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العام 2019 يف سطور:

ــج املحــيل اإلجــاميل يف فلســطني ملعــدل  ــج املحــي اإلجــايل: منــا النات •  النات
0.9% بــني 2018 و2019 ووصــل إىل نحــو 15.8 مليــار دوالر )بأســعار 2015 
ــة يف حــني  ــة الغربي ــو نتيجــة منــو 1.2% يف الضف ــة(. وجــاء هــذا النم الثابت
ــني  ــار يتب ــادة الســكان باالعتب ــد أخــذ زي مل يشــهد قطــاع غــزة أي منــو. وعن
أّن حّصــة الفــرد مــن الدخــل يف فلســطني تراجعــت بنحــو 1.6% لتصــل إىل 
3,365 دوالر يف 2019، موزعــاً بــني 4,802 دوالر يف الضفــة مقابــل 1,417 

ــاع. ــط يف القط دوالر فق
ــن  ــم م ــىل الرغ ــطني، ع ــة يف فلس ــة للغاي ــة مرتفع ــت البطال ــة: مازال البطال  •
انخفاضهــا يف العــام 2019 مبقــدار 0.9 نقطــة مئويــة عــن العــام 2018، ليصــل 
معدلهــا إىل 25.3%. ويعــود االنخفــاض إىل تراجــع البطالــة بشــكل ملحــوظ 
يف الضفــة )مــن 17.3% إىل 14.6%( مقابــل ارتفــاع بنقطتــني مئويتــني يف 
القطــاع )إىل 45.1%(. ومــا زال نحــو ثلــث العاملــني بأجــر يف القطــاع الخــاص 
يتقاضــون أجــرا ًشــهرياً يبلــغ 753 شــيكل باملتوســط، وهــو مــا يعــادل نحــو 

نصــف الحــد األدىن الرســمي لألجــر الشــهري.
املاليــة العامــة: انخفــض صــايف اإليــرادات العامــة واملنــح بنحــو 9% بــني العامني   •
2018 و2019 ليصــل إىل 13.5 مليــار شــيكل. وجــاء هــذا نتيجــة انخفــاض املنــح 
ــة  ــرادات املقاص ــت إي ــام انخفض ــبة 28%، ك ــوظ بنس ــكل ملح ــة بش الخارجي
ــة  ــن ناحي ــو 10%. م ــة بنح ــة املحلي ــرادات الجباي ــت إي ــو 3%، وانخفض بنح
أخــرى، انخفــض اإلنفــاق العــام الفعــيل بنســبة 3% إىل نحــو 13.7 مليــار 
ــة الــكيل )الجاريــة والتطويريــة(  شــيكل. وأدى هــذا إىل عجــز يف رصيــد املوازن
مبقــدار 0.3 مليــار شــيكل )عــىل األســاس النقــدي(. وبلغــت قيمــة املتأخــرات 
املرتتبــة عــىل الحكومــة خــالل هــذا العــام نحــو 3.2 مليــار شــيكل. كــام ارتفــع 

ــار شــيكل. ــغ 9.7 ملي ــة بالعــام الســابق ليبل ــن العــام بنســبة 8% مقارن الدي
القطــاع املــرصيف: ارتفعــت التســهيالت االئتامنيــة يف العــام 2019 بنحــو %7   •
ــار دوالر، خصــص 17% منهــا للقطــاع  ــة بالعــام الســابق، لتبلــغ 9 ملي مقارن
ــار دوالر.  ــل إىل 14.7 ملي ــبة 11% لتص ــع بنس ــت الودائ ــل من ــام. باملقاب الع
ــذا أدىن  ــون دوالر، وه ــام 164.2 ملي ــذا الع ــارف يف ه ــاح املص ــت أرب وبلغ

ــابق.  ــام الس ــاح يف الع ــن األرب ــو 11% م بنح
ــة يف  ــركات املدرج ــهم ال ــوقية ألس ــة الس ــت القيم ــطني: بلغ ــة فلس بورص  •
بورصــة فلســطني 3.8 مليــار دوالر نهايــة العــام 2019، مرتفعــًة بنســبة %1 
مقارنــة بالعــام 2018. وأغلــق مــؤرش القــدس مــع نهايــة العــام 2019 عنــد 
ــام 2018. ــن الع ــاً ع ــدره 1% أيض ــاً ق ــجالً انخفاض ــة، مس ــز 526 نقط حاج

ــامً  ــام 2019 تضخ ــطيني يف الع ــاد الفلس ــهد االقتص ــعار: ش ــم واألس التضخ  •
موجبــاً بنســبة 1.58% مقارنــة بالعــام الســابق، أي أّن القــوة الرائيــة 
للشــيكل انخفضــت بنحــو 1.58% مقارنــة بالعــام الســابق. أّمــا الذيــن 
يتلقــون دخلهــم بالــدوالر والدينــار وينفقــون كامــل مرصوفاتهــم بالشــيكل، 
فــإّن قوتهــم الرائيــة انخفضــت أيضــاً بنحــو 2.39% مقارنــة بالعــام الســابق، 

ــيكل. ــل الش ــدوالر مقاب ــدل رصف ال ــاض مع ــم وانخف ــة التضخ نتيج
ــطيني يف  ــات الفلس ــزان املدفوع ــز يف مي ــض العج ــات: انخف ــزان املدفوع مي  •
2019 ووصــل إىل 1,833.5 مليــون دوالر، بانخفــاض مقــداره 307 مليــون عــن 
ــة  ــالت الجاري ــري يف التحوي ــاع الكب ــة االرتف ــذا نتيج ــاء ه ــابق. وج ــام الس الع
)بنســبة 34%(، مقابــل انخفــاض يف ميــزان الدخــل بنســبة 5%، يف حــني شــهد 

ــبة %1. ــاً بنس ــاري ارتفاع ــزان التج ــز يف املي العج

مالحظة: غالباً ما نقوم بتقريب النسب يف املراقب إىل أقرب عدد صحيح، باستثناء 
معدل منو الناتج املحي اإلجايل والتضخم ومعّدالت الفائدة.
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2

1- الناتج املحي اإلجايل1 

الحسابات القومية 

قــام الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني نهايــة العــام 2019 
)أنظــر  القوميــة  للحســابات  معدلــة  جديــدة  سلســلة  بإصــدار 
الصنــدوق رقــم 1 يف العــدد 59 مــن املراقــب االقتصــادي(. وقــد تــم 
اعتــامد أرقــام السلســلة الجديــدة بــدءا مــن العــدد 59 مــن املراقــب. 

منو الناتج املحي اإلجايل

ــة  ــج املحــيل اإلجــاميل، أو القيمــة النقدي ــع: شــهد النات ــع الراب الرب
ــة أنــواع البضائــع والخدمــات التــي يتــم إنتاجهــا يف االقتصــاد  لكافّ
الرابــع 2019  الربــع  بنحــو 2.6% خــالل  ارتفاعــاً  الفلســطيني، 
مقارنــة مــع الربــع الســابق ليصــل إىل 4,016.4 مليــون دوالر 
)مقاســاً باألســعار الثابتــة لعــام 2015(. وتولــد هــذا االرتفــاع نتيجــة 
ــا  ــزة، إذ من ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــو يف الضف ــدالت النم ــارب مع تق
ــىل  ــدار 2.6% و2.7% ع ــني مبق ــج املحــيل اإلجــاميل يف املنطقت النات
ــد  ــابق فلق ــام الس ــن الع ــر م ــع املناظ ــة بالرب ــا باملقارن ــوايل. أّم الت

ــو %1.8. ــاً بنح ــيل انخفاض ــج املح ــهد النات ش

إىل  املتالحقــني،  الربعــني  بــني  املحــيل  الناتــج  يف  االرتفــاع  أّدى 
ــج  ــن النات ــرد م ــة الف ــاع حّص ــادة يف الســكان، إىل ارتف ــب الزي جان
املحــيل بنحــو 1.9% يف كل مــن الضفــة والقطــاع. أمــا بــني الربعــني 
ــدل  ــيل مبع ــج املح ــن النات ــرد م ــة الف ــت حّص ــن، انخفض املتناظري

4.2% )أنظــر الجــدول 1-1(. 

األداء الســنوي: وصــل الناتــج املحــيل اإلجــاميل يف فلســطني يف العــام 
ــل  ــة(. وميث ــار دوالر )بأســعار 2015 الثابت 2019 إىل نحــو 15.8 ملي
ــكيل  ــو ال ــاء النم ــام 2018. وج ــن الع ــدار 0.9% ع ــواً مبق ــذا من ه
نتيجــة منــو مبعــدل 1.2% يف الضفــة الغربيــة فقــط، إذ اســتقر 
الناتــج املحــيل يف قطــاع غــزة عنــد نفــس قيمتــه يف العــام الســابق. 
ــطني  ــيل يف فلس ــج املح ــن النات ــرد م ــة الف ــق بحّص ــام يتعل ــا في أّم
ــت إىل نحــو 3,364.5 دوالر يف  ــد تراجعــت بنحــو 1.6% ووصل فلق

ــدول 2-1(. ــر ج 2019 )أنظ

الفجوة بني الناتج املحي بني الضفة والقطاع

الضفــة  مســاهمة  بــني  الفجــوة  اتســاع   1-1 الشــكل  يوضــح 
ومســاهمة القطــاع يف الناتــج املحــيل لفلســطني خــالل العقــد 
ــج  ــس النات ــن ُخم ــل م ــزة اآلن أق ــاع غ ــة قط ــغ حص ــايض. وتبل امل
املحــيل اإلجــاميل لفلســطني. أمــا الفجــوة بــني حّصــة الفــرد الســنوية 
ــة وقطــاع غــزة فقــد بلغــت  ــج املحــيل يف الضفــة الغربي مــن النات
3,385.7 دوالر يف العــام 2019، وهــذه أقــل مبقــدار 10.4 دوالر عــن 
مســتواها 2018 )أنظــر الجــدول 1-2(. أّي أّن حّصــة الفــرد يف قطــاع 
ــث  ــن ثل ــل م ــوايل أق ــت يف 2019 ح ــيل بات ــج املح ــن النات ــزة م غ

ــط. ــو 30% فق ــة، نح ــة الغربي ــرد يف الضف ــة الف حّص

مصــدر األرقــام يف هــذا القســم: الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، 2020. إحصــاءات   -1
ــه، فلســطني. ــة، 2000-2019. رام الل ــة الربعي الحســابات القومي

جدول 1-1: نصيب الفرد من الناتج املحي اإلجايل 
)أسعار ثابتة، سنة األساس 2015( )دوالر(

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

الربع الرابع 

2018

الربع الثالث 

2019

الربع الرابع 

 2019

886.4832.9848.8فلسطني

1,266.31,191.01,214.0- الضفة الغربية

368.9348.1354.9- قطاع غزة

جدول 1-2: الناتج املحي اإلجايل ونصيب الفرد من الناتج املحي 
اإلجايل يف فلسطني* خالل األعوام 2018 و2019      

)أسعار ثابتة، سنة األساس 2015(

)*( البيانات باستثناء الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إرسائيل عام 1967.
األرقام بني األقواس سالبة

معّدل 20182019
النمو )%(

15,616.215,764.40.9الناتج املحي اإلجايل )مليون دوالر(

12,797.312,945.01.2- الضفة الغربية

2,818.92,819.40.0- قطاع غزة

حّصة الفرد من الناتج املحي 
)1.6(3,417.73,364.5اإلجايل )دوالر(

)1.1(4,854.44,802.5- الضفة الغربية

)2.8(1,458.31,416.8- قطاع غزة

شكل 1-1: الناتج املحي اإلجايل يف فلسطني يف أرباع متناظرة* 
)مليون دوالر بأسعار 2015 الثابتة( 

 )*( البيانات باستثناء الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إرسائيل عام 1967.
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المراقب االقتصادي, عدد 60 / 2019

بنية الناتج املحي اإلجايل

الربــع الرابــع: ارتفعــت حّصــة األنشــطة اإلنتاجيــة يف الناتــج املحــيل 
اإلجــاميل لفلســطني بنحــو 0.6 نقطــة مئويــة بــني الربع الرابــع 2019 
ــة  ــاط الزراع ــاهمة نش ــاع مس ــة ارتف ــث 2019 نتيج ــع الثال والرب
ونشــاط االنشــاءات. باملقابــل انخفضــت حصــة أنشــطة الخدمــات 
ــطة اإلدارة  ــة أنش ــت حص ــام انخفض ــة، وك ــة مئوي ــو 0.4 نقط بنح
العامــة والدفــاع مبقــدار 0.2 نقطــة مئويــة، يف حــني بقيــت حصــة 
ــس  ــد نف ــة عن ــة ثابت ــات واملالي ــل واملعلوم ــارة والنق ــطة التج أنش
ــع املناظــر مــن  ــة مــع الرب ــا باملقارن ــع الســابق. أّم ــا يف الرب حصته
العــام الســابق فلقــد ارتفعــت حّصــة األنشــطة اإلنتاجيــة بنحــو 0.4 
ــة وأنشــطة  ــاع مســاهمة نشــاط الزراع ــة نتيجــة ارتف نقطــة مئوي
ــاع  ــة والدف ــاط اإلدارة العام ــة نش ــت حّص ــام ارتفع ــة، وك الصناع
بنحــو 0.9 نقطــة مئويــة. باملقابــل انخفضــت حّصــة أنشــطة 
التجــارة والنقــل واملعلومــات واملاليــة بنحــو 0.5 نقطــة مئويــة، وكام 

ــة. ــدار 0.8 نقطــة مئوي ــة أنشــطة الخدمــات مبق انخفضــت حّص

األداء الســنوي: ارتفعــت حّصــة نشــاط اإلدارة العامــة والدفــاع بنحــو 
0.8 نقطــة مئويــة بــني 2018 و2019، وكــام ارتفعــت حصــة أنشــطة 
الخدمــات بنحــو 0.1 نقطــة مئويــة، مقابــل انخفــاض يف حّصــة 
أنشــطة التجــارة والنقــل واملعلومــات واملاليــة بنحــو 0.3 نقطــة 
مئويــة، وكــام انخفضــت حصــة األنشــطة اإلنتاجيــة بنحــو 0.6 نقطــة 
مئويــة. وعنــد النظــر إىل التحــول يف البنيــة القطاعيــة خــالل العقــد 
املــايض )أنظــر الشــكل 1-2( يتضــح أّن هنــاك نزعــة النخفــاض حصة 
ــة يف االقتصــاد )الزراعــة والصناعــة والتشــييد( يف  األنشــطة اإلنتاجي
الناتــج املحــيل اإلجــاميل لفلســطني، مــن 28.4% إىل 25.6%. كذلــك 
حــدث هنــاك انخفــاض يف حّصــة نشــاط اإلدارة، مقابــل توســع كبــري 

يف حصــة أنشــطة التجــارة والنقــل واملاليــة.
 

اإلنفاق عىل الناتج املحي

الربــع الرابــع: انخفضــت قيمــة الناتــج املحــيل اإلجــاميل بــني الربعني 
وجــاء  دوالر.  مليــون   73.3 بنحــو  والرابــع 2018  الرابــع 2019 
هــذا نتيجــة تراجــع اإلنفــاق االســتهاليك النهــايئ )العــام والخــاص( 
ــادرات  ــاع الص ــل ارتف ــون دوالر، مقاب ــو152.7 ملي ــتثامر بنح واالس
بنحــو 6 مليــون دوالر. وترافــق هــذا مــع تراجــع يف قيمــة الــواردات 
بنحــو 177.3 مليــون دوالر كــام يوضــح الجــدول 1-3. ولقــد ســاهم 

شكل 1-2: التوزيع املئوي ملساهات األنشطة االقتصادية يف 
الناتج املحي اإلجايل )أسعار ثابتة، سنة األساس 2015(

جدول 1-3: توزع التغري يف اإلنفاق عىل الناتج املحي )مليون دوالر( ومساهمة مكونات 
الطلب يف منو الناتج املحي اإلجايل )%(

التغري يف الستخدام النهايئ
الربع الرابع مقارنة مع الربع املناظر 2018الربع الرابع مقارنة مع الربع السابق 

املساهمة يف النموالقيمة املساهمة يف النموالقيمة 

)0.5()21.6(18.00.4التغري يف االستهالك الخاص

)1.5()61.9(29.70.8)+( التغري يف االستهالك العام

)1.7()69.2(2.30.1)+( التغري يف االستثامر

70.81.86.00.1)+( التغري يف الصادرات

)4.3()177.3()1.6()61.6()-( التغري يف الواردات

)2.5()103.9()2.1( )81.3()+( التغري يف صايف السهو والخطأ

)1.8()73.3(101.12.6الناتج املحي

اإلنفــاق االســتهاليك النهــايئ واالســتثامر )مــع صــايف الســهو والخطــأ( 
يف تراجــع الناتــج املحــيل بنحــو 6.2%، بينــام أدى ارتفــاع الصــادرات 
ــبة  ــاهمة بنس ــيل واملس ــج املح ــادة النات ــواردات إىل زي ــع ال وتراج
ــو  ــغ -1.8%، وه ــني يبل ــن املعدل ــايف هذي ــو. وص ــن النم 4.4% م
ــني الربعــني  ــج املحــيل اإلجــاميل يف فلســطني ب ــدار تراجــع النات مق

ــا ســابقاً )أنظــر الجــدول 3-1(. املتناظريــن كــام ذكرن

أمــا بــني الربــع الرابــع 2019 والربــع الســابق عليــه فقــد ارتفعــت 
قيمــة الناتــج املحــيل اإلجــاميل بنحــو 101.1 مليــون دوالر.  ويوضــح 
ــني  ــو ب ــق النم ــة يف تحقي ــود املختلف الجــدول 1-3 مســاهامت البن

الربعــني املتالحقــني، الــذي بلــغ 2.6% كــام ذكرنــا ســابقاً.

ــادة املطلقــة يف قيمــة الناتــج املحــيل  األداء الســنوي: توزعــت الزي
اإلجــاميل لفلســطني بــني 2018 و2019، والتــي بلغــت 148.2 مليــون 
دوالر، بــني ارتفــاع يف االســتهالك الخــاص والصــادرات مبقــدار 610.4 
واالســتثامر  الحكومــي  االســتهالك  يف  وانخفــاض  دوالر،  مليــون 
ــل الجــزء األكــرب مــن  ــم متوي ــد ت ــون دوالر. ولق ــدار 265.2 ملي مبق
هــذه الزيــادة عــرب ارتفــاع فائــض الــواردات عــىل الصــادرات مبقــدار 
66.5 مليــون دوالر. ويدلــل هــذا عــىل اتســاع الهــوة بــني اســتخدام 
املــوارد وإنتاجهــا محليــاً. ومتثــل هــذه الفجــوة أبــرز مظاهــر العجــز 
يف االقتصــاد الفلســطيني: أّن متويــل التوســع يف االســتهالك يتــم عــرب 

* مالحظة: األرقام والنسب بني األقواس هي قيم سالبة.
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زيــادة العجــز تجــاه العــامل الخارجــي أساســاً. ويســتفاد مــن الشــكل 
1-3 أّن االســتهالك )الخــاص والحكومــي( واالســتثامر ارتفعــا بنســبة 
ــواردات عــىل  ــل ارتفــع فائــض ال 45.8% بــني 2009 و2019. باملقاب
ــام  ــول الع ــدار 25% خــالل نفــس الفــرتة. ومــع حل الصــادرات مبق
2019 وصــل إجــاميل مــا يســتخدمه االقتصــاد الفلســطيني ألغــراض 
االســتهالك واالســتثامر والتصديــر نحــو 153% مــام يقــوم االقتصــاد 

بإنتاجــه محليــاً. 

الدخل القومي اإلجايل

يقيــس الناتــج املحــيل اإلجــاميل اإلنتــاج والدخــل يف بقعــة جغرافيــة 
معينــة، بغــض النظــر عــن جنســية األشــخاص واملؤسســات الذيــن 
ــج القومــي  ــإّن النات ــل ف ــاق. باملقاب ــاج أو اإلنف ــة اإلنت قامــوا بعملي
ــة،  ــة معين ــاج وإنفــاق املواطنــني فقــط يف دول اإلجــاميل يقيــس إنت
ــارج  ــن خ ــل أو م ــن داخ ــم م ــرزون دخوله ــؤالء يح ــواء كان ه س
ــة. عــىل ذلــك فــإّن الفــرق بــني الناتــج املحــيل  حــدود هــذه الدول
ــل  ــل عوام ــايف دخ ــد “ص ــو يف بن ــي ه ــل( القوم ــج )أو الدخ والنات
اإلنتــاج مــن وإىل الخــارج”، أي إجــاميل الدخــول التــي يحصــل عليهــا 
مواطنــوا الدولــة مــن الخــارج مطروحــاً منهــا إجــاميل الدخــول التــي 

يحصــل عليهــا األجانــب مــن داخــل الدولــة.

مــؤرش الناتــج املحــيل اإلجــاميل قــارص يف حالــة فلســطني عــن 
إعطــاء فكــرة تقريبيــة عــن املــوارد املتاحــة للســكان. ذلــك ألنّــه ال 
يأخــذ يف الحســبان القيمــة املوجبــة والعاليــة لصــايف دخــل عوامــل 
اإلنتــاج مــن الخــارج، والــذي بلــغ يف فلســطني نحــو 571.4 مليــون 
دوالر يف الربــع الرابــع و2,267.5 مليــون دوالر يف العــام 2019. 
وكــام يوّضــح الجــدول 1-4 فــإّن إضافــة هــذا البنــد تجعــل الدخــل 
ــاميل  ــيل اإلج ــج املح ــن النات ــىل م ــطني أع ــاميل لفلس ــي اإلج القوم
ــايف  ــن ص ــن 95% م ــر م ــارة إىل أّن أك ــدر اإلش ــبة 14%. وتج بنس
دخــل العوامــل هــذا جلبتــه قــوة العمــل الفلســطينية العاملــة يف 
الخــارج )يف إرسائيــل أساســاً(، يف حــني جــاء الباقــي مــن صــايف دخــل 

ــة يف الخــارج.  امللكي

الدخل القومي اإلجايل ااملتاح

هــذا يعنــي مــن ناحيــة مبدئيــة أّن الدخــل القومــي اإلجــاميل مــؤرش 
ــوارد  ــىل امل ــل ع ــاميل للتدلي ــيل اإلج ــج املح ــن النات ــة م ــر مالمئ أك

شكل 1-3: اإلنفاق عىل الناتج املحي اإلجايل يف فلسطني* 
)أسعار ثابتة، سنة األساس 2015( )مليار دوالر(

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

ــي  ــل القوم ــن، الدخ ــطينية. ولك ــة الفلس ــة يف الحال ــنوية املتاح الس
ــار  ــه ال يأخــذ باالعتب ــك ألنّ ــّدم صــورة ناقصــة، ذل اإلجــاميل أيضــاً يق
صــايف “التحويــالت دون مقابــل” )Unrequited Transfers( التــي 
تــرد إىل االقتصــاد مــن الخــارج. وهــذه تتضمــن املســاعدات والهدايــا 
التــي يرســلها املقيمــون يف الخــارج ألهلهــم وأصدقائهــم داخــل البلــد، 
إضافــة إىل املســاعدات والهبــات مــن الخــارج للمؤسســات والهيئــات 
ــالت إىل  ــذه التحوي ــايف ه ــة ص ــت قيم ــد بلغ ــة. ولق ــة والعام الخاص
فلســطني 410.5 مليــون دوالر يف الربــع الرابــع و1,834.7 مليــون دوالر 
ــي  ــل الدخــل القوم ــغ ينتق ــة هــذا املبل ــد إضاف ــام 2019. وعن يف الع
اإلجــاميل إىل مــا يعــرف باســم الدخــل القومــي اإلجــاميل املتــاح     
ــن  ــن اآلخري ــن املؤرشي ــة م ــر مالمئ ــؤرش أك ــو م )Disposable( وه
للتعبــري عــن مبلــغ املــوارد املتاحــة يف االقتصــاد. وتزيــد قيمــة الدخــل 
القومــي املتــاح الفلســطيني عــن قيمــة الناتــج املحــيل اإلجــاميل 
مبقــدار يقــرب مــن 25% ســواء بالنســبة إىل املبلــغ الــكيل أو لنصيــب 

الفــرد مــن الدخــل، كــام يوضــح الجــدول 4-1.

مالحظة: األرقام بني االقواس سالبة.

جدول 1-4: الناتج املحي اإلجايل والدخل القومي اإلجايل والدخل القومي ااملتاح 
باألسعار الثابتة )مليون دوالر(

املتغري
20182019

إجاميل العامالربع الرابعالربع الثالثإجايل العامالربع الرابع

4,089.715,616.23,915.34,016.415,764.4الناتج املحي اإلجايل 

691.32,505.3642.1571.42,267.5صايف دخل عوامل اإلنتاج من الخارج

4,781.018,121.54,557.44,587.818,031.9الدخل القومي اإلجايل

437.41,487.1484.8410.51,834.7صايف التحويالت دون مقابل

5,218.419,608.65,042.24,998.319,866.6الدخل القومي اإلجايل املتاح

1,036.23,966.1969.5969.53,848.3نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجاميل )دوالر(

1,131.14,291.51,072.61,056.34,240.0نصيب الفرد من الدخل اإلجاميل املتاح )دوالر(
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صندوق 1: جولة من املواجهة التجارية الفلسطينية - اإلرسائيلية

ــازج يف  ــل الط ــر والعج ــم البق ــوق لح ــىل س ــان ع ــان كبريت ــيطر رشكت تس
ارسائيــل، وهــام “Tnuva” و “ Dabbah”. وتقــوم هاتــان الركتــان باســترياد 
العجــول الصغــرية مــن الخــارج وتســمينها يف مزارعهــا الخاصــة ثــم ذبحهــا 
يف مســالخها الخاصــة أيضــاً وتســويقها إىل بائعــي املفــرق. ويغطــي اســترياد 
العجــول مــن الخــارج نحــو 80% مــن حاجــة الســوق اإلرسائيــيل. وال تقــوم 
هاتــان الركتــان باســترياد اللحــم املذبــوح نظــراً الرتفــاع التعرفــة الجمركيــة 
ــة  ــوس الديني ــراء الطق ــة وإج ــوص البيطري ــف الفح ــاع تكالي ــه وارتف علي
اليهوديــة عــىل الذبائــح مــن خــارج ارسائيــل. وأكــد تقريــر لهيئــة مكافحــة 
ــلة  ــني يف السلس ــكار الركت ــوة احت ــىل ق ــل يف 2016 ع ــكار يف ارسائي االحت
املتكاملــة الســترياد وتســمني وذبــح وتســويق اللحــم الكــورش. وأوىص 
التقريــر وزارة االقتصــاد والصناعــة باتخــاذ اجــراءات محــددة لتشــجيع 
املنتجــني الصغــار، واملســالخ الصغــرية، واســترياد اللحــم املذبــوح للحــد مــن 

ــكار وضــامن تحســن التنافســية.1 ــوة االحت ق

انتاج ارسائيي مخصص للسوق الفلسطينية

ــود  ــا يف العق ــني، من ــني الركت ــة لهات ــبه الكامل ــيطرة ش ــش الس ــىل هام وع
القليلــة املاضيــة قطــاع أعــامل صغــري نســبياً، مــن نحــو 400 مزرعــة، 
تخصــص حــرصاً يف اســترياد العجــول وتســمينها ورعايتهــا صحيــاً ومــن ثــم 
ــول  ــترياد العج ــاع باس ــذا القط ــوم ه ــطينية. ويق ــوق الفلس ــا إىل الس بيعه
مــن الخــارج بــوزن يبلــغ نحــو 180 كــغ ومــن ثــم تســمينها إىل 600-350 
ــيكل/ ــني 11-18 ش ــرتاوح ب ــعر ي ــطينيني بس ــار الفلس ــا إىل التج ــغ وبيعه ك
كــغ اعتــامداً عــىل وزن العجــل )ينخفــض الســعر مــع ارتفــاع وزن العجــل 
فــوق 450 كــغ(.2  وتشــري املصــادر اإلرسائيليــة إىل أّن التصديــر الســنوي إىل 
الســوق الفلســطينية يــرتاوح بــني 120-140 ألــف عجــل بقيمــة تبلــغ نحــو 
290 مليــون دوالر.3  وتغطــي هــذه املســتوردات نحــو 80-85% مــن حاجــة 

ــطينية. 4 ــوق الفلس الس

يواجــه االســترياد املبــارش للعجــول الصغــرية مــن الخــارج بهــدف تســمينها 
ــادر عــىل منافســة  ــه غــري ق ــات جمــة تجعل يف األرايض الفلســطينية صعوب
إىل  الصعوبــات  ويعــود معظــم هــذه  ارسائيــل.  املســمنة يف  العجــول 
ــىل  ــل ع ــا ارسائي ــي تفرضه ــة الت ــتية والبيطري ــة واللوجس ــات اإلداري العقب
اإلســترياد الفلســطيني املبــارش مــن الخــارج وغيــاب املعاملــة باملثــل مقارنــة 
باملســتوردين اإلرسائيليــني. يضــاف إىل ذلــك عوامــل تتعلــق بغيــاب وفــورات 
الحجــم عنــد اســترياد التجــار الفلســطينيني املنفرديــن لعــدد محــدود مــن 
العجــول، وغيــاب البنيــة التحتيــة املناســبة للتســمني الصحــي والبيطــرة. كــام 
ــن  ــني املوردي ــة ب ــم عــرب الســنوات تأســيس شــبكة مــن التســهيالت املالي ت
اإلرسائيليــني والتجــار الفلســطينيني يصعــب توفــري بدائــل لهــا عــىل املــدى 
القصــري. وهنــاك الكثــري مــن الدالئــل عــىل أّن هامــش الربــح الــذي يتحقــق 
مــن بيــع العجــول للســوق الفلســطينية مرتفــع بشــكل كبــري. وعــىل ســبيل 
ــو 5,200  ــل نح ــن إرسائي ــتورد م ــل املس ــعر العج ــط س ــغ متوس ــال يبل املث
ــن الخــارج يصــل  ــام ســعر العجــل املســتورد م شــيكل )1,500 دوالر(، بين

باملتوســط إىل 4,800 )1,350 دوالر(. 5

املقاطعة الفلسطينية 

مل تخــف الحكومــة الفلســطينية الجديــدة، منــذ اعالنهــا يف نيســان 2019، أّن 
أحــد أهــم أولوياتهــا يتمثــل يف تقليــص االعتــامد عــىل ارسائيــل عــرب تشــجيع 

1  https://www.gov.il/en/departments/news/freshbeefinspectionreport
ــويقية يف وزارة  ــات التس ــرة الخدم ــر دائ ــاج مدي ــد الحج ــيد احم ــع الس ــة م مقابل  -2
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اإلنتــاج املحــيل البديــل واالســترياد املبــارش مــن األســواق الخارجيــة. ويبــدو 
أّن اختيارهــا وقــع أوالً عــىل اســترياد العجــول مــن ارسائيــل نظــرا الرتفــاع 
ــواردات  ــة ال ــاميل قيم ــن اج ــل 11% م ــذي ميث ــترياد )ال ــذا االس ــورة ه فات
الزراعيــة(،6 وألّن امكانيــة بنــاء قاعــدة للتســمني املحــيل ممكنــة مــع روابــط 
أماميــة وخلفيــة ذات مكاســب اقتصاديــة واعــدة. عــىل أّن هــذا كان، ومــا 
ــاً دون  زال، يقتــي أّن ترتاجــع ارسائيــل عــن اإلجــراءات التــي تحــول فعلي
ــطينيني.  ــار الفلس ــل التج ــن قب ــارج م ــن الخ ــول م ــارش للعج ــترياد املب االس
ويبــدو أّن الحكومــة الفلســطينية اختــارت، بعــد فشــل الطــرق األخــرى، أّن 

تســتخدم املقاطعــة كأداة لتحقيــق هــذا الهــدف. 

أعلنــت الحكومــة الفلســطينية يف أيلــول 2019 قرارهــا مبنــع اســترياد العجول 
مــن ارسائيــل ودعــوة التجــار املحليــني للقيــام باالســترياد املبــارش. ورسعــان 
مــا بــدأ أصحــاب املــزارع اإلرسائيليــة بحمــالت احتجــاج صاخبــة عــىل أبــواب 
مقــر رئيــس الحكومــة االرسائيليــة، وبدعــوة السياســيني اإلرسائيليــني للتدخل 
إلنهــاء املقاطعــة الفلســطينية. واشــتىك املزارعــون أنــه ليــس أمامهــم مجــال 
آخــر لبيــع العجــول املســمنة نظــراً لســيطرة الركتــني االحتكاريتــني عــىل 
ــتقودهم  ــة س ــائر فادح ــم،  خس ــوايش يكلفه ــاظ بامل ــوق، وأن االحتف الس
ــا  ــكل رأس، وم ــف ل ــهرياً للعل ــن 300 شــيكل ش ــالس.7 فضــالً ع ــامً لإلف حت
ــو  ــواء كميــل أب ــة أّن تدخلــت، وقــام الل ــة اإلرسائيلي لبثــت املؤسســة األمني
ركــن، منســق نشــاطات الحكومــة اإلرسائيليــة يف األرايض املحتلــة، بتهديــد 
الحكومــة الفلســطينية بإجــراءات مامثلــة وبــأّن ارسائيــل “لــن تســمح بــأي 

شــكل مــن أشــكال املقاطعــة للبضائــع اإلرسائيليــة”. 8

اســتمر الوضــع عــىل هــذا الحــال غــري املســتقر حتــى أواســط الشــهر األخــري 
ــع  ــأة بالرتاج ــطينية فج ــة الفلس ــت الحكوم ــا قام ــام 2019 عندم ــن الع م
ــوق  ــل إىل الس ــن ارسائي ــل م ــول 4,000 عج ــامح بدخ ــر والس ــن الحظ ع
ــة  ــع الحكوم ــة أّن تراج ــة اإلرسائيلي ــادر األمني ــت املص ــطينية. وادع الفلس
ــد  ــن أّن يفق ــوف م ــبب “التخ ــاء بس ــة ج ــرار املقاطع ــن ق ــطينية ع الفلس
الجمهــور الفلســطيني صــربه إثــر ارتفــاع األســعار”.9  ولكــن املصــادر 
ــلطات  ــع الس ــاق م ــة اتف ــاء نتيج ــر ج ــع الحظ ــدت أّن رف ــطينية أك الفلس

ــة:10  ــود التالي ــن البن ــة تضم اإلرسائيلي

ــل 	  ــل مقاب الســامح باالســترياد الفــوري لعــدد مــن العجــول مــن ارسائي
االفــراج الفــوري أيضــاً عــن نحــو 15 ألــف عجــل اســتوردها فلســطينيون 

مــن الخــارج وتحتجزهــا ارسائيــل يف منشــآت الحجــر عــىل الحــدود.
ــري 	  ــقف غ ــطينيني بس ــام الفلس ــارج ام ــن الخ ــترياد م ــاب االس ــح ب فت

محــدود، واعتبــار ارسائيــل أحــد املصــادر وليــس الوحيــد.11 
موافقة ارسائيل عىل إقامة منشأة حجر صحي فلسطينية.	 
السامح بدخول االنتاج الفلسطيني من البيض اىل السوق االرسائيلية. 	 

املقاطعة اإلرسائيلية والحظر عىل التصدير الفلسطيني

ــاق  ــم االتف ــا ت ــذ م ــزم بتنفي ــل مل تلت ــأّن ارسائي ــطينية ب ــادر الفلس ــد املص تؤك
عليــه، ورمبــا يعــود هــذا إىل أّن الســامح بتصديــر 4,000 رأس وفــر حــالً مؤقتــاً 
ــاح  ــني الجن ــات ب ــزارع، أو بســبب خالف ــة أصحــاب امل ــن حــدة أزم ــف م وخف
املــدين )وزارة الزراعــة( الــذي رعــى االتفــاق والجنــاح العســكري/األمني الــذي 
تزعمــه وزيــر “الدفــاع”، نفتــايل بينــت، والــذي رأى مصلحــة يف املواجهــة عــىل 

الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2019، إحصاءات التجارة الخارجية املرصودة.  -6
7-   أنظر مثال املقالة يف صحيفة “Times of Israel” بتاريخ 19 كانون أول 2019.

8   Haaretz Oct 16, 2019.
)Dec 11, 2019( نقال عن صحيفة هاآرتز  /https://www.arab48.com 9-  موقع

10-   جعفر صدقة، وكالة أنباء وفا 18 شباط 2020.
هــذا يف الواقــع أمــر ينــص عليــه “بروتوكــول باريــس” بوضــوح وال يحتــاج اىل اتفــاق   -11

ــل اىل ضــامن التطبيــق الفعــيل عــىل أرض الواقــع. ــد ب جدي
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2- سوق العمل1 

ــة، حســب تعريــف الجهــاز املركــزي لإلحصــاء، هــي  القــوة البري
عــدد الســكان الذيــن تزيــد أعامرهــم عــىل 15 ســنة. بلغــت القــوة 
ــع  ــة الرب ــخص نهاي ــف ش ــو 3,097.6 أل ــطني نح ــة يف فلس البري
الرابــع 2019. أّمــا القــوى العاملــة، وهــي عــدد األشــخاص العاملــني 
ــون بنشــاط عــن  ــن يبحث ــني )ولكــن فقــط الذي واألشــخاص العاطل
ــك  ــىل ذل ــخص. وع ــف ش ــغ 1,373.9 أل ــد بل ــل(، فلق ــرص العم ف
ــني يقيــس أعــداد  ــة وعــدد العامل ــني القــوى العامل ــإّن الفــارق ب ف
الشــكل 1-2  ألــف شــخص(. ويوّضــح  )نحــو 329.6  العاطلــني 
العالقــة بــني هــذه املتغــريات مــع عــدد الســكان الــكيل نهايــة الربــع 

ــام 2019. ــع يف الع الراب

ــوة  ــة إىل الق ــوى العامل ــبة الق ــكل )2-1( أّن نس ــن الش ــظ م يالح
ــة )وهــي مــا تعــرف باســم “نســبة املشــاركة”( تبلــغ نحــو  البري
44% يف فلســطني. وتعــرّب هــذه النســبة عــن مــدى انخــراط الســكان 
15 ســنة 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 مثــالً 48%. ولكّنهــا منخفضــة 
مقارنــة مــع املســتويات العامليــة، فقــد بلغــت هــذه النســبة يف دول 
أمريــكا الالتينيــة 63%، و61% يف كوريــا الجنوبيــة.2  وهــذا باألســاس 
يعــود انخفــاض مشــاركة النســاء يف ســوق العمــل يف فلســطني )كــام 
تــم نقاشــه بالتفصيــل يف الصنــدوق رقــم 2 يف املراقــب االقتصــادي 

الربعــي عــدد 51(.

توزيع العالة

الربــع الرابــع: ارتفــع عــدد العاملــني يف فلســطني مبقــدار 2% بــني 
ــوزع  ــف.  وت ــل إىل 1,041 أل ــث 2019 ووص ــع والثال ــني الراب الربع

ــح  ــطيني 2020، مس ــاء الفلس ــزي لإلحص ــاز املرك ــم: الجه ــذا القس ــام يف ه ــدر األرق مص  -1
القــوى العاملــة )تريــن أول -كانــون ثــاين، 2019(، الربــع الرابــع 2019.  رام اللــه-

. فلسطني
قاعدة بيانات البنك الدويل.  -2

أبــواب االنتخابــات اإلرسائيليــة. املهــم يف األمــر أّن الحكومــة الفلســطينية 
وجــدت نفســها مضطــرة، يف أواســط الشــهر األول مــن 2020، إىل تجاهــل 
االتفــاق والعــودة إىل تطبيــق الحظــر عــىل اســترياد العجــول مــن ارسائيــل ثانيــة.

ومــا لبثــت األمــور أّن تســارعت بعــد ذلــك، إذ أصــدر وزيــر “الدفــاع” اإلرسائيــيل 
يف 31 كانــون الثــاين قــراراً بحظــر تصديــر املنتجــات الزراعيــة الفلســطينية 
ــف طــن  ــة نحــو 62 أل ــي بلغــت حســب املصــادر اإلرسائيلي ــل )والت إىل ارسائي
وبقيمــة 53 مليــون دوالر يف 2019(. وبعــد أســبوع واحــد ردت وزارة االقتصــاد 
الفلســطينية باملثــل وأصــدرت قــراراً يحظــر اســترياد أربعــة أنــواع مــن البضائــع 
ــدر قيمــة  ــأة. وتق ــاه املعب ــر، واملي ــة، العصائ ــل: الخــروات، الفاكه ــن ارسائي م
ــون  ــل بنحــو 190 ملي املســتوردات الفلســطينية مــن هــذه الســلع مــن ارسائي
ــاع”  ــرار الفلســطيني أصــدرت وزارة “الدف ــايل للق ــوم الت دوالر ســنوياً.12 ويف الي
اإلرسائيليــة قــرارا يحظــر تصديــر البضائــع الفلســطينية إىل/أو عــرب األردن عــىل 
ــا  ــان م ــور رسع ــن 9 شــباط 2020. ولكــن األم ــدءاً م ــل الحظــر ب ــم تفعي أّن يت
هــدأت إذ تــم اإلعــالن بعــد أقــل مــن اســبوعني عــن التوصــل إىل اتفــاق جديــد 

بــني الطرفــني وبــأّن “الحــرب التجاريــة” بينهــام قــد تــم تجاوزهــا. 

12  Haaretz Jan 31, 2020.

تسوية أم مجرد هدنة؟

يف حكــم املؤكــد أّن هــذه مجــرد هدنــة بــني الطرفــني وليســت نهايــة 
“للحــرب التجاريــة”. هــذا ألّن هــدف الحكومــة الفلســطينية املعلــن 
بتقليــص االعتــامد عــىل ارسائيــل لــه انعكاســات اقتصاديــة ليســت بالضئيلــة 
عــىل ارسائيــل خصوصــاً عــىل املــدى القصــري ويف القطاعــات التــي توســعت 
ــة  ــري الجول ــدأت تباش ــد ب ــطينية. ولق ــوق الفلس ــد إىل الس ــاً للتوري خصيص
القادمــة بالظهــور عــرب اإلعالنــات املتباينــة عــن مضمــون االتفــاق األخــري. إذ 
ذكــر وزيــر االقتصــاد الســيد خالــد العســييل يف بيــان صحفــي، أّن االتفــاق 
يتيــح للجانــب الفلســطيني اســترياد العجــول بشــكل مبــارش مــن مختلــف 
دول العــامل دون قيــود واالســترياد مــن ارسائيــل وفــق االحتيــاج، كــام يتيــح 
العمــل عــىل انشــاء مناطــق للحجــر الصحــي يف الضفــة الغربيــة الســتقبال 
املــوايش املســتوردة. باملقابــل اقتــرص ترصيــح وزيــر الدفــاع اإلرسائيــيل عــىل 
أّن رفــع الحظــر عــىل الصــادرات الفلســطينية جــاء أثــر رفــع الفلســطينيني 

للحظــر عــىل اســترياد العجــول مــن ارسائيــل. 13

13  Times of Israel, Feb 20, 2020.

شكل 2-1: عدد السكان والقوة البرشية وعدد العاملني 
يف فلسطني )الربع الرابع 2019(، ألف شخص

شكل 2-2: التوزيع النسبي للعاملني حسب مكان العمل 
وحسب القطاع يف الربع الرابع 2019 )نسبة مئوية(
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هــؤالء حســب مــكان العمــل بــني 60% يف الضفــة الغربيــة و%27 
يف القطــاع و13% عامــل يف إرسائيــل واملســتعمرات )نحــو 135 
ألــف عامــل، و20%منهــم ال يحملــون تصاريــح عمــل(. أّمــا بالنســبة 
لتوزيــع العاملــني حســب قطــاع العمــل يف الربــع الرابــع 2019، فــإّن 
ــع هــذه  ــام، وترتف ــون يف القطــاع الع ــني يعمل نحــو ُخمــس العامل

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

يعــرض الجــدول 2-1 التــوزع القطاعــي للعاملــني الفلســطينيني. 
يتضــح مــن الجــدول أّن الفــارق الرئيس بــني التوزيع مع أو باســتثناء 
ــني يف  ــز العامل ــري ترك ــل واملســتعمرات هــو بتأث ــني يف إرسائي العامل
ــاك(.  ــني هن ــن العامل ــاء والتشــييد )65% م ــل يف قطــاع البن إرسائي
أيضــاً يظهــر الجــدول أّن هنــاك تباينــاً يف التوزيــع النســبي للتشــغيل 
ــة  ــغيل يف الضف ــبة التش ــاع نس ــاع.  إذ أّن ارتف ــة والقط ــني الضف ب
ــه  ــزة( يقابل ــاع غ ــل 6% يف قط ــر )14% مقاب ــة واملحاج يف الصناع
ارتفــاع يف نســبة تشــغيل عــامل قطــاع غــزة يف الخدمــات )55% يف 
قطــاع غــزة مقابــل 34% يف الضفــة(. أخــرياً، تشــري األرقــام إىل التــدين 
ــاء والتشــييد )%3  ــري يف نســبة العاملــني يف قطــاع غــزة يف البن الكب
فقــط(، وهــذا يعــود عــىل الحصــار الصــارم التــي تفرضــه ارسائيــل 
عــىل دخــول مــواد البنــاء اىل القطــاع )أنظــر الصنــدوق عــن القيــود 
عــىل اســترياد املــواد ثنائيــة االســتخدام يف العــدد 57 مــن املراقــب 

االقتصــادي الربعــي(.

األداء الســنوي: ارتفــع عــدد العاملــني مبقــدار 6% بــني العــام 2018 
والعــام 2019 ووصــل إىل 1,010 ألــف عامــل. وتوزعــت زيــادة 
العاملــة بــني 50 ألــف عامــل يف الســوق املحــيل و4 آالف يف إرسائيــل 
ــنوية  ــب الس ــىل النس ــوظ ع ــري ملح ــرأ تغ ــتعمرات.  ومل يط واملس
يف توزيــع العاملــني حســب مــكان العمــل أو حســب النشــاط 
االقتصــادي، وهــي مبجملهــا قريبــة مــن النســب التــي أرشنــا إليهــا 

ــدول 1-2. يف الج

البطالة

الربــع الرابــع: بلــغ عــدد العاطلــني عــن العمــل يف فلســطني 329.6 
ألــف شــخص نهايــة الربــع الرابــع 2019. أمــا معــّدل البطالــة )أي 
نســبة العاطلــني عــن العمــل إىل عــدد األفــراد يف القــوى العاملــة( 
فلقــد وصــل إىل 24% يف الربــع الرابــع 2019، وهــو أدىن بنحــو 
0.2 نقطــة مئويــة عــام كان عليــه يف الربــع املناظــر 2018، وبنحــو 

0.6 نقطــة مئويــة عــن الربــع الســابق. وجــاء االنخفــاض يف معــدل 
البطالــة بــني الربعــني املتناظريــن نتيجــة انخفــاض البطالــة يف 
ــا يف قطــاع  ــل ارتفاعه ــاث، مقاب ــور واإلن ــني الذك ــة ب ــة الغربي الضف

ــور )أنظــر الجــدول 2-2(. غــزة يف أوســط الذك

األداء الســنوي: بلــغ عــدد العاطلــني عــن العمــل يف فلســطني 343.8 
ألــف شــخص يف العــام 2019 )128.7 ألــف شــخص يف الضفــة 
مقابــل 215.1 ألــف شــخص يف القطــاع(. أمــا معــدل البطالــة فلقــد 
وصــل إىل 25.3% وهــو أدىن بنحــو 0.9 نقطــة مئويــة عــام كان عليــه 
يف العــام 2018. وجــاء االنخفــاض يف معــدل البطالــة يف فلســطني بني 
العامــني نتيجــة انخفــاض معــدل البطالــة يف الضفــة الغربيــة مبقــدار 
2.7 نقــاط مئويــة ليصــل إىل 14.6%، مقابــل ارتفاعــه يف قطــاع غــزة 
ــة يف  ــدل البطال ــل إىل 45.1%. ومع ــني ليص ــني مئويت ــدار نقطت مبق
قطــاع غــزة هــو مــن بــني أعــىل معــدالت البطالــة يف العــامل، خاصــة 
ــه مــن  ــاث، إذ وصــل إىل 63.7% وهــو مــا يعنــي أن يف أوســاط اإلن
بــني كل عــر إنــاث مســتعدات للعمــل، أربــع منهــن فقــط يعملــن 

)أنظــر الجــدول 2-2(.

ــغ  ــباب. بل ــني الش ــاص ب ــكل خ ــزة بش ــطني مرتك ــة يف فلس البطال
بــني            أعامرهــم  تــرتاوح  الذيــن  الشــباب  بــني  البطالــة   معــدل 
15-24 ســنة 39%، مقارنــة مــع 14% للفئــة العمرية )35-44 ســنة(، 
ــكل 3-2.  ــح الش ــام يوض ــنة( ك ــة )45-54 س ــة العمري و10% للفئ
ومــن أجــل معلومــات أكــر عــن بطالــة الشــباب راجــع الصنــدوق 
ــل” يف  ــوق العم ــم اىل س ــن التعلي ــباب م ــال الش ــح انتق ــن “مس ع

العــدد 47 مــن املراقــب.

مــن ناحيــة أخــرى، يالحــظ أّن البطالــة تنخفــض مــع ارتفــاع التعليم 
يف أوســاط الذكــور، ولكــن األمــر معكــوس عنــد اإلنــاث. وهــذا يعود 
أساســاً عــىل االرتفــاع الكبــري يف نســبة مشــاركة اإلنــاث املتعلــامت 
يف ســوق العمــل مقارنــة بالذكــور، )أنظــر الشــكل 2-4 وراجــع 
ــذي يوضــح  الصنــدوق عــن رقــم 1 يف العــدد 53 مــن املراقــب وال
أّن ارتفــاع بطالــة اإلنــاث املتعلــامت مقارنــة بغــري املتعلــامت 
ــري يف نســبة  ــاع الكب ــن بســبب االرتف ــن ولك ــس بســبب تعليمه لي

ــل(. مشــاركتهن يف ســوق العم

النشاط االقتصادي

العاملني يف فلسطني مبا فيهم العاملني 

يف ارسائيل واملستعمرات

باستثناء العاملني بإرسائيل 

واملستعمرات

فلسطني فلسطني ارسائيل واملستعمرات قطاع غزةالضفة الغربية

7.16.86.97.07.0الزراعة والصيد والحراجة

14.05.813.011.711.5محاجر وصناعة تحويلية

14.32.864.617.710.8البناء والتشييد

24.921.49.221.923.8التجارة واملطاعم والفنادق

6.08.21.76.06.7النقل والتخزين واالتصاالت

33.755.04.635.740.2خدمات وغريها

100100100100100املجموع

جدول 2-1: التوزيع النسبي للعاملني يف فلسطني حسب النشاط 
االقتصادي يف الربع الرابع 2019 )نسبة مئوية(



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

سلطة النقد الفلسطينية
هيئة سوق رأس املال الفلسطينية

57
معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني (ماس)

اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني
سلطة النقد الفلسطينية

هيئة سوق رأس املال الفلسطينية

57

المراقب االقتصادي، عدد 60 / 2019
8

األجور

الربــع الرابــع: بلــغ متوســط األجــر اليومــي للعاملــني مــن فلســطني 
125.6 شــيكل يف الربــع الرابــع 2019. ولقــد انخفــض متوســط 
األجــر اليومــي بشــكل ملحــوظ لكافــة العاملــني، مبقــدار 11.1 
ــة  ــك نتيج ــاء ذل ــث 2019. وج ــع والثال ــني الراب ــني الربع ــيكل ب ش
ــدار 9.7  ــة مبق ــة الغربي ــني يف الضف ــر العامل ــط أج ــاض متوس انخف
شــيكل، ويف إرسائيــل واملســتعمرات مبقــدار 6.3 شــيكل، مقابــل 
ارتفاعــه يف قطــاع غــزة مبقــدار 6.7 شــيكل.  ويخفــي متوســط األجــر 

ــني: ــري ب ــن الكب ــيكل/يوم( التباي ــطني )125.6 ش يف فلس
1( متوســط أجــر العاملــني يف الضفــة والقطــاع مــن جهــة ومتوســط 
ــن  ــتعمرات م ــل واملس ــني يف إرسائي ــة العامل ــامل الضف ــر ع أج

جهــة أخــرى.
 2( متوسط األجر يف الضفة الغربية واألجر يف قطاع غزة. 

ــل  ــني يف إرسائي ــام الجــدول 2-3 أّن متوســط أجــر العامل ــري أرق تُش
ــني يف  ــر العامل ــط أج ــف متوس ــن ضع ــر م ــغ أك ــتعمرات بل واملس
الضفــة، وأربعــة أضعــاف أجــر العاملــني يف قطــاع غــزة. وكــام 
تشــري األرقــام فــإّن متوســط األجــر يف القطــاع بلــغ 53% فقــط مــن 
ــذ  ــد أخ ــر عن ــعان أك ــان تتس ــل أّن الهوت ــة. ال ب ــتواه يف الضف مس
ــه  ــه دالل األجــر الوســيط عوضــاً عــن املتوســط. واألجــر الوســيط ل
أفضــل مــن املتوســط ألن األخــري يخفــي التبايــن الكبــري بــني العــامل 
ذوي األجــر املرتفــع واألجــر املنخفــض. واألجــر الوســيط هــو األجــر 
ــف  ــه، والنص ــىل من ــر أع ــىل أج ــني ع ــف العامل ــل نص ــذي يحص ال
اآلخــر عــىل أجــر أدىن منــه )أنظــر الشــكل 2-5(. وكــام ذكرنــا ســابقاً 
أّن متوســط األجــر يف القطــاع يبلــغ 53% مــن مســتواه يف الضفــة، 
إال أّن وســيط األجــر يف القطــاع يبلــغ 40% فقــط مــن وســيط األجــر 

ــة )أنظــر الجــدول 3-2(.   يف الضفــة الغربي

شكل 2-3: أعداد العاملني والعاطلني عن العمل يف فلسطني 
حسب الفئة العمرية )ألف شخص( )الربع الرابع 2019(

شكل 2-4: نسب العاملني والعاطلني عن العمل يف فلسطني 
حسب املستوى التعليمي والجنس )الربع الرابع 2019(
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جدول 2-2: معدل البطالة بني األفراد املشاركني يف القوى العاملة يف 
فلسطني حسب املنطقة والجنس )%(

20182019ر4، 2019ر3، 2019ر4، 2018املنطقة/الجنس

الضفة الغربية

13.110.611.314.612.1ذكور

27.225.924.929.325.8إناث

15.813.313.717.314.6املجموع

قطاع غزة

35.939.038.537.939.6ذكور

57.466.457.362.663.7إناث

40.945.142.743.145.1املجموع

فلسطني

20.520.320.622.421.4ذكور

38.842.338.041.941.2إناث

24.224.624.026.225.3املجموع
مالحظــة: أرقــام الجــدول مؤسســة عــىل التعريــف الجديــد للبطالــة الــذي وضعــه الجهــاز املركــزي لإلحصــاء بالتعــاون 
مــع منظمــة العمــل الدوليــة. وينــص التعريــف الضيــق الجديــد عــىل أّن البطالــة تشــمل فقــط األشــخاص الذيــن مل 
يعملــوا خــالل فــرتة اإلســناد وبحثــوا بشــكل جــدي وكانــوا مســتعدين وقادريــن عــىل العمــل. وتبعــا لهــذا تــم اســتثناء 
املحبطــني مــن البحــث عــن عمــل )الذيــن مل يســعوا للعمــل خــالل فــرتة اإلســناد( مــن حســاب البطالــة. وأدى اعتــامد 
مقيــاس البطالــة املنقــح إىل تغيــري بســيط يف معــدل البطالــة يف الضفــة الغربيــة، عــىل عكــس األمــر يف قطــاع غــزة 
حيــث كاّن التغيــري أكــرب نظــراً النتشــار اإلحبــاط مــن ايجــاد عمــل بشــكل أوســع هنــاك )انخفــاض معــدل البطالــة يف 
القطــاع مــن 52.0% اىل 43.2% يف 2018(. قــارن بــني معــدالت املشــاركة والبطالــة حســب املنهــج القديــم والجديــد يف 

امللحــق اإلحصــايئ يف نهايــة املراقــب االقتصــادي الحــايل مــع امللحــق اإلحصــايئ يف العــدد 56 مــن املراقــب.
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جدول 2-3: متوسط ووسيط األجر اليومي بالشيكل للمستخدمني 
معلومي األجر يف فلسطني )الربع الرابع 2019()شيكل(

األجر الوسيط اليوميمتوسط األجر اليوميمكان العمل

118.1100.0الضفة الغربية

62.640.0قطاع غزة

254.8250.8إرسائيل واملستعمرات

125.6100.0املجموع

 
األداء الســنوي: ارتفــع متوســط األجــر اليومــي يف العــام 2019 
مقارنــة بالعــام 2018 مبقــدار 5.6 شــيكل، ليصــل إىل 128.6 شــيكل. 
وجــاء ذلــك نتيجــة ارتفــاع متوســط أجــر العاملــني يف الضفــة مبقدار 
9.5 شــيكل، ويف إرسائيــل واملســتعمرات مبقــدار 11.3 شــيكل، بينــام 
ــام  ــدار 1.9 شــيكل، ك ــزة مبق ــض متوســط األجــر يف قطــاع غ انخف
ــيكل إىل  ــن 100 ش ــطني م ــي يف فلس ــيط اليوم ــر الوس ــع األج ارتف

ــني العامــني )أنظــر الجــدول 4-2(. 103.8 شــيكل ب

جدول 2-4: متوسط ووسيط األجر اليومي بالشيكل للمستخدمني 
معلومي األجر يف فلسطني )2019-2018( )شيكل(

مكان العمل

20182019

متوسط األجر 

اليومي

األجر الوسيط 

اليومي

متوسط األجر 

اليومي

األجر الوسيط 

اليومي

109.4100118.9100الضفة الغربية

63.144.261.240قطاع غزة

243.1250254.4250إرسائيل واملستوطنات

123.0100128.6103.8املجموع

الحد األدىن لألجور

ــل  ــن يتقاضــون أجــراً شــهرياً أق ــع: بلغــت نســبة الذي ــع الراب الرب
مــن 1,450 شــيكل )وهــو مبلــغ الحــد األدىن لألجــور يف فلســطني( 
مــن املســتخدمني بأجــر يف القطــاع الخــاص يف فلســطني خــالل 
الربــع الرابــع 2019 نحــو 31% )35% بــني اإلنــاث، و30% بــني 
الذكــور(. كــام بلــغ متوســط األجــر الشــهري الــذي يتقاضــاه هــؤالء 
727 شــيكل. أّمــا عنــد املقارنــة بــني الضفــة والقطــاع فــإّن 9% مــن 
املســتخدمني بأجــر يف القطــاع الخــاص يف الضفــة الغربيــة يتقاضــون 
ــر  ــزة )أنظ ــاع غ ــل 79% يف قط ــد األدىن مقاب ــن الح ــل م ــراً أق أج

ــدول 5-2(. الج

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

جدول 2-5: عدد ومتوسط أجر العاملني بأجر والذين يتقاضون أقل من الحد األدىن لألجر )ال تشمل 
العاملني يف إرسائيل واملستوطنات( الربع الرابع 2019

عدد املستخدمني بأجر يف القطاع الخاص 

)ألف شخص(

عدد املستخدمني بأجر الذين يتقاضون 

أقل من الحد األدىن )ألف شخص(

متوسط األجر الشهري للذين يتقاضون 

أقل من الحد األدىن )شيكل(

كال الجنسنيإناثذكوركال الجنسنيإناثذكوركال الجنسنيإناثذكور

219462651212241,0949621,027الضفة الغربية

9723120831295666556652قطاع غزة

316693859524119718760727فلسطني

ــن يتقاضــون  ــع عــدد املســتخدمني بأجــر الذي األداء الســنوي: ارتف
ــف  ــة 2019 إىل 109 أل ــف نهاي ــن 105 أل ــن الحــد األدىن م ــل م أق
نهايــة 2018 )بنســبة زيــادة 4%، موزعــة بــني 17% يف الضفــة 
ــور، إذ  ــني الذك ــاع هــذا ب ــز معظــم االرتف و12% يف القطــاع(. وترك
ــر  ــط األج ــغ متوس ــام بل ــا. ك ــو تقريب ــام ه ــاث ك ــدد اإلن ــي ع بق

ــيكل. ــؤالء 753 ش ــاه ه ــذي يتقاض ــهري ال الش

عالة األطفال

ــة األطفــال )10-17 ســنة( يف الربــع  الربــع الرابــع: انخفضــت عامل
الرابــع 2019 يف فلســطني مقارنــة مــع الربــع الســابق بشــكل 
ــن  ــال الذي ــدد األطف ــاميل ع ــن اج ــت إىل 3.2% )م ــف ووصل طفي
ــع  ــع 3.3% يف الرب ــة م ــنة( مقارن ــني 10-17 س ــم ب ــرتاوح أعامره ت
ــل  ــة مقاب ــة الغربي ــني 4.5% يف الضف الســابق. وتوزعــت النســبة ب
1.4% يف قطــاع غــزة )أنظــر الصنــدوق 3 يف العــدد 53 مــن املراقــب 

ــال يف فلســطني(. ــة األطف ــل حــول عامل ــن التحلي ــد م ملزي

األداء الســنوي: ارتفعــت بشــكل طفيــف نســبة عاملــة األطفــال يف 
الضفــة الغربيــة مــن 4% إىل 4.3% بــني عامــي 2018 و2019، بينــام 
بقيــت النســبة عــىل حالهــا تقريبــا دون تبديــل يف قطــاع غــزة خــالل 

نفــس الفــرتة.
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صندوق 2: العمل يف ارسائيل: مكاسب عىل املدى القصري ومثالب عىل املدى الطويل

دافــع الباحــث يوهانــس أجباهــي، مــن جامعــة “هومبولــدت” يف 
برلــني، عــن أطروحــة دكتــوراه بعنــوان “العوائــق عــىل حركيــة التجــارة 
والعمــل يف مناطــق النــزاع: تحليــل عــىل امتــداد االقتصــاد مــع تطبيــق 
عــىل االقتصــاد الفلســطيني”.1  ولتربيــر اختيــار موضــوع األطروحــة 
ــة  ــاتية املتعلق ــارات السياس ــاملة للخي ــريات الش ــث أّن التأث ــر الباح ذك
بالعمــل والتجــارة عــىل االقتصــاد الفلســطيني مل تــدرس مبــا فيــه الكفايــة، 
ــل  ــت هــذا املوضــوع اعتمــدت التحلي ــي تناول وأّن معظــم األبحــاث الت
ــم  ــن تقدي ــز ع ــذي يعج ــكيل ال ــل ال ــىل التحلي ــرصت ع ــي أو اقت الوصف
صــورة مفصلــة لآلثــار املرتاكبــة واملتعــددة للخيــارات السياســاتية. وعــىل 
الرغــم مــن أّن عنــوان األطروحــة يذكــر اقتصــاد فلســطني، إال أّن التحليــل 
اقتــرص عــىل الضفــة الغربيــة حــرصاً. وعــزى املؤلــف هــذا إىل أّن الحظــر 
ــل كان شــامالً خــالل  ــزة للعمــل يف ارسائي ــال عــامل قطــاع غ ــىل انتق ع

ــل.  ــة التــي غطاهــا التحلي الفــرتة الزمني

أهداف وبنية األطروحة

سعى الباحث يف أطروحته إىل تحقيق عدد من األهداف: 
ــاذج  ــتخدامها يف من ــن اس ــة ميك ــة ومرتابط ــات متكامل ــدة بيان ــر قاع أوالً، تطوي
ــاد  ــىل اقتص ــة ع ــات االقتصادي ــار السياس ــم آث ــة لتقيي ــاكاة الرياضي املح
الضفــة الغربيــة )وهــو مــا يعــرف باســم مصفوفــة الحســاب االجتامعــي، 
أو SAM(. ثــم تعريــف وصياغــة النمــوذج الريــايض الــذي يصــور رشوط 
ســوق العمــل يف الضفــة الغربيــة، والــذي يســمح مبالحقــة آثــار التبــدالت 
السياســاتية عــىل بقيــة املتغــريات يف االقتصــاد )أي تطويــر منــوذج يعــرف 

بإســم CGE القتصــاد الضفــة الغربيــة(.
ــاً، اســتخدام قاعــدة البيانــات والنمــوذج الريــايض لتحليــل تأثــريات التبــدل  ثاني
يف عــدد عــامل الضفــة الذيــن يعملــون يف ارسائيــل عــىل اقتصــاد الضفــة 

الغربيــة يف املــدى القصــري أوالً ثــم عــىل املــدى الطويــل. 2
ثالثــاً، دراســة أثــر تغيــري النظــام التجــاري الحــايل )االتحــاد الجمــريك مــع ارسائيل( 

عــىل اقتصــاد الضفــة الغربية.  

الباحــث  خصــص  صفحــة(،   293( فصــول   10 األطروحــة  تضمنــت 
الفصــول الثالثــة األوىل لعــرض نظــري ملنهجيــة بنــاء مصفوفــات الحســاب 
ــع  ــل الراب ــدم الفص ــة. وق ــام الرياضي ــوازن الع ــاذج الت ــي ومن االجتامع
ــة  ــرض لطبيع ــع ع ــة م ــة الغربي ــاد الضف ــة اقتص ــن بني ــة ع ــورة عام ص
القيــود التــي يعــاين منهــا بحكــم العالقــة مــع ارسائيــل. الفصــالن 
الالحقــان تــم تخصيصهــام لتطويــر مصفوفــة الحســاب االجتامعــي وبنــاء 
النمــوذج الريــايض األكــر تالؤمــاً مــع طبيعــة ســوق العمــل يف الضفــة. 
ــدل  ــوذج للتب ــاكاة النم ــج املح ــة نتائ ــة الالحق ــول الثالث ــت الفص وتناول
ــدل  ــل، والتب ــدى القصــري والطوي ــل عــىل امل ــني يف ارسائي ــدد العامل يف ع
يف النظــام التجــاري. أخــرياً خصــص الباحــث الفصــل العــارش للتوصيــات 

ــاكاة. ــج املح ــوء نتائ ــىل ض ــاتية ع السياس

نتائج التحليل  

بعــد صياغــة مصفوفــة الحســاب االجتامعــي والنمــوذج الريــايض واختبار 
مالمئتــه تحــت الفرضيــات املختلفــة لســوق العمــل، قــام الباحــث 

1 Johanes Agbahey, ”Barriers to Trade and Labour Mobility in Conflict-Affected 
Regions: An Economy-Wide Analysis with Applications to the Palestinian 
Economy“. October 2018. https://edoc.hu-berlin.de/handle/18452/20371

الحــظ أن الفــرق بــني املــدى القصــري والطويــل يتمثــل يف تبايــن الفرضيــات التــي تحكــم   -2
أداء ســوق العمــل الفلســطيني عــىل املــدى القصــري والطويــل يف النمــوذج الريــايض. 

بالتطبيــق التجريبــي للنمــوذج )أو مــا يعــرف بإســم محــاكاة النمــوذج( 
ــة عــىل الســؤالني التاليــني: لإلجاب

ــدى يف حــال  ــة امل ــدى وطويل ــة قصــرية امل ــار االقتصادي أوالً، ماهــي اآلث
ــذي  ــتوى ال ــل إىل املس ــني يف ارسائي ــة العامل ــامل الضف ــدد ع ــع ع ارتف
ــاكاة  ــج املح ــرت نتائ ــة يف 1999؟ أظه ــة الثاني ــل االنتفاض ــه قب كان علي
أّن هــذا ســيرتك أثــراً إيجابيــاً عــىل اقتصــاد الضفــة الغربيــة عــىل املــدى 
ــاض  ــاج، وانخف ــتهالك واإلنت ــاع االس ــس يف ارتف ــوف ينعك ــري، وس القص
ملحــوظ ملســتوى البطالــة )نتيجــة زيــادة التشــغيل يف ارسائيــل وارتفــاع 
التشــغيل املحــيل أيضــاً(. وبالتقديــر الكمــي فــإّن محــاكاة النمــوذج تتــم 
عــرب افــرتاض زيــادة تشــغيل عــامل الضفــة يف ارسائيــل بنســبة 36% عــن 
مســتواه يف ســنة األســاس )2011(. أدت هــذه املحــاكاة إىل انخفــاض 
معــدل البطالــة مــن 17.3% إىل 10.9%. كــام شــهد الناتــج املحــيل 
اإلجــاميل للضفــة ارتفاعــاً حقيقيــاً بنســبة 3.6%، وطــرأ تحســن عــىل رفــاه 

ــط.  ــبة 5.5% باملتوس ــالت بنس العائ

لكــن الصــورة تختلــف عــىل املــدى الطويــل، حيــث تبــدأ عــوارض “املــرض 
ــاع  ــل إىل ارتف ــل إىل ارسائي ــال العم ــؤدي انتق ــور.3  إذ ي ــدي” بالظه الهولن
األجــور يف الضفــة. ومــع تدفــق كميــات كبــرية مــن الدخــل مــن ارسائيــل 
يــؤدي هــذا إىل تقليــص حوافــز العمــل واإلنتاج يف قطــاع البضائــع التبادلية 
)Tradable Goods( وانتقــال العمــل إىل القطاعــات غــري التبادليــة يف 
الضفــة. ويرتافــق ارتفــاع األجــور مــع ارتفــاع يف القيمــة الحقيقيــة لســعر 
الــرصف، وهــو مــا ينعكــس يف تدهــور تنافســية صــادرات الضفــة اىل العــامل 
ــل اىل أّن  ــدى الطوي ــىل امل ــار ع ــي لآلث ــر الكم ــل التقدي ــي. وتوص الخارج
ــاج املحــيل يف الضفــة ســوف ينخفــض بنســبة 2.1% باملتوســط، وأّن  اإلنت
ــي،  ــرصف الحقيق ــاع ســعر ال ــراً بارتف ــر تأث ــة ســيكون األك قطــاع الصناع
وأّن الناتــج املحــيل اإلجــاميل ســوف يتقلــص بنســبة 1.1%. باملقابــل فــإّن 
تدفــق الدخــل اإلضــايف مــن ارسائيــل ســوف يســمح مبزيــد مــن االســتهالك 

للعائــالت وســيؤدي إىل زيــادة الرفــاه بنســبة 1.8% باملتوســط. 

ثانيــاً، مــا هــو النظــام التجــاري األفضــل للضفــة الغربيــة؟ قــام الباحــث 
ــع النظــام الحــايل )االتحــاد الجمــريك  ــة م مبحــاكاة ســيناريوهني باملقارن
مــع ارسائيــل(، األول يتــم فيــه إلغــاء التعرفــة الجمركيــة عىل كافة الســلع 
املســتوردة مــن كافــة الــدول )مبــا فيهــا ارسائيــل(، والثــاين يتــم فيــه فــرض 
ــواردات  ــق بشــكل موحــد عــىل ال ــة نســبياً تطب ــة عالي ــات جمركي تعرف
مــن مختلــف الــدول، مبــا فيهــا ارسائيــل أيضــاً. توصلــت النتائــج إىل أّن 
الســيناريو األول هــو األفضــل بالعالقــة مــع صــايف الزيــادة يف الرفــاه، وأّن 
ــة  ــة الكلي ــؤرشات االقتصادي ــة امل ــن كاف ــؤدي إىل تحس ــة ي ــاء التعرف إلغ
ــة مــن 17.3% إىل%5.9،  ــة مــع الوضــع الحــايل: انخفــاض البطال باملقارن
وزيــادة اإلنتــاج بنســبة 13.3%، وارتفــاع ايــراد الحكومــة بنســبة %6.4 
عــىل الرغــم مــن خســارة ايــرادات التعرفــة، ومنــو رفــاه العائــالت بنســبة 
ــاين  ــيناريو الث ــا الس ــة(. أم ــالت الغني ــح العائ ــز لصال ــع تحي 19.9% )م
فيرتافــق مــع انخفــاض يف الناتــج املحــيل اإلجــاميل بنســبة 8.4% مقارنــة 
ــة  ــات تجاري ــة عالق ــل إىل أّن اقام ــايل. ويتوصــل التحلي ــام الح ــع النظ م
ــع  ــيقود إىل وض ــال( س ــرة مث ــارة ح ــاق تج ــل )اتف ــع ارسائي ــة م تفضيلي
ــيل  ــج املح ــاض يف النات ــيقود اىل انخف ــاين )س ــيناريو الث ــن الس ــل م أفض
بنســبة 3.5% فقــط(، ولكــن إىل وضــع أســوأ مــن الســيناريو األول نظــراً 
ألّن ارسائيــل ســتبقى الريــك التجــاري األكــر أهميــة للضفــة الغربيــة. 
ولكــن الباحــث يعــرتف بــأّن االنفــكاك مــن االتحــاد الجمــريك مــع ارسائيل 

ــم  ــرف باس ــذي يع ــادي ال ــرف االقتص ــات الظ ــوارض وتبع ــرض أوىف لع ــل ع ــن أج 3-   م
“املــرض الهولنــدي” ميكــن مراجعــة املراقــب االقتصــادي الربعــي العــدد 55.
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3- املالية العامة1

اإليرادات العامة 

ــة، وإّن مل  ــات صعب ــطينية تحدي ــة الفلس ــة الحكوم ــهدت موازن ش
تكــن غــري مســبوقة، خــالل العــام 2019. وجــاء هــذا نتيجــة توقــف 
تحويــالت املقاصــة مــن ارسائيــل خــالل الفــرتة مــن شــباط وحتــى 
ــىل  ــالت ع ــف التحوي ــس توق ــي أّن ينعك ــن الطبيع ــول. وكان م أيل
ــاع الســنة. وميكــن  ــني أرب ــات ب ــرادات والنفق ــوزع املنتظــم لإلي الت
ــأت  ــي لج ــراءات الت ــالت واإلج ــف التحوي ــببات توق ــة مس مراجع
إليهــا الحكومــة للتعامــل مــع فقــدان نحــو نصــف ايراداتهــا 

ــي. ــادي الربع ــب اإلقتص ــن املراق ــدد 57 م ــهرية يف الع الش

اإليرادات العامة 

الربــع الرابــع: بلــغ صــايف اإليــرادات العامــة واملنــح يف الربــع الرابــع 
ــاً  ــذا انخفاض ــل ه ــيكل. وميث ــار ش ــو 4.3 ملي ــام 2019 نح ــن الع م
ــة  ــع الســابق، وارتفاعــاً بنحــو 28%، مقارن ــة بالرب بنحــو 3% مقارن
بالربــع املناظــر 2018. وجــاء االنخفــاض بشــكل رئيــس نتيجــة 
ــة املقدمــة يف هــذا  الرتاجــع الكبــري يف املنــح واملســاعدات الخارجي
ــا  ــدول 3-1(. أم ــر الج ــو 35% )أنظ ــابق، بنح ــة بالس ــع مقارن الرب
ــو  ــة من ــق نتيج ــد تحق ــر فلق ــع املناظ ــع الرب ــة م ــاع باملقارن االرتف
صــايف اإليــرادات العامــة بنحــو 54%، ويعــود الســبب الرئيــي 
ــه  ــم مبوجب ــذي ت ــيل ال ــب اإلرسائي ــع الجان ــاق م ــك إىل االتف يف ذل
تحويــل إيــرادات املقاصــة عــن األشــهر املاضيــة مــن العــام نفســه، 
ــو 1.6 اىل 3  ــن نح ــة، م ــالت املقاص ــادة تحوي ــا أدى إىل زي ــو م وه

ــار شــيكل.  ملي

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

البيان 

20182019

الربع 
الرابع

إجايل 
العام

الربع 
الثالث

الربع 
الرابع

إجايل 
العام

679.41,840.5517.5292.41,776.4دعم املوازنة

4101,090.1278.7107.3876.3منح عربية

269.4750.0238.8185.1900.1الدول األخرى 

)30.8(156.1571.1107.7114.7التمويل التطويري

إجاميل املنح 
واملساعدات

835.52,411.6625.2407.11,745.6

ــيكل إىل  ــون ش ــوايل 448.1 ملي ــغ بح ــادة مبل ــع األول )2019( إع ــالل الرب ــم خ * ت
ــا    ــو م ــابقة، وه ــة س ــة أمريكي ــاب منح ــالق حس ــة إلغ ــة األمريكي القنصلي

انعكــس يف قيمــة املنــح لدعــم املشــاريع التطويريــة التــي ظهــرت وكأنهــا تراجعــت 
بنحــو 354.4 مليــون شــيكل. 

مالحظة: األرقام بني األقواس سالبة

باملقابــل شــهد صــايف اإليــرادات العامــة ارتفاعــاً بنحــو 3% مقارنــة 
بالربــع الســابق، إىل 3.9 مليــار شــيكل. ويعــود هــذا االرتفــاع 
بشــكل رئيــي إىل ارتفــاع إيــرادات املقاصــة أيضــا بنحــو %6، 
ــىل ذات مســتواها يف  ــة ع ــة املحلي ــرادات الجباي ــتقرت إي ــام اس في
الربــع الســابق، نحــو 1 مليــار شــيكل. وتحقــق هــذا نتيجــة ارتفــاع 
مصــدر البيانــات يف هــذا الجــزء هــو: وزارة املاليــة، التقاريــر املاليــة الشــهرية للعــام 2019:   -1

العمليــات املاليــة – اإليــرادات والنفقــات ومصــادر التمويــل )كانــون أول، 2019(.

ميكــن أّن يتيــح لالقتصــاد الفلســطيني خيــارات تجاريــة أفضــل وأرحــب 
عــىل املــدى الطويــل، وأّن النمــوذج الريــايض املطبــق يعجــز عــن التقــاط 

هــذا النــوع مــن املزايــا )ص 206(.

التوصيات

ــرص  ــادة ف ــإّن زي ــة ف ــو يف الضف ــارات النم ــرص وخي ــة ف بظــل محدودي
العمــل يف ارسائيــل ترتافــق مــع ارتفــاع يف الرفــاه، ولكــن مــن املهــم الحــد 
مــن آثــار املــرض الهولنــدي. وميكــن تحقيــق ذلــك بفــرض رضيبــة عــىل 
أجــور العاملــني يف ارسائيــل واســتخدام حصيلــة هــذه الريبــة لتشــجيع 
الدوليــة.  الســوق  البضائــع يف  تنافســية  االســتثامر املحــيل وصيانــة 
ــن  ــل وتحــد م ــة العمــل يف ارسائي ــص جاذبي ــة إىل تقل وســتؤدي الريب
ــق  ــام يتعل ــا في ــيل. أم ــة عــىل ســوق العمــل اإلرسائي ــة الهيكلي االعتامدي
ــري ســعر رصف  ــة تأث ــد عــىل أهمي ــإّن الباحــث يؤك بالنظــام التجــاري ف
العملــة الحقيقــي عــىل السياســة التجاريــة وإىل الحاجــة للســيادة عــىل 
ــة أعــىل  ــة توفــري حامي ســعر الــرصف باملســتقبل، كــام يشــري إىل امكاني
ــاب  ــىل حس ــيكون ع ــذا س ــن ه ــة ولك ــواد الغذائي ــة وامل ــاع الزراع لقط

ــاه املســتهلكني.  رف

نتائج متوقعة ولكن منهجية متقدمة وقاعدة بيانات شاملة 

تعيــد نتائــج وتوصيــات الدراســة مــا توصلــت إليــه الدراســات األخــرى 
مــن وجــود تعــارض )عالقــة تضاديــة( بــني تصديــر العمــل إىل ارسائيــل 
وتصديــر البضائــع والخدمــات إىل العــامل الخارجــي. التحليــل الحــايل يقول 
باختصــار أّن الزيــادة يف تصديــر العمــل إىل ارسائيــل يــؤدي إىل تحســن يف 
رفــاه )اســتهالك( العائــالت عــىل املــدى القصــري والطويــل أيضــاً، إال أنهــا 
تقــود عــىل املــدى الطويــل إىل تقليــص النمــو االقتصــادي نتيجــة التأثــري 
ــد  ــام تؤك ــة. ك ــة وتدهــور التنافســية الدولي ــاع األجــور املحلي عــىل ارتف
ــة  ــدالت تعرف ــع مع ــزي )NDTR(، م ــري التميي ــاري غ ــام التج أّن النظ
متدنيــة، هــو النظــام األمثــل للدولــة الصغــرية ذات املــوارد املحــدودة. 

عــىل الرغــم مــن أّن األطروحــة مل تتوصــل إىل نتائــج مفاجئــة أو توصيــات 
ــة منــاذج  ــات صياغ ــة ألدبي ــة نوعي ــا تشــكل اضاف ــودة، إال أنه غــري معه
ــي  ــاب االجتامع ــة الحس ــطيني. إذ أّن مصفوف ــاد الفلس ــة لإلقتص رياضي
ــق  ــتخدامها يف تطبي ــن اس ــي ميك ــث، والت ــا الباح ــي طوره )SAM( الت
منــاذج اقتصاديــة بديلــة، هــي مــن األكــر شــموالً وتفصيــالً التــي 
ــا 83  ــاب )منه ــن 376 حس ــون م ــة. إذ تتك ــاد الضف ــا القتص ــم وضعه ت
مجموعــة ســلعية و49 نشــاط و59 عامــل انتــاج(. ويحظــى القطــاع 
ــاك  ــة مجموعــات ســلعية وأربعــة نشــاطات. وهن ــا بثامني الزراعــي فيه
ــزكاة.  ــات ال ــح وملدفوع ــة للرب ــري الهادف ــات غ ــاص للمؤسس ــاب خ حس
وتصــور املصفوفــة ســلوك العائــالت عــرب 110 مجموعــات مختلفــة.4  مــن 
ــذي وضعــه الباحــث هــو  ــكيل ال ــوازن ال ــإّن منــوذج الت ــة أخــرى ف ناحي
واحــد مــن أفضــل النــامذج القتصــاد الضفــة الغربيــة مــن جهــة الرتكيــز 
ــار  ــني االعتب ــوذج بع ــذ النم ــل. إذ أخ ــوق العم ــىل س ــاص ع ــكل خ بش
تــرذم )Segmentation( ســوق العمــل الفلســطيني، ووجــود البطالــة 
 )Multiplier( وتأثــري الضــارب ،)يف االقتصــاد )يف تحليــل املــدى القصــري
عــىل دخــل العــامل العاملــني يف ارسائيــل. كــام وفــرت األطروحــة مراجعــة 
ــاء مصفوفــات الحســاب االجتامعــي ومنــاذج  وعرضــاً شــامالً ملنهجيــة بن

ــوازن العــام.    الت

ــذه  ــي ه ــاب االجتامع ــة الحس ــن مصفوف ــالً م ــل تفصي ــخة أق ــث نس ــتخدم الباح اس  -4
عنــد تطبيــق النمــوذج الريــايض الــذي قــام بصياغتــه. وتتضمــن النســخة املصغــرة 183 
ــة  ــة مصَنف ــة أرسي ــع 20 مجموع ــاط، م ــلعية و36 نش ــة س ــا 84 مجموع ــاب، منه حس

ــة. ــري االجتامعي ــن املعاي ــدد م ــل وع ــتوى الدخ ــب مس حس



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

سلطة النقد الفلسطينية
هيئة سوق رأس املال الفلسطينية

57
معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني (ماس)

اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني
سلطة النقد الفلسطينية

هيئة سوق رأس املال الفلسطينية

57

المراقب االقتصادي، عدد 60 / 2019
12

اإليــرادات الريبيــة بنســبة 7% لتصــل إىل 0.7 مليــار شــيكل، 
مقابــل انخفــاض اإليــرادات غــري الريبيــة بنحــو 13%، لتصــل إىل 

ــكل 1-3(. ــر الش ــيكل )أنظ ــار ش ــوايل 0.3 ملي ح

األداء الســنوي: انخفــض صــايف اإليــرادات العامــة واملنــح يف العــام 
ــار  ــة مــع العــام 2018، ليصــل إىل 13.5 ملي 2019 بنحــو 9% مقارن
شــيكل، نتيجــة انخفــاض كافــة بنــود اإليــرادات. إذ شــهدت املنــح 
واملســاعدات الخارجيــة انخفاضــاً ملحوظــاً بنســبة 28%، لتبلــغ 
حــوايل 1.7 مليــار شــيكل. كــام انخفضــت إيــرادات املقاصــة بنحــو 
3%، لتبلــغ حــوايل 7.9 مليــار شــيكل. وانخفضــت إيــرادات الجبايــة 
ــار شــيكل، حيــث  ــة بنحــو 10%، لتصــل مــا يقــارب 4.3 ملي املحلي
تراجعــت اإليــرادات الريبيــة بنســبة 9%، لتبلــغ حــوايل 2.7 مليــار 
ــغ  ــة بنســبة 17%، لتبل ــرادات غــري الريبي شــيكل، وتراجعــت اإلي
حــوايل 1.3 مليــار شــيكل. وشــكلت اإليــرادات الريبيــة 63% مــن 
إيــرادات الجبايــة املحليــة يف العــام 2019، مقابــل حصــة %29 

ــة )أنظــر الجــدول 2-3(. ــرادات غــري الريبي لإلي

جدول 3-2: اإليرادات والنفقات للحكومة الفلسطينية لألعوام 
2018 و2019 )أساس نقدي(

20182019البند

14,819.513,458.9 صايف اإليرادات العامة واملنح

12,407.911,713.3إجايل صايف اإليرادات

 4,315.93,844.5اإليرادات املحلية واالرجاعات الريبية

8,091.97,868.8اجاميل إيرادات املقاصة

14,142.213,353.9اجايل النفقات

5,946.65,977.3النفقات واألجور

6,220.25,920.5نفقات غري األجور واملدفوعات املخصصة

967.31,138.2صايف اإلقراض

1,008.1711.8النفقات التطويرية

النفقات العامة2 

ــع  ــع الراب ــع: ارتفــع اإلنفــاق العــام الفعــيل خــالل الرب ــع الراب الرب
مــن العــام 2019 بنحــو 57%، مقارنــة بالربــع الســابق ليبلــغ حــوايل 
5 مليــار شــيكل. ونتــج هــذا عــن ارتفــاع اإلنفــاق عــىل بنــد األجــور 
والرواتــب بنحــو 91% )مبقــدار الضعــف( إىل حــوايل 2.4 مليــار 
شــيكل، ويعــود الســبب الرئيــس يف هــذا االرتفــاع إىل تســديد فاتورة 
ــع، باإلضافــة إىل  األجــور والرواتــب بشــكل كامــل خــالل هــذا الرب
تســديد حــوايل 689.8 مليــون شــيكل مــن متأخــرات الرواتــب 
ــري األجــور  ــات غ ــام ارتفعــت نفق ــاع الســابقة. ك واألجــور يف األرب
بنحــو 48% إىل 2 مليــار شــيكل. باملقابــل انخفــض صــايف اإلقــراض 
ــع  ــة م ــا باملقارن ــيكل. أم ــار ش ــوايل 0.3 ملي ــغ ح ــبة 23% ليبل بنس
الربــع املناظــر 2018 فلقــد ارتفــع اإلنفــاق الفعــيل يف الربــع الرابــع 
بنســبة 29%. وجــاء هــذا نتيجــة ارتفــاع فاتــورة الرواتــب واألجــور 
بنســبة 63%، ونفقــات غــري األجــور بنســبة 17% وصــايف اإلقــراض 

بنســبة 16%. )أنظــر الشــكل 2-3(.
قامــت وزارة املاليــة بتعديــل نظــام تســجيل بنــد الرواتــب واألجــور يف املوازنــة، اذ عوضــا عــن   -2
تســجيلها يف الشــهر الالحــق عــىل دفعهــا باتــت اآلن تســجل يف موازنــة الشــهر ذاتــه. ونتــج عــن 
هــذا أن الربــع الرابــع 2019 شــهد تســجيل دفــع الرواتــب واألجــور 4 مــرات عوضــا عــن 3. ولقــد 
قمنــا هنــا باالقتصــار عــىل تســجيل الرواتــب واألجــور 3 مــرات فقــط خــالل الربــع الرابــع حتــى 

تســتقيم مقارنــة النفقــات بــني أربــاع الســنة وبــني العــام 2019 والعــام الســابق.

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

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

األداء الســنوي: انخفضــت النفقــات العامــة الفعليــة بنحــو %3 
ــار  ــوايل 13.7 ملي ــغ ح ــام 2018، لتبل ــة بالع ــام 2019 مقارن يف الع
ــس  ــد نف ــاً عن ــب تقريب ــور والروات ــات األج ــتقرت نفق ــيكل. اس ش
ــغ  ــو 1%(، لتبل ــف بنح ــاع طفي ــابق )ارتف ــام الس ــتواها يف الع مس
حــوايل 6 مليــار شــيكل. كــام انخفضــت نفقــات غــري األجــور بنحــو 
ــات  ــك انخفضــت النفق ــار شــيكل، كذل ــغ حــوايل 5.7 ملي 7%، لتبل
التطويريــة بنســبة 29%، لتبلــغ حــوايل 0.7 مليــار شــيكل. باملقابــل 
ارتفــع صــايف اإلقــراض بنســبة 18%، ليبلــغ حــوايل 1.1 مليار شــيكل، 
فيــام بلغــت املدفوعــات املخصصــة حــوايل 260.3 مليــون شــيكل، 
ــام 2018 )أنظــر  ــون شــيكل خــالل الع ــة بحــوايل 166.1 ملي مقارن

ــدول 2-3(. الج

الفائض/العجز املايل

ــح )صــايف( نحــو %85  ــة واملن ــرادات العام ــع: شــكلت اإلي ــع الراب الرب
ــة  ــع. أي أّن عجــز املوازن مــن اإلنفــاق العــام الفعــيل خــالل هــذا الرب
عــىل األســاس النقــدي بلــغ 15% خــالل الربــع الرابــع. أمــا عــىل أســاس 

اإللتــزام فلقــد كان العجــز أعــىل، نحــو 32% )أنظــر الجــدول 3-3(.
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أدت التطــورات عــىل جانبــي اإليــرادات والنفقــات العامــة الفعليــة 
خــالل الربــع الرابــع 2019، إىل عجــز يف الرصيــد الــكيل قبــل املنــح 
ــار شــيكل )أو مــا نســبته 7.5% مــن  واملســاعدات بحــوايل 1.2 ملي
الناتــج املحــيل اإلجــاميل(. وســاهمت املنــح واملســاعدات الخارجيــة 
يف تخفيــض هــذا العجــز إىل حــوايل 0.8 مليــار شــيكل )عــىل 
األســاس النقــدي( وهــو مــا يعــادل نحــو 4.9% مــن الناتــج املحــيل 
اإلجــاميل )أنظــر الشــكل 3-3(. أمــا عجــز الرصيــد الــكيل قبــل املنــح 
واملســاعدات عــىل أســاس االلتــزام فقــد بلــغ نحــو 2 مليــار شــيكل، 

مقابــل نحــو 1.6 مليــار شــيكل بعــد املنــح واملســاعدات.

الجدول 3-3: عجز املوازنة عىل األساس النقدي وأساس 
اإللتزام يف الربع الرابع والعام 2019 )مليون شيكل(

البند
2019الربع الرابع 2019

التزامنقديالتزامنقدي

3,862.42,961.011,713.312,383.2اإليرادات العامة 

407.1407.11745.61745.6املنح واملساعدات الخارجية

5,021.94,921.113,747.816,863.9النفقات

الرصيد قبل املنح 
واملساعدات الخارجية

)1,159.5()1,960.1()2,034.5()4,480.7(

الرصيد بعد املنح 
واملساعدات الخارجية 

)752.4()1,553.0()288.9()2,735.1(

نسبة اإليرادات العامة 
واملنح اىل النفقات )%(

%85%68%98%84

  	 االرقام بني األقواس سالبة

األداء الســنوي: غطــت اإليــرادات العامــة واملنــح )صــايف( نحــو %98 
مــن اإلنفــاق الفعــيل يف العــام 2019 )أســاس نقــدي( مقارنــة بنحــو 
105% يف العــام 2018. باملقابــل بلــغ العجــز عــىل أســاس اإللتــزام 
ــر  ــام 2018 )أنظ ــع 8% يف الع ــة م ــام 2019 مقارن ــالل الع 16% خ

الجــدول 3-3(. 

ــو 2  ــاعدات نح ــح واملس ــل املن ــكيل قب ــد ال ــز يف الرصي ــغ العج بل
مليــار شــيكل يف العــام 2019 )مــا نســبته 3.4% مــن الناتــج املحــيل 
ــد  ــار شــيكل يف العــام 2018. وق ــة بنحــو 1.7 ملي اإلجــاميل(، مقارن
ســاهمت املنــح واملســاعدات الخارجيــة يف تخفيــض هــذا العجــز إىل 
ــار شــيكل يف العــام 2019 )عــىل األســاس النقــدي(  حــوايل 0.3 ملي

شكل 3-3: الرصيد املايل الحكومي )أساس نقدي( 
نسبة إلجايل الناتج املحي االسمي )%(

وهــو مــا يعــادل نحــو 0.5% مــن الناتــج املحــيل، مقارنــة بفائــض 
ــد  ــز الرصي ــا عج ــام 2018. أم ــيكل يف الع ــار ش ــو 0.7 ملي ــغ نح بل
ــغ  ــد بل ــزام فق ــاس االلت ــىل أس ــاعدات ع ــح واملس ــل املن ــكيل قب ال
4.5 مليــار شــيكل يف العــام 2019، مقارنــة بنحــو 3.8 مليــار شــيكل 
ــذا  ــض ه ــاعدات يف تخفي ــح واملس ــاهمت املن ــام 2018، وس يف الع
العجــز إىل نحــو 2.7 مليــار شــيكل يف العــام 2019، مقارنــة بعجــز 

ــار شــيكل يف العــام الســابق )أنظــر الجــدول 3-3(. 1.4 ملي

املتأخرات الحكومية

الربــع الرابــع: انخفضــت املتأخــرات املرتتبــة عــىل الحكومــة خــالل 
الربــع الرابــع 2019 بشــكل كبــري مقارنــة بالربــع الســابق واملناظــر، 
لتبلــغ حــوايل 43.5 مليــون شــيكل، مقارنــة بنحــو 1.1 مليــار شــيكل 
يف الربــع الســابق، ونحــو 804.3 مليــون شــيكل يف الربــع املناظر. ومل 
تشــكل هــذه املتأخــرات ســوى حــوايل 1% مــن إجــاميل اإليــرادات 
العامــة واملنــح خــالل هــذا الربــع. وتوزعــت املتأخــرات خــالل هــذا 
ــيكل،  ــون ش ــو 490.2 ملي ــور بنح ــري األج ــرات غ ــني متأخ ــع ب الرب
ومتأخــرات النفقــات التطويريــة 144.4 مليــون شــيكل، واإلرجاعــات 
ــة  ــرات املرتتب ــاض يف املتأخ ــود االنخف ــيكل. ويع ــة 57.3 ش الريبي
عــىل الحكومــة خــالل هــذا الربــع نتيجــة قيــام الحكومــة بتســديد 
جــزء كبــري مــن االلتزامــات املرتتبــة عليهــا، باإلضافــة إىل ســداد بعض 

جدول 3-4: املتأخرات املرتتبة عىل الحكومة الفلسطينية
)مليون شيكل(

  	 األرقام بني أقواس هي أرقام سالبة.

البيان
20182019

2019الربع الرابعالربع الثالثالربع الثاينالربع األول2018الربع الرابع

19.1110.138.517.619.657.3133.0ارجاعات رضيبية

673.3)689.8(94.1476.9359.9593.6409.6األجور والرواتب

468.91,086.5333.4556.7492.7490.21,873.0نفقات غري األجور 

237.6294.9105.0130.8122.9144.4503.1النفقات التطويرية

67.0)45.6(108.275.127.69.9)15.4(مدفوعات مخصصة

804.32,076.6911.91,326.31,054.743.53,249.4إجاميل املتأخرات
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ــب  ــورة األجــور والروات ــع فات ــم دف ــد ت مــن متأخــرات ســابقة. فق
بشــكل كامــل خــالل هــذا الربــع، باإلضافــة إىل ســداد حــوايل 689.8 
ــل  ــع كام ــم دف ــك ت ــن املتأخــرات الســابقة. كذل ــون شــيكل م ملي
املدفوعــات املخصصــة باإلضافــة لســداد حــوايل 45.6 مليــون شــيكل 
ــذا  ــالل ه ــة خ ــت الحكوم ــام متكن ــد. ك ــذا البن ــرات ه ــن متأخ م
الربــع مــن ســداد نحــو 608.8 مليــون شــيكل مــن متأخــرات غــري 
االجــور والنفقــات التطويريــة واإلرجاعــات الريبيــة البالغــة نحــو 

692 مليــون شــيكل )أنظــر الجــدول 4-3(. 

األداء الســنوي: بلــغ إجــاميل املتأخــرات املرتتبــة عــىل الحكومــة يف 
العــام 2019 حــوايل 3.2 مليــار شــيكل، مقارنــة مــع 2.1 مليار شــيكل 
يف العــام 2018 وهــو مــا يشــكل ارتفاعــاً بنســبة 56%. وتوزعــت، 
بــني متأخــرات نفقــات غــري األجــور مبــا يقــارب 1.9 مليــار شــيكل، 
ومتأخــرات األجــور والرواتــب بنحــو 0.7 مليــار شــيكل، ومتأخــرات 
النفقــات التطويريــة بنصــف مليــار شــيكل، ومتأخــرات املدفوعــات 
املخصصــة واإلرجاعــات الريبيــة، بحــوايل 0.2 مليــار شــيكل. وعــىل 
ذلــك بلغــت املتأخــرات الصافيــة املرتاكمــة مــع نهايــة العــام 2019 
ــار دوالر )أنظــر  ــا يعــادل 3.9 ملي ــار شــيكل، أو م حــوايل 14.5 ملي
الجــدول 3-4 وراجــع الصنــدوق عــن تطــور املتأخــرات 2019-2012 

يف هــذا العــدد مــن املراقــب ملزيــد مــن التفصيــل(. 

جدول 3-5: الدين العام الحكومي )مليون شيكل(

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

البيان
20182019

الربع الرابعالربع الثالثالربع الثاينالربع األولالربع الرابع

5,034.04,668.05,628.86,200.25,451.8الدين الحكومي املحيل

4,983.34,617.35,578.26,149.65,401.2املصارف

50.750.750.650.650.6مؤسسات عامة

3,882.13,744.33,783.73,950.24,210.2الدين الحكومي الخارجي

8,916.18,412.29,412.510,150.49,662.0الدين العام الحكومي

45.341.157.337.531.6الفوائد املدفوعة

16.4%17.1%15.5%13.6%14.6%نسبة الدين العام إىل الناتج املحيل* االسمي

الدين العام الحكومي

الربــع الرابــع: انخفــض الديــن العــام الحكومــي )مقومــاً بالشــيكل( 
نهايــة الربــع الرابــع 2019، بنحــو 5% مقارنــة بالربــع الســابق ليبلــغ 
نحــو 9.7 مليــار شــيكل. وجــاء هــذا نتيجــة انخفــاض الديــن املحــيل 
مقابــل ارتفــاع الديــن الخارجــي بنســبة 6.5%. وبلغــت فوائــد 
ــون شــيكل،  ــع حــوايل 31.6 ملي ــن املدفوعــة خــالل هــذا الرب الدي
منهــا 26.4 مليــون شــيكل فوائــد مدفوعــة عــىل الديــن املحــيل و5.2 

مليــون شــيكل عــىل الديــن الخارجــي.

األداء الســنوي: ارتفــع الديــن العــام بنحــو 420 مليــون شــيكل بــني 
نهايــة 2019 و2018، أو بنســبة 8%، ليبلــغ حــوايل 9.7 مليار شــيكل. 
ــج املحــيل اإلجــاميل االســمي.  ــن النات ــل هــذا نحــو 16.4% م وميث
وتــوزع الديــن بــني 56% للديــن املحــيل مقابــل نحــو 44% حصــة 
ــور  ــن تط ــدوق ع ــدول 3-5 والصن ــر الج ــي3  )أنظ ــن الخارج الدي

الديــن العــام 2012-2019 يف هــذا العــدد مــن املراقــب(.

انخفضــت مديونيــة الحكومــة مقومــًة بالــدوالر نهايــة الربــع الرابــع 2019 بنحــو   -3
4.1%مقارنــة بالربــع الســابق، فيــام ارتفعــت بنحــو 18% بــني نهايــة العامــني، اىل حــوايل 
ــريات  ــيكل اىل تغ ــدوالر وبالش ــري بال ــب التغ ــن يف نس ــود التباي ــون دوالر. ويع 2.8 ملي

ــيكل. ــل الش ــدوالر مقاب ــعر رصف ال س

ــتناداً إىل  ــام اس ــن الع ــص الدي ــتوى وخصائ ــدوق مس ــذا الصن ــاول ه يتن
ــع  ــاول توزي ــام يتن ــهرية. ك ــة الش ــر املالي ــة -التقاري ــات وزارة املالي بيان
الديــن بــني محــيل وخارجــي والفوائــد املســتحقة عليهــام، باإلضافــة إىل 

ــة الفلســطينية.  ــىل الحكوم ــة ع املتأخــرات املرتتب

الدين العام الحكومي

أظهــر الديــن الحكومــي الفلســطيني ميــالً لالســتقرار عــىل مبلــغ يــرتاوح 
بــني 2.3-2.5 مليــار دوالر خــالل الفــرتة 2012-2018.  ولكــن الديــن 
ارتفــع مــع نهايــة العــام 2019 ليبلــغ نحــو 2.8 مليــار دوالر )9.7 مليــار 
ــاميل.  ــيل اإلج ــج املح ــن النات ــو 16.4% م ــك نح ــكل بذل ــيكل(، ليش ش
وحــدث هــذا نتيجــة توقــف تحويــالت املقاصــة خــالل العــام مــام دفــع 
ــا.  ــض التزاماته ــاء ببع ــرصيف للوف ــاع امل ــن القط ــتدانة م ــة لالس الحكوم

صندوق 3:  تطور الدين العام واملتأخرات عىل الحكومة الفلسطينية 2019-2012

وعنــد النظــر يف مكونــات الديــن الحكومــي بشــقيه، الداخــيل والخارجــي، 
ــنوات  ــالل الس ــتقراً خ ــل مس ــي ظ ــي الخارج ــن الحكوم ــر أّن الدي يظه
املاضيــة عنــد نحــو مليــار دوالر تقريبــاً، باســتثناء ارتفــاع بســيط يف العــام 
ــي بقيمــة 175  ــك القطــري الوطن ــن البن ــدم م ــرض مق 2019، نتيجــة ق
مليــون دوالر، ليصــل الديــن الخارجــي آنــذاك إىل نحــو 1.2 مليــار دوالر.
ــيل  ــي املح ــن الحكوم ــذب الدي ــظ تذب ــك، يالح ــن ذل ــس م ــىل العك وع
ــل  ــر التموي نظــراً الرتباطــه بالوضــع املــايل للحكومــة ومــدى تدفــق وتوف
الــالزم )خاصــة إيــرادات املقاصــة(. ويعــود نحــو 99% مــن الديــن املحــيل 
الحكومــي اىل املصــارف العاملــة يف فلســطني، إذ تعتمــد الحكومــة بشــكل 
أســايس عــىل القطــاع املــرصيف لتمويــل التزاماتهــا عنــد عجــز الرصيــد الــكيل. 
ويوضــح الشــكل 1 عالقــة االرتبــاط الطرديــة بــني الديــن املحــيل الحكومــي 
والعجــز يف الرصيــد الــكيل للموازنــة )بعــد املنــح واملســاعدات الخارجيــة(.
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ــن  ــد ع ــبة تزي ــيل بنس ــن مح ــني دي ــي ب ــام الحكوم ــن الع ــوزع الدي ت
النصــف، نحــو 55% باملتوســط خــالل 2012-2019، وبنســبة تعــادل 
ــن الحكومــي  ــام يســتقطع الدي ــج املحــيل االجــاميل، بين 9.2% مــن النات
ــاميل.  ــيل االج ــج املح ــن النات ــبة 7.1% م ــو 45%، وبنس ــي نح الخارج

الدين الحكومي املحي

تشــكل املصــارف املصــدر األســايس للديــن الحكومــي املحــيل كــام ذكرنــا. 
ويتــوزع هــذا الديــن بــني قــروض، وجــاري مديــن، وقــروض هيئــة 
ــة الديــن املحــيل  ــة وزارة املاليــة. ويوضــح الجــدول 1 بني البــرتول بكفال
ــه  ــأّن معظم ــيل ب ــن املح ــف الدي ــنوات 2012-2019. ويتص ــالل الس خ
ديــن قصــري األجــل، حيــث شــكلت القــروض باإلضافــة إىل الجــاري 
ــا  ــن نحــو 59% مــن إجــاميل االقــرتاض مــن املصــارف. يضــاف إليه مدي
ــروض قصــرية  ــا ق ــرتول )نظــراً ألنه ــة الب ــروض املمنوحــة لهيئ نســبة الق
االجــل أيضــاً( والتــي بلغــت نحــو 19% باملتوســط مــن إجــاميل االقــرتاض. 
باملقابــل بلغــت حصــة القــروض طويلــة األجــل نحــو 22% مــن إجــاميل 

ــن املصــارف )أنظــر الجــدول 1(. ــرتاض م االق

شكل )1(: تطور الدين العام والعجز يف رصيد املوازنة الكي 
)مليون دوالر(

جدول )1(: الدين الحكومي املحي خالل الفرتة 2012-2019 )مليون دوالر(

جدول )2(: توزع الدين الحكومي الخارجي 2012-2019 )مليون دوالر(

 

السنة
املصــارفالدين املحي

القروض

جاري مدين
قروض هيئة البرتول 

)قصرية االجل(
قروض مؤسسات 

عامة أخرى
نسبة الدين املحي 

اىل الناتج املحي طويلة 

االجل

قصرية 

االجل

20121,384.81,376.6336.6382.0480.3177.68.2%11.3

20131,267.61,253.0298.2363.1366.3225.414.6%9.4

20141,1281,114.6465.3165.7302.7180.913.4%8.1

20151,466.51,453.1674.9124.0433.5220.713.4%10.5

20161,439.81,426.2704.6112.3382.7226.613.6%9.3

20171,501.21,486.2673.0141.4424.9246.915.0%9.3

20181,337.91,324.4503.9134.1448.323813.5%8.2

20191,577.11,562.5342.2601.4315.5303.414.6%9.2

20122013201420152016201720182019

629630.1620.9618.4606564.4563.4739.1- املؤسسات العربية

522.5523.9517.4518512.4513513513صندوق األقىص

56.857.956.95656.114.314.214.2الصندوق العريب 

175-------البنك القطري الوطني

49.748.346.644.437.537.136.236.9البنك االسالمي للتنمية

338.5342.5347.7337.4329.8342.3339.1336.3- املؤسسات الدولية 

290.2283.6276.7269.5266.1269270.9272.7البنك الدويل

25.836.148.145.141.150.744.239بنك االستثامر األورويب

3.132.72.52.32.32.12صندوق التطوير الزراعي

19.419.820.220.320.320.321.922.4صندوق األوبك

130.3136120.2114.9108.2135.3129.2142.5- القروض الثنائية

91.99684.475.87383.779.878.2اسبانيا

33.234.630.534.135.251.649.464.3إيطاليا

5.25.45.350000الصني

1,097.81,108.61,088.81,070.71,0440.01,0420.01,031.71,217.9إجايل الدين الخارجي 
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ونظــرا ألّن الجــزء األكــرب مــن إيــرادات ونفقــات الحكومــة الفلســطينية 
تتــم بعملــة الشــيكل اإلرسائيــيل، تعتمــد الحكومــة عــىل االقــرتاض 
بالشــيكل اإلرسائيــيل، وتتجنــب االقــرتاض بالعمــالت األخــرى، يف محاولــة 
ــهيالت  ــبة التس ــت نس ــرصف. إذ بلغ ــعار ال ــات أس ــب تقلب ــا لتجن منه
ــهيالت  ــاميل التس ــن إج ــارب 73% م ــا يق ــيكل م ــة الش ــة بعمل االئتامني

ــام 2019.   ــة الع ــة نهاي ــىل الحكوم ــة ع القامئ

الدين الحكومي الخارجي

ميتــاز الديــن الحكومــي الخارجــي بــأّن معظمــه طويــل األجــل، بعكــس الديــن 
الحكومــي املحــيل، وهــو أقــرب للمنــح والهبــات. وشــكلت نســبة الديــن 
ــل  ــام 2019. وميي ــي يف الع ــن الحكوم ــاميل الدي ــن إج ــو 44% م ــي نح الخارج
الديــن الحكومــي الخارجــي، كــام ذكــر ســابقاً إىل االســتقرار، لكــن أزمــة أمــوال 
املقاصــة خــالل العــام 2019 أدت إىل ارتفاعــه بنســبة 18% عن الســنة الســابقة. 
وتعــود أعــىل القــروض يف 2019 إىل قــرض مقــدم مــن صنــدوق األقــىص بقيمــة 
ــون دوالر.  ــة 272.7 ملي ــدويل بقيم ــك ال ــن البن ــرض م ــون دوالر، وق 513 ملي

ويوضــح الجــدول 2 توزيــع الديــن الخارجــي عــىل الجهــات املختلفــة. 

الفوائد عىل الدين العام

ــن  ــىل الدي ــتحقة ع ــة واملس ــد املدفوع ــة الفوائ ــدول 3 قيم ــرض الج يع
الحكومــي خــالل االعــوام 2012-2019. ويتضــح مــن الجــدول بــأّن 

جدول )4(: املتأخرات املرتاكمة خالل الفرتة 2012-2019 )مليون دوالر(

جدول )3(: الفوائد املدفوعة واملستحقة عىل الحكومة خالل الفرتة 2012-2019 )مليون شيكل( 

20122013201420152016201720182019

86.5247171228.1284.1277242.7167.5الفوائد املدفوعة 

71.7223158214.7276.5273239.2148.3     الدين املحيل

14.823.613.213.447.64.83.519.2     الدين الخارجي

324.8198.6178.29296.2273.8235.2187.9-الفوائد املستحقة

306.1183.5160.5282.8269.4229169.5-     الدين املحيل

18.715.117.7913.44.46.218.4-     الدين الخارجي

الفوائد املدفوعة/ 
املستحقة )%(

-%76%86.1%127.9%95.9%101.2%103.2%89.1

20122013201420152016201720182019
إجايل املتأخرات 

املرتاكمة

4.118.230.637.4344.9-128.48.939.586.0 اإلرجاعات الريبية

412.6106.7156.0155.5132.0161.9133.5183.41,441.6 االجور والرواتب

537.4176.9190.4143.2136.1131.3108.0113.91,537.2مساهامت اجتامعية

96.685.8260.4262.0312.7275.5175.5286.51,755.1استخدام السلع والخدمات

174.151.413.112.630.138.614.3110.4444.6تحويلية

1.63.15.45.47.210.55.38.046.3رأساملية صغرى

3.05.721.6-0.9-12.93.3-21.57.9الفائدة

161.618.498.853.3121.6112.079.9140.9786.5 النفقات التطويرية

23.640.130.131.317.7142.8مدفوعات مخصصة 

1,512.3472.8771.6728.7778.9777.1575.4904.06,520.7اإلجاميل

280.8237.4562.7682.1432.4425.52,620.9دفعات عىل متأخرات سابقة

1,512.3472.8490.8491.3216.294.9143.0478.43,899.8صايف املتأخرات املرتاكمة

ــة  ــك الخاص ــة بتل ــداً مقارن ــة ج ــي متدني ــن الخارج ــىل الدي ــد ع الفوائ
ــي  ــي الخارج ــن الحكوم ــة الدي ــك إىل طبيع ــزى ذل ــيل ويع ــن املح بالدي
ــر  ــون. وتظه ــه للدي ــنة من ــروض الحس ــح والق ــرب للمن ــو أق ــذي ه ال
البيانــات انــه بالرغــم مــن ارتفــاع الديــن العــام الحكومــي خــالل العــام 
2019، إال أن الفوائــد املدفوعــة عــىل هــذا الديــن تراجعــت خــالل نفــس 
الفــرتة، نظــراً لالزمــة املاليــة التــي عانــت منهــا الحكومــة )أزمــة تحويــل 
إيــرادات املقاصــة( بــا إلضافــة إىل تراجــع معــدالت الفائــدة عامليــاً. وقــد 
بلغــت الفوائــد املدفوعــة فعليــاً كنســبة مــن الفوائــد املســتحقة، خــالل 

ــيل.  ــىل املح ــوايل 88% ع ــام 2019، ح الع

الدين العام واملتأخرات املرتاكمة عىل الحكومة

ــة الســداد عــىل الحكومــة ولكنهــا غــري  املتأخــرات هــي التزامــات واجب
مســددة، وهــي بهــذا املعنــى قريبــة الشــبه بالديــون. وتظهــر البيانــات 
ــة  ــت نهاي ــة بلغ ــىل الحكوم ــة ع ــرات املرتاكم ــة املتأخ ــمية أّن قيم الرس
العــام 2019 حــوايل 3.9 مليــار دوالر. وشــكلت متأخــرات اســتخدام 
الســلع والخدمــات الجــزء األكــرب مــن إجــاميل املتأخــرات املرتاكمــة 
ــة  عــىل الحكومــة )نحــو 27%(، تالهــا متأخــرات املســاهامت االجتامعي
ــام  ــاً )22%( ك ــب ثالث ــور والروات ــأخرات األج ــاءت متـ ــام ج )24%(، في
يوضــح الجــدول 4. وعــىل الرغــم مــن الرتاجــع يف تراكــم املتأخــرات بــني 
ســنوات 2016-2018، إال أّن قيمتهــا تضاعفــت بحلــول نهايــة عــام 2019 

ــار شــيكل.    ــغ 3.9 ملي ــل ســت ســنوات، لتبل ــة مبســتواها قب مقارن

* تشمل متأخرات السنوات السابقة
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ــيل  ــام إىل الناتــج املح ــن الع ــبة الدي ــمية أّن نس ــات الرس تظهــر البيان
ــة العــام 2019  ــغ مــع نهاي ــداد الفــرتة لتبل اإلجــاميل تراجعــت عــىل امت
مــا يقــارب مــن 16.4% )موزعــة بــني 9.2% للديــن الحكومــي املحــيل، 
و7.1% للديــن الحكومــي الخارجــي(. غــري أّن الصــورة تتغــري عنــد أخــذ 
مبالــغ املتأخــرات بعــني االعتبــار. إذ ترتفــع نســبة الديــن املرتتــب عــىل 
الحكومــة، عنــد اضافــة املتأخــرات، لتصــل اىل 39.2% مــن الناتــج املحــيل 
اإلجــاميل يف 2019 كــام يتضــح مــن الشــكل 2. وتجــدر اإلشــارة إىل 
ــوى  ــبة القص ــىل أّن النس ــص ع ــطيني ين ــام الفلس ــن الع ــون الدي أّن قان

ــن هــي %40. ــا للدي املســموح به

 

       
   وسيم صايف، سلطة النقد الفلسطينية

شكل )2(: الدين العام الحكومي واملتأخرات الحكومية املرتاكمة كنسبة 
من الناتج املحي اإلجايل )%(

4- القطاع املايل املرصيف1 

يعمــل يف فلســطني أربعــة عــر مرصفــاً، منها ســبعة محليــة. وتقدم 
هــذه املصــارف خدماتهــا مــن خــالل 370 فرعــاً ومكتبــاً، منهــا 312 
يف الضفــة الغربيــة و58 يف قطــاع غــزة. ارتفعــت موجــودات القطــاع 
ــع  ــة بالرب ــو 3.0% مقارن ــع 2019 بنح ــع الراب ــة الرب ــرصيف نهاي امل
الســابق، وبنحــو 10.5% مقارنــة بالربــع املناظــر مــن العــام 2018. 

لتبلــغ حــوايل 17.8 مليــار دوالر )أنظــر الجــدول 1-4(. 

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

   

البيان*
20182019

الربع 
الرابع

الربع 
األول

الربع 
الثاين

الربع 
الثالث

الربع 
الرابع

16,125.016,503.216,690.117,303.517,825.5إجايل األصول

8,432.38,569.58,941.68,947.99,039.1التسهيالت االئتامنية املبارشة

األرصدة لدى سلطة النقد 
واملصارف

3,763.73,712.93,534.53,870.54,329.1

محفظة األوراق املالية 
واالستثامرات

1,385.51,362.21,382.11,373.71,406.4

1,582.61,711.41,620.81,883.61,939.6النقدية واملعادن الثمينة

960.91,147.21,211.11,227.71,111.2املوجودات األخرى

16,125.016,503.216,690.117,303.517,825.5إجايل الخصوم

ودائع الجمهور )ودائع غري 
مرصفية( **

12,227.312,394.412,591.413,025.513,384.7

1,912.01,931.41,956.01,942.41,985.2حقوق امللكية

أرصدة سلطة النقد واملصارف 

)ودائع مرصفية(
1,033.61.116.81,041.71,151.31,274.2

269.5361.3363.5408.9392.5املطلوبات األخرى

682.5699.3737.5775.5789.0املخصصات واإلهالك
* البنود يف الجدول هي باإلجاميل )تشمل املخصصات(.

** الودائع غري املرصفية تشمل ودائع القطاع الخاص وودائع القطاع العام.
ــة  ــباط 2020، امليزاني ــطينية، ش ــد الفلس ــلطة النق ــم: س ــذا القس ــات يف ه ــدر البيان مص  -1

املجمعــة للمصــارف، قامئــة األربــاح والخســائر، وقاعــدة بيانــات ســلطة النقــد.

التسهيالت االئتانية

الربــع الرابــع: شــهد الربــع الرابــع 2019 ارتفــاع التســهيالت االئتامنيــة 
بنحــو 1% مقارنــة بالربــع الســابق، لتبلــغ نحــو 9,039 مليــون دوالر 
)51% مــن إجــاميل موجــودات الجهــاز املــرصيف(. وجــاء هــذا التحســن 
ــادة  ــة زي ــية نتيج ــة أساس ــة بدرج ــهيالت االئتامني ــة التس يف محفظ
التســهيالت املمنوحــة للقطــاع العــام بنحــو 6.5% لتبلــغ 1,558 مليون 
دوالر. باملقابــل تراجعــت التســهيالت املمنوحــة للقطــاع الخــاص 
ــون دوالر. وحصــل القطــاع  ــت إىل 7,481 ملي ــف ووصل بشــكل طفي
ــة )نحــو %83  ــن التســهيالت االئتامني الخــاص عــىل حصــة األســد م
ــام  ــام. ك ــل 17% حصــة القطــاع الع ــن إجــاميل التســهيالت(، مقاب م
ــة عــىل نحــو 90% مــن إجــاميل االئتــامن،  اســتحوذت الضفــة الغربي
مقارنــة بنحــو 10% حّصــة قطــاع غــزة. أمــا مــن حيــث نــوع االئتــامن 
ــغ  ــة لتبل ــة االئتامني ــة املحفظ ــىل هيكلي ــروض ع ــيطرت الق ــد س فق
حصتهــا نحــو 84% مــن إجــاميل التســهيالت، مقارنة بنحــو 15% حّصة 
تســهيالت الجــاري املديــن. أّمــا عــىل صعيــد العملــة، فلقــد حافظــت 
املحفظــة االئتامنيــة عــىل هيكليهــا باســتحواذ الــدوالر عــىل الحّصــة 
األكــرب بنســبة 43%، مقارنــة بنحــو 40% حّصــة الشــيكل، ونحــو %15 

حّصــة الدينــار األردين )أنظــر الشــكل 1-4(.

ارتفعــت قيمــة التســهيالت االئتامنيــة بــني الربعــني املتالحقــني 
مبقــدار 91.2 مليــون دوالر، وتحقــق ذلــك نتيجــة ارتفاع التســهيالت 
املمنوحــة للقطــاع العــام بنســبة 7% )ما يعــادل 95.2 مليون دوالر(. 
كــام ارتفعــت التســهيالت االئتامنيــة املمنوحــة لقطــاع متويــل رشاء 
ــك  ــون دوالر(، كذل ــادل 55.9 ملي ــا يع ــبة 18% )م ــيارات بنس الس
ارتفعــت التســهيالت املمنوحــة لقطــاع الخدمــات بنســبة 6% )مــا 

يعــادل 53.3 مليــون دوالر( كــام يوضــح الشــكل 2-4.

ــني 2018 و2019  ــة ب ــهيالت االئتامني ــت التس ــنوي: ارتفع األداء الس
ــاع التســهيالت املمنوحــة للقطــاع الخــاص  بنحــو 7%، نتيجــة الرتف
بنحــو 5%، وارتفاعهــا للقطــاع العــام بشــكل ملحــوظ، بنســبة %18.
ــد ارتفعــت قيمــة  ــكل هــذه التســهيالت، فق ــق بهي ــام يتعل ــا في أّم
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ــن  ــاري املدي ــهيالت الج ــع تس ــل تراج ــبة 9%، مقاب ــروض بنس الق
بنســبة 3%. وعــىل مســتوى العملــة، شــهدت التســهيالت االئتامنيــة 
بالشــيكل ارتفاعــاً ملحوظــاً بنســبة 18%، وبالدينــار بنســبة %4 
والعمــالت األخــرى بنســبة 5%، بينــام تراجعــت التســهيالت بالدوالر 
بنســبة 0.2%.  وقــد شــكلت التســهيالت االئتامنيــة نحــو 53% مــن 
ــل 52% يف  ــام 2019 مقاب ــمي يف الع ــاميل اإلس ــيل اإلج ــج املح النات
العــام 2018. ولقــد شــهدت هــذه النســبة ارتفاعــاً مســتمراً خــالل 
الســنوات املاضيــة، وكانــت ال تزيــد عــىل 42% نهايــة العــام 2015.

القروض املتعرثة 

ــاً يف  ــام 2019 ارتفاع ــن الع ــع م ــع الراب ــهد الرب ــع: ش ــع الراب الرب
مســتوى القــروض املتعــرة لــدى القطــاع املــرصيف بنســبة 3% )مــا 
يعــادل 11 مليــون دوالر( مقارنــة بالربــع الســابق. ووصــل الرصيــد 
ــا  ــو م ــون دوالر، وه ــو 358.6 ملي ــرة نح ــروض املتع ــاميل للق اإلج

ــروض )أنظــر الشــكل 3-4(. ــن إجــاميل الق ــادل 4% م يع
 

ــة،  ــارة العام ــاع التج ــني 29% يف قط ــرة ب ــروض املتع ــت الق توزع
لقطــاع   %16 ونحــو  واإلنشــاءات،  العقــارات  قطــاع  يف  و%21 
القــروض االســتهالكية، وتوزعــت النســبة املتبقيــة )34%( عــىل 
ــروض  ــوزع الق ــوص ت ــا بخص ــرى. أم ــة األخ ــات االقتصادي القطاع
ــي  ــات أن ثلث ــرت البيان ــد أظه ــر، فق ــرتة التع ــب ف ــرة بحس املتع
ــة  ــرصيف )66%( مصنف ــاع امل ــدى القط ــاً ل ــرة تقريب ــروض املتع الق
ــن  ــة 12% م ــروض دون النموذجي ــكلت الق ــني ش ــائر، يف ح كخس
ــا  ــكوك يف تحصيله ــروض املش ــا الق ــرة، أم ــروض املتع ــاميل الق إج

شــكلت نحــو %22.2

يف مســتوى  حــاداً  ارتفاعــاً  العــام 2019  الســنوي: شــهد  األداء 
القــروض املتعــرة لــدى القطــاع املــرصيف بنســبة 40% )مــا يعــادل 
102.2 مليــون دوالر( مقارنــة بالعــام 2018، لتصــل قيمتهــا إىل 
358.6 مليــون دوالر مقارنــة بنحــو 278 مليــون يف العــام 2018.

األرصدة لدى سلطة النقد واملصارف 

الربــع الرابــع: ســجلت األرصــدة لــدى ســلطة النقــد واملصــارف منــواً 
للربــع الثــاين عــىل التــوايل، إذ ارتفعــت بنســبة 12% مقارنــة بالربــع 
الســابق لتبلــغ 4,328.1 مليــون دوالر. وجــاء هــذا نتيجــة منــو 
ــدى املصــارف يف الخــارج بنســبة 10%، ومنــو األرصــدة  األرصــدة ل
لــدى ســلطة النقــد بنســبة 17%، ومنــو األرصــدة بــني املصــارف يف 

فلســطني بنســبة 2% )أنظــر الشــكل 4-4(.

ــارف  ــد واملص ــلطة النق ــدى س ــدة ل ــجلت األرص ــنوي: س األداء الس
ــة  ــبة 15% مقارن ــت بنس ــام 2019، إذ ارتفع ــاً يف الع ــوا ملحوظ من
بالعــام 2018، وجــاء هــذا نتيجــة منــو األرصــدة لــدى املصــارف يف 
ــد بنســبة  ــدى ســلطة النق الخــارج بنســبة 15%، ومنــو األرصــدة ل

ــبة %10. ــطني بنس ــارف يف فلس ــني املص ــدة ب ــو األرص 16%، ومن

 

2-  تصنــف القــروض بحســب فــرتات التعــر تبعــا لتعليــامت ســلطة النقــد إىل )1( التســهيالت 
ــدة 91 إىل 180  ــات عــىل موعــد ســدادها م ــي ف ــة وهــي التســهيالت الت دون النموذجي
يومــا )2( التســهيالت املشــكوك يف تحصيلهــا وهــي تلــك التــي فــات عــىل موعــد تســديدها 
ــات عــىل موعــد  ــي ف ــك التســهيالت الت ــا )3( الخســائر وهــي تل مــدة 181 إىل 360 يوم

ســدادها 360 يومــاً فأكــر.

شكل 4-1: إجايل التسهيالت االئتانية املبارشة )مليون دوالر(

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

شكل 4-3: الرصيد اإلجايل للقروض املتعرثة )مليون دوالر(، 
ونسبتها من إجايل القروض )نسبة مئوية(

الودائع

ــون  ــي املك ــة( ه ــري املرصفي ــة وغ ــع )املرصفي ــع: الودائ ــع الراب الرب
ــع  ــت إىل 82% يف الرب ــبة وصل ــات، بنس ــب املطلوب ــم يف جان األه
الودائــع  ارتفاعــاً يف إجــاميل  الربــع  الرابــع 2019. شــهد هــذا 
ــار دوالر.  ــع الســابق ليصــل إىل 14.7 ملي ــة بالرب بنســبة 3% مقارن
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شكل 4-4: هيكل أرصدة سلطة النقد واملصارف )نسبة مئوية( اســتحوذت ودائــع الجمهــور عــىل نحــو 91% مــن إجــاميل الودائــع 
ودائــع  تركــز  اســتمرار  البيانــات  الربــع. وتظهــر  خــالل هــذا 
الجمهــور يف الضفــة الغربيــة )بنســبة 90% مــن اإلجــاميل( مقابــل 
10% يف قطــاع غــزة. كــام بلغــت حّصــة القطــاع الخــاص 96% مــن 
هــذه الودائــع، مقابــل 4% للقطــاع العــام. واســتحوذ الــدوالر عــىل 
ــو %22  ــيكل، ونح ــل 36% للش ــور، مقاب ــع الجمه ــن ودائ 39% م
للدينــار األردين، ونحــو 3% لباقــي العمــالت. أخــرياً، شــكلت الودائــع 
ــت  ــام بلغ ــور، في ــع الجمه ــاميل ودائ ــن إج ــو 36% م ــة نح الجاري
حّصــة ودائــع التوفــري واآلجلــة نحــو 33% و31% مــن إجــاميل 

ــكل 5-4(. ــر الش ــوايل )أنظ ــىل الت ــور ع ــع الجمه ودائ
 

ــو %11  ــام 2019 بنح ــع يف الع ــاميل الودائ ــع إج ــنوي: ارتف األداء الس
مقارنــة بالعــام 2018. ومل يطــرأ تغيــري جوهــري عــىل توزيــع الودائــع 
بــني القطــاع العــام والخــاص، أو توزعهــا بحســب العمــالت، أو توزعهــا 
الجغــرايف بــني الضفــة والقطــاع، أو توزعهــا حســب نــوع الوديعــة. وقد 
ــج املحــيل اإلجــاميل  ــع الجمهــور نحــو 78.5% مــن النات شــكلت ودائ

االســمي نهايــة العــام 2019 مقارنــة بنحــو 75.1% يف العــام 2018.

أرباح املصارف 

الربــع الرابــع: شــهد صــايف دخــل املصــارف يف نهايــة الربــع الرابــع 
ــغ  ــع الســابق ليبل ــة بالرب مــن العــام 2019 منــواً بنســبة 2% مقارن
ــن  ــم م ــىل الرغ ــو ع ــزى ســبب النم ــون دوالر. ويع نحــو 40.2 ملي
ــرب  ــكل أك ــات بش ــع النفق ــبة 3% إىل تراج ــرادات بنس ــع اإلي تراج

ــدول 2-4(.  ــر الج ــبة 4% )أنظ بنس

األداء الســنوي: شــهد صــايف دخــل املصــارف يف العــام 2019 تراجعــاً 
حــاداً بنســبة 11% مقارنــة بالعــام 2018 ليبلــغ نحــو 164.2 مليــون 
دوالر. ويعــزى ســبب الرتاجــع إىل منــو النفقــات بوتــرية أعــىل مــن 
النمــو يف اإليــرادات، إذ ارتفعــت النفقــات بنحــو 9% مقابــل ارتفــاع 

بنحــو 5% يف اإليــرادات )أنظــر الجــدول 2-4(.

شكل 4-5: توزيع ودائع الجمهور )مليون دوالر(

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

*بنــد أخــرى يشــمل اإليــرادات والنفقــات مــن أوراق الديــن املاليــة واالســتثامرات، وعمليــات تبديــل وتقييــم العمــالت األجنبيــة، 

وعمليــات بنــود خــارج امليزانيــة، والنفقــات والدخــول التشــغيلية األخــرى، إضافــة للمخصصــات.

البند
20182019

السنةالربع الرابعالربع الثالثالربع الثاينالربع األولالسنةالربع الرابع

228.4892.3230.9234.6238.7231.7935.9اإليرادات

164.2642.4163.1166.0171.9169.6670.6الفائدة املقبوضة

31.1126.430.632.332.735.2130.8إيرادات العموالت

33.1123.537.236.334.126.9134.5إيرادات أخرى*

180.0707.6183.2200.7199.3191.5774.7النفقات

36.2127.933.036.737.238.7145.6الفوائد املدفوعة

2.411.43.03.03.44.013.4مصاريف العموالت

18.877.123.931.535.523.0113.9نفقات أخرى

109.7438.7110.6109.6113.6116.5450.3النفقات التشغيلية

12.852.512.719.99.69.351.5الرائب

48.4184.647.733.939.440.2164.2صايف الدخل

0
2,000
4,000
6,000
8,000

10,000
12,000
14,000

قطاع 
خاص

قطاع عام ودائع 
جاریة

ودائع 
توفیر

ودائع 
ألجل

دوالر شیكل دینار 
أردني

عمالت 
أخرى

الجهة المودعة نوع الودیعة العملة

2018، 4ر 2019، 3ر 2019، 4ر

37.6 38.1 38.2 36.4 38.1

52.3 51.3 49.4 53.1 52.3

10.0 10.7 12.4 10.5 9.6

0

20

40

60

80

100

2018، 4ر 2019، 1ر 2019، 2ر 2019، 3ر 2019، 4ر

أرصدة لدى سلطة النقد أرصدة في الخارج  أرصدة بین المصارف في فلسطین



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

سلطة النقد الفلسطينية
هيئة سوق رأس املال الفلسطينية

57
معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني (ماس)

اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني
سلطة النقد الفلسطينية

هيئة سوق رأس املال الفلسطينية

57

المراقب االقتصادي، عدد 60 / 2019
20

متوسط أسعار الفائدة عىل اإليداع واإلقراض 

الربــع الرابــع: شــهد متوســط أســعار الفائــدة عــىل اإلقــراض ميــالً للهبــوط 
ــة  ــام 2019 مقارن ــن الع ــع م ــع الراب ــالل الرب ــيكل خ ــار والش ــىل الدين ع
بالربــع الســابق، ليصــل إىل نحــو 6.79% و6.99% عــىل التــوايل، بينــام 
ارتفعــت فائــدة اإلقــراض بعملــة الــدوالر إىل نحــو 5.94%. عــىل الجانــب 
ــالً للهبــوط عــىل  اآلخــر، ســجل متوســط أســعار الفائــدة عــىل اإليــداع مي
كافــة العمــالت، ليصــل إىل نحــو 2.97% و2.83% و2.39% للدينــار والدوالر 
ــني  ــاع الهامــش ب ــب. وأدت هــذه التغــريات إىل ارتف والشــيكل عــىل الرتتي
أســعار الفائــدة عــىل التســهيالت والودائــع عــىل عملــة الــدوالر والشــيكل 
ــة  ــة إىل 3.11 نقطــة مئوي ــع الســابق، مــن 2.82 نقطــة مئوي ــة بالرب مقارن
بالنســبة للــدوالر، ومــن 4.17 إىل 4.60 نقطــة مئويــة للشــيكل. يف املقابــل 
بقــي الهامــش بــني أســعار الفائــدة عــىل التســهيالت والودائــع ثابتــاً لعملــة 

ــة )أنظــر الجــدول 3-4(. ــار عنــد 3.82 نقطــة مئوي الدين

األداء الســنوي: شــهد متوســط أســعار الفائــدة عــىل اإلقــراض ميــالً للصعود 
عــىل الدينــار والــدوالر خــالل العــام 2019 مقارنــة بالعــام الســابق، ليصــل 
إىل 6.84% و5.93% عــىل التــوايل، بينــام انخفضــت فائــدة اإلقــراض بعملــة 
ــب اآلخــر، ســجل متوســط أســعار  الشــيكل إىل نحــو 7.07%. عــىل الجان
الفائــدة عــىل اإليــداع ميــالً للصعــود أيضــاً عــىل كافــة العمــالت، ليصــل إىل 
نحــو 3.21% و2.85% و2.52% للدينــار والــدوالر والشــيكل عــىل الرتتيــب. 
ــىل  ــدة ع ــعار الفائ ــني أس ــش ب ــاض الهام ــريات إىل انخف ــذه التغ وأدت ه
التســهيالت والودائــع عــىل كافــة العمــالت مقارنــة بالعــام الســابق، مــن 
3.61 نقطــة مئويــة إىل 3.08 نقطــة مئويــة بالنســبة للــدوالر، ومــن 5.07 
إىل 4.55 نقطــة مئويــة للشــيكل. أخــرياً، مــن 3.91 نقطــة مئويــة إىل 3.64 

نقطــة مئويــة بالنســبة للدينــار األردين )أنظــر الجــدول 3-4(.

حركة تقاص الشيكات

ــع: ارتفعــت قيمــة الشــيكات املقدمــة للتقــاص بنســبة %6  ــع الراب الرب
نهايــة الربــع الرابــع 2019 مقارنــة بالربــع الســابق لتصــل إىل نحــو 
ــني 95% يف الضفــة و5% يف القطــاع(.  ــون دوالر )موزعــة ب 3,405.8 ملي
وباملقارنــة مــع الربــع املناظــر ارتفعــت القيمــة أيضــا بنســبة %5 )%6 

ــاع(. ــع يف القط ــة و13% تراج ــة الغربي ــو يف الضف من

األداء الســنوي: ارتفعــت قيمــة الشــيكات املقدمــة للتقــاص يف العــام 2019 
مقارنــة بالعــام الســابق بنســبة ضئيلــة بلغــت نحــو 0.3%، لتصــل إىل نحــو 

12,766.4 مليــون دوالر )موزعــة بــني 94% يف الضفــة و6% يف القطــاع(.

الشيكات املعادة
الربــع الرابــع: شــهدت قيمــة الشــيكات املعــادة تراجعــاً طفيفــاً بنحــو 
ــة  ــو 15% مقارن ــا بنح ــل منوه ــابق، مقاب ــع الس ــة بالرب 0.2% مقارن

جدول 4-3: متوسط الفوائد الدائنة واملدينة بالعمالت املختلفة 

الفرتة
الهامش )نقطة مئوية(شيكلدوالر أمرييكدينار أردين

شيكلدوالردينارالقروضالودائعالقروضالودائعالقروضالودائع

20182.576.482.275.872.077.143.913.615.07

20193.216.842.855.932.527.073.643.084.55

3.366.662.845.872.447.233.303.034.79الربع األول

3.276.862.746.102.387.033.603.364.65الربع الثاين

3.247.063.005.822.877.043.822.824.17الربع الثالث

2.976.792.835.942.396.993.823.114.60الربع الرابع

ــت  ــد تراجع ــون دوالر. فق ــر، لتســجل نحــو 335.9 ملي ــع املناظ بالرب
ــل  ــون دوالر(، يف املقاب ــة بنســبة 1% )إىل 317.4 ملي يف الضفــة الغربي
ــك  ــون دوالر(. كذل ارتفعــت يف قطــاع غــزة بنســبة 7% )إىل 18.5 ملي
انخفضــت قيمــة الشــيكات املعــادة كنســبة مــن إجــاميل قيمــة 
ــام 2019  ــن الع ــع م ــع الراب ــالل الرب ــاص خ ــة للتق ــيكات املقدم الش
لتصــل إىل 9.9% مقارنــة بنحــو 10.5% يف الربــع الســابق، ونحــو %9.0 
يف الربــع املناظــر )أنظــر الشــكل 4-6 وراجــع الصنــدوق “ الشــيكات 
املعــادة: 1 مــن كل 9 شــيكات” يف العــدد 53 مــن املراقــب االقتصادي(. 

ــام 2019  ــادة يف الع ــيكات املع ــة الش ــهدت قيم ــنوي: ش األداء الس
ــو  ــغ نح ــابق، لتبل ــام الس ــة بالع ــو 14% مقارن ــاداً بنح ــاً ح ارتفاع
1,277.7 مليــون دوالر، وذلــك نتيجــة منوهــا بشــكل كبــري يف الضفــة 
ــا يف قطــاع غــزة بنحــو %24. ــل تراجعه ــة بنحــو 17% مقاب الغربي

وبلــغ متوســط قيمــة الشــيكات املعــادة كنســبة مــن إجــاميل 
الشــيكات املقدمــة للتقــاص يف العــام 2019 نحــو 10%، وهــو 
ــة عــن متوســطها يف العــام 2018. ارتفــاع مبقــدار 1.2 نقطــة مئوي

 
رشكات اإلقراض املتخصصة 

الربــع الرابــع: شــهد إجــاميل موجــودات رشكات اإلقــراض املتخصصــة نهايــة 
الربــع الرابــع 2019 منــواً بنســبة 27% مقارنــة بالربــع الســابق ليبلــغ 326.2 
مليــون دوالر. وجــاء هــذا االرتفــاع نتيجــة لنمــو جميــع بنــود املوجــودات، 
مبــا فيهــا محفظــة القــروض اإلســالمية )31.4 مليــون دوالر( والقــروض 
دوالر( وصــايف  مليــون   10.3( والودائــع  دوالر(  مليــون   6.5( التجاريــة 
األصــول )20 مليــون دوالر(. وتوزعــت أصــول هــذه الــركات بــني قــروض 
تجاريــة بنســبة 56% وقــروض إســالمية بنســبة 14%، وودائع بنســبة %13. 
ــة  ــع الرابــع مقارن وســجلت املحفظــة االئتامنيــة منــوا بنســبة 23% يف الرب

بالربــع الســابق، وبلغــت 262.5 مليــون دوالر )أنظــر الجــدول 4-4(.

ســيطرت القــروض املمنوحــة للقطــاع العقــاري عــىل الحصــة األكــرب 
ــاً )مــا نســبته %33(،  ــث تقريب مــن هــذا االئتــامن، مبقــدار الثل
ثــم القطــاع التجــاري بنحــو 28%، تــاله كل مــن القطــاع الزراعــي 

ــام. ــكل منه ــة بحــوايل 11% ل ــات العام وقطــاع الخدم

األداء الســنوي: شــهد إجــاميل موجودات رشكات اإلقــراض املتخصصة 
منــواً بنســبة 51% بــني نهايــة العــام 2018 والعــام 2019. وســجلت 
املحفظــة االئتامنيــة منــواً بنســبة 28% خــالل نفــس الفــرتة. وتركــز 
النمــو يف الضفــة مقابــل تراجــع يف قيمــة القــروض يف القطــاع. أمــا 
ــن %2  ــرب م ــبة تق ــع بنس ــد ارتف ــني فلق ــدد املقرتض ــبة لع بالنس
ليصــل اىل 75.4 ألــف مقــرتض نشــط. كــام ارتفــع عــدد املوظفــني 

بنســبة 33% بــني نهايــة العامــني ليصــل إىل 910 موظــف.
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أصــدر مكتــب املفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان يف تريــن الثــاين 2019 
تقريــراً عــن “رشكات األعــامل التــي تقــوم بأنشــطة تجاريــة محــددة ترتبــط 
ــاء هــذا  ــة”.1 وج ــة يف األرايض الفلســطينية املحتل باملســتعمرات اإلرسائيلي
التقريــر بنــاءاً عــىل تكليــف للمكتــب مــن مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع 
لألمــم املتحــدة، يف آذار 2016 ينــص عــىل إصــدار قاعــدة بيانــات عــن كافــة 
ــة.  الــركات التــي تقــوم بنشــاطات معينــة يف األرايض الفلســطينية املحتل
ــات  ــر احتجاج ــربر، وإث ــري م ــل وغ ــري طوي ــد تأخ ــر بع ــر التقري ــم ن وت

ومخــاوف مــن الحفــاظ عليــه يف الخزائــن املغلقــة. 2

وكان املكتــب قــد أصــدر يف آذار 2018، وأثنــاء واليــة املفــوض الســامي 
الســابق لحقــوق اإلنســان، الســيد زيــد رعــد الحســني، تقريــراً تــم فيــه 
تحديــد منهجيــة العمــل لوضــع قاعــدة البيانــات عــن الــركات العاملــة 
يف املســتعمرات. وذكــر هــذا التقريــر أّن املكتــب حصــل عــىل معلومــات 
تشــري إىل أّن عــدد الــركات املتورطــة يف مثــل هــذه العالقــات يبلــغ 321 
ــن  ــط م ــة فق ــت إىل أّن 206 رشك ــب توصل ــاث املكت ــن أبح ــة. ولك رشك
هــذا العــدد هــي التــي تســتوجب “مزيــداً مــن الدراســة والتمحيــص”. 
وذكــر التقريــر أيضــاً أنــه يتوجــب االتصــال مــع هــذه الــركات لتأكيــد 
ــات، وأّن  ــك العالق ــة تل ــد طبيع ــتعمرات ولتحدي ــا باملس ــي عالقته أو نف
ــاءاً عــىل ردود الــركات واملعلومــات املســتجدة إصــدار قاعــدة  ــم بن يت

بيانــات بأســامء الــركات املتورطــة.

املنهجية 

حــددت لجنــة لتقــي الحقائــق مــن الخــرباء الدوليــني نوعيــة النشــاطات 
التــي تقــوم بهــا الــركات يف املســتعمرات والتــي تثــري قلقــاً خاصــاً فيــام 
يتعلــق بحقــوق اإلنســان يف األرايض الفلســطينية، مبــا فيهــا القــدس 
الرقيــة. وبلــغ عــدد هــذه 10 نشــاطات. واقتــرص بحــث مكتــب 
ــد أو  ــأداء واح ــوم ب ــي تق ــركات الت ــىل ال ــرصاً ع ــامي ح ــوض الس املف
أكــر مــن هــذه النشــاطات العــر يف املســتعمرات. والنشــاطات العــر 

ــة: ــة هــي التالي املعني

1-https://www.un.org/unispal/wp-content/uploads/2020/02/A.HRC_.43.71.pdf
ــوق  ــالة مفتوحــة اىل املفوضــة الســامية لحق ــة رس ــة بكتاب ــة وجمعي 2-  قامــت 103 منظم

ــر: ــر. أنظ ــر التقري ــىل ن ــا ع ــا فيه ــول 2019، تحثه ــان، يف 29 أيل اإلنس
https://waronwant.org/more-100-organisations-call-release-un-data-
base-businesses-engaged-activities-israeli-settlements

صندوق 4: مكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان يعلن أساء 112 رشكة تدعم 
استدامة املستعمرات

جدول 4-4: بيانات رشكات اإلقراض املتخصصة
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20182019

الربع 
الرابع 

الربع 
األول

الربع 
الثاين

الربع 
الثالث

الربع 
الرابع

إجايل محفظة 
القروض )مليون دوالر(

205.7217.2216.3213.7262.5

151.7163.7166.5167.9214.6الضفة الغربية

54.053.549.845.847.9قطاع غزة

65,45880,31478,18676,50275,444عدد املقرتضني النشطني

81939393100عدد الفروع واملكاتب

687864843843910عدد املوظفني

توريــد التجهيــزات واملعــدات واملــواد التــي تســهل وتســاعد يف بنــاء   .1
ــا. ــة املرتبطــة به ــة التحتي وتوســيع املســتعمرات والجــدار والبني

والجــدار  للمســتعمرات  والتعريــف  الرقابــة  تجهيــزات  توريــد   .2
باملســتعمرات. مبــارشة  املرتبطــة  والحواجــز 

توريــد معــدات هــدم البيــوت واألمــالك واملــزارع والدفيئــات واقتــالع   .3
اشــجار الزيتــون واملحاصيــل.

توفــري الخدمــات األمنيــة واملعــدات واملدخــالت للمنشــآت العاملــة يف   .4
املســتعمرات.

ــتمرار  ــة واس ــم صيان ــي تدع ــة الت ــع العام ــات واملناف ــري الخدم توف  .5
املســتعمرات.

ــر أو  ــاعد يف تطوي ــي تس ــة الت ــات املالي ــارف والخدم ــات املص عملي  .6
لتطويــر  أو  لإلســكان  القــروض  فيهــا  مبــا  املســتعمرات،  توســيع 

األعــامل.
اســتغالل املــوارد الطبيعيــة، وبشــكل خــاص امليــاه واألرايض ألغــراض   .7

األعــامل.
8.  التلوث والتخلص من املواد امللوثة يف القرى الفلسطينية.

اســتغالل الســوق املاليــة واالقتصاديــة الفلســطينية كأســواق أســرية،   .9
واالســتفادة مــن اإلجــراءات التــي تــر بالــركات الفلســطينية مثــل 

القيــود عــىل الحركــة والقيــود اإلداريــة والقانونيــة.
أو  كليــا  اململوكــة  للــركات  اســتثامر،  اعــادة  أو  مزايــا  توفــري   .10
ــتدامة  ــيع أو اس ــر أو توس ــراض تطوي ــتعمرين، ألغ ــن املس ــا م جزئي

املســتعمرات.

ــي تنشــط يف املســتعمرات يف  ــركات الت ــب عــىل ال ــرص بحــث املكت اقت
واحــد أو أكــر مــن مجــاالت العمــل املذكــورة أعــاله. أي أّن الــركات التي 
ــا  ــي حددته ــوم بنشــاطات أخــرى غــري واردة يف قامئــة النشــاطات الت تق
ــة  ــتهالكية والغذائي ــلع االس ــد الس ــاج وتوري ــق )انت ــي الحقائ ــة تق لجن

مثــالً( مل يتــم تناولهــا يف البحــث أو التطــرق إليهــا يف قاعــدة البيانــات.

نتائج التقرير

ــر  ــبهة يف التقري ــع الش ــت موض ــي كان ــركات ال 206 الت ــني ال ــن ب م
ــة  ــة األدل ــة لعــدم كفاي ــة األوىل اســتثناء 18 رشك ــم يف املرحل الســابق، ت
ــم االتصــال  ــا. أي أّن العــدد اســتقر عــىل 188 رشكــة. وت عــىل تورطه
ــع  ــات م ــا عالق ــام إذا كان له ــد ع ــي أو تأكي ــركات لنف ــذه ال ــع ه م
املســتعمرات، يف واحــد أو أكــر مــن النشــاطات العــر املذكــورة ســابقاً، 

شكل 4-6: نسبة الشيكات املعادة إىل الشيكات 
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5- القطاع املايل غري املرصيف

قطاع األوراق املالية

ــهم  ــوقية ألس ــة الس ــاع يف القيم ــبة االرتف ــت نس ــع: بلغ ــع الراب الرب
الــركات املدرجــة يف بورصــة فلســطني 1% فقــط نهايــة الربــع 
الرابــع 2019 مقارنــة مبــا كانــت عليــه نهايــة الربــع الســابق ونهايــة 
ــىل  ــت ع ــهم ظل ــوقية لألس ــة الس ــر 2018. أي أّن القيم ــع املناظ الرب
حالهــا تقريبــاً، 3.8 مليــار دوالر. وشــهد الربــع الرابــع تراجعــاً يف عــدد 
ــن  ــع الســابق، ولك ــع الرب ــة م ــة بنســبة 19% مقارن األســهم املتداول
ــر  ــاً حــاداً بنســبة 47%. وظه ــة شــهدت ارتفاع ــم األســهم املتداول قي
التبايــن يف الزيــادة بــني عــدد وقيمــة األســهم املتداولــة أيضــاً يف الربــع 
الرابــع مقارنــة مــع الربــع املناظــر: زيــادة يف عــدد األســهم بنســبة %2 
ويف قيمتهــا بنســبة 79% )أنظــر الجــدول 5-1(. ويعــزى هــذا التبايــن 
ــركات املدرجــة يف البورصــة  ــن ال ــاع أســعار أســهم عــدد م إىل ارتف
مقارنــًة بالربــع الســابق واملناظــر، وعــىل رأســها أســهم البنــك الوطنــي 

ورشكتــي املــرق والتكافــل للتأمــني. 

ــد  ــام 2019 عن ــة الع ــع نهاي ــدس م ــق مــؤرش الق األداء الســنوي: أغل
حاجــز 526 نقطــة، مســجالً انخفاضــاً قــدره 1% عــن إغالقــه يف 
نهايــة العــام 2018 والبالــغ 529.4 نقطــة. وبلغــت القيمــة الســوقية 
ألســهم الــركات املدرجــة 3.8 مليــار دوالر مــع نهايــة العــام 2019، 
وهــذا يعــادل مــا نســبته 22% مــن الناتــج املحــيل االجــاميل باألســعار 
الجاريــة،1  وميثــل هــذا ارتفاعــاً قــدره 1% مقارنــًة مــع نهايــة العــام 

تــم اســتخدام الناتــج املحــيل اإلجــاميل باألســعار الجاريــة للعــام 2019، نظــرا ألن القيمــة   -1
ــة. ــة هــي باألســعار الجاري الســوقية لألســهم املتداول

خــالل الفــرتة منــذ مطلــع 2018 وحتــى شــهر آب 2019. وعــىل أرضيــة 
ــي  ــركات الت ــة. أي أّن ال ــة اضافي هــذا البحــث جــرى اســتثناء 76 رشك
تــم اإلعــالن عــن أســامئها يف تقريــر مكتــب املفــوض الســامي لحقــوق 

ــة.  ــغ 112 رشك ــان بل اإلنس

ــر هــي  96 رشكــة مــن الــركات ال 112 التــي وردت أســامئها يف التقري
ارسائيليــة، والــركات الـــ 16 املتبقيــة غــري ارسائيليــة، وهــذه الــركات 
مســجلة يف الجــدول 1. وتتــوزع الــركات غــري اإلرسائيليــة هــذه بــني 5 
مــن الواليــات املتحــدة، 4 مــن هولنــدا، 3 مــن بريطانيــا، 2 مــن فرنســا، 
وواحــدة مــن كل مــن اللوكســمربج وتايلنــد. ويوضــح الجــدول أّن نشــاط 
غالبيــة هــذه الــركات يف املســتعمرات هــو يف مجــال األعــامل رقــم 5، 
ــتمرار  ــة واس ــم صيان ــي تدع ــة الت ــع العام ــات واملناف ــري الخدم أي “توف

املســتعمرات”.

ــي وردت  ــركات الت ــام أّن ال ــني. أوله ــة توصيت ــر يف النهاي ــع التقري وض
ــال  ــتجدة يف ح ــات مس ــم معلوم ــا تقدي ــن له ــر ميك ــامئها يف التقري اس
توقفــت عــن التعــاون مــع املســتعمرات، وأّن إســمها ميكــن أّن يرفــع مــن 
القامئــة عنــد توفــر معلومــات مرضيــة عــن أّن ذلــك تــم فعليــاً. ثانيهــام، 
أّن يتــم تحديــث قاعــدة البيانــات هــذه بشــكل ســنوي، وأّن يقــوم 
مكتــب املفــوض الســامي بتعيــني لجنــة خاصــة مــن الخــرباء املســتقلني 
إلنجــاز هــذه املهمــة والتواصــل مبــارشة مــع مجلــس حقــوق اإلنســان.

الجدول 1: اساء وجنسيات الرشكات غري اإلرسائيلية الواردة يف تقرير 
مكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان

جنسية الرشكةاسم الرشكة
طبيعة النشاط 

مع املستعمرات

Airbnb Inc.5(الواليات املتحدة(

Booking.com B.V.5(هولندا(

Egis Rail5(فرنسا(

Expedia Group Inc5(الواليات املتحدة(

JC Bamford Excavators Ltd.1(اململكة املتحدة(

Opodo Ltd.5(اململكة املتحدة(

Tahal Group International B.V.5(هولندا(

TripAdvisor Inc.5(الواليات املتحدة(

Altice Europe N.V.5(هولندا(

eDreams ODIGEO S.A.5(اللوكسمربج(

Egis S.A.5(فرنسا(

General Mills Inc.7(الواليات املتحدة(

Indorama Ventures P.C.L.7(تايلند(

Kardan N.V.5(هولندا(

Motorola Solutions Inc.2(الواليات املتحدة(

Greenkote P.L.C.7(اململكة املتحدة( 

ــة يف العــام 2019 شــهدا  2018. ولكــن عــدد وقيمــة األســهم املتداول
انخفاضــاً بنســبة 23% مقارنــة بالعــام 2018، ويعــزى ذلــك باألســاس 
إىل انعــكاس الوضــع الســيايس واالقتصــادي العــام الــذي شــهدته 
فلســطني، األمــر الــذي أدى اىل شــح الســيولة لــدى األفــراد، واحجــام 
ــة.  ــاألوراق املالي ــن االســتثامر ب ــن املســتثمرين ع رشيحــة واســعة م
ــوق األوراق  ــني يف س ــدد املتعامل ــاميل ع ــغ اج ــرى، بل ــة أخ ــن جه م
ــم %5  ــام 2019، بينه ــة الع ــع نهاي ــل م ــو 70,193 متعام ــة نح املالي
مــن املتعاملــني األجانــب، غالبيتهــم مــن األردن )انظــر الجــدول 1-5(.

ــم  ــاً لحصصه ــني يف البورصــة تبع ــة املتعامل يوضــح الشــكل 5-1، صف
النســبية مــن القيمــة الســوقية للتعامــالت. ويتضــح مــن الشــكل أن 
حصــة الــركات بلغــت 41% )1,553.2 مليــون دوالر( يف حــني بلغــت 

حصــة األفــراد 26% )969.5 مليــون دوالر(.

قطاع التأجري التمويي

ــاً يف  ــواً ملحوظ ــيل من ــع: ســجل أداء رشكات التأجــري التموي ــع الراب الرب
نهايــة الربــع الرابــع مــن العــام 2019، إذ بلــغ عــدد العقــود 581 عقــد 
ــع الرابــع  ــة الرب بقيمــة اســتثامر إجــاميل بلــغ 26.4 مليــون دوالر نهاي
2019، وميثــل هــذا ارتفاعــاً قــدره 19% و15%  يف قيمــة وعــدد العقــود 
عــىل التــوايل، وذلــك مقارنــة بالربــع الســابق، أمــا باملقارنــة مــع الربــع 
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جدول 5-1: بعض املؤرشات عىل نشاط التداول يف بورصة فلسطني

شكل 5-1: توزيع القيمة السوقية ألسهم البورصة وفقاً لصفة 
املتعامل كا هي يف نهاية العام 2019 )مليون دوالر(

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

البيان
الربع الرابع 

2018

الربع الثالث 

2019

الربع الرابع 

2019
20182019

24.731.025.1185.1142.8عدد األسهم املتداولة )مليون سهم(

40.949.973.4353.5273.9قيمة األسهم املتداولة )مليون دوالر(

3,734.93,702.73,757.53,734.93,757.5القيمة السوقية )مليون دوالر(

5,7616,8846,04135,03029,276عدد الصفقات

اجاميل عدد املتعاملني باألسهم املدرجة يف 

بورصة فلسطني
70,98170,28070,19370,98170,193

67,61666,92066,81367,61666,813- فلسطيني 

3,3653,3603,3803,3653,380- مواطن أجنبي 

املناظــر مــن العــام 2018 فلقــد انخفضــت قيمــة العقــود بنســبة %13، 
بينــام ارتفــع عــدد العقــود بنســبة 12% )أنظــر الجــدول 2-5(.

ــن  ــة م ــيل املرخص ــري التموي ــدد رشكات التأج ــغ ع ــنوي: بل األداء الس
قبــل هيئــة ســوق رأس املــال 9 رشكات، مقارنــة بنحــو 13 رشكــة نهايــة 
ــغ عــدد العقــود 1,998 عقــد بقيمــة اســتثامر  العــام 2018.  كــام بل
ــذا  ــل ه ــام 2019، وميث ــون دوالر يف الع ــو 90.9 ملي ــغ نح ــاميل بل إج
انخفاضــاً بنســبة 1% يف قيمــة العقــود مقارنــة بالعــام 2018، باملقابــل 
ــدد  ــادة ع ــزى اىل زي ــذا يع ــبة 21%، وه ــود بنس ــدد العق ــع ع ارتف

عقــود التأجــري التمويــيل لألفــراد. )انظــر الجــدول 2-5(

جدول 5-2: إجايل قيمة وعدد عقود التأجري التمويي
 

قيمة عقود التأجري 

التمويي )مليون دوالر(

عدد عقود التأجري 

التمويي

30.3517الربع الرابع، 2018

22.1504الربع الثالث، 2019

26.4581الربع الرابع، 2019

201892.11,645

201990.91,998

مــا زال هنــاك تركــز عــال ٍيف عــدد عقــود التأجــري التمويــيل يف مدينــة 
رام اللــه بنســبة 35%، تليهــا كل مــن مدينــة نابلــس والخليــل بنســبة 
15% لــكل منهــام. وتســتحوذ بقيــة املحافظــات مجتمعــه عــىل %35 
ــتقرارا يف  ــاك اس ــظ أن هن ــن املالح ــود. وم ــدد العق ــاميل ع ــن اج م
توزيــع هــذه النســب عــىل مــدار الســنوات الســابقة نتيجــة عوامــل 

تتعلــق بهيكليــة االقتصــاد وتركــز األعــامل يف بعــض املحافظــات. كــام 
أّن املركبــات مــا زالــت تشــكل الحصــة األكــرب مــن محفظــة التأجــري 
ــة  ــود نهاي ــة العق ــاميل قيم ــن اج ــكلت 84% م ــث ش ــيل، حي التموي
العــام 2019. ويعــود الســبب يف اســتمرار الرتكــز يف املركبــات إىل 
ســهولة تســجيل ملكيــة املركبــات يف دوائــر الســري وتــدين مخاطرهــا 
ــة  ــت حص ــا. وبلغ ــادة حيازته ــوي إلع ــوق ثان ــود س ــث وج ــن حي م
الشــاحنات واملركبــات الثقيلــة نســبة 9% مــن محفظــة الـــتأجري 
ــو 7% إىل  ــة نح ــة والبالغ ــة املتبقي ــت الحص ــني ذهب ــيل، يف ح التموي

ــاج وغريهــا(. ــل املعــدات وخطــوط اإلنت ــول )مث ــال املنق امل

* أطراف ذوي عالقة 
381.1

10%

أفراد  
969.5

26%

جهات حكومیة   
390.2

11%

شركات  
1,553.2

41%

صنادیق استثمار  
156.3

4%

بنوك   
233.8

6%

شركات تأمین   
73.4

2%
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Digital Financial Servic- “ الرقميــة  املاليــة  الخدمــات  )فرضــت 
ــداً خــالل جائحــة  ــوة يف الســنوات األخــرية، وتحدي es )DFٍٍٍٍS” نفســها بق
ــي  ــد االجتامع ــات التباع ــزيل ومتطلب ــر املن ــة للحج ــة نتيج ــا الحالي كورون
ــي  ــة تف ــا يف مكافح ــن جهوده ــامل ضم ــة دول الع ــه غالبي ــذي فرضت ال
Fin-( ــا املاليــة ــا. وأصبــح مــا يعــرف مبصطلــح التكنولوجي فــريوس كورون

ech( مطروحــاً عــىل طاولــة صنــاع السياســات والهيئــات الرقابيــة. ويــأيت 
ــا املاليــة والخدمــات املاليــة الرقميــة  هــذا االهتــامم املتزايــد بالتكنولوجي
ــواً،  ــل من ــة واألق ــدول النامي ــايل يف ال ــمول امل ــز الش ــود تعزي ــة لجه نتيج
حيــث توصــف التكنولوجيــا املاليــة بأنهــا مــن أهــم الوســائل املســتخدمة 

ــايل.   ــمول امل ــب الش ــادة نس ــز وزي يف تعزي

ــد  ــة يف فلســطني بع ــا املالي ــري يف التكنولوجي ــامم بشــكل كب ــد االهت تزاي
ــدف  ــص اله ــث ين ــايل، حي ــمول امل ــة للش ــرتاتيجية الوطني ــدور االس ص
االســرتاتيجي الرابــع يف االســرتاتيجية عــىل “االســتغالل األمثــل لــدور 
تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت يف توســيع نطــاق انتشــار واســتخدام 

ــمية”.1 ــة الرس ــات املالي الخدم

التكنولوجيا املالية ودورها يف تعزيز الشمول املايل وتقليص 
تكاليف التشغيل

ــن املنتجــات  ــة واســعة م ــة مجموع ــة الرقمي ــات املالي “تتضمــن الخدم
واالدخــار  واالئتــامن  املدفوعــات  ذلــك  يف  مبــا  املاليــة  والخدمــات 
ــات  ــة. كــام تتضمــن الخدم ــوات الرقمي ــالت والتأمــني عــرب القن والتحوي
املاليــة عــرب الهواتــف املحمولــة.2   وتشــري البيانــات الصــادرة عــن 
التحالــف الــدويل للشــمول املــايل  )AFI( أّن غالبيــة الــدول التي شــجعت 
اســتخدام الخدمــات املاليــة الرقميــة كانــت بهــدف اســتخدامها كوســيلة 
لتعزيــز الشــمول املــايل مــن خــالل زيــادة نســب الوصــول واالســتخدام 

ــع.  ــة يف املجتم ــات املختلف ــن الفئ ــة م ــات املالي للخدم

تســاعد التكنولوجيــا املاليــة مــزودي الخدمــات املاليــة عــىل تقليــل 
ــا  ــة، وهــو م ــات واملنتجــات املالي ــم الخدم ــف التشــغيلية لتقدي التكالي
ــن  ــىل املســتهلكني. وم ــات ع ــة هــذه الخدم ــض تكلف ينعكــس يف تخفي
األمثلــة عــىل ذلــك ارتفــاع نســب الفائــدة عــىل االقــراض متناهــي الصغــر 
يف فلســطني بســبب ارتفــاع تكاليــف التشــغيل وبالتــايل ارتفــاع التكلفــة 
ــامل  ــي االع ــاً ريادي ــم غالب ــن ه ــات الذي ــذه الخدم ــتهليك ه ــىل مس ع
ــة  ــا املالي ــرية. ويف حــال اســتخدام التكنولوجي واصحــاب املشــاريع الصغ
ــاض  ــك يف انخف ــهم ذل ــص سيس ــراض املتخص ــات االق ــل مؤسس ــن قب م
انخفــاض تكاليــف هــذه  التشــغيلية وبالتــايل  التكاليــف  مبــارش يف 
ــي  ــني متناه ــج التأم ــو منت ــر ه ــال اخ ــتهلكني. مث ــىل املس ــات ع الخدم
الصغــر، وهــو منتــج مهــم جــداً لرياديــي االعــامل واصحــاب املشــاريع 
الصغــرية. ويتصــف هــذا النــوع مــن الخدمــات التأمينيــة بارتفــاع 
التكاليــف التشــغيلية واملصاريــف االداريــة الالزمــة لتســويقه، وهــو 
مــا يجعــل رشكات التأمــني تحجــم عــن تطويــره. ولكــن ومــع اســتخدام 
ــر وتســويق  ــن تطوي ــني ميك ــل رشكات التأم ــن قب ــة م ــا املالي التكنولوجي
هــذا املنتــج وتحقيــق زيــادة يف نســب الوصــول واالســتخدام فيــه، وهــي 

ــايل. ــمول امل ــية للش االركان االساس

1-  االسرتاتيجية الوطنية للشمول املايل يف فلسطني، 2018
2 AFI Guideline Note19 )2016( Digital Financial Services: Basic Terminology. www.

afi-global.org

صندوق 5:  التكنولوجيا املالية والرقابة ودورها يف تعزيز الشمول املايل

دور الهيئات الرقابية

جديــداً  ومفهومــاً  واقعــاً  الرقميــة  املاليــة  الخدمــات  تطــور  خلــق 
ــا  لعمليــات الرقابــة واالرشاف عــىل القطــاع املــايل، اذ يتطلــب األمــر هن
ــات  ــد ب ــة. ولق ــات التقليدي ــن اآللي ــة ع ــة وإرشاف مختلف ــات رقاب آلي
مطلوبــاً مــن الهيئــات الرقابيــة إيجــاد البيئــة املواتيــة لالبتــكار واالبــداع 
يف الخدمــات املاليــة الرقميــة، بيئــة رقابيــة صديقــة لإلبــداع وغــري ُمقيدة، 
مــع رضورة الحفــاظ عــىل ســالمة واســتقرار النظــام املــايل وحاميــة حقوق 
املســتهلكني. وتجــدر اإلشــارة إىل أّن الخدمــات املاليــة الرقميــة ال تضيــف 
مخاطــر رئيســية جديــدة إىل النظــام املــايل غــري تلــك املخاطــر املوجــودة 
يف النظــام املــايل التقليــدي مثــل املخاطــر التشــغيلية، ومخاطــر الســيولة، 
ومخاطــر الســوق. ولكــن مــا يختلــف يف حالــة الخدمــات املاليــة الرقميــة 
أّن هــذه املخاطــر تتــوزع بــني عــدد أكــرب مــن الالعبــني ومــزودي 
ــم  ــر قدراته ــم تطوي ــب عليه ــن يتوج ــة اللذي ــة الرقمي ــات املالي الخدم
ــة يف  ــات الرقابي يف التعامــل مــع هــذه املخاطــر. وينصــب اهتــامم الهيئ
التعامــل مــع الخدمــات املاليــة الرقميــة عــىل املحــاور الرئيســية التاليــة:

متطلبات وتعليات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب 

تــم صياغــة قواعــد إرشــادية ملســاعدة الهيئــات الرقابيــة يف تعزيــز 
ــدف إىل  ــايل.3  وته ــام امل ــة النظ ــىل نزاه ــة ع ــايل واملحافظ ــمول امل الش
مســاعدة الــدول يف خلــق بيئــة مســاندة لالبتــكار واســتخدام الخدمــات 
املاليــة الرقميــة، ويف ذات الوقــت املحافظــة عــىل نزاهــة القطــاع املــايل. 
ــم  ــث يت ــبية بحي ــة النس ــدأ األهمي ــىل مب ــادات ع ــذه اإلرش ــوم ه وتق
تطبيــق أنظمــة مخففــة مــن متطلبــات مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل 
اإلرهــاب اســتناداً إىل املخاطــر املرتبطــة باملنتجــات والخدمــات الرقميــة 

ــدة. الجدي

أنظمة الحيطة وانضباط السوق 

تهتــم هــذه األنظمــة بنزاهــة املؤسســات املاليــة واســتقرار النظــام املــايل 
ــة تعامــالت أو  ــة املســتهلكني واملتعاملــني مــن أي ككل، إىل جانــب حامي
ــا. كــام ترمــي إىل  ــغ فيه ــة تكاليــف مبال ــة ومــن أي تعاقــدات غــري عادل
ــات  ــالت الهيئ ــتند تدخ ــات. وتس ــزودي الخدم ــني م ــة ب ــامن املنافس ض
الرقابيــة بشــكل أســايس إىل املخاطــر املرافقــة للخدمــات املاليــة الرقميــة، 
ــىل  ــية ع ــر رئيس ــا مخاط ــي لديه ــات الت ــك الخدم ــىل تل ــز ع ــع الرتكي م
النظــام املــايل. وبنــاء عليــه يتــم تحديــد مســتوى الرقابــة واالرشاف 
املطلــوب، هــل هــو إرشاف مخفــف أم إرشاف كامــل كاإلرشاف املطبــق 

ــة. ــة التقليدي ــىل املؤسســات املالي ع

حاية املستهلكني

تهــدف تريعــات وآليــات حاميــة املســتهلك اىل رضورة متكــني املســتهلك 
مــن اتخــاذ قــرارات ماليــة مبنيــة عــىل املعرفــة، ومامرســة حقوقــه وأداء 
ــي إىل  ــام ترم ــة. ك ــة الرقمي ــات املالي ــتخدام الخدم ــراء اس ــه ج التزامات
ــة  ــة املالي ــول إىل الخدم ــىل الوص ــدرة ع ــتهلك الق ــدى املس ــون ل أّن تك
بالتكلفــة والوقــت املناســبني، وأّن تتوفــر آليــة واضحــة لتقديــم الشــكاوى 

وســبل معالجتهــا. 

3  FATF GUIDANCE Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Measures 
and Financial Inclusion, FATF, March, 2017, https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/
content/images/Updated-2017-FATF-2013-Guidance.pdf
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توقيت التدخل

ــم  ــن تنظي ــة املســؤولة ع ــات الرقابي ــه الهيئ ــذي يواج ــم ال الســؤال امله
ورقابــة الخدمــات املاليــة الرقميــة هــو متــى يجــب عــىل الهيئــة الرقابيــة 
التدخــل للتنظيــم واالرشاف. ويف هــذا الســياق، تختلــف التجــارب الدولية 
وفقــاً للنظــام القانــوين الســائد يف الدولــة املعنيــة. إذ تعمــل الــدول التــي 
تتبــع القانــون املــدين )Civil Law( عــىل وضــع التريعــات واألطــر 
ــًة قبــل الســامح بتطبيــق الخدمــات املاليــة االلكرتونيــة  التنظيميــة بداي
 Common( واالبتــكارات. بينــام تنتهــج الــدول التــي تتبع القانــون العــام
Law( أســلوباً مغايــراً، حيــث يســبق تطبيــق االبتــكارات املاليــة الرقميــة 
ــة يف  ــل التجــارب الدولي ــة. ومــن أوائ ــة والرقابي ــر األطــر التريعي تطوي
ــة  ــايل، تجرب ــمول امل ــز الش ــة لتعزي ــة الرقمي ــات املالي ــتخدام الخدم اس
ــم”  ــص والتعل ــج “الفح ــتخدمت منه ــي اس ــا الت ــني وكيني ــن الفلب كل م
يف التعامــل مــع االبتــكارات املاليــة الرقميــة.4  ولقــد تطــور منهــج 

4  GDDFI Discussion Paper )2016(: Digital Financial Services: Regulating for Fi-
nancial Inclusion. An ICT Perspective, https://www.itu.int/en/ITUD/Conferences/
GSR/Documents/GSR2016/Digital_financial_inclusion_GDDFI.pdf

“الفحــص والتعلــم” ليصــل إىل نظــام اشــتهر بعــد اســتخدامه يف بريطانيــا 
وســنغافورة وهــو مــا يعــرف ب )Regulatory Sandbox(، حيــث متنــح 
الهيئــات الرقابيــة الفرصــة ألصحــاب االبتــكارات املاليــة لتطبيــق منــوذج 
تجريبــي البتكاراتهــم يف بيئــة افرتاضيــة، وتحــت الســيطرة وضمــن 
ضوابــط معينــة، ولكــن دون القيــود الرقابيــة التقليديــة املكثفــة. أي أّن 
هــذا النظــام يوفــر املــكان اآلمــن الــذي يتــم فيــه تجريــب االبتــكار املــايل 
وفهــم املخاطــر املرتبطــة بــه قبــل الســامح بتطبيقــه عــىل نطــاق واســع 
وتجــاري. ويذكــر أّن هيئــة ســوق رأس املــال وســلطة النقــد الفلســطينية 
تعكفــان اآلن عــىل تطويــر تطبيــق مثــل هــذا النظــام لتشــجيع وتنظيــم 

ابتــكارات التكنولوجيــا املاليــة يف فلســطني.

د. بشار أبو زعرور   
مدير عام االدارة العامة للدراسات والتطوير هيئة سوق رأس املال

6-البيئة االقتصادية1 

رخص البناء

الربــع الرابــع: يعــرض الشــكل 6-1 التطــّور يف عــدد رخــص البنــاء 
املســّجلة ومســاحات األبنيــة املرّخصــة. وصــل عــدد رخــص البنــاء 
املســجلة يف فلســطني يف الربــع الرابــع 2019 إىل 2,654 ترخيــص، بارتفــاع 
بنســبة 20% عــن الربــع الســابق. وبنســبة 2% مقارنــة بالربــع املناظــر. 
ــوايل  ــكيّل ح ــدد ال ــن الع ــكنية م ــري الس ــاين غ ــة املب ــت حص ــام بلغ ك
ــع  ــع الراب ــة، بلغــت املســاحات املرخصــة يف الرب ــة ثاني ــن ناحي 7%. م
2019 نحــو 1,180.8 ألــف مــرت مربــع، وهــذا أعــىل بنســبة 29% عــن 
ــاحات  ــتقرت املس ــني اس ــابق. يف ح ــع الس ــة يف الرب ــاحات املرّخص املس
املرخصــة عنــد نفــس مجموعهــا يف الربــع املناظــر مــن العــام الســابق.

األداء الســنوي: وصــل عــدد رخــص البنــاء الصــادرة يف فلســطني يف العــام 
ــام  ــا يف الع ــن عدده ــاً ع ــذا انخفاض ــل ه ــة، وميث 2019 إىل 9,717 رخص
الســابق بنســبة 2%. وترافــق مــع االنخفــاض يف عــدد الرخــص الصــادرة 
انخفــاض أيضــاً يف املســاحات املرخصــة، إذ بلغــت نحــو 4,287 ألــف مــرت 
مربــع بانخفــاض نســبته 3% عــن املســاحات املرخّصــة يف العــام الســابق 
)أنظــر الجــدول 6-1(. ويتوجــب التنبيــه إىل أّن منــح رخــص البنــاء ال 
يعنــي بالــرورة املبــارشة يف أعــامل البنــاء، كــام أّن بعــض نشــاطات البنــاء، 
خاصــة يف املناطــق الريفيــة، ال يتــم تســجيلها واســتصدار رخــص بنــاء لهــا.

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

املساحات املرخصة )ألف م2(  عدد الرخص الصادرة * 

20189,8984,439

20199,7174,287
*ال تشمل األسوار

ــزي لإلحصــاء الفلســطيني 2020، إحصــاءات  ــاز املرك ــام يف هــذا القســم: الجه مصــدر األرق  -1
رخــص األبنيــة. ووزارة املاليــة 2020، دائــرة الجــامرك واملكــوس، بيانــات غــري منشــورة. 
ــدورة األعــامل. ــد الفلســطينية املوســع ل ــد الفلســطينية 2020، مــؤرش ســلطة النق وســلطة النق

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

ــالل  ــه االحت ــذي ضم ــدس وال ــة الق ــن محافظ ــزء م ــك الج ــمل ذل ــات ال تش *البيان
ــام 1967. ــة ع ــة الغربي ــه للضف ــد احتالل ــوة بعي ــه عن ــيل إلي اإلرسائي

**ال تشمل رخص األسوار

أعداد السيارات

ــىل  ــد ع ــؤرش معتم ــو م ــرة األوىل ه ــدد الســيارات املســّجلة للم ع
ــعار  ــاع أس ــراً الرتف ــكان. إذ نظ ــات الس ــة وتوقّع ــة االقتصادي الحال
الســيارات، وألّن رشاءهــا غالبــاً مــا يتــم عــرب االقــرتاض املــرصيف، فــإّن 

ــاخ االقتصــادي والتوقعــات.  هــذا املــؤرش يعــرّب عــن املن

واملســتعملة  الجديــدة  الســيارات  عــدد  الرابــع: وصــل  الربــع 
ــن  ــع م ــع الراب ــة يف الرب ــة الغربي ــرة األوىل( يف الضف )املســّجلة للم
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العــام 2019 إىل 7,309 ســيارة. وهــذا يقــل مبقــدار 142 ســيارة 
عــن عددهــا يف الربــع الســابق، ويقــل مبقــدار 1,457 ســيارة 
ــت نســبة  ــام 2018. وبلغ ــن الع ــر م ــع املناظ ــا يف الرب ــن عدده ع
الســيارات املســتعملة 80% مــن اإلجــاميل، جــاء نحــو 8% منهــا مــن 

ــدول 2-6(. ــوق اإلرسائيليــة )أنظــر الج الس

األداء الســنوي: بلــغ عدد الســيارات الجديدة واملســتعملة )املســّجلة 
ــيارة.  ــام 2019، 26,337 س ــة يف الع ــة الغربي ــرة األوىل( يف الضف للم
ــام 2018،  ــا يف الع ــن عدده ــيارة ع ــدار 5,770 س ــل مبق ــذا يق وه
ــاض  ــة انخف ــع نتيج ــذا الرتاج ــاء ه ــبة 18%. وج ــاض بنس أي انخف
ــبة  ــارج بنس ــن الخ ــتوردة م ــتعملة املس ــدة واملس ــيارات الجدي الس
13% و20% عــىل التــوايل، كــام انخفــض عــدد الســيارات املســتعملة 

ــل بنســبة 8% )انظــر الجــدول 2-6(. املســتوردة مــن إرسائي

مؤرش سلطة النقد لدورة األعال

ــو  ــامل “ه ــدورة األع ــع ل ــطينية املوّس ــد الفلس ــلطة النق ــؤرش س م
االقتصــادي  النشــاط  تذبذبــات  يرصــد  يُعنــى  شــهري  مــؤرش 
الفلســطيني مــن حيــث مســتويات اإلنتــاج واملبيعــات والتوظيــف. 
ويتــم حســاب املــؤرش باالعتــامد عــىل اســتطالع آراء عينــة ممثلــة 
ــزة  ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــة يف الضف ــآت الصناعي ــدراء املنش ــن م م
حــول املســتويات الحاليــة للتشــغيل واإلنتــاج واملبيعــات، وتوقعــات 
تّغريهــا يف األشــهر القادمــة”. ويوفــر املــؤرش، الــذي بــدأت ســلطة 
ــات  ــات وانطباع ــاين 2012، توقع ــن الث ــذ تري ــداره من ــد بإص النق
آنيــة عــن حالــة االقتصــاد قبــل صــدور املــؤرشات االقتصاديــة 

ــال نســبيا. ــا طوي ــا وقت ــا واصداره ــتغرق جمعه ــي يس ــة الت الكلي

تــرتاوح قيمــة املــؤرش بــني +100 و-100، وكلــام كان املــؤرش موجبــاً 
وكلــام ارتفعــت قيمتــه دل ذلــك عــىل تحّســن يف اســتراف الوضــع 
ــام  ــالبة وكل ــة س ــت القيم ــام كان ــس كل ــام. وبالعك ــادي الع االقتص
تراجعــت دلــل ذلــك عــىل تراجــع األداء اإلقتصــادي. أمــا إذا مل 
يطــرأ تبــدل عــىل قيمــة املــؤرش فهــذا يعنــي أن األوضــاع مســتقرة 
ومســتمرة عــىل حالهــا وليســت بصــدد التغــري يف املســتقبل القريب. 
والصعيــد املهــم يف املــؤرش هــو عــدد نقــاط التغــري التــي تطــرأ عليــه 

مــن شــهر اىل آخــر، صعــودا وهبوطــا.

جدول 6-2: أعداد السيارات الجديدة واملستعملة املسجلة ألول مرة يف الضفة الغربية

الفرتة
سيارات من السوق 

الخارجي )جديد(
سيارات من السوق 
الخارجي )مستعمل(

سيارات من السوق 
االرسائيي )مستعمل(

املجموع

1,7556,5604518,766الربع الرابع 2018

20186,30323,8921,91232,107

1,2955,4694037,167الربع الثالث 2019

1,4815,3734557,309الربع الرابع 2019

20195,46019,1221,75526,337

املقارنــة الربعيــة: شــهد متوســط مــؤرش دورة االعــامل يف فلســطني 
ــدار 2.1  ــاً مبق ــام 2019 ارتفاع ــن الع ــع م ــع الراب خــالل أشــهر الرب
ــة.  ــو )-12.7( نقط ــل إىل نح ــابق، ليص ــع الس ــة بالرب ــة مقارن نقط
ويعــزى الســبب يف االرتفــاع إىل تحســن املــؤرش يف الضفــة الغربيــة 
مبقــدار 4.7 نقطــة، إثــر عــودة ايــرادات املقاصــة، ليصــل إىل )-7(. 
باملقابــل شــهد متوســط املــؤرش تراجعــا مبقــدار 6.7 نقطــة يف قطــاع 
ــن  ــع املناظــر م ــع الرب ــة م ــا باملقارن ــزة، ووصــل إىل )-29.3(. أم غ
العــام الســابق، فقــد انخفضــت قيمــة املــؤرش املتوســط مبقــدار 6.9 
ــة  ــة الغربي ــري يف الضف ــاض الكب ــة االنخف ــطني، نتيج ــة يف فلس نقط
ــزة  ــاع غ ــة يف قط ــدار 0.7 نقط ــف مبق ــاع طفي ــدار 12.9، وارتف مبق

)أنظــر الشــكل 2-6(. 
 

األداء الســنوي: شــهد متوســط مــؤرش ســلطة النقــد لــدورة االعــامل 
ــدار  ــام 2019 يف فلســطني انخفاضــاً ملحوظــاً مبق خــالل أشــهر الع
ــة بالعــام 2018 ليصــل إىل )-9.5(. ويعــزى الســبب  7 نقــاط مقارن
ــاد يف  ــؤرش بشــكل ح ــاض متوســط امل ــىل انخف ــذا الرتاجــع ع يف ه
ــف يف  ــن طفي ــل تحس ــة، مقاب ــدار 11.1 نقط ــة مبق ــة الغربي الضف

قطــاع غــزة مبقــدار 1.9 نقطــة.
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ــري  ــامم غ ــروات باهت ــول وال ــئ للدخ ــري املتكاف ــع غ ــوع التوزي ــى موض يحظ
ــري يف حصــة  مســبوق يف الســنوات األخــرية. وجــاء هــذا نتيجــة التصاعــد الكب
الطبقــات الغنيــة مــن إجــاميل الدخــل والــروة يف معظــم أنحــاء العــامل. ولقــد 
ــة  ــتويات املجحف ــاد اآلن إىل املس ــع ع ــز يف التوزي ــات أّن التحي ــت الدراس وثق
ــذ  ــق من ــذي انطل ــايض. أي أّن املســار ال ــرن امل ــع الق ــا يف مطل ــي كان عليه الت
ــل  ــوات الدخ ــص فج ــح يف تقلي ــذي نج ــة، وال ــة الثاني ــرب العاملي ــة الح نهاي
والــروة فقــد زخمــه كليــاً بــدءاً منــذ مطلــع الســبعينات. ويوثــق كتــاب تومــاس 
بيكتــي الرائــد أّن حصــة أغنــى 10% مــن الســكان يف الواليــات املتحــدة مثــال 
بلغــت نحــو 50% مــن إجــاميل الدخــل )مبــا فيــه عوائــد رأس املــال( يف العقــد 
األول مــن القــرن الحــايل، وهــي نســبة قريبــة مــن املســتوى الــذي كانــت عليــه 
يف 1910، علــامً بأنهــا كانــت قــد انحــدرت إىل 35% فقــط يف ســبعينات القــرن 
ــات  ــدول األخــرى عــام شــهدته الوالي ــرياً يف ال ــف الصــورة كث املــايض. وال تختل

املتحــدة. 1

ــث  ــل، والبح ــع الدخ ــع يف توزي ــق الرتاج ــامم بتوثي ــادة االهت ــار زي ويف إط
عــن أســباب وديناميــات هــذه االنتكاســة عــرب الزمــن، تــم تأســيس “مختــرب 
ــن  ــني م ــني األكادميي ــن الباحث ــة م ــل مجموع ــن قب ــي” م ــاواة العامل الالمس
مختلــف أنحــاء العــامل. ويصــدر املختــرب تقريــراً دوريــاً )مــرة كل عامــني( عــن 
تطــور الالمســاواة يف عــدد كبــري مــن دول العــامل.2  ويقــوم التقريــر بعــرض 
وتحليــل البيانــات التــي توفرهــا قاعــدة بيانــات الالمســاواة العامليــة، التــي 
ــة  ــو 70 دول ــون إىل نح ــادي ينتم ــن 100 اقتص ــر م ــا أك ــاهم يف توفريه يس
مختلفــة حــول العــامل. توفــر هــذه القاعــدة بيانــات عــن الالمســاواة لعــدة 
بلــدان حــول العــامل مــن بينهــا فلســطني والــدول العربيــة األخــرى.  ســوف 
ــرب  ــات الخاصــة مبخت ــامل قاعــدة البيان ــدوق بعــض مع نعــرض يف هــذا الصن
ــور  ــىل تط ــز ع ــم نرك ــتخدمها، ث ــي يس ــة الت ــي، واملنهجي ــاواة العامل الالمس

ــا يف األردن.  ــع نظريه ــة م ــع الدخــل يف فلســطني باملقارن ــؤرشات توزي م

قاعدة بيانات الالمساواة العاملية

ال تنــر بعــض الــدول احصــاءات تفصيليــة عــن توزيــع الدخــل والــروة فيهــا. 
ويتــم عــادة االعتــامد عــىل بيانــات مســوح االنفــاق والدخــل االرسيــة لرصــد 
اتجاهــات الالمســاواة. ولكــن هــذه املســوح تعطــي صــورة عامــة غــري وافيــة 
كونهــا ال تحــدد بدقــة مســتوى الدخــل والــروة لــدى الطبقــة الغنيــة. ومــن 
ــة ابتكــر الباحثــون يف “مختــرب الالمســاواة  اجــل التغلــب عــىل هــذه املعضل
ــن  ــري م ــدد كب ــني ع ــق ب ــفاف وموث ــكل ش ــت بش ــة زاوج ــة” منهجي العاملي
ــن  ــل م ــع الدخ ــن توزي ــة ع ــات موثوقي ــر البيان ــول إىل أك ــادر، للوص املص
ــة أو الخاصــة. وتشــتمل هــذه  ــة أو الدولي ــة، ســواء الوطني املصــادر املختلف
ــل،  ــة الدخ ــات رضيب ــة، بيان ــاق االرسي ــل واالنف ــوح الدخ ــات مس ــىل بيان ع
بيانــات عــن الــروة )مــن املصــادر الصحفيــة التــي كمجلــة فوربــس وغريهــا(، 
وبيانــات الحســابات القوميــة وغريهــا الكثــري. وقــد أعطــت هــذه املنهجيــة 
ــاواة يف  ــتويات الالمس ــورات مس ــد تط ــىل رص ــدرة ع ــني الق ــرة الباحث املبتك
ــة  ــددة يف كاف ــنوات متع ــق س ــرب أف ــة وع ــر دق ــكل أك ــروة بش ــل وال الدخ
دول العــامل تقريبــا. وهــذه الــروة النــادرة مــن املعلومــات املوثقــة واملمنهجــة 

متاحــة اآلن لالســتخدام مــن قبــل كافــة الباحثــني. 3

الدخل القومي عوضا عن الناتج املحي

يؤكــد “مختــرب الالمســاواة العاملــي” عــىل أفضليــة اعتــامد مــؤرش الدخــل 
القومــي بــدالً مــن الناتــج املحــيل مــن أجــل مالحقــة التطــور يف توزيــع 

1 See Fig 8.5 in Thomas Piketty’s Capital in the 21st Century.
2 World Inequality Database, World inequality report 2018, https://wir2018.wid.

world/files/download/wir2018-full-report-english.pdf.
3 The World Inequality Lab. https://wid.world/world-inequality-lab/
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ــيل  ــج املح ــن. األول، أّن النات ــذا إىل أمري ــبب يف ه ــود الس ــل. ويع الدخ
ــتثني  ــني يس ــاً، يف ح ــني أيض ــري املقيم ــىل غ ــني وع ــىل املقيم ــوزع ع يت
ــي تذهــب إىل غــري املقيمــني.  الدخــل القومــي الحصــة مــن الدخــل الت
كــام يأخــذ الدخــل القومــي بالحســبان الدخــل الــذي يحققــه املواطنــون 
ــن.4   ــل الوط ــه إىل داخ ــون بتحويل ــارج، ويقوم ــون يف الخ ــن يعمل الذي
ثانيــاً، أّن مــؤرش الناتــج املحــيل يتضمــن يف حســابه اهتــالك مخــزون رأس 
ــم اســتثناء اإلهتــالك مــن الدخــل القومــي، نظــرا ألن  املــال، يف حــني يت

ــة دخــل ألي طــرف مــن األطــراف.  اهتــالك رأس املــال ال يعتــرب مبثاب

مــن جهــة أخــرى فــان توزيــع الدخــل، حســب املنهجيــة املســتخدمة يف 
قاعــدة بيانــات الالمســاواة العامليــة، يتعلــق فقــط باألفــراد الذيــن تبلــغ 
ــا ملحوظــا ميكــن  ــي أن تباين ــوق. وهــذا يعن ــام ف ــا ف أعامرهــم 20 عام
أن يظهــر بــني البيانــات التــي يتوصــل إليهــا مختــرب الالمســاواة العاملــي 

واألرقــام مــن املصــادر الوطنيــة أو الدوليــة األخــرى.

ارتفاع الالمساواة يف توزيع الدخل يف فلسطني 

ــتدل  ــي يس ــاواة العامل ــرب الالمس ــة مبخت ــات الخاص ــدة البيان ــاً لقاع تبع
ــي  ــن الدخــل القوم ــن الســكان يف فلســطني م ــى 10% م أّن حصــة أغن
ارتفعــت مــن نحــو 48% يف العــام 1990 إىل نحــو 50.5% يف العــام 
ــن الســكان  ــر م ــب رشيحــة النصــف األفق ــل تراجــع نصي 2016. باملقاب
مــن 14.9% إىل نحــو 13.5% خــالل نفــس الفــرتة. كــام تراجعــت حصــة 
ــن  ــر 50% )40% م ــوق أفق ــى 10% وف ــت أغن ــع تح ــي تق ــات الت الفئ
إجــاميل الســكان( مــن نحــو 37% يف العــام 1990 اىل نحــو 36% يف العــام 
2016. وهــذا يعنــي أن توزيــع الدخــل يف فلســطني شــهد تراجعــا خــالل 
الفــرتة، مــن ناحيــة ارتفــاع حصــة أغنــى 10% مــن الســكان عــىل حســاب 
كافــة الفئــات األخــرى، وخصوصــاً عــىل حســاب املجموعــة األفقــر مــن 
ــن  ــكان م ــن الس ــى م ــري األغن ــب العش ــني كان نصي ــكان. إذ يف ح الس
ــري  ــب العش ــف نصي ــو 42 ضع ــغ نح ــطني يبل ــي يف فلس ــل القوم الدخ

ــف يف 2016. ــبة إىل 50 ضع ــت النس ــام 1990، ارتفع ــر يف الع األفق

جدول 1: توزيع الدخل القومي يف فلسطني واألردن عىل الرشائح السكانية

2009-19992016-19902008-1998الرشيحة

فلسطني

50.6%49.5%48.1%العشري األغنى

35.9%36.4%37.1%الريحة %40 العليا واملتوسطة

13.4%14.1%14.8%الريحة %50 األفقر

األردن 

49.0%46.6%50.9%العشري األغنى

34.0%35.6%33.4%الريحة 40% املتوسطة

17.0%17.8%15.8%الريحة 50% األفقر

املصدر: قاعدة بيانات الالمساواة العاملية،2019.   

يعــرض الشــكل 1 تطــور حصــة العشــري األغنــى مــن الدخــل القومــي يف 
كل مــن األردن وفلســطني خــالل للفــرتة 1990-2016 عــىل ضــوء البيانات 
مــن “مختــرب الالمســاواة العاملــي”.  وميكــن متييــز ثــالث فــرتات رئيســية 
ــري  ــب العش ــي كان نصي ــعينات الت ــد التس ــالل عق ــكل. األوىل، خ يف الش
ــن  ــو 15% م ــطني )نح ــه يف فلس ــام كان علي ــىل م ــى يف األردن اع االغن
الدخــل يف األردن مقارنــة مــع 48% يف فلســطني(. الثانيــة، بــني األعــوام 

راجع صندوق “نظام الحسابات القومية” يف العدد 52 من املراقب االقتصادي.  -4
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1999-2008 حيــث طــرأ انخفــاض ملحــوظ عــىل حصــة أغنــى 10% مــن 
ــى عشــري يف  ســكان األردن )إىل نحــو 46%( يف حــني تابعــت حصــة أغن
ــب  ــا نصي ــي كان فيه ــتمر. والت ــن املس ــاود ولك ــا املته ــطني ارتفاعه فلس
العشــري االغنــى يف فلســطني اعــىل مــن األردن، أمــا خــالل الفــرتة األخــرية، 
ــص  ــاً يف حص ــا تقارب ــهدت يف بدايته ــد ش ــام 2009 فلق ــدءا مــن الع ب
األغنيــاء مــن اجــاميل الدخــل، أعقبهــا انخفــاض يف نصيــب العشــري األغنى 
يف األردن مقابــل اســتقرار حصــة أغنيــاء فلســطني عــىل نحــو 51% مــن 

اجــاميل الدخــل.

انعكــس التبايــن يف نصيــب العشــري االغنــى بــني البلديــن خــالل الفــرتات 
ــح  ــام يوض ــل. وك ــاميل للدخ ــع اإلج ــاواة يف التوزي ــىل الالمس ــالث ع الث
الجــدول 1 فــإّن حصــة أفقــر 50% مــن الســكان ارتفعــت يف األردن مــن 
15.8% اىل 17.0% بــني 1990 و2016، يف حــني هبطــت الحصــة املناظــرة 
يف فلســطني مــن 14.8% إىل 13.4% خــالل نفــس الفــرتة. كــام شــهدت 
ــى 10% وأعــىل مــن  ــن اغن ــل م ــا واملتوســطة )أق ــح العلي حصــة الرائ
ــاواة  ــزز الالمس ــق أّن تع ــري للقل ــن املث ــا. وم ــة ذاته ــر 50%( النزع أفق
ــالل  ــداً خ ــتدمياً ومتصاع ــاراً مس ــطني كان مس ــل يف فلس ــع الدخ يف توزي

ــة. العقــود املاضي

شكل 1: نصيب العشري األعىل من الدخل القومي يف فلسطني واألردن 
خالل الفرتة 2016-1990

املصدر: قاعدة بيانات الالمساواة العاملية،2019.

اسالم ربيع، ماس

7- األسعار والتضخم1 

ــة  ــعار مجموع ــط أس ــو متوس ــتهلك ه ــعار املس ــايس ألس ــم القي الرق
مختــارة مــن الســلع والخدمــات األساســية التــي تعكــس منط اســتهالك 
العائلــة املتوســطة يف بلــد مــا. ويطلــق عــىل مجموعــة هــذه الســلع 
ــّدل  ــّدل التضخــم هــو مع ــلّة االســتهالك”. ومع ــات اســم “س والخدم
االرتفــاع يف هــذا الرقــم القيــايس بــني تاريخــني محدديــن. ويعــرب معّدل 
ــات  ــرتاض ثب ــة للدخــل. إذ باف ــّوة الرائي التضخــم عــن التغــري يف الق
ــدار 10% يف  ــعار مبق ــم األس ــإّن تضخ ــمية، ف ــب االس ــور والروات األج
الســنة يعنــي أّن القــّوة الرائيــة للدخــول انخفضــت بنفــس النســبة.

الرقم القيايس لألسعار

يبــني الشــكل 7-1 منحيــني، يصــور األول تطــور الرقــم القيايس ألســعار 
املســتهلك )عــىل املحــور األميــن( بــني الربــع األول 2010 والربــع 
الرابــع 2019. املنحنــى الثــاين يقيــس )عــىل املحــور األيــر( التبــدل 
املئــوي يف الرقــم القيــايس ألســعار املســتهلك يف كل ربــع ســنة مقارنــة 

مــع الربــع الســابق عليــه، أي معــّدل التضخــم يف كل ربــع ســنة.

ــع  ــتهلك يف الرب ــعار املس ــايس ألس ــم القي ــل الرق ــع: وص ــع الراب الرب
الرابــع 2019 إىل 101.93 مقارنــة مــع 102.20 يف الربــع الثالــث 
ــام  ــع للع ــث والراب ــني الربعــني الثال ــّدل التضخــم ب 2019. أي أّن مع
2019 كان ســالباً )انخفــاض يف األســعار( بنســبة 0.27%. وجــاء هــذا 
ــة  ــس واألحذي ــة املالب ــاض أســعار مجموع ــة انخف ــاض نتيج االنخف
)مبقــدار 1.85%(، وأســعار مجموعــة املــواد الغذائيــة واملروبــات 
متنوعــة  وخدمــات  ســلع  وأســعار   ،)%0.43 )مبقــدار  املرطبــة 

مصــدر األرقــام يف هــذا القســم: الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، 2020.  مســوح   -1
ــاب  ــطينية الحتس ــد الفلس ــلطة النق ــع س ــاون م ــية، 2010 - 2019. بالتع ــام القياس األرق

ــة. ــّوة الرائي الق

)0.02%(. باملقابــل ارتفــع الرقــم القيــايس ألســعار املســتهلك يف 
الربــع الرابــع 2019 مقارنــة مــع الربــع املناظــر مــن العــام الســابق 

بنســبة %1.60.

يف  املســتهلك  ألســعار  القيــايس  الرقــم  ســجل  الســنوي:  األداء 
فلســطني خــالل العــام 2019 ارتفاعــاً مقــداره 1.58% مقارنــة 
ــم  ــايس إىل 101.58 )تضخ ــم القي ــل الرق ــث وص ــام 2018 حي بالع
ــة  ــدل 1.81% يف الضف ــاع مبع ــن ارتف ــذا ع ــد ه ــعار(. وتول يف األس
الغربيــة، ومعــدل 1.37% يف القــدس J1، ومعــدل 0.40% يف قطــاع 
غــزة.  ويعــود صــايف ارتفــاع أســعار املســتهلك يف فلســطني الرتفــاع 
ــالً،  ــرى. مث ــاض أخ ــل انخف ــات مقاب ــلع والخدم ــض الس ــعار بع أس
ــة  ــات املرطب ــة واملروب ــواد الغذائي ــة امل ــعار مجموع ــت أس ارتفع
مبقــدار )3.33%(، وأســعار مجموعــة املروبــات الكحوليــة والتبــغ 
)مبقــدار 1.36%(، وأســعار مجموعــة الســلع والخدمــات الرتفيهيــة 
والثقافيــة )مبقــدار 12.33%(، وأســعار مجموعــة خدمــات املطاعــم 
واملقاهــي والفنــادق )مبقــدار 2.33%(. باملقابــل انخفضــت أســعار 
مجموعــة االقمشــة واملالبــس واالحذيــة )مبقــدار 2.63%(، وأســعار 
مجموعــة املســكن ومســتلزماته )مبقــدار 0.14%(، وأســعار مجموعــة 
االثــاث واملفروشــات والســلع املنزليــة )مبقــدار 1.11%(، وأســعار 

ــدار )%3.08(. ــاالت مبق ــة االتص مجموع

أسعار الجملة وأسعار املنتج

الربــع الرابــع: انخفــض الرقــم القيــايس ألســعار الجملــة )ســعر البيــع 
إىل تجــار التجزئــة( مبقــدار 1.86% بــني الربــع الثالــث والرابــع للعــام 
ــة  ــلع املحلي ــة للس ــعار الجمل ــاض أس ــن انخف ــذا ع ــج ه 2019. ونت
مبقــدار 1.91%، وانخفــاض أســعار الجملــة للســلع املســتوردة مبقــدار 
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0.91%. باملقابــل ارتفــع الرقــم القيــايس ألســعار املنتــج )األســعار التــي 
يتلّقاهــا املنتجــون املحلّيــون( بنســبة 0.26% بــني الربعــني املتالحقــني، 
ــج للســلع املنتجــة واملســتهلكة  ونتــج هــذا عــن ارتفــاع أســعار املنت
محليــاً بنســبة 0.34%، بينــام انخفضــت أســعار املنتــج للســلع املنتجــة 

محليــاً ومصــدرة للخــارج مبقــدار 0.50% )أنظــر الشــكل 2-7(.

ــاً  ــة ارتفاع ــعار الجمل ــام ألس ــايس الع ــم القي ــجل الرق ــنوي: س األداء الس
نســبته 0.11% خــالل العــام 2019 مقارنــة بالعــام 2018، ونتــج هــذا عــن 
ارتفــاع أســعار الجملــة للســلع املحليــة مبقــدار 1.41%، بينــام انخفضــت 
أســعار الجملــة للســلع املســتوردة مبقــدار 0.86% مقارنــة بالعــام الســابق. 
باملقابــل انخفــض الرقــم القيــايس ألســعار املنتــج يف فلســطني بنســبة 
0.58% خــالل العــام 2019 مقارنــة بالعــام 2018، ونتــج هــذا عــن انخفاض 
أســعار املنتــج للســلع املســتهلكة محليــاً مبقــدار 0.60%، وانخفــاض أســعار 

املنتــج للســلع املنتجــة محليــاً واملصــدرة للخــارج مبقــدار %0.42.

األسعار والقوة الرشائية2 

القــوة الرشائيــة للشــيكل: معــّدل تضخــم األســعار يف االقتصــاد هــو 
ــراد  ــة األف ــة لكافّ ــوة الرائي ــّور الق ــاس لتط ــه مقي ــت ذات يف الوق
الذيــن يتلقــون رواتبهــم بالشــيكل وينفقــون كامــل دخلهــم بهــذه 
القــوة الرائيــة لهــذه العملــة يعــادل  العملــة، أي أّن تطــور 

ــرتة.  ــس الف ــالل نف ــعار خ ــري يف األس ــدل التغ ــس مع ويعاك

الربــع الرابــع: تشــري البيانــات إىل انخفــاض مــؤرش أســعار املســتهلك خالل 
ــه  ــابق، وارتفاع ــع الس ــة بالرب ــو 0.27% مقارن ــع 2019 بنح ــع الراب الرب
بنحــو 1.60% مقارنــة بالربــع املناظــر، وهــو مــا يعنــي تحســن القــوة 
الرائيــة بعملــة الشــيكل مقارنــة بالربــع الســابق، وتراجعهــا مقارنة 
بالربــع املناظــر، بنفــس معــدالت التضخــم املذكــورة )أنظــر الشــكل 

 .)3-7

األداء الســنوي: ارتفــع معــدل التضخــم يف 2019 بنحــو %1.58 
مقارنــة مــع 2018، أي أن القــوة الرائيــة للشــكيل انخفضــت بنحــو 

ــام 2018. ــة بالع ــام 2019 مقارن 1.58% خــالل الع

ــاً يف  ــع 2019 تراجع ــع الراب ــهد الرب ــار: ش ــدوالر والدين ــة لل ــّوة الرائي الق
ســعر رصف الــدوالر مقابــل الشــيكل بنحــو 1.05%، و5.62%، مقارنــة 
ــوة  ــإن الق ــك، ف ــىل ذل ــاًء ع ــوايل. وبن ــىل الت ــر ع ــابق واملناظ ــع الس بالرب
الرائيــة لألفــراد الذيــن يتلقــون رواتبهــم بالــدوالر وينفقــون كامــل 
مرصوفاتهــم بالشــيكل، قــد انخفضــت خــالل الربــع الرابــع مقارنــة 
بالربــع الســابق واملناظــر بنســبة 0.78%، و7.20%، عــىل الرتتيــب. 
ونظــراً الرتبــاط الدينــار األردين مــع الــدوالر بســعر رصف ثابــت فقد 
ــرأت  ــي ط ــورات الت ــس التط ــار نف ــة للدين ــوة الرائي ــهدت الق ش

ــكل 3-7(. ــر الش ــاً )أنظ ــدوالر تقريب ــىل ال ع

األداء الســنوي: انخفــض ســعر رصف الــدوالر مقابــل الشــيكل خــالل 
ــي  ــا يعن ــابق، م ــام الس ــة بالع ــبة 0.81%، مقارن ــام 2019 بنس الع
ــدوالر،  ــم بال ــون رواتبه ــن يتلق ــراد الذي ــة لألف ــوة الرائي ــاض الق انخف
وينفقــون كامــل مرصوفاتهــم بالشــيكل خــالل هــذا العــام، بنســبة %2.39، 
وينطبــق ذلــك عــىل عملــة الدينــار األردين، الرتباطهــا بســعر رصف ثابــت 

مــع الــدوالر )أنظــر الشــكل 3-7(.

تعــرّف القــوة الرائيــة عــىل أنّهــا “القــدرة عــىل رشاء الســلع والخدمــات باســتخدام مــا ميلكــه   -2
الفــرد مــن دخــل وثــروة. وتعتمــد عــىل دخــل املســتهلك وعــىل التغــري يف معــدل تبــدل األســعار 
وســعر رصف العملــة، وهــو مــا يعنــي أّن التغــري يف القــوة الرائيــة بافــرتاض ثبــات الدخــل = 

معــدل التغــري يف ســعر رصف العملــة مقابــل الشــيكل -معــدل التضخــم. 

شكل 7-1: تطّور الرقم القيايس ألسعار املستهلك ومعّدل التضخم
)سنة األساس 2018(

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

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

املصــدر: تــم حســاب األرقــام بنــاًء عــىل بيانــات ســلطة النقــد الفلســطينية والجهــاز املركــزي 
ــطيني. لإلحصاء الفلس
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أطلقــت اليونيســكو يف بدايــة العــام 2020 منــوذج التنبــؤ باملهــارات التــي 
يحتاجهــا ســوق العمــل يف فلســطني وذلــك بالتعــاون مــع معهــد أبحــاث 
ــروع  ــار م ــل يف إط ــذا العم ــأيت ه ــاس(. ي ــة )م ــات االقتصادي السياس
تشــغيل الشــباب يف منطقــة البحــر املتوســط )YEM(، الــذي يهــدف اىل 
تحســني منظومــة إعــداد القــوى العاملــة، وخفــض معــدل البطالــة وســط 
الشــباب، وتطويــر وتشــجيع التعليــم والتدريــب املهنــي. وهــذا النمــوذج 
ليــس األول مــن نوعــه يف فلســطني، إذ قامــت اليونيســكو يف بدايــة العــام 
2017 بإعــداد منــوذج مشــابه، بالتعــاون مــع مــاس أيضــاً. واســتناداً إىل 
النمــوذج القديــم تــم تطويــر الجديــد ليعــرب عــن واقــع ســوق العمــل يف 

فلســطني بشــكل أفضــل.

ــا  ــي يحتاجه ــارات الت ــه يحــدد امله ــوذج يف أن ــة هــذا النم ــن أهمي تكم
ســوق العمــل يف فلســطني، واملهــن التــي يحتاجهــا كل نشــاط اقتصــادي 
يف املســتقبل. والهــدف مــن هــذا تشــجيع الطــالب يف جميــع مراحلهــم 
التعليميــة عــىل التوجــه نحــو دراســة التخصصــات األكــر طلبــاً يف ســوق 
ــذا  ــاً. وه ــل طلب ــات األق ــن التخصص ــاد ع ــطيني، واالبتع ــل الفلس العم

ــة املرتفــع يف فلســطني. ــدوره إىل خفــض معــدل البطال ــؤدي ب ي

يقــوم هــذا النمــوذج عــىل املوازنــة بــني جانبــي الطلــب والعرض يف ســوق 
العمــل يف فلســطني. ويتكــون جانــب الطلــب مــن توقــع عــدد العاملــني 
ــة ســيناريوهات  ــاء عــىل ثالث ــة يف كل نشــاط اقتصــادي بن حســب املهن
ــم  ــائم(. وت ــيناريو املتش ــل، والس ــيناريو املتفائ ــاس، والس ــيناريو األس )س
بنــاء هــذه الســيناريوهات عــىل أســاس الحالــة االقتصاديــة والسياســية يف 
فلســطني. يفــرتض ســيناريو األســاس بقــاء الوضــع االقتصــادي والســيايس 
كــام كان عليــه يف العــام 2019، يف حــني يفــرتض الســيناريو املتفائــل 
تحســناً يف األوضــاع السياســية ومنــواً اقتصاديــاً، وهــذا عــىل العكــس مــن 
افرتاضــات الســيناريو املتشــائم. أمــا جانــب العــرض فهــو يضــم الوافديــن 
الجــدد إىل ســوق العمــل الفلســطيني، باإلضافــة إىل العاطلني عــن العمل. 
ولقــد تــم صياغــة نســختني مــن النمــوذج عــىل أســاس املنطقــة، واحــدة 
للضفــة الغربيــة وأخــرى لقطــاع غــزة، وذلــك بســبب االختــالف الــكيل يف 

مواصفــات ســوق العمــل يف هاتــني املنطقتــني.

ــطيني  ــاد الفلس ــاس، أن االقتص ــيناريو األس ــب س ــوذج، حس ــع النم يتوق
ــع  ــرتة 2019-2022، بواق ــالل الف ــل خ ــة عم ــف فرص ــيخلق 200.7 أل س
120.3 ألــف فرصــة عمــل يف الضفــة الغربيــة، و80.4 ألــف فرصــة عمــل 
يف قطــاع غــزة. إال أن قــدرة ســوق العمــل الفلســطيني غــري كافيــة 
الســتيعاب الوافديــن الجــدد مــن الخريجــني إىل ســوق العمــل والعاطلــني 

صندوق 7:  منوذج للتنبؤ بالوظائف واملهارات املطلوبة يف سوق العمل يف فلسطني

عــن العمــل. إذ يف حــال اســتمرار الوضــع عــىل مــا هــو عليــه، ســيظهر 
هنــاك خــالل تلــك الفــرتة 512.7 ألــف عاطــل عــن العمــل يف فلســطني، 
بواقــع 198.3 ألــف عاطــل يف الضفــة الغربيــة، 313.8 ألــف عاطــل عــن 
ــة  ــه فمــن املتوقــع أن يصــل معــدل البطال العمــل يف قطــاع غــزة. وعلي
ــة  ــع 20.6% يف الضف ــام 2022 إىل 32.3%، بواق ــة الع ــطني بنهاي يف فلس

ــزة.  ــة، و50.8% يف قطــاع غ الغربي

يتوقــع النمــوذج أن يكــون الطلــب عــىل الوظائــف املتعلقــة باملبيعــات 
األعــىل يف ســوق العمــل الفلســطيني، يليــه مهــن التعليــم، ومهــن البنــاء، 
والتصنيــع، والنقــل. كــام تبــني أن جميــع الوظائــف ســيظهر فيهــا فائــض 
ــي  ــف الت ــة. فالوظائ ــات متفاوت ــن بدرج ــب، ولك ــىل الطل ــرض ع يف الع
ستشــهد فائضــا كبــرياً يف العــرض هــي املهــن املرتبطــة بالتصنيــع، والبنــاء 
ــك  ــة إىل تل ــا، باإلضاف ــب عليه ــاع الطل ــن ارتف ــم م ــىل الرغ ــل ع والنق
املتعلقــة بالقانــون، والعلــوم، والهندســة. أمــا املهــن التــي ال يظهــر فيهــا 
فائــض عــرض كبــري فهــي الوظائــف اإلداريــة العليــا، واملهــن ذات العالقــة 

بتكنولوجيــا املعلومــات، باإلضافــة إىل املهــن املرتبطــة بالزراعــة. 
ــمي  ــرار وراس ــاب الق ــاعدة أصح ــة ملس ــوذج أداة مهم ــذا النم ــر ه يوف
ــط  ــني عــىل تخطي ــة للمرف ــام يشــكل دعام السياســات يف فلســطني. ك
ــذا  ــر ه ــكان تطوي ــازال باإلم ــن م ــل. ولك ــم والعم ــني التعلي ــة ب املوامئ
النمــوذج لزيــادة الفائــدة منــه. إذ انــه يعــاين مــن العموميــة يف تحديــد 
املهــارات والتخصصــات التــي يحتاجهــا ســوق العمــل الفلســطيني. فهــو 
ــتوى  ــىل املس ــق، أي ع ــص الدقي ــتوى التخص ــىل مس ــن ع ــدد امله ال يح
ــد  ــرص التحدي ــل يقت ــن )ISCO(، ب ــدويل للمه ــف ال ــن التصني ــع م الراب
عــىل املســتوى الثــاين. كــام ميكــن تطويــر النمــوذج بحيــث يتــم الربــط 
بــني املهــارات واملهــن، حتــى يعــرب عــن هــدف التنبــؤ باملهــارات وليــس 
ــام مبســوحات  ــب القي باملهــن العامــة. عــىل أن هــذه التحســينات تتطل
للعاملــني يف كافــة القطاعــات للتعــرف عــىل نــوع التخصصــات واملهــارات 
التــي ميتلكونهــا والتــي يحتاجونهــا. وميكــن أن يتــم هــذا مــن قبــل الجهاز 
املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، يف حــال توفــر املــوارد واإلمكانــات، مــن 

خــالل مســوح القــوى العاملــة التــي يقــوم بهــا بشــكل دوري. 

عيل جبارين، ماس
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8- التجارة الخارجية1 

امليزان التجاري

ــواردات الســلعية “املرصــودة”2  يف  ــة ال ــع: بلغــت قيم ــع الراب الرب
الربــع الرابــع 2019 نحــو 1,454.1 مليــون دوالر، مســافة ميثــل 
ــع  ــة م ــا باملقارن ــع الســابق، أّم ــة بالرب انخفاضــاً بنســبة 1% مقارن
ــواردات الســلعية بنســبة  ــع املناظــر 2018 فلقــد انخفضــت ال الرب
3% باملقابــل بلغــت قيمــة الصــادرات الســلعية املرصــودة يف الربــع 
ــاً بنســبة %15  ــل ارتفاع ــا ميث ــون دوالر، وهــو م ــع 294.2 ملي الراب
مقارنــة بالربــع الســابق، يف حــني اســتقرت الصــادرات الســلعية عنــد 
ــك  ــع املناظــر مــن العــام الســابق. وعــىل ذل ــا يف الرب نفــس قيمته
تكــون قيمــة الصــادرات قــد شــكلت مــا يقــارب 20% مــن قيمــة 
الــواردات يف الربــع الرابــع. وميثــل الفــارق بــني الصــادرات والواردات 
ــذي بلــغ 1,159.9 مليــون  ــزان التجــاري الســلعي وال العجــز يف املي
دوالر. ولقــد تحســن هــذا العجــز بشــكل طفيــف نتيجــة الفائــض يف 
ميــزان تبــادل الخدمــات مــع إرسائيــل الــذي بلــغ 7,3 مليــون دوالر 

)أنظــر الشــكلني 8-1 و2-8(.
 

األداء الســنوي: بلغــت قيمــة الــواردات الســلعية املرصــودة يف 
ــاً  ــل ارتفاع ــا ميث ــون دوالر، وهــو م ــام 2019 نحــو 5,776.1 ملي الع
طفيفــا بنســبة 1% مقارنــة مــع العــام 2018. أّمــا الصــادرات 
الســلعية املرصــودة فقــد بلغــت قيمتهــا حــوايل 1,068.2 وهــو 
مــا ميثــل انخفاضــاً بنســبة 3% مقارنــة مــع العــام الســابق. وعــىل 
ــارب 18% مــن قيمــة  ــا يق ــد شــكلت م ــك تكــون الصــادرات ق ذل
الــواردات يف العــام 2019 مقارنــة بنســبة مشــابهة يف العــام الســابق. 
ــو  ــام 2019 نح ــلعي يف الع ــاري الس ــزان التج ــز يف املي ــغ العج وبل
4,707.9 مليــون دوالر، وهــو أعــىل مبقــدار 89.8 مليــون عــن العجــز 
يف العــام 2018. وقــد طــرأ تحســن طفيــف عــىل هــذا العجــز نتيجــة 
الفائــض يف ميــزان الخدمــات مــع إرسائيــل الــذي بلــغ 20.6 مليــون 

ــكلني 8-3 و4-8(. ــر الش دوالر )أنظ

ميزان املدفوعات

ــه  ــق علي ــا يطل ــو م ــات )وه ــزان املدفوع ــاري يف مي ــاب الج الحس
أيضــا اســم فائــض أو عجــز ميــزان املدفوعــات( هــو صــايف الرتاكــم 

ــة هــي: ــن فرعي ــة موازي يف ثالث

امليــزان التجــاري، الــذي يقيــس صــايف قيمة الصــادرات الــواردات 	 
مــن الســلع والخدمات. 

ــل 	  ــل عوام ــالت دخ ــايف تحوي ــس ص ــذي يقي ــل، ال ــزان الدخ مي
اإلنتــاج، مثــل تحويــالت أجــور عــامل الضفــة والقطــاع العاملــني 

ــل والخــارج. يف إرسائي

مصــدر األرقــام يف هــذا القســم: الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني 2020، إحصــاءات   -1
ــد  ــلطة النق ــطيني وس ــاء الفلس ــزي لإلحص ــاز املرك ــودة. والجه ــة املرص ــارة الخارجي التج
ــع 2019. ــع الراب ــطيني الرب ــات الفلس ــزان املدفوع ــة ملي ــج األولي ــطينية 2020، النتائ الفلس

ــري  ــة املســّجلة يف فوات ــة األولي ــام التجــارة الخارجي التجــارة الســلعية املرصــودة هــي أرق  -2
ــامل  ــع الع ــارشة م ــارة املب ــة )التج ــات الجمركي ــل( والبيان ــع إرسائي ــارة م ــة )للتج املقاص
الخارجــي(. يُضــاف إىل ذلــك أرقــام التجــارة باملــواد الزراعيــة )التــي تقــوم وزارة الزراعــة 
ــة  ــام الكلي ــن األرق ــوظ م ــكل ملح ــي أدىن بش ــودة ه ــارة املرص ــام التج ــجيلها(. أرق بتس
للتجــارة الخارجيــة الفلســطينية. تقديــرات األرقــام الكليــة يتــم وضعهــا يف ميــزان 

املدفوعــات الفلســطيني.

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

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

شكل 8-3: صادرات وواردات السلع املرصودة يف 2018 و2019 
)مليون دوالر(
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شكل 8-4: صادرات وواردات الخدمات املرصودة مع إرسائيل يف 
2018 و2019 )مليون دوالر(

تدفــق 	  صــايف  يقيــس  الــذي  الجاريــة،  التحويــالت  ميــزان 
الخاّصــة. والتحويــالت  للحكومــة  الدوليــة  املســاعدات 

املدفوعــات 	  مليــزان  األوليــة  النتائــج  تشــري  الرابــع:  الربــع 
الفلســطيني يف الربــع الرابــع مــن العــام 2019 إىل ارتفــاع عجــز 
الحســاب الجــاري بنســبة 7% مقارنــة مــع الربــع الســابق، ليصل 
ــاد  ــكل ح ــز بش ــض العج ــل انخف ــون دوالر، باملقاب إىل 413 ملي
ــام 2018.  ــن الع ــر م ــع املناظ ــع الرب ــة م ــبة 27% مقارن وبنس
وجــاء هــذا العجــز نتيجــة عجـــز يف الـــميزان التجــاري الســـلعي 
الخدمــات  ميــزان  إىل عجــز  إضافــة  مليــون دوالر(،   1,315(
ــة  ــل بقيم ــزان الدخ ــض يف مي ــل فائ ــون دوالر(، مقاب )242 ملي
ــني يف  ــات العامل ــن تعويض ــاً م ــد أساس ــون دوالر )تولّ 685 ملي
ــة 459  ــة بقيم ــالت الجاري ــزان التحوي ــض يف مي ــل(، وفائ إرسائي

ــدول 1-8(. ــر الج ــون دوالر )أنظ ملي

جــرى متويــل عجــز امليــزان الجــاري هــذا مــن الحســاب الرأســاميل 
واملــايل، الــذي وفّــر مبلــغ 549 مليــون دوالر. ومــن الــروري 
االنتبــاه إىل أّن هــذا البنــد )الحســاب الرأســاميل والحســاب املــايل( 
ــة  ــه موجب ــت قيمت ــا كان ــي، طامل ــاً عــىل االقتصــاد الوطن ــل دين مُيث

ــدول 1-8(. ــر ج )أنظ

األداء الســنوي: بلــغ عجــز الحســاب الجــاري الفلســطيني 1,833.5 
ــز  ــن عج ــبة 14% ع ــو أدىن بنس ــام 2019، وه ــون دوالر يف الع ملي
العــام املــايض. وتحقــق هــذا عــىل الرغــم مــن انخفــاض تحويــالت 
ــود  ــل(. ويع ــزان الدخ ــبة 3% )يف مي ــل بنس ــن إرسائي ــني م العامل
ــالت  ــري يف التحوي ــاع الكب ــىل االرتف ــز ع ــاض العج ــبب يف انخف الس
الجاريــة )بنســبة 34%(. جــرى متويــل عجــز ميــزان املدفوعــات مــن 
الحســاب الرأســاميل واملــايل، الــذي وفر مبلــغ 1,705.6 مليــون دوالر 
)أنظــر الجــدول 8-1(. مــن املفــرتض نظريــاً أّن يحــدث تــوازن تــام 
بــني عجــز الحســاب الجــاري وفائــض الحســاب الرأســاميل واملــايل. 
أي أّن القيمــة الصافيــة لهــام يجــب أن تســاوي صفــر. ولكــن غالبــاً 
مــا يكــون هنــاك فــارق بينهــام، بســبب نقــص البيانــات أو التهريب، 

وهــو مــا يتــم تســجيله تحــت بنــد “حســاب “الســهو والخطــأ”. 3

ــاب  ــاري والحس ــاب الج ــني الحس ــرق ب ــادل الف ــدول ال يع ــأ يف الج ــهو والخط ــايف الس ص  -3
الرأســاميل واملــايل، ويعــود الســبب إىل أّن جهــاز اإلحصــاء قــام بإضافــة التمويــل االســتثنايئ 

إىل بنــد صــايف الســهو والخطــأ

جدول 8-1: ميزان املدفوعات الفلسطيني*)مليون دوالر(

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

*** بيانات عام 2019 هي مجموع ارباع 2019

الربع الرابع 

2018

الربع الثالث 

2019

الربع الرابع 

2019
20182019

)6,500.7()6,425.7()1,556.5()1,696.2()1,678.2(1. امليزان التجاري للسلع والخدمات**
)5,458.1()5,393.0()1,314.6()1,419.9()1,409.4(- صايف السلع

)1,042.6()1,032.7()241.9()276.3()268.8(- صايف الخدمات
2709.3770.0685.12,786.22,658.0. ميزان الدخل

3406.1538.9458.81,499.12,009.2. ميزان التحويالت الجارية
)1,833.5()2,140.4()412.6()387.3()562.8(4 الحساب الجاري )1+2+3(

5410.6324.8549.01,775.71,705.6. صايف الحساب الرأسايل واملايل
364.7127.9)136.4(6152.262.5. صايف السهو والخطأ**

شكل 8-5: رصيد االستثارات الدولية )نهاية الربع الرابع 2019( 
)مليون دوالر(
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فيــام يــيل مقتطفــات مــن أحــد فصــول كتــاب بعنــوان “بنيــة الرأســاملية 
االســتعامرية يف فلســطني”1  مــن تأليــف الدكتــور عمــر جعــربي ســالمنكا، 

زميــل باحــث يف جامعــة غينــت )Ghent(، بلجيــكا.

 رشكــة كهربــاء القــدس هــي حالــة فريــدة باملقارنــة مــع شــبكات كهربــاء 
ــة  ــا أرايض الضف ــج به ــت تع ــي كان ــة الت ــرية والتعاوني ــات الصغ البلدي
الغربيــة قبــل العــدوان اإلرسائيــيل يف العــام 1967. يعــود تاريــخ رشكــة 
كهربــاء القــدس إىل الســنوات األخــرية مــن اإلمرباطوريــة العثامنيــة، 
العثامنيــة  الدولــة  منحــت  ثــاين 1914. حــني  كانــون  إىل  وتحديــداً 
ــى  ــطنبول، يدع ــم يف اس ــس املقي ــا األرثوذك ــن رعاياه ــداً م ــذاك واح آن
لتوريــد الطاقــة  مافروماتيــس “Euripide Mavrommatis”، امتيــازاً 
الكهربائيــة واملــاء وتشــييد خــط تــرام يف مســاحة تقــارب عريــن 
كيلومــرتا يف محيــط مدينــة القــدس وضواحيهــا. يف العامــني التاليــني 
حصــل مافروماتيــس عــىل امتيــاز توريــد الكهربــاء واملــاء يف مدينــة يافــا، 
باإلضافــة إىل امتيــاز اســتغالل املــوارد يف وادي األردن. وأقــل مــا ميكــن أّن 
يقــال عــن إنجــازات مافروماتيــس أنهــا مثــرية لإلعجــاب، خاصــة يف ظــل 
ــة  ــادت يف اإلمرباطوري ــي س ــة الت ــة الرس ــية واملنافس ــروف السياس الظ
العثامنيــة مطلــع القــرن العريــن، حيــث كان الــرصاع عــىل أشــده بــني 
ــىل  ــول ع ــة للحص ــرب والصهاين ــيني والع ــان والفرنس ــني واألمل الربيطاني
االمتيــازات املختلفــة. لقــد متكــن مافروماتيــس، الــذي كان ميثــل الركــة 
ــك  ــم البن ــىل دع ــل ع ــذي حص ــية )Perier Co ( وال ــة الفرنس املرصفي
التجــاري الفلســطيني بإدارتــه العربيــة، مــن أّن يصبــح واحــداً مــن أنجــح 

ــطني. ــة يف فلس ــة التحتي ــات البني ــد خدم ــازات توري ــدي امتي صائ

االنتداب الربيطاين

بعــد انــدالع الحــرب العامليــة األوىل، وهــو مــا آذن بســقوط اإلمرباطوريــة 
ــه،  ــام نفس ــام 1917. ويف الع ــطني ع ــا فلس ــت بريطاني ــة، احتل العثامني
أصــدرت الحكومــة الربيطانيــة إعــالن بلفــور الــذي ميثــل نقطــة تحــول يف 
املطالــب السياســية واإلقليميــة للصهيونيــة. وأســس هــذا اإلعــالن األرضيــة 
ملنــح امتيــازات تجاريــة حرصيــة للوكالــة اليهوديــة، التــي كانــت يف حينــه 
ــة،  ــة الربيطاني ــن الحكوم ــا م ــرتف به ــدة املع ــمية الوحي ــة الرس املؤسس
الخدمــات يف  العامــة وتقديــم  املرافــق  املــوارد وتشــغيل  الســتغالل 
فلســطني. وكان أحــد أهــم هــذه االمتيــازات وأكرهــا إثــارة للجــدل 
االحتــكار الــذي حصــل عليــه بنحــاس روتنــربج، وهــو مهنــدس رويس مــن 
أشــد الداعمــني للمــروع الصهيــوين، إلنتــاج وتوزيــع الطاقــة الكهرومائيــة 
ــي  ــاز الت ــني االمتي ــارب ب ــدوث تض ــع لح ــذا بالطب ــطني. وأدى ه يف فلس

ــازات مافروماتيــس الســابقة. ــه هــذا األخــري وامتي حصــل علي
1 Omar Jabary Salamanca:  The Fabric of Colonial Capitalism in Palestine. To be 

published by Verso in 2021.

صندوق 8:  ملحة تاريخية عن رشكة كهرباء القدس منذ العثانيني وحتى االحتالل االرسائيي

محكمة العدل الدولية

بعــد ثــالث ســنوات مــن املفاوضــات واملحــاوالت الفاشــلة الســتعادة حــق 
االمتيــاز، رفعــت الحكومــة اليونانيــة )ومافروماتيــس أحــد رعاياهــا( دعــوى 
ــار 1924. ويف  ــاي يف أي ــة يف اله ــدل الدولي ــة الع ــا يف محكم ــد بريطاني ض
آذار 1925 أيــدت محكمــة الهــاي حــق مافروماتيــس يف امتيــازات الكهربــاء 
وامليــاه يف القــدس. إال أّن املحكمــة اعتــربت أّن امتيــازات مدينــة يافــا ووادي 
ــم  ــازات ت ــذه االمتي ــراً ألّن ه ــة، نظ ــا القضائي ــدود واليته ــارج ح األردن خ
التوقيــع عليهــا إبــان الحــرب العامليــة األوىل. ونتيجــة لهــذا الحكــم، الــذي 
يعــرتف بحقــوق االمتيــاز وينكرهــا يف نفــس الوقــت، اســرتد مافروماتيــس 
حــق امتيــاز توليــد وتوزيــع الكهربــاء يف القــدس، واحتفــظ روتنــربج 
ــاز  ــة امتي ــىل أرضي ــطني. وع ــة أرايض فلس ــاء يف بقي ــكار الكهرب ــق احت بح
روتنــربج تــم تأســيس رشكــة كهربــاء فلســطني )PEC(، وهــي رشكــة بــرأس 
ــروف  ــم الظ ــرا،ً بحك ــس مف ــد مافروماتي ــوين. ومل يج ــال إنجليزي-صهي م
والنوايــا املبيتــة للحكومــة الربيطانيــة، مــن بيــع امتيــازه اىل رشكــة “بلفــور 
ــل يف  ــربى تعم ــة ك ــة لرك ــة تابع ــي رشك ــي” )Belfour Beatty(، وه بيت
مجــال مشــاريع البنيــة التحتيــة املدنيــة والعســكرية لصالــح اإلمرباطوريــة 
ــي”،  ــور بيت ــة “بلف ــرق األوســط وخارجــه. وقامــت رشك ــة يف ال الربيطاني
ــة  ــيس رشك ــس، بتأس ــن مافروماتي ــرتته م ــذي اش ــاز ال ــاس االمتي ــىل أس ع

.)JEC( ــدس ــاء الق كهرب

ترتيبات ما بعد االنتداب

عشــية رحيــل القــوات الربيطانيــة مــن فلســطني أوائــل آذار 1948، قــام 
ــاء القــدس لتحقيــق اتفــاق بــني رشكتــي  ــاز كهرب اإلنجليــز بتعديــل امتي
ــة  ــوم رشك ــىل أن تق ــاق ع ــص االتف ــطني. ون ــني يف فلس ــاء العاملت الكهرب
ــا  ــي تحتاجه ــاء الت ــن الكهرب ــرب م ــزء األك ــد الج ــطني بتوري ــاء فلس كهرب
رشكــة كهربــاء القــدس لتزويــد املنطقــة املســؤولة عنهــا. ونــص االتفــاق 
عــىل أّن تدفــع رشكــة كهربــاء القــدس مبلــغ 400 ألــف باونــد اســرتليني 
ــق  ــة، دون ح ــاء الالزم ــامل البن ــل أع ــطني مقاب ــاء فلس ــة كهرب إىل رشك
ــذا  ــة. وه ــة ذات الصل ــى التحتي ــن البن ــريه م ــداد أو غ ــط اإلم ــك خ متل
ــاء القــدس  ــاح رشكــة كهرب ــري جــدا يف الواقــع، إذ أّن صــايف أرب ــغ كب مبل
مل يتجــاوز 116 ألــف باونــد يف الســنة املاليــة 1947/1946. ونــص قــرار 
ــام  ــدة 60 ع ــدس مل ــاز يف الق ــد االمتي ــد عق ــىل متدي ــاز ع ــل االمتي تعدي
ــاء فلســطني أولويــة  اضــايف، كــام اشــتمل عــىل بنــد يعطــي رشكــة كهرب
الحــق بــراء رشكــة القــدس. وهــذا التعديــل املتــرع واتفــاق التوريــد 
ــة  ــام رشك ــعاً أم ــال واس ــح املج ــني فت ــني الطرف ــض ب ــيل والتعوي الداخ

ــاء القــدس. ــة كهرب ــاء فلســطني لتســتحوذ عــىل رشك كهرب

االستثارات الدولية

بلغــت قيمــة األصــول الخارجيــة لالقتصــاد الفلســطيني نهايــة الربــع 
ــي  ــون دوالر، شــكل االســتثامر األجنب ــع 2019 نحــو 7,549 ملي الراب
املبــارش منهــا نســبة 4%، واســتثامرات الحافظــة 19%. باملقابــل بلــغ 
إجــاميل أرصــدة الخصــوم عــىل االقتصــاد حــوايل 5,451 مليــون دوالر، 

شــكل االســتثامر املبــارش 51% منهــا، واســتثامرات حافظــة %13.

يعــرب الفــارق بــني األصــول والخصــوم عــىل أّن املقيمــني يف فلســطني 
“يســتثمرون” 2,098 مليــون دوالر يف الخــارج أكــر مــام “يســتثمر” 

غــري املقيمــني يف فلســطني. ولكــن يتوجــب التذكــري بــأّن جــزءاً كبــرياً 
مــن األصــول )69%( هــو عبــارة عــن إيداعــات نقديــة )غالبــاً مــن 
املصــارف املحليــة( يف البنــوك الخارجيــة، إضافــة إىل النقــد األجنبــي 
املوجــود يف االقتصــاد الفلســطيني. وهــذه اإليداعــات أو العمــالت 
ليســت اســتثامرات فلســطينية يف الخــارج باملعنــى املتعــارف عليــه 
لالســتثامر. وإذا مــا أخذنــا االســتثامرات املبــارشة فقــط بعــني 
االعتبــار فــإّن األرقــام تشــري إىل أّن اســتثامرات األجانــب )غــري 
ــارشة  ــتثامرات املب ــىل االس ــد ع ــطني تزي ــذة يف فلس ــني( املنف املقيم
الخارجيــة للمقيمــني يف الضفــة والقطــاع مبقــدار 2,459 مليــون 

ــكل 5-8(. ــر الش دوالر )انظ
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ما بعد النكبة

ــابق.  ــه يف الس ــدس متثل ــت الق ــكل كان ــامل يش ــة أركان الع ــزت النكب ه
ــري،  ــث وال ــريب الحدي ــة إىل قســمني. القســم الغ ــم تقســيم العاصم وت
فهــام قرابــة 85% مــن إجــاميل أرايض املدينــة، وقــد تــم نهبــه وتطهــريه 
ــة  ــيم املدين ــن تقس ــج ع ــدة. ونت ــل الجدي ــة إرسائي ــه دول ــاً واحتلت عرقي
ــاء  ــاء القــدس وشــبكة الكهرب ــاز رشكــة كهرب أيضــاً تقســيم منطقــة امتي
بحكــم األمــر الواقــع إىل جزئــني، وبقــاء محطــة توليــد الكهربــاء الرئيســية 
للركــة عــىل الجانــب اإلرسائيــيل. ولكــن الركــة ركــزت جــل اهتاممهــا 
بعــد العــام 1948 وكامــل نشــاطاتها عــىل إصــالح البنيــة التحتيــة 
وتحســني الخدمــات املقدمــة للســكان اليهــود يف القــدس الغربيــة بشــكل 
ــار  ــة مــن انقطــاع التي حــرصي. وعــاىن الفلســطينيون يف القــدس الرقي
ــتوى  ــىل أدىن مس ــوا ســوى ع ــهر، ومل يحصل ــن 12 ش ــر م ــايئ ألك الكهرب
مــن خدمــات الكهربــاء يف الســنوات الثــالث التاليــة. ووثقــت القنصليــة 
الربيطانيــة يف القــدس ذلــك عــرب التأكيــد عــىل أّن رشكــة بلفــور بيتــي “مل 
تكــن مهتمــة مبصالــح الســكان العــرب”، وترفــض بشــكل ممنهــج إصــالح 
الشــبكة وتركيــب مولــدات جديــدة. ويبــدو أّن الركــة كانــت تأمــل أّن 
يتــم التوصــل إىل اتفــاق بــني األردن وإرسائيــل مــن شــأنه أن يتيــح ربــط 
ــرب.  ــة يف الغ ــة للرك ــاء التابع ــد الكهرب ــة مبحطــة تولي ــدس الرقي الق

ــرياً تقســيم  ــي أخ ــور بيت ــة بلف ــررت رشك ــل ق ــذا األم ــار ه ــد انحس وبع
ــت  ــة، وقام ــدود الهدن ــول ح ــىل ط ــاز ع ــة واالمتي ــول الرك ــع أص وبي
بعقــد اتفاقيتــني منفصلتــني لهــذا الغــرض، األوىل مــع إرسائيــل يف نيســان 

ــان 1957. ــع األردن، يف نيس ــة م 1954، والثاني

كانــت بلديــات القــدس ورام اللــه والبــرية وبيــت لحــم وبيــت ســاحور 
وبيــت جــاال متحمســة آنــذاك لتملــك وإدارة خدمــات الكهربــاء. وعــىل 
ــدة يف العــام 1956،  ــات بتســجيل رشكــة جدي ــك قامــت هــذه البلدي ذل
ــات  ــت البلدي ــة. ومتكن ــدس األردني ــة الق ــاء محافظ ــة كهرب ــم رشك باس
الفلســطينية مــن رشاء حــق االمتيــاز واألصــول مــن رشكــة بلفــور بيتــي 
ــف  ــدره 200 أل ــدايئ ق ــال ابت ــرأس م ــة ب ــة األردني ــالل الحكوم ــن خ م
ــعر 10  ــهم، بس ــف س ــذا اىل 20 أل ــال ه ــيم رأس امل ــم تقس ــد. وت باون
ــو  ــىل النح ــهم ع ــص األس ــرب حص ــت أك ــد. وتوزع ــهم الواح ــد للس باون
التــايل: 8,050 لبلديــة بيــت ســاحور، 2,750 للقــدس، و5,000 ملســاهمني 

مــن القطــاع الخــاص. 

ترجمة حنني املرصي، ماس
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مفاهيم وتعاريف اقتصادية
السياسة النقدية مقابل السياسة املالية

Monetary Policy vs. Fiscal Policy

السياســات االقتصاديــة هــي مجموعــة اإلجــراءات والتدخــالت التــي 
تتخذهــا الســلطات )الوطنيــة أو املحليــة( للتأثــري عــىل األداء االقتصــادي 
ــواع مختلفــة مــن السياســات  ــاك أن ــة. وهن ــات معين بهــدف تحقيــق غاي
االقتصاديــة، مثــل السياســات الزراعيــة والصناعيــة والتجاريــة. ولكــن 
ــس  ــا تنعك ــراً ألنه ــة نظ ــة خاص ــا أهمي ــة له ــة واملالي ــات النقدي السياس

ــات. ــة القطاع ــادي يف كاف ــاط االقتص ــىل النش ــر ع وتؤث

السياسة النقدية والسياسة املالية

السياســة النقديــة هــي مجموعــة اإلجــراءات املرتبطــة باســتخدام أداتــني 
رئيســيتني للتأثــري عــىل النشــاط االقتصــادي: ســعر الفائــدة وكميــة النقــود 
املركزيــة يف  البنــوك  وتتــوىل  النقــود(.  )عــرض  االقتصــاد  املتداولــة يف 
ــوك  ــع هــذه البن ــة، وتتمت ــذ السياســة النقدي ــام تنفي ــة مه ــدول املختلف ال
بدرجــات مختلفــة مــن اإلســتقاللية عــن الســلطات التنفيذيــة. ويف حــاالت 
االســتقاللية الكليــة )كــام هــو األمــر بالنســبة للبنــك املركــزي األوريب 
والبنــك املركــزي األمــرييك الــذي يعــرف بإســم )The Fed(( غالبــاً مــا يكــون 
للبنــوك املركزيــة هــدف معلــن يحكــم قراراتهــا، مثــل الحفــاظ عــىل معــدل 
التضخــم ضمــن هامــش معــني. وبشــكل عــام ترمــي البنــوك املركزيــة مــن 
ــروض  ــة الق ــري عــىل كمي ــود إىل التأث ــة النق ــدة وكمي التحكــم بســعر الفائ
التــي متنحهــا املؤسســات املاليــة املختلفــة للقطــاع األهــيل وقطــاع األعــامل، 
ــذا  ــم ه ــام. ويت ــادي الع ــاط االقتص ــىل النش ــايل ع ــس بالت ــا ينعك ــو م وه
التحكــم بشــكل غــري مبــارش عــرب ثــالث قنــوات: تغيــري معــدل االحتياطــي 
اإللزامــي للمصــارف )النســبة مــن الودائــع التــي يتوجــب عــىل املصــارف 
ــو  ــكونت” )وه ــدل “الديس ــري مع ــزي(، تغي ــك املرك ــا يف البن ــاظ به االحتف
معــدل الفائــدة األدىن الــذي ميكــن للمصــارف االقــرتاض عــىل أساســه مــن 
البنــك املركــزي أو مــن بعضهــا البعــض(، وأخــرياً مــا يعــرف بإســم عمليــات 
الســوق املفتوحــة )أي قيــام البنــك املركــزي بــراء أو بيــع الســندات 
الحكوميــة مــام ينعكــس بزيــادة الكتلــة النقديــة يف حالــة الــراء وتقلصهــا 

ــع(.1 ــة البي يف حال

السياســة املاليــة باملقابــل تتعلــق مبجموعــة اإلجــراءات الحكوميــة 
املرتبطــة بجمــع الرائــب واإلنفــاق العــام )املوازنــة الحكوميــة(. وتتــوىل 
ــذ  ــام تنفي ــة( مه ــلطة التريعي ــن الس ــل م ــة )بتخوي ــلطة التنفيذي الس
ــل نشــاط  ــب متوي ــة، إىل جان ــدف السياســة املالي ــة. وته السياســة املالي
اإلدارة العامــة، للتأثــري عــىل النشــاط االقتصــادي عــرب القــرارات املتعلقــة 
مبســتوى وبنيــة اإلنفــاق العــام وعجــز املوازنــة واالقــرتاض )الديــن العام(. 
ــل يف  ــادي تتمث ــاط االقتص ــز النش ــة لتحفي ــة املالي ــم أدوات السياس أه
زيــادة اإلنفــاق العــام، الــذي هــو أحــد مكونــات الطلــب الــكيل. ويتــم 
متويــل هــذه الزيــادة إّمــا عــرب رفــع الرائــب )عــىل افــرتاض أّن ارتفــاع 
الطلــب الــكيل بســبب زيــادة اإلنفــاق العــام ســيكون أكــرب مــن انخفاضه 

بســبب رفــع الرائــب(، أو زيــادة الديــن العــام )اإلنفــاق بالعجــز(. 

النظرية الكينزية واملدرسة النقدية

تؤكــد النظريــة الكينزيــة عــىل أهميــة الــدور الــذي تلعبــه السياســة املاليــة، 
ــاد  ــن الكس ــروج م ــاد للخ ــز االقتص ــز، يف تحفي ــاق بالعج ــاً اإلنف وخصوص
ميكــن اعتبــار صفقــات “التســهيل الكمــي” )Quantitative Easing(، التــي انتــر اســتخدامها عــىل   -1
نطــاق واســع عقــب األزمــة املاليــة العامليــة يف 2008، أحــد اشــكال عمليــات الســوق املفتوحــة. مــن 

أجــل معلومــات أوىف عــن “التســهيل الكمــي” أنظــر املراقــب االقتصــادي الربعــي العــدد 45.

ــة  ــة السياس ــأن وفعالي ــن ش ــل م ــاً تقل ــي أيض ــتحكمة. وه ــة املس والبطال
النقديــة يف دفــع االقتصــاد قدمــاً. وتشــري بشــكل خــاص إىل أّن التوســع يف 
الكتلــة النقديــة يفشــل يف التأثــري عــىل ســعر الفائــدة عندمــا يكــون هــذا 
الســعر متــدٍن للغايــة وقريــب مــن الصفــر )وهــو مــا يطلــق عليــه اســم 
“مصيــدة الســيولة” Liquidity Trap(.2  باملقابــل تــويل املدرســة النقديــة 
ــة  ــة النقدي ــدل يف الكتل ــرب أّن التب ــة، وتعت ــة النقدي ــرية للسياس ــة كب أهمي
هــو مــا يقــف وراء التحــوالت يف النشــاط االقتصــادي. وتحاجــج املدرســة 
ــه  ــم موازنت ــا تت ــاً م ــام غالب ــاق الع ــع يف اإلنف ــأّن التوس ــاً ب ــة أيض النقدي
Crawd-  بانخفــاض يف االســتثامر الخــاص )وهــو مــا يعــرف باســم “الطــرد”

ing-Out( مــام يعنــي أّن السياســة املاليــة ميكــن أّن تــرتك أثــراً عــىل بنيــة 
اإلنفــاق بــني القطاعــني الخــاص والعــام ولكنهــا ضعيفــة األثــر عــىل النشــاط 

الــكيل يف االقتصــاد. 

املزايا واملثالب

بغــض النظــر عــن الخــالف بــني املدرســتني الكينزيــة والنقديــة فيــام 
ــود  ــرض النق ــة ع ــدة وكمي ــعر الفائ ــتخدام س ــة اس ــق بفعالي يتعل
)السياســة النقديــة( مقارنــة باســتخدام معــدل الرائــب واإلنفــاق 
العــام )السياســة املاليــة( للتأثــري عــىل النشــاط االقتصــادي، ميكــن 

ــة عــىل السياســتني: أّن نســوق املالحظــات التالي

أّن صياغــة وتنفيــذ التحــول يف السياســة النقديــة ملواجهــة 	 
ــري  ــن تغي ــهل م ــون أرسع وأس ــا يك ــاً م ــة غالب ــروف الطارئ الظ
األنظمــة  يف  تقتــي،  األخــرية  ألّن  ذلــك  املاليــة.  السياســة 
الدميقراطيــة، صياغــة قوانــني وضــامن موافقــة برملانيــة، يف حــني 
ــة  ــرارات مســتقلة ورسيع ــاذ ق ــة اتخ ــوك املركزي ــدراء البن ــن مل ميك
تتعلــق بســعر الفائــدة والكتلــة النقديــة. ولكــن باملقابــل فــإّن 
ــالً  ــاً طوي ــة عــىل االقتصــاد يســتغرق وقت ــر السياســات النقدي أث
ــة  ــك ألّن السياس ــة، ذل ــراءات املالي ــة باإلج ــر مقارن ــى يظه حت
ــدة  ــري التحــوالت يف ســعر الفائ ــن خــالل تأث ــل م ــة تعم النقدي
ــن  ــاج إىل زم ــا يحت ــو م ــاً، وه ــتثامري أساس ــب االس ــىل الطل ع

ــه.    ــور نتائج ــس بالقصــري لظه لي
أّن السياســة النقديــة، عــىل عكــس املاليــة، لهــا انعكاســات 	 

مبــارشة عــىل ســعر رصف العملــة وعــىل تدفــق رؤوس األمــوال 
ــرص  ــي رضورة الح ــا يقت ــذا م ــارج، وه ــارج وإىل الخ ــن الخ م
ــك أّن اســتخدام السياســة  ــغ يف اســتخدامها. يضــاف إىل ذل البال
ــي  ــدول الت ــالً يف ال ــاح أص ــري مت ــاد غ ــز االقتص ــة لتحفي النقدي
تتبنــى ســعر رصف العملــة الثابــت، إذ يتوجــب يف هــذه الحالــة 
ــة لهــدف واحــد فقــط  ــة النقدي ــدة والكتل تســخري معــدل الفائ

ــة. 3 ــعر رصف العمل ــة س ــو حامي وه
ــا 	  ــة له ــة والنقدي ــن أن السياســات املالي ــم م أخــرياً، وعــىل الرغ

انعكاســات عــىل كافــة القطاعــات يف االقتصــاد، إال أّن فــرص 
تركيــز التأثــري املبــارش عــىل قطاعــات معينــة، ولغايــات اجتامعية 

ــة. ــا يف النقدي ــة منه ــر يف السياســة املالي ــاح أك محــددة، مت

كان مــن املعتقــد ســابقا أن معــدل الفائــدة ال ميكــن أن يكــون ســالبا، ولكــن بعــض البنــوك   -2
ــدة الســالب، وهــي تعمــل  ــال( تبنــت اآلن ســعر الفائ ــة )يف الســويد مث ــة األوربي املركزي
حاليــا عــىل صياغــة وتطبيــق سياســات نقديــة قامئــة عــىل هــذا األســاس، ولكــن مــازال مــن 

املبكــر إطــالق حكــم حــول مــدى نجــاح مثــل هــذه الجهــود.
راجع دراسة خيارات العملة والسياسة النقدية املستقبلية يف فلسطني: مراجعة تقييمية.  -3
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20152016201720182019املؤرش
1 20181 2019

الربع الرابعالربع الثالثالربع الثاينالربع األولالربع الرابع

السكان )ألف نسمة(
 4,900.04,930.74,961.34,992.25,023.3 4,530.44,632.04,733.44,915.35,039.0فلسطني

 2,9953,011.6. 2,945.72,962.12,978.50 2,750.02,803.42,856.72,953.93,020.0الضفة الغربية
 1,954.31,968.51,982.81,997.22,011.7 1,780.41,828.61,876.71,961.42,019.0قطاع غزة

سوق العمل )حسب التعريف الجديد املعتمد من جهاز اإلحصاء للقوى العاملة(2
1,044.3 1,025.3 928.9939.6948.7956.31,0101,005.30986.4998.1عدد العاملني )ألف شخص(

44.244.4 4443.844.043.544.344.144.344.2نسبة املشاركة )%(
24.0 23.023.925.726.225.324.226.826.024.6معّدل البطالة )%(
13.313.7 16.617.518.417.314.615.816.415.0-   الضفة الغربية

45.142.7 34.835.438.343.145.140.946.346.7-   قطاع غزة
الحسابات القومية باالسعار الثابتة )سنة االساس 2015( )مليون دوالر( 3

13,972.415,211.015,426.915,616.215,764.44,089.73,956.13,876.63,915.34,016.4الناتج املحيل اإلجاميل
12,348.33,342.913,420.313,570.114,135.43,567.93,557.53,503.33,528.33,546.3-    اإلنفاق االستهاليك الخاص

3,494.53,584.73,093.63,318.93,115.3880.6749.1758.5789.0818.7-    اإلنفاق االستهاليك الحكومي
3,505.43,873.84,166.94,260.34,198.71,125.61,035.61,052.61,054.11,056.4-    التكوين الرأساميل اإلجاميل

2,244.32,208.32,515.62,578.72,623.8700.2641.1641.1635.4706.2-    الصادرات
7,645.57,796.37,901.58,256.88,368.42,229.62,103.12,099.12,113.92,052.3-    الواردات )-(

الناتج املحي للفرد )دوالر(
3,277.903,534.403,620.503,562.303,640.1898.6892.2894.5914.8938.6باألسعار الجارية

3,277.903,489.803,463.103,417.703,364.5886.4852.7830.1832.9848.8باألسعار الثابتة )أسعار 2015(
ميزان املدفوعات )مليون دوالر(

)1,556.5()1,696.2()1,637.7()1,610.3()1,678.2()6,500.7()6,425.7()5,967.4()5,664.5()5,400.9(امليزان التجاري
1,712.21,896.02129.02,786.22,658.0709.3572.1630.8770.0685.1ميزان الدخل

1,749.41,626.21,708.71,499.12,009.2406.1533.1478.4538.9458.8ميزان التحويالت الجارية
)412.6()387.3()528.5()505.1()562.8()1,833.5()2,140.4()2,129.7()2,142.7()1,939.1(ميزان الحساب الجاري

أسعار الرصف والتضخم
3.5293.492 3.883.843.603.593.563.73.643.592سعر رصف الدوالر مقابل الشيكل
4.9774.926 5.485.425.085.075.035.225.145.066سعر رصف الدينار مقابل الشيكل

)0.27(1.580.0101.540.33)0.19(0.21)0.22(1.43معّدل التضخم )%(4

املالية العامة )عىل األساس النقدي، مليون دوالر(
3,994.6676.1787.6332.81,070.71,099.4 2,890.23,551.03,656.53,290.6صايف اإليرادات املحلية )مبا فيها املقاصة(

3,424.33,659.33,791.43,666.63,660.1940.8744.7694.0858.61,362.9النفقات الجارية
200.0108.841.444.046.667.9 176.7216.5255.3277.2النفقات التطويرية

)331.4(165.5)405.2(1.6)373.4()569.5( )474.8()390.2()324.7()710.9(فائض/عجز املوازنة الكيل )قبل املنح(
492.1225.969.8129.5177.1115.8 799.0766.9719.8666.5إجاميل املنح واملساعدات

)215.6(342.6)275.7(71.4)147.6()77.3( 88.1442.3329.5191.7فائض/ عجز املوازنة الكيل )بعد املنح(
2,795.02,369.62,315.22,637.12,914.82,795.0 2,537.22,483.82,543.22,369.6الدين العام الحكومي

القطاع املرصيف )مليون دوالر(
17,825.5 12,602.314,196.415,850.216,125.017,825.516,125.016,503.216,690.117,303.5موجودات/ مطلوبات املصارف

1,985.2 1,461.71,682.41,892.71,912.01,985.21,912.01,931.41,956.01,942.4حقوق امللكية
13,384.7 9,654.610,604.611,982.512,227.313,384.712,227.312,394.412,591.413,025.5ودائع الجمهور

9,039.1 5,824.76,871.98,026.08,432.39,039.18,432.38,569.58,941.68,947.9التسهيالت االئتامنية

املؤرشات االقتصادية الرئيسية يف فلسطني 2015 - 2019

تغطي البيانات األرايض الفلسطينية باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إرسائيل عام 1967 )باستثناء بيانات البطالة والسكان(.
1 بيانات األرباع لألعوام 2018-2019 هي بيانات أولية عرضة للتنقيح والتعديل. األرقام بني األقواس هي أرقام سالبة.

2 اعتمد الجهاز املركزي لإلحصاء، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، تعريفا منقحا للبطالة ينص عىل أّن 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. 
3 قام جهاز اإلحصاء املركزي بإجراء تنقيح عىل بيانات الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة لألعوام 2004-2018. لذا سيوجد اختالف يف أرقام السنوات واألرباع السابقة عىل ضوء 

تنقيح البيانات.
4 معّدل التضخم محسوب عىل أساس مقارنة متوسط األرقام القياسية ألسعار املستهلك يف كل سنة )كل ربع( مع متوسطها يف السنة )الربع( السابقة.

* البيانات يف الجدول حسب آخر تحديث متوفر للبيانات من الجهاز املركزي لإلحصاء وسلطة النقد وهيئة سوق رأس املال.
** األرقام بني األقواس سالبة
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فهرس باملفاهيم والتعاريف االقتصادية التي نرشت يف األعداد السابقة 
من املراقب االقتصادي

النمو االقتصادي )Economic Growth 1(، العدد 16.	 
مصادر النمو )Sources of Growth(، العدد 17.	 
 	 The Relationship between Growth & Income( العالقــة بــني النمــو االقتصــادي وتوزيــع الدخــل 

Distribution(، العدد 18.
 	The Relationship between Growth & For- )العالقــة بــني النمــو االقتصــادي والتجــارة الخارجيــة 

eign Trade(، العــدد 19.
التقلبات االقتصادية )The Business Cycles(، العدد 20.	 
تفسري أسباب التقلبات االقتصادية )The Reasons behind Economic Fluctuations(، العدد21.	 
 	Policies to Address Economic Fluc- )السياســات املالمئــة ملعالجــة مشــاكل التقلبــات االقتصاديــة 

tuations(، العدد 22.
مؤرش السعادة )Happiness Index(، العدد 23.	 
التسهيل الكّمي )Quantitative Easing(، العدد 45.	 
التضّخم املتوقّع )Expected Inflation(، العدد 46.	 
مناذج الجاذبية يف التجارة الدولية )Gravity Models(، العدد 46.	 
راتب املواطن )Citizen’s Income(، العدد 47.	 
مكافئ القوة الرائية )Purchasing Power Parity, PPP(، العدد 48.	 
منحنى فيلبس والعالقة العكسية بني التضخم والبطالة )Philips Curve(، العدد 49.	 
 	 ،)The Dual Deficit and the Resource Gap( فلســطني بــني العجــز املــزدوج وفجــوة املــوارد

ــدد 49. الع
عدالة توزيع الدخل: منحنى “لورنز” ومعامل “جيني” )Income Distribution(، العدد 50.	 
رضيبة القيمة املضافة )Value-Added Tax, VAT(، العدد 51.	 
نظام الحسابات القومية )The System of National Accounts, SNA(، العدد 52.	 
اسرتاتيجية تعويض الواردات )Import Substitution Strategy, ISS(، العدد 53.	 
املسؤولية االجتامعية للركات )Corporate Social Responsibility, CSR(، العدد 54.	 
املرض الهولندي )The Dutch Disease(، العدد 55.	 
البضائع العامة )The Public Goods(، العدد 56.	 
السندات مقابل األسهم )Bonds vs. Stocks(، العدد 57.	 
إسرتاتيجية التنمية بالعناقيد )The Cluster Approach to Development(، العدد 58.	 
الريع والدولة الريعية )Rent and the Rentier State(، العدد 59.	 
السياسة النقدية مقابل السياسة املالية )Monetary Policy vs. Fiscal Policy(، العدد 60.	 
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األزمة املالية العاملية، العدد 14.  	
تداعيات األزمة االقتصادية عاملياً وعربياً، العدد 15.	 
طرق حساب الناتج املحيل اإلجاميل والتنبؤات االقتصادية الخاصة باالقتصاد الفلسطيني، العدد 17.	 
التقلبات االقتصادية، العدد 20.	 
النشاط االقتصادي يف قطاع غزة، العدد 23.	 
تقدير النمو االقتصادي “الضائع” يف األرايض الفلسطينية، العدد 24.	 
“انجازات” ممثل اللجنة الرباعية يف تخفيف القيود االقتصادية، العدد 24.	 
مراجعة كتاب: األزمة املالية العاملية-نظرة جديدة، العدد 24.	 
املساعدات األمريكية الثنائية للفلسطينيني، العدد 27.	 
التوجهات املستجدة لصندوق النقد الدويل: املنطقة العربية بحاجة إىل “ربيع اقتصادي”، العدد 28.	 
توصيات البنك الدويل الصادرة مؤخراً من أجل النهوض باالقتصاد الفلسطيني، 2012، العدد 29.	 
اقتصاد القدس الرقية بني مطرقة االحتالل وسندانته!، العدد 33.	 
البنك الدويل: رفع القيود عن املنطقة “ج” يزيد القيمة املضافة مبقدار 35%، العدد 34.	 
نتائج املسح االقتصادي واالجتامعي لالجئني الفلسطينيني يف لبنان، العدد 34.	 
كيف ارتفع الناتج املحيل اإلجاميل ألمريكا مبقدار 3.6% يف ساعة واحدة؟، العدد 34.	 
توزيع االستهالك يف األرايض الفلسطينية، العدد 36.	 
تقديرات تكاليف العدوان عىل قطاع غزة عىل االقتصاد اإلرسائييل، العدد 37.	 
إجاميل الدين العام واملتأخرات يف فلسطني: 40% من الناتج املحيل اإلجاميل، العدد 37.	 
صنــدوق النقــد الــدويل يف دراســة عــن مكاســب الســالم عــىل االقتصــاد الفلســطيني: الســالم ليــس بديــال عــن 	 

املســاعدات واإلصــالح االقتصــادي، العــدد 37.
ادخال النشاطات غري املروعة يف حساب الناتج املحيل اإلجاميل، العدد 37.	 
جهاز اإلحصاء يصدر سلسلة جديدة معدلة ألرقام الناتج املحيل اإلجاميل، العدد 38.	 
األونكتاد: الترب املايل يعادل 3.6% من الناتج املحيل اإلجاميل، العدد 38.	 
املدقق املايل يف االتحاد األورويب: يجب وضع مؤرشات أداء للمساعدات األوروبية إىل فلسطني، العدد 38.	 
آفاق النمو والتطور االقتصادي يف منطقة الرق األوسط وشامل إفريقيا )MENA( 2015، العدد 40.	 
هل استفاد املستهلكون من انخفاض أسعار النفط الخام؟، العدد 40.	 
األسباب وراء تراجع النمو االقتصادي يف األرايض الفلسطينية، العدد 41.	 
قطاع غزة: دخل الفرد اآلن ثلثي مستواه يف 1994 واملانحون نفذوا ثلث تعهداتهم، العدد 41.	 
آفاق النمو االقتصادي يف دول “املينا” 2016، العدد 43.	 
النمو يف فلسطني: “مصطنع ومتدين ومتذبذب”، العدد 47.	 
مقارنــة بــني التنبــؤات االقتصاديــة الصــادرة عــن ســلطة النقــد الفلســطينية والصــادرة عــن الجهــاز املركــزي 	 

لإلحصــاء، العــدد 47.
النمو طويل األمد يف االقتصاد الفلسطيني، العدد 49.	 
ــة 	  ــود الداخلي ــع القي ــل م ــب التعام ــق زجاجــة واملخــرج يتطل ــدويل: االقتصــاد الفلســطيني يف عن ــك ال البن

ــدد 50. ــة، الع والخارجي
ــن  ــر 40% م ــام وأفق ــب للطع ــتهالك يذه ــن االس ــوايل 31% م ــطني: ح ــة يف فلس ــتويات املعيش ــر مس تقري  	

ــدد 53. ــتهالك، الع ــع االس ــن رب ــل م ــتهلكون أق ــكان يس الس
الطلب الفعيل عىل املساكن يعادل ثلث الطلب الكامن، العدد 53.  	

اآلفاق االقتصادية لدول “املينا”، العدد 55.  	
توقعات النمو يف دول “املينا”: االنطالقة الرقمية رضورية لرفع إنتاجية العمل، العدد 58.  	

تعديل  بيانات الحسابات القومية يف فلسطني 2004-2018، العدد 59.  	
مخترب الالمساواة العاملي: تراجع مستمر يف توزيع الدخل القومي يف فلسطني، العدد 60.  	

فهرس بالصناديق التي تناولت مواضيع االقتصاد الكي املنشورة 
يف األعداد السابقة من املراقب االقتصادي 
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