي
الزراعة والصيد والحراجة
محاجر وصناعة تحويلية
البناء والتشييد
التجارة واملطاعم والفنادق
النقل والتخزين واالتصاالت
خدمات وغريها
املجموع

ر2019 ،2
12.4
26.4
15.0
39.7
68.3
46.7
21.5
43.6
26.0

ر2019 ،3
10.6
25.9
13.3
39.0
66.4
45.1
20.3
42.3
24.6

مبا فيهم العاملني يف ارسائيل واملستعمرات
باستثناء العاملني
الضفة الغربية قطاع غزة ارسائيل واملستعمرات فلسطني بإرسائيل واملستعمرات
6
6
6
4
7
12
12
13
6
15
11
18
65
3
14
25
23
12
24
25
6
5
1
9
5
41
35
3
54
35
100
100
100
100
100
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 )2أ ّن البطالــة تتضائــل مــع زيــادة التعليــم بالنســبة للذكــور،
ولكــن األمــر معكــوس عنــد اإلنــاث (أنظــر الشــكل  :)4-2بلــغ
مع ـ ّدل البطالــة يف الربــع الثالــث  2019نحــو  %22عنــد الذكــور
الحاصلــن عــى تعليــم أقــل مــن ثانــوي ،بينــا بلــغ  %18عنــد
ذوي التعليــم الجامعــي .أ ّمــا بالنســبة لإلنــاث فــإ ّن معــدل بطالــة
ذوات التعليــم الجامعــي بلغــت  %49مقابــل  %15فقــط بــن
اللــوايت حصلــن عــى تعليــم أقــل مــن ثانــوي (أنظــر الشــكل 4-2
وراجــع الصنــدوق رقــم  1يف العــدد  53مــن املراقــب والــذي
يوضــح أ ّن ارتفــاع بطالــة اإلنــاث املتعلــات يعــود عــى االرتفــاع
الكبــر يف نســبة مشــاركة املتعلــات يف ســوق العمــل).

شكل :3-2أعداد العاملني والعاطلني عن العمل يف فلسطني حسب
الفئة العمرية (ألف شخص) (الربع الثالث )2019
600
500
146
45
21

5

+55

44-35

45-54

183
24-15

34-25
ﻋﺎﻤﻠون

إﻨﺎث

ذﻛور

%49

%34

%51

%66

%15

%85

ﻋﺎطﻠون ﻋن اﻟﻌﻤل

ﻋﺎﻤﻠون

ﺠﺎﻤﻌﻲ

%18

%82

%19

%81

ﺜﺎﻨوي

%22

%78

أﻗل ﻤن ﺜﺎﻨوي

ﻋﺎطﻠون ﻋن اﻟﻌﻤل

ﻋﺎﻤﻠون

شكل  :5-2متوسط ووسيط األجر اليومي بالشيكل
للمستخدمني معلومي األجر يف فلسطني (شيكل)

ﺸﯿﻛل

140
130
120

ﻤﺘوﺴط اﻷﺠر

110
100

اﻷﺠر اﻟوﺴﯿط

جدول  :3-2متوسط ووسيط األجر اليومي بالشيكل للمستخدمني
معلومي األجر يف فلسطني (الربع الثالث ( )2019شيكل)

90
80
70

ر19 ، 3

ر19 ، 1

ر18 ، 3

ر18 ، 1

ر17 ، 3

ر17 ، 1

ر16 ، 3

ر16 ، 1

ر15 ، 3

ر15 ، 1

ر14 ، 3

ر14 ، 1

مكان العمل
الضفة الغربية
قطاع غزة
إرسائيل واملستعمرات
املجموع

100

شكل  :4-2نسب العاملني والعاطلني عن العمل يف فلسطني حسب
املستوى التعليمي والجنس (نسبة مئوية) (الربع الثالث )2019

ت ُشــر أرقــام الجــدول  3-2أ ّن متوســط أجــر العاملــن يف إرسائيــل
واملســتعمرات بلــغ نحــو ضعــف متوســط أجــر العاملــن يف الضفــة،
ومــا يقــارب نحــو خمســة أضعــاف أجــر العاملــن يف قطــاع غــزة.
وكــا تشــر األرقــام فــأ ّن متوســط األجــر يف القطــاع بلــغ  %44فقــط
مــن مســتواه يف الضفــة .ال بــل إ ّن الهوتــن تتســعان أكــر عنــد أخــذ
األجــر الوســيط باالعتبــار عوضـاً عــن املتوســط .واألجــر الوســيط لــه
داللــة أفضــل مــن األجــر املتوســط ،ألنّــه يعــر عــن املســتوى الــذي
يحصــل نصــف العاملــن عــى أجــر أعــى منــه ،والنصــف اآلخــر
عــى أجــر أدىن منــه ،يف حــن يخفــي األجــر املتوســط التبايــن الكبــر
بــن العــال ذوي األجــر املرتفــع واألجــر املنخفــض (أنظــر الشــكل
 .)5-2وكــا ذكرنــا ســابقاً أ ّن متوســط األجــر يف القطــاع  %44مــن
مســتواه يف الضفــة ،إال أ ّن وســيط األجــر يف القطــاع غــزة يبلــغ %37
فقــط مــن وســيط األجــر يف الضفــة الغربيــة (أنظــر الجــدول .)3-2

متوسط األجر اليومي
127.8
55.9
261.1
136.7

200
0

ﻋﺎطﻠون ﻋن اﻟﻌﻤل

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

األجر الوسيط اليومي
103.9
38.5
250.0
107.7

300

116

341

248

164

89

األجور
بلــغ متوســط األجــر اليومــي للعاملــن مــن فلســطني  136.7شــيكل
يف الربــع الثالــث  .2019ارتفــع متوســط األجــر اليومــي بشــكل
ملحــوظ لكافــة العاملــن ،وذلــك مبقــدار  9.3شــيكل بــن الربعــن
الثالــث والثــاين مــن العــام  .2019وجــاء ذلــك نتيجــة ارتفــاع
متوســط أجــر العاملــن يف الضفــة الغربيــة مبقــدار  11.2شــيكل ،ويف
إرسائيــل واملســتعمرات مبقــدار  7.1شــيكل ،مقابــل انخفاضــه يف
قطــاع غــزة مبقــدار  6.6شــيكل .يخفــي متوســط األجــر يف فلســطني
( 136.7شــيكل /يــوم) التبايــن الكبــر بــن:

400
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الحد األدىن لألجور

بلغــت نســبة الذيــن يتقاضــون أجـرا ً شــهرياً أقــل من  1,450شــيكل
(وهــو مبلــغ الحــد األدىن لألجــور يف فلســطني) مــن املســتخدمني
بأجــر يف القطــاع الخــاص يف فلســطني خــال الربــع الثالــث 2019
نحــو  %30( %30بــن الذكــور %32 ،بــن اإلنــاث) .كــا بلــغ
متوســط األجــر الشــهري الــذي يتقاضــاه هــؤالء  739شــيكل .أ ّمــا
عنــد املقارنــة بــن الضفــة والقطــاع فــإ ّن  %8مــن املســتخدمني
بأجــر يف القطــاع الخــاص يف الضفــة الغربيــة يتقاضــون أج ـرا ً أقــل
مــن الحــد األدىن مقابــل  %87يف قطــاع غــزة (أنظــر الجــدول .)4-2

عاملة األطفال
ارتفعــت نســبة عاملــة األطفــال يف الربــع الثالــث  2019يف فلســطني
مقارنــة مــع الربــع الثــاين بشــكل طفيــف ووصلــت إىل ( %3.3مــن
إجــايل عــدد األطفــال الذيــن ت ـراوح أعامرهــم بــن  17-10ســنة)
مقارنــة مــع  %3.0يف الربــع الســابق .وتوزعــت النســبة بــن %4.4
يف الضفــة الغربيــة مقابــل  %1.8فقــط يف قطــاع غــزة (أنظــر
الصنــدوق  3يف العــدد  53مــن املراقــب ملزيــد مــن التحليــل حــول
عاملــة األطفــال يف فلســطني).

جدول  :4-2عدد ومتوسط أجر العاملني بأجر يف القطاع الخاص وعدد ومتوسط أجر
الذين يتقاضون أقل من الحد األدىن لألجر
(ال تشمل العاملني يف إرسائيل واملستوطنات) الربع الثالث 2019
عدد املستخدمني بأجر يف القطاع الخاص
(ألف شخص)
إناث كال الجنسني
ذكور
249
40
209
الضفة الغربية
97
10
87
قطاع غزة
346
50
296
فلسطني

عدد املستخدمني بأجر الذين يتقاضون
اقل من ( 1,450ألف شخص)
إناث كال الجنسني
ذكور
20
10
10
84
6
78
104
16
88

معدل األجر الشهري للذين يتقاضون
أقل من ( 1,450شيكل)
كال الجنسني
إناث
ذكور
1,017
947
1,088
674
699
672
739
855
718

صندوق  :2أطلس الفقر التفاعيل يف فلسطني
أطلــق الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني ،بالتعــاون مــع البنــك
الــدويل“ ،أطلــس الفقــر يف فلســطني  .”2017واألطلــس هــذا عبــارة
عــن مجموعــة خرائــط تفاعليــة توفــر مــؤرشات تفصيليــة عــن الفقــر
عــى املســتوى الجغــرايف التفصيــي (التجمعــات الســكانية الصغــرة)،
جنب ـاً إىل جنــب عــدد كبــر مــن الخصائــص االقتصاديــة والدميوغرافيــة
واالجتامعيــة ،لــأرس واألفـراد ،والخدمــات الصحيــة والتعليميــة واملرافــق
العامــة املتوفــرة لهــذه التجمعــات الســكانية يف كل مــن الضفــة الغربيــة
وقطــاع غــزة.

أهمية أطلس الفقر
يعــرض إصــدار أطلــس الفقــر يف فلســطني صــورة أوضــح عــن شــكل
وانتشــار الفقــر يف فلســطني ،ويســهل معرفــة مســببات ونتائــج الفقــر.
كــا يرســم صــورة واضحــة عــن األوضــاع املعيشــية عــى املســتوى
الجغـرايف التفصيــي .وتــرز أهميــة وضــع مثــل هــذه الخرائــط التفصيلية
بشــكل خــاص يف الــدول التــي تعــاين مــن تبايــن يف مســتويات املعيشــية
بــن مناطقهــا املختلفــة .وفلســطني مــن الــدول التــي ينطبــق عليهــا
هــذا األمــر ،إذ عــى الرغــم مــن صغــر مســاحتها إال أ ّن هنــاك تفاوتـاً يف
مســتويات الفقــر بــن املناطــق الجغرافيــة املختلفــة ،ســواء عــى مســتوى
املنطقــة ،أو املحافظــة ،أو التجمــع .كذلــك هنــاك اختــاف يف مســتويات
الفقــر حســب نــوع التجمــع الســكاين (حــر ،ريــف ،مخيــم) .بالتــايل
فــإ ّن إعــداد خرائــط الفقــر يســاعد صانعــي السياســات عــى تصميــم

برامــج تســتهدف محاربــة الفقــر عــى مســتوى املناطــق الجغرافيــة
والتجمعــات الســكانية املختلفــة يف البــاد.

املنهجية
اعتمــدت خرائــط الفقــر يف أطلــس الفقــر يف فلســطني عــى الربــط
بــن نوعــن مــن البيانــات :بيانــات “مســح إنفــاق واســتهالك األرسة”
( )2017وبيانــات “التعــداد العــام للســكان واملســاكن” ( .)2017ولقــد
تــم الربــط بــن هذيــن املصدريــن ،أل ّن كل مصــدر عــى حــدة ال يوفــر
مــؤرشات تفصيليــة عــن الفقــر مبــا يخــدم حاجــة املســتخدمني وصانعــي
السياســات .فمــن جهــة ،تســتند بيانــات مســح إنفــاق واســتهالك األرس
إىل عينــة وليــس إىل مســح شــامل ،وتوفــر معلومــات عــن الفقــر فقــط
عــى املســتوى الوطنــي ،وعــى مســتوى املنطقــة (الضفــة الغربيــة
والقطــاع) .مــن جهــة أخــرى ،توفــر بيانــات التعــداد معلومــات عــن
األرس واالف ـراد عــى مســتويات أكــر تفصي ـاً (عــى مســتوى املحافظــة
والتجمــع الســكاين) ،ولكنهــا ال توفــر معلومــات عــن الفقــر أو عــن
االســتهالك .ويتيــح الربــط بــن بيانــات التعــداد العــام للســكان واملســاكن
مــع بيانــات مســح إنفــاق واســتهالك األرسة توفــر مــؤرشات للفقــر عــى
أعــى مســتوى مــن التفصيــل.
تقســم فلســطني ،كــا هــو معلــوم إىل منطقتــن ،الضفــة الغربيــة (التــي
تشــتمل عــى  11محافظــة) وقطــاع غــزة ( 5محافظــات) .ويوفــر أطلــس
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شكل  :1خريطة نسب الفقر يف فلسطني يف العام ( 2017ال تشمل القدس)

املصدر :أطلس الفقر 2017

الفقــر معلومــات تفصيليــة عــن أوضــاع الفقــر وغريهــا مــن املــؤرشات
االقتصاديــة واالجتامعيــة يف نحــو  556تجمــع ســكاين يف فلســطني523 ،
منهــا يف محافظــات الضفــة الغربيــة (باســتثناء املنطقــة J1و  J2مــن
محافظــة القــدس) و 33يف محافظــات قطــاع غــزة.

املؤرشات والخرائط التفاعلية
يوفــر أطلــس الفقــر معلومــات عــن  45مــؤرش تعطــي معلومــات عــى
مســتوى التجمعــات الفلســطينية ال  556التــي ذكرناهــا ســابقا .وتشــتمل
املــؤرشات عــى نســب الفقــر عــى ضــوء حجــم األرسة املرجعيــة (5
أفــراد 2 ،منهــم بالغــن مــع  3أطفــال) يف كل مــن الضفــة والقطــاع،
والتبايــن يف القــوة الرشائيــة للشــيكل (أي تبايــن األســعار يف التجمعــات
الســكانية املختلفــة) ،باإلضافــة إىل املــؤرشات التاليــة:
•	 مــؤرشات العمــل :معــدل البطالــة ،الذكــور يف ســن العمــل ،اإلنــاث يف
ســن العمــل ،نســبة العاملــن يف القطــاع العــام ،نســبة العاملــن لــدى
االرسة بــدون اجــر ،نســبة العاملــن يف ارسائيــل مــن اجــايل العاملــن،
وغريهــا.
•	 مــؤرشات دميوغرافيــة :عــدد الســكان ،عــدد الفقـراء ،نســبة الالجئــن
مــن الســكان ،معــدل اإلعالــة ،وغريهــا.
•	 مــؤرشات تعليميــة :نســبة اإلنــاث ( 21ســنة فأكــر) الحاصــات
عــى شــهادة أعــى مــن الثانويــة ،نســبة الذكــور ( 21ســنة فأكــر)
الحاصلــن عــى التعليــم األســايس ،وغريهــا.

•	 مــؤرشات صحيــة :نســبة االفــراد الذيــن يعانــون مــن األمــراض
املزمنــة.
•	 مــؤرشات املســكن :نســبة األرس التــي لديهــا أجهــزة حاســوب (مكتبــي
و/أو الب تــوب) ،نســبة األرس التــي لديهــا نفــاذ إىل شــبكة االنرتنــت
الفلســطينية أو االرسائيليــة ،وغريهــا.
وعنــد قيــام املســتخدم باختيــار واحــد مــن هــذه املــؤرشات فــإ ّن
األطلــس التفاعــي يوفــر لــه مبــارشة معلومــات عــن مــدى توفــر هــذا
املتغــر يف كل تجمــع فلســطيني مــن التجمعــات ال  556باملقارنــة مــع
التجمعــات األخــرى .وتتــم املقارنــة عــر التفــاوت يف شــدة تركــز اللــون
يف كل تجمــع مقارنــة بالتجمعــات املختلفــة األخــرى .كــا يتيــح األطلــس
التفاعــي إمكانيــة اختيــار متغرييــن مــن املتغ ـرات ال  45يف آن واحــد.
عــى ســبيل املثــال ،ميكــن اختيــار مــؤرش معــدل البطالــة مــع مــؤرش
مســتوى التعليــم .عندهــا يتــم الحصــول عــى صــورة عــن قــوة الرتابــط
(العكــي) بينهــا يف التجمعــات الفلســطينية الـــ .556

مثالني عن طرق استخدام الخرائط التفاعلية:
عنــد اختيــار متغــر واحــد (نســبة الفقــر مث ـاً) فــإ ّن الشــكل  1يظهــر
عــى الشاشــة .ويعكــس التــدرج يف تركــز اللــون التبايــن يف حــدة الفقــر
(بــن نســبة  %1.5إىل  )%62.5يف التجمعــات الجغرافيــة /الســكانية
املختلفــة يف فلســطني .ويتضــح مــن الشــكل أ ّن نســب الفقــر يف قطــاع
غــزة أعــى مــن نســب الفقــر يف الضفــة الغربيــة .أمــا داخــل كل منطقــة
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فأننــا نجــد أ ّن نســب الفقــر تتبايــن بصــورة جليــة أكــر يف تجمعــات
الضفــة الغربيــة عــا هــو الحــال يف قطــاع غــزة .إذ أنهــا منخفضــة يف
التجمعــات الســكانية الواقعــة يف كل مــن محافظــات رام اللــه والبــرة
وبيــت لحــم باملقارنــة مــع نســب الفقــر املرتفعــة والتــي تصــل إىل نحــو
 %48.4يف التجمعــات الســكانية الواقعــة جنــوب محافظــة الخليــل.
باملقابــل نجــد أ ّن هنــاك تباينـاً أقــل يف نســب الفقــر بــن التجمعــات يف
قطــاع غــزة ،والتــي ت ـراوح بــن .%62.6 - %45.5
يتيــح أطلــس الفقــر أيضــا امكانيــة اختيــار مؤرشيــن يف آن واحــد ،وهــذا
يســاعد املســتخدم عــى ربــط نســبة الفقــر مثــا مــع أحــد مســببات
الفقــر ،كمعــدل البطالــة مثــاً الــذي يــراوح بــن  %0و %78.6يف
التجمعــات الفلســطينية املختلفــة .يف الشــكل  2تــدرج اللــون يعكــس

التبايــن يف معــدل الفقــر كــا يف الشــكل  ،1أمــا معــدل البطالــة فيتــم
تصويــره يف الشــكل بالنقــاط املوجــودة وســط كل تجمــع جغـرايف .وكلــا
ارتفعــت شــدة تركــز لــون النقــاط دل ذلــك عــى ارتفــاع معــدل البطالــة.
يتضــح مــن الشــكل أن معــدالت البطالــة العاليــة يف التجمعــات املختلفة،
ترتافــق مــع معــدالت الفقــر العاليــة أيضــاً .وأ ّن التبايــن يف معــدالت
البطالــة يف التجمعــات املختلفــة أعــى يف الضفــة الغربيــة منــه يف قطــاع
غــزة .هــذا فقــط مثــال بســيط عــى االســتنتاجات واملعلومــات التــي
ميكــن اســتخالصها مــن الخرائــط التفاعليــة ،والتــي ميكــن أ ّن تســاعد
صانعــي القــرار عــى صياغــة سياســات اقتصاديــة تحفــز خلــق فــرص
عمــل جديــدة وتســتهدف التجمعــات الســكانية ذات نســب الفقــر
املرتفعــة بشــكل خــاص.

شكل  :2خريطة توزع نسب الفقر مع معدالت البطالة يف فلسطني يف العام
( 2017ال تشمل القدس)

املصدر :أطلس الفقر 2017
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 -3املالية العامة

1

اإليرادات العامة
شــهد الربــع الثالــث مــن العــام  2019ارتفاعــاً كبــرا ً يف صــايف
اإليــرادات العامــة واملنــح مبقــدار يتجــاوز ثالثــة أضعــاف مــا
كان عليــه يف الربــع الســابق ،ليصــل اىل نحــو  4.2مليــار شــيكل.
ويعــود هــذا االرتفــاع بشــكل رئيــس إىل تحويــل إي ـرادات رضيبــة
املحروقــات املحتجــزة لــدى إرسائيــل مبــارشة اىل خزينــة الحكومــة
الفلســطينية .ووصلــت إيــرادات املقاصــة يف الربــع الثالــث مــن
العــام  2019نحــو  3مليــار شــيكل .أمــا باملقارنــة مــع الربــع املناظــر
2
فلقــد ارتفــع صــايف االيــرادات العامــة واملنــح بنحــو .%2
شــهدت إيـرادات الجبايــة املحليــة منــوا ً بنحــو  %19مقارنــة بالربــع
الســابق ،بينــا انخفضــت بنحــو  %13مقارنــة بالربــع املناظــر مــن
العــام  ،2018لتبلــغ حــوايل مليــار شــيكل .فقــد ارتفعــت اإليـرادات
الرضيبيــة بنحــو  %17مقارنــة بالربــع الســابق ،باملقابــل انخفضــت
بنحــو  %15مقارنــة بالربــع املناظــر ،لتبلــغ حــوايل  0.6مليار شــيكل.
كــا ارتفعــت اإليـرادات غــر الرضيبيــة بنحــو  ،%24مقارنــة بالربــع
الســابق ،يف حــن كانــت أقــل بنحــو  %11مقارنــة بالربــع املناظــر،
لتبلــغ حــوايل  0.3مليــار شــيكل (أنظــر الشــكل  .)1-3واســتمر
تذبــذب تدفــق املنــح واملســاعدات الخارجيــة املقدمــة للموازنــة ،إذ
ارتفعــت بنحــو  %35مقارنــة بالربــع الســابق ،بينــا تراجعــت بنحو
 %12مقارنــة بالربــع املناظــر مــن العــام الســابق ،لتبلــغ حــوايل 624
مليــون شــيكل ،ذهــب  %83منهــا لدعــم املوازنــة الجاريــة والباقــي
لإلنفــاق التطويــري (أنظــر الجــدول .)1-3
شــكلت اإليـرادات العامــة واملنــح (صــايف) نحــو  %139مــن اإلنفــاق
العــام الفعــي (النقــدي) خــال الربــع الثالــث  2019مقارنــة بنحــو
 %54يف الربــع الســابق .وتنخفــض هــذه النســبة إىل نحــو  %99مــن
اإلنفــاق العــام املســتحق (أســاس االلت ـزام) عــى الحكومــة خــال
الربــع الثالــث ،مقارنــة بنحــو  %31يف الربــع الســابق.

شكل  :1-3هيكل اإليرادات العامة واملنح (مليون شيكل)
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شكل  :2-3هيكل النفقات العامة (مليون شيكل)
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جدول  :1-3املنح واملساعدات الخارجية املقدمة للحكومة الفلسطينية (مليون شيكل)
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 الربع الثالث
517.6
368.1
598.4
679.4
522.0
482.1
156.6
278.8
94.0
396.3
410.0
303.7
236.3
140.1
238.8
274.1
202.1
269.4
218.3
245.8
16.5
106.0
93.3
** )354.4(* 156.1
184.1
87.2
143.7
623.6
461.4
244.0
835.5
706.1
569.3
300.3

* 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.
** االرقام بني االقواس سالبة.

 -1مصــدر البيانــات يف هــذا الجــزء هــو :وزارة املاليــة ،التقاريــر املاليــة الشــهرية للعــام :2019
العمليــات املاليــة – اإليـرادات والنفقــات ومصــادر التمويــل (أيلــول.)2019 ،
 -2مــع مالحظــة أ ّن اإلرجاعــات الرضيبيــة خــال الربــع الثالــث  2019هبطــت اىل نحــو 111
مليــون شــيكل مقارنــة مــع  123مليــون شــيكل يف الربــع املناظــر.

2,000

-500
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النفقات العامة
عــى خلفيــة االنفــراج الجــزيئ يف أزمــة إيــرادات املقاصــة ،شــهد
اإلنفــاق العــام يف الربــع الثالــث  2019ارتفاعـاً بنســبة  %33مقارنــة
بالربــع الســابق ،بينــا كان أقــل بنحــو  ،%15مقارنــة بالربــع
املناظــر ،ليبلــغ حــوايل  3مليــار شــيكل .قامــت الحكومــة خــال هذا
الربــع بدفــع جــزء مــن متأخـرات األجــور والرواتــب الناجمــة عــن
وقــف تحويــات املقاصــة ،ونتيجــة لذلــك ارتفعــت نفقــات األجــور
والرواتــب الفعليــة بنحــو  %28مقارنــة بالربــع الســابق ،يف حــن
انخفضــت بنحــو  %13مقارنــة بالربــع املناظــر ،لتبلــغ حــوايل 1.3
مليــار شــيكل .كذلــك ارتفعــت نفقــات غــر األجــور بنحــو ،%12
مقارنــة بالربــع الســابق ،بينــا كانــت أقــل بنحــو  %16مقارنــة
بالربــع املناظــر ،لتبلــغ حــوايل  1.3مليــار شــيكل .وارتفــع بنــد صــايف
اإلق ـراض خــال الربــع الثالــث مــن العــام  2019إىل حــوايل 258.2
مليــون شــيكل .كــا ارتفــع اإلنفــاق التطويــري بنحــو  %5مقارنــة
بالربــع الســابق ،باملقابــل انخفــض بنحــو  ،%30مقارنــة بالربــع
املناظــر ،ليبلــغ حــوايل  166.6مليــون شــيكل (أنظــر الشــكل .)2-3

املتأخرات الحكومية
انخفضــت املتأخـرات املرتتبــة عــى الحكومــة الفلســطينية يف الربــع
الثالــث  2019بنحــو  %21مقارنــة بالربع الســابق ،بينــا كانت أعىل

مبقــدار الضعــف مقارنــة بالربــع املناظــر مــن العــام الســابق ،لتبلــغ
نحــو  1.1مليــار شــيكل .وهــذا يعــادل  %26مــن صــايف اإلي ـرادات
العامــة واملنــح يف الربــع الثالــث  .2019وتوزعــت هــذه املتأخـرات
بــن متأخــرات األجــور والرواتــب بنســبة  ،%37ومتأخــرات غــر
األجــور  ،%49ومتأخــرات النفقــات التطويريــة  ،%11ومتأخــرات
اإلرجاعــات الرضيبيــة ( %2أنظــر الجــدول  .)2-3وعــى ذلــك
بلــغ إجــايل املتأخ ـرات املرتاكمــة عــى الحكومــة خــال الف ـرات
املاضيــة حتــى نهايــة الربــع الثالــث  ،2019نحــو  15.3مليــار شــيكل
(مــا يعــادل  4.1مليــار دوالر).

الفائض/العجز املايل
أدت التطــورات عــى جانبــي اإليـرادات والنفقــات العامــة الفعليــة
خــال الربــع الثالــث  ،2019إىل فائــض يف الرصيــد الــكيل قبــل
املنــح واملســاعدات بحــوايل  0.6مليــار شــيكل .وســاهمت املنــح
واملســاعدات الخارجيــة يف تعزيــز هــذا الفائــض إىل حــوايل 1.2
مليــار شــيكل (عــى األســاس النقــدي) وهــو مــا يعــادل نحــو %7.8
مــن الناتــج املحــي اإلجــايل (أنظــر الشــكل  .)3-3أمــا عــى أســاس
االلت ـزام فلقــد بلــغ عجــز الرصيــد الــكيل قبــل املنــح واملســاعدات
نحــو  1.9مليــار شــيكل ،وســاهمت املنــح واملســاعدات يف تخفيــض
هــذا العجــز إىل نحــو  1.3مليــار شــيكل خــال نفــس الفــرة.

جدول  :2-3املتأخرات املرتتبة عىل الحكومة الفلسطينية (مليون شيكل)
البيان
إرجاعات رضيبية
األجور والرواتب
نفقات غري األجور
النفقات التطويرية
مدفوعات مخصصة
إجاميل املتأخرات

2018
الربع األول الربع الثاين الربع الثالث الربع الرابع
19.1
51.1
27.6
12.3
94.1
119.9
134.3
128.6
468.9
287.7
159.0
170.9
237.6
35.5
10.9
10.9
()15.4
28.0
()8.7
104.3
804.3
522.2
323.1
427.0

* األرقام بني أقواس هي أرقام سالبة.

الربع األول
37.4
359.9
414.3
102.1
126.8
1,040.5

2019
الربع الثاين الربع الثالث
19.6
17.6
407.0
593.6
543.2
626.5
121.3
130.4
13.1
30.6
1,104.2
1,398.7

جدول  :3-3الدين العام الحكومي (مليون شيكل)
البيان
الدين الحكومي املحيل
املصارف
مؤسسات عامة
الدين الحكومي الخارجي
الدين العام الحكومي
الفوائد املدفوعة
نسبة الدين العام إىل
الناتج املحيل* االسمي

2018
الربع األول الربع الثاين الربع الثالث الربع الرابع
5,034.0
4,785.5
4,860.0 4,913.9
4,983.3
4,734.8
4,809.2 4,863.1
50.7
50.7
50.8
50.8
3,882.1
3,772.1 3,777.7 3,674.2
8,916.1
8,557.6 8,637.7 8,588.1
48.9
66.9
82
48.5
%14.6

%14.5

%14.5

%14.6

الربع األول
4,668.0
4,617.3
50.7
3,744.3
8,412.3
28.1
%14.2

2019
الربع الثاين الربع الثالث
6,200.2
5,628.8
6,149.6
5,578.2
50.6
50.6
3,950.2
3,783.7
10,150.4 9,412.5
22.6
56
%16.2

%17.9

* تختلــف هــذه النســب بشــكل بســيط عنــد احتســاب األرقــام بالــدوالر األمريــي ،نتيجــة أثــر ســعر الــرف .وتجــدر اإلشــارة اىل أن نســب الديــن اىل
الناتــج املحــي اإلجــايل تــم حســابها وفقـاً ألرقــام الناتــج املحــي املعدلــة التــي صــدرت حديثـاً عــن الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني (راجــع
الصنــدوق رقــم  1يف هــذا العــدد مــن “املراقــب”).
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الدين العام الحكومي
ارتفــع الديــن العــام الحكومــي (مقومــاً بالشــيكل) نهايــة الربــع
الثالــث  ،2019بنحــو  %8و %19مقارنــة بنهايــة الربــع الســابق
واملناظــر عــى الرتتيــب ،ليبلــغ حــوايل  10.2مليــار شــيكل .وميثــل
هــذا  %17.9مــن الناتــج املحــي اإلجــايل اإلســمي 3.وتــوزع
الديــن العــام الحكومــي بــن ديــن محــي بنحــو  ،%61مقابــل ديــن
خارجــي بنحــو  .%39وبلغــت فوائــد الديــن املدفوعــة خــال هــذا
الربــع حــوايل  22.6مليــون شــيكل ،منهــا  18.9مليــون شــيكل فوائــد
مدفوعــة عــى الديــن املحــي و 3.7مليــون شــيكل فوائــد مدفوعــة
عــى الديــن الخارجــي (أنظــر الجــدول .)3-3
 -3تجــدر املالحظــة بــأن مديونيــة الحكومــة مقوم ـ ًة بالــدوالر األمريــي ارتفعــت نهايــة
الربــع الثالــث  2019بنحــو  %10.5مقارنــة بالربــع الســابق ،وبنحــو  %23.9مقارنــة بالربــع
املناظــر ،ليبلــغ حــوايل  2,914.8مليــون دوالر .ويعــود التبايــن يف هــذه النســب إىل تغـرات
ســعر رصف الــدوالر األمريــي مقابــل الشــيكل.

شكل  :3-3الرصيد املايل الحكومي (أساس نقدي) نسبة
إلجاميل الناتج املحيل اإلسمي ()%
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اﻟرﺼﯿد اﻟﻛﻠﻲ ﺒﻌد اﻟﻤﻨﺢ

اﻟرﺼﯿد اﻟﻛﻠﻲ ﻗﺒل اﻟﻤﻨﺢ

واﻟﻤﺴﺎﻋدات

اﻟرﺼﯿد اﻟﺠﺎري

واﻟﻤﺴﺎﻋدات

ر2019 ، 2

ر2019 ، 3

ر2018 ، 3

 -4القطاع املايل املرصيف

1

يعمــل يف فلســطني أربعــة عــر مرصفـاً ،منها ســبعة محليــة .وتقدم
هــذه املصــارف خدماتهــا مــن خــال  362فرعـاً ومكتبـاً ،منهــا 304
يف الضفــة الغربيــة و 58يف قطــاع غــزة .ارتفعــت موجــودات القطــاع
املــريف يف نهايــة الربــع الثالــث  2019بنحــو  %3.7مقارنــة بالربــع
الســابق .وبنحــو  %6.9مقارنــة بالربــع املناظــر مــن العــام .2018
لتبلــغ حــوايل  17.3مليــار دوالر (أنظــر الجــدول .)1-4

التسهيالت االئتامنية
اســتحوذت محفظــة التســهيالت االئتامنيــة نهايــة الربــع الثالــث
 2019عــى نحــو  %52مــن إجــايل موجــودات الجهــاز املــريف
لتصــل إىل  8,947.9مليــون دوالر (بارتفــاع طفيــف عــن الربــع
الســابق ،ولكــن زيــادة بنســبة  %8مقارنــة بالربــع املناظــر).
وشــكلت التســهيالت االئتامنيــة نحــو  %69مــن إجــايل ودائــع
حصــة األســد
الجمهــور خــال الربــع .وحصــل القطــاع الخــاص عــى ّ
مــن التســهيالت االئتامنيــة (نحــو  %84مــن إجــايل التســهيالت)،
حصــة القطــاع العــام.
مقابــل ّ %16
وحصلــت الضفــة الغربيــة عــى حصــة األســد مــن هــذه التســهيالت
بنســبة بلغــت نحــو  %90مــن إجــايل االئتــان ،مقارنــة بنحــو
 %10حصــة قطــاع غــزة .أ ّمــا مــن حيــث نــوع االئتــان فقــد
ســيطرت القــروض عــى هيكليــة املحفظــة االئتامنيــة لتبلــغ حصتهــا
نحــو  %85مــن إجــايل التســهيالت االئتامنيــة ،مقارنــة بنحــو
حصــة التأجــر
حصــة تســهيالت الجــاري املديــن ،ونحــو ّ %1
ّ %14
التمويــي .وأ ّمــا عــى صعيــد العملــة ،حافظــت املحفظــة االئتامنيــة
الحصــة األكــر بنســبة ،%44
عــى هيكلهــا باســتحواذ الــدوالر عــى ّ
حصــة الشــيكل ،ونحــو  %16حصــة الدينــار
مقارنــة بنحــو ّ %38
األردين (أنظــر الشــكل .)1-4
 -1مصــدر البيانــات يف هــذا القســم :ســلطة النقــد الفلســطينية ،ترشيــن الثــاين ،2019
امليزانيــة املجمعــة للمصــارف ،قامئــة األربــاح والخســائر ،وقاعــدة بيانــات ســلطة النقــد.

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 واإلهالك

2019
2018
الربع
الربع
الربع
الربع
الربع
الثاين الثالث
الثالث الرابع األول
17,303.5 16,690.2 16,503.2 16,125.0 16,179.4
8,293.6

8,432.3

8,569.5

8,941.6

8,947.9

3,875.2

3,763.7

3,712.9

3,534.5

3,870.5

1,325.4

1,385.5

1,362.2

1,382.1

1,373.7

1,642.6

1,582.6

1,711.4

1,620.8

1,883.6

1,227.8 1,211.1 1,147.2 960.9 1,042.6
17,303.5 16,690.2 16,503.2 16,125.0 16,179.4
13,025.5 12,591.4 12,394.4 12,227.3 12,194.2
1,863.5

1,912.0

1,931.4

1,956.0

1,942.4

1,178.0

1,033.6

1.116.8

1,041.8

1,151.3

263.5
680.1

269.5
682.5

361.3
699.3

363.5
737.5

408.9
775.5

* البنود يف الجدول هي باإلجاميل (تشمل املخصصات).
** الودائع غري املرصفية تشمل ودائع القطاع الخاص وودائع القطاع العام.
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شكل  :1-4إجاميل التسهيالت االئتامنية املبارشة (مليون دوالر)

ارتفعــت قيمــة التســهيالت االئتامنيــة بشــكل طفيــف بــن الربعــن
املتالحقــن مبقــدار  6.1مليــون دوالر ،وتحقــق ذلــك نتيجــة ارتفــاع
التســهيالت املمنوحــة لقطــاع العقــارات واإلنشــاءات بنســبة %7
(مــا يعــادل  109.3مليــون دوالر) .ولكــن التســهيالت االئتامنيــة
شــهدت ارتفاعــا ملحوظــا بــن الربعــن املتناظريــن ،مبقــدار 654.3
مليــون دوالر .وجــاء هــذا ،بشــكل رئيــس ،نتيجــة ارتفاع التســهيالت
املمنوحــة للقطــاع العــام بنســبة ( %26مــا يعــادل  303.4مليــون
دوالر) ،كــا ارتفعــت لقطــاع اإلنشــاءات بنســبة ( %10مــا يعــادل
 157.1مليــون دوالر) ،أنظــر الشــكل .2-4

10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
ﻋﻤﻼت

وصلــت نســبة التســهيالت االئتامنيــة اىل نحــو  %55مــن الناتــج
املحــي اإلجــايل نهايــة الربــع الثالــث  ،2019مقابــل  %51يف الربــع
املناظــر مــن العــام  .2018ولقــد شــهدت هــذه النســبة ارتفاعــا
مســتمرا خــال الســنوات املاضيــة ،وكانــت ال تزيــد عــى %41
نهايــة العــام .2015

توزعــت القــروض املتعــرة بــن  %30يف قطــاع التجــارة العامــة،
و %21يف قطــاع العقــارات واإلنشــاءات ،ونحــو  %17للقــروض
االســتهالكية .أمــا بخصــوص تــوزع القــروض املتعــرة بحســب
فــرة التعــر ،فقــد أظهــرت البيانــات أ ّن أكــر مــن نصــف القــروض
املتعــرة لــدى القطــاع املــريف ( )%55هــي عبــارة عــن قــروض
مصنفــة كخســائر ،يف حــن شــكلت القــروض دون النموذجيــة %16
مــن إجــايل القــروض املتعــرة ،أ ّمــا القــروض املشــكوك يف تحصيلهــا
2
شــكلت نحــو .%29

األرصدة لدى سلطة النقد واملصارف
ســجلت األرصــدة لــدى ســلطة النقــد واملصــارف منــوا ً ملحوظــاً
خــال الربــع الثالــث مــن العــام  2019بعــد أ ّن مــرت بفــرة مــن
الرتاجــع املســتمر .إذ ارتفعــت بنســبة  %10مقارنــة بالربــع الســابق،
لتبلــغ  3,870.5مليــون دوالر ،لتشــكل بذلــك  %22مــن اجــايل
موجــودات املصــارف مقارنــة بنحــو  %21يف الربــع الســابق .وجــاء
هــذا نتيجــة منــو األرصــدة لــدى املصــارف يف الخــارج بنســبة ،%18
ومنــو األرصــدة لــدى ســلطة النقــد بنســبة  .%4باملقابــل تراجعــت
األرصــدة بــن املصــارف يف فلســطني بنســبة  %7.0مقارنــة بربــع
الســنة الســابق (أنظــر الشــكل .)4-4
 -2تصنــف القــروض بحســب فــرات التعــر حســب تعليــات ســلطة النقــد إىل)1( :
التســهيالت دون النموذجيــة وهــي التســهيالت التــي فــات عــى موعــد ســدادها مــدة 91
إىل  180يومــا ( )2التســهيالت املشــكوك يف تحصيلهــا وهــي تلــك التــي فــات عــى موعــد
تســديدها مــدة  181إىل  360يومــا ( )3الخســائر وهــي تلــك التســهيالت التــي فــات عــى
موعــد ســدادها  360يوم ـاً فأكــر.

أردﻨﻲ

دوﻻر

ﺨﺎص

ﺘﺄﺠﯿري

اﻟﻌﻤﻠﺔ

اﻟﻨوع

ر2019 ، 3

اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﯿدة
ر2018 ، 3

ر2019 ، 2

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

القروض املتعرثة
شــهد الربــع الثالــث مــن العــام  2019ارتفاع ـاً ملحوظ ـاً يف قيمــة
القــروض املتعــرة لــدى القطــاع املــريف بنســبة ( %8مــا يعــادل
 26.3مليــون دوالر) مقارنــة بالربــع الســابق ،وبنســبة ( %33مــا
يعــادل  86.9مليــون دوالر) مقارنــة بالربــع املناظــر مــن العــام
 .2018ووصــل الرصيــد اإلجــايل للقــروض املتعــرة نحــو 347.6
مليــون دوالر ،وهــو مــا يعــادل  %3.9مــن إجــايل القــروض (أنظــر
الشــكل  .)3-4ويعــزى هــذا االرتفــاع بشــكل رئيــس إىل أزمــة
املقاصــة ومــا نجــم عنهــا مــن عــدم قــدرة الحكومــة عــى دفــع
كامــل مســتحقات املوظفــن والقطــاع الخــاص.

دﯿﻨﺎر

أﺨرى

ﺸﯿﻛل

ﺘﻤوﯿل ﺠﺎري ﻤدﯿن ﻗروض ﻗطﺎع ﻋﺎم ﻗطﺎع

أﺨرى
ﺘﻤوﯿل ﺸراء اﻟﺴﯿﺎرات
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﻌدﯿن
اﻟﺨدﻤﺎت
اﻟﺘﺠﺎرة اﻟداﺨﻠﯿﺔ واﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ
اﻟﻌﻘﺎرات واﻻﻨﺸﺎءات
ﺘﻤوﯿل اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺴﺘﻬﻼﻛﯿﺔ
اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم
20

10

15

5
ر2019 ، 2

ر2019 ، 3

0
ر2018 ، 3

شكل  :3-4الرصيد اإلجاميل للقروض املتعرثة (مليون دوالر)
ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌوﯿﺔ
5.0
4.0

ﻤﻠﯿون دوﻻر
3.9

400

3.6
3.2

3.0
2.0

347.6

321.3

350
3.0

3.1

2.9

278.0

256.4

260.8

238.9

ر1

ر4

ر3

ر2

1.0

300
2.3

250
200
150

190.4

0.0

100
50

0
ر3

ر2
2019

اﻟﻘروض اﻟﻤﺘﻌﺜرة اﻟﻰ اﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘروض

2018
اﻟﻘروض اﻟﻤﺘﻌﺜرة

ر1
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الودائع

شكل  :4-4هيكل أرصدة سلطة النقد واملصارف (نسبة مئوية)

شــهد الربــع الثالــث  2019ارتفــاع إجــايل الودائــع بنســبة %4
مقارنــة بالربــع الســابق ليصــل إىل  14,176.8مليــون دوالر ،وارتفــاع
بنســبة  %6مقارنــة بالربــع املناظــر .واســتحوذت ودائــع الجمهــور
(الودائــع غــر املرصفيــة) عــى نحــو  %92مــن إجــايل الودائــع.
وتظهــر البيانــات اســتمرار تركــز ودائــع الجمهــور يف الضفــة الغربيــة
حصــة قطــاع غــزة .وبلغــت حصــة
(نحــو  )%90مقابــل ّ %10
حصــة
%5
ـل
ـ
مقاب
ـع،
ـ
الودائ
ـذه
ـ
ه
ـن
القطــاع الخــاص نحــو  %95مـ
ّ
القطــاع العــام (أنظــر الشــكل .)5-4
توزعــت ودائــع الجمهــور خــال الربــع الثالــث مــن العــام  ،2019بــن
ودائــع الجاريــة بنســبة  ،%37وودائــع توفــر بنســبة  ،%33وودائــع
آجلــة بنســبة  .%30أ ّمــا هيــكل ودائــع الجمهــور مــن حيــث عملــة
اإليــداع فقــد اســتمرت ســيطرة الــدوالر عــى الحصــة األكــر منهــا
بنســبة  ،%38مقابــل نحــو  %36للشــيكل و %22حصــة الدينــار
األردين كــا يوضــح الشــكل  .5-4وشــكلت ودائــع الجمهــور نحــو
 %80مــن الناتــج املحــي اإلجــايل االســمي نهايــة الربــع الثالــث
 2019مقارنــة بنحــو  %77يف الربــع الســابق و %75يف الربــع املناظــر.
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12.4
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10.0

10.9

53.1

49.4

51.3
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36.4

38.2
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ر2019 ، 3

ر2019 ، 2
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ر2018 ، 4

ر2018 ، 3

80

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

2018
الربع الثالث
214.4
158.7
32.3
23.4
168.5
27.0
3.2
18.9
109.4
10.0
45.9

2019
الربع الثاين الربع الثالث
238.7
234.6
171.9
166.0
32.7
32.3
34.1
36.3
199.3
197.7
37.2
36.7
3.4
3.0
35.5
28.5
113.6
109.6
9.6
19.9
39.4
36.9

• 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.

60
40
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0

أرﺼدة ﺒﯿن اﻟﻤﺼﺎرف ﻓﻲ ﻓﻠﺴطﯿن

أرﺼدة ﻟدى ﺴﻠطﺔ اﻟﻨﻘد

أرﺼدة ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج

شكل  :5-4توزيع ودائع الجمهور (مليون دوالر)
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10,000
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4,000
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أرباح املصارف
شــهد صــايف دخــل املصــارف يف نهايــة الربــع الثالــث مــن العــام 2019
منــوا ً بنســبة  %7مقارنــة بالربــع الســابق ليبلــغ نحــو  39.4مليــون
دوالر .ويعــزى ســبب النمــو إىل زيــادة اإليـرادات بنســبة  ،%2مقابــل
تراجــع النفقــات بنســبة  .%1باملقابــل ســجل صــايف الدخــل تراجع ـاً
ملحوظـاً بنســبة  %14مقارنــة بالربــع املناظــر مــن العــام ( 2018أنظر
الجــدول  .)2-4وقــد ســجل صــايف دخــل املصــارف الرتاكمــي للشــهور
التســعة األوىل مــن العــام  2019نحــو  121مليــون دوالر.

100

ﻋﻤﻼت
أﺨرى

دﯿﻨﺎر

أردﻨﻲ

ﺸﯿﻛل

دوﻻر

اﻟﻌﻤﻠﺔ
ر2019 ، 3

وداﺌﻊ
ﻷﺠل

وداﺌﻊ
ﺘوﻓﯿر

ﻨوع اﻟودﯿﻌﺔ
ر2019 ، 2

وداﺌﻊ ﻗطﺎع ﻋﺎم ﻗطﺎع

ﺨﺎص

ﺠﺎرﯿﺔ

اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤودﻋﺔ
ر2018 ، 3

متوسط أسعار الفائدة عىل اإليداع واإلقراض
شــهد متوســط أســعار الفائــدة عــى اإلق ـراض مي ـاً للصعــود عــى
الدينــار والشــيكل خــال الربــع الثالــث مــن العــام  2019مقارنــة
بالربــع الســابق ،ليصــل اىل نحــو  %7.06و %7.04عــى التــوايل.
بينــا انخفضــت فائــدة اإلقـراض بعملــة الــدوالر إىل نحــو .%5.82
عــى الجانــب اآلخــر ،ســجل متوســط أســعار الفائــدة عــى اإليــداع
ميـاً للصعــود عــى عملتــي الــدوالر والشــيكل ،إىل  %3.00للــدوالر
ونحــو  %2.87للشــيكل .باملقابــل انخفضــت فائــدة اإليــداع عــى
الدينــار بشــكل طفيــف لتبلــغ نحــو .%3.24
أدت هــذه التغــرات إىل انخفــاض الهامــش بــن أســعار الفائــدة
عــى التســهيالت والودائــع عــى الــدوالر والشــيكل مقارنــة بالربــع
الســابق ،إذ انخفــض الهامــش بعملــة الــدوالر مــن  3.36نقطــة
مئويــة إىل  2.82نقطــة مئويــة ،وبعملــة الشــيكل مــن  4.65إىل 4.17
نقطــة مئويــة ،يف املقابــل ارتفــع الهامــش عــى الدينــار مــن 3.59
إىل  3.82نقطــة مئويــة خــال نفــس الفــرة (أنظــر الجــدول .)3-4
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جدول  :3-4متوسط الفوائد الدائنة واملدينة بالعمالت املختلفة
فوائد اإليداع %
ر3
العملة ر2
2019 2019
الدوالر 3.00 2.74
الدينار 3.24 3.27
الشيكل 2.87 2.38

فوائد اإلقراض  %الهامش (نقطة مئوية)
ر3
ر2
ر3
ر2
2019
2019 2019 2019
2.82
3.36
5.82 6.10
3.82
3.59
7.06 6.86
4.17
4.65
7.04 7.03

حركة تقاص الشيكات

شكل  :6-4نسبة الشيكات املعادة إىل الشيكات املقدمة
للتقاص (نسبة مئوية)
9.3
9.4 9.2 8.6 8.5
10.4 10.5
9.0

14
7.6

12

7.1
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7.0 6.8 6.7
4.4

6.2

8
6
4
2
0

ارتفعــت قيمــة الشــيكات املقدمــة للتقــاص بنســبة  %4نهايــة
الربــع الثالــث مــن العــام  2019مقارنــة بالربــع الســابق لتصــل
إىل نحــو  3,212.3مليــون دوالر .حيــث بلغــت قيمتهــا يف الضفــة
الغربيــة نحــو  3,031.7مليــون دوالر مقابــل نحــو  180.6مليــون
دوالر يف قطــاع غــزة.

الشيكات املعادة
شــهدت قيمــة الشــيكات املعــادة ارتفاعــا ًبنحــو  %6مقارنــة بالربــع
الســابق ،وبنحــو  %22مقارنــة بالربــع املناظــر ،لتســجل 336.5
مليــون دوالر .وتــوزع االرتفــاع بــن  %5يف الضفــة الغربيــة (إىل
 319.3مليــون دوالر) و %10يف قطــاع غــزة (إىل  17.2مليون دوالر).
(أنظــر الشــكل  6-4وراجــع الصنــدوق “الشــيكات املعــادة 1 :مــن
كل  9شــيكات” يف العــدد  53مــن املراقــب االقتصــادي).

ر 3ر 2ر 1ر 4ر 3ر 2ر 1ر 4ر 3ر 2ر 1ر 4ر 3ر 2ر1
2019

2017

2018
ﻓﻠﺴطﯿن

ﻗطﺎع ﻏزة

2016
اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐرﺒﯿﺔ

نتيجــة لنمــو كل مــن الودائــع بنســبة  ،%16إضافــة لنمــو األصــول
الثابتــة بنســبة  .%22يف املقابــل تراجــع كل مــن النقــد بنســبة
 %18ومحفظــة القــروض اإلســامية بنســبة  .%11وتوزعــت أصــول
هــذه الــركات بــن قــروض تجاريــة بنســبة  %69وقــروض إســامية
بنســبة  ،%6وودائــع بنســبة  ،%13وتوزعــت النســبة الباقية ()%12
بــن املوجــودات والنقــد.

بلغــت املحفظــة االئتامنيــة املقدمــة مــن خــال رشكات اإلقــراض
املتخصصــة حــوايل  213.7مليــون دوالر ،أو مــا نســبته  %3مــن
إجــايل االئتــان املمنــوح للقطــاع الخــاص نهايــة الربــع الثالــث
رشكات اإلقراض املتخصصة
 .2019وســيطرت القــروض التجاريــة والعقاريــة عــى الحصــة األكــر
مــن هــذا االئتــان مبقــدار  %30تقريبــا لــكل منهــا ،تــاه كل مــن
شــهد إجــايل موجــودات رشكات اإلقــراض املتخصصــة ارتفاعــاً القطــاع الزراعــي وقطــاع الخدمــات العامــة بحــوايل  %12لــكل منهام
بنحــو  %2مقارنــة بالربــع الســابق ،وبنحــو  %13مقارنــة بالربــع أيض ـاً .ووفــر قطــاع اإلق ـراض املتخصــص نحــو  843فرصــة عمــل يف
املناظــر ،ليبلــغ حــوايل  257.7مليــون دوالر .وجــاء هــذا االرتفــاع نهايــة الربــع الثالــث مــن العــام ( 2019أنظــر الجــدول .)4-4
جدول  :4-4بيانات رشكات اإلقراض املتخصصة
2019
2018
الفرتة
الربع الثاين الربع الثالث الربع الرابع الربع األول الربع الثاين الربع الثالث
213.7
216.3
217.2
205.7
212.5
إجاميل محفظة القروض (مليون دوالر) 215.4
167.9
166.5
163.7
151.7
154.4
153.1
 الضفة الغربية45.8
49.8
53.5
54.0
58.1
62.3
 قطاع غزة76,502
78,186
80,314
65,458
68,942
70,922
عدد املقرتضني النشطني
93
93
93
81
81
81
عدد الفروع واملكاتب
843
843
864
687
680
675
عدد املوظفني
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صندوق  :3أرباح املصارف يف فلسطني مقارنة مع الدول املجاورة
هنــاك بشــكل عــام أربعــة مــؤرشات معتمــدة لقيــاس أداء الــركات ،مبــا
فيهــا املصــارف ،وهــي مــؤرش الســيولة ،مــؤرش املــاءة املاليــة (،)Solvency
مــؤرش الفعاليــة العملياتيــة ،وأخــرا ً مــؤرش الربحيــة .ويتفــق الخــراء
املاليــن عــى الحاجــة ألخــذ عدد مــن املــؤرشات باالعتبــار عند تقييــم أداء
الــركات ،ولكــن إذا مــا تطلــب األمــر اســتخدام مــؤرش واحــد فقــط ،فــإ ّن
مســتوى وتطــور الربحيــة هــو املقيــاس األفضــل .ويعــود الســبب يف ذلــك
إىل أ ّن تــدين األربــاح يــؤدي إىل قصــور فــرص النمــو أمــام الرشكــة ويرتافــق
مــع شــكوك تتعلــق باملــاءة املاليــة .صحيــح أ ّن معــدالت الربــح قــد
تكــون مصطنعــة أو مضللــة ،تخفــي ورائهــا مخاطــر مرتفعــة أو مديونيــة
عاليــة .وأ ّن الربــح املســجل قــد يكــون ناتــج عــن نشــاطات غــر تشــغيلية
(مثــل ارتفــاع قيمــة األرايض أو ناتــج مــن تبــدل أســعار العمــات) .ولكــن
هــذا “التضليــل” ال ميكــن أ ّن يســتمر طويـاً ،إذ أ ّن املشــاكل التــي تعــاين
منهــا الــركات البــد وأ ّن تنكشــف عــى املــدى املتوســط وتنعكــس عــى
1
معــدالت الربحيــة كــا يؤكــد خ ـراء إدارة األعــال.

مؤرشات الربحية
ســوف نعــرض يف هــذا الصنــدوق إىل تطــور مــؤرشات الربحيــة لــدي املصارف
العاملــة يف فلســطني خــال عقــد مــن الســنوات (2 .)2018-2008وســوف
نســعى إىل مقارنــة هــذه النســب مــع مثيالتهــا لــدى القطــاع املــريف يف
عــدد مــن الــدول .كــا ســنقارن بــن أربــاح املصــارف املســجلة يف بورصــة
فلســطني مــع أربــاح بقيــة الــركات املســجلة يف البورصــة.
هنــاك ثالثــة مــؤرشات معتمــدة لقيــاس ربحيــة الــركات مبــا فيهــا
املصــارف:
•صــايف الربــح قبــل الرضائــب أو بعــد الرضائــب ( :)Net Incomeهــذا
طبع ـاً مــؤرش مهــم للتدليــل عــى تطــور األربــاح ،ولكنــه غــر كاف
ألن القيمــة املطلقــة لألربــاح ال تعطــي فكــرة ســليمة عــن معــدالت
األربــاح ،أي األربــاح باملقارنــة مــع املــال املســتثمر.
•العائــد عــى حقــوق امللكيــة ( :)Return on Equity, RoEيقيــس
هــذا املــؤرش صــايف األربــاح بالنســبة إىل حقــوق امللكيــة ،أي العائــد
(الربــح) عــى اســتثامرات حملــة حقــوق امللكيــة يف الــركات أو
املصــارف .ونظــرا ً أل ّن الــركات ميكنهــا رفــع قيمــة هــذا املــؤرش
بشــكل مصطنــع ،عــر زيــادة مديونيتهــا الخارجيــة مثـاً ،يحبــذ خـراء
إدارة األعــال اســتخدام مــؤرش أعــم يأخــذ باالعتبــار قيمــة اجــايل
3
األصــول يف الرشكــة.
•العائــد عــى األصــول/أو عــى املوجــودات (Return on Assets,
 :)RoAويتــم حســابه بتقســيم الربــح الصــايف للرشكــة عــى إجــايل
األصــول (قيمــة املوجــودات) فيهــا .وهــذا املــؤرش واســع االســتخدام
ألنّــه يعــر عــن معــدل العائــد للمســتثمرين يف الرشكــة ،إىل جانــب
التعبــر عــن كفــاءة الرشكــة يف اســتغالل أصولهــا والســيطرة عــى
التكاليــف التــي تتكبدهــا .ويف الحــاالت التــي يظهــر فيهــا تباينــاً
كب ـرا ً بــن العائــد عــى حقــوق امللكيــة والعائــد عــى املوجــودات،
يتوجــب تقييــم معــدالت الســيولة والتغطيــة ،إذ يــدل ذلــك عــى
ارتفــاع مســتوى الديــون.

املصارف يف فلسطني
وصــل عــدد املصــارف العاملــة يف فلســطني إىل  18مــرف يف العــام .2008
ولكــن هــذا العــدد تراجــع خــال العقــد التــايل ليصــل إىل  14مــرف يف
العــام  ،2018منهــا  7مصــارف محليــة والباقــي فــروع ملصــارف عربيــة.
وشــهد القطــاع املــريف الفلســطيني تطــورا ً كب ـرا ً ،كمي ـاً وبنيوي ـاً ،خــال
العقــد املــايض ،ولعــل أكــر النســب داللــة عــى التحــول العمليــايت يتمثــل
يف ارتفــاع املتوســط الســنوي لنســبة التســهيالت االئتامنيــة إىل ودائــع
العمــاء لــدى كافــة املصــارف مــن  %29يف  2008إىل  %67يف .2018
هنــاك درجــة عاليــة مــن الرتكيــز يف النشــاط املــريف يف فلســطني ،كــا
هــو الحــال يف معظــم الــدول األخــرى .إذ أ ّن حصــة أكــر مرصفــن ،بنــك
فلســطني والبنــك العــريب ،تبلــغ نحــو  %57مــن إجــايل إيـرادات املصارف
العاملــة يف فلســطني ،والنســبة مشــابهة أيضــاً فيــا يتعلــق بإجــايل
ودائــع الجمهــور .كــا بلغــت حصــة هذيــن املرصفــن مــن إجــايل صــايف
4
األربــاح التــي حققهــا القطــاع املــريف يف العــام  2018نحــو .%69

صايف الدخل قبل الرضائب (الربح) وبعد الرضائب (صايف الربح)
ارتفعــت القيمــة املطلقــة إلجــايل أربــاح املصــارف (قبــل الرضائــب) العاملــة
يف فلســطني مــن  116.1مليــون دوالر يف العــام  2008إىل  232.4مليــون يف
 ،2018أي مبعــدل منــو متوســط يقــارب  %10ســنوياً .باملقابــل ،ارتفــع صــايف
دخــل املصــارف بعــد الرضائــب مــن  84.7مليــون دوالر إىل  176.4مليــون
خــال نفــس الفــرة (أنظــر الشــكل  .)1أي أ ّن قيمــة الرضائــب التــي دفعتهــا
املصــارف العاملــة يف فلســطني ارتفعــت مــن نحــو  32.5يف العــام  2008إىل
 56.1مليــون بعــد عقــد مــن الزمــن .ولكــن نســبة الرضائــب إىل إجــايل
الربــح قبــل الرضائــب انخفضــت مــن  %28إىل  %24خــال الفــرة.

العائد عىل حقوق امللكية
وصــل العائــد عــى حقــوق امللكيــة أو حقــوق املســاهمني ،وهــو مــا يعــر
عــن معــدل الربــح ،يف القطــاع املــريف الفلســطيني إىل أعــى مســتوياته
يف العــام  2010مبتوســط يبلــغ  .%12.7ولكــن املعــدل شــهد تراجعــاً يف
الســنوات الالحقــة إىل  %9.1يف  2015ثــم عــودة إىل الصعــود إىل %10.2
يف العــام .2018
شكل  :1تطور صايف أرباح القطاع املرصيف يف فلسطني (بعد الرضائب) 2018-2008
ﻤﻠﯿون دوﻻر
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?1 J.B. Maverick (2016): What Is the Best Measure of a Company’s Financial Health
https://www.investopedia.com/articles/investing/061916/what-best-measure-companys-financial-health.asp
 -2جمعية البنوك يف فلسطني .2019،الوضع املايل للبنوك.2018-2008 ،
3 J. Hagel et.al. (2010): The Best Way to Measure Company Performance.
https://hbr.org/2010/03/the-best-way-to-measure-compan.html
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يالحــظ مــن الشــكل  2أ ّن العائــد عــى حقــوق امللكيــة يف فلســطني يف
العــام  2018أعــى مــن نظــره لــدى املصــارف العاملــة يف األردن ()%9.6
يف نفــس العــام ،كــا هــو أعــى مــن متوســط العائــد لــدى املصــارف
اللبنانيــة ( .)%10.0ولكــن وبشــكل عــام كان معــدل ربــح القطــاع
املــريف متقارب ـاً يف كل مــن فلســطني واألردن ،يف حــن أ ّن املعــدل كان
أعــى يف لبنــان خــال الفــرة .2017-2012
يقــارن الشــكل  3بــن قيمــة العائــد عــى حقــوق امللكيــة لدى املصــارف يف
فلســطني مــع مســتواه يف تجمعــات مختــارة مــن الــدول يف  .2018ويتضــح
مــن الشــكل أ ّن املعــدل املتوســط يف فلســطني كان أدىن مــن املتوســطات
يف هــذه التجمعــات ،مبــا فيهــا املتوســط يف دول “املينــا” الــذي بلــغ %11.6
باملقارنــة مــع  %10.2يف فلســطني .وتجــدر املالحظــة بــأ ّن متوســط العائــد
عــى حقــوق امللكيــة الــذي تحقــق يف  3,500مــرف يف  28دولــة يف
اإلتحــاد األوريب بلــغ  %6.1فقــط يف العــام  5 .2018واملتوســط األوريب هــذا
ال يزيــد عــى نصــف املتوســط الــذي تحقــق يف كافــة املصــارف األمريكيــة،
6
والــذي بلــغ  %12.2يف الربــع الثــاين .2018

العائد عىل األصول
تــراوح متوســط معــدل العائــد عــى األصــول لــدى القطــاع املــريف
الفلســطيني خــال العقــد املــايض بــن أدىن مســتوى ( )%1.08يف العــام
 2015وأعــى مســتوى ( )%1.60يف العــام  .2010ووصــل هــذا املعــدل
إىل  %1.14يف العــام  .2018ويوضــح الشــكل  4أ ّن معــدل العائــد عــى
األصــول للقطــاع املــريف يف فلســطني كان أعــى مــن مســتواه يف األردن
خــال الســنتني  2013-2012ولكــن العكــس كان صحيح ـاً يف الســنوات
الالحقــة حتــى  2018حــن بلــغ املتوســط يف املصــارف العاملــة يف األردن
 ،%1.20مقارنــة مــع متوســط يعــادل  %1.14لــدى املصــارف العاملــة يف
فلســطني .وبلــغ املعــدل يف لبنــان  %0.9فقــط يف  ،2018وكان أدىن مــن
مســتواه يف فلســطني واألردن خــال كامــل الفــرة .2018-2012
يقــارن الشــكل  5بــن قيمــة العائــد عــى األصــول لــدى املصــارف يف
فلســطني مــع مســتواه يف تجمعــات مختــارة مــن الــدول يف  .2018ويتضح
مــن الشــكل أن املعــدل املتوســط يف فلســطني كان أدىن مــن املتوســطات
يف كافــة هــذه التجمعــات ،مبــا فيهــا املتوســط يف دول “املينــا” الــذي بلــغ
 %1.60باملقارنــة مــع  %1.10يف فلســطني.

املصارف الفلسطينية يف بورصة فلسطني
مــن بــن املصــارف العاملــة يف فلســطني هنــاك  7مصــارف وطنيــة
(فلســطينية) 6 ،منهــا مســجلة يف بورصــة فلســطني (مــرف “الصفــا” مل
يكــن مســجال يف البورصــة قبــل  .)2019وصــل إجــايل األربــاح الصافيــة
للمصــارف الفلســطينية املســجلة يف بورصــة فلســطني إىل نحــو 99.3
مليــون دوالر يف العــام  ،2017وهــو مــا يعــادل  %53مــن إجــايل أربــاح
القطــاع املــريف يف فلســطني يف ذلــك العــام .مــن جهــة أخــرى يوضــح
الجــدول رقــم  1أ ّن متوســط أداء املصــارف الفلســطينية فيــا يتعلــق
بالعائــد عــى حقــوق امللكيــة أفضــل مــن أداء املصــارف غــر الفلســطينية
العاملــة يف فلســطني خــال العامــن  2016و ،2017ورمبــا يعــود هــذا إىل
وزن “بنــك فلســطني” بــن املصــارف الوطنيــة (الــذي بلــغ العائــد عــى
حقــوق امللكيــة لديــه  %13يف  .)2018أمــا بالنســبة للعائــد عــى األصــول
فــإن األداء األفضــل للمصــارف الفلســطينية الــذي تحقــق يف العــام 2016
تراجــع يف العــام الــذي يليــه لصالــح املصــارف غــر الفلســطينية.

شكل  :2معدل العائد عىل حقوق امللكية (معدل الربح) يف القطاع
املرصيف يف فلسطني واألردن ولبنان ( 2018-2012نسبة مئوية)
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 جمعية البنوك يف فلسطني .2019،الوضع املايل للبنوك.2018-2008 ، البنك املركزي األردين ،2019 ،إحصاءات قطاع النقود والبنوك ،املؤرشات املالية.2018-2003 ،- Bank Audi, 2019, Lebanon Banking Sector Report, 2010-2019.

شكل  :3متوسط العائد عىل حقوق امللكية لدى املصارف يف تجمعات
دول مختارة يف العام ( 2018نسبة مئوية)
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- Bank Audi, 2019, Lebanon Banking Sector Report, 2010-2019.
 -جمعية البنوك يف فلسطني .2019،الوضع املايل للبنوك.2018-2008 ،

شكل  :4متوسط العائد عىل املوجودات يف القطاع املرصيف
يف فلسطني واألردن ولبنان ( 2018-2012نسبة مئوية)
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5 https://www.ebf.eu/facts-and-figures/banking-sector-performance/
6 http://www.bankregdata.com/allIEmet.asp?met=ROE
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 -املرجع :أنظر مراجع الشكل .2
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شكل  :5متوسط العائد عىل املوجودات لدى املصارف يف
دول مختارة يف العام ( 2018نسبة مئوية)
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بلغــت القيمــة الســوقية ألســهم الــركات املدرجــة يف بورصــة
فلســطني نهايــة الربــع الثالــث  2019نحــو  3.7مليــار دوالر ،وهــو
1
مــا يعــادل  %23مــن الناتــج املحــي اإلجــايل باألســعار الجاريــة.
وانخفضــت هــذه القيمــة الســوقية بشــكل طفيــف مقارنــة مــع
الربــع الســابق واملناظــر (بنحــو  %0.2و %0.4عــى الرتتيــب).
كــا أُغلــق مــؤرش القــدس نهايــة الربــع الثالــث  2019عنــد حاجــز
 517.7نقطــة ،بانخفــاض  2نقطــة مقارنــة بالربــع الســابق ومبقــدار
 11نقطــة مقارنــة بالربــع املناظــر (أنظــر الجــدول .)1-5
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جدول  :1-5بعض املؤرشات عىل نشاط التداول يف بورصة فلسطني.

 -املرجع :أنظر مراجع الشكل.3

جدول  :1العائد عىل حقوق امللكية واملوجودات لدى املصارف
الفلسطينية واملصارف العاملة يف فلسطني  2016و2017
العائد عىل حقوق
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 -5القطاع املايل غري املرصيف

1.10

 معــدالت املصــارف الفلســطينية محســوبة عــى أرضيــة اإلفصاحــات الســنويةللــركات ،هيئــة ســوق رأس املــال الفلســطينية.
 -معدالت كافة املصارف من جمعية البنوك يف فلسطني http://www.abp.ps

يســجل الجــدول  2متوســطات العوائــد عــى حقــوق امللكيــة واألصــول يف
الــركات املســجلة يف بورصــة فلســطني يف العــام  .2017ويوضــح الجــدول
أ ّن أعــى عائــد عــى حقــوق امللكيــة تحقــق يف الــركات الصناعيــة
(متوســط  13رشكــة) ،وجــاء متوســط املصــارف يف املرتبــة الثانيــة .أمــا
بالنســبة للعائــد عــى األصــول وحصــة الســهم مــن األربــاح فلقــد حــل
متوســط قطــاع املصــارف يف مراكــز متأخــرة بشــكل ملحــوظ مقارنــة مــع
املتوســط الــذي حققتــه رشكات قطــاع الخدمــات والــركات الصناعيــة.
جدول  :2متوسط العائد عىل حقوق امللكية واألصول وحصة السهم من
األرباح يف رشكات بورصة فلسطني 2017
العائد عىل العائد عىل حصة السهم من
القطاع
حقوق امللكية  %األصول  %األرباح دوالر/سهم
0.14
0.016
8.791
قطاع البنوك (7مصارف) *
0.44
0.07
8.66
قطاع الخدمات ( 11رشكة)
0.40
0.06
18.18
قطاع الصناعة ( 13رشكة)
0.05
0.02
2.55
قطاع االستثامر ( 10رشكات)
0.15
0.03
3.29
قطاع التأمني ( 7رشكات)

املصــدر :املعــدالت محســوبة عــى أرضيــة اإلفصاحــات الســنوية للــركات ،هيئــة
ســوق رأس املــال الفلســطينية.
* املصــارف املســجلة يف بورصــة فلســطني ( 6مصــارف) أضافــة اىل ســوق فلســطني
لــأوراق املاليــة.

الربع الثالث الربع الثاين الربع الثالث
البيان
2019
2019
2018
31.0
27.8
40.9
عدد األسهم املتداولة (مليون سهم)
49.9
47.3
69.6
قيمة األسهم املتداولة (مليون دوالر)
3,702.7 3,710.1 3,718.7
القيمة السوقية (مليون دوالر)
6,884
7,653
9,073
عدد الصفقات
اجاميل عدد املتعاملني باألسهم
70,280 70,540
71,128
املدرجة يف بورصة فلسطني
66,920 67,170
67,761
فلسطيني
3,360
3,370
3,367
مواطن أجنبي
517.7
519.8
528.8
مؤرش القدس (نقطة)

شــهد عــدد وقيمــة األســهم املتداولــة يف الربــع الثالــث  2019ارتفاع ـاً
بنســبة  %12و %6عــى التــوايل مقارنـ ًة مــع الربــع الثــاين  .2019باملقابــل
انخفــض عــدد وقيمــة األســهم املتداولــة يف الربــع الثالــث  2019بنســبة
 %24و %28عــى التــوايل مقارنــ ًة بالربــع املناظــر مــن العــام ،2018
ويعــزى ذلــك باألســاس اىل تراجــع أنشــطة التــداول ملعظــم القطاعــات
انعكاس ـاً للوضــع الســيايس واالقتصــادي العــام الــذي شــهدته فلســطني
منــذ بدايــة العــام  ،2019كنتيجــة ألزمــة املقاصــة واحتجــاز أمــوال
الرضائــب مــن قبــل دولــة االحتــال ،األمــر الــذي أدى اىل شــح الســيولة
لــدى األفـراد .مــن جهــة أخــرى ،بلــغ اجــايل عــدد املتعاملــن يف ســوق
األوراق املاليــة نحــو  70,280متعامــل مــع نهايــة الربــع الثالــث مــن
العــام  ،2019بينهــم  %5مــن املتعاملــن األجانــب ،غالبيتهــم مــن األردن.
يوضــح الشــكل  ،1-5صفــة املتعاملــن يف البورصــة تبعـاً لحصصهــم النســبية
مــن القيمــة الســوقية للتعامــات .ويتضــح مــن الشــكل أن حصــة الــركات
بلغــت  1,512.0( %41مليــون دوالر) يف حــن بلغــت حصــة األف ـراد %26
( 948.7مليــون دوالر).

قطاع التأمني
بلــغ إجاميل أقســاط الـــتأمني املكتتبة نحــو  76.8مليــون دوالر نهاية
الربــع الثالــث  ،2019مرتفعــاً بنســبة  %8و %12مقارنــة بالربــع
الســابق واملناظــر عــى الرتتيــب .ويعــزى ذلــك عــى التذبــذب
الطبيعــي إلجــايل أقســاط التأمــن املكتتبــة مــا بــن أربــاع الســنة.

 -1تــم اســتخدام الناتــج املحــي اإلجــايل باألســعار الجاريــة للعــام  ،2018وذلــك بســبب أن
القيمــة الســوقية لألســهم املتداولــة هــي باألســعار الجاريــة.
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كــا ارتفــع صــايف التعويضــات املتكبــدة للقطــاع بنســبة  %3و%4
مقارنــة مــع نهايــة الربــع الســابق واملناظــر عــى التــوايل .يف حــن مل
تشــهد إجــايل اســتثامرات رشكات التأمــن منــوا ً ملحوظ ـاً يف الربــع
الثالــث ،مكتفيــة بنســبة  %0.5و %2مقارنــ ًة مــع نهايــة الربــع
الســابق واملناظــر عــى التــوايل (أنظــر الجــدول .)2-5

شكل  :1-5توزيع القيمة السوقية ألسهم البورصة وفقاَ لصفة
املتعامل كام هي يف نهاية الربع الثالث ( 2019مليون دوالر)
ﺸرﻛﺎت ﺘﺄﻤﯿن

الربع الثالث الربع الثاين الربع الثالث
البيان
2019
2019
2018
76.8
71.2
68.6
اجاميل أقساط التأمني املكتتبة
251.3
250.0
اجاميل استثامرات رشكات التأمني 246.2
صايف التعويضات املتكبدة يف
()45.2
()43.7
()43.4
قطاع التأمني
صايف األقساط املكتسبة /اجاميل
%85.1
%88.3
%90.5
أقساط التأمني املكتتبة
صايف التعويضات
%69.1
%69.5
املكتسبةاملتكبدة /صايف %69.9
األقساط

يســجل الجــدول  3-5أبــرز املــؤرشات التأمينيــة التــي تعكــس
األهميــة النســبية لقطــاع التأمــن يف االقتصــاد الفلســطيني مقارنــة
مــع بعــض الــدول العربيــة .األوىل هــي نســبة االخ ـراق التأمينيــة،
أي إجــايل املحفظــة التأمينيــة منســوبة إىل إجــايل الناتــج املحــي
اإلجــايل باألســعار الجاريــة .والثانيــة هــي الكثافــة التأمينيــة ،أي
إجــايل املحفظــة الـــتأمينية 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 نهايــة العــام
 ،2018التــي بلغــت يف فلســطني  58دوالر ،فهــي أدىن بكثــر مــن
مســتواها يف الســعودية واالمــارات والكويــت واألردن أيضــاً.
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 الفلســطينيةhttp://www.sigma-explorer.com .

%2

165.5
%4

ﺒﻨوك

أطراف ذوي ﻋﻼﻗﺔ*

222.5

394.0

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

69.9

ﺼﻨﺎدﯿق اﺴﺘﺜﻤﺎر

%6

% 11
أﻓراد
948.7
% 26

ﺸرﻛﺎت
1,512.0

ﺠﻬﺎت ﺤﻛوﻤﯿﺔ

% 41

389.9
% 10

*هم 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 الثالث 2019

اﻟﺼﺤﻲ
% 12.5

ﻫﻨدﺴﻲ
اﻟﺤﯿﺎة

ﺘﺄﻤﯿن اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ
اﻟﻤدﻨﯿﺔ

% 8.6

اﻟﺤرﯿق

% 2.1

% 2.0

اﻟﻌﻤﺎل

% 5.1

ﺒﺤري

أﺨرى

% 0.7

% 8.2
اﻟﻤرﻛﺒﺎت

اﻟﺘﺄﻤﯿﻨﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ اﻷﺨرى

% 1.5

% 65.6

% 1.9

شكل  :3-5توزيع محفظة التأمني وفقاً للرشكات العاملة يف
فلسطني كام هو يف نهاية الربع الثالث 2019
ﺸرﻛﺔ ﻓﻠﺴطﯿن ﻟﻠﺘﺄﻤﯿن
% 8.2
ﺸرﻛﺔ ﺘﻤﻛﯿن ﻟﻠﺘﺄﻤﯿن

ﺸرﻛﺔ اﻟﺘﺄﻤﯿن اﻟوطﻨ ﯿﺔ

% 7.8

اﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻻﻫﻠﯿﺔ ﻟﻠﺘﺎﻤﯿن

% 17.6

ﺸرﻛﺔ اﻟﻤﺸرق ﻟﻠﺘﺄﻤﯿن

ﺸرﻛﺔ اﻟﺘﻛﺎﻓل ﻟﻠﺘﺄﻤﯿن
% 13.9

% 10.1
اﻟﺸرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤدة
ﻟﻠﺘﺄﻤﯿن

ﺸرﻛﺔ ﺘرﺴت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﺄﻤﯿن
% 20.6

% 15.0

% 6.6

ﺸرﻛﺔ ﻓﻠﺴطﯿن ﻟﺘﺄﻤﯿن اﻟرﻫن
اﻟﻌﻘﺎري
% 0.1
ﺸرﻛﺔ ﻤت ﻻﯿف اﻟﯿﻛو
% 0.1
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يوضــح الشــكل  ،2-5أن محفظــة التأمــن مــا زالــت تشــهد ترك ـزا ً
كب ـرا ً لصالــح تأمــن املركبــات ،بنســبة  %66مــن إجــايل املحفظــة
التأمينيــة نهايــة الربــع الثالــث مــن العــام  ،2019يليهــا التأمــن
الصحــي بنســبة  .%13كــا يالحــظ مــن الشــكل  3-5أ ّن هنــاك تركزا ً
واضحـاً يف الحصــص الســوقية بــن رشكات التأمــن ،حيــث تســتحوذ
ثالثــة مــن أصــل عــر رشكات عاملــة يف القطــاع عــى نحــو %53
مــن إجــايل األقســاط املكتتبــة يف قطــاع التأمــن الفلســطيني كــا
بنهايــة الربــع الثالــث مــن العــام .2019

قطاع التأجري التموييل
بلــغ عــدد رشكات التأجــر التمويــي املرخصــة مــن قبــل هيئة ســوق
رأس املــال  9رشكات ،كــا بلــغ عــدد العقــود  504عقــد بقيمــة
اســتثامر إجــايل بلــغ  22.1مليــون دوالر نهايــة الربــع الثالــث
 ،2019وميثــل هــذا انخفاضـاً يف عــدد العقــود بنســبة  %0.4مقارنـ ًة
بالربــع الســابق ،يف حــن ارتفعــت قيمــة العقــود بنســبة  .%9أ ّمــا
باملقارنــة مــع الربــع املناظــر يالحــظ انخفــاض قيمــة العقود بنســبة
 %1يف حــن ارتفــع عددهــا بنســبة  ،%31ويعــزى هــذا االرتفــاع اىل
زيــادة عــدد عقــود التأجــر التمويــي لألفـراد (أنظــر الجــدول .)4-5

جدول  :4-5إجاميل قيمة وعدد عقود التأجري التموييل
الربع
الربع الثالث2018 ،
الربع الثاين2019 ،
الربع الثالث2019 ،

قيمة عقود التأجري
التموييل (مليون دوالر)
22.3
20.2
22.1

عدد عقود التأجري
التموييل
384
506
504

مــا زال هنــاك تركــز عــا ٍل يف عــدد عقــود التأجــر التمويــي يف مدينــة
رام اللــه بنســبة  ،%36ثــم يف مدينــة نابلــس بنســبة  %15تليهــا
الخليــل بنســبة  .%14ومــن املالحــظ أ ّن هنــاك اســتقرار يف توزيــع
هــذه النســب عــى مــدار الســنوات الســابقة لعوامــل تتعلــق بهيكلية
االقتصــاد وتركــز األعــال يف بعــض املحافظــات .كــا أ ّن املركبــات مــا
الحصــة األكــر مــن محفظــة التأجــر التمويــي بنســبة
زالــت تشــكل ّ
 %84مــن إجــايل قيمــة العقــود نهايــة الربــع الثالــث  .2019ويعــود
الســبب إىل ســهولة تســجيل ملكيــة املركبــات يف دوائــر الســر وتــدين
مخاطرهــا مــن حيــث وجــود ســوق ثانــوي وإعــادة حيازتهــا .وبلغــت
حصــة الشــاحنات واملركبــات الثقيلــة نســبة  %9مــن محفظــة التأجــر
التمويــي ،يف حــن ذهبــت الحصــة املتبقيــة والبالغــة نحــو  %7إىل
املــال املنقــول (املعــدات وخطــوط اإلنتــاج وغريهــا).

صندوق  :4الحد األدىن ألسعار التأمينات اإللزامية هو ملصلحة الرشكات واملؤ ّمنني
اســتندت هيئــة ســوق رأس املــال الفلســطينية ،يف إصدارهــا للتعريفــة
اإللزاميــة لــكل مــن تأمــن املركبــات والعــال يف فلســطني ،إىل قانــون
التأمــن الفلســطيني رقــم  20لســنة  ،2005الــذي منحهــا صالحيــة
تحديــد مســتوى األســعار أو التعريفــة الخاصــة بــأي نــوع مــن أنــواع
التأمــن إذا ارتــأت ذلــك مناســباً ورضوري ـاً .وحيــث أ ّن تأمــن املركبــات
يف فلســطني يحظــى بأهميــة كبــرة ،نظ ـرا ً لكــر حجمــه وســيطرته عــى
حصــة كبــرة مقارنــة مــع باقــي أنــواع التأمــن ،وحيــث أ ّن القــوى
ّ
العاملــة الفلســطينية هــي الركيــزة األساســية يف العجلــة االقتصاديــة
وبهــدف توفــر الحاميــة الالزمــة لهــا ،أصــدرت الهيئــة وبعــد دراســة
شــاملة للتعريفــة وبالتنســيق مــع الجهــات الرشيكــة توصيتهــا بالحــدود
الدنيــا ألســعار تأمــن املركبــات وتأمــن العــال ،والتــي صــادق عليهــا
مجلــس الــوزراء الفلســطيني مبوجــب قــرار رقــم ( )1لســنة .2008
إ ّن تدخــل الجهــات الرقابيــة يف تحديــد حدود دنيــا لبعض أســعار التأمني،
يهــدف باألســاس إىل حاميــة حقــوق املؤمــن لهــم مــن خــال ضــان توفر
الســيولة الالزمــة لــدى رشكات التأمــن لتســديد املطالبــات وفــق الوقــت
املناســب ،إضافــة لتحقيــق قواعــد الشــمول املــايل ومــا يرتتــب عليــه مــن
غايــات العدالــة واإلنصــاف بــن جميــع املواطنــن مــن خــال إمكانيــة
حصولهــم عــى الخدمــات التأمينيــة دون انحيــاز أو مغــاالة.
تســتند تعريفــة تأمــن املركبــات يف احتســابها عــى اســتخدام املركبــة
وحجــم محركهــا وعــدد ركابهــا .أ ّمــا الــروط القانونيــة للتعويــض يف تأمــن
املركبــات فتعتمــد عــى مــا ورد يف قانــون التأمــن رقــم  20لســنة ،2005
واملتمثلــة بعــدم املســؤولية عــن وقــوع الخطــأ يف اإلصابــات الجســدية،
حيــث تتــوىل كل مركبــة تعويــض اإلصابــات الجســدية للســائق والــركاب
بتلــك املركبــة دون النظــر إىل خطــأ ســائق املركبــة ودون الرجــوع عــى
الســائق اآلخــر املتســبب بالحــادث .وتعتمــد مبــدأ التغطيــة التأمينيــة
الجســدية غــر املحــدودة لصالــح املصــاب .بينــا اســتندت تعريفــة تأمــن

إصابــات العــال عــى تــدرج الخطــورة لكافــة فئــات املهــن التــي يتــم
مامرســتها يف ســوق العمــل الفلســطيني ،واعتمــدت التغطيــات القانونيــة
فيهــا عــى مــا ورد يف قانــون العمــل الفلســطيني رقــم  7لعــام .2000
وتعمــل الهيئــة حالي ـاً عــى تطويــر منظومــة التعريفــة املقــرة لتأمــن
املركبــات ،بحيــث تأخــذ بعــن االعتبــار عوامــل إضافيــة يف تحديــد أســعار
التأمــن إضافــة إىل حجــم املحــرك ونــوع املركبــة واســتخدامها ،مثــل
الســجل املــروري للســائق وعــدد النقــاط املروريــة ومخالفاتــه املســجلة
لــدى رشطــة املــرور وعــدد حــوادث الطــرق التــي اشــرك بهــا ونــوع
املركبــة وســنة صنعهــا والعديــد مــن عنــارص املخاطــرة األخــرى.

الحد األدىن للتعرفة حافز للرشكات وضامن للمؤمن
راعــى وضــع الحــد األدىن للتعرفــة أ ّن تتيــح لــركات التأمــن املجــال
للحفــاظ عــى مالئتهــا املاليــة بحيــث تكــون قــادرة عــى دفــع
التعويضــات والوفــاء بالتزاماتهــا القانونيــة يف املوعــد املحــدد حاميــة
لحملــة وثائــق التأمــن .إ ّن تحديــد وفــرض الحــد األدىن لتعريفــة وأســعار
تأمــن املركبــات وتأمــن العــال يف فلســطني ،يجــب أ ّن يكــون حافــزا ً
لــركات التأمــن للمنافســة يف جــودة خدماتهــا املقدمــة للمواطــن
الفلســطيني .ومــن هنــا فــإ ّن هيئــة ســوق رأس املــال الفلســطينية
تحفــز رشكات التأمــن عــى تنويــع وتحســن جــودة الخدمــة ،وتتابــع
باســتمرار أي تجــاوزات ألســعار الحــد األدىن لتأمــن املركبــات وتأمــن
العــال ،وذلــك نظ ـرا ً ملــا يلحقــه هــذا األمــر مــن انعــكاس ســلبي عــى
اســتقرار ســوق التأمــن الفلســطيني ،وعــى الــركات نفســها عــر تــدين
مســتويات الســيولة لديهــا وعــدم مقدرتهــا عــى الوفــاء بالتزاماتهــا تجــاه
حملــة وثائقهــا واملســتفيدين منهــا .وتتخــذ الهيئــة إجــراءات عقابيــة
بحــق أيــة رشكــة يثبــت قيامهــا بتقديــم خدمــات تأمــن املركبــات وتأمــن
إصابــات العمــل دون الحــد األدىن املقــر واملعتمــد.
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ســاهمت قــرارات هيئــة ســوق رأس املــال الفلســطينية ومتابعاتهــا
لتطبيــق والتـزام رشكات التأمــن بتعريفــة الحــد األدىن لتأمــن املركبــات،
وتأمــن العــال يف تحســن مســتويات الســيولة لــدى الــركات .وهــذا
مكنهــا مــن زيــادة مقدرتهــا عــى الوفــاء بالتزاماتهــا .فلقــد ارتفــع إجــايل
التعويضــات املســددة مــن قبــل رشكات التأمــن لفــرع تأمــن املركبــات
مــن  91.6مليــون دوالر يف نهايــة العــام  2017إىل  109.5مليــون دوالر
نهايــة العــام  ،2018يف حــن ارتفــع اجــايل التعويضــات املســددة لفــرع
تأمــن إصابــات العمــل مــن  11.10مليــون دوالر نهايــة العــام 2017
لتصبــح  12.50مليــون دوالر نهايــة العــام .2018

إ ّن الحديــث عــن حــدود دنيــا لتعريفــة التأمينــات اإللزاميــة ،والتــي
فرضتهــا الجهــات االرشافيــة عــى قطــاع التأمــن ،ال يعنــي وال بــأي
حــال تحديــد ســعر التأمــن .بــل الهــدف هــو أن تقــوم كل رشكــة تأمــن
بتحديــد أســعار األخطــار التــي تكتتبهــا فــوق مســتوى هــذه الحــدود
الدنيــا بنــا ًء عــى دراســتها املســتفيضة لألخطــار وبنــاءا عــى سياســتها
االكتتابيــة ،بحيــث تكــون لــركات التأمــن حريــة التنافــس بتقديــم
األســعار وفقــاً لخــرة الرشكــة مــع العميــل او أي أســباب فنيــة أو
إكتواريــة ومبــا ال يــؤدي إىل تعريــض مركزهــا املــايل للخطــر أو إىل ضيــاع
حقــوق املؤمــن لهــم.
أمجد جدوع
هيئة سوق رأس املال الفلسطينية
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الربع الثاين 2019
الربع الثالث 2019
متوز
آب
أيلول

سيارات
سيارات
سيارات
السوق
من
السوق
من
السوق
من
الخارجي الخارجي االرسائييل املجموع
(جديد) (مستعمل) (مستعمل)
8,361
454
6,153
1,754
6,097
361
4,292
1,444
7,167
403
5,469
1,295
2,769
152
2,091
526
2,507
93
2,029
385
1,891
158
1,349
384
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صندوق  :5سندات األثر اإلمنايئ :منهج مبتكر لتطوير املهارات والتوظيف يف فلسطني
هنــاك تســاؤل مــروع يطــرح يف األوســاط العامــة ،ويف األوســاط
املتخصصــة واألكادمييــة أيضــاً ،يتعلــق بغيــاب الرباهــن امللموســة
والقاطعــة بــأ ّن املشــاريع التنمويــة التــي متولهــا وتنفذهــا املســاعدات
الدوليــة تــؤدي فعــاً إىل النتائــج املرجــوة منهــا وإىل تحســن ظــروف
حيــاة الفقـراء وزيــادة متكينهــم االقتصــادي واالجتامعــي .ال بــل أ ّن هنــاك
مــن األكادمييــن مــن يحاجــج ضــد املســاعدات الخارجيــة ويعتربهــا
مــن بــن العوائــق التــي وقفــت يف وجــه التنميــة الحقيقيــة يف الــدول
الفقــرة 1.وتعــرف املنظــات الدوليــة أيضـاً بأنّــه ال يتوفــر ســوى القليــل
مــن الشــواهد عــى أ ّن انتهــاج املســار التقليــدي للمنــح واملشــاريع التــي
تنفذهــا قــد أمثــر وأدى إىل نتائــج مســتدامة .ولهــذا الســبب تســعى
هــذه الهيئــات اىل تطويــر أســاليب عملهــا وابتــكار طــرق جديــدة لزيــادة
فعاليــة املشــاريع التــي تنفذهــا ،بحيــث تنعكــس فعليــاً يف إنجــازات
ملموســة ميكــن قياســها ورؤيــة أثرهــا عــى أرض الواقــع.

سندات األثر اإلمنايئ
مــن بــن املناهــج الجديــدة التــي يعمــل البنــك الــدويل عــى تطويرهــا
لتحســن فعاليــة املشــاريع التنمويــة التــي يرعاهــا ،منهــج “ســندات األثــر
اإلمنــايئ” ( .)Development Impact Bonds, DIBsوالســندات هــذه
عبــارة عــن أداة متويلية/تنفيذيــة مبتكــرة ترمــي إىل توظيــف اإلمكانــات
املاليــة والخــرات اإلداريــة والتقنيــة للقطــاع الخــاص بهــدف تحقيــق
إنجــازات تنمويــة ملموســة .وميكــن تلخيــص آليــة تطبيــق ســندات األثــر
اإلمنــايئ كالتــايل :تقــوم الهيئــة املانحــة ،البنــك الــدويل مثــاً ،بتحديــد
وتعريــف أهــداف تنمويــة محــددة .مثــا إعــادة تأهيــل عــدد معــن مــن
الخريجــن الجامعيــن العاطلــن عــن العمــل وضــان توظيفهــم بعــد ذلك يف
أعــال دامئــة يف االقتصــاد .ويطــرح البنــك الــدويل “عطــاءات” لتحقيــق هــذا
الهــدف أمــام األطـراف القــادرة واملهيئــة عــى تنفيــذه يف القطــاع الخــاص.
ويصــدر البنــك “ســندات” مببالــغ معينــة للطــرف الــذي رىس عليــه العطــاء.
وهــذه “الســندات” ميكــن رصفهــا (أي الحصــول عــى أمــوال مقابلهــا) فقــط
عنــد التأكــد مــن أن الطــرف املنفــذ حقــق فعلي ـاً األهــداف املنشــودة .أي
أن رشكــة القطــاع الخــاص ،التــي تعهــدت تنفيــذ املــروع ،تقــوم بتمويــل
تنفيــذه (أو الجــزء األكــر مــن تكاليــف التنفيــذ) 2مــن مصادرهــا الخاصــة،
عــى أن تســرد أموالهــا (مــع الربــح طبع ـاً) مــن مســاعدات املانحــن (أو
مــن الحكومــة) ،فقــط يف حــال متكنــت مــن تحقيــق النتائــج االجتامعيــة
واالقتصاديــة املتفــق عليهــا.
الهــدف األســاس مــن ســندات األثــر اإلمنــايئ هــو اســتغالل قــدرات
القطــاع الخــاص لضــان اســتخدام املســاعدات واســتثامرات التنميــة
بأعــى قــدر مــن الكفــاءة واإلنتاجيــة .وهــذا يتــم عــر ربــط اإلنجــاز
التنمــوي بالحافــز الفعــال والحاســم الــذي يعمــل القطــاع الخــاص بظلــه:
تحقيــق األربــاح! ســندات التنميــة تســعى باختصــار إىل تحويــل تحديــات
التنميــة إىل فــرص اســتثامرية واعــدة للقطــاع الخــاص .امليــزة األساســية
لســندات األثــر ،مقارنــة باألســاليب التقليديــة لعمــل املانحــن ،هــو
الرتكيــز عــى تحقيــق النتائــج أكــر مــن الرتكيــز عــى تحقــق اإلنفــاق
وتسلســل آليــات التنفيــذ ،وذلــك ألن اســرجاع املســتثمرين ألموالهــم
مــروط هنــا بتحقــق النتائــج.

 -1أنظر الرابط التايل من أجل عرض للحجج لصالح وضد املساعدات الدولية:
http://www.economicsdiscussion.net/foreign-aid/arguments/argumentsfor-and-against-foreign-aid/11838
 -2مــن الــروط التــي يضعهــا البنــك الــدويل أن يتعهــد املســتثمرون مــن القطــاع الخــاص يف
صنــدوق التمويــل االســتثامري املشــرك تقديــم 80%عــى األقــل مــن االســتثامر اإلجــايل.

يذكــر البنــك الــدويل أن هنــاك نوعــان مــن “ســندات األثــر” ،األول
ســندات األثــر االجتامعــي ( ،)SIBsوالثــاين ســندات األثــر اإلمنــايئ
( .)DIBsولقــد تــم تطبيــق النــوع األول مــن الســندات ،بهــدف تحقيــق
غايــات اجتامعيــة ،يف عــدد مــن الــدول املتطــورة ،وكان أولهــا يف اململكــة
املتحــدة يف العــام  .2010ومنــذ ذلــك الحــن ،تــم إصــدار أكــر مــن 40
3
ســند للتأثــر االجتامعــي يف ســبعة بلــدان.

سندات األثر اإلمنايئ لتنمية املهارات والتوظيف يف فلسطني
تعــاين فلســطني مــن البطالــة الواســعة يف أوســاط الشــباب املتعلمــن .إذ
مــن بــن حــوايل  40ألــف شــاب يتخرجــون مــن الجامعــات الفلســطينية
كل عــام يبقــى ثالثــة مــن كل خمســة منهــم عاطلني عــن العمــل .وتواجه
الفتيــات حواجــز أعــى أمــام الدخــول يف ســوق العمــل مــن الشــباب ،إذ
أ ّن احتــال انضــام الفتــاة ،ذات التعليــم املتوســط ،إىل ســوق العمــل
4
تبلــغ  %8فقــط مقارنــة بنســبة  %65للشــباب.
وملعالجــة بطالــة الشــباب (الذكــور واإلنــاث) يف الضفــة الغربيــة والقطــاع
أصــدر البنــك الــدويل نهايــة العــام  2015أوىل ســندات األثــر اإلمنــايئ بهدف
اســتغالل طاقــات وخـرات القطــاع الخــاص الفلســطيني للتصــدي لتحــدي
بطالــة الشــباب وســد الفجــوة بــن الجنســن ،يف إطــار مــروع التمويــل
مــن أجــل التوظيــف بــاألرايض الفلســطينية .ولكــن تنفيــذ املــروع تعطــل
ألســباب مختلفــة ،وهــا هــو البنــك الــدويل يعــاود إطــاق املــروع ثانيــة
بعــد أ ّن تعهــد عــدد مــن املمولــن (البنــك األورويب لإلنشــاء والتعمــر،
والبنــك الهولنــدي لتنميــة ريــادة األعــال ،واســتثامر فلســطني ،وصنــدوق
االســتثامر الفلســطيني) بتوفــر املبالــغ الالزمــة إلطــاق الربامــج .وتــم
االتفــاق مــع أربعــة منفذيــن مــن القطــاع الخــاص لتــويل برامــج التدريــب
الخاصــة بســندات األثــر لتنميــة مهــارات التوظيــف .وترمــي هــذه الربامــج
إىل خلــق صلــة وصــل بــن الخريجــن وفــرص العمــل املتاحــة ،وإىل إعــادة
تأهيــل الخريجــن يف برامــج تدريــب مصممــة خصيصــاً عــى ضــوء
املتطلبــات واملؤهــات املطلوبــة يف ســوق العمــل.

تجربة جديدة ودروس متوقعة
ســندات األثــر لتنميــة املهــارات يف فلســطني هــو أول برامــج الســندات
الــذي يصــدره البنــك الــدويل مــن أجــل خلــق فــرص العمــل ،وثــاين برامــج
ســندات األثــر الــذي يرعــاه البنــك بشــكل عــام .ونظ ـرا ً ألنــه مــازال أداة
جديــدة نســبياً هنــاك الكثــر الــذي يتوجــب تعلمــه واختبــاره حــول مــا
إذا كان هيــكل التمويــل القائــم عــى النتائــج ميكــن أ ّن ينعكــس بشــكل
إيجــايب عــى املســتهدفني .وســيتم االســتفادة مــن دروس تطبيــق هــذه
املبــادرة يف فلســطني لفتــح املجــال أمــام تطبيقها يف الــدول األخــرى .ويأمل
البنــك الــدويل أ ّن تنعكــس هــذه املبــادرة يف زيــادة تركيــز البنــك الــدويل
عــى أجنــدة معالجــة بطالــة الشــباب والشــابات املتعلمــن املنتــرة عــى
نطــاق واســع ،خصوص ـاً يف بلــدان الــرق األوســط وشــال افريقيــا.

3 http://www.worldbank.org/en/news/feature/2015/12/21/results-focused-impact-bonds-can-improve-development-outcomes-by-involving-the-private-sector
4 https://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2019/11/11/rethinking-job-creation-for-palestinian-youth
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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 الق ـ ّوة الرشائيــة للدخــل.

شكل  :1-7تط ّور الرقم القيايس ألسعار املستهلك ومع ّدل التضخم
(سنة األساس )2010
ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌوﯿﺔ )(%

اﻟرﻗم اﻟﻘﯿﺎﺴﻲ ﻷﺴﻌﺎر

115

اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك

2.0

110

1.5
1.0

105

الرقم القيايس لألسعار

وصــل الرقــم القيــايس ألســعار املســتهلك يف الربــع الثالــث  2019إىل
 113.21مقارنــة مــع  112.83يف الربــع الثــاين  .2019أي أ ّن معــدل
التضخــم بــن الربعــن الثالــث والثــاين للعــام  2019كان موجب ـاً ،ارتفــاع
يف األســعار بنســبة  .%0.33وجــاء هــذا االرتفــاع نتيجــة ارتفــاع أســعار
مجموعــة الســلع والخدمــات الرتفيهية والثقافية بنســبة  ،%3.94وأســعار
مجموعــة الرعايــة الشــخصية والحاميــة االجتامعيــة والســلع والخدمــات
املتنوعــة بنســبة  ،%2.77وأســعار مجموعــة خدمــات املطاعــم واملقاهــي
والفنــادق بنســبة  ،%1.46بينــا انخفضــت أســعار مجموعــة األقمشــة
واملالبــس واألحذيــة مبقــدار  ،%0.61وأســعار خدمــات التعليــم مبقــدار
 ،%0.49وأســعار مجموعــة النقــل واملواصــات مبقــدار  .%0.42كذلــك
ارتفــع الرقــم القيــايس ألســعار املســتهلك يف الربــع الثالــث  2019مقارنــة
مــع الربــع املناظــر  2018بنســبة .%1.89

ارتفــع الرقــم القيــايس ألســعار الجملــة (ســعر البيــع إىل تجــار التجزئــة)
مبقــدار  %0.94بــن الربعــن الثالــث والثــاين  .2019ونتــج هــذا عــن
ارتفــاع أســعار الجملــة للســلع املحليــة بنســبة  ،%1.18وارتفــاع أســعار
الجملــة للســلع املســتوردة بنســبة  .%0.52باملقابــل انخفــض الرقــم
القيــايس ألســعار املنتــج (األســعار التــي يتلقّاهــا املنتجــون املحلّيــون)
مبقــدار  %0.86بــن الربعــن املتالحقــن ،ونتــج هــذا االنخفــاض عــن
انخفــاض أســعار املنتــج للســلع املنتجــة واملســتهلكة محليــاً مبقــدار
 ،%0.88وأســعار املنتــج للســلع املنتجــة محليــاً واملصــدرة للخــارج
مبقــدار ( .%0.72أنظــر الشــكل .)2-7

األسعار والقوة الرشائية

2

القــوة الرشائيــة للشــيكل :مع ـ ّدل تضخــم األســعار يف االقتصــاد هــو يف
الوقــت ذاتــه مقيــاس لتطــ ّور القــوة الرشائيــة لكافّــة األفــراد الذيــن
 -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 ثــروة ،وتعتمــد عــى دخــل املســتهلك وعــى التغــر يف معــدل األســعار
وســعر رصف العملــة ،وهــو مــا يعنــي أ ّن التغــر يف القــوة الرشائيــة بافـراض ثبــات الدخــل
= معــدل التغــر يف ســعر رصف العملــة مقابــل الشــيكل  -معــدل التضخــم.
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شكل  :2-7تط ّور الرقم القيايس ألسعار الجملة وأسعار املنتج
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يبــن الشــكل  1-7منحيــن ،يصــور األول تطــور الرقــم القيــايس ألســعار
املســتهلك (عــى املحــور األميــن) بــن الربــع األول  2010والربــع الثالــث
 .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.
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شكل  :3-7تطور القوة الرشائية بالعمالت املختلفة خالل
الربع الثالث ( 2019نسبة مئوية)
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املصــدر :تــم حســاب األرقــام بنــا ًء عــى بيانــات ســلطة النقــد الفلســطينية والجهــاز املركــزي
لإلحصــاء الفلســطيني.
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يتلقــون رواتبهــم بالشــيكل وينفقــون كامــل دخلهــم بهــذه العملــة ،أي
أ ّن تطــور القــوة الرشائيــة لهــذه العملــة يعــادل ويعاكــس معــدل التغــر
يف األســعار خــال نفــس الفــرة .وتشــر بيانــات الجهــاز املركــزي لإلحصــاء
الفلســطيني إىل ارتفــاع مــؤرش أســعار املســتهلك خــال الربــع الثالــث
 2019بنحــو  ،%0.33و%1.89مقارنــة بالربــع الســابق واملناظــر ،عــى
الرتتيــب ،وهــو مــا يعنــي تراجــع القــوة الرشائيــة بعملــة الشــيكل بنفــس
املعــدل (أنظــر الشــكل .)3-7

الق ـ ّوة الرشائيــة للــدوالر والدينــار :شــهد الربــع الثالــث  2019تراجع ـاً يف
ســعر رصف الــدوالر مقابــل الشــيكل بنحــو  ،%1.75و ،%2.92مقارنــة بالربع
الســابق واملناظــر عــى الرتتيــب ،وبنــا ًء عــى ذلــك ،فــإن القــوة الرشائيــة
لألفــراد الذيــن يتلقــون رواتبهــم بالــدوالر وينفقــون كامــل مرصوفاتهــم
بالشــيكل ،انخفضــت خــال الربــع الثالــث مقارنــة بالربــع الســابق واملناظــر
بنحــو  ،%2.08و ،%4.81عــى التــوايل .ونظ ـرا ً الرتبــاط الدينــار األردين مــع
الــدوالر بســعر رصف ثابــت فقــد شــهدت القــوة الرشائيــة للدينــار نفــس
التطــورات عــى عملــة الــدوالر تقريب ـاً (أنظــر الشــكل .)3-7

صندوق  :6مرشوع بحث رائد لتوثيق التزام أوروبا بالتمييز بني ارسائيل واألرايض املحتلة
املجلــس األوريب للعالقــات الخارجيــة ( )ECFRهــو واحــد من أهــم مراكز
أبحــاث السياســات يف أوربــا .ومــن بــن مشــاريع األبحــاث املســتمرة التــي
يعمـ�ل املجلـ�س عليهـ�ا مـشروع تحـ�ت عنـ�وان “مالحقـ�ة التمييـ�ز”( (�Dif
 .)ferentiation Trackerواملقصــود هــو تتبــع تطبيــق اإلتحــاد األوريب
والــدول األوربيــة املنفــردة للتمييــز بــن ارسائيــل وبــن األرايض املحتلــة
(القــدس الرشقيــة والضفــة الغربيــة والجــوالن) يف اتفاقياتهــم املختلفــة
مــع ارسائيــل .ويهــدف املــروع إىل توثيــق مــدى انصيــاع الــدول األوربيــة
يف عالقاتهــا مــع ارسائيــل لقـرار مجلــس األمــن رقــم  2334ولقـرار اإلتحــاد
األوريب اللــذان يدعــوان للتمييــز بــن ارسائيــل ضمــن حــدود مــا قبــل
1
العــام  1967وبــن األرايض التــي احتلتهــا يف ذلــك العــام.
توصــل مــروع البحــث إىل أنّــه عــى الرغــم مــن التقــدم امللحــوظ يف تطبيــق
إجــراءات التمييــز عــى مســتوى اإلتحــاد األورويب ،إال أ ّن تطبيــق اإلجــراءات
مــن قبــل الــدول األعضــاء يف اإلتحــاد مــازال بطيئ ـاً ومتأخ ـرا ً .ونتيجــة لذلــك
هنــاك خطــر كبــر بــأ ّن تبــدو الــدول األوروبيــة وكأنّهــا “تدعــم بشــكل مبــارش
املســتعمرات اإلرسائيليــة وتدعــم توســعها ســكانياً واقتصاديـاً ،وذلــك بالتعــارض
مــع سياســة اإلتحــاد األورويب والقانــون الــدويل” .ومــع تحــول ارسائيــل مــن
سياســة ضــم األرايض عــى أرض الواقــع ( )de factoإىل احتــال ضمهــا قانون ـاً
( )de Jureفــإ ّن ذلــك يســتدعي بالــرورة الفائقــة التطبيــق التــام والفعــال
إلجـراءات التمييــز .إ ّن غيــاب بنــود التمييــز يف اإلتفاقــات الثنائيــة مــع ارسائيــل
يعــرض الطــرف الثالــث للوقــوع يف محاذيــر التعــارض مــع القانــون الــدويل
ويســمح للمســتعمرات اإلرسائيليــة اإلســتفادة مــن هــذه االتفاقيــات ،كــا أنّــه
يقــوض وحــدة وتكامــل تطبيــق القوانــن واإلج ـراءات يف هــذه الــدول.

املنهجية
توصلــت الدراســة إىل نتائجهــا عــر اختبــار أكــر مــن  260اتفاقيــة ثنائيــة
بــن ارسائيــل وبــن اإلتحــاد األوريب والــدول األعضــاء يف اإلتحــاد (باإلضافــة
اىل الرنويــج) .وتركــز االختبــار عــى فحــص مــا إذا كانــت هــذه االتفاقيــات
تشــتمل عــى بنــد يحــدد الحيــز الجغــرايف الــذي تــري فيــه االتفاقيــة،
وإذا مــا توفــر هــذا كيــف يتــم تعريــف حــدود دولــة ارسائيــل .وتعــرض
الصفحــة اإللكرتونيــة للمجلــس األورويب للعالقــات الخارجيــة جــردة شــاملة
باالتفاقيــات املختلفــة لــكل الــدول األوربيــة مــع ارسائيــل ،مــع تقييــم مــدى
الت ـزام كل اتفاقيــة مبتطلبــات التمييــز يف التطبيــق .باإلضافــة إىل اإلج ـراءات
والترشيعــات واملواقــف الرســمية لــكل دولــة بالعالقــة مــع موضــوع التمييــز.
ونظــرا ً للطبيعــة املســتمرة ملــروع البحــث هــذا فــأ ّن املعلومــات عــى
2
الصفحــة اإللكرتونيــة يجــري اإلضافــة عليهــا وتحديثهــا بشــكل مســتمر.
 -1ينــص قــرار مجلــس األمــن  ،2334الــذي صــدر يف  23كانــون األول بإجــاع  14عضــو
وامتنــاع دولــة واحــدة عــن التصويــت ،عــى أن املســتعمرات اإلرسائيليــة تتعــارض بشــكل
فاضــح مــع القانــون الــدويل ،ويدعــو ارسائيــل اىل وقــف مثــل هــذه النشــاطات وااللتـزام
كدولــة محتلــة ببنــود اتفاقيــة جنيــف الرابعــة.
2 Differentiation Tracker, European Council on Foreign Relations: https://
www.ecfr.eu/specials/differentiation-tracker

اإلتحاد متقدم عىل الدول
يــر اإلتحــاد األوريب ،منــذ العــام  ،2013عــى تضمــن بنــد التمييــز يف
كافــة االتفاقيــات التــي يعقدهــا مــع ارسائيــل .وقــام اإلتحــاد أيض ـاً يف
ترشيــن الثــاين  2015بوضــع قواعــد للملصقــات التــي يتوجــب وضعهــا
عــى منتجــات املســتعمرات اإلرسائيليــة عنــد اســتريادها إىل الســوق
األوربيــة .كــا قــام يف متــوز  2013باســتثناء املســتعمرات واملؤسســات
املرتبطــة بهــا مــن برامــج التمويــل األورويب ،وقــام بإجـراءات تصحيحيــة
للتعامــل مــع النواقــص اإلجرائيــة يف بعــض االتفاقيــات القدميــة مــع
ارسائيــل (مثــل اتفاقيــة التصديــق عــى املواصفــات العضويــة والبيطرية).
ولكــن عــددا ً مــن االتفاقيــات يف بعــض املجــاالت ،مثــل التحويــات
الرقميــة عــر الحــدود والتعــاون بــن أجهــزة الرشطــة ومعايــر تســويق
الفاكهــة والخضــار ،مازالــت ال تحتــوي عــى بنــود تضمــن حــر رسيانهــا
فقــط داخــل حــدود ارسائيــل.

اداء أوريب محبط مع استثناءات
ولكــن أداء الــدول األوربيــة املنفــردة بالعالقــة مــع التمييــز مــازال اســوأ
مــن أداء اإلتحــاد األوريب ،نظــرا ً ألنّهــا مل تفعــل الكثــر ومل تلتــزم كليــاً
بتطبيــق توجيهــات اإلتحــاد بخصــوص منتجــات املســتعمرات ،وهــذا
صحيــح حتــى بالنســبة للــدول األوربيــة التــي دعمــت قــرار مجلــس
األمــن والتــي تدعــم بقــوة موقــف اإلتحــاد بخصــوص التمييــز .عــى أ ّن
هــذا يجــب أ ّن ال يتجاهــل بعــض االســتثناءات البــارزة .مثــل االتفاقيــة
التــي وقعتهــا هولنــدا مــع ارسائيــل يف  2016والتــي تــم فيهــا اســتثناء
املقيمــن يف املســتعمرات مــن تلقــي الرواتــب التقاعديــة .وقـرار الربملــان
الدمنــاريك يف العــام  2018الــذي دعــى الحكومــة إىل اســتثناء املســتعمرات
مــن أيــة اتفاقيــات مســتقبلية مــع ارسائيــل ،وأ ّن يقتــر التعــاون يف
البحــث والتطويــر عــى أرايض ارسائيــل مــا قبــل العــام  .1967إضافــة إىل
ق ـرار أملانيــا يف  1986بــأ ّن ينحــر نشــاط املؤسســة األملانية-اإلرسائيليــة
للبحــث العلمــي والتطويــر يف داخــل الخــط األخــر .كــا قامــت اململكة
املتحــدة بتوقيــع اتفاقيــة تجــارة ورشاكــة (بعــد بريكســت) مــع ارسائيــل
يف  2019تــم فيهــا اســتثناء املســتعمرات مــن إطــار التعــاون .وأصــدرت
كل مــن الدمنــارك وفنلنــدا وفرنســا والرنويــج ترشيعــات تفــرض عــى
رشكاتهــا أخــذ معايــر حقــوق اإلنســان باالعتبــار عنــد عملهــا بالخــارج،
ولهــذا األمــر تبعــات محتملة عــى النشــاط يف األرايض املحتلــة .من ناحية
أخــرى قامــت الرنويــج بإلغــاء الســاح الرضيبــي عــى املنظــات الخرييــة
التــي تعمــل عــى التضــاد مــن قـرارات مجلــس األمــن .وقامــت  15دولــة
أوربيــة بتحذيــر رشكاتهــا مــن التبعــات القانونيــة واملاليــة واألخالقيــة
التــي ميكــن أ ّن تطالهــا عنــد التعامــل مــع املســتعمرات اإلرسائيليــة .وأكــد
القامئــون عــى مــروع البحــث أ ّن مقابالتهــم مــع املســؤولني يف عــدد
مــن الــدول أوصلتهــم إىل االســتنتاج بــأ ّن بعــض مشــاريع االتفاقيــات مــع
ارسائيــل ،خصوصــاً يف مجــاالت الضــان االجتامعــي ،تعطلــت بســبب
مــن إرصار الطــرف األوريب عــى تضمــن بنــد التمييــز فيهــا.
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التوصيات
توصــل مــروع البحــث إىل عــدد مــن التوصيــات السياســاتية التــي
ترمــي مبجملهــا إىل تعزيــز الت ـزام وتطبيــق الــدول األوربيــة للتمييــز يف
االتفاقيــات املختلفــة مــع ارسائيــل .وشــددت التوصيــات عــى رضورة
بنــاء إجــاع أوريب بحيــث أ ّن كل اتفاقيــة ثنائيــة مــع ارسائيــل يجــب
أ ّن تتضمــن بنــدا ً متييزيــاً يعــ ّرف النطــاق الجغــرايف لتطبيقهــا (داخــل
الخــط األخــر) .وأكــدت الدراســة أنــه “عــى ضــوء الفشــل الــدويل يف

لجــم سياســة ارسائيــل يف بنــاء وتوســع املســتعمرات ،وسياســة الضــم
واإللحــاق للمناطــق املحتلــة ،فــأ ّن التطبيــق الصــارم إلج ـراءات التمييــز
تبقــى واحــدة مــن السياســات الفعالــة القليلــة املتبقيــة لحاميــة اإلطــار
الجغــرايف لحــل الدولتــن” .مــن جهــة أخــرى يتوجــب التنويــه بــأن
قاعــدة البيانــات التــي وضعهــا مــروع البحــث هــذا يوفــر مصــدرا
موثقــا ومفصــا ميكــن أن يســاعد الجهــود الديبلوماســية الفلســطينية
يف مواجهــة انتهــاكات إرسائيــل للرشعيــة الدوليــة ومحاســبة الــدول
األوروبيــة عــى عــدم تقيدهــا بالتزاماتهــا القانونيــة والسياســية.

 -8التجارة الخارجية

1

امليزان التجاري
بلغــت قيمــة الــواردات الســلعية “املرصــودة” 2يف الربــع الثالــث
 2019نحــو  1,464.4مليــون دوالر ،وهــو مــا ميثــل ارتفاع ـاً بنســبة
 %2مقارنــة بالربــع الســابق والربــع املناظــر .باملقابــل بلغــت قيمــة
الصــادرات الســلعية املرصــودة يف الربــع الثالــث  255.1مليــون دوالر،
وهــو مــا ميثــل انخفاض ـاً بنســبة  %1و %3مقارنــة بالربــع الســابق
واملناظــر عــى التــوايل .وعــى ذلــك ،فــإن نســبة الصــادرات املرصــودة
إىل الــواردات بلغــت  %17فقــط يف الربــع الثالــث (أنظــر الشــكل
 .)1-8وميثــل الفــارق بــن الصــادرات والــواردات العجــز يف املي ـزان
التجــاري الســلعي والــذي بلــغ  1,209.3مليــون دوالر .وطــرأ تحســن
طفيــف عــى هــذا العجــز نتيجــة الفائــض يف ميـزان تبــادل الخدمــات
مــع إرسائيــل الــذي بلــغ  3.7مليــون دوالر (أنظــر الشــكل .)2-8

ميزان املدفوعات

3

الحســاب الجــاري يف ميـزان املدفوعــات هــو صــايف الرتاكــم يف ثالثــة
موازيــن فرعيــة هــي:
•امليــزان التجــاري ،الــذي يقيــس صــايف قيمــة الصــادرات
والــواردات مــن الســلع والخدمــات.
•ميــزان الدخــل ،الــذي يقيــس صــايف تحويــات دخــل عوامــل
اإلنتــاج ،مثــل تحويــات دخــل عــال الضفــة والقطــاع العاملــن
يف إرسائيــل والخــارج.
•ميــزان التحويــات الجاريــة ،الــذي يقيــس صــايف تدفــق
الخاصــة.
املســاعدات الدوليــة للحكومــة والتحويــات
ّ

شكل  :1-8صادرات وواردات السلع املرصودة (مليون دوالر)
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شكل  :2-8صادرات وواردات الخدمات املرصودة مع إرسائيل
(مليون دوالر)
46.4

اﻟرﺒﻊ اﻟﺜﺎﻟث 2019

42.7

46.4

تشــر النتائــج األوليــة مليــزان املدفوعــات الفلســطيني يف الربــع
الثالــث مــن عــام  2019إىل ارتفــاع حــاد يف عجــز الحســاب الجــاري
 -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 الثالــث .2019
 -2التجــارة الســلعية املرصــودة هــي أرقــام التجــارة املس ـ ّجلة يف فواتــر املقاصــة (للتجــارة
مــع إرسائيــل) والبيانــات الجمركيــة (التجــارة املبــارشة مــع العــامل الخارجــي) .يُضــاف
إىل ذلــك أرقــام التجــارة باملــواد الزراعيــة (التــي تقــوم وزارة الزراعــة بتســجيلها) .أرقــام
التجــارة املرصــودة هــي أدىن بشــكل ملحــوظ مــن األرقــام الفعليــة للتجــارة الخارجيــة
الفلســطينية .تقديــرات األرقــام الفعليــة يتــم وضعهــا يف ميــزان املدفوعــات الفلســطيني.
 -3يرجــى اإلنتبــاه إىل أ ّن أرقــام التجــارة الخارجيــة يف ميــزان املدفوعــات تختلــف عــن األرقــام
الــوااردة يف الفقــرة الســابقة ،إذ أنهــا تقديــرات للتجــارة الســلعية الكليــة (وليــس التجــارة
املرصــودة فقــط) ،وللتجــارة الكليــة بالخدمــات (وليــس التجــارة بالخدمــات مــع ارسائيــل فقــط).
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(وهــو مــا يطلــق عليــه اســم عجــز ميـزان املدفوعــات) بنســبة %27
مقارنــة مــع الربــع الســابق ،ليصــل إىل  387.3مليــون دوالر .كــا
ارتفــع العجــز بنســبة  %32مقارنــة مــع الربــع املناظــر  .2018وجــاء
هــذا العجــز نتيجــة عجـــز يف الـــميزان التجــاري الســـلعي (1,420
مليــون دوالر) ،إضافــة إىل عجــز ميــزان التجــاري الخدمــي (276
مليــون دوالر) ،مقابــل فائــض يف ميـزان الدخــل بقيمــة  770مليــون
دوالر تولّــد أساســاً مــن تعويضــات العاملــن يف إرسائيــل (التــي
بلغــت نحــو  734مليــون دوالر) ،وفائــض يف ميــزان التحويــات
الجاريــة بقيمــة  539مليــون دوالر .وجــرى متويــل عجــز امليــزان
الجــاري هــذا مــن الحســاب الرأســايل واملــايل ،الــذي وفّــر مبلــغ
 325مليــون دوالر .ومــن الــروري االنتبــاه إىل أ ّن هــذا البنــد
(الحســاب الرأســايل والحســاب املــايل) ميثّــل دين ـاً عــى االقتصــاد
الوطنــي ،طاملــا كانــت قيمتــه موجبــة (أنظــر الجــدول .)1-8
جدول  :1-8ميزان املدفوعات الفلسطيني*
الربع الثالث الربع الثاين الربع الثالث
البند
2019
2019
2018
 .1امليزان التجاري للسلع والخدمات ()1,696.2( )1,637.7( )1,668.2
()1,419.9( )1,372.8( )1,396.3
 صايف السلع()276.3
()264.9
()271.9
 صايف الخدمات770.0
630.8
707.2
 .2ميزان الدخل
538.9
478.4
389.8
 .3ميزان التحويالت الجارية
()387.3
()528.5( )571.2
 4الحساب الجاري ()1+2+3
324.8
434.7
537.3
 .5صايف الحساب الرأساميل واملايل
62.5
93.8
33.9
 .6صايف السهو والخطأ**

* البيانــات باســتثناء الجــزء مــن محافظــة القــدس الــذي ضمــه االحتــال اإلرسائيــي
عــام .1967
** تــم احتســاب قيمــة التمويــل االســتثنايئ يف صــايف الســهو والخطــأ ،واألرقــام بــن
األقــواس أرقــام ســالبة.

مــن املفــرض نظريـاً أ ّن يحــدث تــوازن تــام بني عجــز الحســاب الجاري
مــن جهــة وفائــض الحســاب الرأســايل واملــايل مــن جهــة أخــرى .أي
أ ّن القيمــة الصافيــة لهــا يجــب أ ّن تســاوي الصفــر ،ولكــن غالب ـاً مــا
يكــون هنــاك فــارق بينهــا ،بســبب نقــص البيانــات أو التهريــب ،وهــو
مــا يتــم تســجيليه تحــت بنــد “صــايف الســهو والخطــأ”.

شكل  :3-8رصيد االستثامرات الدولية (نهاية الربع
الثالث ( )2019مليون دوالر)
أﺼول اﺤﺘﯿﺎطﯿﺔ603 ،

8,000
7,000
6,000

اﺴﺘﺜﻤﺎرات أﺨرى،
1,829

5,000
اﺴﺘﺜﻤﺎرات أﺨرى5,126 ،

اﺴﺘﺜﻤﺎر ﺤﺎﻓظﺔ،

3,000

710

اﺴﺘﺜﻤﺎر ﻤﺒﺎﺸر،
2,770

2,000
اﺴﺘﺜﻤﺎر ﺤﺎﻓظﺔ1,375 ،
اﺴﺘﺜﻤﺎر ﻤﺒﺎﺸر319 ،

ﻤﺠﻤوع اﻟﺨﺼوم

4,000

1,000
0

ﻤﺠﻤوع اﻷﺼول

االستثامرات الدولية
بلغــت قيمــة األصــول الخارجيــة لالقتصــاد الفلســطيني نهايــة الربــع
الثالــث  2019نحــو  7,423مليــون دوالر ،شــكل االســتثامر األجنبــي
املبــارش منهــا نســبة  ،%4واســتثامرات الحافظــة  .%19باملقابــل بلــغ
إجــايل أرصــدة الخصــوم عــى االقتصــاد حــوايل  5,309مليــون دوالر،
شــكل االســتثامر املبــارش  %52منهــا ،واســتثامرات الحافظــة .%13
يعــر الفــارق بــن األصــول والخصــوم عــى أ ّن املقيمــن يف
فلســطني “يســتثمرون”  2,114مليــون دوالر يف الخــارج أكــر مــا
“يســتثمر” غــر املقيمــن يف فلســطني .ولكــن يتوجــب التذكــر
بــأ ّن جــزءا ً كب ـرا ً مــن األصــول ( )%69هــو عبــارة عــن إيداعــات
نقديــة (غالبـاً مــن املصــارف املحليــة) يف البنــوك الخارجيــة أو عملة
متداولــة يف االقتصــاد الفلســطيني ،وهــذه اإليداعــات أو العمــات
ليســت اســتثامرات فلســطينية يف الخــارج باملعنــى املتعــارف عليــه
لالســتثامر .وإذا مــا أخذنــا االســتثامرات املبــارشة فقط بعــن االعتبار
فــإ ّن األرقــام تشــر إىل أ ّن اســتثامرات األجانــب (غــر املقيمــن)
املنفــذة يف فلســطني تزيــد عــى االســتثامرات املبــارشة الخارجيــة
للمقيمــن يف الضفــة والقطــاع مبقــدار  2,451مليــون دوالر( .انظــر
الشــكل .)3-8
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مفاهيم وتعاريف اقتصادية
الريع والدولة الريعية
Rent and the Rentier State
كلمــة ( )Rentاإلنكليزيــة لهــا معنــى مــزدوج ،األول هــو “اإليجــار
والتأجــر” ،والثــاين هــو” الريــع” .والريــع هــو الدخــل اإلضــايف
الــذي يتــم تحصيلــه مــن قبــل األف ـراد أو الــدول دون بــذل جهــد
أو تضحيــة موازيــة ،ودون وجــود اســتثامر أو ابتــكار يــرر الحصــول
عليــه .أي أنــه الربــح اإلضــايف الــذي يتحقــق لألفــراد أو للــدول
بســبب مزايــا طبيعيــة معينــة (مثــل املصادفــات الجغرافيــة كتوفــر
مكامــن مــوارد طبيعيــة ال يحظــى مبثلهــا اآلخــرون ،أو موقــع
جغـرايف مميــز) أو مزايــا احتكاريــة خاصــة .والدولــة الريعيــة هــي
الدولــة التــي يشــكل الريــع جــزءا ً مه ـاً مــن إجــايل إيراداتهــا.
يعــود أصــل مفهــوم الريــع إىل االقتصاديــن الكالســيكيني الذيــن
ركــزت تحليالتهــم عــى توزيــع الدخــل بــن طبقــة اإلقطــاع
(مــاك األرايض) والطبقــة الرأســالية الناشــئة .يتولــد الريــع عنــد
الكالســيكيني بســبب مــن زيــادة الســكان والحاجــة إىل متــدد
الزراعــة إىل األرايض األقــل خصوبــة .ويقتــي هــذا ارتفــاع أســعار
املحاصيــل الزراعيــة لتغطيــة تكلفــة اإلنتــاج األعــى عــى األرايض
األقــل خصوبــة .وهــو مــا يعنــي أن اإلقطاعيــن ،أصحــاب األرايض
ذات الخصوبــة الطبيعيــة العاليــة ،يحققــون ارباحــاً إضافيــة،
ريوعـاً ،دون بــذل أي جهــد إضــايف .وتوقــع االقتصاديــون الكالســيك
أن اســتمرار زيــادة الســكان ،وتوســع الطلــب عــى الغــذاء بالتــايل،
ســيؤدي إىل زيــادات مســتمرة يف دخــل اإلقطاعيــن (يف الريــع) عــى
حســاب أربــاح الرأســاليني واألجــور الحقيقيــة للعــال .ويف مراحــل
الحقــة ارتبــط مفهــوم الريــع بالــروات اإلمربياليــة املســتنزفة مــن
املســتعمرات ،وبشــكل خــاص الحيــاة الكســولة للطبقــات املرفهــة
التــي تعيــش عــى الفوائــد املتحققــة عــى ثرواتهــا الباهظــة.
انتــر مفهــوم الدولــة الريعيــة عــى نطــاق واســع يف ســبعينيات
القــرن املــايض ،عقــب “ثــورة” أســعار النفــط .وارتبــط املفهــوم،
حرصيــا تقريبــا ،بالــدول املصــدرة للنفــط ذات عــدد الســكان
الضئيــل والطاقــة االمتصاصيــة املحــدودة لالســتثامرات ،باملقارنــة
مــع العوائــد املاليــة الضخمــة التــي تحققــت لهــا .ولقــد تــم
الرتكيــز بشــكل خــاص عــى التبعــات االقتصاديــة واالجتامعيــة/
الحاكميــة الســلبية لتدفــق الريــع إىل تلــك الــدول .وتتمثــل التبعــات
االقتصاديــة مبــا بــات يعــرف باســم” لعنــة املــوارد” (Resource
 ،)Curseأي أثــر تدفــق الريــوع عــى إحبــاط منــو القطاعــات
اإلنتاجيــة يف االقتصــاد ،وعــى توســع قطاعــات الخدمــات ،بشــكل
مشــابه ملــا يفعلــه “املــرض الهولنــدي” (انظــر تعريــف املــرض
الهولنــدي يف عــدد املراقــب االقتصــادي رقــم .)55

أمــا بالنســبة للتبعــات االجتامعية/الحاكميــة لتدفــق الريــع فهــي
متعــددة ،ومنهــا التأثــر عــى أخالقيــات العمــل ،إذ أن أفــراد
املجتمــع يطالبــون ايضــاً بحصتهــم مــن الريــع الــذي تجنيــه
الدولــة ،مجانــا ودون اإلحســاس بــرورة بــذل جهــد مــواز .كــا
أن تدفــق الدخــل يف الــدول الريعيــة يكــون عــى عكــس اتجــاه
التدفــق املعتــاد ،فاالقتصــاد واملجتمــع يعتــاش عــى الحقــن النقــدي
مــن الدولــة التــي تجنــي الريــع مــن باطــن األرض .أي أن الدولــة
تعيــش يف غنــى عــن الرضائــب التــي يدفعهــا املواطنــون ،ال بــل
أنهــا هــي التــي تقيــم أود الســكان عــر توزيــع الهبــات والهدايــا
و “الكرامــات” .وهــذا يجعلهــا معصومــة عــن املســائلة والحســاب،
ويجعــل املواطنــن “زبائــن” عنــد الدولــة ،عــى عكــس الحــال
بالنســبة للحكومــات التــي يعتمــد اســتمرارها عــى جمــع الرضائــب
مــن الشــعب ،والتــي تخضــع للمســائلة.
مــن املهــم التأكيــد ثانيــة عــى أن الريــع ،و”ثقافــة الريــع” ،ال
يقتــر عــى الدخــل الفائــض الــذي يتحقــق بســبب مــن املزايــا
الطبيعيــة والجغرافيــة .إذ أن أي نشــاط يتولــد عنــه ربــح إضــايف،
أعــى بشــكل ملحــوظ مــن مســتوى الربــح العــادي ،وليــس ناتج ـاً
عــن تفــوق إداري أو تقنــي ،هــو ريــع .وغالبــاً مــا يتحقــق هــذا
الريــع نتيجــة االحتــكار والحيلولــة دون ظهــور املنافســن ،ويف منــاخ
الفســاد والحظــوة لــدى أصحــاب الق ـرار .وال يخفــى أن التبعــات
االقتصاديــة واالجتامعيــة والحاكميــة لهــذا النــوع مــن الريــع ال تقــل
ســوءا عــن تبعــات ريــع املــوارد.
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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 الثالث الربع الرابع الربع األول الربع الثاين الربع الثالث

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

4,915.3
2,953.9
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

4,992.2
2,995.0
1,997.2

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

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

1,022.2
44.0
24.6
13.3
45.1

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

13,471.1
11,926.9
3,285.2
3,084.4
2,319.6
6,929.4

13,972.4
12,348.3
3,494.5
3,505.4
2,244.3
7,645.5

3,938.8 15,616.2 15,426.9 15,211.0
3,459.2 13,570.1 13,420.3 3,342.9
836.3 3,318.9 3,093.6 3,584.7
1,103.7 4,260.3 4,166.9 3,873.8
634.1 2,578.7 2,515.6 2,208.3
2,117.1 8,256.8 7,901.5 7,796.3

4,089.7
3,567.9
880.6
1,125.6
700.2
2,229.6

3,956.1
3,557.5
749.1
1,035.6
641.1
2,103.1

3,876.6
3,503.3
758.5
1,052.6
641.1
2,099.1

3,915.3
3,528.3
789
1,054.1
635.4
2,113.9

باألسعار الجارية
باألسعار الثابتة (أسعار )2015

3,277.90 3,357.50
3,277.90 3,233.00

892.30
859.40

898.60
886.40

892.20
852.70

894.5
830.1

914.8
832.9

امليزان التجاري
ميزان الدخل
ميزان التحويالت الجارية
ميزان الحساب الجاري
سعر رصف الدوالر مقابل الشيكل
سعر رصف الدينار مقابل الشيكل
معدّل التضخم (4)%

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

الحسابات القومية باالسعار الثابتة (سنة االساس ( )2015مليون دوالر) 3

()5,049.4
1,482.4
1,666.2
()1,900.8

()5,400.9
1,712.2
1,749.4
()1,939.1

3.58
5.05
1.73

3.88
5.48
1.43

الناتج املحيل للفرد (دوالر)

3,562.30 3,620.50 3,534.40
3,417.70 3,463.10 3,489.80
ميزان املدفوعات (مليون دوالر)
()1,696.2( )1,637.7( )1,610.3( )1,678.2( )1,668.2( )6,425.7( )5,967.4( )5,664.5
770.0
630.8
572.1
709.3
707.2 2,786.2 2,129.0 1,896.0
538.9
478.4
533.1
406.1
389.8 1,499.1 1,708.7 1,626.2
()387.3( )528.5( )505.1( )562.8( )571.2( )2,140.4( )2,129.7( )2,142.7
أسعار الرصف والتضخم
3.529
3.592
3.64
3.70
3.64
3.59
3.60
3.84
4.977
5.066
5.14
5.22
5.13
5.07
5.08
5.42
0.33
1.54
0.00
0.01
0.49
()0.19
0.21
()0.22

املالية العامة (عىل األساس النقدي ،مليون دوالر)

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
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1,931.4
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1,956.0
12,591.4
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موجودات /مطلوبات املصارف
حقوق امللكية
ودائع الجمهور
التسهيالت االئتامنية

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  2019-2018هي بيانات أولية عرضة للتنقيح والتعديل .األرقام بني األقواس هي أرقام سالبة.
 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 الجديد.
 3قام جهاز اإلحصاء املركزي بإجراء تنقيح عىل بيانات الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة لألعوام  .2018-2004لذا سيوجد اختالف يف أرقام السنوات واألرباع السابقة عىل ضوء
تنقيح البيانات.
 4معدّل 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.
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