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الربع الثاني 2021 في سطور

 الناتــج المحلــي اإلجمالــي: شــهد الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي الربــع الثانــي مــن العــام 2021 باألســعار الثابتــة )2015 	
ســنة األســاس( نمــواً بمعــدل 3.5% مقارنــة بالربــع الســابق مــن العــام نفســه، ليصــل إلــى نحــو 3.7 مليــار دوالر. وجــاء 
هــذا نتيجــة نمــو بمعــدل 4.3% فــي الضفــة الغربيــة، وتراجــع بمعــدل 0.3% فــي قطــاع غــزة، وهــو مــا انعكــس فــي 
ــة، بينمــا تراجعــت  ــة الغربي ــي الضف ــي بنحــو 2.8% )ارتفعــت بنحــو 3.7% ف ــج المحل ــرد مــن النات ــادة حّصــة الف زي
بنحــو 1.0% فــي قطــاع غــزة(، لتصــل إلــى 758.9 دوالر )1,099.8 دوالر فــي الضفــة الغربيــة، و300.8 دوالر 

فــي قطــاع غــزة(.

 التشــغيل والبطالــة: انخفــض معــدل البطالــة فــي فلســطين بنحــو 1.4 نقطــة مئويــة بيــن الربــع الثانــي مــن العــام 2021 	
والربــع الــذي ســبقه، ووصــل إلــى 26.4% )16.9% فــي الضفــة، و44.7% فــي قطــاع غــزة(. بلــغ متوســط األجــر 
ــاع،  ــي القط ــن ف ــة، و59.6 للعاملي ــي الضف ــن ف ــن 124.7 للعاملي ــاً بي ــيكل، موزع ــطين 137.8 ش ــي فلس ــي ف اليوم
و264.8 للعامليــن فــي إســرائيل والمســتعمرات. كمــا وصلــت نســبة المســتخدمين بأجــٍر يقــل عــن الحــد األدنــى لألجــور 

فــي القطــاع الخــاص إلــى 29% بمتوســط أجــر بلــغ 744 شــيكالً.

 ــى 3.6 	 ــام 2021 ليصــل إل ــن الع ــي م ــع الثان ــالل الرب ــح خ ــة والمن ــرادات العام ــي اإلي ــع صاف ــة: ارتف ــة العام المالي
ــات العامــة  ــع الســابق. مــن جهــة أخــرى، ارتفعــت النفق ــار شــيكل خــالل الرب ــي 3.4 ملي ــة بحوال ــار شــيكل، مقارن ملي
بنســبة 62.1%، خــالل الفتــرة نفســها، لتبلــغ حوالــي 3.7 مليــار شــيكل، وقــد أدت التطــورات، علــى جانبــي اإليــرادات 
والنفقــات العامــة، إلــى عجــز فــي الرصيــد الكلــي بعــد المنــح والمســاعدات الخارجيــة بحوالــي 64.5 مليــون شــيكل. وقــد 
ــن العــام  ــع الدي ــع، نحــو 846.6 مليــون شــيكل، كمــا ارتف ــى الحكومــة خــالل هــذا الرب ــة عل بلغــت المتأخــرات المترتب

ــار شــيكل(. ــار دوالر )أو مــا يعــادل 12.1 ملي ــغ حوالــي 3.7 ملي ــدوالر بنحــو 4.4%، ليبل الحكومــي مقومــاً بال

 ــة بالربــع 	 ــع الثانــي مــن العــام 2021 بنحــو 2% مقارن ــة الرب ــة نهاي القطــاع المصرفــي: ارتفعــت التســهيالت االئتماني
الســابق، لتصــل إلــى نحــو 10.3 مليــار دوالر، 22% منهــا للقطــاع العــام. كمــا نمــت ودائــع العمــالء بنســبة 4% خــالل 
الفتــرة ذاتهــا، لتصــل إلــى 15.7 مليــار دوالر. وقــد بلــغ صافــي أربــاح المصــارف فــي هــذا الربــع 33.9 مليــون دوالر، 

مســجالً بذلــك تراجعــاً بنحــو 39% مقارنــة بالربــع الســابق.

 ــة 	 ــار دوالر نهاي بورصــة فلســطين: بلغــت القيمــة الســوقية ألســهم الشــركات المدرجــة فــي بورصــة فلســطين 3.9 ملي
الربــع الثانــي مــن العــام 2021، ويمثــل هــذا نمــواً ملحوظــاً بنســبة 14% مقارنــة مــع الربــع الســابق. وأغلــق مؤشــر 

القــدس عنــد حاجــز 540 نقطــة بارتفــاع قــدره 16% مقارنــة مــع الربــع الســابق.

 ــي 	 ــاع ف ــاً )ارتف ــاً موجب ــام 2021 تضخم ــن الع ــي م ــع الثان ــي الرب ــطيني ف ــهد االقتصــاد الفلس ــعار: ش ــم واألس التضخ
األســعار( بمعــدل 1.14% مقارنــة بالربــع الســابق. بالتالــي، فــإّن القــوة الشــرائية تراجعــت بالمعــدل نفســه بيــن الربعيــن 
لمــن يتلقــون ويصرفــون دخلهــم بالشــيكل. أّمــا الذيــن يتلقــون دخلهــم بالــدوالر، وينفقــون كامــل مصروفاتهــم بالشــيكل، 
فــإّن قوتهــم الشــرائية انخفضــت بنحــو 1.39% نتيجــة انخفــاض معــدل صــرف الــدوالر مقابــل الشــيكل بنحــو %0.24، 
ــد  ــت، فق ــدوالر بســعر صــرف ثاب ــي مــع ال ــار األردن ــاط الدين ــاع معــدل التضخــم بنحــو 1.14%. ونظــراً الرتب وارتف

شــهدت القــوة الشــرائية للدينــار التطــورات نفســها علــى عملــة الــدوالر تقريبــاً.



5

القسم األول: االقتصاد الحقيقي والبنية التحتية – 
ضربة جديدة القتصاد قطاع غزة

ــن  ــد م ــم، والح ــالت التطعي ــار حم ــد انتش ــام 2021 بع ــن الع ــي م ــع الثان ــي الرب ــاش ف ــوادر انتع ــطيني ب ــر االقتصــاد الفلس أظه
اإلغالقــات واإلجــراءات الهادفــة إلــى تخفيــف انتشــار فايــروس كورونــا المســتجد. ظهــرت بــوادر هــذا االنتعــاش، بشــكل واضــح، 
ــى القطــاع فــي شــهر  ــة، بينمــا شــهد اقتصــاد قطــاع غــزة المحاصــر تراجعــاً بســبب العــدوان اإلســرائيلي عل ــة الغربي ــي الضف ف
أيــار. ومــن غيــر المرجــح اســتمرار مســتويات النمــو فــي الضفــة، وذلــك ألنهــا ناتجــة عــن قاعــدة منخفضــة لفتــرة طويلــة، إضافــة 
ــاع  ــي اقتط ــالل ف ــتمرار االحت ــة، واس ــاعدات الخارجي ــف المس ــبه توق ــي ظــل ش ــدودة ف ــو االقتصــادي مح ــى أن مصــادر النم إل
جــزء مــن أمــوال المقاصــة، هــذا إضافــة إلــى القيــود المفروضــة علــى الحركــة والتجــارة والمصــادر الطبيعيــة واالقتصــاد بشــكل 
عــام. نســتعرض فــي هــذا القســم األداء االقتصــادي فــي الربــع الثانــي مــن العــام 2021، كمــا نســلط الضــوء علــى جوانــب مــن 
البنيــة التحتيــة االقتصاديــة، مــن خــالل تحليــل مؤشــرات قطــاع الكهربــاء، حيــث تعانــي فلســطين مــن ضعــف أمــن الطاقــة بســبب 

محدوديــة مصادرهــا وارتفــاع تكلفتهــا.

1-1 النشاط االقتصادي1

ــي،  ــي الحقيق ــي اإلجمال ــج المحل ــو النات ــى نم ــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، إل ــة الصــادرة عــن الجه ــات األولي تشــير البيان
أو القيمــة النقديــة لكافــة أنــواع الســلع والخدمــات التــي يتــم إنتاجهــا محليــاً باألســعار الثابتــة )ســنة األســاس 2015(، فــي الربــع 
الثانــي مــن العــام 2021 بنحــو 3.5%، مقارنــة مــع الربــع الســابق، ليصــل إلــى 3.7 مليــار دوالر )انظــر الشــكل 1-1(. حصــل 
هــذا االرتفــاع نتيجــة نمــو بمعــدل 4.3% فــي الضفــة الغربيــة، وتراجــع طفيــف بنحــو 0.3% فــي قطــاع غــزة مــا بيــن الربعيــن 
المتالحقيــن. علــى المســتوى الســنوي، ارتفــع الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي بنحــو 19.1% مــن قيمتــه فــي الربــع المناظــر 
مــن العــام 2020، وهــو الربــع األكثــر تضــرراً بجائحــة كورونــا. لكــن التحســن فــي النشــاط االقتصــادي المحلــي كان غيــر كاٍف 
إلعــادة الناتــج المحلــي إلــى مســتويات مــا قبــل الجائحــة )ال يــزال أقــل بنحــو 4.1% مقارنــة مــع الربــع الثانــي مــن العــام 2019(. 
لعــل العــدوان اإلســرائيلي علــى قطــاع غــزة فــي أيـّـار 2021، خفــض مــن فــرص التعافــي. وعلــى مســتوى األســعار الجاريــة، فقــد 
وصــل الناتــج المحلــي اإلجمالــي إلــى 4.4 مليــار دوالر. يظهــر الشــكل 1-1 كيــف خفضــت تأثيــرات ركــود كوفيــد-19 والعــدوان 
اإلســرائيلي علــى غــزة، الناتــج الربعــي الحقيقــي إلــى تراجعــه بحوالــي 4.1% عــن مســتواه )الضعيــف أصــالً( قبــل العــام 2020.

شكل 1-1: الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي حسب الربع لألعوام 2019 - 2021 
)مليون دوالر( )سنة األساس 2015(

 

معظــم اإلحصــاءات الــواردة فــي هــذا القســم مــن الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، وبخاصــة إحصــاءات الحســابات القوميــة الربعيــة. تتــم اإلشــارة إلــى المصــادر   1
ــم اإلشــارة إلــى غيــر ذلــك. ــم تت األخــرى حيثمــا تســتخدم. كمــا أن جميــع نســب التغيــر مقاســة باألســعار الثابتــة )ســنة األســاس 2015( مــا ل
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نمــا كل مــن إجمالــي االســتثمار واإلنفــاق االســتهالكي النهائــي الحكومــي بنحــو 1.2% و 10.5%علــى الترتيــب فــي الربــع الثانــي 
مــن العــام 2021 مقارنــة مــع الربــع الســابق )انظــر الشــكل 1-2(. كمــا تراجــع العجــز فــي الميــزان التجــاري بنحــو 2.5%  بســبب 
الزيــادة األكبــر فــي الصــادرات )8.6%( مقارنــة بالــواردات )1.2%(. فــي المقابــل، تراجــع اإلنفــاق االســتهالكي النهائــي الخــاص 
بنحــو 0.3% خــالل الفتــرة نفســها.2 تظهــر المقارنــة مــع الربــع المناظــر مــن العــام 2020 ارتفاعــاً فــي جميــع مؤشــرات اإلنفــاق 

علــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي، قابلهــا اتســاع العجــز فــي الميــزان التجــاري )%30.2(.

علــى مســتوى اإلنتــاج، شــهد الربــع الثانــي مــن العــام 2021 ارتفاعــاً فــي القيمــة المضافــة لجميــع القطاعــات الخدميــة الرئيســية 
مقارنــة مــع الربــع الســابق، باســتثناء المعلومــات واالتصــاالت )-4.5%( واألنشــطة العقاريــة )-3.8%(. أمــا فيما يتعلق باألنشــطة 
اإلنتاجيــة، فشــهد قطــاع الزراعــة ارتفاعــاً بنحــو 1.8% خــالل الربــع الثانــي مــن العــام 2021 مقارنــة مــع الربــع الســابق، بينمــا 

تراجــع كل مــن قطاعــي اإلنشــاءات والصناعــة بنحــو 2.1% و0.4%علــى التوالــي مقارنــة بالربــع الســابق.

شكل 1-2: اإلنفاق الربعي على الناتج المحلي اإلجمالي لألعوام 2021-2019
باألسعار الثابتة )سنة األساس 2015(

حصة الفرد من الناتج المحلي

أّدى ارتفــاع الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي فــي الربــع الثانــي مــن العــام 2021 مقارنــة مــع الربــع الســابق، إلــى زيــادة حّصــة 
الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي بنحــو 2.8%  )ارتفعــت بنحــو 3.7% فــي الضفــة الغربيــة، بينمــا تراجعــت بنحــو 
1.0% فــي قطــاع غــزة(، لتصــل إلــى 758.9 دوالر )1,099.8 دوالر فــي الضفــة الغربيــة، و300.8 دوالر فــي قطــاع غــزة(. 
كمــا أن حّصــة الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي لهــذا الربــع كانــت أعلــى بنحــو 16.1% ممــا كان عليــه قبــل ســنة 
)18.9% فــي الضفــة الغربيــة، و4.5% فــي قطــاع غــزة(. مــن الجديــر بالذكــر أن حّصــة الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي 

وصلــت إلــى 903.8 دوالر باألســعار الجاريــة فــي الربــع الثانــي مــن العــام 2021.

مؤشر سلطة النقد لدورة األعمال3

يشــير مؤشــر ســلطة النقــد الفلســطينية لــدورة األعمــال إلــى أن النشــاط االقتصــادي تحســن فــي الربــع الثانــي مــن العــام 2021، 
ولكــن قيمــة المؤشــر ال تــزال متدنيــة. يعــود ذلــك، بشــكل رئيســي، إلــى تأثــره باالنخفــاض الحــاد فــي قطــاع غــزة بســبب العــدوان 

2  اإلنفاق االستهالكي الخاص يشمل االستهالك النهائي لألسر واالستهالك النهائي للمؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية.
3  يتــم احتســاب المؤشــر باالعتمــاد علــى اســتطالع آراء عينــة ممثلــة مــن مديــري المنشــآت الصناعيــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة حــول المســتويات الحاليــة للتشــغيل واإلنتــاج 

والمبيعــات، وتوقعــات تغّيرهــا لألشــهر القادمــة. المؤشــر يعطــي لمحــة عــن األداء العــام لالقتصــاد الفلســطيني خــالل ذلــك الشــهر، والتوقعــات حولــه لألشــهر القادمــة.
القيمــة القصــوى للمؤشــر تبلــغ موجــب 100، فيمــا تبلــغ القيمــة الدنيــا ســالب 100. القيمــة الموجبــة للمؤشــر تــدل علــى اعتقــاد بــأّن األوضــاع االقتصاديــة جيــدة، وازديــاد القيمــة اإليجابيــة   
يــدل علــى تحّســن الوضــع االقتصــادي العــام. وبالعكــس فيمــا يخــص القيــم الســالبة، فهــي تدلــل علــى أن األوضــاع االقتصاديــة ســيئة، وتــزداد ســوءًا كلمــا اقتربــت مــن ســالب 100. 

اقتــراب قيمــة المؤشــر مــن الصفــر يدلــل علــى أن األوضــاع علــى حالهــا، وأنهــا ليســت بصــدد التغيــر فــي المســتقبل القريــب.
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اإلســرائيلي، مــا جعلــه يبقــى فــي المنطقــة الســالبة )انظــر الشــكل 1-3(. أظهــر المؤشــر بــوادر تعافــي فــي الضفــة الغربيــة، حيــث 
ســجل أعلــى قيمــة لــه منــذ أكثــر مــن عاميــن.

شكل 1-3: مؤشر سلطة النقد لدورة األعمال الشهري لألعوام 2021-2019
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المصدر: سلطة النقد الفلسطينية، )2021(. مؤشر سلطة النقد لدورة األعمال، 2019 - 2021. رام هللا، فلسطين.

تسجيل السيارات

تشــير بيانــات وزارة الماليــة الفلســطينية إلــى تراجــع فــي عــدد الســيارات المســجلة فــي الضفــة الغربيــة بنحــو 17.1% فــي الربــع 
الثانــي مــن العــام 2021 مقارنــة بالربــع الســابق، حتــى وصلــت إلــى 6,303 ســيارات )انظــر الشــكل 1-4(. يعــود االنخفــاض، 
بشــكل أساســي، إلــى تراجــع مقــداره 21.8% تقريبــاً فــي تســجيل الســيارات المســتعملة المســتوردة مــن الســوق الخارجــي، والتــي 
تشــكل، بالعــادة، نحــو ثالثــة أربــاع الســيارات التــي يتــم تســجيلها محليــاً، بمــا قــد يعكــس تراجعــاً مــن جانــب العــرض )اختناقــات 

فــي سالســل التوريــد والنقــل التجــاري(، وليــس ضعفــاً فــي حجــم الطلــب.

شكل 1-4: بيانات تسجيل السيارات المستوردة الربعية في الضفة الغربية، 2021-2019
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المصدر: ووزارة المالية )2021(، دائرة الجمارك والمكوس، بيانات غير منشورة. رام هللا، فلسطين.
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1-2 القطاعات اإلنتاجية: الزراعة والصناعة واإلنشاءات4

انخفضــت القيمــة المضافــة للقطاعــات اإلنتاجيــة فــي الربــع الثانــي مــن العــام 2021 بنحــو طفيــف )0.1%( مقارنــة مــع الربــع 
الســابق، ولكنهــا ارتفعــت بنحــو 10.6% بالمقارنــة مــع الربــع المناظــر مــن العــام 2020. انخفضــت مســاهمة القطاعــات اإلنتاجيــة 
ــى  ــي 2020 إل ــع الثان ــي الرب ــام 2021، و24.4% ف ــن الع ــع األول م ــي الرب ــن 23.6% ف ــي م ــي اإلجمال ــج المحل ــي النات ف
22.7% فــي الربــع الثانــي مــن العــام 2021. بشــكل عــام، اتســم هــذا الربــع بــأداء ضعيــف للقطاعــات اإلنتاجيــة، وبخاصــة قطــاع 

اإلنشــاءات والبنــاء.

قطاع الزراعة

شــهدت القيمــة المضافــة لنشــاط الزراعــة والحراجــة وصيــد األســماك ارتفاعــاً بنحــو 1.8% فــي الربــع الثانــي مــن العــام 2021 
ــي مــن العــام 2020. تراجعــت مســاهمة القطــاع  ــع الثان ــة بالرب ــع الســابق، ولكنهــا انخفضــت بنحــو 1.6% مقارن ــة بالرب مقارن
فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي مــن 6.5% فــي الربــع األول مــن العــام 2021 و7.7% فــي الربــع الثانــي مــن العــام 2020 إلــى 

6.4% فــي الربــع الثانــي مــن العــام 2021.

قطاع الصناعة

ــع األول  ــع الرب ــة م ــل بنحــو 0.4% بالمقارن ــام 2021 أق ــي مــن الع ــع الثان ــي الرب ــة للقطــاع الصناعــي ف ــة المضاف ــت القيم كان
مــن العــام 2021، وتراجعــت مســاهمة القطــاع فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي مــن 12.8% إلــى 12.3% خــالل الفتــرة نفســها. 
وعلــى مســتوى المقارنــة الســنوية، ارتفعــت القيمــة المضافــة للقطــاع بنحــو 11.6% مــا بيــن األربــاع المتناظــرة، إال أن حصتــه 
فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي انخفضــت بنحــو 0.8 نقطــة مئويــة بســبب الزيــادة األكبــر فــي القيمــة المضافــة للقطاعــات األخــرى 

)انظــر الجــدول 1-1(.

جدول 1-1: مقارنة ربعية للقيمة المضافة من القطاعات الصناعية لألعوام 2020 و2021 
)مليون دوالر( )سنة األساس 2015(

ر2 2021ر1 2021ر1 2020النشاط االقتصادي
نسبة التغير عن 

الربع السابق

نسبة التغير عن 

الربع المناظر

12.8%-10.2%10.913.712.3التعدين واستغالل المحاجر

11.5%0.0%351.0391.5391.5الصناعات التحويلية
5.9%-1.6%33.936.535.9إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة 

النفايات ومعالجتها
14.618.118.3%1.1%25.3

11.6%-0.4%410.4459.8458.0قطاع الصناعة )المجموع(
المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، )2021(. إحصاءات الحسابات القومية الربعية، 2000-2021. رام هللا، فلسطين.

ارتفــع الرقــم القياســي الكلــي لكميــات اإلنتــاج الصناعــي بمقــدار 1.3% و 36.2% فــي الربــع الثانــي مــن العــام 2021 مقارنــة 
بالربــع الســابق والربــع المناظــر مــن العــام 2020، علــى التوالــي، ليصــل إلــى حوالــي 102.5 نقطــة )ســنة األســاس 2019( 

)انظــر الشــكل 5-1(.

4  مصدر األرقام في هذا القسم: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، )2021(. إحصاءات الحسابات القومية الربعية، 2000-2021. رام هللا، فلسطين.
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شكل 1-5: الرقم القياسي العام لكميات اإلنتاج الصناعي الربعي، 2019 - 2021 
)سنة األساس 2019(
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المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2021. مسوح األرقام القياسية، 2010 -2021.

قطاع اإلنشاءات

انخفضــت القيمــة المضافــة لقطــاع اإلنشــاءات بنحــو 2.1% فــي الربــع الثانــي مــن العــام 2021 مقارنــة بالربــع الســابق، لكنهــا 
ارتفعــت بنحــو 32.8% مقارنــة بالربــع المناظــر مــن العــام 2020. نتيجــة لذلــك، انخفضــت مســاهمة قطــاع اإلنشــاءات فــي الناتــج 
ــة بنحــو 4.3% فــي الربــع األول مــن العــام 2021، ولكنهــا ارتفعــت بمقــدار 0.4 نقطــة  ــي إلــى 4.0% مقارن المحلــي اإلجمال

مئويــة بالمقارنــة مــع الربــع الثانــي مــن العــام 2020.

شكل 1-6: رخص األبنية الصادرة في فلسطين* والقيمة المضافة لقطاع اإلنشاءات 
)سنة األساس 2015( من الربع األول 2019 إلى الربع الثاني 2021

المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني. 2021. إحصاءات رخص األبنية، وإحصاءات الحسابات القومية الربعية،
     2000-2021. رام هللا، فلسطين.

* البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام 
.7691

** ال تشمل رخص األسوار.
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مــن ناحيــة تراخيــص البنــاء، تشــير التقديــرات األوليــة إلــى ارتفــاع بنحــو 18.0% فــي التراخيــص الصــادرة فــي الربــع الثانــي 
مــن العــام 2021 بالمقارنــة مــع الربــع الســابق، وإلــى زيــادة بنحــو 117.7% مــن المســتوى المتدنــي فــي الربــع الثانــي مــن العــام 
2020 )انظــر الشــكل 1-6(. بلــغ عــدد رخــص األبنـــية الصــادرة للمبانــي السكنيـــة وغيــر السكنيـــة 2,649 رخصــة خــالل الربــع 
الثانــي مــن العــام 2021، منهــا 1,661 رخصــة أبنيــة جديــدة. كمــا بلــغ عــدد الوحــدات الســكنية المرخصــة 5,158 وحــدة ســكنية 
ــدة بنحــو  ــع الثانــي مــن العــام 2021، مجمــوع مســاحتها 836 ألــف متــر مربــع. ارتفــع عــدد الوحــدات الســكنية الجدي فــي الرب

33% مقارنــة بالربــع الســابق، كمــا ســجلت زيــادة بنحــو 127% مقارنــة بالربــع المناظــر مــن العــام 5.2020

1-3  القطاعات التجارية والمالية والخدمية

يشــير الجــدول 1-2 إلــى األنشــطة االقتصاديــة الُمكونــة للقطاعــات التجاريــة والماليــة والخدميــة فــي االقتصــاد الفلســطيني، التــي 
ارتفعــت القيمــة المضافــة الكليــة لهــا بنحــو 2.7% فــي الربــع الثانــي مــن العــام 2021 مقارنــة بالربــع الســابق، وبنحــو %16.9 
مقارنــة بالربــع المناظــر مــن العــام 2020. يتضــح مــن الجــدول 1-2 أّن ارتفــاع القيمــة المضافــة لهــذه األنشــطة مقارنــة بالربــع 

الســابق نتــج عــن انتعــاش معظــم القطاعــات الفرعيــة، باســتثناء المعلومــات واالتصــاالت واألنشــطة العقاريــة.

جدول 1-2: مقارنة ربعية للقيمة المضافة للقطاعات الخدمية للعامين 2020 و2021 
)مليون دوالر( )سنة األساس 2015(

ر2 2021ر1 2021ر2 2020النشاط االقتصادي
نسبة التغير 

عن الربع 
السابق

نسبة التغير 
عن الربع 
المناظر

تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات 
والدراجات النارية

600.7695.4732.3%5.3%21.9

18.8%9.7%51.655.961.3النقل والتخزين
3.7%1.2%163.5167.5169.5األنشطة المالية وأنشطة التأمين

2.4%-4.5%111.0119.1113.7المعلومات واالتصاالت
18.0%7.4%27.229.932.1أنشطة خدمات اإلقامة والطعام

27.5%-3.8%100.7133.5128.4األنشطة العقارية واإليجارية
24.8%7.4%30.335.237.8األنشطة المهنية والعلمية والتقنية
أنشطة الخدمات اإلدارية والخدمات 

المساندة
23.723.624.8%5.1%4.6

10.5%0.8%226.5248.3250.2التعليم
21.9%7.3%141.9161.2173.0الصحة والعمل االجتماعي

الفنون والترفيه والتسلية وأنشطة الخدمات 
-2.6%0.0%7.87.67.6ذات العالقة

15.2%5.6%32.835.837.8الخدمات األخرى
18.5%0.5%390.1459.8462.1اإلدارة العامة

0.0%0.0%2.02.02.0الخدمات المنزلية
16.9%2.7%1,909.82,174.82,232.6القطاعات الخدمية

المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني )2021(، إحصاءات الحسابات القومية الربعية، 2000-2021. رام هللا، فلسطين.

1-4 ميزان المدفوعات ووضع االستثمار الدولي والدين الخارجي

تعانــي فلســطين مــن عجــز مزمــن فــي الميــزان التجــاري، حيــث إن قيمــة الــواردات تكــون عــادةً أكثــر مــن ثالثــة أضعــاف قيمــة 
الصــادرات. تســاهم تعويضــات العامليــن فــي إســرائيل، والمســاعدات الخارجيــة، والتحويــالت الخارجيــة، والدخــل المتحقــق مــن 

5  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني )2021(، إحصاءات رخص األبنية رام هللا - فلسطين.
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االســتثمارات فــي الخــارج بســد جــزء مــن العجــز، إال أنهــا غيــر كافيــة لتغطيــة كامــل االســتهالك المحلــي. لذلــك، تعانــي فلســطين 
مــن عجــز متكــرر فــي الحســاب الجــاري يتــم تمويلــه عــادة مــن خــالل االقتــراض أو االســتثمار األجنبــي.6

وخــالل الربــع الثانــي مــن العــام 2021، انخفــض عجــز الحســاب الجــاري بنحــو 44.9% مقارنــة بالربــع الســابق، ليصــل إلى 236 
مليــون دوالر، وذلــك إثــر انكمــاش العجــز فــي الميــزان التجــاري بنحــو 1.6% بســبب ارتفــاع الصــادرات، وارتفــاع تعويضــات 
العامليــن فــي إســرائيل بنحــو 8.3%، وزيــادة مســاعدات الــدول المانحــة بنحــو 214.7%، هــذا إضافــة إلــى االرتفــاع الــذي شــهدته 
ــة إلــى فلســطين.7 كمــا ارتفــع صافــي التحويــالت الرأســمالية بنحــو 47.3%. هــذا بــدوره  كل مــن المقبوضــات والتدفقــات الداخل
حفــز االســتهالك وســاهم فــي تحســين فــرص التعافــي االقتصــادي فــي الربــع الثانــي مــن العــام 2021. نتيجــة انكمــاش العجــز فــي 

الحســاب الجــاري، انخفــض صافــي االقتــراض مــن الخــارج بنحــو 107.6% مقارنــة بالربــع الســابق )انظــر الجــدول 3-1(.

جدول 1-3: مقارنة ربعية لمؤشرات مختارة من ميزان المدفوعات للعامين 2020 و2021  
)مليون دوالر باألسعار الجارية(

ر2 2021ر1 2021ر2 2020
نسبة التغير 

عن الربع 
السابق

نسبة التغير 
عن الربع 
المناظر

1.7%-44.9%-236-428-232العجز في الحساب الجاري )صافي(
40.6%-1.6%-1,575-1,600-1,120العجز في الميزان التجاري )الصادرات-الواردات(

96.0%10.8%424750831الدخل )صافي(
85.9%8.3%412707766منها: تعويضات العاملين في إسرائيل

68.9%-8.4%458376منها: دخل االستثمار
9.5%20.4%464422508التحويالت الجارية )صافي(

-43.1%214.7%18834107منها: تحويالت الدول المانحة
38.0%47.3%7974109التحويالت الرأسمالية )صافي(

-122.2%-107.6%-12636928صافي االقتراض )الحساب المالي(
-72.1%-27.9%1114331منها: االستثمار المباشر )صافي(

-16.1%-75.3%124421104منها: الودائع )بالعمالت األجنبية(
المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية )2021(، إحصاءات ميزان المدفوعات الربعية، 2010-2021. رام هللا، 

فلسطين.

خــالل الربــع الثانــي مــن العــام 2021، فــاق إجمالــي اســتثمارات الفلســطينيين المقيميــن خــارج فلســطين )أي إجمالــي األصــول 
ــة( بحوالــي  المســتثمرة فــي الخــارج( إجمالــي االســتثمارات فــي فلســطين المملوكــة لغيــر المقيميــن )إجمالــي االلتزامــات األجنبي
ــي %78.4  ــابق، وحوال ــع الس ــو 14.6% مقارنــة بالرب ــطين بنح ــي لفلس ــي االســتثمار الدول ــار دوالر.8 ارتفــع صاف 3.3 ملي
ــة،  ــاع األصــول االحتياطي ــن ارتف ــة ع ــادة الربعي ــت الزي ــدول 1-4(. نتج ــر الج ــام 2020 )انظ ــن الع ــي م ــع الثان ــة بالرب مقارن
ــة فــي  ــاع اإليداعــات المحلي ــد نتجــت عــن ارتف ــادة الســنوية، فق وصافــي اســتثمارات الحافظــة واالســتثمارات األخــرى، أمــا الزي
البنــوك الخارجيــة والنقــد األجنبــي الموجــود فــي االقتصــاد الفلســطيني. مــن الجديــر بالذكــر أن حوالــي 65% مــن إجمالــي أرصــدة 

ــة وودائــع. األصــول المســتثمرة فــي الخــارج هــي عمل

الحســاب الجــاري هــو ســجل معامــالت دولــة مــا مــع بقيــة دول العالــم. ويحتــوي الســجل علــى الميــزان التجــاري، وصافــي األربــاح مــن االســتثمارات الخارجيــة، وصافــي   6
المدفوعــات التحويليــة. يشــير عجــز الحســاب الجــاري الــى أن الدولــة عليهــا التزامــات ماليــة للخــارج أكبــر مــن الدخــل والتحويــالت التــي تصلهــا مــن الخــارج.

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني )2021(، إحصاءات ميزان المدفوعات الربعية، 2000-2021. رام هللا، فلسطين.  7
وضــع االســتثمار الدولــي هــو بيــان إحصائــي يوضــح، عنــد تاريــخ معيــن، وضعيــة األصــول الماليــة للمقيميــن فــي اقتصــاد مــا، التــي تمثــل مطالبــات علــى غيــر المقيميــن   8
مــن جهــة، والتزامــات المقيميــن إزاء غيــر المقيميــن مــن جهــة أخــرى. صافــي وضــع االســتثمار الدولــي يحتســب الفــرق بيــن األصــول الماليــة الخارجيــة ونظيرتهــا علــى 

مســتوى الخصــوم.
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جدول 1-4: مقارنة ربعية لوضع االستثمار الدولي للعامين 2020 و2021 )مليون دوالر باألسعار الجارية(

ر2 2021ر1 2021ر2 2020البند
نسبة التغير 

عن الربع 
السابق

نسبة التغير 
عن الربع 
المناظر

78.4%14.6%1,8712,9143,338صافي االستثمار الدولي

1.2%1.3%-2,518-2,486-12,487. االستثمار األجنبي المباشر )صافي(
7.9%20.6%2710635766. استثمارات الحافظة )صافي(

46.0%6.8%32,9504,0314,306. استثمارات أخرى )صافي(
12.3%6.8%4698734784. أصول احتياطية

المصــدر: الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني وســلطة النقــد الفلســطينية 2021. وضــع االســتثمار الدولــي وإحصــاءات الديــن الخارجــي 
الربعيــة، 2010 - 2021. رام هللا، فلســطين. تــم حســاب صافــي البنــود الفرعيــة بنــاء علــى بيانــات الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 

وســلطة النقــد.

بلــغ إجمالــي الديــن الخارجــي )المتراكــم( قرابــة 2.05 مليــار دوالر نهايــة الربــع الثانــي مــن العــام 2021، مرتفعــاً بنحــو %1.2 
مقارنــة بالربــع الســابق وبنحــو 2.5% مقارنــة بالربــع المناظــر مــن العــام 2020 )انظــر الجــدول 5-1(. 

جدول 1-5: مقارنة ربعية لمكونات الدين الخارجي لألعوام 2020 و2021 )مليون دوالر باألسعار الجارية(

ر2 2021ر1 2021ر2 2020القطاع االقتصادي
نسبة التغير 

عن الربع 
السابق

نسبة التغير 
عن الربع 
المناظر

1.9%0.3%1,2941,3141,318الحكومة الفلسطينية

1.5%0.6%664670674المصارف
16.2%16.2%373743قطاعات أخرى

2.5%1.2%2,0012,0272,052إجمالي الدين الخارجي
المصــدر: الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني وســلطة النقــد الفلســطينية 2021، وضــع االســتثمار الدولــي وإحصــاءات الديــن الخارجــي 

الربعية، 2010 - 2021. رام هللا، فلســطين.

1-5 األسعار9

ــط  ــي تعكــس نم ــات األساســية الت ــن الســلع والخدم ــارة م ــم القياســي ألســعار المســتهلك هــو متوســط أســعار مجموعــة مخت الرق
اســتهالك العائلــة المتوســطة فــي بلــد مــا. يطلــق علــى مجموعــة الســلع والخدمــات المختــارة هــذه أســم »ســلّة االســتهالك«. معــّدل 
التضخــم هــو معــّدل االرتفــاع فــي هــذا الرقــم القياســي بيــن تاريخيــن محدديــن، وهــو يعبــر عــن التغيــر فــي القــّوة الشــرائية للدخــل.

الرقم القياسي ألسعار المستهلك

يبيــن الشــكل )1-7( منحييــن؛ يصــور األول تطــور الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك بيــن الربــع األول مــن العــام 2019 والربــع 
الثانــي مــن العــام 2021، بينمــا يقيــس المنحنــى الثانــي التبــدل المئــوي فــي الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك فــي كل ربــع ســنة 
مقارنــة مــع الربــع الســابق عليــه؛ أي معــّدل التضخــم فــي كل ربــع ســنة. وصــل الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك فــي الربــع الثانــي 
مــن العــام 2021 إلــى نحــو 102.2 نقطــة مقارنــة نحــو 101.1 فــي الربــع األول مــن العــام 2021، وارتفــع معــدل التضخــم إلــى 
1.14% مقارنــة مــع -0.3% فــي الربــع الســابق )انظــر الشــكل 1-7(. ارتفــع الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك بنحــو %1.91 

مقارنــة مــع الربــع المناظــر مــن العــام 2020.

9  مصدر األرقام في هذا القسم: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، )2021(. مسوح األرقام القياسية، 2010 -2021 رام هللا ، فلسطين.
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شكل 1-7: تطّور الرقم القياسي ألسعار المستهلك ومعّدل التضخم الربعي، 2019 - 2021 
)سنة األساس 2018(

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2021. مسوح األرقام القياسية، 2010 -2021.

أسعار العقارات السكنية

بلغــت قيمــة المؤشــر الكلــي لســلطة النقــد ألســعار العقــارات الســكنية 110.4 نقطــة فــي الربــع الثانــي مــن العــام 2021، مرتفعــاً 
بنحــو 5.4% و3.5% بالمقارنــة مــع الربــع الســابق مــن العــام 2021، والمناظــر مــن العــام 2020، علــى التوالــي )انظــر الشــكل 
1-8(. المؤشــر الكلــي عبــارة عــن مؤشــر تجميعــي لمؤشــرين فرعييــن: األول مؤشــر للشــقق الســكنية )بلــغ 104.5 نقطــة بمعــدل 
نمــو 1.1% و 7.5% مقارنــة مــع الربــع الســابق مــن العــام 2021 والمناظــر مــن العــام 2020، علــى التوالــي(، والثانــي للمنــازل 

بمــا فيهــا الفلــل )بلــغ 114.4 نقطــة بمعــدل نمــو 8.3% و1.1%علــى التوالــي(.

شكل 1-8: مؤشر سلطة النقد ألسعار العقارات السكنية في فلسطين من الربع األول 
من العام 2018 إلى الربع الثاني من العام 2021

المصدر: سلطة النقد الفلسطينية )2021(. مؤشر أسعار العقارات السكنية في فلسطين.رام هللا، فلسطين.
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القوة الشرائية10

القــوة الشــرائية للشــيكل: ارتفــع مؤشــر أســعار المســتهلك خــالل الربــع الثانــي مــن العــام 2021 بنحــو 1.14% مقارنــة بالربــع الســابق، 
وبنســبة 1.91% مقارنــة بالربــع المناظــر، وهــو مــا يعنــي تراجــع القــوة الشــرائية بعملــة الشــيكل بالمقــدار نفســه خــالل الفتــرات المشــار 

لهــا )انظــر الشــكل 1-9(، علمــاً أن تطــور القــوة الشــرائية لعملــة الشــيكل يعــادل ويعاكــس معــدل التغيــر فــي أســعار المســتهلك.

القــّوة الشــرائية للــدوالر والدينــار: شــهد الربــع الثانــي مــن العــام 2021 انخفــاض متوســط ســعر صــرف الــدوالر مقابــل الشــيكل 
بنحــو 0.24%، و7.11%، مقارنــة بالربعيــن الســابق والمناظــر، علــى الترتيــب. وبنــاًء علــى ذلــك، فــإن القــوة الشــرائية لألفــراد 
الذيــن يتلقــون رواتبهــم بالــدوالر وينفقــون كامــل مصروفاتهــم بالشــيكل، قــد انخفضــت بنحــو 1.39%، و9.02%، خــالل فتــرة 
المقارنــة نفســها علــى التوالــي. ونظــراً الرتبــاط الدينــار األردنــي مــع الــدوالر بســعر صــرف ثابــت، فقــد شــهدت القــوة الشــرائية 

للدينــار التطــورات نفســها علــى عملــة الــدوالر، تقريبــاً.

شكل 1-9: تطور القوة الشرائية بالعمالت الرئيسية المتداولة محلياً، الربع الثاني من العام 2021
بالمقارنة مع الربع األول من العام 2021 والربع الثاني من العام 2020 )نسبة مئوية(
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المصدر: تم حساب األرقام بناًء على بيانات سلطة النقد الفلسطينية والجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.

1-6 البنية التحتية الخدمية: الطاقة والكهرباء11

ــاء، وبخاصــة فــي قطــاع غــزة. التحــدي األبــرز هــو االعتمــاد  ــة والكهرب ــرة فيمــا يخــص الطاق ــات كبي تعانــي فلســطين مــن تحدي
الكبيــر علــى االحتــالل فــي توفيــر الطاقــة، إضافــة إلــى التحديــات والعراقيــل التــي يضعهــا االحتــالل أمــام تطويــر القطــاع. أبرزهــا 
ــاء موحــدة وشــبكة  ــة االســتثمار فــي المنطقــة المســماة )ج(، وعــدم القــدرة علــى تطويــر شــبكة كهرب عــزل قطــاع غــزة، وصعوب
خطــوط ضغــط عــال تربــط جميــع التجمعــات الســكانية الفلســطينية، والقيــود المفروضــة علــى التجــارة واالســتيراد، وغيرهــا مــن 
القيــود والعراقيــل. كمــا يعانــي قطــاع الطاقــة والكهربــاء مــن صغــر حجــم الســوق الفلســطيني الــذي يشــكل تحديــاً كبيــراً مــن حيــث 
ــة مــن الطاقــة، وجــذب االســتثمار األجنبــي. كمــا  ــة كامــل االحتياجــات المحلي ــة الالزمــة لتلبي ــة التحتي ــاء البني ــة، وجــدوى بن التكلف
أن ارتفــاع تكلفــة إعــادة هيكلــة وتطويــر قطــاع الطاقــة بمكوناتــه المختلفــة يشــكل، أيضــاً، تحديــاً كبيــراً فــي ظــل ضعــف االقتصــاد 
الوطنــي، وقلــة المــوارد الماليــة الالزمــة لتطويــر قطــاع الطاقــة. هــذا إضافــة إلــى ارتفــاع نســبة الفاقــد فــي شــبكات التوزيــع، وعــدم 
القــدرة علــى تنظيــم جميــع الهيئــات المحليــة التــي تعمــل فــي توزيــع الكهربــاء. بســبب مجمــل هــذه المشــاكل والعقبــات، أصبحــت قيمة 
الطاقــة الكهربائيــة المســتهلكة فعــالً، تفــوق اإليــرادات المحصلــة مــن المواطنيــن والقطاعــات االقتصاديــة المختلفــة، مــا نتــج عنــه 
10  تعــّرف القــوة الشــرائية بأنّهــا »القــدرة علــى شــراء الســلع والخدمــات باســتخدام مــا يملكــه الفــرد مــن ثــروة، وتعتمــد علــى دخــل المســتهلك، وعلــى التغيــر فــي معــدل 
األســعار وســعر صــرف العملــة، لــذا فــإّن التغيــر فــي القــوة الشــرائية بافتــراض ثبــات الدخــل = معــدل التغيــر فــي ســعر صــرف العملــة مقابــل الشــيكل - معــدل التضخــم.
المصادر: سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية، )2019(. رام هللا، فلسطين، والجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، )2019(. قاعدة بيانات التجارة الخارجية   11

2018. رام هللا، فلسطين والجهازالمركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2019. سلسلة المسوح االقتصادية 2018. رام هللا، فلسطين.
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عــبء مالــي شــبه مزمــن علــى الخزينــة العامــة والمتمثلــة ببنــد »صافــي اإلقــراض« )الــذي يتــم اســتعراضه فــي المراقــب الربعــي 
ضمــن قســم الماليــة العامــة(. مــا تقــدم أعــاله، يبيــن المبــررات الكافيــة للتركيــز علــى هــذا القطــاع المحــوري وتشــخيصه والتأكيــد 
علــى أهميــة التوجــه نحــو بدائــل مســتقلة لتوفيــر الطاقــة الكهربائيــة فــي فلســطين. زيــادة االعتمــاد علــى الطاقــة المتجــددة هــو الخيــار 
األكثــر قابليــة للتطبيــق علــى المــدى المنظــور، وذلــك ألن فلســطين تعانــي مــن شــح كبيــر فــي المــوارد الطبيعيــة، وبخاصــة مصــادر 

الطاقــة التقليديــة مثــل النفــط والغــاز.

استهالك الطاقة

ــرا واط  ــام 2019، وتشــمل: 11.62 تي ــي الع ــة ف ــرا جــول( مــن الطاق ــرا واط ســاعة )71,976 تي اســتهلكت فلســطين 20.0 تي
ســاعة )41,817 تيــرا جــول( مــن الوقــود األحفــوري )الســوالر، البنزيــن، الــكاز، زيــت الوقــود، غــاز البتــرول المســيل، الزيــوت 
والشــحوم وبتيومــن(، و6,213 جيجــاوات ســاعة )22,367 تيــرا جــول( مــن الكهربــاء، و1.34 تيــرا واط ســاعة )4,830 تيــرا 
ــة الشمســية  ــن الطاق ــرا جــول( م ــرا واط ســاعة )2,963 تي ــت والحطــب والفحــم(، و0.82 تي ــة )الجف ــة الحيوي ــن الكتل جــول( م
الكهروضوئيــة )انظــر شــكل 1-10(.12 وقطــاع النقــل هــو األكثــر اســتهالكاً للطاقــة )42.4%(، يليــه قطــاع األســر )%38.0(، 
ومــن ثــم التجــارة والخدمــات العامــة )1.11%(. قطــاع الصناعــة )5.5%( وقطــاع الزراعــة )1.0%( هــم األقــل اســتهالكاً للطاقــة.

شكل 1-10: التوزيع النسبي للطاقة المستهلكة في فلسطين حسب المصدر، 2019

ــن 2010 و2019؛ أي إن  ــن العامي ــا بي ــا بنحــو 109% م ــي فلســطين نم ــي ف ــاء النهائ ــاء، نجــد أن اســتهالك الكهرب ــط للكهرب ــا فق إذا نظرن
متوســط معــدل النمــو الســنوي بلــغ حوالــي 12.1%. اســتهالك الكهربــاء قــد يصــل إلــى 15,326 جيجــاوات فــي الســاعة بحلــول العــام 2030 
فــي حــال اســتمرار معــدالت النمــو التــي شــهدها العقــد الماضــي.13 لكــن معــدالت النمــو مــن المرجــح أن تتناقــص فــي المســتقبل بســبب تراجــع 
معــدالت النمــو الســكاني وتباطــؤ التحضــر، وتحســن كفــاءة اســتهالك الكهربــاء. لذلــك، فــإن بعــض الدراســات تشــير إلــى أن النمــو فــي اســتهالك 
الكهربــاء ســيصل فــي المتوســط إلــى نحــو 3.5% فــي الســنوات العشــر القادمــة، أي إن اســتهالك الكهربــاء فــي فلســطين قــد يصــل إلــى 9,071 
ــه قطــاع التجــارة والخدمــات  ــاء )58.9%(، يلي ــر اســتهالكاً للكهرب ــول العــام 14.2030 قطــاع األســر هــو األكث ــي الســاعة بحل جيجــاوات ف
ــاء مــن قبــل قطــاع التجــارة والخدمــات العامــة كان األكثــر نمــواً خــالل  العامــة )29.4%( وقطــاع الصناعــة )11.0%(. واســتهالك الكهرب
الفتــرة 2010 إلــى 2019، حيــث وصــل متوســط معــدل النمــو إلــى نحــو 27.7% ســنوياً )انظــر الشــكل 1-11(. ووصلــت حصــة الفــرد مــن 
الكهربــاء المســتهلكة إلــى 1,280.0 )ك و س/ف( فــي العــام 2019، مقارنــة مــع 1,648.51 )ك و س/ف( فــي األردن، و5,967.30 )ك 

و س/ف( فــي إســرائيل. وحصــة الفــرد مــن الكهربــاء المســتهلكة فــي فلســطين أقــل مــن المتوســط العالمــي البالــغ 3,131 )ك و س/ف(.15

12 https://www.pcbs.gov.ps/statisticsIndicatorsTables.aspx?lang=en&table_id=527
13  تم استخدام المتوسط الهندسي البالغ 8.55% وليس المتوسط الحسابي المشار له في النص.

14 https://www.massader.ps/en/page/1512912471 و https://documents1.worldbank.org/curated/en/3510615057 
22970487/pdf/Replacement-MNA-SecuringEnergyWestBankGaza-web.pdf

15 https://www.pcbs.gov.ps/statisticsIndicatorsTables.aspx?lang=en&table_id=529 و https://www.worlddata.info/asia/
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شكل 1-11: استهالك الكهرباء النهائي )جيجاوات ساعة( في فلسطين حسب القطاع، 2019-2010
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إمدادات الطاقة

ــا  ــى منه ــة العظم ــرا جــول، الغالبي ــى نحــو 81,903 تي ــة إل ــن المصــادر األولي ــة م ــدادات الطاق ــت إم ــام 2019، وصل ــي الع ف
مســتورد )68.4%(، بينمــا توفــر الطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة )7.2%(، والكتلــة الحيويــة )5.8%(، الكميــة المتبقيــة. الطاقــة 
المتجــددة والكتلــة الحيويــة وحقــل الغــاز )غيــر المســتغل حتــى اآلن( قبالــة ســاحل غــزة هــي المصــادر الوحيــدة المتوفــرة إلنتــاج 
الطاقــة مــن مصادرهــا األوليــة محليــاً. االختــالف بيــن إمــدادات الطاقــة واســتهالكها ناتــج عــن الفاقــد والتحويــل مــا بيــن مصــادر 

الطاقــة المختلفــة )االســتهالك يشــكل 92.5% مــن اإلمــدادات(.

بلغــت إجمالــي الكهربــاء المتاحــة 7.06 تيــرا واط بالســاعة فــي العــام 2019، معظمهــا )6.25 تيــرا واط ســاعة أو %88.5( 
مســتوردة مــن شــركة الكهربــاء اإلســرائيلية، وكميــات قليلــة جــداً مــن مصــر واألردن بســبب ضعــف الربــط الكهربائــي. %13.3  
مــن الكهربــاء المســتوردة تذهــب كفاقــد قبــل وصولهــا إلــى المســتهلك النهائــي. تنتــج شــركة كهربــاء فلســطين/محطة توليــد غــزة 
0.59 تيــرا واط ســاعة، أو 4.8%، باســتخدام 6051 تيــرا جــول مــن الســوالر، و223 تيــرا جــول مــن البنزيــن، وتوفــر الطاقــة 
المتجــددة والتوليــد الذاتــي 0.22 تيــرا واط ســاعة؛ )3.1%( مــن الكهربــاء المســتهلكة.16 مــن الجديــر بالذكــر أن %50 )2,963 
تيــرا جــول( مــن الطاقــة الشمســية المولــدة تذهــب كفاقــد. مــا بيــن العاميــن 2010 و2019، نمــت كميــة الطاقــة الكهربائيــة المتاحــة 
ــنوياً  ــو 5.6% س ــتوردة بنح ــاء المس ــت الكهرب ــو 5.5%. ونم ــغ نح ــنوي بل ــو الس ــدل النم ــط مع ــو 52.4%؛ أي إن متوس بنح
بالمتوســط، بينمــا نمــت كل مــن الكهربــاء المشــتراة مــن الشــركة الفلســطينية للكهربــاء والمولــدة محليــاً باســتخدام الطاقــة المتجــددة 

بنحــو 10.4%، و3.4%، علــى التوالــي )انظــر الشــكل 12-1(.

تتصــل تقريبــاً جميــع األســر الفلســطينية بشــبكة الكهربــاء )99.8%(، ولكــن قطــاع غــزة يعانــي مــن نقــص كبيــر فــي إمــدادات 
ــاً.17 يتوفــر فــي قطــاع غــزة حوالــي 200 ميجــاوات  ــاء لســاعات عــدة يومي الطاقــة الكهربائيــة التــي تــؤدي إلــى انقطــاع الكهرب
مــن الكهربــاء أثنــاء الــذروة، بينمــا يقــدر الطلــب بحوالــي 450 ميجــاوات، ويعــود ذلــك إلــى عــدم كفايــة واردات الكهربــاء مــن 
إســرائيل ومصــر، وألن محطــة توليــد الكهربــاء فــي غــزة ال تنتــج ســوى 60 ميجــاوات تقريبــاً مــن أصــل قدرتهــا الكاملــة البالغــة 
140 ميجــاوات.18 عــدم القــدرة علــى اإلنتــاج بكامــل القــدرة اإلنتاجيــة يعــود إلــى اســتخدام الســوالر مرتفــع التكلفــة، الــذي يتحكــم 

االحتــالل بإمــداده للقطــاع، وبســبب االعتــداءات المتواصلــة علــى القطــاع التــي تســببت بأضــرار للمحطــة وشــبكة التوزيــع.

jordan/energy-consumption.php و https://www.worlddata.info/asia/israel/energy-consumption.php و https://data.
worldbank.org/indicator/EG.USE.ELEC.KH.PC

16 https://www.pcbs.gov.ps/statisticsIndicatorsTables.aspx?lang=en&table_id=528
17 https://www.pcbs.gov.ps/statisticsIndicatorsTables.aspx?lang=en&table_id=504 
18 https://documents1.worldbank.org/curated/en/351061505722970487/pdf/Replacement-MNA-SecuringEner-

gyWestBankGaza-web.pdf , https://www.massader.ps/en/page/1512912471
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شكل 1-12: كمية الطاقة الكهربائية المتاحة في فلسطين )جيجاوات في الساعة( 
حسب السنة ومصدر الطاقة الكهربائية، 2010 - 2019
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وســتؤدي الزيــادة المرتقبــة فــي اســتهالك الكهربــاء فــي فلســطين إلــى زيــادة االعتمــاد علــى اســتيراد الكهربــاء مــن االحتــالل فــي 
ظــل الترتيبــات الحاليــة. ولتقليــل هــذا االعتمــاد، والحــد مــن هيمنــة االحتــالل علــى االقتصــاد المحلــي، مــن الضــروري االســتثمار 
فــي مشــاريع جديــدة إلنتــاج الكهربــاء محليــاً، وبخاصــة إنشــاء المزيــد مــن محطــات الطاقــة الشمســية، ألن االحتــالل يســيطر علــى 

إمــدادات الطاقــة األخــرى مثــل المحروقــات التــي يمكــن تحويلهــا إلــى طاقــة كهربائيــة.

تكلفة الكهرباء

تبلــغ تكلفــة الكيلــو وات بالســاعة مــن الكهربــاء بالمتوســط تقريبــا 0.4834 شــيكل )0.1422 دوالر( لالســتخدام المنزلــي، 
و0.6090 شــيكل )0.1791 دوالر( لالســتخدام التجــاري، و0.4960 شــيكل )0.1459 دوالر( لالســتخدام الصناعــي،19 وهــو 
ــي إســرائيل  ــة ف ــل مــن متوســط التكلف ــه أق ــان )0.08 دوالر(، ولكن ــي األردن )0.11 دوالر(، ولبن ــة ف ــى مــن متوســط التكلف أعل
)0.17 دوالر(.20 ويعــود ارتفــاع أســعار الكهربــاء إلــى مجموعــة مــن األســباب أهمهــا: ارتفــاع نســبة الفاقــد، ارتفــاع تكلفــة اإلنتــاج 

المحلــي، ارتفــاع تكلفــة الكهربــاء المســتوردة مــن إســرائيل، ضعــف كفــاءة شــركات ومؤسســات توزيــع الكهربــاء.21

الطاقة المتجددة

تشــكل الطاقــة المتجــددة، وبخاصــة الشمســية، مصــدر الطاقــة الوحيــد المســتقل وغيــر المرهــون بقــدرة الفلســطينيين علــى اســتيراد 
الوقــود. كمــا أنــه خيــار اســتثماري جــذاب مــع النزعــة التــي يشــهدها العالــم مــن انخفــاض فــي تكاليــف معــدات الطاقــة الشمســية. 
علــى الرغــم مــن ذلــك، ال يــزال قطــاع الطاقــة المتجــددة فــي فلســطين يعانــي مــن محدوديــة االســتثمار بســبب ضعــف شــبكة نقــل 
الكهربــاء وعــدم ترابطهــا، ومحدوديــة األراضــي المتوفــرة، وعــدم توفــر الضمانــات الماليــة الكافيــة فــي ظــل تخــوف المســتثمرين 
مــن عــدم التــزام شــركات التوزيــع والهيئــات المحليــة بالدفعــات المســتحقة عليهــا، وغيرهــا مــن التحديــات مثــل المشــاكل التقنيــة 
ــاج 10% )130 ميجــاوات  ــاً اســتراتيجياً بالتحــول التدريجــي نحــو إنت ــة هدف ــدرة االســتيعابية للشــبكة. حــددت ســلطة الطاق والق
ــم يتعــد  ســاعة( مــن الكهربــاء المطلوبــة مــن مصــادر متجــددة بحلــول العــام 2020، ولكــن حســب أحــدث البيانــات المتوفــرة، ل
اإلنتــاج 3% حتــى العــام 22.2019 قــّدر البنــك الدولــي القــدرة الكامنــة للطاقــة الشمســية )أي كميــة الكهربــاء الممكــن إنتاجهــا مــن 

19 https://perc.ps/perc/wp-content/uploads/2020/10/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8
%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%
D8%A6%D9%8A%D8%A92020.pdf

20 https://www.globalpetrolprices.com/electricity_prices/
21 https://library.palestineeconomy.ps/public/files/server/20151012130926-2.pdf
22  http://www.pengon.org/uploads/articles/4.pdf
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الطاقــة الشمســة فــي حــال تــم تنفيــذ جميــع المشــاريع الممكنــة( فــي فلســطين بحوالــي 4,246 ميجــاوات، ولكــن الغالبيــة العظمــى 
منهــا )96%( يقــع فــي الضفــة الغربيــة بســبب محدوديــة األرضــي المتوفــرة فــي القطــاع، والكثافــة الســكانية العاليــة.23 حتــى فــي 
الضفــة الغربيــة، تقــع 83% مــن القــدرة الكامنــة فــي المناطــق المســماة »ج« ونــادراً جــداً مــا يتــم إصــدار رخــص بنــاء فيهــا مــن 
قبــل ســلطات االحتــالل. فــي ظــل هــذه القيــود، تنخفــض القــدرة الكامنــة للطاقــة الشمســية إلــى 707 ميجــاوات فقــط، 75% منهــا 

علــى شــكل خاليــا شمســية علــى األســطح )انظــر الجــدول 6-1(.

جدول 1-6: تقديرات البنك الدولي للقدرة الكامنة للطاقة المتجددة في فلسطين )ميجاوات(

محطات الطاقة الشمسية

المجموعالمنطقة المسماة )ج(المنطقة المسماة )أ( و)ب(
1033,3743,477الضفة الغربية

0قطاع غزة
الطاقة الشمسية على األسطح

المجموعتجاريحكوميمنزلي
4901331534الضفة الغربية

136819163قطاع غزة
الرياح والكتلة الحيوية

الرياح
الكتلة الحيوية 

)مخلفات 
الحيوانات(

الكتلة الحيوية )مكبات 
المجموعالنفايات(

4571870الضفة الغربية
0202قطاع غزة

جميع مصادر الطاقة المتجددة
4,081الضفة الغربية

165قطاع غزة
4,246فلسطين

المصدر:
 World Bank Group. )2017(. Securing Energy for Development in West Bank and Gaza.

23 https://www.un.org/unispal/document/securing-energy-for-development-in-west-bank-and-gaza-world-bank-report/
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تحت المجهر: إصالح أنظمة االستيراد والتسويق في إسرائيل
وآثارها المحتملة على االقتصاد الفلسطيني

ــام  ــة للع ــة الحكومي ــاب الموازن ــة لكت ــراءة الثالث ــرين األول، الق ــاح 4 تش ــة صب ــة ماراثوني ــر جلس ــرائيلي، إث ــت اإلس ــّر الكنيس أق
2022. ويشــتمل كتــاب الموازنــة الســنوية لحكومــة إســرائيل علــى وثيقتيــن؛ األولــى هــي الموازنــة التــي تحتــوي علــى جــداول 
مفصلــة عــن إيــرادات وإنفــاق كل مؤسســة وهيئــة حكوميــة خــالل العــام. الوثيقــة الثانيــة، التــي تعــرف باســم »قانــون التســويات« 
ــاق  ــرادات واإلنف ــداول اإلي ــق ج ــة لتحق ــاتية الضروري ــالت المؤسس ــراءات والتعدي ــى اإلج ــتمل عل )Arrangements Bill(، تش
الــواردة فــي الموازنــة. ويمثــل قانــون التســويات أكثــر الوثائــق داللــة علــى الخيــارات واألولويــات االقتصاديــة واالجتماعيــة التــي 

ســوف تعتمدهــا الحكومــة خــالل فتــرة حكمهــا.

احتــوى قانــون التســويات للعــام 2022 علــى مــا يمكــن اعتبــاره أهــم إصالحــات اقتصادية/اجتماعيــة وإجرائيــة تشــهدها إســرائيل 
منــذ ثالثــة عقــود. ال بــل إن بعــض المعلقيــن اإلســرائيليين ذكــروا أنهــم لــم يتوقعــوا أن يتــم تبنــي مثــل هــذه التعديــالت فــي النظــم 
واإلجــراءات خــالل حياتهــم. ونظــراً ألهميــة هــذه اإلجــراءات وانعكاســاتها علــى االقتصــاد الفلســطيني، ســوف نســعى، هنــا، إلــى 

تقديــم عــرض ســريع لهــا، وإلــى إلقــاء نظــرة عامــة علــى آثارهــا المتوقعــة علــى اقتصــاد الضفــة والقطــاع.

	تصاريح ذبائح وطعام الكوشر

خضــع إصــدار الوثائــق التــي تثبــت أن الطعــام )المحلــي والمســتورد( وأماكــن بيــع المأكــوالت والمطاعــم تفــي بمتطلبــات الشــريعة 
ــي كل الحكومــات  ــة ف ــد دعمــت األحــزاب الديني ــام إســرائيل. ولق ــذ قي ــة واحــدة من ــل جهــة حاخامي ــكار مــن قب ــى احت ــة إل اليهودي
الماضيــة اســتمرار هــذا النظــام المغلــق والمتــرع بالفســاد والمحســوبيات. ترمــي التعديــالت التــي جــاءت فــي برنامــج الحكومــة 
الجديــدة إلــى إعــادة هيكلــة النظــام والقضــاء علــى احتــكار الحاخاميــة لــه عبــر تخصيصــه. إذ ســيتم الســماح للشــركات الخاصــة 
بإصــدار تصاريــح الكوشــر علــى ضــوء المعاييــر العامــة التــي ســتضعها الحاخاميــة الحكوميــة. وعلــى ضــوء هــذه المعاييــر العامــة، 
يتوجــب علــى كل شــركة خاصــة اإلعــالن عــن المعاييــر المفصلــة لشــهادات الكوشــر التــي تصدرهــا. ويمكــن للشــركات إصــدار 
شــهادات بمعاييــر دينيــة أقــل تشــدداً حالمــا تتمكــن مــن الحصــول علــى موافقــة ثالثــة مــن حاخامــات البلديــات. ويتيــح هــذا النظــام 
للمنتجيــن والمســتهلكين اختيــار درجــة صرامــة الشــعائر الدينيــة المتعلقــة بالطعــام التــي يرغبــون االلتــزام بهــا؛ أي إن المســتهلكين 

أنفســهم ســوف يقــررون فــي نهايــة المطــاف، نجــاح أو فشــل تصاريــح الكوشــر التــي تصــدر عــن الجهــات المختلفــة.

	تحرير المنتجات الزراعية

ــدءاً مــن  ــة، ب ــوع أشــكال الحماي ــة. وتتن ــة مــن الحماي ــاً بدرجــة عالي ــع تاريخي ــي إســرائيل يتمت ــوم أن القطــاع الزراعــي ف مــن المعل
التعرفــة الجمركيــة العاليــة علــى المســتوردات الزراعيــة )مثــل البيــض(، مــروراً بالحظــر الكامــل الســتيراد منتجــات معينــة خــالل 
فتــرات موســمية محــددة )مثــل بعــض أنــواع التــوت البــري وفاكهــة النكتاريــن(، وانتهــاًء بتطبيــق نظــام الكوتــا علــى زراعــة معظــم 
المنتجــات المحليــة )مثــل األفــوكادو(. وعلــى الرغــم مــن أن الهــدف المعلــن لهــذه اإلجــراءات هــو ضمــان دخــل مرتفــع للمزارعيــن، 
ــة  ــق الحماي ــي اســتمرار تطبي ــاً ف ــت دوراً مهم ــذاء واســتغالل األراضــي لعب ــي للغ ــاج محل ــر إنت ــان توف ــة لضم ــات األمني ــإن الغاي ف
والدعــم منــذ قيــام الدولــة. وتتضمــن اإلجــراءات المســتجدة تقليــص عــدد المنتجــات التــي تخضــع زراعتهــا إلــى الكوتــا، إلــى جانــب 
ــرة 5  ــة خــالل فت ــى المســتوردات الزراعي ــة عل ــة الجمركي ــي التعرف ــدرج ف ــر ومت ــض كبي ــي تخفي ــل ف ــة تتمث ــر أهمي إجــراءات أكث
ســنوات. وينــص القانــون علــى إلغــاء آنــي للتعرفــة الجمركيــة علــى عــدد مــن المنتجــات، مــن بينهــا البيــض واألفــوكادو واألنانــاس 
والثــوم والبــازالء والفــول والتمــر والخرشــوف. ترمــي هــذه اإلجــراءات إلــى الســيطرة علــى ارتفــاع أســعار الخضــروات والفاكهــة 
فــي الســوق اإلســرائيلية، التــي بلغــت 80% خــالل الســنوات األخيــرة وفقــاً لوزيــر الزراعــة. ومــن المتوقــع أن يحقــق المســتهلكون 
توفيــراً فــي ســلة مشــترياتهم مــن الخضــروات والفاكهــة بقيمــة 2.7 مليــار شــيكل ســنوياً، نتيجــة برنامــج اإلصــالح هــذا )840 شــيكل 
لــكل عائلــة فــي الســنة(.24 ولتعويــض المزارعيــن عــن خســارتهم، ينــص القانــون علــى توفيــر برنامــج دعــم مباشــر لهــم علــى أســاس 

ــى األدوات  ــكري( وعل ــرض الس ــتفحال م ــة اس ــكر )لمحارب ــى الس ــوي عل ــي تحت ــروبات الت ــى المش ــة عل ــة عالي ــا وضــع ضريب ــددة أخــرى منه ــراءات متع ــاك إج هن  24
ــي. ــعرها الحال ــة س ــى مضاعف ــيؤدي إل ــا س ــدة، م ــرة واح ــتخدمة لم ــتيكية المس البالس



20

ــل مســاحة األرض  ــون شــيكل مقاب ــم بالســنة، أي مــا يعــادل 420 ملي ــكل دون المســاحة المزروعــة )تعويــض بقيمــة 100 شــيكل ل
المزروعــة التــي تبلــغ 4.2 مليــون دونــم(. هــذا إلــى جانــب تعويــض لمنتجــي البيــض، الــذي يتوقــع أن تنخفــض أســعاره بمقــدار%25، 
ــتثمار الرأســمالي  ــى االس ــة عل ــج، أيضــاً، ســماحات ضريبي ــن البرنام ــي الشــمال. ويتضم ــل ف ــة الجلي ــة لمزارعــي منطق ــع أولوي م
ــى  ــة عل ــة الجمركي ــؤدي إلغــاء التعرف ــة فــي الزراعــة والصناعــة. وســوف ي ــع اإلنتاجي ــار شــيكل لرف ــن، واســتثمار 2 ملي للمزارعي

العلــف والمبيــدات وغيرهــا مــن المدخــالت، إلــى تقليــص تكاليــف اإلنتــاج الزراعيــة وتعويــض جزئــي للمزارعيــن.

	إصالح جذري في شروط المواصفات والمقاييس للسلع المستوردة

ــدة،  ــات الصارمــة، وإجــراءات تطبيقهــا المعق ــة مــن أن إســرائيل تســتخدم شــروط المواصف طالمــا تشــّكت منظمــة التجــارة العالمي
كأداة حمائيــة لمنتجاتهــا المحليــة وتمييزيــة ضــد المســتوردات مــن الخــارج. إذ يتوجــب علــى المســتوردات كافــة؛ بــدءاً مــن األدوات 
الدقيقــة، ومنتجــات االســتهالك، وانتهــاًء بالمكائــن الكبيــرة والمفروشــات، أن تفــي بمواصفــات قياســية وصحيــة فريــدة خاصــة بهــذه 
ــف  ــل تكالي ــد تحم ــد اســتيرادها، وبع ــئ بع ــي الموان ــم فحــص المنتجــات ف ــس يشــترط أن يت ــب المقايي ــرة. وكان مكت ــة الصغي الدول
شــحنها. وغالبــاً مــا تنتظــر الحاويــات أســابيع طويلــة فــي الموانــئ قبــل فحصهــا مــن مكتــب المقاييــس، وإنهــاء إجــراءات االســتيراد 
العويصــة والمكلفــة. وكل هــذا كان ينعكــس طبعــاً علــى األســعار التــي هــي فــي إســرائيل أعلــى بالمتوســط مــن األســعار فــي أمريــكا 
وفــي اإلتحــاد األوربــي. ينــص القانــون الجديــد علــى إلغــاء معامــالت مكتــب المقاييــس كافــة علــى الغالبيــة العظمــى مــن المنتجــات، 
واإلقــرار أوتوماتيكيــاً بــأن البضائــع التــي تفــي بالمقاييــس والشــروط األوروبيــة أو األمريكيــة يمكــن اســتيرادها تلقائيــاً دون الحاجــة 
إلــى تراخيــص مســبقة. وســيتم االســتعاضة عــن نظــام الفحــص والمطابقــة فــي الموانــئ بنظــام رقابــة مفاجئــة علــى محــالت البيــع 
لضمــان تطبيــق المعاييــر الصحيــة ومعاييــر الســالمة، مــع إمكانيــة فــرض غرامــات علــى المخالفيــن. وتتوقــع وزارة الماليــة أن يؤدي 

هــذا اإلصــالح إلــى انخفــاض أســعار المســتوردات فــي إســرائيل إلــى المســتوى الــذي هــي عليــه فــي أوروبــا والواليــات المتحــدة.

االنعكاسات المحتملة لإلجراءات الجديدة على اقتصاد الضفة والقطاع

ســيكون لإلجــراءات المســتجدة انعكاســات مهمــة ومتنوعــة علــى االقتصــاد الفلســطيني، نظــراً الرتباطــه بما يشــبه االتحــاد الجمركي 
مــع االقتصــاد اإلســرائيلي. وســيتولد عــن هــذه االنعكاســات أطــراف رابحــة وأخرى خاســرة.

	مكاسب للمستهلكين

ــة فــي إســرائيل إلــى الضفــة والقطــاع، فــإن المســتهلك الفلســطيني ســوف  فــي حــال انتقــل االنخفــاض فــي أســعار المــواد الغذائي
يحقــق مكاســب. ال بــل إن مكاســب المســتهلكين فــي الضفــة، وفــي قطــاع غــزة بشــكل خــاص، يمكــن أن تكــون أكبــر مــن مكاســب 
المســتهلك اإلســرائيلي، نظــراً ألن حصــة المــواد الغذائيــة فــي ســلة االســتهالك فــي الضفــة الغربيــة تبلــغ 28%، وفــي قطــاع غــزة   

33%، مقارنــة مــع 18% فقــط فــي إســرائيل.

	خسائر للمزارعين

ســيؤدي انفتــاح الســوق اإلســرائيلية أمــام اســتيراد الخضــروات والفاكهــة والبيــض مــن الخــارج إلــى انخفــاض أســعارها وإلــى منافســة 
قويــة للمنتجــات الفلســطينية فــي كل مــن الســوق اإلســرائيلية والســوق المحليــة. وعلــى عكــس الحــال فــي إســرائيل، لــن يتوفــر للمزارعيــن 
ــاً نتيجــة عامليــن؛ أولهمــا  الفلســطينيين برنامــج مســاعدات متكامــل لتعويــض خســارتهم. ولكــن هــذه الخســائر يمكــن أن تعــوض جزئي
االنخفــاض المتوقــع فــي أثمــان العلــف والمبيــدات وغيرهــا مــن المدخــالت الزراعيــة المســتوردة، وثانيهمــا اعتمــاد إســرائيل للمواصفــات 

األوروبيــة، وهــو مــا يمكــن أن يســاعد المزارعيــن الفلســطينيين فــي تســويق المزيــد مــن منتجاتهــم فــي الســوق اإلســرائيلية.

	احتماالت مفتوحة أمام المنتجات الفلسطينية األخرى

ســتواجه المنتجــات الفلســطينية منافســة أعلــى وانخفاضــاً فــي األســعار فــي كل مــن الســوق المحليــة والســوق اإلســرائيلية. ولكــن 
التســهيالت المتوقعــة علــى االســتيراد مــن الخــارج، وبخاصــة للمعــدات والمدخــالت، يمكــن أن تنعكــس إيجابيــاً، وبشــكل جزئــي 
ــام  ــدة أم ــق فــرص جدي ــى خل ــام الكوشــر إل ــف شــروط طع ــؤدي تخفي ــع أن ي ــاج. أيضــاً، يتوق ــات اإلنت ــف وتقني ــى تكالي ــط، عل فق

ــة الفلســطينية فــي الســوق اإلســرائيلي. الصناعــات الغذائي
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	تقليص عجز الميزان التجاري مع إسرائيل

ــة  ــتيراد الضف ــي اس ــاض ف ــة، انخف ــات األوروبي ــي المواصف ــن الخــارج، وتبن ــتيراد م ــات االس ــج عــن تســهيل عملي ــن أن ينت يمك
والقطــاع مــن إســرائيل، مقابــل ارتفــاع فــي المســتوردات المباشــرة مــن الخــارج. وهــذا ســوف ينعكــس فــي تخفيــض عجــز الميــزان 
التجــاري مــع إســرائيل. كمــا أن فتــح المجــال أمــام االســتيراد مــن مصــادر متنوعــة، يمكــن أن يخفــض مــن أســعار المســتوردات، 

وينعكــس، بشــكل إيجابــي، علــى الميــزان التجــاري الكلــي لفلســطين.

ولكــن تبقــى كل هــذه االحتمــاالت مفتوحــة أمــام السياســات الفعليــة التــي ســتطبقها إســرائيل تجــاه المنتجــات والمنتجيــن الفلســطينيين. 
ــن  ــر م ــى جــزء كبي ــتوردات والصــادرات الفلســطينية ســوف يقضــي عل ــي للمس ــش األمن ــي الفحــص والتفتي ــتمرار ف إذ إن االس
ــذي ينــص علــى أن  ــا، إلــى القــرار اإلســرائيلي األخيــر ال ــدة. ويكفــي أن نشــير، هن ــة لإلجــراءات الجدي ــة المحتمل ــار اإليجابي اآلث
تصديــر المنتجــات الزراعيــة الفلســطينية للســوق اإلســرائيلية، يجــب أن يتــم مــن قبــل مســّوق معتمــد مســجل لــدى وزارتــي الصحــة 
والزراعــة اإلســرائيليتين. ويتوجــب علــى المســّوق اإلســرائيلي إدخــال المنتوجــات الــواردة إلــى مخــزن تبريــد ألخــذ عينــة منهــا 
وإرســالها إلــى مختبــر جــودة المحصــول. وفــي حــال تبيــن أن المنتوجــات ال تفــي بالمعاييــر الالزمــة، ســيتم إرجــاع المنتوجــات إلــى 
المــزارع أو إتالفهــا. هــذا فــي الواقــع يعنــي تطبيــق النظــام القديــم للمقاييــس الــذي تفاخــر الحكومــة اإلســرائيلية بأنهــا قضــت عليــه.

ال يبــدو أن الســلطات اإلســرائيلية تشــاورت مــع الســلطة الفلســطينية قبــل صياغــة هــذه التعديــالت المهمــة فــي سياســتها التجاريــة، 
كمــا ينــص عليــه بروتوكــول باريــس. ومــن الضــروري اآلن إجــراء دراســات مفصلــة لتقييــم اآلثــار المحتملــة لهــذه اإلجــراءات 
علــى االقتصــاد الفلســطيني بشــكل عــام، والقطــاع الزراعــي بشــكل خــاص. وعلــى ضــوء هــذه الدراســات يتوجــب علــى أصحــاب 

القــرار تطبيــق السياســات المالئمــة والممكنــة للحــد مــن التبعــات الســلبية للقــرارات اإلســرائيلية األحاديــة.
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بلــغ حجــم القــوة البشــرية فــي فلســطين 3,234.3 ألــف شــخص نهايــة الربــع الثانــي مــن العــام 2021، التــي تضــم حســب تعريــف 
الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، جميــع األفــراد الذيــن تزيــد أعمارهــم علــى 15 ســنة. أّمــا القــوى العاملــة، التــي تمثــل 
عــدد األشــخاص العامليــن والعاطليــن عــن العمــل )الذيــن يبحثــون عــن عمــل(، فلقــد شــهدت ارتفاعــاً طفيفــاً فــي الربــع الثانــي مــن 
العــام 2021 بنحــو 0.3% )حوالــي 4.3 ألــف شــخص( مقارنــة مــع الربــع الســابق، وارتفاعــاً بنســبة 2.4% مقارنــة مــع الربــع 
المناظــر لــه مــن العــام 2020، لتصــل إلــى حوالــي 1,382.6 ألــف شــخص. وقــد اســتقرت نســبة المشــاركة فــي هــذا الربــع عنــد 
مســتواها نفســه فــي الربــع الســابق )نســبة القــوى العاملــة إلــى القــوة البشــرية(، إذ بلغــت فــي الربــع الثانــي مــن العــام 2021 نحــو 
43% علــى مســتوى فلســطين )الذكــور واإلنــاث(، بالمقابــل انخفضــت بمقــدار نقطــة مئويــة واحــدة بالمقارنــة مــع الربــع المناظــر 
مــن العــام 2020. كمــا يوّضــح الشــكل 1-2 العالقــة بيــن متغيــرات القــوة البشــرية وعــدد العامليــن مــع عــدد الســكان الكلــي نهايــة 

الربــع الثانــي مــن العــام 2021.

شكل 2-1: عدد السكان والقوة البشرية وعدد العاملين في فلسطين )الربع الثاني 2021(، ألف شخص

توزيع العمالة

شــهد عــدد العامليــن فــي فلســطين ارتفاعــاً بنحــو 2% )حوالــي 22 ألــف عامــل( بيــن الربعيــن المتالحقيــن، ليصــل الــى 1,015.6 
ألــف عامــل. ويعــود ســبب هــذا االرتفــاع، بشــكل رئيســي، إلــى ارتفــاع عــدد العامليــن فــي إســرائيل والمســتعمرات بنســبة %6 
)بمقــدار 8.3 ألــف عامــل(، وفــي قطــاع غــزة بنســبة 6% أيضــاً )14.1 ألــف عامــل(، بينمــا انخفــض عــدد العامليــن فــي الضفــة 

الغربيــة بنســبة 0.1% )900 عامــل(.

تــوزع العاملــون فــي الربــع الثانــي مــن العــام 2021 حســب مــكان العمــل بيــن 60% فــي الضفــة الغربيــة، و26% فــي قطــاع 
ــا حســب  غــزة، و14% فــي إســرائيل والمســتعمرات )نحــو 146.2 ألــف عامــل، 28% منهــم ال يحملــون تصاريــح عمــل(. أّم
قطــاع العمــل، فــإّن نحــو 21% مــن العامليــن فــي الربــع الثانــي قــد عملــوا فــي القطــاع العــام )20% فــي الربــع األول مــن العــام 
2021(، و61% فــي القطــاع الخــاص )63% فــي الربــع األول مــن العــام 2021(، وحوالــي 18%  فــي إســرائيل والمســتعمرات 
والقطاعــات األخــرى )17% فــي الربــع األول مــن العــام 2021(.26 تركــز العاملــون فــي الضفــة الغربيــة فــي القطــاع الخــاص 
بنســبة 63% مــن إجمالــي العامليــن )نحــو 57% فــي قطــاع غــزة(، مقابــل 16% للقطــاع العــام )نحــو 36% فــي قطــاع غــزة(. 
ــة  ــى تــردي األوضــاع االقتصادي ويعــود الســبب الرئيــس فــي انخفــاض نســبة العامليــن فــي القطــاع الخــاص فــي قطــاع غــزة إل

25  مصدر األرقام في هذا القسم: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني )2021(. مسح القوى العاملة، رام هللا- فلسطين.
26  القطاعات األخرى تشمل المؤسسات األهلية، والمؤسسات غير الهادفة للربح.



23

ــدوره،  ــام 2006، وهــذا، ب ــذ الع ــه من ــروض علي ــا قطــاع غــزة بســبب الحصــار اإلســرائيلي المف ــي منه ــي يعان ــة الت واالجتماعي
انعكــس ســلباً علــى األنشــطة االقتصاديــة كافــة فــي القطــاع الخــاص )انظــر الشــكل 2-2(.

شكل 2-2: التوزيع النسبي للعاملين حسب مكان العمل وحسب القطاع في الربع الثاني
من العام 2021 )%(

00

2200

4400

6600

8800

110000

AAxxiiss  TTiittllee

ــي  ــع الثان ــة وقطــاع غــزة( ارتفاعــاً بنســبة 2% خــالل الرب ــة الغربي ــي )الضف ــي الســوق المحل ــن ف بالمجمــل، شــهد عــدد العاملي
مــن العــام 2021 مقارنــة مــع الربــع الســابق. وقــد تبايــن هــذا االرتفــاع علــى صعيــد األنشــطة االقتصاديــة، فلقــد شــهدت بعــض 
األنشــطة االقتصاديــة ارتفاعــاً فــي عــدد العامليــن، بالمقابــل شــهدت بعــض األنشــطة االقتصاديــة تراجعــاً فــي عــدد العامليــن، إذ 
ارتفــع عــدد العامليــن فــي نشــاط التجــارة والمطاعــم والفنــادق بنســبة 8%، وفــي نشــاط والزراعــة، بنســبة 13%، وفــي أنشــطة 
الخدمــات بنســبة 1%، فــي حيــن انخفــض عــدد العامليــن فــي نشــاط الصناعــة التحويليــة بنســبة 2%، وفــي نشــاط التشــييد والبنــاء 

بنســبة 8%، وفــي كل مــن أنشــطة النقــل والتخزيــن واالتصــاالت بنســبة %7.

جدول 2-1: التوزيع النسبي للعاملين في فلسطين حسب المنطقة والنشاط االقتصادي 
في الربع الثاني من العام 2021 )%(

النشاط االقتصادي

قطاع غزةالضفة الغربية
إسرائيل 

والمستعمرات 
فلسطين )ال يشمل العاملين 
في إسرائيل والمستعمرات(

الربع 
األول 
2021

الربع 
الثاني 

2021

الربع 
األول 
2021

الربع 
الثاني 

2021

الربع 
األول 
2021

الربع 
الثاني 

2021

الربع األول 
2021

الربع الثاني 
2021

68767777الزراعة والصيد والحراجة

15156514121212محاجر وصناعة تحويلية

15146360641211البناء والتشييد

التجارة والمطاعم 
2526192211122324والفنادق

النقل والتخزين 
65982276واالتصاالت

34335356644040خدمات وغيرها

100100100100100100100100المجموع
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يظهــر الجــدول 1-2، أّن هنــاك تباينــاً فــي التوزيــع النســبي للعامليــن فــي األنشــطة المختلفــة فــي كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع 
غــزة، حيــث ترتفــع نســبة التشــغيل فــي الصناعــة والمحاجــر فــي الضفــة الغربيــة )15% فــي الضفــة الغربيــة، مقابــل 5% فــي 
ــي  ــل 33% ف ــي قطــاع غــزة، مقاب ــي قطــاع غــزة )56% ف ــي قطــاع الخدمــات ف ــاع نســبة التشــغيل ف ــه ارتف قطــاع غــزة(، يقابل
الضفــة الغربيــة(. كمــا تشــير األرقــام إلــى التدنــي الكبيــر فــي نســبة العامليــن فــي البنــاء والتشــييد فــي قطــاع غــزة )نحــو 3%(، وهــذا 
يعــود إلــى الحصــار المشــدد الــذي تفرضــه إســرائيل علــى دخــول مــواد البنــاء إلــى القطــاع )انظــر الصنــدوق المتعلــق بالقيــود التــي 
تفرضهــا ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي علــى اســتيراد المــواد ثنائيــة االســتخدام فــي العــدد 57 مــن المراقــب االقتصــادي الربعــي(.

ــون بأجــر بنســبة 1% )حوالــي 9  ــة العمليــة، فنالحــظ ارتفاعــاً فــي عــدد العامليــن الذيــن يعمل ــع العامليــن حســب الحال أمــا توزي
آالف عامــل( بيــن الربعيــن الثانــي 2021 واألول 2021، وارتفاعــاً فــي عــدد العامليــن لحســابهم الخــاص )صاحــب عمــل ويعمــل 

لحســابه( بنســبة 5% )حوالــي 11 ألــف عامــل(، كمــا ارتفــع عــدد العامليــن دون أجــر بنســبة 2% )حوالــي ألــف عامــل(.

البطالة

شــهد معــدل البطالــة فــي فلســطين خــالل الربــع الثانــي مــن العــام 2021 انخفاضــاً بمقــدار 1.4 نقطــة مئويــة مقارنــة مــع الربــع 
األول مــن العــام 2021، وبمقــدار 0.2 نقطــة مئويــة مقارنــة مــع الربــع المناظــر مــن العــام 2020، ليصــل إلــى 26.4% )انظــر 

الجــدول 2-2(.

شــهد معــدل البطالــة فــي الضفــة الغربيــة انخفاضــاً بمقــدار 0.2 نقطــة مئويــة فــي الربــع الثانــي مــن العــام 2021 مقارنــة بالربــع 
ــد شــهد معــدل  ــع المناظــر مــن العــام 2020. وق ــة مــع الرب ــة مقارن ــدار2.1 نقطــة مئوي األول مــن العــام 2021، وارتفاعــاً بمق
البطالــة فــي قطــاع غــزة انخفاضــاً ملحوظــاً بمقــدار 3.2 نقطــة مئويــة فــي الربــع الثانــي مــن العــام 2021، مقارنــة مــع الربــع 
األول مــن العــام 2021، و4.4 نقطــة مئويــة عــن الربــع المناظــر مــن العــام الســابق. ويظهــر الجــدول 2-2 تبايــن معــدل البطالــة 

مــا بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.

جدول 2-2: معدل البطالة بين األفراد المشاركين في القوى العاملة في فلسطين حسب المنطقة والجنس )%(

الربع الثاني المنطقة/الجنس
2020

الربع األول 
الربع الثاني 20212021

الضفة الغربية

12.214.314.3ذكور

26.229.928.5إناث

14.817.116.9المجموع

قطاع غزة

44.443.339.2ذكور

66.866.264.0إناث

49.147.944.7المجموع

فلسطين

23.024.222.6ذكور

41.143.242.3إناث

26.627.826.4المجموع
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أما أبرز خصائص البطالة في فلسطين في الربع الثاني من العام 2021، فهي:
أن البطالــة متركــزة، بشــكل خــاص، بيــن الشــباب، إذ بلــغ معدلهــا فــي الفئــة العمريــة )15-19 ســنة( نحــو 43%، أمــا فــي ( 	

الفئــة العمريــة )20-24 ســنة( فبلــغ نحــو 41%، وذلــك بالمقارنــة مــع 11% للفئــة العمريــة )45-49 ســنة(، و10%  للفئــة 
العمريــة )50 فمــا فــوق(.27 هــذا يــدل علــى أّن نســبة كبيــرة مــن العاطليــن عــن العمــل هــم مــن الداخليــن الجــدد إلــى ســوق 

العمــل.
ــى ( 	 ــذا إل ــود ه ــور، ويع ــدى الذك ــة ل ــدل البطال ــن مع ــر م ــاث أكب ــدى اإلن ــة ل ــدل البطال ــاله، أّن مع ــدول 2-2 أع يوضــح الج

محدوديــة عــدد القطاعــات االقتصاديــة المفتوحــة أمــام تشــغيل اإلنــاث مقارنــة بالذكــور، إذ يتركــز تشــغيل اإلنــاث فــي فلســطين 
فــي قطــاع الخدمــات بنســبة 71%، بينمــا بلغــت نســبة الذكــور العامليــن فــي قطــاع الخدمــات نحــو %28.28

تنخفــض البطالــة مــع ارتفــاع التعليــم فــي أوســاط الذكــور، وعلــى العكــس ترتفــع مــع ارتفــاع مســتوى التعليــم لــدى اإلنــاث؛ إذ ( 	
بلــغ معــدل البطالــة لــدى الذكــور الحاصليــن علــى تعليــم ابتدائــي نحــو 24%، ونحــو 21% للذكــور الحاصليــن علــى تعليــم دبلــوم 
متوســط فأعلــى، مقابــل 4% لإلنــاث الحاصــالت علــى تعليــم ابتدائــي، و48%  لإلنــاث الحاصــالت علــى تعليــم دبلــوم متوســط 
فأعلــى. وهــذا يعــود، أساســاً، إلــى االرتفــاع الكبيــر فــي نســبة مشــاركة اإلنــاث المتعلمــات فــي ســوق العمــل مقارنــة بالذكــور.29

األجور

ارتفــع متوســط األجــر اليومــي للعامليــن كافــة بمقــدار 2.0 شــيكل بيــن الربعيــن الثانــي )137.8 شــيكل/يوم( والربــع األول مــن العــام 
2021 )135.8 شــيكل/يوم(، ويعــزى ذلــك، بشــكل رئيســي، إلــى ارتفــاع متوســط أجــر العامليــن فــي إســرائيل والمســتعمرات بمقــدار 
1.0 شــيكل، بينمــا انخفــض متوســط أجــر العامليــن فــي الضفــة الغربيــة وفــي قطــاع غــزة بمقــدار 0.2 شــيكل، و1.0 شــيكل علــى 

الترتيــب. ويخفــي متوســط األجــر فــي فلســطين )137.8 شــيكل/يوم( خــالل الربــع الثانــي مــن العــام 2021 التبايــن الكبيــر بيــن:

متوســط األجــر فــي الضفــة الغربيــة واألجــر فــي قطــاع غــزة؛ إذ بلــغ متوســط األجــور فــي قطــاع غــزة حوالــي 48% مــن متوســط ( 1
األجــر فــي الضفــة الغربيــة. كمــا تتســع الفجــوة أكثــر عنــد أخــذ األجــر الوســيط عوضــاً عــن المتوســط؛ فاألجــر الوســيط لــه داللــة 
أفضــل مــن المتوســط، ألنّــه يعبــر عــن المســتوى الــذي يحصــل نصــف العامليــن علــى أجــر أعلــى منــه، والنصــف اآلخــر علــى 
أجــر أدنــى منــه، فــي حيــن يخفــي األجــر المتوســط التبايــن الكبيــر بيــن العمــال ذوي األجــر المرتفــع واألجــر المنخفــض )انظــر 
الشــكل 2-3(. فعلــى ســبيل المثــال، فــي حيــن يبلــغ متوســط األجــر فــي القطــاع 48% مــن مســتواه فــي الضفــة، فــإّن وســيط األجــر 

فــي القطــاع يبلــغ 35%  فقــط مــن وســيط األجــر فــي الضفــة الغربيــة )انظــر الجــدول 3-2(.
ــة ( 2 ــن جه ــي إســرائيل والمســتعمرات م ــن ف ــة، ومتوســط أجــر العاملي ــن جه ــة والقطــاع م ــي الضف ــن ف متوســط أجــر العاملي

أخــرى. تُشــير األرقــام فــي الجــدول 3-2 إلــى أّن متوســط أجــر العامليــن اليومــي فــي إســرائيل والمســتعمرات )264.8 شــيكل( 
أكثــر مــن ضعــف متوســط أجــر العامليــن فــي الضفــة الغربيــة )124.7 شــيكل(، وأربعــة أضعــاف أجــر العامليــن فــي قطــاع 

غــزة )59.6 شــيكل(.

جدول 2-3: متوسط ووسيط األجر اليومي بالشيكل للمستخدمين معلومي 
األجر في فلسطين )الربع الثاني 2021( )شيكل(

األجر الوسيط اليوميمتوسط األجر اليوميمكان العمل

124.7111.5الضفة الغربية
59.638.5قطاع غزة

264.8250.0إسرائيل والمستعمرات
137.8115.4المجموع

27  من أجل معلومات أكثر عن بطالة الشباب، راجع الصندوق »مسح انتقال الشباب من التعليم إلى سوق العمل« في العدد 47 من المراقب االقتصادي.
ــب  ــن المراق ــدد 51 م ــي الع ــى؟« ف ــن أعل ــة وبطالته ــاركتهن متدني ــاذا مش ــل الفلســطيني: لم ــي ســوق العم ــاث ف ــدوق »اإلن ــع الصن ــر، راج ــات أكث ــل معلوم ــن أج 28  م

االقتصــادي.
29  راجــع الصنــدوق رقــم 1 فــي العــدد 53 مــن المراقــب االقتصــادي، الــذي يوضــح أّن ارتفــاع بطالــة اإلنــاث المتعلمــات مقارنــة بغيــر المتعلمــات ليــس بســبب تعليمهــن، 

ولكــن بســبب االرتفــاع الكبيــر فــي نســبة مشــاركتهن فــي ســوق العمــل.
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شكل 2-3: متوسط ووسيط األجر اليومي للمستخدمين معلومي األجر في فلسطين )شيكل(

الحد األدنى لألجور

يبلــغ مســتوى الحــد األدنــى لألجــر الشــهري فــي فلســطين نحــو 1,450 شــيكالً، وتشــير األرقــام الصــادرة عــن الجهــاز المركــزي 
ــن الحــد  ــل م ــن يتقاضــون أجــراً شــهرياً أق ــن الذي ــى أّن نســبة العاملي ــام 2021، إل ــن الع ــي م ــع الثان لإلحصــاء الفلســطيني للرب
األدنــى لألجــور، بلغــت نحــو 29% )8% فــي الضفــة الغربيــة، مقابــل 80% فــي قطــاع غــزة( وبمتوســط أجــر بلــغ 744 شــيكالً 
)1,142 شــيكالً فــي الضفــة الغربيــة مقابــل 655 شــيكالً فــي قطــاع غــزة(. بلغــت، أيضــاً، نســبة الذيــن يتقاضــون أجــراً شــهرياً 
أقــل مــن الحــد األدنــى لألجــور فــي الربــع األول مــن العــام 2021 نحــو 29% )7% فــي الضفــة الغربيــة مقابــل 79% فــي قطــاع 

غــزة( وبمتوســط أجــر بلــغ 733 شــيكالً )1,114 شــيكالً فــي الضفــة الغربيــة، مقابــل 655 شــيكالً فــي قطــاع غــزة(.
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القسم الثالث: المالية العامة30

اإليرادات العامة

ــى ممارســة  ــودة إل ــث تمــت الع ــام 2021، حي ــي مــن الع ــع الثان ــاً خــالل الرب ــي تدريجي ــة التعاف ــدأ االقتصــاد الفلســطيني مرحل ب
ــى األداء  ــك عل ــس ذل ــع أن ينعك ــن المتوق ــن، وم ــن المواطني ــر م ــدد كبي ــم ع ــد تطعي ــي، بع ــبه طبيع ــكل ش ــطة بش ــف األنش مختل
االقتصــادي الحقــاً، وهــو مــا يؤثــر علــى الماليــة العامــة بشــكل إيجابــي. وقــد شــهد الربــع الثانــي مــن العــام 2021، اســتالم مبلــغ 
بقيمــة 2.3 مليــار شــيكل مــن أمــوال المقاصــة، مقارنــة بقيمــة تقــارب 2.2 مليــار شــيكل خــالل الربــع الســابق، وحوالــي 1.2 مليــار 
شــيكل، خــالل الربــع المناظــر، علمــاً أن انخفــاض المبلــغ المحــول خــالل الربــع المناظــر، نتــج عــن توقــف تدفــق إيــرادات المقاصــة 
خــالل تلــك الفتــرة مــن العــام الســابق. وقــد شــكلت إيــرادات المقاصــة خــالل هــذا الربــع مــا يقــارب 68.7% مــن إجمالــي اإليــرادات 
العامــة الفلســطينية. بالمقابــل، انخفضــت إيــرادات الجبايــة المحليــة خــالل الربــع الثانــي مــن العــام 2021 بنســبة 9.7% مقارنــة 
بالربــع الســابق، فيمــا ارتفعــت بنســبة ملحوظــة )81.4%( مقارنــة بالربــع المناظــر، لتبلــغ حوالــي 1.1 مليــار شــيكل )انظــر الشــكل 
3-1(. أمــا المنــح والمســاعدات الخارجيــة، فــال تــزال فــي انخفــاض مســتمر، إذ تلقــت الحكومــة خــالل هــذا الربــع مــا يقــارب 210 

مالييــن شــيكل فقــط، مقارنــة بحوالــي 698 مليــون شــيكل خــالل الربــع المناظــر )انظــر الجــدول 1-3(.

شكل 3-1: هيكل اإليرادات العامة )مليون شيكل(
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وبالمحصلــة، ارتفــع صافــي اإليــرادات العامــة والمنــح المتحصلــة خــالل الربــع الثانــي مــن العــام 2021 إلــى 3.6 مليــار شــيكل، 
مقارنــة بحوالــي 3.4 مليــار شــيكل خــالل الربــع الســابق، وحوالــي 2.4 مليــار شــيكل خــالل الربــع المناظــر.31 وقــد شــكل نحــو 
81.7%  مــن اإلنفــاق العــام المســتحق علــى الحكومــة خــالل هــذا الربــع )أســاس االلتــزام(، مقارنــة بنحــو 87.6%  خــالل الربــع 

الســابق، و68% خــالل الربــع المناظــر.

30  مصــدر البيانــات فــي هــذا الجــزء هــو: وزارة الماليــة، التقاريــر الماليــة الشــهرية للعــام 2021: العمليــات المالية–اإليــرادات والنفقــات ومصــادر التمويــل )حزيــران، 
2021(. وهــي بيانــات أوليــة قابلــة للتعديــل والتنقيــح.

ال بــد مــن اإلشــارة إلــى أن حجــم اإلرجاعــات الضريبيــة خــالل الربــع الثانــي مــن العــام 2021، بلــغ نحــو 69.7 مليــون شــيكل مقارنــة بنحــو 57.4 مليــون شــيكل خــالل   31
الربــع الســابق، و59.6 مليــون شــيكل خــالل الربــع المناظــر.
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جدول 3-1: المنح والمساعدات الخارجية المقدمة للحكومة الفلسطينية )مليون شيكل(

البيان 
20202021

الربع الثانيالربع األولالربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

246.1544.3278151097.6لدعم الموازنة

111.121.30000منح عربية

135523278151097.6من الدول األخرى

38.6153.312113835.2112.5التمويل التطويري

284.7697.639928935.2210.1إجمالي المنح والمساعدات

النفقات العامة

ــابق،  ــع الس ــة بالرب ــبة 62.1%، و131.4% ، مقارن ــام 2021 بنس ــن الع ــي م ــع الثان ــي خــالل الرب ــام الفعل ــاق الع ــع اإلنف ارتف
والمناظــر، علــى الترتيــب، ليبلــغ حوالــي 3.7 مليــار شــيكل. فقــد ارتفعــت األجــور والرواتــب خــالل الفتــرة نفســها، لتبلــغ حوالــي 
1.8 مليــار شــيكل، وارتفعــت نفقــات غيــر األجــور الفعليــة بنســبة 86.5% و71.2%، مقارنــة بالربــع الســابق والمناظــر، علــى 
ــي 298.9 مليــون شــيكل،  ــع حوال ــد صافــي اإلقــراض خــالل هــذا الرب ــغ بن ــد بل ــار شــيكل. وق ــي 1.4 ملي ــغ حوال الترتيــب، لتبل
مقارنــة بقيمــة 326.9 مليــون شــيكل خــالل الربــع الســابق، وحوالــي 70.8 مليــون شــيكل خــالل الربــع المناظــر، وارتفــع اإلنفــاق 
التطويــري الفعلــي بنحــو 48.1%، مقارنــة بالربــع الســابق، إال أنــه انخفــض بنســبة 7.5%، مقارنــة بالربــع المناظــر، ليبلــغ حوالــي 

106.5 مليــون شــيكل )انظــر الشــكل 2-3(.

شكل 3-2: هيكل النفقات العامة )مليون شيكل(
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الفائض/العجز المالي

أدت التطــورات علــى جانبــي اإليــرادات والنفقــات العامــة خــالل الربــع الثانــي مــن العــام 2021، إلــى عجــز فــي الرصيــد الكلــي بعــد المنــح 
ــى أســاس  ــي االســمي.32 إال أن هــذا العجــز عل ــج المحل ــون شــيكل، أو مــا نســبته 0.4% مــن النات ــي 64.5 ملي ــة بحوال والمســاعدات الخارجي

ــار شــيكل، أو مــا يعــادل نحــو 5.1% مــن الناتــج المحلــي االســمي )انظــر الشــكل 3-3(. ــغ حوالــي 0.7 ملي االلتــزام يرتفــع ليبل
32  تجدر اإلشارة إلى أن بيانات الناتج المحلي اإلجمالي هي بيانات أولية، عرضة للتنقيح والتعديل.
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شكل 3-3: الرصيد الكلي بعد المنح والمساعدات نسبة إلجمالي الناتج المحلي االسمي )%(
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المتأخرات الحكومية

ــا نحــو  ــون شــيكل، منه ــي 846.6 ملي ــام 2021 حوال ــي مــن الع ــع الثان ــى الحكومــة خــالل الرب ــة عل بلغــت المتأخــرات المترتب
ــرات  ــب، ومتأخ ــور والروات ــرات األج ــيكل متأخ ــون ش ــي 106.1 ملي ــور، وحوال ــر األج ــرات غي ــيكل متأخ ــون ش 563.5 ملي
اإلرجاعــات الضريبيــة بمــا يقــارب 100.4 مليــون شــيكل، ونحــو 69.3 مليــون شــيكل متأخــرات النفقــات التطويريــة، فيمــا بلغــت 

ــي 7.3 مليــون شــيكل )انظــر الجــدول 2-3(. متأخــرات المدفوعــات المخصصــة حوال

جدول 3-2: المتأخرات المترتبة على الحكومة الفلسطينية )مليون شيكل(

البيان
20202021

الربع الثانيالربع األولالربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

13.763.890100.4)4.3(30.9إرجاعات ضريبية

789.3106.1)1,208.5(1551,085.8485.2األجور والرواتب

209801825.1667.4658.9563.5نفقات غير األجور

72.561.7111.9134.168.669.3النفقات التطويرية

97.28.147.11.4107.57.3مدفوعات مخصصة

1,714.3846.6)341.8(564.61,952.31,483.0إجمالي المتأخرات

دفعات متأخرات سلع وخدمات 
ونفقات عن سنوات سابقة

239.7246.7344.2731.9263.7314

1,450.6532.6)1,073.7(324.91,705.61,138.9صافي المتأخرات

األرقام بين أقواس هي قيم سالبة.
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الدين العام الحكومي

ارتفــع الديــن العــام الحكومــي مقومــاً بالــدوالر نهايــة الربــع الثانــي مــن العــام 2021، بنحــو 4.4%، و20.2% مقارنــة بالربــع 
الســابق والمناظــر، علــى الترتيــب، ليبلــغ حوالــي 3.7 مليــار دوالر )مــا يعــادل 12.1 مليــار شــيكل(، ُمَشــِكالً حوالــي %21.1  
ــة،  ــرة المقارن ــي بنحــو 6.9%، و 33.5%، خــالل فت ــن الحكومــي المحل ــع الدي ــي االســمي. إذ ارتف ــي اإلجمال ــج المحل مــن النات
ليبلــغ حوالــي 2.4 مليــار دوالر. وقــد اســتقر الديــن الحكومــي الخارجــي عنــد مســتوى الربــع الســابق، فيمــا ارتفــع بنســبة %1.8  
مقارنــة بالربــع المناظــر، ليبلــغ حوالــي 1.3 مليــار دوالر. وقــد بلغــت فوائــد الديــن المدفوعــة خــالل هــذا الربــع حوالــي 112.8 
مليــون شــيكل، منهــا 111.8 مليــون شــيكل فوائــد مدفوعــة علــى الديــن المحلــي، ومــا يقــارب المليــون شــيكل فوائــد مدفوعــة علــى 

الديــن الخارجــي )انظــر الجــدول 3-3(.33

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

البيان
20202021

الربع الثانيالربع األولالربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

1,597.31,786.92,157.32,324.72,231.12,384.9الدين الحكومي المحلي

1,583.11,772.22,099.12,262.32,171.02,323.3المصارف

14.214.758.262.460.161.6مؤسسات عامة

1,289.01,294.11,302.81,324.71,314.41,317.5الدين الحكومي الخارجي

2,886.33,081.03,460.13,649.43,545.53,702.4الدين العام الحكومي

نسبة الدين العام إلى الناتج 
21.1%20.9%23.5%21.7%21.4% 17%المحلي االسمي

33  تجدر اإلشارة إلى أن هذه النسب تختلف عند احتساب األرقام بالشيكل، نتيجة التغير في سعر الصرف.
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القسم الرابع: القطاع المالي

4-1 القطاع المصرفي34

يبلــغ عــدد المصــارف المرخصــة فــي القطــاع المصرفــي الفلســطيني 13 مصرفــاً، تشــمل ســبعة مصــارف محليــة، ثالثــة منهــا 
إســالمية، إضافــة إلــى ســتة مصــارف وافــدة جميعهــا تجاريــة. وقــد بلــغ عــدد فــروع ومكاتــب تلــك المصــارف حتــى منتصــف العــام 

2021 نحــو 381 فرعــاً ومكتبــاً، منهــا 253 فرعــاً ومكتبــاً للمصــارف المحليــة.

وتشــير بيانــات الميزانيــة المجمعــة للمصــارف، كمــا فــي نهايــة الربــع الثانــي مــن العــام 2021، إلــى نمــو موجودات/مطلوبــات 
المصــارف بنحــو 3% مقارنــة بالربــع الســابق، وبنحــو 13% مقارنــة بالربــع المناظــر، لتصــل إلــى 20.6 مليــار دوالر. إذ ســجلت 
معظــم بنــود الموجــودات ارتفاعــات وبخاصــة التســهيالت االئتمانيــة، والنقديــة، واألرصــدة لــدى ســلطة النقــد والمصــارف، إضافــة 

إلــى محفظــة األوراق الماليــة واالســتثمارات خــالل هــذه الفتــرات )انظــر الجــدول 1-4(.35

جدول 4-1: الميزانية المجّمعة للمصارف المرخصة في فلسطين )مليون دوالر(

البيان*   
2021

الربع الثانيالربع األولالربع الرابعالربع الثالثالربع الثاني

18,237.118,625.019,886.220,059.920,624.4إجمالي األصول
9,652.49,894.010,078.710,150.610,350.7التسهيالت االئتمانية المباشرة

4,438.84,138.75,509.15,126.95,387.2األرصدة لدى سلطة النقد والمصارف
1,352.91,310.71,368.81,377.21,430.0محفظة األوراق المالية واالستثمارات

1,537.91,981.31,770.92,151.62,307.2النقدية والمعادن الثمينة
1,255.11,300.31,158.71,253.61,149.3الموجودات األخرى

18,237.118,625.019,886.220,059.920,624.4إجمالي الخصوم
13,814.114,061.915,138.315,182.415,726.5ودائع العمالء **

1,984.71,959.11,967.42,016.71,994.0حقوق الملكية
1,168.81,209.31,349.51,337.71,372.7أرصدة سلطة النقد والمصارف

414.0499.3488.55.4651.735المطلوبات األخرى
855.5895.4942.5958.6994.1المخصصات واإلهالك

*البنود في الجدول هي باإلجمالي )تشمل المخصصات(.
** ودائع العمالء تشمل ودائع القطاعين الخاص والعام.

التسهيالت االئتمانية

ــن الســابق  ــة بالربعي ــام 2021، نمــواً بنســبة 2% و 7.2% ، مقارن ــي مــن الع ــع الثان ــة خــالل الرب ســجلت التســهيالت االئتماني
والمناظــر علــى الترتيــب، لتبلــغ 10.3 مليــار دوالر. وجــاء هــذا التحســن مدفوعــاً، بشــكل أساســي، بعــودة النمــو فــي التســهيالت 
الممنوحــة للقطــاع العــام، وبنســبة 9%، لتبلــغ نحــو 2.3 مليــار دوالر، مقابــل زيــادة متواضعــة فــي التســهيالت الممنوحــة للقطــاع 
الخــاص بنحــو 0.2%، لتبلــغ نحــو 8.0 مليــار دوالر. وعلــى الرغــم مــن هــذا النمــو، فــإن نســبة التســهيالت االئتمانيــة إلــى ودائــع 
الجمهــور قــد تراجعــت مــن 70% فــي الربــع األول إلــى 66% فــي الربــع الحالــي. أمــا بالمقارنــة مــع حجــم االقتصــاد المحلــي، 
ــع الثانــي مــن  ــة الرب ــة نهاي ــي باألســعار الجاري ــة نحــو 58% مــن حجــم الناتــج المحلــي اإلجمال فقــد شــكلت التســهيالت االئتماني

مصدر البيانات في هذا القسم: سلطة النقد الفلسطينية، آب 2021، الميزانية المجمعة للمصارف، قائمة األرباح والخسائر، وقاعدة بيانات سلطة النقد.  34
يذكــر أن تراجــع ســعر صــرف الــدوالر مقابــل الشــيكل )نهايــة الفتــرة( مــن 3.334 شــيكل/دوالر فــي الربــع األول، ومــن 3.449 شــيكل/دوالر فــي الربــع المناظــر إلــى   35
3.253 شــيكل/دوالر نهايــة الربــع الثانــي مــن العــام 2021، قــد أســهم فــي زيــادة االرتفــاع فــي بنــود األصول/الخصــوم مقومــة بالــدوالر خــالل هــذه الفتــرة، علمــاً أن 

عملــة الشــيكل تســتحوذ علــى نحــو 39% مــن إجمالــي أصــول المصــارف ونحــو 33% مــن خصومهــا.
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العــام 2021. وفــي الســياق ذاتــه، ســيطرت الضفــة الغربيــة علــى معظــم هــذه التســهيالت بحصــة بلغــت نحــو 92%. وحافظــت 
ــاع الســابقة، فاســتحوذت القــروض علــى 85% مــن  ــة عــن األرب ــى هيكلهــا العــام بتغيــرات طفيف التســهيالت بحســب نوعهــا عل
إجمالــي التســهيالت، فــي حيــن شــكلت حصــة الجــاري مديــن 14%، وبقيــت حصــة اإلجــارة المنتهيــة بالتمليــك مســتقرة عنــد حوالي 
ــة الشــيكل لتســيطر علــى حوالــي  ــة الممنوحــة بعمل ــة، اســتمر االرتفــاع فــي قيمــة التســهيالت االئتماني ــد العمل 1%. وعلــى صعي
49% مــن إجمالــي التســهيالت، مقابــل ارتفاعــات بســيطة للــدوالر والدينــار لتشــكل 37% و 12% مــن إجمالــي التســهيالت علــى 

التوالــي، وهــذا نتيجــة الرتفــاع القــروض الممنوحــة للحكومــة )انظــر الشــكل 1-4(.

شكل 4-1: إجمالي التسهيالت االئتمانية المباشرة )مليون دوالر(

أمــا علــى المســتوى القطاعــي، فقــد اســتحوذ القطــاع العــام علــى نحــو 22% مــن إجمالــي التســهيالت، فيمــا بلغــت حصــة قطــاع 
العقــارات واإلنشــاءات نحــو 18%، وقطــاع التجــارة العامــة حوالــي 15%، تــاله قطــاع تمويــل الســلع االســتهالكية بنســبة %13  

مــن إجمالــي التســهيالت الممنوحــة خــالل الربــع الثانــي مــن العــام 2021 )انظــر الجــدول 2-4(.

جدول 4-2: التوزيع القطاعي للتسهيالت االئتمانية )مليون دوالر(

الربع األول القطاع
2020

الربع الثاني 
2020

الربع الثالث 
2020

الربع الرابع 
2020

الربع األول 
2021

الربع الثاني 
2021

1,577.21,742.42,041.82,205.42,141.72,327.6القطاع العام

1,707.21,740.41,786.11,801.91,808.21,833.2العقارات واإلنشاءات

485.1487.3490.5443.6467.7546.3التعدين والصناعة

1,539.91,486.21,479.71,523.01,711.01,579.9التجارة

1,067.11,227.21,173.71,125.21,068.51,107.3الخدمات

362.6374.2442.5405.3392.0391.1تمويل شراء السيارات

1,347.81,501.81,426.51,415.01,349.01,352.4تمويل السلع االستهالكية

1,163.01,092.81,053.21,159.31,212.51,212.9أخرى في القطاع الخاص*

9,249.99,652.39,894.010,078.710,150.610,350.7المجموع
• أخــرى فــي القطــاع الخــاص تشــمل التســهيالت الممنوحــة لــكل مــن القطاعــات التاليــة: تطويــر األراضــي والزراعــة والثــروة الحيوانيــة، وقطــاع الســياحة والفنــادق 	

والمطاعــم، وقطــاع النقــل والمواصــالت، إضافــة إلــى تمويــل االســتثمار باألســهم، والتســهيالت األخــرى غيــر المصنفــة علــى أي مــن هــذه القطاعــات.
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القروض المتعثرة

ارتفعــت القــروض المتعثــرة لــدى القطــاع المصرفــي نهايــة الربــع الثانــي مــن العــام 2021 مقارنــة بالربــع الســابق بنحــو 3% لتبلــغ 
438.7 مليــون دوالر. وعلــى الرغــم مــن هــذا االرتفــاع، فــإن نســبتها مــن إجمالــي التســهيالت بقيــت مســتقرة كمــا هــي فــي الربعيــن 
الســابقين عنــد 4.2% )انظــر الشــكل 4-2(. أمــا مســتويات التعثــر بحســب القطاعــات االقتصاديــة، فبقيــت مقاربــة لمســتوياتها فــي 
الربــع الســابق وبتغيــرات طفيفــة، فتدنــت نســب التعثــر لقطاعــات الصناعــة، والســياحة، والنقــل والمواصــالت، إضافــة إلــى قطــاع 

الخدمــات. فــي حيــن ازدادت هــذه النســب لقطاعــات العقــارات، واألراضــي، والتجــارة، وقطــاع تمويــل الســلع االســتهالكية.

شكل 4-2: اتجاهات القروض المتعثرة
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أمــا نســبة تغطيــة المخصصــات للقــروض المتعثــرة، فارتفعــت مــن 86% فــي الربــع الســابق إلــى 89% فــي الربــع الثانــي مــن 
ــا  ــرة، م ــا المتعث ــة نحــو 89% مــن قروضه ــة لتغطي ــى مخصصــات كافي ــظ عل ــام 2021، إذ اســتطاعت المصــارف أن تحاف الع

يعكــس قدرتهــا علــى مواجهــة الجــزء غيــر المغطــى مــن القــروض نتيجــة احتفاظهــا بمســتويات مرتفعــة مــن رأس المــال.

أمــا بخصــوص تــوزع القــروض المتعثــرة بحســب فتــرة التعثــر )هيــكل القــروض المتعثــرة(، فقــد أظهــرت البيانــات أن القــروض المتعثــرة 
ألكثــر مــن عــام، تشــكل نحــو 73% مــن إجمالــي القــروض المتعثــرة لــدى القطــاع المصرفــي خــالل هــذا الربــع، فــي حيــن شــكلت القــروض 
المتعثــرة مــن 181 - 360 يومــاً نحــو 14%، وكان نصيــب القــروض المتعثــرة مــن 91 - 180 يومــاً نحــو 13% )انظــر الشــكل 3-4(.

شكل 4-3: هيكل القروض المتعثرة )مليون دوالر(
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األرصدة لدى سلطة النقد والمصارف

شــهدت أرصــدة ســلطة النقــد والمصــارف نهايــة الربــع الثانــي مــن العــام 2021 ارتفاعــاً بنســبة 5% و 21.4% مقارنــة بالربــع 
ــدى  ــا ل ــظ به ــاع األرصــدة المحتف ــى ارتف ــات إل ــير البيان ــار دوالر. فتش ــو 5.4 ملي ــغ نح ــب، لتبل ــى الترتي ــر عل ــابق والمناظ الس
المصــارف خــارج فلســطين )المكــون األكبــر واألهــم بنســبة 57% مــن إجمالــي أرصــدة ســلطة النقــد والمصــارف( بنحــو %6 
مقارنــة بالربــع الســابق، و29% مقارنــة مــع الربــع المناظــر، لتصــل إلــى 3.1 مليــار دوالر. فــي حيــن شــكلت األرصــدة لــدى 
ســلطة النقــد حوالــي ثلــث إجمالــي هــذه األرصــدة )بنســبة 35%(، مرتفعــة بنســبة 3% مقارنــة مــع الربــع الســابق، و10% مقارنــة 
مــع الربــع المناظــر لتبلــغ قيمتهــا 1.9 مليــار دوالر، 74% منهــا احتياطــات إلزاميــة. أمــا األرصــدة لــدى المصــارف فــي فلســطين، 
فتشــكل النســبة األقــل مــن إجمالــي األرصــدة بنســبة 8%، مســجلة ارتفاعــاً بنحــو 8% مقارنــة مــع الربــع الســابق، و25% مقارنــة 

مــع الربــع المناظــر، لتصــل إلــى حوالــي 436.9 مليــون دوالر )انظــر الشــكل 4-4(.

شكل 4-4: هيكل أرصدة سلطة النقد والمصارف، )مليون دوالر(

النقدية والمعادن الثمينة

ارتفــع بنــد النقديــة والمعــادن الثمينــة بنســبة 7% مقارنــة مــع الربــع الســابق، كمــا ارتفــع بنحــو 50% مقارنــة مــع الربــع المناظــر 
ليبلــغ 2.3 مليــار دوالر. وقــد اســتمر هــذا البنــد فــي االرتفــاع ليعــود إلــى مســتوياته مــا قبــل أزمــة جائحــة كورونــا، التــي رافقتهــا 
ســحوبات نقديــة كبيــرة، وبخاصــة فــي الربــع الثانــي 2020. وخــالل الربــع الثانــي مــن العــام 2021، تــم شــحن نحــو 4.5 مليــار 

شــيكل مــن فائــض الشــيكل إلــى إســرائيل.

ودائع العمالء

شــكلت ودائــع العمــالء حوالــي 90% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي نهايــة الربــع الثانــي مــن العــام 2021، ونحــو 76% مــن 
إجمالــي مطلوبــات القطــاع المصرفــي. إذ تشــير البيانــات إلــى ارتفــاع ودائــع العمــالء بنحــو 4% مقارنــة بالربــع الســابق، و%14 
مقارنــة بالربــع المناظــر مــن العــام الســابق، لتصــل إلــى 15.7 مليــار دوالر. وجــاء هــذا االرتفــاع، بشــكل رئيســي، نتيجــة لنمــو 
ودائــع القطــاع الخــاص، وبنســبة 4% مقارنــة بالربــع الســابق، و16% مقارنــة بالربــع المناظــر لتبلــغ 15.2 مليــار دوالر، مشــكلةً 
الغالبيــة العظمــى مــن ودائــع العمــالء )97% منهــا(. فــي حيــن تراجعــت ودائــع القطــاع العــام )بنســبة 4% مقارنــة بالربــع الســابق 
وبنســبة 24% مقارنــة بالربــع المناظــر( لتصــل إلــى 488 مليــون دوالر، مشــكلةً 3% فقــط مــن ودائــع العمــالء. ويشــير تحليــل 
البيانــات إلــى ارتفــاع ودائــع الجمهــور بأنواعهــا كافــة، لتســتحوذ الودائــع الجاريــة علــى 38% منهــا، مســجلة 5.9 مليــار دوالر، 
فيمــا بلغــت حصــة الودائــع االّدخاريــة نحــو 34% وبقيمــة 5.3 مليــار دوالر، أمــا الودائــع ألجــل، فشــكلت 29% لتصــل إلــى 5.3 
مليــار دوالر. وبحســب عملــة اإليــداع، بقــي التوزيــع مقاربــاً لمســتوياته الســابقة دون تغيــرات جوهريــة تذكــر، إذ شــكلت الودائــع 

بالــدوالر 40%، و35% للودائــع بالشــيكل، و 22% للودائــع بالدينــار، ونحــو 3% للعمــالت األخــرى )انظــر الشــكل 5-4(.
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شكل 4-5: توزيع ودائع العمالء )مليون دوالر(

أرباح المصارف

تراجــع صافــي دخــل المصــارف خــالل الربــع الثانــي مــن العــام 2021 بنحــو 39% مقارنــة بالربــع الســابق، ليبلــغ 33.9 مليــون 
دوالر. ويعــزى هــذا التراجــع بدرجــة أساســية إلــى ارتفــاع النفقــات بنســبة 22% لتســجل 156.1 مليــون دوالر، بالمقابــل ارتفعــت 

اإليــرادات بنحــو 3.5% لتبلــغ 189.9 مليــون دوالر نهايــة الربــع الثانــي مــن العــام 2021.

جدول 4-3: مصادر اإليرادات واإلنفاق للمصارف المرخصة )مليون دوالر(

البند
الربع الثاني 

2020
الربع الثالث 

2020
الربع الرابع 

2020
الربع األول 

2021
الربع الثاني 

2021

165.2170.8181.4183.4190.0اإليرادات

120.2132.3137.6132.1137.0الدخل من الفوائد

45.038.643.851.353.0الدخل من غير الفوائد

26.127.223.025.927.5- العموالت

3.26.07.9-6.72.2- أرباح وخسائر األدوات المالية

12.213.617.619.417.6- اإليرادات األخرى

156.2140.2159.4128.1156.1النفقات

112.5104.1113.4109.2113.9نفقات غير الفوائد

30.927.127.36.120.9المخصصات

12.89.018.712.821.3الضرائب

9.030.722.055.333.9صافي الدخل

كمــا تشــير البيانــات لتضاعــف صافــي الدخــل بعــد الضرائــب بنحــو ثــالث مــرات مقارنــة مــع الربــع المناظــر مــن العــام 2020، 
وهــذا يعــود إلــى أن الربــع الثانــي 2020 شــهد تعمــق أزمــة فايــروس كورونــا وإغــالق المؤسســات، التــي مــن ضمنهــا المصــارف، 
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بشــكل كامــل، ومــا رافقــه مــن قيــام المصــارف بنــاًء علــى توجيهــات ســلطة النقــد بتأجيــل أقســاط القــروض لعمالئهــا ولمــدة أربعــة 
شــهور، وهــو مــا أجــل مــن تحصيلهــا للفوائــد المتحققــة مــن هــذه القــروض )انظــر الجــدول 3-4(. 

متوسط أسعار الفائدة على اإليداع واإلقراض

ترتبــط معــدالت الفائــدة علــى اإلقــراض واإليــداع علــى العمــالت المتداولــة فــي الســوق الفلســطيني، بمعدالتهــا الســارية فــي الــدول 
ــدء  ــذ ب ــن المصــارف ودرجــة المخاطــر المرتبطــة بالســوق الفلســطيني. فمن ــى المنافســة بي ــة إل ــذه العمــالت، إضاف المصــدرة له
جائحــة كورونــا، اتبعــت البنــوك المركزيــة المصــدرة للعمــالت الثــالث المســتخدمة فــي االقتصــاد الفلســطيني )الــدوالر، الدينــار، 
الشــيكل( سياســات نقديــة تيســيرية، حيــث تــم خفــض معــدل الفائــدة مــرات عــدة. وفــي الربــع الثانــي مــن العــام 2021، أبقــت هــذه 

المصــارف أســعار الفائــدة الرســمية عنــد مســتوياتها المتدنيــة.

ــى  ــدة عل ــعار الفائ ــط أس ــاع متوس ــى ارتف ــام 2021، إل ــن الع ــي م ــع الثان ــات للرب ــل البيان ــير تحلي ــي، يش ــد المحل ــى الصعي وعل
اإلقــراض بعملتــي الشــيكل والــدوالر، وبنحــو 12 نقطــة أســاس، و6 نقــاط أســاس علــى الترتيــب مقارنــة مــع الربــع األول مــن العــام 
نفســه، لتبلــغ 6.78% للشــيكل، و5.65% للــدوالر. فــي المقابــل، بقــي متوســط ســعر الفائــدة علــى القــروض بالدينــار األردنــي 

مســتقراً عنــد نحــو 6.45% خــالل فتــرة المقارنــة ذاتهــا.

وفــي الجانــب اآلخــر، بقيــت أســعار فائــدة اإليــداع عنــد قيمهــا المتدنيــة علــى الرغــم مــن ارتفاعهــا بشــكل طفيــف للودائــع بالــدوالر 
ــار لتســجل %2.1   ــع بالدين ــن اســتمرت بالتراجــع للودائ ــي مــن العــام، فــي حي ــع الثان ــي الرب ــكل منهمــا ف ــغ 2.3% ل والشــيكل لتبل
خــالل الفتــرة ذاتهــا. وقــد أدت هــذه التغيــرات الهامشــية فــي معــدالت أســعار الفائــدة علــى اإلقــراض واإليــداع، إلــى ارتفــاع طفيــف فــي 
هامــش الفائــدة علــى جميــع العمــالت لتبلــغ 3.4 و4.2 و4.5 نقطــة للــدوالر والدينــار والشــيكل علــى الترتيــب )انظــر الجــدول 4-4(.

جدول 4-4: متوسط الفوائد الدائنة والمدينة بالعمالت المختلفة

العملة
الهامش )نقطة مئوية(فوائد اإلقراض )%(فوائد اإليداع )%(

ر2 2021ر1 2020ر2 2021ر1 2021ر2 2021ر1 2021

2.242.295.595.653.353.36الدوالر

2.342.106.466.454.124.16الدينار

2.262.286.666.784.404.50الشيكل

حركة تداول الشيكات في فلسطين

شــهدت قيمــة الشــيكات المتداولــة فــي فلســطين، مــن خــالل جميــع أنــواع المقاصــة، ارتفاعــاً خــالل الربــع الثانــي مــن العــام 2021 
بنســبة 9% مقارنــة بالربــع الســابق، لتبلــغ 5.1 مليــار دوالر. شــكلت الشــيكات المقدمــة للتقــاّص، مــن خــالل المقاصــة الوطنيــة فــي 
ســلطة النقــد، نحــو 58% مــن إجمالــي قيمــة الشــيكات المتداولــة فــي فلســطين، تلتهــا الشــيكات المقدمــة بيــن المصــرف وفروعــه 
بنســبة 29%، فــي حيــن شــكلت النســبة المتبقيــة )13% مــن إجمالــي قيمــة الشــيكات المتداولــة( الشــيكات المتداولــة األخــرى التــي 

تشــمل الشــيكات المســحوبة علــى المصــارف العاملــة فــي فلســطين لصالــح مصــارف إســرائيلية )انظــر الشــكل 6-4(.

علــى الرغــم مــن هــذا النمــو فــي قيمــة الشــيكات المتداولــة، فــإن قيمــة الشــيكات المعــادة ســجلت انكماشــاً ملحوظــاً وبنســبة %12 
ــن  ــاص بي ــا. جــاء هــذا التراجــع مدفوعــاً بتراجــع الشــيكات المقدمــة للتق ــة ذاته ــرة المقارن ــون دوالر خــالل فت ــغ 357.6 ملي لتبل

ــة فــي فلســطين، وبنســبة 19% لتســجل 269.8 مليــون دوالر نهايــة الربــع الثانــي مــن العــام 2021. المصــارف العامل
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شكل 4-6: حركة تداول الشيكات )مليون دوالر(
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ــع  ــة مــن خــالل جمي ــي قيمــة الشــيكات المتداول ــى تراجــع قيمــة الشــيكات المعــادة كنســبة مــن إجمال ــد أدت هــذه التطــورات إل وق
أنــواع المقاصــة، لتبلــغ 7.0% خــالل الربــع الثانــي مــن العــام 2021، مقارنــة بنحــو 8.6% فــي الربــع الســابق، ونحــو %20.7 
فــي الفتــرة المماثلــة مــن العــام 2020، حيــث شــهد هــذا الربــع تعّمــق أزمــة كورونــا، فأغلقــت معظــم المؤسســات العامــة والخاصــة 
والمرافــق االقتصاديــة، إضافــة إلــى الحجــر اإللزامــي لغالبيــة شــرائح المجتمــع، وتزامــن ذلــك، أيضــاً، مــع حجــز أمــوال المقاصــة 
مــن قبــل الجانــب اإلســرائيلي، فــأدت هــذه العوامــل مجتمعــة إلــى ارتفــاع فــي قيمــة الشــيكات المعــادة فــي الربــع المناظــر مــن العــام 

2020، ثــم بــدأت بعــد ذلــك بالعــودة إلــى مســتوياتها المعهــودة )انظــر الشــكل 7-4(.

شكل 4-7: نسبة الشيكات المعادة إلى المقدمة للتقاّص
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شركات اإلقراض المتخصصة

اســتمر إجمالــي موجــودات قطــاع اإلقــراض المتخصــص بالتراجــع نهايــة الربــع الثانــي مــن العــام 2021 بنســبة 0.4% مقارنــة 
ــذه  ــودات ه ــي موج ــجل إجمال ــن س ــي حي ــه، ف ــام نفس ــن الع ــع األول م ــي الرب ــبة 0.8% ف ــه بنس ــد تراجع ــابق،36 بع ــع الس بالرب
الشــركات نمــواً مقارنــة بقيمتهــا قبــل عــام بنســبة 4.2% لتبلــغ 331.3 مليــون دوالر. علــى الرغــم مــن ذلــك، ارتفعــت المحفظــة 

36  بلغ عدد مؤسسات اإلقراض المتخصصة المرخصة من سلطة النقد الفلسطينية 8 مؤسسات.
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االئتمانيــة المقدمــة مــن خــالل شــركات اإلقــراض المتخصصــة بنســبة 3% مقارنــة بالربــع الســابق لتســجل حوالــي 253.9 مليــون 
دوالر، إذ جــاء هــذا االرتفــاع مدفوعــاً بنمــو هــذه المحفظــة فــي الضفــة الغربيــة بالنســبة نفســها لتســجل 217.2 مليــون دوالر مقابــل 
تراجعهــا فــي قطــاع غــزة بنســبة 1% خــالل فتــرة المقارنــة ذاتهــا، لتســجل 36.8 مليــون دوالر. كمــا تشــير البيانــات إلــى تراجــع 

عــدد المقترضيــن إلــى 65,041 مقترضــاً، منهــم 66% ذكــور و 34% إنــاث )انظــر الجــدول 5-4(.

جدول 4-5: بيانات شركات اإلقراض المتخصصة

20202021

الربع الثانيالربع األولالربع الرابعالربع الثالثالربع الثاني

إجمالي محفظة القروض 
265.2259.7249.8247.3253.9)مليون دوالر(

220.2216.7211.0210.0217.2- الضفة الغربية

45.043.038.837.336.8- قطاع غزة

73,85372,36068,02765,79065,041عدد المقترضين النشطين

10097969696عدد الفروع والمكاتب

852846849845835عدد الموظفين

وعلــى صعيــد توزيــع المحفظــة القائمــة حســب القطاعــات االقتصاديــة، فقــد ســيطرت أربعــة قطاعــات اقتصاديــة علــى حوالــي %85 
مــن إجمالــي محفظــة شــركات اإلقــراض المتخصصــة، وهــي: القطــاع العقــاري الــذي ســيطر علــى حوالــي 33% مــن قيمــة المحفظــة 

اإلجماليــة، ثــم القطــاع التجــاري بنحــو 29%، تــاله قطــاع الخدمــات العامــة بحوالــي 12%، ثــم القطــاع الزراعــي بنســبة %11.

كمــا تشــير البيانــات إلــى تراجــع قيمــة المحفظــة الخطــرة )المحفظــة غيــر المنتظمــة( لهــذه المؤسســات خــالل الربــع الثانــي مــن 
العــام 2021 بنســبة 4.2%، منخفضــة إلــى 27.5 مليــون دوالر، 80% منهــا فــي الضفــة الغربيــة، كمــا غطــت المخصصــات 

نســبة جيــدة مــن هــذه المحفظــة، وبنحــو 89% مقارنــة مــع 91% فــي الربــع الســابق.

2-4 القطاع المالي غير المصرفي37

قطاع األوراق المالية

ــع الثانــي مــن العــام 2021، مســجالً ارتفاعــاً بنســبة 16% عــن  ــة الرب ــد حاجــز 540 نقطــة مــع نهاي ــق مؤشــر القــدس عن أُغل
ــي مــن  ــع الثان ــع المناظــر )الرب ــة الرب ــي نهاي ــه ف ــع األول، 2021(، و15% عــن إغالق ــع الســابق )الرب ــة الرب ــي نهاي ــه ف إغالق
العــام 2020(. مــن جهــة أخــرى، شــهدت القيمــة الســوقية فــي نهايــة الربــع الثانــي مــن العــام 2021 نمــواً ملحوظــاً بنســبة %14، 
مقارنــةً مــع كل مــن نهايــة الربعيــن الســابق والمناظــر، لتصــل الــى 3.9 مليــار دوالر، وهــذا يعــادل مــا نســبته 25% مــن الناتــج 

المحلــي اإلجمالــي باألســعار الجاريــة )ارتفــاع بمــا يقــارب ثــالث نقــاط مئويــة، مقارنــةً مــع الربــع الســابق للعــام نفســه(.

وقــد شــهد إجمالــي أحجــام وقيــم التــداول مــع نهايــة الربــع الثانــي مــن العــام 2021 ارتفاعــاً كبيــراً نســبته  119% و84% علــى 
التوالــي مقارنــةً مــع نهايــة الربــع الســابق للعــام نفســه، وارتفاعــاً بمقــدار 7 و6 أضعــاف علــى التوالــي، مقارنــةً مــع نهايــة الربــع 
المناظــر )انظــر الجــدول 4-6(. ويقــود هــذا االرتفــاع فــي أحجــام وقيــم التــداول كل مــن قطاعــي البنــوك والصناعــة. كمــا يعــزى 
ــن الســابق  ــة الربعي ــه نهاي ــا كان علي ــةً بم ــام 2021 مقارن ــن الع ــي م ــع الثان ــة الرب ــداول نهاي ــي أنشــطة الت ــاع الملحــوظ ف االرتف
والمناظــر، ألّن الربــع الســابق شــهد وضعــاً سياســياً واقتصاديــاً صعبــاً إثــر العــدوان األخيــر علــى قطــاع غــزة، األمــر الــذي أدى 
إلــى ضعــف جانــب الطلــب علــى األوراق الماليــة نتيجــة عــزوف قســم مــن المســتثمرين عــن االســتثمار فــي األوراق الماليــة. كمــا 

37  مصدر األرقام في هذا القسم: هيئة سوق رأس المال الفلسطينية 2021.



39

أّن الربــع المناظــر مــن العــام الســابق شــهد تعليــق التــداول فــي بورصــة فلســطين بتاريــخ 2020/3/23 لغايــة 2020/5/3 كإجــراء 
احتــرازي نتيجــة انتشــار فيــروس كورونــا، هــذا بالتزامــن مــع ارتفــاع أســعار أســهم بعــض الشــركات المدرجــة نهايــة الربــع الثانــي 
ــغ  ــة. مــن جهــة أخــرى، بل ــوت النباتي ــع الزي ــى رأســها ســهما شــركة االتصــاالت الفلســطينية ومصان مــن العــام 2021، كان عل
إجمالــي عــدد المتعامليــن فــي بورصــة فلســطين 70,038 متعامــالً مــع نهايــة الربــع الثانــي مــن العــام 2021، بينهــم 5% مــن 

المتعامليــن األجانــب، غالبيتهــم مــن األردن.

جدول 4-6: بعض المؤشرات على نشاط التداول في بورصة فلسطين

البيان
الربع الثاني 

2020
الربع األول 

2021
الربع الثاني 

2021

7.522.849.9عدد األسهم المتداولة )مليون سهم(

15.349.090.0قيمة األسهم المتداولة )مليون دوالر(

3,437.13,451.33,926.4القيمة السوقية )مليون دوالر(

3,2735,4558,661عدد الصفقات

406160عدد جلسات التداول

القيمة السوقية كنسبة من الناتج 
25.2%22.2%22.1%المحلي اإلجمالي )باألسعار الجارية(*

* تم استخدام الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية للعام 2020، ألن القيمة السوقية لألسهم المتداولة هي
 باألسعار الجارية.

شكل 4-8: توزيع القيمة السوقية ألسهم البورصة وفقاً لصفة المتعامل كما هي 
في نهاية الربع الثاني من العام 2021 )مليون دوالر(

* أشخاص لهم عالقة مباشرة أو غير مباشرة بالشركة بحكم المنصب أو العالقة.

يوضــح الشــكل 4-8 أعــاله صفــة المتعامليــن فــي البورصــة تبعــاً لحصصهــم النســبية مــن القيمــة الســوقية للتعامــالت نهايــة الربــع 
الثانــي مــن العــام 2021. ويتّضــح أن حصــة الشــركات بلغــت 43%، فــي حيــن بلغــت حصــة األفــراد حوالــي %26.
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بلــغ إجمالــي عــدد المســاهمين فــي الشــركات المدرجــة فــي بورصــة فلســطين 64,507 مســاهماً فــي نهايــة الربــع الثانــي مــن العــام 
2021، حوالــي 83% منهــم فــي الضفــة الغربيــة، و17% فــي قطــاع غــزة. كمــا يالحــظ أن مشــاركة الذكــور أعلــى مــن اإلنــاث 

فــي قطــاع األوراق الماليــة فــي كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.

قطاع التأجير التمويلي

تعمــل فــي فلســطين 9 شــركات تأجيــر تمويلــي مرخصــة مــن قبــل هيئــة ســوق رأس المــال كمــا فــي نهايــة الربــع الثانــي مــن العــام 
2021. وبلغــت قيمــة إجمالــي اســتثمار عقــود التأجيــر التمويلــي المســجلة لــدى الهيئــة حوالــي 25.3 مليــون دوالر، بواقــع 498 
عقــداً، وذلــك بنهايــة الربــع الثانــي مــن العــام 2021، وهــذا يمثــل ارتفاعــاً قــدره 15% و 29% فــي قيمــة وعــدد عقــود التأجيــر 
التمويلــي علــى التوالــي، وذلــك مقارنــةً مــع نهايــة الربــع الســابق. وبالمقارنــة مــع الربــع المناظــر، يالحــظ ارتفــاع قيمــة وعــدد 
العقــود بنســبة 175%  و137% علــى التوالــي. ويعــزى االرتفــاع الملحــوظ فــي قيمــة وعــدد عقــود التأجيــر التمويلــي نهايــة الربــع 
الثانــي مــن العــام 2021، مقارنــةً مــع الربــع المناظــر مــن العــام 2020، إلــى عــودة الحيــاة االقتصاديــة تدريجيــاً لطبيعتهــا، حيــث 
شــهد العــام 2020 إغالقــاً للعديــد مــن القطاعــات االقتصاديــة، بهــدف الحــد مــن انتشــار فيــروس كورونــا، الــذي أثــر، بشــكل ســلبي، 

علــى أداء الشــركات، وســبب انخفاضــاً فــي حجــم نشــاطها فــي حينــه )انظــر الجــدول 7-4(.

جدول 4-7: إجمالي قيمة وعدد عقود التأجير التمويلي

الربع، العام
قيمة عقود التأجير 

التمويلي )مليون دوالر(
عدد عقود التأجير 

التمويلي

9.2210الربع الثاني، 2020

22.0387الربع األول، 2021

25.3498الربع الثاني، 2021

ــة رام هللا  ــي مدين ــي ف ــر التمويل ــود التأجي ــي عــدد عق ــاٍل ف ــز ع ــاك ترك ــا زال هن ــام 2021، م ــن الع ــي م ــع الثان ــة الرب ــع نهاي م
بنســبة 39%، تليهــا مدينتــا نابلــس والخليــل بنســبة 14%، و10% علــى التوالــي. ومــن المالحــظ أّن هنــاك اســتقراراً فــي توزيــع 
ــة االقتصــاد، وتركــز األعمــال فــي بعــض  ــق بهيكلي ــى مــدار الســنوات الســابقة، نتيجــة عوامــل تتعل ــن المــدن عل هــذه النســب بي

المحافظــات )انظــر الشــكل 9-4(.

شكل 4-9: التوزيع الجغرافي لعقود التأجير التمويلي المسجلة حسب العدد كما 
هي في نهاية الربع الثاني من العام 2021
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مــن جهــة أخــرى، مــا زالــت المركبــات تســتحوذ علــى الحصــة األكبــر )51%( مــن محفظــة التأجيــر التمويلــي كمــا فــي نهايــة 
ــي  ــير، وتدن ــر الس ــي دوائ ــات ف ــة المركب ــجيل ملكي ــهولة تس ــى س ــك إل ــي ذل ــبب ف ــود الس ــام 2021. ويع ــن الع ــي م ــع الثان الرب
مخاطرهــا مــن حيــث وجــود ســوق ثانويــة وإعــادة حيازتهــا، أمــا الشــاحنات والمركبــات الثقيلــة والمركبــات لألغــراض التجاريــة، 
فاســتحوذت علــى مــا نســبته 43%، وفيمــا يخــص المــال المنقــول )المعــدات وخطــوط اإلنتــاج وغيرهــا، بمــا ال يشــمل المركبــات( 

فبلغــت نســبتها %6.

قطاع التأمين

بلــغ عــدد شــركات التأميــن المرخصــة مــن قبــل الهيئــة عشــر شــركات مــع نهايــة الربــع الثانــي مــن العــام 2021. وبلــغ إجمالــي 
ــل  ــذا يمث ــون دوالر، وه ــي 82 ملي ــام 2021 حوال ــن الع ــي م ــع الثان ــة الرب ــة( نهاي ــن المكتتب ــاط التأمي ــة )أقس ــة التأميني المحفظ
انخفاضــاً بنســبة 12% عمــا كانــت عليــه نهايــة الربــع الســابق للعــام نفســه، ويأتــي ذلــك فــي ســياق التذبــذب الطبيعــي إلجمالــي 
ــغ 49 مليــون دوالر ارتفاعــاً  ــدة للقطــاع والبال ــاع، فيمــا شــهد صافــي التعويضــات المتكب ــن األرب ــة مــا بي ــن المكتتب أقســاط التأمي
ــن 215  ــي اســتثمارات شــركات التأمي ــغ إجمال ــة أخــرى، بل ــام نفســه. مــن جه ــع األول للع ــة الرب ــع نهاي ــةً م ــدره  8%، مقارن ق
مليــون دوالر، تتصدرهــا االســتثمارات العقاريــة بنســبة 42% مــن إجمالــي االســتثمارات. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن البيانــات الماليــة 
المتعلقــة بالربعيــن األول والثانــي مــن العــام 2021، ال تشــمل بيانــات شــركة المجموعــة األهليــة للتأميــن )انظــر الجــدول 8-4(.38

جدول 4-8: بعض المؤشرات المالية لقطاع التأمين في فلسطين )مليون دوالر(

البيان
الربع الثاني 

2020
الربع األول 

*2021
الربع الثاني 

*2021

71.693.381.7إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

238.3215.4215.3إجمالي استثمارات شركات التأمين

)48.6()45.0()38.7(صافي التعويضات المتكبدة في قطاع التأمين

صافي األقساط المكتسبة/ إجمالي أقساط 
82.9%77.4%85.8%التأمين المكتتبة

صافي التعويضات المتكبدة/ صافي األقساط 
71.8%62.4%63%المكتسبة

* اإلحصائيات ال تشمل البيانات المالية المتعلقة بشركة المجموعة األهلية للتأمين.

38  تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه لــم يتــم إجــراء مقارنــة ربعيــة بخصــوص المؤشــرات الماليــة لقطــاع التأميــن مــع الربــع المناظــر، وذلــك لعــدم تجانــس البيانــات، حيــث إن البيانات 
المتعلقــة بالربعيــن األول والثانــي مــن العــام 2021، ال تشــمل البيانــات الماليــة المتعلقــة بشــركة المجموعــة األهليــة للتأميــن.
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القسم الخامس: التنمية االجتماعية

معيقات وصول المقدسيين إلى العمل المنتج في القدس الشرقية وسياسات 
االحتالل إلفقارهم وكسر صمودهم

ســاهم العمــل بحوالــي 12.5% مــن الفقــر المتعــدد األبعــاد فــي فلســطين فــي العــام 2017، وهــي ثانــي أعلــى مســاهمة بعــد الفقــر 
ــات  ــج أحــد المكون ــل المنت ــى العم ــى الوصــول إل ــدرة عل ــل الق ــي.39 تمث ــر الكل ــن الفق ــذي بلغــت مســاهمته 45.4% م ــدي ال النق
الرئيســية لبعــد العمــل فــي مؤشــر الفقــر المتعــدد األبعــاد. ويعبــر العمــل المنتــج عــن نــوع العمــل الــذي يســمح للفــرد بالخــروج 
مــن الفقــر.40 تظهــر اإلحصــاءات الرســمية الفلســطينية واإلســرائيلية وجــود تبايــن فــي نســب الفقــر ومؤشــرات ســوق العمــل بيــن 
الفلســطينيين فــي القــدس، والفلســطينيين فــي باقــي مناطــق الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، فوفقــاً للبيانــات الصــادرة عــن جمعيــة 
»حقــوق المواطــن فــي إســرائيل«،41 هنــاك حوالــي 72% مــن العائــالت الفلســطينية فــي القــدس كانــوا يعيشــون تحــت خــط الفقــر 
فــي العــام 2017، بالمقارنــة مــع 13.9% فــي الضفــة الغربيــة، و 53% فــي قطــاع غــزة فــي العــام نفســه.42 وعلــى الرغــم مــن 
ارتفــاع معــدل الفقــر فــي القــدس مقارنــة بالمناطــق الفلســطينية األخــرى فــي العــام 2020، فــإن معــدل البطالــة فــي القــدس فــي العــام 
ــة  نفســه هــو األدنــى فــي فلســطين )6.5% فــي القــدس، وبمقارنــة مــع معــدل 25.9% فــي جميــع فلســطين(. لكــن نســبة البطال
هــذه ال تأخــذ بعيــن االعتبــار نســبة المشــاركة فــي القــوى العاملــة وطبيعــة العمــل؛ حيــث إن نســبة مشــاركة القــوى العاملــة فــي 
القــدس ضئيلــة، إذ بلغــت حوالــي 36% مقارنــة مــع 44.4% فــي الضفــة الغربيــة، وقريبــة للنســبة فــي قطــاع غــزة التــي بلغــت 
35.3%.43 كمــا أن غالبيــة العامليــن الفلســطينيين فــي القــدس يعملــون فــي االقتصــاد اإلســرائيلي )بنســبة 41.6% مــن إجمالــي 
العامليــن(. تشــكل تعويضــات العامليــن المقدســيين فــي إســرائيل المصــدر األساســي للدخــل فــي القــدس.44 ويعــود ذلــك إلــى البنيــة 
الهيكليــة فــي ســوق العمــل الفلســطيني فــي الضفــة الغربيــة والقــدس، وضعــف قــدرة االقتصــاد علــى خلــق فــرص عمــل جديــدة، 

وبخاصــة للشــباب وخريجــي الجامعــات.

ســنركز فــي قســم التنميــة االجتماعيــة لهــذا العــدد مــن المراقــب علــى واقــع الفلســطينيين فــي مدينــة القــدس، والعوامــل التــي تؤثــر 
علــى قدرتهــم علــى الوصــول إلــى العمــل المنتــج الــذي مــن شــأنه التقليــل مــن مســتويات الفقــر المرتفعــة فــي المدينــة. كمــا ســنتطرق 
ــه عــن محيطــه  ــة القــدس لفصل إلــى سياســات االحتــالل اإلســرائيلي التــي عملــت عبــر الزمــن علــى إعــادة تشــكيل اقتصــاد مدين
الطبيعــي المتمثــل بالضفــة الغربيــة، مــن أجــل تعميــق تبعيتــه لالقتصــاد اإلســرائيلي، إضافــة إلــى السياســات الممنهجــة التــي اتبعهــا 
االحتــالل فــي عمليــات التنشــئة والتعليــم فــي مدينــة القــدس، بمــا يخــدم ســوق العمــل واالقتصــاد اإلســرائيلي، وتأثيــر ذلــك علــى 

الوصــول إلــى العمــل المنتــج كأحــد أبعــاد الفقــر المتعــدد األبعــاد.

الواقع االقتصادي في مدينة القدس

إلعطــاء صــورة أوســع عــن اقتصــاد مدينــة القــدس، ال بــد مــن تحليــل مســاهمة القطاعــات المختلفــة فــي اقتصــاد المدينــة، وتحليــل 
العقبــات التــي تقــف أمــام نمــو وتطــور هــذه القطاعــات وقدرتهــا علــى التشــغيل. يعــد قطــاع الخدمــات المســاهم األكبــر والرئيســي 
فــي اقتصــاد المدينــة مقارنــة مــع باقــي القطاعــات، حيــث ســاهم فــي حوالــي 51% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي العــام 2019. 
ــي  ــادق والمطاعــم الت ــل االجتماعــي، والفن ــم، والصحــة، والعم ــن التعلي ــدس، بشــكل رئيســي، م ــي الق ــات ف ــون قطــاع الخدم يتك
تزدهــر بهــا مدينــة القــدس المعروفــة كوجهــة ســياحية ودينيــة للســياح والحجــاج مــن مختلــف أنحــاء العالــم، واألنشــطة المهنيــة؛ 
العلميــة والتقنيــة منهــا، وأنشــطة الخدمــات اإلداريــة والخدمــات المســاندة، والفنــون والتســلية، وأخيــراً، األنشــطة العقاريــة. كمــا جــاء 

قطــاع التجــارة ثانيــاً بمســاهمته فــي 28% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي للمدينــة فــي العــام 45.2019
39  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني. )2017(. الفقر المتعدد األبعاد في فلسطين، تقرير النتائج الرئيسية 2017. رام هللا- فلسطين.

40  سيدا: هي الوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي:
 https://cdn.sida.se/publications/files/sida62275en-dimensions-of-poverty.pdf
41 The Association for Civil Rights in Israel. )2019(. East Jerusalem - Facts & Figures. Retrieved from https://www.

english.acri.org.il/east-jerusalem-2019
42  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني. )2017(. الفقر المتعدد األبعاد في فلسطين، تقرير النتائج الرئيسية 2017. رام هللا- فلسطين.

43  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني. )2020(. مسح القوى العاملة الفلسطينية التقرير السنوي، 2020. رام هللا- فلسطين.
44  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.)2021(. كتاب القدس اإلحصائي السنوي، 2021. رام هللا- فلسطين:

      https://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2567.pdf
45  مرجع 44.
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يعتبــر قطــاع الســياحة العمــود الفقــري لقطــاع الخدمــات فــي المدينــة، الــذي يشــكل حوالــي 50% مــن اقتصــاد المدينــة.46 تأثــر 
قطــاع الســياحة فــي القــدس، بشــكل كبيــر، بجائحــة كورونــا، بســبب االنخفــاض الكبيــر فــي أعــداد الســياح الوافديــن إلــى المدينــة، 
وبخاصــة مــن خــارج فلســطين. ومــن المتوقــع أن يســتمر هــذا التأثيــر لمــدة 3 ســنوات )بعــد ذلــك مــن المتوقــع أن تعــود أنشــطة 

الســياحة إلــى مــا كانــت عليــه قبــل الجائحــة(.47

التعليم في القدس الشرقية

ــاً منــذ العــام 48،2017 وهــو مــا  ازداد عــدد الطــالب فــي المــدارس الفلســطينية فــي مدينــة القــدس بمقــدار 5,000 طالــب تقريب
يعكــس، بشــكل رئيســي، النمــو الديموغرافــي فــي المدينــة. إال أن هــذه الزيــادة فــي عــدد الطــالب، ال يوازيهــا تطــور فــي البنيــة 
ــي  ــة الت ــة بســبب سياســات التهميــش العنصري ــات بشــرية ومادي ــة، وإمكاني ــم مــن مــدارس وغــرف صفي ــة الخاصــة بالتعلي التحتي
ينتهجهــا االحتــالل اإلســرائيلي المســيطر علــى المدينــة منــذ العــام 1967. إذ يضــع االحتــالل اإلســرائيلي قيــوداً كبيــرة علــى إنشــاء 
مــدارس جديــدة، أو إضافــة غــرف صفيــة جديــدة للمــدارس الحاليــة، وبخاصــة تلــك التابعــة لــوزارة التربيــة والتعليــم الفلســطينية، 
ــاٍن ال  مــا يتناقــض مــع النمــو الديموغرافــي فــي المدينــة. نتيجــة لذلــك، اضطــرت العديــد مــن المــدارس الســتئجار واســتخدام مب
تتوفــر فيهــا المتطلبــات الهندســية وال الصحيــة المالئمــة. مــن ناحيــة أخــرى، وفيمــا يتعلــق بالمنهــاج التدريســي، وضعــت الحكومــة 
ــي  ــى المــدارس الت ــق عل ــة، مــن خــالل التضيي ــي المدين ــى المناهــج الفلســطينية ف ــى الســيطرة عل اإلســرائيلية سياســات تهــدف إل
تــدرس المنهــاج الفلســطيني، وتعزيــز مكانــة المــدارس التابعــة لبلديــة االحتــالل، وتوفيــر مختلــف أشــكال الدعــم لهــا. هــذا إضافــة 
إلــى محاربــة تعليــم اللغــة العربيــة، مــن خــالل إدراج األخطــاء النحويــة واللغويــة عمــداً فــي المناهــج الدراســية، وتعزيــز تعليــم 
اللغــة العبريــة، ومنــع المــواد التــي تعــزز الثقافــة الوطنيــة والهويــة الفلســطينية، وتعــزز وعــي الطــالب اتجــاه قضاياهــم الوطنيــة.49

خــالل الســنوات الماضيــة، عــززت مــدارس البلديــة التابعــة لبلديــة االحتــالل مــن مكانتهــا فــي مدينــة القــدس علــى حســاب المــدارس 
ــدس، ووزارة المعــارف  ــة الق ــة ممنهجــة مــن بلدي ــم الفلســطينية، بدعــم كامــل وسياســات عنصري ــة والتعلي ــوزارة التربي التابعــة ل
التــي تتحكــم بقطــاع التعليــم فــي المدينــة. بلــغ عــدد المــدارس التابعــة للبلديــة فــي القــدس الشــرقية 65 مدرســة فــي العــام 2015، 
وكان عــدد الطــالب فيهــا 38,220 طالبــاً.50 ارتفــع عــدد مــدارس البلديــة وطالبهــا فــي العــام 2018 إلــى 74 مدرســة و40,573 
طالبــاً.51 فــي حيــن ارتفــع عــدد المــدارس التابعــة لــوزارة التربيــة والتعليــم الفلســطينية فــي القــدس الشــرقية مــن 33 مدرســة فــي 
العــام 2015 إلــى 37 مدرســة العــام 2018. أمــا عــدد الطــالب فقــد انخفــض فــي تلــك الفتــرة مــن 8,580 طالبــا52ً فــي العــام 
ــة  ــر مالءمــة مقارن ــة أفضــل وأكث ــة تحتي ــة ببني ــع المــدارس التابعــة للبلدي ــي العــام 53.2018 تتمت ــاً ف ــى 8,293 طالب 2015، إل
ــة مــدارس  ــب الفلســطيني مــن ميزاني ــغ حصــة الطال ــال، تبل ــى ســبيل المث ــم الفلســطينية. عل ــة والتعلي ــوزارة التربي ــك التابعــة ل بتل
القــدس الشــرقية التابعــة لــوزارة التربيــة والتعليــم أقــل مــن ربــع الميزانيــة المخصصــة لــكل طالــب فــي المــدارس اليهوديــة.54 كمــا 
يتمتــع العاملــون فــي مــدارس البلديــة بمســتوى أجــور أعلــى بكثيــر مــن نظرائهــم فــي المــدارس التابعــة لــوزارة التربيــة والتعليــم 
ــة  ــي بداي ــي ضعــف أجــر معلمــي المــدارس الفلســطينية ف ــى حوال ــة عل ــي مــدارس البلدي ــث يحصــل المعلمــون ف الفلســطينية، حي
حياتهــم المهنيــة، ويرتفــع إلــى أكثــر مــن 3 أضعــاف بعــد حوالــي 10 ســنوات مــن الخبــرة، كمــا هــو واضــح فــي الجــدول رقــم 
5-55.1 وقــد أدت سياســات االحتــالل العنصريــة إلــى ارتفــاع مســتمر فــي أعــداد الطلبــة فــي المــدارس التابعــة لبلديــة االحتــالل، فقــد 
بلــغ عــدد الطلبــة الفلســطينيين فــي مــدارس البلديــة والمعــارف اإلســرائيليتين فــي القــدس الشــرقية 40,573 طالبــاً وطالبــة )%40 

مــن إجمالــي الطلبــة المقدســيين( خــالل العــام الدراســي 2019/2018، موزعيــن علــى 74 مدرســة.56
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مرجع 44.  51
52  مرجع 50.
53  مرجع 44.

54  Ir amim. )2019(. THE STATE OF EDUCATION IN EAST JERUSALEM: FAILING INFRASTRUCTURE. Retrieved from 
https://www.ir-amim.org.il/sites/default/files/State%20of%20Education%20in%20East%20Jerusalem%202019.pdf 

55  مرجع 49.

56  مرجع 49.
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جدول 5-1: معدل الراتب األساسي لمعلمي مديرية التربية والتعليم الفلسطينية ومعلمي
المدارس التابعة لبلدية االحتالل

راتب معلم في البلديةراتب معلم في التربيةعدد سنوات الخدمة

13,0895,802

53,2646,756

103,5208,368

153,80310,164

204,08111,484

254,45414,087
المصــدر: الخطــة الوطنيــة للتنميــة فــي فلســطين )2021 - 2023(. الصمــود المقــاوم واالنفــكاك والتنميــة بالعناقيــد 

نحــو االســتقالل )عنقــود العاصمــة(.

يتــوزع طلبــة المــدارس فــي مدينــة القــدس بيــن المرحلــة األساســية بواقــع 60,711 طالبــاً، و14,413 فــي المرحلــة الثانويــة؛57 
ــذه  ــض ه ــا تنخف ــن الدراســة، فيم ــاً م ــون 12 عام ــدس ال ينه ــي الق ــي الطــالب الفلســطينيين ف ــن إجمال ــي )32%( م أي إن حوال
النســبة للطــالب اليهــود فــي القــدس إلــى حوالــي )1.5%( حســب جمعيــة “حقــوق المواطــن فــي إســرائيل”،58 وهــو مــا يعكــس 
سياســات االحتــالل العنصريــة اتجــاه قطــاع التعليــم فــي القــدس الشــرقية. فعــالوة علــى مــا ســبق مــن سياســات لتهميــش المــدارس 
الفلســطينية، والتدخــل فــي المناهــج، ومحدوديــة الميزانيــات المتوفــرة لهــذه المــدارس الســتيعاب األعــداد المتزايــدة مــن الطــالب 
كل عــام، يعيــق جــدار الفصــل العنصــري والحواجــز االحتالليــة حــول مدينــة القــدس وصــول آالف الطــالب المقدســيين القاطنيــن 
خــارج الجــدار للدراســة فــي مــدارس القــدس الشــرقية، كمــا تعيــق هــذه الحواجــز االحتالليــة حركــة المقدســيين داخــل القــدس وبيــن 

أحيائهــا المختلفــة كذلــك.

تأثير الواقع االقتصادي والتعليم على الوصول إلى العمل المنتج في مدينة القدس

تشــير البيانــات الصــادرة عــن الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، إلــى أن حوالــي ربــع األيــدي العاملــة فــي محافظــة القــدس 
تعمــل فــي إســرائيل والمســتوطنات، وتتركــز بالــذات فــي القطاعــات التــي تشــغل العمالــة غيــر الماهــرة؛ مثــل قطاعــات البنــاء، 
وبعــض المهــن الدنيــا فــي قطــاع الســياحة.59 يعــد هــذا التركــز للعمــال الفلســطينيين فــي إســرائيل فــي القطاعــات التــي ال تتطلــب 
ــكل  ــت، بش ــي عمل ــنوات، الت ــدار الس ــى م ــالل عل ــات االحت ــة لسياس ــة حتمي ــات، نتيج ــة أو تدريب ــارات متخصص ــاً أو مه تعليم
متــواٍز، علــى تهميــش اقتصــاد مدينــة القــدس، وإضعــاف القطاعــات االقتصاديــة اإلنتاجيــة والخدميــة فيــه، وجعلهــا تابعــة لالقتصــاد 
اإلســرائيلي القــوي، ومــن ناحيــة أخــرى اســتهداف قطــاع التعليــم، وإضعــاف المــدارس الفلســطينية ومحاربتهــا. تــرك كل ذلــك أثــره 
علــى واقــع ســوق العمــل الفلســطيني فــي المدينــة، وقــدرة الفلســطينيين هنــاك علــى الحصــول علــى عمــل منتــج يخرجهــم مــن دائــرة 
الفقــر، حيــث ســاهم تــردي واقــع التعليــم فــي المدينــة، ونســب التســرب العاليــة مــن المــدارس بســبب سياســات االحتــالل العنصريــة، 
ــات  ــض القطاع ــي بع ــل ف ــل الفلســطيني، أو العم ــوق العم ــى س ــه إل ــا التوج ــي بإمكانه ــرة الت ــة الماه ــاض نســب العمال ــى انخف إل

االقتصاديــة اإلســرائيلية المحــدودة جــداً أمامهــم، والتــي تتطلــب مهــارة عاليــة وتعليمــاً جيــداً كالصحــة، وتكنولوجيــا المعلومــات.

ــارة -وبخاصــة  ــة المه ــدة للعمال ــل جدي ــرص عم ــق ف ــى خل ــا عل ــف قدرته ــة وضع ــات االقتصادي ــع القطاع ــردي واق ــع ت ــا دف كم
مــع ســيطرة الخدمــات التقليديــة غيــر المنتجــة علــى اقتصــاد المدينــة- األيــدي العاملــة الفلســطينية فــي المدينــة، إلــى التوجــه إلــى 
ــل، والمطاعــم  ــل قطاعــات اإلنشــاءات، والنق ــارات؛ مث ــب مه ــي ال تتطل ــي القطاعــات الت ســوق العمــل اإلســرائيلي، وبخاصــة ف

57  مرجع 44.

58  مرجع 41.

59  مرجع 44.
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والفنــادق، والتجــارة. كمــا يشــكل انخفــاض األجــور فــي القــدس الشــرقية مقارنــة مــع األجــور فــي إســرائيل، عامــل ضغــط آخــر 
لتوجــه الفلســطينيين للعمــل فــي إســرائيل، فعلــى الرغــم مــن أنهــم ال يحصلــون علــى األجــور نفســها التــي يحصــل عليهــا العاملــون 
اإلســرائيليون، فإنهــا تبقــى أعلــى بكثيــر مــن مســتوى األجــور فــي القــدس الشــرقية. إذ تشــير اإلحصــاءات إلــى أن متوســط الدخــل 
ــن متوســط الدخــل  ــاف م ــى بـــ9 أضع ــي 42,000 دوالر( أي أعل ــغ )حوال ــة يبل ــدس الغربي ــي الق ــرد اإلســرائيلي ف الســنوي للف
الســنوي للفــرد الفلســطيني فــي القــدس الشــرقية )4,666.7 دوالر(.60 بينمــا يبلــغ متوســط دخــل الفلســطينيين العامليــن فــي إســرائيل 
ســنوياً حوالــي )17,137.8 دوالر(، وهــو أقــل مــن متوســط الدخــل لليهــود فــي القــدس بمرتيــن.61 الدخــل المتدنــي للفلســطينيين فــي 
مدينــة القــدس يقابلــه ارتفــاع كبيــر فــي متوســط األســعار فــي المدينــة، فهــي األعلــى مقارنــة بباقــي المناطــق الفلســطينية فــي الضفــة 
الغربيــة،62 وهــو عامــل آخــر يدفــع بالمقدســيين نحــو ســوق العمــل اإلســرائيلي وفــي وظائــف ومهــن ال تتطلــب مهــارات عاليــة.

ــه بمــا يخــدم االقتصــاد اإلســرائيلي.  ــة وإعــادة هيكلت ــى إضعــاف اقتصــاد المدين ــالل إل ــدس، عمــد االحت ــة الق ــي اســتهدافه لمدين ف
كمــا دفعــت القيــود الكبيــرة التــي يضعهــا االحتــالل اإلســرائيلي علــى تراخيــص البنــاء فــي األحيــاء العربيــة مــن مدينــة القــدس، 
ــى الســكن أو االســتثمار خــارج  ــدة مــن المقدســيين مــن أصحــاب رؤوس األمــوال، إل ســواء للســكن أو االســتثمار، أعــداداً متزاي
مدينــة القــدس )وبخاصــة فــي الضفــة الغربيــة(. كمــا أدى قــرار الحكومــة اإلســرائيلية بتقييــد وصــول ســكان الضفــة الغربيــة إلــى 
مدينــة القــدس منــذ بدايــة التســعينيات مــن القــرن الماضــي، إلــى إغــالق مــا يقــرب مــن ربــع مؤسســات القــدس الشــرقية التــي كانــت 
تعتمــد، بشــكل كبيــر، علــى الــزوار الوافديــن مــن مــدن الضفــة الغربيــة.63 هــذا بــكل تأكيــد ســاهم فــي ارتفــاع معــدالت الفقــر بيــن 
الفلســطينيين فــي مدينــة القــدس، وتــردي واقعهــم المعيشــي، ودخــول شــرائح جديــدة فــي دائــرة التهميــش، وبخاصــة مــع التحديــات 
الكبيــرة التــي خلفتهــا جائحــة كورونــا، وتأثيرهــا الكبيــر علــى قطــاع الســياحة الــذي يشــكل -كمــا أشــرنا ســابقاً- عصــب االقتصــاد 

فــي المدينــة.

60 Abdallah and al Jafari. )2019(. East Jerusalem Economic Cluster Report. Palestine Economic Policy Research 
Institute )MAS(. Ramallah- Palestine: https://www.mas.ps/files/server/20191703143807-1.pdf

/https://www.exchangerates.org.uk :61  لحساب هذا الرقم، تمت االستعانة بالبيانات الصادرة عن الجـهـاز الـمـركـزي لإلحصاء الـفلسطيني )2020(، و
62  مرجع 44.

63  Khawaja H )2009(. Jerusalem Workers under the Policy of Judaization and Annexation. Civic Coalition for Defend-
ing Palestinian Rights in Jerusalem, Jerusalem.
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القسم السادس: إصدارات حديثة

حقوق العمال في األزمات - العمال الفلسطينيون في إسرائيل والمستعمرات

أصــدر االتحــاد الدولــي لنقابــات العمــال )ITUC( تقريــراً حــول أوضــاع العمــال الفلســطينيين فــي إســرائيل والمســتعمرات، ســلط 
فيــه الضــوء علــى ظــروف العمــل المترديــة التــي يعيشــها العمــال الفلســطينيون فــي إســرائيل والمســتعمرات، بمــا فــي ذلــك افتقــار 
بعــض أماكــن العمــل ألساســيات الســالمة المهنيــة، واإلذالل الــذي يتعــرض لــه العمــال الفلســطينيون عنــد دخــول المعابــر الحدوديــة 
ــم انتهــاك حقــوق العمــال الفلســطينيين مــن قبــل أربــاب العمــل  ــاء توجههــم إلــى أماكــن عملهــم. كمــا وّضــح التقريــر كيــف يت أثن
ــاول التقريــر التفــاوت فــي األجــور مــا بيــن العمــال الفلســطينيين  اإلســرائيليين، مســتغلين بذلــك حاجتهــم الشــديدة للعمــل. كمــا تن
وأقرانهــم اإلســرائيليين، وبيـّـن كيــف يُحــرم العمــال الفلســطينيون مــن الحمايــة االجتماعيــة، وعــدم حصولهــم علــى اســتحقاقاتهم مــن 
الضمــان االجتماعــي. وتطــرق التقريــر، أيضــاً، إلــى نظــام التصاريــح االســتغاللي، ودور سماســرة التصاريــح. سنســلط الضــوء 
فــي هــذا القســم علــى أبــرز المحــاور التــي تناولهــا هــذا التقريــر، كمــا ســتتناول أبــرز اإلصالحــات التــي طالــب بتحقيقهــا االتحــاد 

الدولــي لنقابــات العمــال للحــد مــن االســتغالل الــذي يتعــرض لــه العامــل الفلســطيني فــي إســرائيل والمســتعمرات.64

خلفية تاريخية

جــرى تنظيــم دخــول العمــال الفلســطينيين فــي ســوق العمــل اإلســرائيلي بموجــب قــرار مــن مجلــس الــوزراء اإلســرائيلي فــي العــام 
1970. نــص القــرار علــى اقتطــاع مدفوعــات الضمــان االجتماعــي والصحــي والتقاعــد مــن أجــور العمــال الفلســطينيين، بشــكل 
مطابــق للعمــال اإلســرائيليين. ومــن ناحيــة أخــرى، كــرس القــرار معاملــة تمييزيــة ضــد العمــال الفلســطينيين، إذ إنــه لــم يفــرض 
المســاواة فــي المنافــع والمزايــا التــي يحصــل عليهــا العمــال الفلســطينيون بالمقارنــة مــع العمــال اإلســرائيليين، ولتحقيــق المســاواة 
فــي التكاليــف دون الحصــول علــى المنافــع والمزايــا ذاتهــا، فرضــت إســرائيل مــا يســمى »ضريبــة المعادلــة«، علــى أجــور عمــال 

الضفــة والقطــاع الذيــن يعملــون فــي إســرائيل.65

وقــد جــاء هــذا القــرار بعــد ضغوطــات مــن الهســتدروت علــى الحكومــة اإلســرائيلية، آنــذاك، إلصــدار تشــريعات تحــول دون أن يحقــق 
ــق  ــدء تدف ــدالً مــن عمــال إســرائيليين، وبخاصــة مــع ب ــة والقطــاع ب ــا مــن توظيــف عمــال مــن الضف ــاب العمــل اإلســرائيليون مزاي أرب
العمالــة الفلســطينية إلــى الســوق اإلســرائيلية عقــب احتــالل الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة فــي العــام 1967، إذ أثــار التدفــق للعمالــة 
ــال  ــبة للعم ــا المكتس ــور والمزاي ــى األج ــلبي عل ــكل س ــق بش ــذا التدف ــر ه ــن أن يؤث ــتدروت م ــة الهس ــرائيل، حفيظ ــى إس ــطينية إل الفلس

اإلســرائيليين.

ــي إســرائيل والمســتعمرات  ــم عمــل العمــال الفلســطينيين ف ــح الخاصــة بتنظي ــد مــن اللوائ ــي العــام 1994، جــرى وضــع المزي ف
كجــزء مــن بروتوكــول باريــس االقتصــادي،66 فلقــد تــم إدخــال نظــام التصاريــح، ووضــع آليــات لســالمة العمــال والحصــول علــى 
الحقــوق االجتماعيــة، ونــص البروتوكــول علــى ضــرورة دفــع أجــور العمــال الفلســطينيين إليهــم مباشــرة مــن قبــل أربــاب العمــل، 

فــي حيــن أن االســتحقاقات االجتماعيــة ســيجري جمعهــا وتحويلهــا مــن قبــل ســلطة الســكان والهجــرة.

مشكلة البطالة في فلسطين والعمالة في إسرائيل

يعــد معــدل البطالــة فــي فلســطين مــن أعلــى معــدالت البطالــة علــى الصعيديــن اإلقليمــي والعالمــي، إذ بلــغ معــدل البطالــة فــي فلســطين 
مــع نهايــة العــام 2019 نحــو 25.3%،67 بالمقابــل بلــغ معــدل البطالــة العالمــي نحــو 6.5%، أمــا علــى صعيــد الــدول العربيــة، فلقــد 

بلــغ معــدل البطالــة نحــو 10%،  بينمــا بلــغ معــدل البطالــة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا نحــو %10.6.68

64 ITUC )2021(: Workers’ Rights in Crisis- Palestinian workers in Israel and the settlements: https://www.ituc-csi.org/
IMG/pdf/ituc_palestinereport_en.pdf
تعــادل قيمــة ضريبــة المعادلــة الفــرق بيــن مــا يُســتقطع مــن العمــال اإلســرائيليين وأربــاب العمــل لقــاء الضمــان االجتماعــي الكامــل، وبيــن مــا يُســتقطع مــن أجــر   65

عمــال الضفــة والقطــاع وأربــاب العمــل لقــاء الضمانــات المحــدودة التــي يحصلــون عليهــا.
البروتوكول الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة اإلسرائيلية لتنظيم العالقات االقتصادية بين الطرفين خالل الفترة االنتقالية 1994-1999.  66

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، )2021(. مسح القوى العاملة الفلسطينية: التقرير السنوي: 2020. رام هللا - فلسطين.  67
68 https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS
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ــى وجــود  ــدول األخــرى، إل ــات ال ــع اقتصادي ــة م ــي االقتصــاد الفلســطيني مقارن ــة ف ــدل البطال ــاع مع ــود ارتف بشــكل رئيســي، يع
محــدد ومقيــد رئيســي يتمثــل باالحتــالل اإلســرائيلي، ومــا يقــوم بــه مــن إجــراءات قمعيــة تهــدف، بالدرجــة األولــى، إلــى زيــادة 
تبعيــة االقتصــاد الفلســطيني لالقتصــاد اإلســرائيلي. فلقــد عملــت اإلجــراءات اإلســرائيلية القمعيــة مــع مــرور الزمــن علــى تــردي 
األوضــاع االقتصاديــة فــي فلســطين، وأحدثــت تشــوهات بنيويــة فــي هيكليــة االقتصــاد الفلســطيني، حــدت مــن قدرتــه علــى اســتيعاب 
الداخليــن الجــدد إلــى ســوق العمــل، بســبب الضمــور الحاصــل للقطاعــات اإلنتاجيــة )الزراعــة والصناعــة(.69 بالتالــي، وفــي ظــل 
ــي إســرائيل  ــى العمــل ف ــد مــن العمــال الفلســطينيين إل ــاض األجــور، اضطــر العدي ــي، وانخف ــي الســوق المحل ــف ف نقــص الوظائ
والمســتعمرات، حتــى أضحــى ســوق العمــل اإلســرائيلي مصــدراً رئيســياً للعمالــة الفلســطينية، فلقــد بلــغ عــدد العامليــن فــي إســرائيل 
والمســتعمرات مــع نهايــة العــام 2019، حوالــي 133 ألــف عامــل، ويشــكل هــؤالء العمــال نحــو 18.5% مــن القــوى العاملــة فــي 

الضفــة الغربيــة، وتســهم تحويالتهــم بنحــو 13% مــن الدخــل القومــي الفلســطيني )أو مــا يعــادل 2.4 مليــار دوالر(.

التمييز في األجور ما بين العمال اإلسرائيليين والعمال الفلسطينيين العاملين في إسرائيل 
والمستعمرات

بلــغ متوســط األجــر الشــهري للعامــل الفلســطيني فــي إســرائيل والمســتعمرات نحــو 1,787.8 دوالر فــي العــام 2019، بينمــا يبلــغ 
متوســط األجــر الشــهري للعامــل اإلســرائيلي فــي القطاعــات التــي يعمــل بهــا العمــال الفلســطينيون نحــو 3,198 دوالراً فــي العــام 
نفســه )انظــر الجــدول 6-1(. وضمــن الســياق نفســه، فــإّن نحــو نصــف العمــال الفلســطينيين العامليــن فــي إســرائيل والمســتعمرات، 
يحصلــون علــى أجــر أقــل مــن الحــد األدنــى لألجــور الشــهري المعمــول بــه فــي إســرائيل، والــذي يعــادل 1,657.5 دوالر فــي 

قطــاع البنــاء و1,568.7 دوالر فــي القطاعــات أخــرى.70

جدول 6-1: مقارنة أجور العمال الفلسطينيين في الضفة الغربية وإسرائيل والمستعمرات 
من أصحاب تصاريح العمل السارية والعمال اإلسرائيليين في العام 2019 )دوالر(

متوسط األجر 
الشهري-قطاع 

التجارة والفنادق

متوسط األجر 
الشهري-قطاع 

الصناعة

متوسط األجر 
الشهري-قطاع 

الزراعة

متوسط األجر 
الشهري- 

قطاع البناء

متوسط 
األجر 

الشهري

الحد 
األدنى 
لألجور

المن المنطقة طقة

762.4 732.0 543.0 952.2 860.7 428.8 العمال في الضفة 
الغربية

928.6 1,332.1 928.6 1,872.1 1,787.8 1,567.3
العمال الفلسطينيون 

في إسرائيل 
والمستعمرات

1,540.6 4,396.9 2,242.4 2,962.6 3,198.0 1,567.3 العمال اإلسرائيليون

االستقطاعات من أجور العمال71

يتــراوح إجمالــي االســتقطاعات مــن العمــال وأربــاب العمــل مــا بيــن 34% - 38% مــن األجــور )تتفــاوت حســب قطــاع العمــل 
ــال.  ــور العم ــن أج ــل و)7.8% - 13.8%( م ــاب العم ــن أرب ــن )18.5% -24.4%( م ــذه بي ــوزع ه ــهري(، وتت ــر الش واألج
ــم دفــع  ــه 93 شــيكل شــهرياً. يت ــغ قيمت ــذي تبل ــم الصحــة ال ــى ذلــك ضرائــب الدخــل التــي تســتقطع مــن األجــور، وخت يضــاف إل
ــد  ــة اإلســرائيلية، بع ــي وزارة الداخلي ــرة المدفوعــات« ف ــق »دائ ــر مباشــر، عــن طري ــة والقطــاع بشــكل غي ــال الضف أجــور عم
أن تتلقــى الدائــرة قيمــة األجــور اإلجماليــة مــن أربــاب العمــل. وتقــوم الدائــرة بتطبيــق االســتقطاعات الالزمــة وخصــم ضرائــب 
الدخــل مــن الرواتــب قبــل دفــع األجــر الصافــي للعمــال.72 يعــرض الجــدول )6-2( االســتقطاعات التــي تطبــق علــى أجــور عمــال 
الضفــة والقطــاع الذيــن يعملــون فــي إســرائيل حاليــاً. ومــن المفتــرض أن تســري هــذه االســتقطاعات أيضــاً علــى أجــور العمــال 
ــال  ــى العم ــون العمــل اإلســرائيلي، أيضــاً، عل ــق قان ــا بضــرورة تطبي ــة العلي ــرار المحكم ــاً لق ــي المســتعمرات اإلســرائيلية، تبع ف

ــة. الفلســطينيين فــي مســتعمرات الضفــة الغربي
69  مكحول، باسم. )2006(. »مؤشرات البطالة في األراضي الفلسطينية«. مؤتمر »ماس« السنوي.

70  يمكن االستدالل على ذلك بما جرى في العام 2018، إذ تم خصم ضريبة الدخل على نحو 50.2% فقط من العاملين الفلسطينيين الحاصلين على تصاريح.
71  لمزيد من المعلومات عن استقطاعات أجور العمال الفلسطينيين، راجع الصندوق »أين تذهب االستقطاعات من أجور العمال في إسرائيل؟« في العدد من المراقب.

72  رسوم التصاريح متعلقة بالعمال الذين يقومون بشراء التصاريح من السماسرة. وتتراوح قيمة هذه الرسوم ما بين 591.27 و739.9 دوالر شهرياً.
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جدول 6-2: مساهمات أرباب العمل واالقتطاعات من أجور عمال الضفة والقطاع في إسرائيل
 )كنسبة مئوية من األجور2020(

مكونات صندوق التأمينات
القطاعات األخرى )الزراعة، البناء والتشييد

الصناعة، الخدمات، الفنادق(
مساهمة 
رب العمل

اقتطاعات من أجر 
العامل

مساهمة 
رب العمل

اقتطاعات من أجر 
العامل

6.00%13.10%6.00%12.50%المعاشات التقاعدية

2.33%تعويضات

0.80%اتحاد البنائين اإلسرائيليين

0.03%0.56%0.03%0.56%التأمين الوطني )نسبة مخفضة(

0.61%2.49%0.61%2.49%الضمان االجتماعي )معدل(

ضريبة المعاِدلة )العمال الذين 
0.37%2.99%0.37%2.99%يتقاضون أقل من 6,331 شيكالً( 

"ضريبة المعادلة" )العمال الذين 
6.39%5.11%6.39%5.11%يتقاضون أكثر من 6,331 شيكالً(

0.75%0.75%اشتراك الهستدروت

ضرائب الدخل
تعتمد على مستوى 

الدخل )%10-%14(
تعتمد على مستوى 

الدخل  )%10-%14(

93 شيكل93 شيكلختم/طابع الصحة

14.15%27.38%14.15%23.65%اإلجمالي
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/finance_deductions_plstn_workers_2017/he/deduction_sum- : رالمصد

mary_palestinian_workers_0120.pdf

تتولــى ســلطة الســكان والهجــرة مســؤولية تحويــل اســتحقاقات المعادلــة التــي جــرى تحصيلهــا، ورســوم الطوابــع الصحيــة، و%75   
ــود الخمســة  ــى مــدار العق ــك بعــد اســتقطاعات الرســوم. إال أّن إســرائيل، عل ــى الســلطة الفلســطينية، وذل ــب الدخــل إل مــن ضرائ
ــة  ــى وزارة المالي ــا إل ــة وحولته ــب المحصل ــة والضرائ ــتحقاقات االجتماعي ــن االس ــة م ــغ ضخم ــاز مبال ــت باحتج ــة، قام الماضي
ــا  ــط خــالل األعــوام 2006-2013 بمصــادرة م ــت إســرائيل فق ــة اإلســرائيلي، قام ــب الدول ــر مراق اإلســرائيلية. وبحســب تقري
يقــارب 169.2 مليــون دوالر مــن اســتحقاقات ضريبــة المعادلــة )مــن أصــل 188 مليــون دوالر اســتقطعت مــن العمــال كحمايــة 
اجتماعيــة(، وخــالل الفتــرة نفســها أوقفــت إســرائيل تحويــل مــا يقــارب 55.4 مليــون دوالر إلــى الســلطة الفلســطينية مــن محصلــة 

طوابــع الصحــة )مــن أصــل 71.6 مليــون دوالر(.

تمتنــع إســرائيل عــن تحويــل هــذه األمــوال كإجــراء عقابــي ضــد الســلطة الفلســطينية، وبالتالــي مــا يحــول إلــى الســلطة الفلســطينية 
ــا ال  ــان الصحــي(، كم ــن مدفوعــات الضم ــب الدخــل، وجــزء م ــالً )بعــض ضرائ ــس إال جــزءاً ضئي ــذه االســتقطاعات لي ــن ه م
يســترجع العمــال إال جــزءاً بســيطاً مــن هــذه االســتقطاعات )قســم مــن تعويضــات التقاعــد(. أمــا الجــزء األكبــر مــن االســتقطاعات، 
وعلــى رأســها »ضريبــة المعادلــة«، فإنهــا ال تعــود بالنفــع ال علــى العمــال أو عائالتهــم. إذ تحــول عمليــة تقديــم الطلــب المعقــدة 
دون حصــول العمــال علــى المزايــا واالســتحقاقات االجتماعيــة، فلكــي يقــوم العمــال بطلــب اســتحقاقاتهم االجتماعيــة، يضطــرون 
إلــى تقديــم طلــب منفصــل إلــى قســم األجــور والرواتــب، وفــي ظــل عــدم وعــي العمــال بحقوقهــم بشــكل كاٍف، إلــى جانــب غيــاب 
الشــفافية، واإلجــراءات البيروقراطيــة المتعبــة، بالتزامــن مــع عــدم ضمــان إبــالغ أربــاب العمــل بشــكٍل صحيــح عــن ســاعات العمــل 
واألجــور للعمــال الفلســطينيين، يعجــز العمــال عــن الحصــول علــى االســتحقاقات االجتماعيــة التــي يحــق لهــم الحصــول عليهــا، 

والتــي تــم اقتطاعهــا مــن أجورهــم.
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تطبــق إســرائيل نظامــاً إداريــاً لمنــح رخــص العمــل إلــى عمــال الضفــة والقطــاع الراغبيــن فــي العمــل فــي إســرائيل. هــذا طبعــاً 
بالتــوازي مــع النظــام األمنــي الصــارم الــذي يحــدد عــدد العمــال ومواصفاتهــم العمريــة واألمنيــة الدقيقة. ويجــري إصــدار التصاريح 
فقــط فــي الصناعــات التــي ال يمثــل فيهــا العمــال الفلســطينيون أي منافســة للعمــال اإلســرائيليين، وذلــك بمــا يتماشــى مــع األهــداف 
السياســية واالحتياجــات االقتصاديــة إلســرائيل. ويســتطيع العمــال الفلســطينيون أصحــاب تصاريــح العمــل الســارية فقــط الحصــول 
علــى وظائــف »بشــكٍل قانونــي« لــدى الشــركات اإلســرائيلية، ويحــق لهــم الحصــول علــى الحــد األدنــى لألجــور فــي إســرائيل، 
إضافــة إلــى صافــي األجــر اإلجمالــي الــذي يحصــل عليــه العمــال اإلســرائيليون فــي القطــاع نفســه، وبمــا يتماشــى مــع اتفاقيــات 

.)CBA( المفاوضــة الجماعيــة

ــى  فــي العــام 2019، اســتطاع نحــو 94 ألــف عامــل مــن أصــل 133 ألــف عامــل فــي إســرائيل والمســتعمرات، الحصــول عل
تصاريــح عمــل )منهــم 65.3 ألــف تصريــح للعمــل فــي قطــاع البنــاء(. وعلــى الرغــم مــن أن المتاجــرة بتصاريــح العمــل محظــورة 
فــي كال القانونيــن الفلســطيني واإلســرائيلي، فــإن 45% مــن العمــال الفلســطينيين حصلــوا علــى تصاريحهــم عــن طريــق سماســرة 
حققــوا أرباحــاً مــن خــالل المتاجــرة بتصاريــح العمــال، تعــادل 119 مليــون دوالر. يتــم تــداول التصاريــح بشــكل أكبــر للعمــل فــي 
إســرائيل عــن العمــل فــي المســتعمرات، ويعــود ذلــك إلــى عــدم وجــود حصــص حكوميــة علــى التصاريــح فــي المســتعمرات. يكلــف 
التصريــح الشــهري العامــل مــا بيــن )591.3 - 739.9( دوالر، وتشــكل تكلفــة التصريــح جــزءاً كبيــراً مــن أجــر العمــال الذيــن 
يقومــون بشــراء التصاريــح، إضافــة إلــى أنهــم يضطــرون إلــى القبــول بظــروف عمــل أســوأ مــن أقرانهــم، إذ ال يحصــل ســوى 
41.2% منهــم فقــط علــى إجــازة ســنوية مدفوعــة األجــر، و 11.2% منهــم فقــط علــى إجــازة مرضيــة مدفوعــة األجــر. ناهيــك 
عــن كــون أصحــاب العمــل أنفســهم سماســرة لديهــم حافــز مالــي إلخفــاء بيانــات األجــور وســاعات العمــل؛ بغيــة تقليــل المدفوعــات 

اإللزاميــة الخاصــة باالســتحقاقات االجتماعيــة.

يتفــاوت متوســط األجــر اليومــي مــا بيــن العامليــن الحاصليــن علــى تصريــح، والعامليــن دون تصريــح عمــل، إذ تــراوح متوســط 
األجــر اليومــي للعامليــن الحاصليــن علــى تصاريــح مــا بيــن 81.4 - 94.7 دوالر، بالمقابــل يتــراوح متوســط األجــر اليومــي الــذي 
يتقاضــاه العاملــون غيــر الحاصليــن علــى تصاريــح مــا بيــن 44.4 - 59.2 دوالر. كمــا يتعــرض العاملــون مــن دون تصاريــح إلــى 
اإلهانــة وســوء المعاملــة، إضافــة إلــى أنهــم عرضــة للتســريح التعســفي فــي أي وقــت، وذلــك بســبب أنهــم مســتخدمون علــى أســاس 
يومــي، وفــي بعــض األحيــان يضطــرون للعمــل فــي أماكــن تفتقــر إلــى أبســط شــروط الســالمة، بالتالــي ال يمكنهــم ضمــان دخــل 

شــهري، مــا يتركهــم فــي حالــة قلــق دائمــة، وعرضــة الســتغالل واســع النطــاق.

قــررت الحكومــة اإلســرائيلية فــي شــهر كانــون األول 2018، اســتبدال النظــام اإلداري الســابق الذكــر لمنــح تصاريــح العمــل لعمــال 
ــة،  ــح عمــل مربوطــة بالقطاعــات االقتصادي ــى إصــدار تصاري ــد عل ــد النظــام الجدي ــد. ويعتم ــة والقطــاع بنظــام إداري جدي الضف
عوضــاً عــن ربطهــا بأربــاب عمــل معنييــن. ويهــدف النظــام الجديــد إلــى توفيــر مرونــة أكبــر بتوجيــه عمــال الضفــة والقطــاع نحــو 
القطاعــات التــي تحتــاج فعليــاً إلــى يــد عاملــة. ومــن المأمــول أّن يــؤدي هــذا إلــى القضــاء علــى ظاهــرة التجــارة غيــر الشــرعية 

بتصاريــح العمــل.

مطالبات االتحاد الدولي لنقابات العمال

ــة  ــال الحكوم ــات العم ــي لنقاب ــاد الدول ــب االتح ــرة، طال ــه السماس ــذي يلعب ــتغاللي ال ــدور االس ــح وال ــام التصاري ــوص نظ بخص
اإلســرائيلية إلــى االلتــزام بالمبــادئ العامــة لمنظمــة العمــل الدوليــة المتعلقــة بالتوظيــف العــادل،73 وذلــك عبــر االلتــزام بأســلوب 
ــرائيل.  ــي إس ــطينيين ف ــال الفلس ــتغل العم ــذي يس ــاً، وال ــه حالي ــول ب ــرة المعم ــام السماس ــى نظ ــر، والقضــاء عل ــف المباش التوظي
ــل اســتقطاعات  ــى ضــرورة تحوي ــال عل ــات العم ــي لنقاب ــال، فشــدد االتحــاد الدول ــة للعم ــا بخصــوص االســتحقاقات االجتماعي أم
اســتحقاقات األجــور التــي يحصــل عليهــا العمــال الفلســطينيون فــي إســرائيل بشــكٍل عاجــل إلــى العمــال الفلســطينيين. ويدعــو إلــى 
إســناد مراجعــة اســتحقاقات األجــور إلــى شــركة دوليــة لتحديــد قيمــة المبلــغ المســتحق للعمــال الفلســطينيين فــي إســرائيل. كمــا طالــب 

ــة للعمــال الفلســطينيين فــي إســرائيل. ــي للنقابــات بضــرورة ضمــان الصحــة والســالمة المهني االتحــاد الدول

73  تنــص المبــادئ علــى أال يتحمــل العمــال أو الباحثــون عــن العمــل رســوم التوظيــف أو التكاليــف ذات الصلــة، وأال يكــون التوظيــف وســيلة لخفــض معاييــر العمــل أو 
األجــور، أو وســيلة للرضــوخ للعمــل فــي ظــروف عمــل مترديــة.
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ــا،  ــي تحــف به ــة الت ــة الماحق ــوارث البيئي ــن الك ــة م ــرة األرضي ــاذ الك ــى أن إنق ــراء والسياســيين عل ــن الخب ــاع اآلن بي ــاك إجم هن
يقتضــي أن ال يزيــد متوســط حرارتهــا، خــالل النصــف الثانــي مــن هــذا القــرن، علــى 1.5-2.0 درجــة مئويــة عمــا كان عليــه قبــل 
الثــورة الصناعيــة. ولقــد تــم تضميــن االلتــزام بهــذا الســقف فــي وثائــق مؤتمــر األمــم المتحــدة للتغيــر المناخــي، الــذي عقــد فــي 
باريــس فــي 2015، التــي صادقــت عليهــا 174 دولــة. مــن ناحيــة أخــرى، هنــاك، أيضــاً، مــا يشــبه اإلجمــاع علــى أن الوســيلة 
األكثــر فعاليــة )أي األكثــر نجاحــاً واألقــل كلفــة( لتحقيــق هــذا الهــدف هــي عبــر تطبيــق متــدرج وشــامل لنظــام تســعير الكربــون.

الوقود األحفوري وغازات الدفيئة

شــهدت الكــرة األرضيــة ارتفاعــاً مســتمراً فــي متوســط حرارتهــا منــذ انطــالق الثــورة الصناعيــة. ويعــود هــذا، بشــكل رئيــس، إلــى 
ــون، وغــاز  ــي أوكســيد الكرب ــل ثان ــة )Greenhouse Gases(، مث ــذي يســببه تراكــم غــازات الدفيئ ــاس الحــراري، ال االحتب
ــود،  ــل الفحــم، وزيــت الوق ــود األحفــوري )مث ــد هــذه الغــازات، أساســاً، مــن اســتهالك الوق ــي الغــالف الجــوي. وتتول ــان، ف الميث
والغــاز الطبيعــي، والبنزيــن(. وعلــى ذلــك، فــإن الحــد مــن الزيــادة فــي حــرارة األرض، يتطلــب تقليــص اســتهالك ســكان الكــرة 

األرضيــة للوقــود األحفــوري، واســتنباط مصــادر بديلــة للطاقــة. وهــو تحديــداً مــا يســعى »تســعير الكربــون« إلــى تحقيقــه.

يجســد ارتفــاع حــرارة الكــرة األرضيــة المبــدأ الــذي يطلــق عليــه االقتصاديــون اســم »فشــل الســوق«؛ ذلــك ألن مســتهلكي مصــادر 
الطاقــة األحفوريــة ظلــوا لســنوات طويلــة يطلقــون غــازات الدفيئــة فــي الجــو دون أن يتحملــوا التكاليــف الباهظــة التــي يســببها هــذا 
اإلطــالق؛ أي إنهــم كانــوا يســتفيدون علــى حســاب اآلخريــن، وهــو مــا يتعــارض مــع األداء الســليم للســوق الفعــال. وتقــدر بعــض 
الدراســات أن التكلفــة االجتماعيــة )أي إجمالــي التكلفــة المباشــرة وغيــر المباشــرة ألنــواع األضــرار كافــة( لــكل طــن مــن غــاز ثانــي 
أوكســيد الكربــون يتــم إطالقــه فــي الجــو، تبلــغ نحــو 3 آالف دوالر.74 تســعير الكربــون يرمــي، عمليــاً، إلــى تصحيــح هــذا الخلــل 

فــي أداء األســواق، وإلــى تحميــل الطــرف الملــوث مســؤولية التلــوث الــذي يقــوم بــه وتكاليفــه.75

طريقتان لتسعير الكربون

تتــم عمليــة تســعير الكربــون بطريقتيــن: األولــى هــي عبــر فــرض »ضريبــة الكربــون«، وهــي ضريبــة تحددهــا الحكومــة علــى 
ــة الغــاز المنبعــث، ولكــن هــذا أقــل اســتخداماً مــن  ــى كمي ــود األحفــوري )أو عل ــواع الوق ــوع مــن أن ــون فــي كل ن محتــوى الكرب
الضريبــة علــى المحتــوى الكربونــي(. الطريقــة الثانيــة تعــرف باســم »تــداول تصاريــح االنبعــاث« )ETS(. تقــوم الحكومــة عنــد 
اســتخدام هــذه الطريقــة بتحديــد كميــة غــازات الدفيئــة التــي ترغــب فــي أن تنبعــث مــن أراضيهــا، وبتوزيــع تصاريــح إطــالق هــذه 
ــع والشــركات  ــى المصان ــع هــذه التصاريــح بأســلوب المــزاد المفتــوح(. ويتوجــب عل ــع والشــركات )أو بي ــى المصان الغــازات عل
الحصــول علــى تصريــح لــكل طــن مــن غــازات الدفيئــة التــي تطلقهــا. ويمكــن للمصانــع والشــركات بيــع وشــراء التصاريــح فيمــا 
ــد ســعر  ــى تحدي ــاً إل ــة، وتلقائي ــة البيــع والشــراء هــذه تــؤدي إلــى خلــق ســوق )عــرض وطلــب( علــى غــازات الدفيئ بينهــا. عملي
للغــازات المنبعثــة. يتبــدى الفــرق األساســي بيــن الطريقتيــن فــي أن منهــج التصاريــح يســمح للحكومــة بتحديــد دقيــق لكميــة الغــازات 
المنبعثــة، علــى عكــس أســلوب الضريبــة. ولكــن منهــج فــرض الضريبــة علــى الكربــون أكثــر تفضيــالً، نظــراً لبســاطة تطبيقــه 
واســتقرار األســعار فيــه. يطبــق االتحــاد األوربــي والصيــن نظــام التصاريــح، فــي حيــن فضلــت الســويد وكنــدا واليابــان تطبيــق 

نظــام الضريبــة. أمــا ألمانيــا وفرنســا فإنهمــا تطبقــان خليطــاً مــن نظامــي التســعير والتصاريــح معــاً فــي آن واحــد.

قنوات التأثير

ــن  ــل م ــى أق ــة إل ــرة األرضي ــرارة الك ــي ح ــاع ف ــن االرتف ــد م ــعة، أن الح ــة الموس ــات الدولي ــي الدراس ــاكاة ف ــاذج المح ــد نم تؤك
درجتيــن مئويتيــن هــو هــدف قابــل للتحقيــق باســتخدام تســعير الكربــون. إذ تعمــل الزيــادة التدريجيــة، والمعلنــة مســبقاً، فــي تكاليــف 

74  https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_price
75  للتوسع في هذا الموضوع أنظر معالجتنا لمفهوم »الخوارجية السلبية » في العدد السابق من المراقب االقتصادي الربعي )رقم 62(
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إطــالق غــازات الدفيئــة علــى ثــالث جبهــات لتحقيــق هــذا الهــدف: 1( تعديــل ســلوك المنتجيــن والمســتهلكين ودفعهــم إلــى تقليــص 
اســتخدام الوقــود األحفــوري والتحــول باتجــاه مصــادر بديلــة للطاقــة. 2( تحفيــز االســتثمار فــي اســتنباط تقنيــات مســتجدة للتوفيــر 
فــي اســتخدام الطاقــة وخلــق مصــادر بديلــة. 3( توليــد إيــرادات إضافيــة للحكومــات مــن برامــج تســعير الكربــون يمكــن اســتخدامها 
إلجــراء تعديــالت علــى النظــم الضريبيــة المتحيــزة، واالســتثمار فــي البنــى التحتيــة المحابيــة للبيئــة وتعويــض المتضرريــن. وعلــى 
الرغــم مــن تواضــع ســعر الطــن مــن غــاز ثانــي أوكســيد الكربــون الــذي يطلــق فــي الجــو فــي معظــم برامــج التســعير الحاليــة، فــإن 

هــذه البرامــج مجتمعــة حققــت للحكومــات دخــالً بلــغ 53 مليــار دوالر فــي العــام 76.2020

تعهدات الحد من غازات الدفيئة

هنــاك تركــز مرتفــع فــي أماكــن إطــالق التلــوث، إذ إن الصيــن والواليــات المتحــدة واالتحــاد األوروبــي والهنــد قامــت بإطــالق أكثــر 
مــن 60% مــن إجمالــي غــاز ثانــي أوكســيد الكربــون المتولــد مــن نشــاطات معينــة )الوقــود األحفــوري وصناعــة اإلســمنت( فــي 

العــام 2015. ال بــل إن مجموعــة دول العشــرين تتحمــل مســؤولية إطــالق نحــو 85% مــن إجمالــي هــذه الغــازات.77

تتابــع دول العالــم اآلن اإلعــالن عــن تعهداتهــا بتخفيــض كميــات غــازات الدفيئــة المنبعثــة مــن أراضيهــا. علــى ســبيل المثــال، أعلــن 
الرئيــس األمريكــي جــو بايــدن، مؤخــراً، أن الواليــات المتحــدة ســوف تقلــص صافــي كميــة غــازات الدفيئــة المنبعثــة مــن أراضيهــا 
ــي بتخفيــض نســبته  ــزم(. وتعهــد االتحــاد األوروب ــر مل ــة بالعــام 2005 )تعهــد غي ــول العــام 2030 مقارن بنســبة 50% مــع حل
55% فــي العــام 2030 مقارنــة بالعــام 1990، هــذا إلــى جانــب التعهــدات المختلفــة للــدول األعضــاء )مثــالً تعهــدت الدنمــارك 
بتخفيــض نســبته 70% فــي 2030، والوصــول إلــى حياديــة بيئيــة فــي 2050(. وأعلنــت المملكــة المتحــدة التزامهــا بتخفيــض 
نســبته 78%  فــي العــام 2035. كذلــك تعهــدت الصيــن بالقضــاء كليــاً علــى صافــي انبعــاث غــازات الدفيئــة، أي التوصــل إلــى 

حياديــة بيئيــة، مــن أراضيهــا فــي العــام 2060.

الفجوة بين السعر المطلوب والسعر الفعلي

ــة فــي  ــاؤالً. إذ إن نحــو 13% مــن غــازات الدفيئ ــع أقــل تف ــى أرض الواق ــدو الصــورة عل ــل هــذه التعهــدات الواعــدة تب فــي مقاب
العالــم كانــت تخضــع للتســعير حتــى عهــد قريــب. ولقــد ارتفعــت النســبة إلــى 22% فــي العــام الحالــي بعــد البــدء بتطبيــق نظــام 
تســعير واســع للكربــون فــي كل مــن الصيــن وألمانيــا. ولكــن مــا زال تســعير الكربــون غيــر مطبــق فــي العديــد مــن الــدول، مــن 
بينهــا عــدد مــن الواليــات الكبيــرة فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة، والهنــد وأســتراليا.78 وتشــير الدراســات إلــى أن تحقيــق هــدف 
زيــادة حــرارة األرض بأقــل مــن درجتيــن مئويتيــن، يقتضــي أن يبلــغ ســعر طــن ثانــي أوكســيد الكربــون أكثــر مــن 75 دوالراً. 
صحيــح أن ســعر الطــن، فــي االتحــاد األوروبــي مثــالً، ليــس بعيــداً جــداً عــن هــذا )نحــو 50 يــورو(، لكــن الســعر ال يزيــد علــى 
10 دوالرات فــي الصيــن مثــالً. ال بــل إن متوســط الســعر الســائد فــي إجمالــي برامــج تســعير الكربــون المطبقــة حاليــاً فــي العالــم 

)نحــو60 برنامجــاً( أكثــر اختالفــاً بكثيــر عــن الســعر المطلــوب، إذ إنــه ال يتجــاوز 3 دوالرات لــكل طــن.79

76  https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_price
77  https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_carbon_dioxide_emissions
78  IMF )2021(, Finance & Development: How to Drive Deep Decarbonization.
79  IMF )2021(, Finance & Development: Five Things to Know about Carbon Pricing.
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20162017201820192020المؤشر

20202021

الربع 

الثاني

الربع 

الثالث

الربع 

الرابع

الربع 

األول

الربع 

الثاني
السكان )ألف نسمة(

5,227.2 5,179.9  4,632.04,733.44,915.35,039.05,101.25,075.25,116.95,148.4فلسطين

3,120.4 3,095.2 3,053.23,039.33,061.63,078.4 2,803.42,856.72,953.93,020.0الضفة الغربية
2,106.8 2,084.7 2,048.02,035.92,055.32,070.0 1,828.61,876.71,961.42,019.0قطاع غزة

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

 1,015.6 994.1 995.0 956.0888.7936.0 939.6948.7956.31,013.00عدد العاملين )ألف شخص(
43.0 42.9 40.938.54141.0 43.84443.544.3نسبة المشاركة )%(

26.4 27.8 23.4 25.926.528.3 23.925.726.225.3معّدل البطالة )%(
 16.9 17.1 14.9 14.718.5 17.518.417.314.615.7-   الضفة الغربية

 44.7 47.9 43.1 49.148.6 35.438.343.145.146.6-   قطاع غزة
الحسابات القومية باالسعار الثابتة )سنة االساس 2015( )مليون دوالر( 3

 3,734.3 3,607.5 14,015.43,134.93,506.23,540.6 15,211.015,426.915,616.215,829.0الناتج المحلي اإلجمالي
 3,192.4 3,200.9 2,821.03,042.43,049.9 3,342.913,420.313,570.114,126.512,367.2-    اإلنفاق االستهالكي الخاص

822.2908.4 3,207.6761.3809.3915.0 3,584.73,093.63,318.93,202.3-    اإلنفاق االستهالكي الحكومي
 873.5 863.5 658.1780.1838.8 3,873.84,166.94,260.34,177.13,207.1-    التكوين الرأسمالي اإلجمالي

 704.9 648.8 2,445.9526.7652.5727.2 2,208.32,515.62,578.72,630.5-    الصادرات
 1,974.0 1,949.9 7,084.71,501.31,782.11,955.9 7,796.37,901.58,256.88,376.1-    الواردات )-(

الناتج المحلي للفرد )دوالر(
706.7800.9837.4866.3903.8 3,534.43,620.53,562.33,656.73,235.0باألسعار الجارية

2,913.9653.8726.5728.8737.9758.9 3,489.83,463.13,417.73,378.3باألسعار الثابتة )أسعار 2015(
ميزان المدفوعات )مليون دوالر(

)1,575.0()1,600.0()1,504.0()1,351.0()1,120.0()5,452.9()6,500.7()6,425.7()5,967.4()5,664.5(الميزان التجاري
1,896.02,129.02,786.22,658.02,546.6424.0697.0741.0750.0831.0ميزان الدخل

1,626.21,708.71,499.12,009.21,833.6464.0454.0470.0422.0508.0ميزان التحويالت الجارية

)236.0()428.0()293.0()200.0()232.0()1,072.7()1,833.5()2,140.4()2,129.7()2,142.7(ميزان الحساب الجاري
أسعار الصرف والتضخم4

3.843.63.593.563.4413.5143.4193.3353.2723.264سعر صرف الدوالر مقابل الشيكل
5.425.085.075.034.8404.9434.7984.6924.6154.593سعر صرف الدينار مقابل الشيكل

1.14)0.26(1.21)0.20()1.20()0.73(1.58)0.19(0.21)0.22(معّدل التضخم )%(4
المالية العامة )على األساس النقدي، مليون دوالر(

3,551.93,651.53,462.93,290.63,802.1487.7275.81,789.11,026.31,047.5صافي اإليرادات المحلية )بما فيها المقاصة(

3,661.73,794.83,660.03,660.14,686.8419.1731.91,972.8665.91,099.1النفقات الجارية

216.5257.9276.9200.0207.833.039.175.321.732.6النفقات التطويرية

)84.2(338.7)258.9()495.1(35.6)1,092.6()569.5()474.0()401.3()326.4(فائض/عجز الموازنة الكلي )قبل المنح(

766.3720.4664.8492.1565.9196.8101.885.010.764.6إجمالي المنح والمساعدات

349.319.7)173.9()393.3(232.4)526.7()77.3(440.0319.1190.9فائض/ عجز الموازنة الكلي )بعد المنح(

2,483.82,543.22,369.52,795.13,649.23,080.93,460.23,649.23,545.23,702.4الدين العام الحكومي

القطاع المصرفي )مليون دوالر(

14,196.415,850.216,125.017,825.519,934.018,237.118,625.019,934.520,059.920,624.4موجودات/ مطلوبات المصارف

1,682.41,892.71,912.01,985.21,973.81,984.71,959.11,967.42,016.71,994.0حقوق الملكية

10,604.611,982.512,227.313,384.715,137.013,814.114,061.915,138.315,182.415,726.5ودائع الجمهور

6,871.98,026.08,432.39,039.110,075.09,652.49,894.010,078.710,150.610,350.7التسهيالت االئتمانية

المؤشرات االقتصادية الرئيسية في فلسطين 2016 - 12021

1.  بيانات األرباع لألعوام 2020-2021 هي بيانات أولية عرضة للتنقيح والتعديل.  األرقام بين األقواس هي أرقام سالبة.
2.  اعتمد الجهاز المركزي لإلحصاء، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، تعريفاً منقحاً للبطالة ينص على أّن البطالة تشمل، فقط، األشخاص الذين لم يعملوا خالل فترة اإلسناد، وبحثوا بشكل جدي، 
وكانوا مستعدين وقادرين على العمل.  وتبعاً لهذا، تم استثناء المحبطين من البحث عن عمل )الذين لم يسعوا إلى العمل خالل فترة اإلسناد( من حساب البطالة.  ونسجل، هنا، أرقام سوق العمل 

الفلسطيني حسب التعريف الجديد.
3. قام الجهاز المركزي لإلحصاء بإجراء تنقيح على بيانات الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة لألعوام 2004-2018.  لذا، سيوجد اختالف في أرقام السنوات واألرباع السابقة على ضوء 

تنقيح البيانات.
4. معّدل التضخم محسوب على أساس مقارنة متوسط األرقام القياسية ألسعار المستهلك في كل سنة )كل ربع( مع متوسطها في السنة )الربع( السابقة.

تغطي البيانات األراضي الفلسطينية باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل العام 1967 )باستثناء بيانات البطالة والسكان(.  
تغطي البيانات األراضي الفلسطينية باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل العام 1967 )باستثناء بيانات البطالة والسكان(.

* البيانات في الجدول حسب آخر تحديث متوفر للبيانات من الجهاز المركزي لإلحصاء، وسلطة النقد، وهيئة سوق رأس المال.
** األرقام بين األقواس سالبة.


