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الربع الثالث 2021 في سطور

 الناتــج المحلــي اإلجمالــي: شــهد الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي الربــع الثالــث مــن العــام 2021 باألســعار الثابتــة )2015 	
ســنة األســاس( نمــواً طفيفــاً بمعــدل 0.06% مقارنــة بالربــع الســابق ليصــل إلــى نحــو 3.7 مليــار دوالر، وجــاء هــذا 
ــج  ــاع النات ــزة. وأّدى ارتف ــاع غ ــي قط ــو 0.24% ف ــع بنح ــة، وتراج ــة الغربي ــي الضف ــدل 0.13% ف ــو بمع ــة نم نتيج
المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي فــي الربــع الثالــث مــن العــام 2021 مقارنــة مــع الربــع الســابق بنســبة أقــل مــن معــدل النمــو 
الســكاني الربعــي، إلــى انخفــاض حّصــة الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي بنحــو 0.6% )تراجعــت بنحــو 
0.4% فــي الضفــة الغربيــة، وبنحــو 1.0% فــي قطــاع غــزة(، لتصــل إلــى 755 دوالراً )1,097.4 دوالر فــي الضفــة 

الغربيــة، مقابــل 296.9 دوالر فــي قطــاع غــزة(.

 التشــغيل والبطالــة: ارتفــع معــدل البطالــة فــي فلســطين بنحــو 0.9 نقطــة مئويــة بيــن الربــع الثالــث مــن العــام 2021 	
والربــع الثانــي مــن العــام نفســه، ووصــل إلــى 27.3% )14.7% فــي الضفــة، و50.2% فــي القطــاع(. وبلــغ متوســط 
األجــر اليومــي فــي فلســطين 137.8 شــيكل، موزعــاً بيــن 125.6 للعامليــن فــي الضفــة، و60.5 للعامليــن فــي القطــاع 
و266.3 للعامليــن فــي إســرائيل والمســتعمرات. كمــا وصلــت نســبة المســتخدمين بأجــر يقــل عــن الحــد األدنــى لألجــور 

فــي القطــاع الخــاص إلــى 28%، بمتوســط أجــر بلــغ 742 شــيكالً.

 الماليــة العامــة: ارتفــع صافــي اإليــرادات العامــة والمنــح خــالل الربــع الثالــث مــن العــام 2021 ليصــل إلــى 3.7 مليــار 	
شــيكل، مقارنــة بحوالــي 3.6 مليــار شــيكل خــالل الربــع الســابق. مــن جهــة أخــرى، انخفضــت النفقــات العامــة بنســبة 
ــي  ــى جانب ــد أدت التطــورات عل ــدي(، وق ــاس نق ــيكل )أس ــار ش ــي 3.6 ملي ــغ حوال ــها، لتبل ــرة نفس 2.1%، خــالل الفت
ــون  ــي 48 ملي ــة بحوال ــح والمســاعدات الخارجي ــي بعــد المن ــد الكل ــى فائــض فــي الرصي ــات العامــة إل ــرادات والنفق اإلي
شــيكل. وبلغــت المتأخــرات المترتبــة علــى الحكومــة خــالل هــذا الربــع نحــو 1,124.9 مليــون شــيكل، كمــا ارتفــع الديــن 

العــام الحكومــي مقومــاً بالــدوالر بنحــو 2.5%، ليبلــغ حوالــي 3.8 مليــار دوالر )أو مــا يعــادل 12.2 مليــار شــيكل(

 القطــاع المصرفــي: ارتفعــت التســهيالت االئتمانيــة نهايــة الربــع الثالــث مــن العــام 2021 بنحــو 1.2% مقارنــة 	
بالربــع الســابق لتصــل إلــى نحــو 10.5 مليــار دوالر، 22.7% منهــا للقطــاع العــام. كمــا نمــت ودائــع العمــالء بنســبة 
ــع 46.2  ــاح المصــارف فــي هــذا الرب ــغ صافــي أرب ــار دوالر. وبل ــى 16.2 ملي 3.2%خــالل الفتــرة ذاتهــا، لتصــل إل

ــابق.   ــع الس ــة بالرب ــو 36.7% مقارن ــاً بنح ــون دوالر، مســجالً ارتفاع ملي

  بورصــة فلســطين: بلغــت القيمــة الســوقية ألســهم الشــركات المدرجــة فــي بورصــة فلســطين 4.2 مليــار دوالر نهايــة 	
ــق مؤشــر  ــع الســابق. وأغل ــة مــع الرب ــل هــذا نمــواً ملحوظــاً بنســبة 8% مقارن ــام 2021، ويمث ــي مــن الع ــع الثان الرب

ــع الســابق. ــة مــع الرب ــاع قــدره 7% مقارن ــد حاجــز 579.5 نقطــة، بارتف القــدس عن

 التضخــم والقــوة الشــرائية: شــهد االقتصــاد الفلســطيني فــي الربــع الثالــث مــن العــام 2021 تضخمــاً موجبــاً )ارتفــاع فــي 	
األســعار( بمعــدل 0.1% مقارنــة بالربــع الســابق. بالتالــي، فــإّن القــوة الشــرائية تراجعــت بالمعــدل نفســه بيــن الربعيــن 
لمــن يتلقــون ويصرفــون دخلهــم بالشــيكل. أّمــا الّذيــن يتلقــون دخلهــم بالــدوالر وينفقــون كامــل مصروفاتهــم بالشــيكل، فــإّن 
قوتهــم الشــرائية انخفضــت بنحــو 1.0% نتيجــة انخفــاض معــدل صــرف الــدوالر مقابــل الشــيكل بنحــو 0.9%، وارتفــاع 
معــدل التضخــم بنحــو 0.1%. نظــراً الرتبــاط الدينــار األردنــي مــع الــدوالر بســعر صــرف ثابــت، فقــد شــهدت القــوة 

الشــرائية للدينــار التطــورات نفســها علــى عملــة الــدوالر تقريبــاً.
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القسم األول: االقتصاد الحقيقي والبنية التحتية –جيوب من االنتعاش

سـجل الربـع الثالـث مـن العـام 2021 تحسـناً متواضعـاً في النشـاط االقتصادي، مدفوعـاً بالنمو في اإلنفاق االسـتهالكي واالسـتثمار 
الثابـت فـي المبانـي، لكـن الزيـادة فـي واردات السـلع أضعفـت فـرص االنتعـاش. مـن حيـث اإلنتـاج، كانـت الصناعـة والخدمـات 
الصحيـة مـن أكبـر المسـاهمين فـي النمـو االقتصـادي، قابلهـا انخفـاض فـي القيمـة المضافـة مـن قطـاع الزراعـة. وقـد انحصـرت 
عالمـات التعافـي فـي الضفـة الغربيـة، ومـا زال قطـاع غـزة يعانـي مـن أوضـاع صعبـة وتراجـع فـي النشـاط االقتصـادي. يتسـم 
المسـتقبل بحالـة مـن عـدم اليقيـن مـع ظهـور بـوادر موجـة جديـدة مـن انتشـار الفيـروس المتحـور أوميكـرون، وفي ضـوء محدودية 
مصـادر النمـو والتنميـة.  إضافـة إلـى ذلـك، وعلـى الرغـم مـن أن معدالت التضخم على المسـتوى الربعـي كانت مقبولـة إلى حد ما، 

فإنـه ال تـزال هنـاك مخـاوف مـن اسـتمرار ارتفـاع أسـعار السـلع والخدمـات.

يركـز هـذا القسـم علـى األداء االقتصـادي فـي الربـع الثالـث مـن العـام 2021، بمـا يشـمل اإلنتـاج واالسـتهالك واألسـعار وميـزان 
المدفوعـات. وفـي هـذا العـدد، نتابـع تغطيتنـا لمواضيـع البنيـة التحتية االقتصادية، فنسـلط الضوء على أحدث مؤشـرات قطـاع المياه 
والصـرف الصحـي، واألزمـة المسـتعصية فـي قطـاع المياه بسـبب سياسـات االحتـالل وإجراءاتـه، التي تفاقـم اآلثار السـلبية للتغيير 

المناخي.

1-1 النشاط االقتصادي1

تشـير البيانـات األوليـة الصـادرة عـن الجهـاز المركـزي لإلحصاء الفلسـطيني إلى نمـو طفيف في الناتـج المحلي اإلجمالـي الحقيقي، 
أو القيمـة النقديـة ألنـواع السـلع والخدمـات كافـة، التـي يتـم إنتاجها محلياً باألسـعار الثابتة )سـنة األسـاس 2015(، فـي الربع الثالث 
مـن العـام 2021 بنحـو 0.06% مقارنـة مـع الربع السـابق )انظر الشـكل 1-1(.  وحصل هذا االرتفـاع نتيجة نمو بمعدل %0.13 
فـي الضفـة الغربيـة، وتراجـع بنحـو 0.24% فـي قطاع غزة ما بين الربعيـن المتالحقين، ليصل إلى نحـو 3,738.8 مليون دوالر. 
وعلـى المسـتوى السـنوي، ارتفـع الناتـج المحلـي اإلجمالـي الحقيقـي بنحـو 6.7% عـن قيمتـه فـي الربـع المناظر من العـام 2020. 
وعلـى الرغـم مـن هـذا التحسـن، فـإن الناتـج المحلـي اإلجمالـي مـا زال دون مسـتواه مـا قبـل الجائحـة، إذ ال يزال أقـل بنحو %4.9 
مقارنـة مـع الربـع الثالـث مـن العـام 2019. وعلـى مسـتوى األسـعار الجاريـة، فقـد وصـل الناتـج المحلـي اإلجمالـي إلـى 4,480 

مليـون دوالر خـالل الربـع الثالث من العـام 2021.

شكل 1-1: الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي حسب الربع لألعوام 2019 - 2021 
)مليون دوالر( )سنة األساس 2015(
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معظــم اإلحصــاءات الــواردة فــي هــذا القســم مصدرهــا الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، وبخاصــة إحصــاءات الحســابات القوميــة الربعيــة. وســتتم اإلشــارة إلــى   1
ــك. ــر ذل ــى غي ــم اإلشــارة إل ــم تت ــا ل ــة )ســنة األســاس 2015( م ــر مقاســة باألســعار الثابت ــع نســب التغي ــا أن جمي ــا تســتخدم. كم المصــادر األخــرى حيثم
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ــي  ــب ف ــى الترتي ــو1.5% و 3.0%عل ــي بنح ــي الحكوم ــتهالكي النهائ ــاق االس ــاص واإلنف ــي الخ ــتهالكي النهائ ــاق االس ــن اإلنف ــا كل م نم
الربــع الثالــث مــن العــام 2021 مقارنــة مــع الربــع الســابق )انظــر الشــكل 1-2(.2  كمــا نمــا إجمالــي االســتثمار بنحــو 4.3% خــالل الفتــرة 
نفســها. فــي المقابــل، اتســع العجــز فــي الميــزان التجــاري بنحــو 3.4% بســبب الزيــادة األكبــر فــي الــواردات )2.7%( مقارنــة بالصــادرات 
)1.3%(. وعلــى المســتوى الســنوي، تظهــر المقارنــة مــع الربــع المناظــر مــن العــام 2020 ارتفاعــاً فــي جميــع مؤشــرات اإلنفــاق علــى الناتــج 

المحلــي اإلجمالــي، قابلهــا، أيضــاً، اتســاع العجــز فــي الميــزان التجــاري )%15.9(.

شــهد الربــع الثالــث مــن العــام 2021 ارتفاعــاً فــي القيمــة المضافــة لجميــع القطاعــات الخدميــة الرئيســية مقارنــة مــع الربــع الســابق. 
أمــا فيمــا يتعلــق باألنشــطة اإلنتاجيــة، فشــهد كل مــن قطاعــي اإلنشــاءات والصناعــة ارتفاعــاً بنحــو 4.05% و7.65% علــى التوالــي 
خــالل الربــع الثالــث مــن العــام2021 مقارنــة مــع الربــع الســابق، بينمــا تراجــع قطــاع الزراعــة بنحــو 3.1% مقارنــة بالربــع الســابق.

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

أّدى ارتفــاع الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي فــي الربــع الثالــث مــن العــام 2021 مقارنــة مــع الربــع الســابق بنســبة أقــل مــن معــدل 
النمــو الســكاني الربعــي، إلــى انخفــاض حّصــة الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي بنحــو 0.6% )تراجعــت بنحــو 0.4% فــي 
الضفــة الغربيــة، وبنحــو 1.0% فــي قطــاع غــزة(، لتصــل إلــى 755 دوالراً )1,097.4 دوالر فــي الضفــة الغربيــة، مقابــل 296.9 
دوالر فــي قطــاع غــزة(. وكانــت حّصــة الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي لهــذا الربــع أعلــى بنحــو 3.7% ممــا كان عليــه 
قبــل ســنة )ارتفــع بنحــو 4.3% فــي الضفــة الغربيــة، وبنحــو 1.3% فــي قطــاع غــزة(. بينمــا وصلــت حّصــة الفــرد مــن الناتــج المحلــي 
اإلجمالــي إلــى 905.3 دوالر باألســعار الجاريــة فــي الربــع الثالــث مــن العــام2021 لــألرض المحتلــة كافــة. ويخفــي هــذا الرقــم الفجوة 

الشاســعة والمقلقــة فــي األداء االقتصــادي بيــن الضفــة الغربيــة )1,315.2 دوالر( وقطــاع غــزة المنكــوب )355.6 دوالر(.

مؤشر سلطة النقد لدورة األعمال

يشير مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة األعمال إلى أن بيئة النشاط االقتصادي تحسنت في الربع الثالث من العام 2021، ولكن 
قيمة المؤشر ال تزال متدنية. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تأثره باالنخفاض الحاد في قطاع غزة الذي خلفه العدوان اإلسرائيلي في 

شهر أيار )انظر الشكل 1-3(. أظهر المؤشر بوادر تعاٍف في الضفة الغربية، حيث سجل أعلى قيمة منذ أكثر من عامين.

يتــم احتســاب مؤشــر ســلطة النقــد الفلســطينية لــدورة األعمــال باالعتمــاد علــى اســتطالع آراء عينــة ممثلــة مــن مديــري المنشــآت 
الصناعيــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة حــول المســتويات الحاليــة للتشــغيل واإلنتــاج والمبيعــات، وتوقعــات تغّيرهــا لألشــهر 

2  اإلنفاق االستهالكي الخاص يشمل االستهالك النهائي لألسر واالستهالك النهائي للمؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية..
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القادمــة. ويعطــي المؤشــر لمحــة عــن األداء العــام لالقتصــاد الفلســطيني خــالل ذلــك الشــهر، والتوقعــات حولــه لألشــهر القادمــة. 
تبلــغ القيمــة القصــوى للمؤشــر موجــب 100، فيمــا تبلــغ القيمــة الدنيــا ســالب 100. فــي حــال كانــت قيمــة المؤشــر موجبــة، فــإن 
األوضــاع االقتصاديــة جيــدة، وازديــاد المؤشــر يــدل علــى تحّســن الوضــع االقتصــادي العــام، وبالعكــس فيمــا يخــص القيــم الســالبة. 

ويدلــل اقتــراب قيمــة المؤشــر مــن الصفــر إلــى أن األوضــاع علــى حالهــا، وأنهــا ليســت بصــدد التغيــر فــي المســتقبل القريــب.

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

تشـير بيانـات وزارة الماليـة الفلسـطينية إلـى ارتفـاع فـي عدد السـيارات المسـجلة فـي الضفة الغربيـة بنحو 4.6% فـي الربع الثالث 
مـن العـام 2021 مقارنـة بالربـع السـابق، حتـى وصلـت إلى 6,592 سـيارة )انظر الشـكل 1-4(. ويعود االرتفاع، بشـكل أساسـي، 
إلى زيادة مقدارها 28.6% تقريباً في تسـجيل السـيارات الجديدة المسـتوردة من السـوق الخارجي. وال يزال المؤشـر دون مسـتواه 

قبـل سـنتين، مـا يعكـس هنـا، أيضاً، التشـتت والتباطـؤ في التعافـي العام من آثـار الجائحة.

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 واإلنشاءات3

ــع الســابق،  ــة مــع الرب ــث مــن العــام 2021 بنحــو 3.9% مقارن ــع الثال ــي الرب ــة ف ــة للقطاعــات اإلنتاجي ارتفعــت القيمــة المضاف
ــي  ــج المحل ــي النات ــة ف ــام 2020. وارتفعــت مســاهمة القطاعــات اإلنتاجي ــع المناظــر مــن الع ــع الرب ــة م وبنحــو 6.3% بالمقارن
اإلجمالــي مــن 22.8% فــي الربــع الثانــي مــن العــام 2021 إلــى 23.7% فــي الربــع الثالــث مــن العــام 2021، وهــي تقريبــاً 
القيمــة نفســها الُمســجلة فــي الربــع المناظــر 2020. بشــكل عــام، اتســم هــذا الربــع بتعافــي قطاعــي الصناعــة واإلنشــاءات، بينمــا 

ــاً. أظهــر قطــاع الزراعــة أداًء ضعيف

قطاع الزراعة

شــهدت القيمــة المضافــة لنشــاط الزراعــة والحراجــة وصيــد األســماك انخفاضــاً بنحــو 3.1% فــي الربــع الثالــث مــن العــام 2021 
مقارنــة بالربــع الســابق، وبنحــو 2.4% مقارنــة بالربــع الثالــث مــن العــام 2020. وتراجعــت مســاهمة القطــاع فــي الناتــج المحلــي 
اإلجمالــي مــن 6.4% فــي الربــع الثانــي مــن العــام 2021، و6.8% فــي الربــع الثالــث مــن العــام 2020، إلــى 6.2% فــي الربــع 

الثالــث مــن العــام 2021.

قطاع الصناعة

كانـت القيمـة المضافـة للقطـاع الصناعـي فـي الربـع الثالـث مـن العـام 2021 أعلـى بنحـو 7.65% بالمقارنـة مـع الربـع الثاني من 
العـام 2021، مـا أدى إلـى ارتفـاع مسـاهمة القطـاع فـي الناتـج المحلـي اإلجمالـي مـن11.8% إلـى 12.8%خـالل الفتـرة نفسـها. 
وعلـى مسـتوى المقارنـة السـنوية، ارتفعـت القيمـة المضافـة للقطـاع بنحو 7.2% مـا بين األربـاع المتناظرة )انظر الجـدول 1-1(.

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

ر3 2021ر2 2021ر3 2020النشاط االقتصادي
نسبة التغير عن 

الربع السابق

نسبة التغير عن 

الربع المناظر

10.7%6.3%12.212.713.5التعدين واستغالل المحاجر

4.7%6.4%386.2380.2404.4الصناعات التحويلية

27.8%22.4%31.633.040.4إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة 
النفايات ومعالجتها

13.916.017.4%8.7%25.2

7.2%7.6%443.9441.9475.7قطاع الصناعة )المجموع(

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

ــة  ــع الثالــث مــن العــام 2021 مقارن ــدار 5.8% و9.6% فــي الرب ــاج الصناعــي بمق ــات اإلنت ــي لكمي ــم القياســي الكل ارتفــع الرق
بالربــع الســابق، والربــع المناظــر مــن العــام 2020، علــى التوالــي، ليصــل إلــى حوالــي 108.4 نقطــة )ســنة األســاس 2019( 

)انظــر الشــكل 5-1(.

3  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(

60

70

80

90

100

110

120

2019 2020 2021

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

قطاع اإلنشاءات

ارتفعــت القيمــة المضافــة لقطــاع اإلنشــاءات بنحــو 4.1% و17.7% فــي الربــع الثالــث مــن العــام 2021 مقارنــة بالربــع الســابق 
والربــع المناظــر مــن العــام 2020، علــى التوالــي. ونتيجــة لذلــك، ارتفعــت مســاهمة قطــاع اإلنشــاءات فــي الناتــج المحلــي اإلجمالي 

إلــى 4.7% مقارنــة بنحــو 4.6% فــي الربــع الثانــي مــن العــام 2021 وبنحــو 4.3% فــي الربــع الثالــث 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
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المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني. 2021. إحصاءات رخص األبنية، وإحصاءات الحسابات القومية الربعية،
2000-2021. رام هللا، فلسطين.
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ــة إلــى ارتفــاع بنحــو 7.8% فــي التراخيــص الصــادرة فــي الربــع الثالــث  ــاء، تشــير التقديــرات األولي مــن ناحيــة تراخيــص البن
مــن العــام 2021 بالمقارنــة مــع الربــع الســابق، وإلــى زيــادة بنحــو 44.6% مــن المســتوى المتدنــي فــي الربــع الثالــث مــن العــام 
2020 )انظــر الشــكل 1-6( فــي الصفحــة الســابقة. بلــغ عــدد رخــص األبنـــية الصــادرة للمبانــي السكنيـــة وغيــر السكنيـــة 2,855 
رخصــة خــالل الربــع الثالــث مــن العــام 2021، منهــا 1,777 رخصــة ألبنيــة جديــدة. كمــا بلــغ عــدد الوحــدات الســكنية المرخصــة 
5,758 وحــدة ســكنية فــي الربــع الثالــث مــن العــام 2021، مجمــوع مســاحتها 947 ألــف متــر مربــع. وارتفــع عــدد الوحــدات 
الســكنية الجديــدة بنحــو 13% مقارنــة بالربــع الســابق، كمــا ســجلت زيــادة بنحــو 56% مقارنــة بالربــع المناظــر من العــام 4.2020

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 3.9% فــي الربــع الثالــث مــن العــام 2021 مقارنــة بالربــع الســابق، وبنحــو %9.5 
مقارنــة بالربــع المناظــر مــن العــام 2020. ويتضــح مــن )الجــدول 1-2( أّن ارتفــاع القيمــة المضافــة لهــذه األنشــطة مقارنــة بالربــع 

الســابق نتــج عــن انتعــاش جميــع القطاعــات الفرعيــة.

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

ر3 2021ر2 2021ر3 2020النشاط االقتصادي
نسبة التغير عن 

الربع السابق

نسبة التغير عن 

الربع المناظر

2.5%1.5%674.2680.8690.8تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات والدراجات النارية

10.5%7.2%56.35862.2النقل والتخزين 

5.7%2.9%161.9166.3171.1األنشطة المالية وأنشطة التأمين

4.3%8.2%121.8117.4127المعلومات واالتصاالت

26.2%7.9%41.348.352.1أنشطة خدمات اإلقامة والطعام

13.1%1.7%148164.6167.4األنشطة العقارية واإليجارية

24.1%13.2%31.134.138.6األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

48.7%28.3%19.522.629أنشطة الخدمات اإلدارية والخدمات المساندة

8.0%1.5%234.1249.2252.9التعليم

24.7%11.0%149.9168.5187الصحة والعمل االجتماعي

)11.9(%34.3%15.19.913.3الفنون والترفيه والتسلية وأنشطة الخدمات األخرى

)5.5(%3.9%56.551.453.4الخدمات األخرى

16.5%3.1%406.4459473.3اإلدارة العامة

--1.51.51.5الخدمات المنزلية

9.5%3.9%2117.62231.62319.6القطاعات الخدمية

المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني )2021(، إحصاءات الحسابات القومية الربعية، 2000-2021. رام هللا، فلسطين.
*االرقام ما بين األقواس سالبة

1-4 ميزان المدفوعات ووضع االستثمار الدولي والدين الخارجي

تعانــي فلســطين مــن عجــز مزمــن فــي الميــزان التجــاري؛ ألن قيمــة الــواردات تشــكل أكثــر مــن ثالثــة أضعــاف الصــادرات. تســاهم تعويضــات العامليــن 
فــي إســرائيل، والمســاعدات الخارجيــة، والتحويــالت الخارجيــة، والدخــل المتحقــق مــن االســتثمارات فــي الخــارج، فــي ســد جــزء مــن العجــز، إال أنهــا 
غيــر كافيــة لتغطيــة كامــل االســتهالك المحلــي. لذلــك، تعانــي فلســطين مــن عجــز هيكلــي فــي الحســاب الجــاري يتــم تمويلــه عــادة مــن خــالل االقتــراض. 5

خــالل الربــع الثالــث مــن العــام 2021، ارتفــع عجــز الحســاب الجــاري بنحــو 7.1% مقارنــة بالربــع الســابق، ليصــل إلــى 316 مليــون دوالر. الزيــادة 
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 2021، إحصاءات رخص األبنية  4

الحساب الجاري هو سجل معامالت دولة ما مع بقية دول العالم. ويحتوي السجل على الميزان التجاري، وصافي األرباح من االستثمارات الخارجية، وصافي المدفوعات   5
التحويلية. يشير عجز الحساب الجاري إلى أن الدولة عليها التزامات مالية للخارج أكبر من الدخل والتحويالت التي تصلها من الخارج.
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فــي تعويضــات العامليــن فــي إســرائيل بنحــو 10.7%، وفــي التحويــالت الجاريــة للقطاعــات غيــر الحكوميــة بنحــو 4.6%، لــم تكــن كافيــة لتعويــض 
اتســاع العجــز فــي الميــزان التجــاري بنحــو 5.5%، وتراجــع مســاعدات الــدول المانحــة للقطــاع الحكومــي بنحــو 34.1%، مــا أدى إلــى ارتفــاع العجز 
فــي الحســاب الجــاري. ونتيجــة لذلــك، ارتفــع صافــي االقتــراض مــن الخــارج بنحــو 96.4% مقارنــة بالربــع الســابق )انظــر الجــدول 3-1(.

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

ر3 2021ر2 2021ر3 2020
نسبة التغير عن 

الربع السابق

نسبة التغير عن 

الربع المناظر

58.0%7.1%)316.0()295.0()200.0(العجز في الحساب الجاري )صافي(

28.5%5.5%)1,736.0()1,645.0()1,351.0(العجز في الميزان التجاري )الصادرات-الواردات(

14.1%3.1%262.0290.0299.0الصادرات

25.6%5.2%2,011.02,402.02,526.0الواردات

30.0%9.0%697.0831.0906.0الدخل )صاٍف(

29.9%10.7%653.0766.0848.0منها: تعويضات العاملين في إسرائيل

)2.8%()9.2%(71.076.069.0منها: دخل االستثمار

13.2%)%1.0(454.0519.0514.0التحويالت الجارية )صاٍف(

)24.0%()26.2%(104.0107.079.0منها: تحويالت الدول المانحة

19.1%5.4%439.0496.0523.0منها: التحويالت الجارية األخرى

35.7%4.6%84.0109.0114.0التحويالت الرأسمالية )صاٍف(

)274.2%(96.4%55.0108.0)62.0(صافي االقتراض )الحساب المالي(

)73.8%()48.4%(61.031.016.0منها: االستثمار المباشر )صاٍف(

)152.6%()154.0%()101.0(192.0187.0منها: الودائع )بالعمالت األجنبية(

المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية )2021(، إحصاءات ميزان المدفوعات الربعية، 2010-2021. رام هللا، فلسطين.

خــالل الربــع الثالــث مــن العــام 2021، فــاق إجمالــي اســتثمارات الفلســطينيين المقيميــن خــارج فلســطين )أي إجمالــي األصــول المســتثمرة فــي 
ــع  ــار دوالر.6  وارتف ــي 3.6 ملي ــة( بحوال ــات األجنبي ــي االلتزام ــن )إجمال ــر المقيمي ــة لغي ــي فلســطين المملوك ــتثمارات ف ــي االس الخــارج( إجمال
صافــي االســتثمار الدولــي لفلســطين بنحــو 8.1% مقارنــة بالربــع الســابق، وحوالــي 48.3% مقارنــة بالربــع الثالــث مــن العــام 2020 )انظــر 
الجــدول 1-4(. ونتجــت الزيــادة الربعيــة والســنوية عــن ارتفــاع اإليداعــات المحليــة فــي البنــوك الخارجيــة والنقــد األجنبــي الموجــود فــي االقتصــاد 
الفلســطيني واألصــول االحتياطيــة. ومــن الجديــر بالذكــر أن حوالــي 66.9% مــن إجمالــي أرصــدة األصــول المســتثمرة فــي الخــارج هــي عملــة 

وودائــع.

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

نسبة التغير عن ر3 2021ر2 2021ر3 2020البند
الربع السابق

نسبة التغير عن 
الربع المناظر

48.3%8.1%2,432.03,338.03,607.0صافي االستثمار الدولي

2.0%1.5%)2,557.0()2,518.0()2,507.0(1. االستثمار األجنبي المباشر )صاٍف(

1.8%)9.8%(2679.0766.0691.0. استثمارات الحافظة )صاٍف(

28.7%8.7%33,635.04,306.04,679.0. استثمارات أخرى )صاٍف(

27.0%1.3%4625.0784.0794.0. 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.

*االرقام ما بين األقواس سالبة

وضع االستثمار الدولي هو بيان إحصائي يوضح، عند تاريخ معين، وضعية األصول المالية للمقيمين في اقتصاد ما، التي تمثل مطالبات على غير المقيمين من جهة،   6
والتزامات المقيمين إزاء غير المقيمين من جهة أخرى. صافي وضع االستثمار الدولي يحتسب الفرق بين األصول المالية الخارجية ونظيرتها على مستوى الخصوم.
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بلـغ إجمالـي الديـن الخارجـي )المتراكـم( قرابـة 2.13 مليـار دوالر نهايـة الربـع الثالـث مـن العـام 2021، مرتفعـاً بنحـو 3.8% مقارنـة بالربـع 
السـابق، وبنحـو 5.8% مقارنـة بالربـع المناظـر مـن العـام 2020 )انظـر الجـدول 5-1(. 

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

نسبة التغير عن ر3 2021ر2 2021ر3 2020القطاع االقتصادي
الربع السابق

نسبة التغير عن 
الربع المناظر

1.5%0.4%1,303.01,318.01,323.0الحكومة الفلسطينية

11.8%11.0%669.0674.0748.0المصارف

16.2%0.0%37.043.043.0قطاعات أخرى

5.8%3.8%2,015.02,052.02,131.0إجمالي الدين الخارجي

المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية 2021، وضع االستثمار الدولي وإحصاءات 
الدين الخارجي لربعية، 2010 - 2021. رام هللا، فلسطين.

1-5 األسعار7

الرقم القياسـي ألسـعار المسـتهلك هو متوسـط أسـعار مجموعة مختارة من السـلع والخدمات األساسـية التي تعكس نمط اسـتهالك العائلة المتوسـطة 
فـي بلـد مـا. يطلـق علـى مجموعـة السـلع والخدمـات المختـارة هـذه أسـم »سـلّة االسـتهالك«. معـّدل التضخـم هـو معـّدل االرتفـاع فـي هـذا الرقـم 

القياسـي بيـن تاريخيـن محدديـن، وهـو يعبـر عـن التغيـر في القـّوة الشـرائية  للدخل.

الرقم القياسي ألسعار المستهلك

يبيــن الشــكل أدنــاه منحنييــن؛ يصــور األول تطــور الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك بيــن الربــع األول مــن العــام 2019 والربــع الثالــث 
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. وقــد وصــل الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك فــي الربــع الثالــث مــن العــام 
2021 إلــى نحــو 102.3 نقطــة مقارنــة مــع نحــو 102.2 نقطــة فــي الربــع الثانــي مــن العــام 2021؛ أي إن معــدل التضخــم بلــغ %0.1 

تقريبــاً )انظــر الشــكل 1-7(. ارتفــع الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك بنحــو 2.2% مقارنــة مــع الربــع المناظــر مــن العــام 2020..

شكل 1-7: تطّور الرقم القياسي ألسعار المستهلك ومعّدل التضخم الربعي، 2019 - 2021 )سنة األساس 2018(

-1.5%

-1.0%

-0.5%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

99.00

99.50

100.00

100.50

101.00

101.50

102.00

102.50

2019 2020 2021

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2021. مسوح األرقام القياسية، 2010 -2021.
7  مصدر األرقام في هذا القسم: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، )2021(. مسوح األرقام القياسية، 2010 -2021 رام هللا ، فلسطين.
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أسعار الجملة وأسعار المنتج 8

شــهد الرقــم القياســي ألســعار الجملــة )ســعر البيــع إلــى تجــار التجزئــة( ارتفاعــاً بمقــدار 4.2% بيــن الربعيــن الثالــث والثانــي مــن العــام 
2021 )انظــر الشــكل 1-8(. نتــج هــذا عــن ارتفــاع أســعار الجملــة للســلع المحليــة والمســتوردة بنســبة 5.8% و2.0% علــى التوالــي. 
ــون( بمقــدار 2.2% بيــن الربعيــن المتالحقيــن،  كمــا ارتفــع الرقــم القياســي ألســعار المنتــج )األســعار التــي يتلقّاهــا المنتجــون المحلّي
ونتــج هــذا عــن ارتفــاع أســعار المنتــج للســلع المنتجــة والمســتهلكة محليــاً بمقــدار 2.2%، وارتفــاع أســعار المنتــج للســلع المنتجــة محليــاً 
والمصــدرة للخــارج بمقــدار 2.4%. ولعــل الزيــادة فــي أســعار الجملــة وأســعار المنتــج مرتبطــة بارتفــاع أســعار المــواد الخــام ونســب 

التضخــم علــى مســتوى العالــم بســبب تســارع الطلــب وتعطــل سالســل التوريــد ومحدوديــة القــدرة اإلنتاجيــة علــى المــدى القصيــر.

شكل 1-8: تطّور الرقم القياسي الربعي لكل من أسعار الجملة وأسعار المنتج، 2021-2019
 )سنة األساس 2019(
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المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2021. مسوح األرقام القياسية،  2019 - 2021. حسابات الباحث. 

أسعار العقارات السكنية

بلغــت قيمــة مؤشــر ســلطة النقــد ألســعار العقــارات الســكنية الكلــي 107.9 نقطــة فــي الربــع الثالــث مــن العــام 2021، منخفضــاً 
بنحــو 2.3% بالمقارنــة مــع الربــع الســابق مــن العــام 2021 )انظــر الشــكل 1-9(. المؤشــر الكلــي عبــارة عــن مؤشــر تجميعــي 
لمؤشــرين فرعييــن: األول مؤشــر للشــقق الســكنية )بلــغ 105.4 نقطــة بمعــدل نمــو 0.9% مــا بيــن األربــاع المتتاليــة(، والثانــي 
ــع الثانــي مــن العــام 2021(. أمــا  ــة بالرب ــغ 109.7 نقطــة مســجالً تراجعــاً بنحــو 4.1% مقارن ــل )بل ــازل التــي تشــمل الفل للمن
علــى المســتوى الســنوي، ارتفعــت قيمــة المؤشــر الكلــي بنحــو13.9% مقارنــةً مــع الربــع الثالــث مــن العــام 2020، وذلــك بســبب 

ارتفــاع مؤشــر أســعار المنــازل بنحــو 17.6%، ومؤشــر الشــقق الســكنية بنحــو %8.9.

8  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2021. األسعار واألرقام القياسية 2021.
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شكل 1-9: مؤشر سلطة النقد ألسعار العقارات السكنية في فلسطين
من الربع األول 2018 إلى الربع الثالث 2021
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المصدر: سلطة النقد الفلسطينية )2021(. مؤشر أسعار العقارات السكنية في فلسطين.رام هللا، فلسطين.

القوة الشرائية9

القــوة الشــرائية للشــيكل: ارتفــع مؤشــر أســعار المســتهلك خــالل الربــع الثالــث مــن العــام 2021 بنحــو 0.1% مقارنــة بالربــع الســابق، 
وبنســبة 2.2% مقارنــة بالربــع المناظــر، وهــو مــا يعنــي تراجــع القــوة الشــرائية بعملــة الشــيكل بالمقــدار نفســه خــالل الفتــرات المشــار 

إليهــا )انظــر الشــكل 1-10(، علمــاً أن تطــور القــوة الشــرائية لعملــة الشــيكل يعــادل ويعاكــس معــدل التغيــر فــي أســعار المســتهلك.

القــّوة الشــرائية للــدوالر والدينــار: شــهد الربــع الثالــث مــن العــام 2021 انخفــاض متوســط ســعر صــرف الــدوالر مقابــل الشــيكل بنحــو %0.9 
و5.4% مقارنــة بالربــع الســابق والمناظــر مــن العــام 2020، علــى الترتيــب. بنــاًء علــى ذلــك، فــإن القــوة الشــرائية لألفــراد الذيــن يتلقــون رواتبهــم 
بالــدوالر، وينفقــون كامــل مصروفاتهــم بالشــيكل، قــد انخفضــت بنحــو 1.0% و7.6%، خــالل فتــرة المقارنــة نفســها علــى التوالــي. ونظــراً الرتبــاط 
الدينــار األردنــي مــع الــدوالر بســعر صــرف ثابــت، فقــد شــهدت القــوة الشــرائية للدينــار نســب تراجــع شــبيهة بتلــك الخاصــة بعملــة الــدوالر تقريبــاً.

شكل 1-10: تطور القوة الشرائية بالعمالت الرئيسية المتداولة محلياً، 2021
خالل الربع الثالث 2021 بالمقارنة مع الربعين الثاني 2021 والثالث 2020 )نسبة مئوية(
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المصدر: تم حساب األرقام بناًء على بيانات سلطة النقد الفلسطينية والجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.

ــا القــدرة علــى شــراء الســلع والخدمــات باســتخدام مــا يملكــه الفــرد مــن ثــروة، وتعتمــد علــى دخــل المســتهلك، وعلــى التغيــر فــي معــدل  9  تعــّرف القــوة الشــرائية بأنّه
األســعار وســعر صــرف العملــة، لــذا فــإّن التغيــر فــي القــوة الشــرائية بافتــراض ثبــات الدخــل = معــدل التغيــر فــي ســعر صــرف العملــة مقابــل الشــيكل - معــدل التضخــم.
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1-6 البنية التحتية الخدمية: المياه10

تعانــي فلســطين مــن نقــص فــي جميــع خدمــات البنيــة التحتيــة، ولكــن أزمــة الميــاه هــي األكثــر حــدة، وباألخــص فــي قطــاع غــزة 
الــذي يعانــي مــن تلــوث الميــاه واســتهالك الخــزان الجوفــي الســاحلي لشــرق المتوســط بمســتويات غيــر مســتدامة. تنبــع هــذه المشــكلة 
باألســاس مــن سياســات وممارســات وإجــراءات االحتــالل اإلســرائيلي الــذي يســتغل المــوارد، ويحــرم الفلســطينيين مــن نصيبهــم 
وحقهــم الشــرعي فــي الميــاه. تنعكــس هــذه اإلجــراءات علــى حصــة الفــرد اليوميــة مــن الميــاه المســتهلكة التــي تتــراوح حــول 82 
ــاً( لتلبيــة  لتــراً للفــرد فــي اليــوم، وهــو أقــل مــن الحــد األدنــى الــذي توصــي بــه منظمــة الصحــة العالميــة )100 لتــر للفــرد يومي
االحتياجــات اليوميــة األساســية، وتقليــل مخاطــر األمــراض، وهــي أقــل بكثيــر مــن حصــة الفــرد اليوميــة مــن الميــاه المســتهلكة فــي 
إســرائيل والمســتعمرات، التــي تصــل إلــى 242 لتــراً للفــرد يوميــاً، األمــر الــذي يعكــس التفــاوت البــارز فــي الحصــول علــى الميــاه 

الــذي يكرســه االحتــالل اإلســرائيلي المطــول.11 

1-6-1 مصادر المياه

فــي العــام 2019، بلــغ إجمالــي إمــدادات الميــاه فــي فلســطين 417.9 مليــون م3 )213.7 مليــون م3 فــي الضفــة الغربيــة، و204.2 
مليــون م3 فــي قطــاع غــزة(، موزعــة حســب المصــادر التاليــة: الضــخ مــن اآلبــار الجوفيــة12  )69.2%(، المشــتراة مــن شــركة 
الميــاه اإلســرائيلية )ميكــوروت( )20.1%(، تدفــق ميــاه الينابيــع )9.7%(، ميــاه شــرب محــالة )1.0%()انظــر جــدول 6-1(13.
تبلــغ حصــة القطــاع المنزلــي 54.4% مــن مجمــل الميــاه المتاحــة ســنوياً، ولكــن نســبة مرتفعــة جــداً منهــا )37.5%( تهــدر علــى 

شــكل فاقــد )28.5% فــي الضفــة الغربيــة، و47.5% فــي قطــاع غــزة(.

جدول 1-6: كمية المياه المتاحة سنوياً حسب المنطقة والمصدر للعام 2019، مليون متر مكعب في السنة

الينابيعاآلبارالمنطقة/المصدر
مياه شرب 

محالة

مشتراة من شركة 

المياه اإلسرائيلية
المجموع

71.7213.4 -101.140.6الضفة الغربية

4.112.5204.2- 187.6غزة

288.740.64.184.2417.6فلسطين

المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني )2021(. جداول المياه في فلسطين. سلطة المياه الفلسطينية، 2019.
 نظام معلومات المياه، بيانات غير منشورة  

المياه السطحية

يوجــد عــدد محــدود مــن مصــادر الميــاه الســطحية فـــي الضـــفة الغربيــة، وثالثــة مصــادر فــي قطــاع غــزة، تــم تجفيــف اثنيــن منهــا )وادي بيــت 
حانــون ووادي غــزة( نتيجــة اســتغالل االحتــالل للميــاه فــي مناطــق التدفــق الطبيعــي، والثالــث )وادي الســلقا( قليــل الميــاه بســبب شــح المطــر14 
يمثــل نهــر األردن المصــدر الرئيســي الدائــم للميــاه الســطحية فــي الضفــة الغربيــة، ولكــن االحتــالل يســتغله ألغــراض الــري وإمــدادات الميــاه 

المنزليــة، ويمنــع الفلســطينيين مــن اســتغالله أو حتــى الوصــول إليــه.

تتدفــق الميــاه الســطحية، أيضــاً، فــي وديــان الضفــة الغربيــة، ولكــن ألســابيع قليلــة فــي العــام، وتكــون، بالعــادة، علــى هيئــة فيضانــات ســريعة 
مؤقتــة يصعــب جمعهــا أو اســتغاللها. يبلــغ المعــدل العــام الســنوي طويــل األمــد لتدفــق ميــاه الفيضانــات فــي األوديــة فــي الضفــة الغربيــة حوالــي 

المصادر: سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية، )2019(. رام هللا، فلسطين، والجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، )2019(. قاعدة بيانات التجارة الخارجية   10
2018. رام هللا، فلسطين والجهازالمركزي لإلحصاء الفلسطيني، )2019(. سلسلة المسوح االقتصادية )2018(. رام هللا، فلسطين.

11  https://www.btselem.org/gap-water-consumption-between-palestinians-and-israelis
ال تشمل الكميات المستخرجة من اآلبار غير المرخصة في قطاع غزة، حيث تقدر كميات الضخ اآلمن وطاقة الحوض السنوية المستدامة بـ 50-60 مليون م3 فقط من   12
أصل 198.6 مليون م3 يتم ضخها سنوياً، حيث إن أكثر من 100 مليون م3 منها مستخرجة من المياه العائدة من البحر من خالل ما يعرف بظاهرة تداخل مياه البحر.

13  https://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/water%20tables%202019.pdf
14 http://www.pwa.ps/userfiles/server/policy/stra_solid.pdf
 http://pwa.ps/ar_page.aspx?id=ZftsFfa2719158321aZftsFf
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165 مليــون متــر مكعــب ســنوياً.15 يتــم اســتخدام نحــو مليــون متــر مكعــب ســنوياً فقــط مــن تدفقــات الميــاه فــي األوديــة، مــن خــالل العديــد مــن 
البــرك الزراعيــة فــي وادي األردن، إضافــة إلــى ســدود صغيــرة الحجــم فــي منطقتــي العوجــا والفارعــة.16

المياه الجوفية17

تشــكل الميــاه الجوفيــة، وبخاصــة عــن طريــق اآلبــار والينابيــع، المصــدر الرئيســي إلمــدادات الميــاه فــي فلســطين. وتغــذي األمطــار مصــادر 
الميــاه الجوفيــة المتجــددة بنحــو 675-794 مليــون متــر مكعــب ســنوياً فــي الضفــة الغربيــة، ونحــو 55-60 مليــون متــر مكعــب ســنوياً فــي 
ــدل  ــى مع ــاداً عل ــى أخــرى اعتم ــنة إل ــن س ــة م ــات الجوفي ــى الخزان ــة إل ــة الواصل ــدل التغذي ــف مع قطــاع غــزة )انظــر جــدول 1-7(. ويختل
ــة  ــي معــدالت التغذي ــاً ف ــة وتركيبهــا دوراً مهم ــة الترب ــي ونوعي ــا يلعــب الغطــاء النبات ــة، كم ــه الزمني األمطــار، وشــدة الهطــول، وطــول فترت

ــة. ــات الجوفي ــى الخزان ــة إل الواصل

الحصـــة الفلســـطينية مـــن مصـــادر الميـــاه الجوفيـــة فـــي الضفـــة الغربيـــة حســـب اتفاقيـــة أوســـلو هــــي 118 مليــــون متر مكعب سنوياً، وقــــد 
بلغــــت كميــــة الميــــاه المتاحــــة مــن الميــاه الجوفيــة فــــي العــــام 2019 نحــو 101.4 مليــون متــر مكعــب، منها حوالــي 40 مليــون متر مكعب 
لــري115,000 دونــم مــن األراضــي الزراعيــة، و40 مليــون متــر مكعــب لالســتهالك المنزلــي والصناعــي، ونســبة كبيــرة تذهــب كفاقــد.18

جدول 1-7: تقدير كميات تغذية طبقات المياه الجوفية الرئيسية، مليون متر مكعب في السنة

طبقة المياه الجوفية

حجم التغذية 

الجوفية 

2016/2015

معدل التغذية على 

المدى الطويل

المياه المستخرجة 

2019

12536.9-197 144الحوض الغربي

31833.3-420 251الحوض الشمالي الشرقي

13531.2-197 92الحوض الشرقي

578101.4-814 487إجمالي الضفة الغربية

5588.1-7660إجمالي قطاع غزة -الحوض الساحلي

المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني )2021(. جداول المياه في فلسطين. سلطة المياه الفلسطينية، 2019.
 نظام معلومات المياه، بيانات غير منشورة.

المياه غير التقليدية19

هنــاك ثــالث محطــات رئيســية لتحليــة الميــاه فــي قطــاع غــزة بقــدرة إنتاجيــة كليــة تصــل إلــى نحــو 22,000 متــر مكعــب يوميــاً، أو 
نحــو 7.5 مليــون متــر مكعــب ســنوياً، وجميعهــا تســتخدم اآلبــار الجوفيــة الشــاطئية. ويمتلــك القطــاع الخــاص حوالــي 125 وحــدة 
تحليــة صغيــرة ذات قــدرة إنتاجيــة قليلــة، مــن 5 إلــى 50 متــراً مكعبــاً يوميــا. كمــا تديــر مصلحــة ميــاه بلديــات الســاحل فــي خــان 
يونــس، وديــر البلــح، ورفــح، ثمانــي محطــات صغيــرة لتحليــة الميــاه الجوفيــة بقــدرة إنتاجيــة إجماليــة تبلــغ مليــون متــر مكعــب فــي 

الســنة، والتــي يتــم خلطهــا بميــاه اآلبــار قبــل توزيعهــا.20 

15 http://pwa.ps/ar_page.aspx?id=m1i5Xia2706785532am1i5Xi
16 http://www.pwa.ps/userfiles/server/policy/stra_solid.pdf
17 http://pwa.ps/ar_page.aspx?id=LuBJw9a2707737285aLuBJw9
 https://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/water%20tables%202019.pdf
18 http://palestinecabinet.gov.ps/WebSite/Upload/Dments/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D

8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9
%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A9%202021_2023.pdf
ســلطة الميــاه الفلســطينية، 2016. الخطــة االســتراتيجية وخطــة العمــل لقطــاع الميــاه الوطنــي الفلســطيني )2017-2022( ومكتــب رئيــس الــوزراء، 2020.   19

ــاه )2023-2021(. ــة للمي ــة للتنمية–االســتراتيجية القطاعي الخطــة الوطني
20 http://www.pwa.ps/userfiles/server/policy/stra_solid.pdf
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إضافة إلى محطات التحلية، هنـــاك العديـــد مـــن المشـــاريع إلعادة اســـتخدام ميـــاه الصـرف الصحـي المعالجـة فـــي الضفـة الغربيـة 
وقطـــاع غـــزة مثـــل مشـــاريع إعادة اسـتخدام الميـــاه فـي جنيـن وأريحـا ورفـح، وتبلـغ كميـات الميـاه المعالجـة التـي يتـم اسـتخدامها 

فـــي الزراعـــة حوالـــي مليونَْي متر مكعب ســنوياً.

شركة المياه اإلسرائيلية

تضطــّر الّســلطة الوطنيــة الفلســطينية إلــى شــراء كميــات متزايــدة مــن الميــاه مــن شــركة “مكــوروت” اإلســرائيلية بســبب تزايــد 
الطلــب، وعــدم القــدرة علــى اســتخراج كميــات ميــاه أكبــر مــن اآلبــار والينابيــع بســبب السياســات اإلســرائيلية. وتفيــد بيانــات الجهــاز 
المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني بــأن الســلطة اشــترت مــن شــركة “مكــوروت” اإلســرائيلية 84.2 مليــون متــر مكعــب مــن الميــاه 
فــي العــام 2019، خصــص منهــا 71.7 مليــون متــر مكعــب للضفــة الغربيــة، و12.5 مليــون متــر مكعــب لقطــاع غــزة.21  ويشــكل 

هــذا زيــادة بنحــو 39.6% مقارنــة بالعــام 2010، أي حوالــي 29.4% فــي الضفــة الغربيــة، و155.1% فــي قطــاع غــزة.

استهالك المياه  2-6-1

حصــة الفــرد مــن الميــاه المســتهلكة مــن قبــل القطــاع المنزلــي فــي فلســطين تبلــغ 81.9 لتــر للفــرد يوميــاً، بواقــع 85.6 لتــر للفــرد يوميــاً 
فــي الضفــة الغربيــة و77.0 لتــراً للفــرد يوميــاً فــي قطــاع غــزة. تعكــس هــذه األرقــام عجــزاً فــي تغطيــة االســتخدام المنزلــي مــن الميــاه 
يبلــغ 64.0 مليــون م3 فــي الضفــة الغربيــة، و53.8 مليــون م3 فــي قطــاع غــزة، هــذا علــى افتــراض أن الفــرد بحاجــة إلــى 150 لتــراً 
يوميــاً مــن الميــاه حســب توصيــات منظمــة الصحــة العالميــة )انظــر جــدول 1-8(. مــن المتوقــع أن يتســع العجــز فــي تغطيــة االســتخدام 

المنزلــي مــن الميــاه بســبب النمــو الســكاني والتحضــر.

جدول 1-8: كمية المياه المطلوبة والمزودة والمستهلكة والعجز في تغطية االستخدام المنزلي
 حسب المنطقة كما في العام 2019 )مليون متر مكعب في السنة(2019

المنطقة
المياه 

المطلوبة

المياه 

المزودة

المياه 

المستهلكة

الفاقد 

الكلي

العجز لتغطية 

االستخدام 

المنزلي

العجز الحقيقي في 

تغطية االستخدام 

المنزلي

149.2119.285.234.030.064.0الضفة الغربية

110.6108.156.851.32.553.8قطاع غزة

259.8227.3142.085.332.5117.8فلسطين

ــام  ــطينية، 2019. نظ ــاه الفلس ــلطة المي ــطين. س ــي فلس ــاه ف ــداول المي ــطيني )2021(. ج ــاء الفلس ــزي لإلحص ــاز المرك ــدر: الجه المص
ــورة.  ــر منش ــات غي ــاه، بيان ــات المي معلوم

فــي العــام 2019، تــم ضــخ 150.9 مليــون م3 مــن اآلبــار الجوفيــة لالســتخدام الزراعــي، معظمهــا فــي قطــاع غــزة )64.3%(.22  والزراعــة 
ــاه  ــة كميــات المي ــاه.23  وبســبب قل ــاه فــي قطــاع غــزة، حيــث تتطلــب حوالــي 60% مــن إجمالــي إمــدادات المي هــي المســتهلك الرئيســي للمي

المتاحــة للمزارعيــن الفلســطينيين، فــإن 6.8% فقــط مــن األراضــي المزروعــة فــي الضفــة الغربيــة تـُـروى. 24

في العام 2017، استهلكت المنشآت االقتصادية نحو 59 مليون م3 من المياه، 41 مليون م3 في الضفة الغربية، و18 مليون م3 في قطاع غزة.25 

21 https://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/water%20tables%202019.pdf
22 https://www.pcbs.gov.ps/statisticsIndicatorsTables.aspx?lang=ar&table_id=613
23 http://pwa.ps/userfiles/server/%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82/%D8%A8%D8%B1%D

9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9%20
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%AA%D8%AD%
D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87.pdf

24 https://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book1818.pdf
25 https://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2323.pdf
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1-6-3 مستوى الخدمة والتغطية

علــى الرغــم مــن أن غالبيــة األســر الفلســطينية متصلــة بشــبكة ميــاه عامــة )93.3%(، فإنــه ال توجــد ميــاه كافيــة لتوفيــر الميــاه الجاريــة علــى 
ــاً يصــل ألســابيع، وبخاصــة بالصيــف، مــا  ــاه، وأحيان ــام األســبوع. ويعانــي الفلســطينيون مــع انقطــاع مســتمر فــي المي مــدار الســاعة طــوال أي
ــة احتياجاتهــم األساســية. كمــا  ــة )بواســطة الشــاحنات( لتلبي ــة التكلف ــاه عالي ــكات المي ــى االســتثمار فــي مرافــق التخزيــن واســتخدام تن يدفعهــم إل
ــات الموجــودة فــوق أســطح منازلهــم بســبب ضعــف الضغــط فــي الشــبكة. ويــؤدي  ــة الخزان ــة لتعبئ ــد مــن األســر مضخــات تقوي تســتخدم العدي

توزيــع الميــاه علــى فتــرات متقطعــة إلــى تدهــور الشــبكة بمعــدل أســرع، مــا يقلــل مــن عمرهــا االفتراضــي.26 

تقريبــاً 48% مــن التجمعــات الســكانية فــي فلســطين أشــارت إلــى وجــود مشــتركين بحاجــة إلــى خدمــة التزويــد بالميــاه عــن طريــق التنــكات.27  
ويعانــي 291 مــن أصــل 557 تجمعــاً ســكانياً مــن انقطــاع الميــاه، فيمــا يعانــي 221 تجمعــاً مــن وجــود مناطــق غيــر مخدومــة يوميــاً بالميــاه، 
وأكثــر مــن 49 تجمعــاً ســكانياً )جميعهــا فــي الضفــة الغربيــة( ال يتوفــر لديهــا شــبكة ميــاه عامــة. وعلــى مســتوى المنشــآت االقتصاديــة، حصــل 

81% علــى الميــاه مــن خــالل شــبكة ميــاه فــي العــام 2017، بواقــع 85.2% فــي الضفــة الغربيــة و72.3% فــي قطــاع غــزة. 28

أمــا مــن ناحيــة جــودة الميــاه المنزليــة، فقــد وصفتهــا 61.1% مــن األســر الفلســطينية بالجيــدة، مقابــل 13.1% تجدهــا ســيئة. كمــا يعانــي 237 
تجمعــاً مــن تهالــك شــبكات الميــاه وقدمهــا، و111 تجمعــاً مــن تلــوث الميــاه، و121 تجمعــاً مــن ملوحــة الميــاه وفاقــد الميــاه وارتفــاع األســعار.29  
وجــودة الميــاه متدنيــة، وبخاصــة فــي قطــاع غــزة، حيــث ال تعد الميـــاه التـــي توفرهـــا الشـــبكة مناســـبة ألغراض الشــرب، وذلك بســـبب احتوائهـــا 
علـــى نســـبة عاليـــة مـــن الكلوريـــد والنتـــرات )التـــي تتجـــاوز حـدود المســـموح بـه فـي ميـــاه الشـرب(. ويعتمـــد معظـم سـكان غـــزة علـى الميـاه 
الجوفيـــة المحــالة ألغــراض االســتخدام المنزلــي. أمــا مــن حيــث النوعيــة، فــإن 97% مــن كميــة الميــاه التــي يتــم ضخهــا مــن الحــوض الســاحلي 
ســنوياً، ال تتوافــق مــع معاييــر منظمــة الصحــة العالميــة، وأربعــة مــن كل خمســة فلســطينيين فــي غــزة، يشــترون ميــاه الشــرب مــن بائعيــن غيــر 

منظميــن.30  ويــؤدي اســتهالك الميــاه الملوثــة إلــى ارتفــاع معــدالت انتقــال األمــراض التــي تنقلهــا الميــاه.

التكلفة واألسعار  4-6-1

تكلفــة الميــاه فــي فلســطين مرتفعــة، وتشــكل عبئــاً ماديــاً علــى األســر، وبخاصــة الفقيــرة وغيــر المقتــدرة. وتبلــغ حصــة الميــاه مــن متوســط دخــل 
ــي ظــل تراجــع الوضــع االقتصــادي لألســر  ــاً.31  وف ــول عالمي ــار المقب ــة نحــو 8%؛ أي ضعــف المعي ــة الغربي ــي الضف األســرة الفلســطينية ف
ــة تحصيــل فواتيــر الخدمــات التــي يحصــل عليهــا المواطنــون. ومــع ذلــك، فــإن  ــى الدفــع مــن إمكاني الفلســطينية، تقــوض القــدرة المحــدودة عل
المســتهلكين الفقــراء غيــر المتصليــن بشــبكة ميــاه هــم مــن يدفعــون أعلــى التكاليــف، التــي تصــل إلــى أكثــر من17%مــن دخــل األســرة.)يوضح 
الجــدول 1-9( متوســطات أســعار المســتهلك لتعرفــة الميــاه حســب المنطقــة خــالل العــام 2019، الــذي يكشــف عــن تبايــن عــاٍل مــا بيــن الضفــة 

الغربيــة وقطــاع غــزة ناتــج عــن اعتمــاد الضفــة الغربيــة، بشــكل كبيــر، علــى الميــاه المســتوردة مــن إســرائيل.

جدول 1-9: متوسطات أسعار المستهلك لتعرفة المياه حسب المنطقة كما في العام 2019 )شيكل(

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطينالوصف

2.983.251.39تعرفة المياه لفئة االستهالك )0-5( متر مكعب/شهر

2.963.281.19تعرفة المياه لفئة االستهالك )5.1-10( متر مكعب/ شهر

3.423.91تعرفة المياه لفئة االستهالك )10.1-20( متر مكعب/شهر

المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2019. مسح أسعار المستهلك، 2019. رام هللا – فلسطين.

26 http://www.pwa.ps/userfiles/server/policy/stra_solid.pdf
27 https://www.pcbs.gov.ps/site/lang__ar/1039/default.aspx?lang=ar
28 https://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2323.pdf
29 https://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/Local%2010A.htm
30 https://www.unicef.org/sop/media/226/file/Desalination%20in%20Gaza.pdf

31  المرجع السابق نفسه.
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أزمة المياه  5-6-1

ســيطرة االحتــالل اإلســرائيلي علــى مصــادر الميــاه مــن خــالل االتفاقيــات الظالمــة المجحفــة بحــق الفلســطينيين والقــوة العســكرية، 
وانتهاكاتــه وإجراءاتــه التعســفية، خنقــت وأنهكــت الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، وخلقــت أزمــة دائمــة فــي قطــاع الميــاه. وتضطــر 
الســلطة إلــى شــراء الميــاه مــن شــركة ميكــوروت اإلســرائيلية بتكلفــة عاليــة، والفلســطينيون يعانــون مــن شــح الميــاه وانقطاعهــا 
ــع  ــا، ويمن ــة، ويســتغل 90% منه ــة الغربي ــي الضف ــة المشــتركة ف ــاه الجوفي ــى مصــادر المي ــالل يســيطر عل المســتمر، ألن االحت
ــدرة  ــاه نهــر األردن المق ــراً، ويحــرم الفلســطينيين مــن حقوقهــم مــن مي ــى 140 مت ــد عمقهــا عل ــار يزي ــر آب الفلســطينيين مــن حف
بنحــو 250 مليــون متــر مكعــب ســنوياً.32  كمــا يمــارس االحتــالل اإلســرائيلي انتهــاكات جمــة للضغــط علــى الجانــب الفلســطيني. 
ــالت  ــع ناق ــة، ومن ــار الفلســطينية، وهــدم المنشــآت المائي ــاه، ومصــادرة اآلب ــع أســعار المي ــي رف ــت هــذه الممارســات ف ــد تمثل وق
الميــاه الفلســطينية مــن العبــور إلــى المــدن والقــرى، وإغــالق المســتوطنين لخطــوط الميــاه الخارجــة مــن اآلبــار، وامتنــاع الشــركة 
اإلســرائيلية المســؤولة عــن خطــوط الميــاه عــن القيــام بأيــة إصالحــات الزمــة. إضافــة إلــى ذلــك، تقيــد أنظمــة التصاريح اإلســرائيلية 
فــي الضفــة الغربيــة تخطيــط وتطويــر البنيــة التحتيــة الفلســطينية للميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة، حيــث ال يمنــح االحتــالل 
التراخيــص الالزمــة إلقامــة مشــاريع مائيــة، وبخاصــة فــي المنطقــة المســماة “ج”، ويقيـّـد حفــر اآلبــار، وتعميقهــا، وإعــادة تأهيلهــا.33

اتفــاق أوســلو المرحلــي حــّدد حصــة الفلســطينيين مــن اســتخراج الميــاه عنــد مســتويات 1995، ولــم يــراعِ النمــو الســكاني أو تزايــد 
الطلــب علــى الميــاه. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، ال يتوفــر للفلســطينيين ســوى نحــو15% مــن ســعة التغذيــة لشــبكة الميــاه فــي الضفــة 
الغربيــة، أي75% فقــط مــن المســتويات المخصصــة لهــم حســب اتفــاق أوســلو.34  فــي المقابــل، يســتخرج االحتــالل مــن اآلبــار 
ــه فــي اتفاقيــة أوســلو. وقــد أدى االســتخراج المفــرط، إلــى جانــب انخفــاض  الجوفيــة أكثــر مــن 1.8 ضعــف الحصــة المحــددة ل

التغذيــة، إلــى مخاطــر علــى طبقــات الميــاه الجوفيــة وتراجــع فــي الميــاه المتاحــة للفلســطينيين علــى الرغــم مــن تنامــي الطلــب.35

ــاه  ــة بالمي ــاه الجوفي ــوث المي ــاه ونقلهــا، وبســبب ثل ــة المي ــة الالزمــة لتحلي ــر الطاق ــي غــزة بســبب عــدم توف ــاه ف ــم أزمــة المي تتفاق
ــم اســتنزافه بحجــم أكبــر ممــا هــو  ــد المتوفــر فــي غــزة، الحــوض الجوفــي الســاحلي، يت ــاه الطبيعــي الوحي العادمــة. مصــدر المي
مســتدام علــى المــدى الطويــل )بأكثــر مــن 100 مليــون م3 ســنوياً مــن الحــد(، ويتأثــر الخــزان الجوفــي بالملوثــات الناتجــة عــن 
تســرب ميــاه البحــر وميــاه الصــرف الصحــي واألســمدة.36  ويــدرك كل مــن المجتمــع الدولــي والــدول المانحــة حجــم األزمــة فــي 
ــة،  ــاه وطاق ــى االحتياجــات األساســية للســكان مــن مي ــي حت ــذ والمخطــط لتنفيذهــا ال تلب ــد التنفي قطــاع غــزة، ولكــن المشــاريع قي

ــم مــن األزمــة.37 ــى القطــاع تفاق ــة عل ــداءات االحتــالل المتتالي واعت

يُعــد الفاقــد، أيضــاً، مــن المشــاكل التــي تســبب أزمــة فــي قطــاع الميــاه. فحوالــي 85.3 مليــون متــر مكعــب؛ أي مــا يعــادل %37.5 
مــن إمــدادات الميــاه، تذهــب كفاقــد. كمــا أن ثلــث كميّــة الميــاه المــزّودة مــن الشــركة اإلســرائيلية يضيــع ســدى حيــث يتســرب مــن 
ــة، وكذلــك تــردي شــبكة الميــاه  األنابيــب بســبب تــردي حالــة شــبكة الميــاه الموصلــة بيــن البلــدات الفلســطينيّة فــي الضفــة الغربيّ
الداخليــة فــي المــدن والقــرى. وقــد أعــدت الســلطة الفلســطينية خططــاً إلصــالح شــبكات الميــاه هــذه، التــي تمــّر بالضــرورة فــي 

المنطقــة المســماة “ج”، إال أن إســرائيل ترفــض الموافقــة عليهــا.38

32 https://documents1.worldbank.org/curated/en/775491468139782240/pdf/476570SR0P11511nsRepor-
t18Apr2009111.pdf

33 https://www.btselem.org/water
34 https://itrc.ouce.ox.ac.uk/wp-content/PDFs/PalestineFTA_online.pdf

حسب اتفاقية أوسلو، يحصل الفلسطينيون على ُخمس “اإلمكانات المقدرة” لطبقات المياه الجوفية التي تشكل المصدر الرئيسي للمياه في كل من الضفة الغربية وإسرائيل.
35 https://documents1.worldbank.org/curated/en/775491468139782240/pdf/476570SR0P11511nsRepor-

t18Apr2009111.pdf 
36 https://documents1.worldbank.org/curated/en/775491468139782240/pdf/476570SR0P11511nsRepor-

t18Apr2009111.pdf
37 https://www.itrc.org.uk/wp-content/PDFs/PalestineFTA_online.pdf
38 https://www.btselem.org/arabic/water
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بلــغ حجــم القــوة البشــرية فــي فلســطين 3,257.6 ألــف شــخص نهايــة الربــع الثالــث 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(، فقــد شــهدت ارتفاعــاً فــي الربــع الثالــث مــن العــام 2021 بنحــو 
ــه مــن العــام  ــع المناظــر ل ــة مــع الرب ــع الســابق، وارتفاعــاً بنســبة 9% مقارن ــة مــع الرب ــي 44.4 ألــف شــخص( مقارن 3.2% )حوال
2020، لتصــل إلــى حوالــي 1,427 ألــف شــخص. وقــد ارتفعــت نســبة المشــاركة فــي هــذا الربــع بمقــدار 1.1 نقطــة مئويــة مقارنــة مــع 
الربــع الســابق )نســبة القــوى العاملــة إلــى القــوة البشــرية(، إذ بلغــت فــي الربــع الثالــث مــن العــام 2021 نحــو 43.8% علــى مســتوى 
فلســطين )الذكــور واإلنــاث(، كمــا ارتفعــت بمقــدار 2.4 نقطــة مئويــة بالمقارنــة مــع الربــع المناظــر مــن العــام 2020. ويوّضــح الشــكل 

2-1 العالقــة بيــن متغيــرات القــوة البشــرية وعــدد العامليــن مــع عــدد الســكان الكلــي نهايــة الربــع الثالــث مــن العــام 2021.

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

توزيع العمالة

ــى  ــل إل ــن، ليص ــن المتالحقي ــن الربعي ــل( بي ــف عام ــي 20.4 أل ــو 2% )حوال ــاً بنح ــطين ارتفاع ــي فلس ــن ف ــدد العاملي ــهد ع ش
1,036.0 ألــف عامــل. ويعــود ســبب هــذا االرتفــاع، بشــكل رئيســي، إلــى ارتفــاع عــدد العامليــن فــي الضفــة الغربيــة بنســبة %5 
)بمقــدار 32.6 ألــف عامــل(، بالمقابــل انخفــض عــدد العامليــن فــي قطــاع غــزة بنســبة 4.2% )11 ألــف عامــل(، وانخفــض عــدد 

العامليــن فــي إســرائيل والمســتعمرات بنســبة 0.8% )1,200 عامــل(.

تــوزع العاملــون فــي الربــع الثالــث مــن العــام 2021 حســب مــكان العمــل بيــن 61.8% فــي الضفــة الغربيــة، و24.2% فــي 
ــا  ــل(. أّم ــح عم ــون تصاري ــم ال يحمل ــل، 27% منه ــف عام ــو 145 أل ــتعمرات )نح ــرائيل والمس ــي إس ــزة، و14% ف ــاع غ قط
حســب قطــاع العمــل، فــإّن نحــو خمــس العامليــن فــي الربــع الثالــث قــد عملــوا فــي القطــاع العــام )21% فــي الربــع الثانــي مــن 
العــام 2021(، و61.8% فــي القطــاع الخــاص )61%فــي الربــع الثانــي مــن العــام 2021(، وحوالــي 17.7% فــي إســرائيل 
والمســتعمرات والقطاعــات األخــرى )18%فــي الربــع الثانــي مــن العــام 2021(.40 وتركــز العاملــون فــي الضفــة الغربيــة فــي 
ــي قطــاع غــزة(، مقابل15.2%للقطــاع العــام )نحــو  ــن )نحــو 55.6% ف ــي العاملي القطــاع الخــاص بنســبة 63.8% مــن إجمال
ــى  ــي قطــاع غــزة إل ــي القطــاع الخــاص ف ــن ف ــاض نســبة العاملي ــي انخف ــس ف ــي قطــاع غــزة(. ويعــود الســبب الرئي 37.1% ف

مصدر األرقام في هذا القسم: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 2021، مسح القوى العاملة، رام هللا- فلسطين.  39
40  القطاعات األخرى تشمل المؤسسات األهلية، والمؤسسات غير الهادفة للربح.
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تــردي األوضــاع االقتصاديــة واالجتماعيــة التــي يعانــي منهــا قطــاع غــزة بســبب الحصــار اإلســرائيلي المفــروض عليهــا منــذ العــام 
2006، وهــذا، بــدوره، 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 الثالث
 من العام 2021 )نسبة مئوية%(

00

2200

4400

6600

8800

110000

AAxxiiss  TTiittllee

بالمجمــل، شــهد عــدد العامليــن فــي الســوق المحلــي )الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة( ارتفاعــاً بنســبة 2.5% خــالل الربــع الثالــث مــن العــام 2021 
مقارنــة مــع الربــع الســابق، وقــد تبايــن هــذا االرتفــاع علــى صعيــد األنشــطة االقتصاديــة، فلقــد شــهدت بعــض األنشــطة االقتصاديــة ارتفاعــاً فــي 
عــدد العامليــن، فيمــا شــهد بعضهــا اآلخــر تراجعــاً فــي عددهــم؛ إذ انخفــض عــدد العامليــن فــي نشــاط التجــارة والمطاعــم والفنــادق بنســبة %2.0، 
وفــي نشــاط الزراعــة بنســبة 12.6%، فــي حيــن ارتفــع عــدد العامليــن فــي نشــاط الصناعــة التحويليــة بنســبة 10.7%، وفــي نشــاط التشــييد 

والبنــاء بنســبة 8.1%، وفــي كل مــن أنشــطة النقــل والتخزيــن واالتصــاالت بنســبة 10.7%، وفــي أنشــطة الخدمــات بنســبة %2.8.

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

النشاط االقتصادي

قطاع غزةالضفة الغربية
إسرائيل 

والمستعمرات 

فلسطين )ال يشمل العاملين 

في إسرائيل والمستعمرات(

الربع 

الثاني 

2021

الربع 

الثالث 

2021

الربع 

الثاني 

2021

الربع 

الثالث 

2021

الربع 

الثاني 

2021

الربع 

الثالث 

2021

الربع 

الثاني 

2021

الربع الثالث 

2021

7.76.86.34.76.65.97.36.2الزراعة والصيد والحراجة

14.515.05.26.612.012.411.712.7محاجر وصناعة تحويلية

14.315.13.02.363.866.210.911.5البناء والتشييد

25.524.321.720.712.310.524.423.3التجارة والمطاعم والفنادق

5.15.78.28.61.61.26.16.5النقل والتخزين واالتصاالت

32.933.155.657.13.73.839.639.8خدمات وغيرها

100100100100100100100100المجموع
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يظهــر الجــدول 2-1، 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 )15.0%فــي الضفــة الغربيــة، مقابــل 6.6% فــي قطــاع 
غــزة(، يقابلــه ارتفــاع نســبة التشــغيل فــي قطــاع الخدمــات فــي قطــاع غــزة )57.1% فــي قطــاع غــزة، مقابــل 33.1% فــي الضفــة 
الغربيــة(. كمــا تشــير األرقــام إلــى التدنــي الكبيــر فــي نســبة العامليــن فــي البنــاء والتشــييد فــي قطــاع غــزة )نحــو 2.3%(، 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(.

أمــا توزيــع العامليــن حســب الحالــة العمليــة، فنالحــظ ارتفاعــاً فــي عــدد العامليــن الذيــن يعملــون بأجــر بنســبة 5.5% )حوالــي 
39.3 ألــف عامــل( بيــن الربعيــن الثالــث والثانــي مــن العــام 2021. بالمقابــل، انخفــض عــدد العامليــن لحســابهم الخــاص 
)صاحــب عمــل ويعمــل لحســابه( بنســبة 5% )حوالــي 10.6 ألــف عامــل(، كمــا انخفــض عــدد العامليــن دون أجــر بنســبة 

17.9%)حوالــي 8.4 ألــف عامــل(.

البطالة

شــهد معــدل البطالــة فــي فلســطين خــالل الربــع الثالــث مــن العــام 2021 ارتفاعــاً بمقــدار 0.9 نقطــة مئويــة مقارنــة مــع الربــع 
الثانــي مــن العــام نفســه، بينمــا انخفــض بمقــدار 1.2 نقطــة مئويــة مقارنــة مــع الربــع المناظــر مــن العــام 2020، ليصــل 
ــة وقطــاع غــزة.  ــة الغربي ــن الضف ــة مــا بي ــن معــدل البطال ــى 27.3% )انظــر الجــدول 2-2(. يظهــر الجــدول 2-2 تباي إل
هــذا، وقــد شــهد معــدل البطالــة فــي الضفــة الغربيــة انخفاضــاً بمقــدار 2.2 نقطــة مئويــة فــي الربــع الثالــث مــن العــام 2021 
مقارنــة بالربــع الثانــي مــن العــام 2021، وانخفاضــاً بمقــدار4.0 نقطــة مئويــة مقارنــة مــع الربــع المناظــر مــن العــام 2020. 
ــع الثالــث مــن العــام 2021،  ــة فــي الرب ــدار 5.5 نقطــة مئوي ــة فــي قطــاع غــزة ارتفاعــاً بمق بالمقابــل، شــهد معــدل البطال

مقارنــة مــع الربــع الثانــي مــن العــام 2021، و1.6 نقطــة مئويــة عــن الربــع المناظــر مــن العــام الســابق.

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

الربع الثالث 2021الربع الثاني 2021الربع الثالث 2020المنطقة/الجنس

الضفة الغربية

15.814.311.0ذكور

32.328.531.5إناث

18.716.914.7المجموع

قطاع غزة

44.439.244.6ذكور

65.064.068.6إناث

48.644.750.2المجموع

فلسطين

24.922.622.4ذكور

44.142.346.6إناث

28.526.427.3المجموع

أما أبرز خصائص البطالة في فلسطين في الربع الثالث من العام 2021، فهي:

أن البطالــة متركــزة، بشــكل خــاص، بيــن الشــباب، إذ بلــغ معدلهــا فــي الفئــة العمريــة )15-19 ســنة( نحــو 43.2%. أمــا فــي الفئــة العمريــة   )1
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)20-24 ســنة( فبلــغ نحــو 45.3%، وذلــك بالمقارنــة مــع 9.4% للفئــة العمريــة )45-49 ســنة(، و10.2% للفئــة العمريــة )50 فمــا 
فــوق(.41  هــذا يــدل علــى أّن نســبة كبيــرة مــن العاطليــن عــن العمــل هــم مــن الداخليــن الجــدد إلــى ســوق العمــل .

ــة عــدد  ــى محدودي ــدى الذكــور، ويعــود هــذا إل ــة ل ــر مــن معــدل البطال ــاث أكب ــدى اإلن ــة ل يوضــح الجــدول 2-2 أعــاله، أّن معــدل البطال  )2
القطاعــات االقتصاديــة المفتوحــة أمــام تشــغيل اإلنــاث مقارنــة بالذكــور، إذ يتركــز تشــغيل اإلنــاث فــي فلســطين فــي قطــاع الخدمــات بنســبة 

74.3%، بينمــا بلغــت نســبة الذكــور العامليــن فــي قطــاع الخدمــات نحــو %27.9.42
3(  تنخفـض البطالـة مـع ارتفـاع التعليـم فـي أوسـاط الذكـور، وعلـى العكس ترتفع مـع ارتفاع مسـتوى التعليم لدى اإلنـاث؛ إذ بلغ معـدل البطالة 
لـدى الذكـور الحاصليـن علـى تعليـم ابتدائـي نحـو 23.8%، ونحـو 20.8% للذكـور الحاصليـن علـى تعليمدبلـوم متوسـط فأعلـى، مقابل 
6.0% لإلنـاث الحاصـالت علـى تعليـم ابتدائـي، و52.0% لإلنـاث الحاصـالت علـى تعليـم دبلـوم متوسـط فأعلـى. ولكـن من 
المهـم التأكيـد علـى أّن ارتفـاع بطالـة اإلنـاث المتعلمـات يعـود علـى المعـدل المرتفـع بشـكل ملحـوظ فـي نسـبة مشـاركة ذوات 

التعليـم العالـي فـي سـوق العمـل مقارنـة بـذوات التعليـم المتدني.43 

األجور

اســتقر متوســط األجــر اليومــي للعامليــن كافــة فــي الربــع الثالــث مــن العــام 2021 عنــد قيمتــه نفســها فــي الربــع الثانــي مــن العــام 
2021 )137.8 شــيكل/يوم(. أمــا حســب مــكان العمــل، فارتفــع متوســط أجــر العامليــن فــي إســرائيل والمســتعمرات بمقــدار 1.5 
شــيكل، كمــا ارتفــع متوســط أجــر العامليــن فــي كل مــن الضفــة الغربيــة وفــي قطــاع غــزة بمقــدار 0.9 شــيكل لــكل منهمــا. ويخفــي 

متوســط األجــر فــي فلســطين )137.8 شــيكل/يوم( خــالل الربــع الثالــث 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 . 1
ــد أخــذ األجــر الوســيط عوضــاً عــن المتوســط؛ فاألجــر  ــر عن ــا تتســع الفجــوة أكث ــة. كم ــة الغربي ــي الضف متوســط األجــر ف
ــه يعبــر عــن المســتوى الــذي يحصــل نصــف العامليــن علــى أجــر أعلــى منــه،  الوســيط لــه داللــة أفضــل مــن المتوســط، ألنّ
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 33% 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، حيــث تُشــير األرقــام فــي الجــدول 2-3 إلــى أّن متوســط أجــر العامليــن اليومــي فــي إســرائيل والمســتعمرات )266.3 
شــيكل( تعــادل ضعــف متوســط أجــر العامليــن فــي الضفــة الغربيــة )125.6 شــيكل(، وأربعــة أضعــاف أجــر العامليــن فــي 

قطــاع غــزة )60.5 شــيكل(.

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

األجر الوسيط اليوميمتوسط األجر اليوميمكان العمل

125.6115.4الضفة الغربية

قطاع غزة
60.538.5

إسرائيل والمستعمرات
266.3250.0

المجموع
137.8115.4

من أجل معلومات أكثر عن بطالة الشباب، راجع الصندوق »مسح انتقال الشباب من التعليم إلى سوق العمل« في العدد 47 من المراقب االقتصادي.  41
من أجل معلومات أكثر، راجع الصندوق »اإلناث في سوق العمل الفلسطيني: لماذا مشاركتهن متدنية وبطالتهن أعلى؟« في العدد 51 من المراقب االقتصادي.  42

راجع الصندوق رقم 1 في العدد 53 من المراقب االقتصادي، الذي يوضح أّن ارتفاع بطالة اإلناث المتعلمات مقارنة بغير المتعلمات ليس بسبب تعليمهن، ولكن   43
بسبب االرتفاع الكبير في نسبة مشاركتهن في سوق العمل.
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شكل 2-3: متوسط ووسيط األجر اليومي للمستخدمين معلومي األجر في فلسطين )شيكل(

7700

8800

9900

110000

111100

112200

113300

114400

الحد األدنى لألجور

يبلــغ مســتوى الحــد األدنــى لألجــر الشــهري فــي فلســطين نحــو 1,450 شــيكالً. وتشــير األرقــام الصــادرة عــن الجهــاز المركــزي 
لإلحصــاء الفلســطيني للربــع الثالــث مــن العــام 2021، إلــى انخفــاض فــي نســبة العامليــن الذيــن يتقاضــون أجــراً شــهرياً أقــل مــن 
الحــد األدنــى لألجــور بمقــدار نقطــة مئويــة واحــدة، إذ بلغــت نســبة الذيــن يتقاضــون أجــراً شــهرياً أقــل مــن الحــد األدنــى لألجــور 
فــي الربــع الثالــث مــن العــام 2021 نحــو 28% )7% فــي الضفــة الغربيــة، مقابــل 83% فــي قطــاع غــزة(، بينمــا بلغــت نســبة 
الذيــن يتقاضــون أجــراً شــهرياً أقــل مــن الحــد األدنــى لألجــور فــي الربــع الثانــي مــن العــام 2021 نحــو 29% )8% فــي الضفــة 
الغربيــة، مقابــل 80% فــي قطــاع غــزة( وقــد بلــغ متوســط األجــر الشــهري الــذي يتقاضــاه العاملــون بأجــر أقــل مــن الحــد األدنــى 
لألجــور خــالل الربــع الثالــث مــن العــام 2021 نحــو 742 شــيكالً )1,110 شــواكل فــي الضفــة الغربيــة، مقابــل 654 شــيكالً فــي 
قطــاع غــزة(، مقابــل متوســط أجــر بلــغ 744 شــيكالً )1,142 شــيكالً فــي الضفــة الغربيــة، مقابــل 655 شــيكالً فــي قطــاع غــزة( 

خــالل الربــع الثانــي مــن العــام 2021.

ــي  ــراد ف ــة مــن 5 أف ــة مكون ــاق الشــهري لعائل ــغ متوســط اإلنف ــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، يبل بحســب إحصــاءات الجه
الضفــة الغربيــة حوالــي 1,602.85 دوالر؛ أي مــا يقــارب أربعــة أضعــاف الحــد األدنــى لألجــور، وهــذا بــدوره يعكــس الفجــوة 

الواســعة مــا بيــن متوســط الحــد األدنــى لألجــور الشــهري، والمســتوى المقبــول لضمــان حيــاة كريمــة لألســرة الفلســطينية.
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القسم الثالث: المالية العامة44

اإليرادات العامة

ــغ  ــاً، لتبل ــع الســابق تقريب ــد مســتوى الرب ــاً، عن ــة فعلي ــرادات المقاصــة المحول ــام 2021 اســتقرار إي ــث مــن الع ــع الثال شــهد الرب
نحــو 2.3 مليــار شــيكل، علمــاً أنــه لــم يتــم تحويــل أيــة مبالــغ مــن أمــوال المقاصــة خــالل الربــع المناظــر، نتيجــة ألزمــة إيــرادات 
المقاصــة خــالل العــام 2020. وشــكلت هــذه اإليــرادات نحــو 64.9% مــن إجمالــي اإليــرادات العامــة خــالل هــذا الربــع. وقــد 
ارتفعــت إيــرادات الجبايــة المحليــة خــالل الربــع الثالــث مــن العــام 2021 بنســبة 16.7%، و32.4%، مقارنــة بالربــع الســابق 
والمناظــر، علــى الترتيــب، لتبلــغ حوالــي 1.3 مليــار شــيكل )انظــر الشــكل 3-1(. أمــا المنــح والمســاعدات الخارجيــة، فــال تــزال 
فــي انخفــاض مســتمر، وهــي عنــد أدنــى مســتوياتها، لتبلــغ خــالل هــذا الربــع حوالــي 114 مليــون شــيكل فقــط، معظمهــا لدعــم 

المشــاريع التطويريــة )انظــر الجــدول 1-3(.

شكل 3-1: هيكل اإليرادات العامة )مليون شيكل(
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ونتيجــة لهــذه التطــورات، ارتفــع صافــي اإليــرادات العامــة والمنــح المتحصلــة خــالل الربــع الثالــث مــن العــام 2021 إلــى 3.7 
ــع المناظــر،45   ــار شــيكل خــالل الرب ــي 1.3 ملي ــع الســابق، وحوال ــار شــيكل خــالل الرب ــي 3.6 ملي ــة بحوال ــار شــيكل، مقارن ملي
لتشــكل نحــو 77.7% مــن اإلنفــاق العــام المســتحق علــى الحكومــة خــالل هــذا الربــع )أســاس االلتــزام(، مقارنــة بنحــو %81.7 
خــالل الربــع الســابق، و32.6% خــالل الربــع المناظــر. ويظهــر الجــدول 3-1 التراجــع المســتمر فــي حجــم المنــح والمســاعدات 

الخارجيــة، وبخاصــة تلــك الموجهــة لدعــم الموازنــة التــي انخفضــت بشــكل ملحــوظ خــالل األربــاع الســابقة.

44  مصدر البيانات في هذا الجزء هو: وزارة المالية، التقارير المالية الشهرية للعام 2021: العمليات المالية – اإليرادات والنفقات ومصادر التمويل )أيلول، 
2021(. هي بيانات أولية قابلة للتعديل والتنقيح.

ال بد من اإلشارة إلى أن حجم اإلرجاعات الضريبية خالل الربع الثالث من العام 2021 بلغ نحو 84.2 مليون شيكل مقارنة بنحو 69.7 مليون شيكل خالل الربع   45
السابق، و62.2 مليون شيكل خالل الربع المناظر.
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جدول 3-1: المنح والمساعدات الخارجية المقدمة للحكومة الفلسطينية )مليون شيكل(

البيان 
20202021

الربع الثالثالربع الثانيالربع األولالربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

246.1544.3278151097.64لدعم الموازنة

111.121.300000منح عربية

1355232781510984من الدول األخرى

38.6153.312113835.2112.5110.4التمويل التطويري

284.7697.639928935.2210.1114.4إجمالي المنح والمساعدات

النفقات العامة

ــع بنســبة  ــه ارتف ــع الســابق، إال أن ــة بالرب ــام 2021 بنســبة 2.1%، مقارن ــث مــن الع ــع الثال ــي خــالل الرب ــام الفعل ــاق الع انخفــض اإلنف
ــة  ــار شــيكل. وقــد انخفضــت األجــور والرواتــب بنســبة بســيطة 1.1% مقارن ــغ حوالــي 3.6 ملي ــع المناظــر، ليبل ــة بالرب 37%، مقارن
بالربــع الســابق، فيمــا جــاءت مرتفعــة بنســبة 44.3% مقارنــة بالربــع المناظــر، لتبلــغ حوالــي 1.8 مليــار شــيكل، علمــاً أن هــذا االرتفــاع 
جــاء نتيجــة عــدم تمكــن الحكومــة مــن تغطيــة جــزء كبيــر مــن نفقاتهــا خــالل الربــع المناظــر مــن العــام الســابق، نتيجــة توقــف تدفــق أمــوال 
المقاصــة خــالل تلــك الفتــرة. وانخفضــت نفقــات غيــر األجــور الفعليــة بنســبة 2% مقارنــة بالربــع الســابق، فيمــا ارتفعــت بنســبة %8.5 
مقارنــة بالربــع المناظــر، لتبلــغ حوالــي 1.4 مليــار شــيكل. وقــد بلــغ بنــد صافــي اإلقــراض خــالل هــذا الربــع حوالــي 288.2 مليــون 
شــيكل، مقارنــة بقيمــة 298.8 مليــون شــيكل خــالل الربــع الســابق. أمــا اإلنفــاق التطويــري الفعلــي، فقــد ارتفــع بنحــو 21.1%، مقارنــة 

بالربــع الســابق، إال أنــه انخفــض بنســبة 3.2%، مقارنــة بالربــع المناظــر، ليبلــغ حوالــي 128.9 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 الثالــث مــن العــام 2021، إلــى فائــض فــي الرصيــد الكلــي بعــد المنــح 
والمســاعدات الخارجيــة بحوالــي 48 مليــون شــيكل، أو مــا نســبته 0.4% مــن الناتــج المحلــي االســمي.46  إال أن هــذا الرصيــد ال يعكــس الوضــع 
الحقيقــي لماليــة الحكومــة، إذ بلــغ هــذا العجــز علــى أســاس االلتــزام حوالــي 1.2 مليــار شــيكل، أو مــا يعــادل نحــو 8.4% مــن الناتــج المحلــي 

تجدر اإلشارة إلى أن بيانات الناتج المحلي اإلجمالي هي بيانات أولية، وهي عرضة للتنقيح والتعديل.  46
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شكل 3-3: الرصيد الكلي بعد المنح والمساعدات نسبة إلجمالي الناتج المحلي االسمي )%(

--66..33

-5.1

-8.4

-10.0

-0.4
0.4

-12

-9

-6

-3

0

3

المتأخرات الحكومية

بلغـت المتأخـرات المترتبـة علـى الحكومـة خـالل الربـع الثالث من العـام 2021 حوالي 1,124.9 مليون شـيكل، منها نحو 710.2 مليون شـيكل 
متأخـرات غيـر األجـور، وحوالـي 186.6 مليون شـيكل متأخـرات األجور والرواتب، ومتأخـرات المدفوعات المخصصة حوالـي 146.7 مليون 
شـيكل، ومتأخـرات النفقـات التطويريـة بمـا يقـارب 55.4 مليـون شـيكل، فيمـا بلغـت متأخـرات اإلرجاعـات الضريبيـة حوالـي 26 مليـون شـيكل 

)انظـر الجدول 2-3(.

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

البيان
20202021

الربع 
األول

الربع 
الثاني

الربع 
الثالث

الربع 
الرابع

الربع 
األول

الربع 
الثاني

الربع 
الثالث

13.763.890.0100.426.0)4.3(30.9إرجاعات ضريبية

789.3106.1186.6)1,208.5(155.01,085.8485.2األجور والرواتب

209.0801.0825.1667.4658.9563.5710.2نفقات غير األجور

72.561.7111.9134.168.669.355.4النفقات التطويرية

97.28.147.11.4107.57.3146.7مدفوعات مخصصة

1,714.3846.61,124.9)341.8(564.61952.31,483.0إجمالي المتأخرات

دفعات متأخرات سلع 

وخدمات ونفقات 
239.7246.7344.2731.9263.7314393.6

1,450.6532.6731.3)1,073.7(324.91,705.61,138.9صافي المتأخرات

*األرقام بين أقواس هي أرقام سالبة

الدين العام الحكومي

ــة بالربــع  ــة الربــع الثالــث مــن العــام 2021، بنحــو 2.5%، و9.6% مقارن ــدوالر نهاي ارتفــع الديــن العــام الحكومــي مقومــاً بال
ــي %22  ــِكّالً حوال ــار شــيكل(، ُمَش ــار دوالر )مــا يعــادل 12.2 ملي ــي 3.8 ملي ــغ حوال ــى الترتيــب، ليبل الســابق والمناظــر، عل
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االســمي )انظــر الشــكل 3-3(مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي االســمي. إذ ارتفــع الديــن الحكومــي المحلــي بنحــو 3.6%، و%14.5، 
خــالل فتــرة المقارنــة نفســها، ليبلــغ حوالــي 2.5 مليــار دوالر. فيمــا اســتقر الديــن الحكومــي الخارجــي عنــد مســتوى الربــع الســابق 
)ارتفــاع بســيط بنحــو 0.4%(، ولكنــه ارتفــع بنســبة 1.5%، مقارنــة بالربــع المناظــر، ليبلــغ حوالــي 1.3 مليــار دوالر. وقــد بلغــت 
فوائــد الديــن المدفوعــة خــالل هــذا الربــع حوالــي 132.8 مليــون شــيكل، منهــا 130.9 مليــون شــيكل فوائــد مدفوعــة علــى الديــن 

المحلــي، ومــا يقــارب 1.9 مليــون شــيكل فوائــد مدفوعــة علــى الديــن الخارجــي )انظــر الجــدول 3-3(47.

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

البيان
20202021

الربع الربع الثانيالربع األول
الثالث

الربع 
الربع الثالثالربع الثانيالربع األولالرابع

1,597.31,786.92,157.32,324.72,231.12,384.92,471.1الدين الحكومي المحلي

1,583.11,772.22,099.12,262.32,171.02,323.32,408.8المصارف

14.214.758.262.460.161.662.3مؤسسات عامة

1,289.01,294.11,302.81,324.71,314.41,317.51,322.8الدين الحكومي الخارجي

2,886.33,081.03,460.13,649.43,545.53,702.43,793.9الدين العام الحكومي

نسبة الدين العام إلى الناتج 
22.0%21.0%20.9%23.5%21.7%20.9%17.3%المحلي االسمي

تجدر اإلشارة إلى أن هذه النسب تختلف عند احتساب األرقام بالشيكل، نتيجة أثر التغير في سعر الصرف. كما أن بيانات الناتج المحلي هي بيانات أولية قابلة   47
للتعديل.
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القسم الرابع: القطاع المالي

4-1 القطاع المصرفي48

ــاً، نهايــة الربــع الثالــث مــن العــام 2021، منهــا 323  بلــغ عــدد الفــروع والمكاتــب المصرفيــة فــي فلســطين 380 فرعــاً ومكتب
فــي الضفــة الغربيــة و57 فــي قطــاع غــزة. وتشــير بيانــات الميزانيــة المجّمعــة للمصــارف نهايــة هــذا الربــع إلــى نمــو موجــودات/
مطلوبــات المصــارف بنحــو 3.4% مقارنــة بالربــع الســابق، وبنحــو 14.5% مقارنــة بالربــع المناظــر مــن العــام 2020، لتصــل 
إلــى 21.3 مليــار دوالر. إذ ســجلت معظــم بنــود الموجــودات ارتفاعــات،49 وبخاصــة التســهيالت االئتمانيــة، والنقديــة، واألرصــدة 
لــدى ســلطة النقــد والمصــارف، إضافــة إلــى محفظــة األوراق الماليــة واالســتثمارات خــالل هــذه الفتــرات )انظــر الجــدول 1-4(.

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

البيان*   
20202021

الربع الثالثالربع الثانيالربع األولالربع الرابعالربع الثالث

18,625.019,886.220,059.920,624.421,321.6إجمالي األصول

9,894.010,078.710,150.610,350.710,473.7التسهيالت االئتمانية المباشرة

4,138.75,509.15,126.95,387.25,469.0األرصدة لدى سلطة النقد والمصارف

1,310.71,368.81,377.21,430.01,456.0محفظة األوراق المالية واالستثمارات

1,981.31,770.92,151.62,307.22,785.2النقدية والمعادن الثمينة

1,300.31,158.61,253.71,149.41,137.7الموجودات األخرى

18,625.019,886.220,059.920,624.421,321.6إجمالي الخصوم

14,061.915,138.315,182.415,726.516,224.6ودائع العمالء **

1,959.11,967.42,016.71,994.02,062.6حقوق الملكية

1,209.31,349.51,337.71,372.71,455.5أرصدة سلطة النقد والمصارف

499.3488.5564.51.7353.345المطلوبات األخرى

895.4942.5958.6994.11,035.6المخصصات واالهتالك
*البنود في الجدول هي باإلجمالي )تشمل المخصصات(.
** ودائع العمالء تشمل ودائع القطاعين الخاص والعام.

التسهيالت االئتمانية

واصلــت التســهيالت االئتمانيــة االرتفــاع خــالل الربــع الثالــث مــن العــام 2021، وبنســبة 1.2% و5.9%، مقارنــة بالربــع الســابق 
ــبة %22.7  ــاص بنس ــام والخ ــن الع ــن القطاعي ــة بي ــذه المحفظ ــت ه ــار دوالر. وتوزع ــغ 10.5 ملي ــب، لتبل ــى الترتي ــر عل والمناظ
و77.3% علــى الترتيــب، إذ ارتفعــت التســهيالت الممنوحــة للقطــاع العــام بنســبة 2.0% مقارنــة مــع الربــع الســابق، لتســجل 2.4 
مليــار دوالر، كمــا ارتفعــت التســهيالت الممنوحــة للقطــاع الخــاص بنســبة 1.0% خــالل فتــرة المقارنــة ذاتهــا، لتتخطــى 8 مليــارات 
ــع  ــي الرب ــع الجمهــور تراجعــت مــن 65.8% ف ــى ودائ ــة إل ــإن نســبة التســهيالت االئتماني ــى الرغــم مــن هــذا النمــو، ف دوالر.  وعل
الثانــي إلــى 64.6% فــي الربــع الحالــي، نتيجــة لنمــو ودائــع الجمهــور بوتيــرة أكبــر مــن النمــو فــي التســهيالت االئتمانيــة )%1.2 
للتســهيالت، 3.2% للودائــع(. كمــا شــكلت التســهيالت االئتمانيــة نحــو 60% مــن حجــم الناتــج المحلــي اإلجمالــي باألســعار الجاريــة.

وجــاء االرتفــاع فــي التســهيالت الممنوحــة للقطــاع الخــاص علــى المســتوى الربعــي مدفوعــاً بارتفــاع التســهيالت الممنوحــة لقطاعــات العقــارات 
واإلنشــاءات، والتجــارة، وقطــاع تمويــل الســلع االســتهالكية، وقطــاع التعديــن والصناعــة، وتطويــر األراضــي، إضافــة إلــى قطــاع تمويــل شــراء 

48  مصدر البيانات في هذا القسم: سلطة النقد الفلسطينية، تشرين الثاني 2021، الميزانية المجمعة للمصارف، قائمة األرباح والخسائر، وقاعدة بيانات سلطة النقد.
49  يذكر أن تراجع سعر صرف الدوالر مقابل الشيكل )نهاية الفترة( من 3.253 شيكل/دوالر في الربع الثاني ومن 3.444 شيكل/دوالر في الربع المناظر إلى 3.219 

شيكل/دوالر نهاية الربع الثالث 2021، قد أسهم في زيادة االرتفاع في بنود األصول/الخصوم مقومة بالدوالر خالل هذه الفترة، وبخاصة على المستوى السنوي، علمًا أن 
عملة الشيكل تستحوذ على نحو%42 من إجمالي أصول المصارف، ونحو%33 من خصومها.



30

ــن ســجلت  ــي حي ــي التســهيالت الممنوحــة للقطــاع الخــاص. ف ــن إجمال ــارب 77% م ــا يق ــى م ــذه القطاعــات عل ــث تســتحوذ ه الســيارات، حي
التســهيالت الممنوحــة للقطاعــات األخــرى تراجعــات متفاوتــة خــالل فتــرة المقارنــة ذاتهــا )انظــر الجــدول 2-4(.

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

البند
20202021

الربع الثالثالربع الثانيالربع األولالربع الرابعالربع الثالث

2,041.82,205.42,141.72,327.62,374.3القطاع العام

1,786.11,801.91,808.21,833.21,849.9العقارات واإلنشاءات

490.5443.6467.7546.3550.8التعدين والصناعة

1,479.71,523.01,711.01,579.91,676.9التجارة

1,173.71,125.21,068.51,107.31,046.5الخدمات

442.5405.3392.0391.1398.9تمويل شراء السيارات

1,426.51,415.01,349.01,352.41,396.8تمويل السلع االستهالكية

1,053.21,159.31,212.51,212.91,179.6أخرى في القطاع الخاص*

9,894.010,078.710,150.610,350.710,473.7المجموع

ــة،  ــروة الحيواني ــر األراضــي والزراعــة والث ــة: تطوي ــكل مــن القطاعــات التالي * أخــرى فــي القطــاع الخــاص تشــمل التســهيالت الممنوحــة ل
وقطــاع الســياحة والفنــادق والمطاعــم، وقطــاع النقــل والمواصــالت، إضافــة إلــى تمويــل االســتثمار فــي األســهم، والتســهيالت األخــرى غيــر 

المصنفــة علــى أي مــن هــذه القطاعــات.

ــار  ــي الدين ــي التســهيالت الممنوحــة بعملت ــى تراجــع طفيــف ف ــات إل ــة، تشــير البيان ــة بحســب العمل ــع التســهيالت االئتماني ــى مســتوى توزي وعل
والــدوالر علــى المســتوى الســنوي بمعــدل 1.1% و0.6% علــى الترتيــب، وذلــك لصالــح التســهيالت الممنوحــة بعملــة الشــيكل التــي ارتفعــت 
بنحــو 13.6% مقارنــة مــع الربــع الثالــث مــن العــام الســابق. فــي الســياق ذاتــه، حصلــت محافظــات الضفــة الغربيــة علــى الغالبيــة العظمــى مــن 
التســهيالت الممنوحــة مــن المصــارف، إذ اســتحوذت علــى حوالــي 91% منهــا، وبقيمــة 9.6 مليــار دوالر، مرتفعــة بنســبة 1.1% مقارنــة مــع 
الربــع الســابق، وبنســبة 6.4% مقارنــة مــع الفتــرة المقابلــة مــن العــام 2020. أمــا محافظــات قطــاع غــزة، فحصلــت علــى حوالــي 9% مــن 
إجمالــي التســهيالت، وبقيمــة لــم تتخــطَّ 0.9 مليــار دوالر، مســجلةً ارتفاعــاً بنســبة 2.2% مقارنــة مــع الربــع الســابق، واســتقراراً مقارنــة مــع 

الربــع المناظــر )انظــر الشــكل 1-4(

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

ــدل %2.1  ــةً بمع ــون دوالر، مرتفع ــي 448.1 ملي ــام 2021 حوال ــن الع ــث م ــع الثال ــة الرب ــرة نهاي ــروض المتعث ــة الق ــجلت قيم س
مقارنــة بالربــع الســابق، وبنحــو 21.2% مقارنــة بالربــع المناظــر مــن العــام 2020. وقــد ارتفعــت نســبتها مــن إجمالــي التســهيالت 
بشــكل طفيــف لتبلــغ 4.3% مقارنــة مــع 4.2% فــي الربــع الســابق، و3.7% فــي الربــع المناظــر )انظــر الشــكل 4-2(. وقــد رافــق 
هــذا االرتفــاع فــي قيمــة القــروض المتعثــرة، ارتفــاع فــي نســبة تغطيــة المخصصــات لهــذه القــروض، فارتفعــت مــن 89% فــي الربــع 

الســابق إلــى 90% فــي الربــع الثالــث مــن العــام 2021، مــا يعكــس قــدرة كبيــرة لــدى المصــارف علــى مواجهــة مخاطــر التعثــر.

شكل 4-2: اتجاهات القروض المتعثرة )مليون دوالر(
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كمــا تشــير البيانــات إلــى ارتفــاع قيمــة القــروض التــي تزيــد فتــرة التعثــر فيهــا علــى 360 يومــاً، مشــكلة النســبة الكبيــرة مــن إجمالــي 
القــروض المتعثــرة )77%(. فــي المقابــل، تراجعــت كل مــن القــروض التــي مضــى علــى فتــرة تعثرهــا بيــن 181-360 يومــاً، 
مشــكلة 12% مــن إجمالــي القــروض المتعثــرة، كمــا ســجلت القــروض المتأخــرة األداء أو المتعثــرة خــالل فتــرة 91-180 يومــاً، 

تراجعــاً خــالل فتــرة المقارنــة ذاتهــا، لتشــكل 11% مــن القيمــة اإلجماليــة للقــروض المتعثــرة.

األرصدة لدى سلطة النقد والمصارف

اســتمر االرتفــاع فــي أرصــدة ســلطة النقــد والمصــارف نهايــة الربــع الثالــث مــن العــام 2021، لتبلــغ 5.5 مليــار دوالر مرتفعــة 
بنســبة 1.5% مقارنــة بالربــع الســابق، وبنســبة 32.1% مقارنــة مــع الربــع المناظــر مــن العــام الســابق. وقــد جــاء هــذا االرتفــاع 
ــار  ــغ 1.9 ملي ــد، التــي ارتفعــت بنســبة 4.5%، لتبل ــدى ســلطة النق ــى المســتوى الربعــي مدفوعــاً بنمــو أرصــدة المصــارف ل عل
دوالر، متأثــرةً بارتفــاع االحتياطــي اإللزامــي بنســبة 3.0% والناتــج مــن االرتفــاع المتواصــل فــي الودائــع. كمــا ارتفعــت، أيضــاً، 
الحســابات الجاريــة للمصــارف لــدى ســلطة النقــد بنحــو 13.1%، مضافــاً إلــى ذلــك ارتفــاع الحســابات األخــرى بحوالــي %2.9 
خــالل فتــرة المقارنــة ذاتهــا. ومــن جهــة أخــرى، ســجلت األرصــدة بيــن المصــارف فــي فلســطين ارتفاعــاً بنســبة 1.7%، لتبلــغ 
444.2 مليــون دوالر. فــي المقابــل، تراجعــت أرصــدة المصــارف فــي الخــارج بنســبة 0.3% لتبلــغ 3.1 مليــار دوالر. أمــا علــى 
المســتوى الســنوي، فســجلت هــذه األرصــدة ارتفاعــاً ملحوظــاً بمــا يعــادل 1.3 مليــار دوالر، كتأثيــر أساســي لالرتفــاع فــي أرصــدة 
المصــارف فــي الخــارج بنســبة 42% خــالل فتــرة المقارنــة لتبلــغ 3.1 مليــار دوالر، كمــا ســاهم النمــو فــي األرصــدة لــدى ســلطة 

النقــد واألرصــدة البينيــة لــدى المصــارف فــي هــذا االرتفــاع بدرجــات متباينــة )انظــر الشــكل 3-4(.
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شكل 4-3: هيكل أرصدة سلطة النقد والمصارف، )مليون دوالر(
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النقدية والمعادن الثمينة

ارتفــع بنــد النقديــة والمعــادن الثمينــة بنســبة 21% مقارنــة مــع الربــع الســابق، كمــا ارتفــع بنحــو 41% مقارنــة مــع الربــع المناظــر، 
ليبلــغ 2.8 مليــار دوالر. وجــاء هــذا النمــو مدفوعــاً بزيــادة حجــم الســيولة النقديــة بعملــة الشــيكل لــدى المصــارف، بســبب تلكــؤ 
الجانــب اإلســرائيلي فــي شــحن كامــل فائــض الشــيكل المتراكــم لــدى المصــارف، مــع العلــم أن ترحيــل فائــض الشــيكل يتــم بشــكل 
ربعــي بمعــدل يتــراوح بيــن 4-5 مليــارات شــيكل. لكــن، خــالل العــام الحالــي، ارتفــع فائــض الشــيكل بعــد عــودة حركــة فلســطينيي 
الداخــل إلــى أســواق الضفــة الغربيــة كنتيجــة للتخفيــف مــن إجــراءات الوقايــة ضــد فايــروس كورونــا، وارتفــاع عــدد العامليــن فــي 

إســرائيل والمســتعمرات بحوالــي 7% مقارنــة مــع عددهــم فــي الربــع الثالــث مــن العــام 2020.

ودائع العمالء

ــدل %15.4  ــابق، وبمع ــع الس ــة بالرب ــدل 3.2% مقارن ــام 2021 بمع ــن الع ــث م ــع الثال ــالل الرب ــالء خ ــع العم ــت ودائ ارتفع
ــن  ــو 76% م ــي، ونح ــي اإلجمال ــج المحل ــن النات ــي 92% م ــكلةً حوال ــار دوالر، مش ــغ 16.2 ملي ــر لتبل ــع المناظ ــة بالرب مقارن
إجمالــي مطلوبــات القطــاع المصرفــي. وجــاء هــذا االرتفــاع علــى المســتوى الســنوي مدفوعــاً بارتفــاع التحويــالت والتدفقــات مــن 
الخــارج، كمــا ســاهم، أيضــاً، ارتفــاع أعــداد العامليــن فــي إســرائيل والمســتوطنات بحوالــي 7% فــي زيــادة قيمــة ودائــع العمــالء 
)بلــغ عــدد العامليــن فــي إســرائيل والمســتوطنات 145 ألــف عامــل مقارنــة مــع 135 ألــف عامــل فــي الربــع المناظــر( فارتفعــت 
ودائــع القطــاع الخــاص بمعــدل 3.2% مقارنــة مــع الربــع الســابق لتبلــغ 15.7 مليــار دوالر )مشــكلة الغالبيــة العظمــى مــن ودائــع 
ــع  ــن ودائ ــط م ــكلةً 3% فق ــار دوالر، مش ــغ 0.5 ملي ــدل 2.5% لتبل ــام بمع ــاع الع ــع القط ــت ودائ ــا ارتفع ــالء 97%(، كم العم
العمــالء. ويشــير تحليــل البيانــات إلــى ارتفــاع ودائــع العمــالء بأنواعهــا كافــة، لتســتحوذ الودائــع الجاريــة علــى الجــزء األكبــر منهــا 
)38%(، متخطيــة 6 مليــارات دوالر، فيمــا بلغــت حصــة ودائــع التوفيــر نحــو 34%، وبقيمــة 5.4 مليــار دوالر. أمــا الودائــع 
ألجــل، فشــكلت 28.4%، لتصــل إلــى 4.6 مليــار دوالر. كمــا ارتفعــت ودائــع العمــالء بعملــة الشــيكل لتصــل إلــى 5.7 مليــار 
دوالر، مشــكلة 35.2% مــن إجمالــي ودائــع العمــالء، وتنامــت الودائــع بالــدوالر لتتخطــى 6.5 مليــار دوالر، مشــكلة %39.8 
ــع  ــي ودائ ــار دوالر، لتشــكل 22.3% مــن إجمال ــار األردنــي مســجلة 3.6 ملي ــع بالدين ــع العمــالء، كمــا ارتفعــت الودائ مــن ودائ

العمــالء )انظــر الشــكل 4-4(.
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شكل 4-4: توزيع ودائع العمالء )مليون دوالر(
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ارتفــع صافــي دخــل المصــارف حتــى نهايــة الربــع الثالــث مــن العــام 2021 بنحــو 72% مقارنــة مــع الفتــرة المناظــرة مــن العــام 2020، ليبلــغ 
135.4 مليــون دوالر. وقــد جــاء هــذا النمــو الملحــوظ بدرجــة أساســية نتيجــةً الرتفــاع اإليــرادات بحوالــي 10%، لتصــل إلــى 568.5 مليــون 
دوالر مــن جهــة، وتراجــع فــي النفقــات بنســبة 0.9%، لتبلــغ 433.1 مليــون دوالر مــن جهــة أخــرى خــالل فتــرة المقارنــة ذاتهــا، متأثــرة بتراجــع 
المخصصــات بنحــو 45%. الجديــر ذكــره أن صافــي دخــل المصــارف خــالل الربــع الثالــث بلــغ 46.2 مليــون دوالر مقارنــة مــع 33.9 مليــون 

دوالر خــالل الربــع الســابق، و30.6 مليــون دوالر خــالل الربــع المناظــر )انظــر الجــدول 3-4(.

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

البند
الربع الثالث 

2020

الربع األول 

2021

الربع الثاني 

2021
تراكمي 2021الربع الثالث 2021

170.8183.4192.5192.6568.5اإليرادات

132.3132.1136.7142.1410.9الدخل من الفوائد

38.551.355.850.5157.6الدخل من غير الفوائد

27.225.927.130.383.3العموالت

2.26.07.33.216.5-أرباح األدوات المالية وخسائرها

13.619.421.417.057.8اإليرادات األخرى

140.2128.1158.7146.3433.1النفقات

104.1109.2115.0114.1338.3نفقات غير الفوائد

27.16.121.513.641.2المخصصات

9.012.822.218.653.6الضرائب

30.655.333.846.2135.4صافي الدخل
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متوسط أسعار الفائدة على اإليداع واإلقراض

تراجــع المتوســط المرجــح ألســعار الفائــدة علــى القــروض بعملــة الــدوالر، ليصــل إلــى 5.59% مقابــل ارتفاعــه للودائــع ألجــل بالعملــة نفســها 
ليصــل إلــى 2.31%، وذلــك فــي الربــع الثالــث مــن العــام 2021 مقارنــة مــع الربــع الســابق. كمــا نهــج المعــدل المرجــح ألســعار الفائــدة علــى 
ــة نفســها  ــع بالعمل ــى الودائ ــل ارتفاعــه عل ــى 6.39% مقاب ــراض ليصــل إل ــي االتجــاه نفســه، فتراجــع لإلق ــار األردن ــع بالدين ــروض والودائ الق
ليصــل إلــى 2.24%. فــي حيــن كان االتجــاه صاعــداً لــكل مــن أســعار الفائــدة علــى القــروض والودائــع بعملــة الشــيكل خــالل فتــرة المقارنــة 
نفســها ليصــل إلــى نحــو 6.86% علــى القــروض، و2.34% علــى الودائــع. وقــد أدت هــذه التغيــرات الهامشــية فــي معــدالت أســعار الفائــدة علــى 
اإلقــراض واإليــداع، إلــى تراجعــات فــي هامــش الفائــدة علــى عمــالت الدينــار والــدوالر لتبلــغ 4.15 و3.28 نقطــة علــى الترتيــب، فــي حيــن 

ارتفــع هامــش الفائــدة بعملــة الشــيكل بشــكل هامشــي، ليســجل 4.52 نقطــة خــالل الفتــرة ذاتهــا )انظــر الجــدول 4-4(.

جدول 4-4: متوسط الفوائد الدائنة والمدينة بالعمالت المختلفة

العملة
فوائد اإلقراض )%(فوائد اإليداع )%(

ر3 2021ر2 2021ر3 2021ر2 2021

2.292.315.655.59الدوالر

2.102.246.456.39الدينار

2.282.346.786.86الشيكل

حركة تداول الشيكات في فلسطين

بلغــت قيمــة الشــيكات المتداولــة فــي فلســطين خــالل الربــع الثالــث مــن العــام 2021 نحــو 5.5 مليــار دوالر، مرتفعــةً بنســبة 7.6% مقارنــة 
بالربــع الســابق، وبنســبة 29.5% مقارنــة بالربــع المناظــر مــن العــام 2020. وشــكلت الشــيكات المقدمــة للتقــاّص مــن خــالل المقاصــة الوطنيــة 
ــن المصــرف وفروعــه بنســبة  ــي فلســطين، تالهــا الشــيكات المقدمــة بي ــة ف ــي قيمــة الشــيكات المتداول ــد نحــو 59% مــن إجمال ــي ســلطة النق ف
ــة األخــرى التــي تشــمل الشــيكات  ــة( الشــيكات المتداول ــة )13% مــن إجمالــي قيمــة الشــيكات المتداول 28%، فــي حيــن شــكلت النســبة المتبقي
ــة  ــا، مقارن ــادة وقيمته ــع عــدد الشــيكات المع ــل، ارتف ــح مصــارف إســرائيلية. وبالمقاب ــي فلســطين لصال ــة ف ــى المصــارف العامل المســحوبة عل
بالربــع الســابق، وبنســبة 6% مــن حيــث العــدد، و8% مــن حيــث القيمــة ليصــل إلــى 198,636 شــيكاً بقيمــة 384.9 مليــون دوالر. وجــاء 
هــذا االرتفــاع بســبب ارتفــاع الشــيكات المقّدمــة للتقــاّص بيــن المصــارف العاملــة فــي فلســطين )المقاصــة الوطنيــة(، وبنســبة 15.6%، لتســجل 

ــع الثالــث مــن العــام 2021 )انظــر الشــكل 5-4(. ــة الرب 311.8 مليــون دوالر نهاي

شكل 4-5: حركة تداول الشيكات )مليون دوالر(

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500



35

وفــي الســياق ذاتــه، بقيــت قيمــة الشــيكات المعــادة كنســبة مــن إجمالــي قيمــة الشــيكات المتداولــة مســتقرة كمــا هــي فــي الربــع الســابق 
عنــد 7.0%، وذلــك كمحصلــة الرتفاعهــا بيــن المصــارف العاملــة فــي فلســطين إلــى 9.6%، مقابــل تراجعهــا بيــن المصــارف 
ــح مصــارف  ــادة والمســحوبة لصال ــيكات المع ــمل الش ــد أخــرى )يش ــي بن ــبة ف ــذه النس ــت ه ــا تراجع ــى 3.4%، كم ــا إل وفروعه

إســرائيلية( إلــى 2.9% )انظــر الشــكل 6-4(.

شكل 4-6: نسبة الشيكات المعادة إلى المقدمة للتقاّص
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شركات اإلقراض المتخصصة

ارتفــع إجمالــي موجــودات قطــاع اإلقــراض المتخصــص50  نهايــة الربــع الثالــث مــن العــام 2021 بنســبة 1.6% مقارنــة بالربــع الســابق، 
كمــا ســجل ارتفاعــاً بمعــدل 4.1% مقارنــة مــع الربــع المناظــر مــن العــام الســابق ليبلــغ 336.8 مليــون دوالر. وجــاء هــذا االرتفــاع، 
بدرجــة أساســية، نتيجــة لنمــو محفظــة القــروض التجاريــة خــالل فتــرة المقارنــة. كمــا تشــير البيانــات إلــى ارتفــاع عــدد المقترضيــن إلــى 
65,257 مقترضــاً، %34 منهــم إنــاث. وتراجــع عــدد الموظفيــن العامليــن فــي هــذه المؤسســات إلــى 813 موظفــاً )انظــر الجــدول 5-4(.

جدول 4-5: بيانات شركات اإلقراض المتخصصة

20202021

الربع 
الثاني

الربع 
الثالث

الربع 
الرابع

الربع 
األول

الربع 
الثاني

الربع 
الثالث

إجمالي محفظة القروض 
265.2259.7249.8247.3253.9265.0)مليون دوالر(

220.2216.7211.0210.0217.2227.6- الضفة الغربية

45.043.038.837.336.837.4- قطاع غزة

73,85372,36068,02765,79065,04165,257عدد المقترضين النشطين

1009796969695عدد الفروع والمكاتب

852846849845835813عدد الموظفين

بلغ عدد مؤسسات اإلقراض المتخصصة المرخصة من سلطة النقد الفلسطينية 8 مؤسسات حتى 2021/9/30.  50
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وفــي الســياق ذاتــه، اســتمر االرتفــاع فــي المحفظــة االئتمانيــة المقّدمــة مــن خــالل شــركات اإلقــراض المتخصصــة للربــع الثانــي علــى التوالــي، 
وبمعــدل 4.4% مقارنــة بالربــع الســابق، لتبلــغ حوالــي 265.0 مليــون دوالر، مدفوعــاً بنمــو هــذه المحفظــة فــي الضفــة الغربيــة بمعــدل %4.8، 
ــة حســب  ــع المحفظــة القائم ــد توزي ــى صعي ــون دوالر. وعل ــغ 37.4 ملي ــدل 1.7%، لتبل ــي قطــاع غــزة بمع ــون دوالر، وف ــغ 227.6 ملي لتبل
القطاعــات االقتصاديــة، فقــد ســيطرت أربعــة قطاعــات اقتصاديــة علــى أكثــر مــن 80% مــن إجمالــي محفظــة شــركات اإلقــراض المتخصصــة، 
ــاله كل مــن  ــم القطــاع التجــاري بنحــو 29%، ت ــة، ث ــي 32% مــن قيمــة المحفظــة اإلجمالي ــى حوال ــذي ســيطر عل ــاري ال وهــي؛ القطــاع العق

قطاعــي الخدمــات العامــة والزراعــة بنســبة 11% لــكل منهمــا.

أمــا فيمــا يتعلــق بالمحفظــة الخطــرة )المحفظــة غيــر المنتظمــة(، فتشــير البيانــات إلــى تراجــع قيمتهــا بمعــدل 2.7% علــى المســتوى الربعــي، 
ــة  ــي الضف ــا ف ــام 2021، 84% منه ــن الع ــث م ــع الثال ــة الرب ــون دوالر نهاي ــنوي، لتســجل 26.7 ملي ــتوى الس ــى المس ــدل 13.1% عل وبمع

ــدة مــن هــذه المحفظــة وبنحــو %89. ــة، كمــا غطــت المخصصــات نســبة جي الغربي

4-2 القطاع المالي غير المصرفي

قطاع األوراق المالية

أُغلــق مؤشــر القــدس عنــد حاجــز 579.5 نقطــة مــع نهايــة الربــع الثالــث مــن العــام 2021، مســجالً ارتفاعــاً بنســبة 7% عــن إغالقــه فــي نهايــة 
الربــع الســابق )الربــع الثانــي، 2021(، و32% عــن إغالقــه فــي نهايــة الربــع المناظــر )الربــع الثالــث، 2020(. مــن جهــة أخــرى، شــهدت 
القيمــة الســوقية فــي نهايــة الربــع الثالــث مــن العــام 2021 نمــواً ملحوظــاً بنســبة 8% و29% مقارنــةً مــع الربــع الســابق والمناظــر علــى التوالــي، 
لتصــل إلــى 4.2 مليــار دوالر، وهــذا يعــادل مــا نســبته 27% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي باألســعار الجاريــة )ارتفــاع بمــا يقــارب نقطتيــن 

مئويتيــن، مقارنــةً مــع الربــع الســابق للعــام ذاتــه(.

وقــد شــهد إجمالــي أحجــام وقيــم التــداول مــع نهايــة الربــع الثالــث مــن العــام 2021 ارتفاعــاً بنســبة 40% و59% علــى التوالــي، مقارنــةً مــع 
نهايــة الربــع الســابق للعــام ذاتــه، وارتفاعــاً بمقــدار 78% و64% علــى التوالــي مقارنــةً مــع نهايــة الربــع المناظــر )انظــر الجــدول 4-6(، ويقــود 
هــذا االرتفــاع فــي أحجــام وقيــم التــداول كل مــن قطاعــي التأميــن والصناعــة. كمــا يعــزى االرتفــاع الملحــوظ فــي أنشــطة التــداول نهايــة الربــع 
الثالــث مــن العــام 2021 مقارنــةً بمــا كان عليــه نهايــة الربعيــن الســابق والمناظــر، إلــى االرتــداد الطبيعــي لمنحنــى التــداول نظــراً ألن الربــع 
المناظــر مــن العــام الســابق شــهد ضعــف الطلــب علــى األوراق الماليــة، نتيجــة عــزوف المســتثمرين عــن االســتثمار فــي األوراق الماليــة بســبب 
انتشــار فيــروس كورونــا، وتــردي الوضــع االقتصــادي الــذي مــرت بــه البــالد خــالل تلــك الفتــرة، إضافــة إلــى ارتفــاع عــدد الصفقــات الرئيســية 
خــالل الربــع الثالــث مــن العــام 2021 مقارنــة بالربعيــن الســابق والمناظــر، وارتفــاع أســعار األســهم لمعظــم الشــركات المدرجــة فــي بورصــة 
فلســطين نهايــة الربــع الثالــث مــن العــام 2021. مــن جهــة أخــرى، بلــغ إجمالــي عــدد المتعامليــن فــي بورصــة فلســطين 69,865 متعامــالً مــع 

نهايــة الربــع الثالــث مــن العــام 2021، بينهــم 5% مــن المتعامليــن األجانــب.

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

البيان
الربع الثالث 

2020

الربع الثاني 

2021

الربع الثالث 

2021

39.249.969.9عدد األسهم المتداولة )مليون سهم(

87.490.0143.0قيمة األسهم المتداولة )مليون دوالر(

3,271.83,926.44,229.7القيمة السوقية )مليون دوالر(

3,5338,66111,038عدد الصفقات

626061عدد جلسات التداول

القيمة السوقية كنسبة من الناتج المحلي 
اإلجمالي )باألسعار الجارية(*

%21.0%25.2%27.2

* تــم اســتخدام الناتــج المحلــي اإلجمالــي باألســعار الجاريــة للعــام 2020، ألن القيمــة الســوقية لألســهم المتداولــة هــي 
باألســعار الجاريــة.
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شكل 4-7: توزيع القيمة السوقية ألسهم البورصة وفقاً لصفة المتعامل نهاية الربع الثالث 2021 )مليون دوالر(

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

يوضــح الشــكل 4-7 أعــاله صفــة المتعامليــن فــي البورصــة تبعــاً لحصصهــم النســبية مــن القيمــة الســوقية للتعامــالت نهايــة الربــع الثالــث مــن 
العــام 2021. يتّضــح أن حصــة الشــركات بلغــت 43%، فــي حيــن بلغــت حصــة األفــراد حوالــي %26.

بلــغ إجمالــي عــدد المســاهمين فــي الشــركات المدرجــة فــي بورصــة فلســطين 63,343 مســاهماً كمــا فــي نهايــة الربــع الثالــث مــن العــام 2021، 
حوالــي 85% منهــم فــي الضفــة الغربيــة و15% فــي قطــاع غــزة. كمــا 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 الثالــث مــن العــام 2021. وبلغــت 
قيمــة إجمالــي اســتثمار عقــود التأجيــر التمويلــي المســجلة لــدى الهيئــة حوالــي 26.4 مليــون دوالر بواقــع 511 عقــداً، وذلــك فــي نهايــة الربــع 
الثالــث مــن العــام 2021، وهــذا يمثــل ارتفاعــاً قــدره 4% و3% فــي قيمــة وعــدد عقــود التأجيــر التمويلــي علــى التوالــي مقارنــةً مــع نهايــة الربــع 
الثانــي للعــام ذاتــه، وبالمقارنــة مــع الربــع المناظــر مــن العــام الســابق، يالحــظ أن هنــاك ارتفاعــاً ملحوظــاً قــدره 63% و56% فــي قيمــة وعــدد 
العقــود علــى التوالــي )انظــر الجــدول 4-7(. ويعــزى االرتفــاع الملحــوظ فــي قيمــة وعــدد عقــود التأجيــر التمويلــي نهايــة الربــع الثالــث مــن العــام 
2021، مقارنــةً مــع الربــع المناظــر مــن العــام 2020، إلــى عــودة الحيــاة االقتصاديــة تدريجيــاً إلــى طبيعتهــا، حيــث شــهد العــام 2020 إغالقــاً 
للعديــد مــن القطاعــات االقتصاديــة، بهــدف الحــد مــن انتشــار فيــروس كورونــا، الــذي أثــر بشــكل ســلبي علــى أداء الشــركات، وســبّب انخفاضــاً 

فــي حجــم نشــاطها فــي حينــه.

جدول 4-7: إجمالي قيمة وعدد عقود التأجير التمويلي

الربع، العام
قيمة عقود التأجير التمويلي 

)مليون دوالر(
عدد عقود التأجير التمويلي

16.2327الربع الثالث، 2020

25.3498الربع الثاني، 2021

26.4511الربع الثالث، 2021
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مــع نهايــة الربــع الثالــث مــن العــام 2021، مــا زال هنــاك تركــز عــاٍل فــي عــدد عقــود التأجيــر التمويلــي فــي مدينــة رام هللا بنســبة 38%، تليهــا 
مدينتــا نابلــس والخليــل بنســبة 15% و11% علــى التوالــي. ومــن المالحــظ أّن هنــاك اســتقراراً فــي توزيــع هــذه النســب بيــن المــدن علــى مــدار 

الســنوات الســابقة، نتيجــة عوامــل تتعلــق بهيكليــة االقتصــاد، وتركــز األعمــال فــي بعــض المحافظــات )انظــر الشــكل 8-4(.

مــن جهــة أخــرى، مــا زالــت المركبــات تســتحوذ علــى الحصــة األكبــر )53%( مــن محفظــة التأجيــر التمويلــي كمــا فــي نهايــة الربــع الثالــث 
مــن العــام 2021. ويعــود الســبب فــي ذلــك إلــى ســهولة تســجيل ملكيــة المركبــات فــي دوائــر الســير، وتدنــي مخاطرهــا مــن حيــث وجــود ســوق 
ثانويــة وإعــادة حيازتهــا، أمــا الشــاحنات والمركبــات الثقيلــة والمركبــات لألغــراض التجاريــة، فاســتحوذت علــى مــا نســبته 41%، وفيمــا يخــص 

المــال المنقــول )المعــدات وخطــوط اإلنتــاج وغيرهــا، بمــا ال يشــمل المركبــات( فبلغــت نســبتها %7.

شكل 4-8: التوزيع الجغرافي لعقود التأجير التمويلي المسجلة حسب العدد كما هي في نهاية الربع الثالث 2021
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قطاع التأمين

بلــغ عــدد شــركات التأميــن المرخصــة مــن قبــل هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية عشــر شــركات مــع نهايــة الربــع الثالــث مــن العــام 2021. 
كمــا بلــغ إجمالــي المحفظــة التأمينيــة )أقســاط التأميــن المكتتبــة( نحــو 85 مليــون دوالر، مــا يمثــل ارتفاعــاً بنســبة 4% عمــا كانــت عليــه نهايــة 
الربــع الثانــي مــن العــام 2021، ويأتــي ذلــك فــي ســياق التذبــذب الطبيعــي إلجمالــي أقســاط التأميــن المكتتبــة مــا بيــن األربــاع، فيمــا شــهد صافــي 
التعويضــات المتكبــدة للقطــاع والبالــغ حوالــي 52 مليــون دوالر ارتفاعــاً قــدره 7% مقارنــةً مــع نهايــة الربــع الثانــي للعــام ذاتــه. مــن جهــة أخــرى، 
بلــغ إجمالــي اســتثمارات شــركات التأميــن حوالــي 228 مليــون دوالر )انظــر الجــدول 4-8(.وتجــدر اإلشــارة الــى أن البيانــات الماليــة المتعلقــة 

بالربعيــن الثانــي والثالــث مــن العــام 2021 ال تشــمل بيانــات شــركة المجموعــة األهليــة للتأميــن.51

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

البيان
الربع الثالث 

2020

الربع الثاني 

*2021

الربع الثالث 

*2021

75.881.784.6إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

240.3215.3227.5إجمالي استثمارات شركات التأمين

56.848.651.9صافي التعويضات المتكبدة في قطاع التأمين

85.1%82.9%87.9%صافي األقساط المكتسبة/ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

72.1%71.8%85.2%صافي التعويضات المتكبدة/ صافي األقساط المكتسبة

* اإلحصائيات ال تشمل البيانات المالية المتعلقة بشركة المجموعة األهلية للتأمين.
األرقام ما بين األقواس سالبة.

تجدر اإلشارة إلى أنه لم يتم إجراء مقارنة ربعية بخصوص المؤشرات المالية لقطاع التأمين مع الربع المناظر، وذلك لعدم تجانس البيانات، حيث إن البيانات   51
المتعلقة بالربعين الثاني والثالث من العام 2021، ال تشمل البيانات المالية المتعلقة بشركة المجموعة األهلية للتأمين.
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القسم الخامس: التنمية االجتماعية

خدمات وزارة التنمية االجتماعية للفئات المهّمشة خالل العام 2020

ــة  ــادر بهــا معهــد أبحــاث السياســات االقتصادي ــة فــي فلســطين، التــي ب ــة االجتماعي ــع التنمي فــي متابعــة المراقــب االقتصــادي لواق
الفلســطيني )مــاس( منــذ العــام 2020، مــن أجــل استكشــاف مختلــف جوانــب الفقــر متعــدد األبعــاد، يحــاول هــذا العــدد مــن قســم 
التنميــة االجتماعيــة التعريــف بخدمــات وزارة التنميــة االجتماعيــة وبرامجهــا المختلفــة التــي تســتهدف الفئــات المهّمشــة، وبخاصــة 
الفقــراء، والنســاء، واألطفــال، وذوي اإلعاقــة. تأتــي أهميــة تقييــم ومراجعــة هــذه البرامــج والوقــوف علــى شــموليتها وأي فجــوات 
ــة  فيهــا ومــدى مرونتهــا للتعامــل مــع حــاالت الطــوارئ، مــن كونهــا تمثــل االســتجابة الرئيســية مــن قبــل الحكومــة ووزارة التنمي
االجتماعيــة للفئــات المهمشــة، وبخاصــة فــي ظــل جائحــة كورونــا التــي أثقلــت كاهــل هــذه الفئــات أكثــر مــن غيرهــا. وتعتمــد هــذه 
ــوي  ــم إصــداره فــي العــام 2019. ويحت ــذي ت ــة ال ــة االجتماعي ــوزارة التنمي ــي الســنوي ل ــر اإلحصائ ــج التقري ــى نتائ المراجعــة عل
ــة  ــالل جائح ــة خ ــة االجتماعي ــا وزارة التنمي ــي اتخذته ــات الت ــتفيدين والسياس ــداد المس ــج وأع ــل البرام ــة تفاصي ــى كاف ــر عل التقري
كورونــا. ويرصــد الفصــل األول مــن هــذا التقريــر تدخــالت وزارة التنميــة االجتماعيــة الخاصــة بمواجهــة آثــار جائحــة كورونــا، 
ــرأة، ذوو  ــال، الم ــرة، األطف ــة: األســر الفقي ــات التالي ــج الخاصــة بالفئ ــا البرام ــى خمســة فصــول أخــرى يرصــد كل منه ــة إل إضاف
اإلعاقــة، كبــار الســن، وتفاصيــل حــول واقــع كل فئــة، والتدخــالت، وأعــداد المســتفيدين منهــا. وانتهــى التقريــر بعــدد مــن التوصيــات 
بنــاء علــى مــا واجهــه قطــاع الحمايــة االجتماعيــة خــالل جائحــة كورونــا، وكيفيــة التعامــل مــع هــذا القطــاع فــي ظــل حالــة الطــوارئ، 

وهــي بمثابــة برنامــج عمــل ال بــد مــن البــدء بتنفيــذه تفاديــاً ألي قصــور فــي هــذه الخدمــات فــي أّي حالــة طــوارئ أخــرى.

5-1 تدخالت وزارة التنمية االجتماعية خالل جائحة كورونا

إضافــة إلــى اآلثــار الصحيــة الخطيــرة، تركــت جائحــة كورونــا آثــاراً اجتماعيــة واقتصاديــة كبيــرة علــى المجتمــع الفلســطيني؛ ســواء فــي الضفــة 
الغربيــة أو قطــاع غــزة، مخلفــة أعــداداً كبيــرة مــن الفقــراء الجــدد. فحســب مــا جــاء فــي تقريــر البنــك الدولــي، فــإن عــدد األســر الفقيــرة قــد يرتفــع 
بشــكل كبيــر بســبب الجائحــة،52  ومــن المتوقــع أن ترتفــع نســب الفقــر فــي الضفــة الغربيــة مــن 14% إلــى 30%، وفــي قطــاع غــزة مــن %53 
إلــى 63%.53  يصاحــب االرتفــاع فــي نســبة الفقــر فــي المجتمــع الفلســطيني، ارتفــاع فــي نســبة انعــدام األمــن الغذائــي بيــن األســر الفلســطينية، 
بخاصــة فــي قطــاع غــزة، حيــث عانــى مــا يقــارب 75% مــن األســر فــي قطــاع غــزة مــن انعــدام األمــن الغذائــي فــي العــام 2020 مقارنــة بـــ 
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ــار الســلبية  ــدرء المخاطــر وللتخفيــف مــن اآلث ــك ل ــرت بالجائحــة، وذل ــي تأث ــرة الت ــد مــن المســاعدات لألســر الفقي ــم العدي ــوزارة بتقدي قامــت ال
ــذه  ــي ه ــغ إجمال ــد بل ــف أســرة، وق ــي 162 أل ــام 2020 حوال ــن التدخــالت خــالل الع ــتفادت م ــي اس ــي عــدد األســر الت ــغ إجمال للجائحــة. وبل
التدخــالت حوالــي 49 مليــون شــيكل.55  ولــم تقتصــر المســاعدات علــى الجانــب المالــي فقــط، الــذي اســتفادت منــه 32,115 أســرة بمبلــغ 16 
مليــون شــيكل، وإنمــا تجاوزتــه لتشــمل الجانبيــن الغذائــي والصحــي اللذيــن شــكال النســبة األكبــر )حوالــي 60%( مــن المســاعدات التــي قدمــت 
لـــ 112,180 أســرة. وكانــت هنالــك مســاعدات أخــرى صرفــت تحــت بنــد مســاعدات طارئــة قدمــت لـــ 329 أســرة، ومســاعدات لفلســطينيي 

الشــتات التــي اســتفاد منهــا 17.5 ألــف أســرة.

تمــت هــذه التدخــالت ضمــن إطاريــن محدديــن؛ األول صنــدوق وقفــة عــز، والثانــي مشــروع الحمايــة االجتماعيــة الطارئــة. وهــدف 
صنــدوق وقفــة عــز هــو تقديــم المســاعدات النقديــة الطارئــة لألســر الفقيــرة التــي تأثــرت بالجائحــة. لقــد بلــغ عــدد األســر والحــاالت 
التــي تلقــت مســاعدة نقديــة مــن وزارة التنميــة االجتماعيــة، وبتمويــل مــن صنــدوق وقفــة عــز، خــالل فتــرة الطــوارئ حوالــي 30 ألــف أســرة، 
تنوعــت مــا بيــن أســر فقيــرة وحــاالت مهمشــة )مســنين، نســاء ... إلــخ(، إضافــة إلــى مربيــات الحضانــات والروضــات وغيرهــا. 
52 World Bank. )2021(. Economic Monitoring Report to the Ad Hoc Liaison Committee.
 https://documents1.worldbank.org/curated/en/443631635864878225/pdf/Economic-Monitoring-Re-

port-to-the-Ad-Hoc-Liaison-Committee.pdf
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54 Palestine Economic Policy Research Institute- MAS. 2020. Socio Economic and Food Security Survey. Palestine  
http://www.mas.ps/files/server/2021/studies/Food%20security%20report%202020.pdf.
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وكانــت النســبة األكبــر مــن المســتفيدين مــن محافظــة الخليــل، حيــث اســتفادت 3,900 أســرة مــن المســاعدة العاجلــة، وذلــك ألنهــا األكثــر تأثــراً 
بالجائحــة مــن ناحيــة عــدد اإلصابــات فــي تلــك الفتــرة، بينمــا كانــت محافظــات قطــاع غــزة األقــل اســتهدافاً بســبب االنتشــار المحــدود للجائحــة فــي 

المحافظــات الجنوبيــة خــالل األشــهر الخمســة األولــى.

أمــا مشــروع الحمايــة االجتماعيــة الطارئــة، وهــو مشــروع ممــول مــن البنــك الدولــي بقيمــة 18.4 مليــون دوالر، فهــدف إلــى تقديــم مســاعدات 
ــة،  ــل، ووزارة المالي ــة، ووزارة العم ــة االجتماعي ــن وزارة التنمي ــا بي ــم، بالشــراكة م ــن بياناته ــق م ــم التحق ــد أن ت ــف أســرة بع ــة لـــ 65 أل نقدي
ــم  ــن المشــروع، ت ــى م ــة األول ــي المرحل ــط. ف ــدة فق ــرة واح ــع لم ــيكل تدف ــن 500-750 ش ــا بي ــاعدة م ــة المس ــغ قيم ــغيل. وتبل ــدوق التش وصن

ــق العــدد المســتهدف مــن األســر. ــف أســرة، وجــاري العمــل لتحقي اســتهداف 53 أل

5-2 برامج وزارة التنمية االجتماعية المخصصة للفئات االجتماعية المهّمشة المختلفة

5-2-1 األسر الفقيرة

يتــم اســتهداف األســر الفقيــرة والمهّمشــة فــي وزارة التنميــة االجتماعيــة مــن خــالل برنامــج التحويــالت النقديــة لألســر غيــر القــادرة علــى تلبيــة 
احتياجاتهــا األساســية، حيــث يتــم مــن خــالل هــذا البرنامــج تقديــم مســاعدات نقديــة منتظمــة لهــذه األســر بواقــع أربــع دفعــات فــي العــام، ويتــراوح 
مبلــغ المســاعدة مــا بيــن 250-600 شــيكل شــهرياً. وتعــد هــذه الدفعــات مصــدر الدخــل األساســي، وربمــا الوحيــد، لعــدد كبيــر مــن األســر، مــا 

يزيــد علــى 86% منهــا تقــع دون خــط الفقــر الشــديد، التــي يبلــغ عددهــا 98,292 أســرة.

بلــغ عــدد األســر المســتفيدة مــن برنامــج التحويــالت النقديــة خــالل العــام 2020 حوالــي 114,000 أســرة، ويشــكلون حوالــي 610,000 فــرد، 
حيــث كان لقطــاع غــزة النصيــب األكبــر فــي االســتفادة مــن البرنامــج بواقــع 69% مــن إجمالــي األســر المســتفيدة، نظــراً ألن نســبة الفقــر فــي قطــاع 
غــزة أعلــى منهــا فــي الضفــة الغربيــة. النســبة األكبــر مــن األســر المســتفيدة )86%( منهــا تقــع دون خــط الفقــر الشــديد، ويبلــغ عددهــم 98,292 
أســرة. ويبلــغ عــدد األســر التــي تقــع بيــن خــط الفقــر الشــديد وخــط الفقــر الوطنــي 8,764 أســرة؛ أي حوالــي )8%( مــن األســر المســتفيدة. كمــا 
أظهــرت البيانــات أن عــدد األســر المســتفيدة مــن برنامــج التحويــالت النقديــة، وتقــع فــوق خــط الفقــر الوطنــي، بلــغ 7,343 أســرة، وهــو مــا يشــكل 
)6%( مــن إجمالــي عــدد األســر المســتفيدة. لذلــك، يعتبــر برنامــج التحويــالت النقديــة ذا أهميــة كبيــرة بالنســبة للعائــالت التــي تتلقاهــا مــن أجــل 
تلبيــة احتياجاتهــا األساســية، وبخاصــة الغذائيــة منهــا. وعنــد مقارنــة هــذه البيانــات مــع نســبة الفقــر الشــديد فــي فلســطين، يتبيــن أن الــوزارة تغطــي 
حوالــي 77% مــن األســر التــي تقــع تحــت خــط الفقــر الشــديد. كمــا تغطــي الــوزارة 50% مــن األســر التــي تقــع تحــت خــط الفقــر الوطنــي؛ أي 
أن البرنامــج ال يــزال غيــر قــادر علــى تلبيــة حاجــات جميــع الفقــراء فــي فلســطين أو أكثــر مــن الحــد األدنــى مــن احتياجــات مــن تغيثهــم؛ أي إنــه 

مطلــوب مزيــد مــن الجهــود والتمويــل للوصــول إلــى جميــع الفقــراء فــي فلســطين، وعــدم تركهــم وحيديــن يواجهــون ظــروف الفقــر والعــوز.

علــى الرغــم مــن محدوديــة قيمــة الدفعــات والحاجــة الشــديدة لهــا، يشــهد برنامــج التحويــالت النقديــة نقصــاً فــي التمويــل منــذ العــام 2018 ينعكــس 
فــي تقلــص عــدد الدفعــات وقيمتهــا وانتظامهــا. ويُظهــر الشــكل )5-1( كيــف تقلصــت قيمــة التحويــالت المدفوعــة لألســر منــذ العــام 2018، فبعــد 
أن كانــت قيمــة المبالــغ المصروفــة فــي العــام 2017 حوالــي 518.4 مليــون شــيكل، انخفضــت إلــى 408.5 مليــون شــيكل فــي العــام 2020، 
وتقلــص عــدد الدفعــات إلــى ثــالث دفعــات فقــط بــدل أربــع دفعــات منتظمــة، علــى الرغــم مــن التحديــات االقتصاديــة واالجتماعيــة التــي شــهدها 
هــذا العــام بســبب جائحــة كورونــا. وكان مجمــوع المبالــغ فــي الدفعــات الثــالث الخاصــة باألعــوام 2018 و2019 حوالــي 370 مليــون شــيكل 

لــكل ســنة، وهــو مــا يشــكل انخفاضــاً بنســبة 29% عــن العــام 2017.

بعض الخصائص االقتصادية والديموغرافية لألسر المستفيدة من برنامج التحويالت النقدية:
ــغ  ــة، ويبل ــي األســر المســتفيدة فــي قطــاع غــزة هــي أســر الجئ ــي 68% مــن إجمال ــات أن حوال ــة اللجــوء: تظهــر البيان حال  -

ــة. ــر الجئ ــر غي ــا )70%( أس ــة فمعظمه ــة الغربي ــي الضف ــتفيدة ف ــر المس ــا األس ــرة، أم ــم 53,535 أس عدده
المســتوى التعليمــي لــرب األســرة: نالحــظ مــن بيانــات األســر أن حوالــي 81% مــن األســر المســتفيدة مــن برنامــج التحويــالت   -
ــن  ــر الذي ــاب األس ــن أرب ــي 19% م ــع حوال ــة م ــل، مقارن ــدادي وأق ــا إع ــرة فيه ــرب األس ــي ل ــتوى التعليم ــة كان المس النقدي

يحملــون شــهادة ثانــوي إلــى دبلــوم عــال، مــا يدلــل علــى أنــه كلمــا زاد تعليــم رب األســرة، انخفضــت نســبة الفقــر.
الحالــة العمليــة لــرب األســرة: بلــغ عــدد األســر التــي يرأســها رب أســرة ويعمــل بأجــر غيــر منتظــم 19,376 أســرة بنســبة   -

ــة. ــالت النقدي ــج التحوي ــن برنام ــن والمســتفيدين م ــاب األســر العاملي ــي أرب ــن إجمال ــي 83% م حوال
ــة التــي تســكن فــي منــزل ملــك لألســرة حوالــي  ــغ عــدد األســر المســتفيدة مــن برنامــج التحويــالت النقدي ملكيــة المســكن: بل  -

ــة. ــالت النقدي ــج التحوي ــن برنام ــتفيدين م ــي المس ــن إجمال ــي 83% م ــبتهم حوال ــت نس ــرة، وبلغ 94,974 أس
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شكل 5-1: قيمة المبالغ المصروفة )مليون شيكل( لبرنامج التحويالت النقدية لألعوام 2020-2017
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المصدر: وزارة التنمية االجتماعية. 2021. التقرير اإلحصائي السنوي.

كذلــك، تقــدم وزارة التنميــة االجتماعيــة برامــج أخــرى مخصصــة للفقــراء وهــي؛ برنامــج المســاعدة الطارئــة، وبرنامــج المســاعدات 
الغذائيــة، وبرنامــج التأميــن الصحــي لألســر الفقيــرة. وبلــغ عــدد األســر التــي حصلــت علــى تأميــن صحــي فــي األراضي الفلســطينية 
خــالل العــام 2020، حوالــي 82,000 أســرة، بواقــع 48,000 أســرة فــي الضفــة الغربيــة و34,000 أســرة فــي قطــاع غــزة، 
مــع العلــم أنــه يحــق لألســر التــي تتلقــى مســاعدة نقديــة الحصــول علــى تأميــن صحــي، لكــن ال يــزال عــدد األســر المســتفيدة مــن 

التأميــن الصحــي أقــل مــن عــدد األســر التــي تتلقــى مســاعدات نقديــة.

5-2-2 األطفال

تســتهدف وزارة التنميــة االجتماعيــة األطفــال مــن خــالل خمســة برامــج، وهــي: أوالً، األطفــال أبنــاء األســر المســتفيدة مــن برنامــج 
التحويــالت النقديــة ويبلــغ عددهــم حوالــي 215,000 طفــل )82% منهــم فــي قطــاع غــزة و18% فــي الضفــة الغربية(، ويشــكلون 

مــا نســبته 9.5% مــن إجمالــي عــدد األطفــال فــي فلســطين، و35%مــن إجمالــي المســتفيدين مــن برنامــج التحويــالت النقديــة.

ــم-  ــة له ــة وصحي ــاة كريم ــر ظــروف حي ــال وتوفي ــة األطف ــى حماي ــعاها إل ــي مس ــة -ف ــة االجتماعي ــتهدف وزارة التنمي ــك تس كذل
األطفــال مــن ضحايــا العنــف واإلهمــال واالســتغالل مــن خــالل برنامــج الحمايــة لألطفــال. وبلــغ عــدد األطفــال الذيــن تــم التبليــغ 
لمرشــدي حمايــة الطفولــة عــن تعرضهــم لإلهمــال واالســتغالل فــي مديريــات التنميــة االجتماعيــة فــي الضفــة الغربيــة كافــة 911 
طفــالً خــالل العــام 2020، مقارنــة بـ1202طفــالً خــالل العــام 2019. وقــد ال يعنــي هــذا التراجــع انخفاضــاً فــي مســتويات العنــف 
ضــد األطفــال، بــل ربمــا يعــزى إلــى صعوبــة أو مشــاكل فــي التبليــغ عــن حــاالت العنــف بســبب اإلغالقــات خــالل العــام 2020 
التــي فرضتهــا الجهــات الرســمية للحــد مــن انتشــار جائحــة كورونــا. يالحــظ أن هــذا البرنامــج يعمــل فــي الضفــة الغربيــة فقــط وال 

يعمــل فــي قطــاع غــزة، مــا يــدل علــى وجــود فجــوة وعــدم شــمولية هــذا البرنامــج مــن ناحيــة جغرافيــة.

أمــا بالنســبة لبعــض الخصائــص الديموغرافيــة لألطفــال فــي هــذا البرنامــج؛ فبحســب إحصــاءات وزارة التنميــة االجتماعيــة، فــإن 
55% مــن األطفــال المبلــغ عنهــم لــوزارة التنميــة االجتماعيــة هــم مــن الذكــور، و45% مــن اإلنــاث. أمــا حســب الفئــة العمريــة، 
ــة  ــي الفئ ــة 6-12 ســنة، و23% هــم ف ــة العمري ــي الفئ ــف هــم ف ــغ عــن تعرضهــم للعن ــم التبلي ــن ت ــال الذي ــإن 45% مــن األطف ف
العمريــة 13-15 ســنة،17% هــم أقــل مــن عمــر 5 ســنوات،و15% فــي الفئــة 16-18 ســنة. إضافــة إلــى أن 8% مــن األطفــال 
المعنّفيــن يعانــون مــن مشــاكل صحيــة. بالنســبة لنــوع االعتــداء؛ فيعــد اإلهمــال وســوء المعاملــة مــن أكثــر أنــواع االعتــداءات التــي 
تعــرض لهــا األطفــال، فحوالــي 75% مــن األطفــال المبلــغ عــن تعرضهــم لالعتــداء تعرضــوا لإلهمــال وســوء المعاملــة، إضافــة 
إلــى االعتــداء الجســدي الــذي تعــرض لــه 9% مــن األطفــال المبلــغ عنهــم، و8% منهــم تعرضــوا لالســتغالل االقتصــادي. وتتنــوع 
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ــة، أو  ــة بديل ــي عائل ــه ف ــة ل ــر الحماي ــة نفســها، أو توفي ــل داخــل العائل ــة الطف ــن، فتشــمل حماي ــال المعنّفي الخدمــات المقدمــة لألطف
حمايتــه مــن قبــل مؤسســة حمايــة، وقدمــت هــذه الخدمــة لـــ13% مــن األطفــال.

البرنامــج الثالــث هــو برنامــج ترخيــص الحضانــات والتأكــد مــن شــروط الصحــة والســالمة فيهــا وأهليتهــا للتعامــل مــع األطفــال، 
وتوفيــر الحمايــة لهــم، حيــث يبلــغ عــدد الحضانــات المرخصــة 171 حضانــة، غالبيتهــا فــي مدينــة رام هللا )%54(.

أمــا البرنامــج الرابــع، فهــو برنامــج األطفــال مجهولــي النســب، وتشــمل خدمــات هــذا البرنامــج القيــام بإجــراءات اســتصدار شــهادات 
ميــالد لهــؤالء األطفــال البالــغ عددهــم 18 طفــالً، أو إيجــاد أســر مؤهلــة الحتضانهــم.

ــام 2020،  ــالً خــالل الع ــة 1666 طف ــة الغربي ــي الضف ــم ف ــغ عدده ــن بل ــال األحــداث، الذي ــج الخامــس مخصــص لألطف البرنام
ــة 16-18 ســنة،  ــة العمري والنســبة األكبــر منهــم )98%( هــم مــن الذكــور. أمــا بالنســبة ألعمارهــم، فــإن 57% منهــم فــي الفئ
و33.7% أقــل مــن 15 عامــاً. وحوالــي 64% مــن األطفــال األحــداث هــم فــي المرحلــة األساســية مــن التعليــم. وتراوحــت التهــم 
الموجهــة لهــم مــا بيــن مشــاجرة، وتهديــد، وحيــازة مخــدرات، وشــروع بالقتــل. وتــم، مــن خــالل هــذا البرنامــج، فــي العــام 2020، 
ــى المحاكــم، وال يــزال  إجــراء الوســاطة بحــق 688 طفــالً، بهــدف التقليــل مــن إجــراءات التقاضــي وعــدم عــرض األطفــال عل
هنــاك 606 حــاالت لــم تفصــل قضاياهــم فــي المحاكــم.  ويتــم اســتيعاب األحــداث فــي مراكــز تأهيــل حكوميــة تابعــة لــوزارة التنميــة 
االجتماعيــة، وهــي دار األمــل للذكــور، ومؤسســة رعايــة الفتيــات لإلنــاث، إضافــة إلــى مركــز تأهيــل الشــبيبة الــذي يــدرب األطفــال 

علــى بعــض المهــن فــي محاولــة إلدماجهــم/ن فــي المجتمــع.

المرأة في برامج وزارة التنمية االجتماعية  3-2-5

ــتغالل،  ــاءة واالس ــف واإلس ــي يتعرضــن للعن ــاء اللوات ــن النس ــة وتمكي ــة حماي ــة مهم ــة االجتماعي ــق وزارة التنمي ــى عات ــع عل يق
واللواتــي يعانيــن مــن الفقــر. ولتحقيــق ذلــك، تقــوم الــوزارة بتقديــم خدمــات اجتماعيــة ونفســية وقانونيــة وتوفيــر الحمايــة للنســاء 
المعنفــات والفقيــرات وإعــادة إدماجهــن فــي أســرهم والمجتمــع. وتقــدم الخدمــات المختلفــة للنســاء مــن خــالل برنامــج التحويــالت 
النقديــة لألســر المهّمشــة؛ كونهــن ربــات أســر فقيــرة، إضافــة إلــى البرنامــج الخــاص بالنســاء ضحايــا العنــف المبنــي علــى النــوع 

االجتماعــي “الجنــدر”، اللواتــي يلجــأن للــوزارة ويبلغــن عــن تعرضهــن للعنــف.

بالنســبة للمســتفيدات مــن برنامــج التحويــالت النقديــة، وباالعتمــاد علــى إحصــاءات وزارة التنميــة االجتماعيــة، فقــد بلــغ عــدد األســر 
التــي ترأســها امــرأة، وتســتفيد مــن برنامــج التحويــالت النقديــة، 47,649 أســرة، 60% منهــا فــي قطــاع غــزة، و%40 منهــم 
يعيشــون فــي الضفــة الغربيــة. كمــا بلــغ عــدد األســر التــي ترأســها امــرأة ذات إعاقــة، وتســتفيد مــن برنامــج التحويــالت النقديــة، 

5,716 أســرة، حوالــي 57% فــي الضفــة الغربيــة، و43% فــي قطــاع غــزة.

أمــا بالنســبة لبرنامــج النســاء ضحايــا العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي؛ فيعــد هــذا البرنامــج ذا أهميــة مركزيــة؛ كــون وزارة التنميــة 
االجتماعيــة هــي المســؤول األول عــن حمايــة النســاء واألطفــال مــن العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي وتوفيــر الحمايــة لهــم. وقامــت 

وزارة التنميــة بالتعامــل مــع 358 امــرأة تعرضــت للعنــف خــالل العــام 2020، والنســبة األكبــر منهــن )47%( نســاء متزوجــات.

اختلفــت أنــواع العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي الــذي تعرضــت لــه النســاء اللواتــي لجــأن لــوزارة التنميــة االجتماعيــة بحثــاً 
عــن الحمايــة أو الخدمــات األخــرى، فـــ 40% مــن النســاء تعرضــن للعنــف النفســي، و30% تعرضــن للعنــف الجســدي، و%7.3 
تعرضــن لالحتجــاز وحجــز الحريــة، كمــا تعرضــت 6% مــن النســاء تقريبــاً للعنــف االقتصــادي والســخرة. بحســب إحصــاءات 
وزارة التنميــة االجتماعيــة فــإن العنــف الــذي تعرضــت لــه النســاء المتوجهــات لــوزارة التنميــة االجتماعيــة قــد دفــع 60% منهــن 

إلــى الهــروب مــن المنــزل، و18% حاولــن االنتحــار، وتســبب لنســاء أخريــات بكســور ورضــوض وأمــراض نفســية وجســدية.

أمــا عــن أنــواع التدخــالت التــي قامــت بهــا وزارة التنميــة االجتماعيــة لمعالجــة حــاالت العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي، فــإن التدخــل 
األساســي هــو تقديــم الدعــم والتوجيــه االجتماعــي الــذي قــدم لـــ 36.9% مــن الحــاالت، ويليــه اإلرشــاد والدعــم النفســي الــذي قــدم لـــ28.6% مــن 
الحــاالت، ومــن ثــم الحمايــة، وتــم اســتخدامه لحمايــة 21.8% مــن النســاء المعنّفــات. وتــم مســاعدة 4.8% مــن النســاء بمســاعدات نقديــة وعينيــة، 

وتقديــم خدمــات قانونيــة لـــ7.1% منهــن، و0.9% مــن النســاء حصلــن علــى تمكيــن اقتصــادي بعمــل.
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كــون النســاء المعنّفــات إحــدى الفئــات المهّمشــة، ومــن حقهــا االســتفادة مــن خدمــات وزارة التنميــة االجتماعيــة، فحوالــي %36 
ــادي،  ــن االقتص ــج التمكي ــن برنام ــة، 11.7% م ــاعدات النقدي ــن المس ــة، و30% م ــات الطبي ــة التأمين ــن خدم ــتفدن م ــن اس منه

ــن الرســوم المدرســية. ــاء م ــى إعف ــة، و3.1% عل ــى مســاعدات طارئ ــن عل و9.2% حصل

وعلــى الرغــم مــن أهميــة دور وزارة التنميــة االجتماعيــة فــي حمايــة النســاء مــن العنــف، فإنــه يبــدو أن وصــول النســاء إلــى هــذه 
التدخــالت وحصولهــن علــى الخدمــات األخــرى محــدود، مــن خــالل إحصائيــات وزارة التنميــة االجتماعيــة، مقارنــة مــع نســب 
العنــف المرتفعــة فــي المجتمــع الفلســطيني. مــن هنــا، ال بــد مــن التأكــد علــى أن جميــع النســاء قــادرات علــى الوصــول والتبليــغ 
عــن العنــف الــذي يتعرضــن لــه، والتأكــد مــن مالءمــة إجــراءات التعامــل مــع قضايــا العنــف لخصوصيــة النســاء باألخــص التعامــل 

بســرية وأمــان معهــن.

5-2-4 األشخاص ذوو اإلعاقة في برامج وزارة التنمية االجتماعية

بلــغ عــدد األشــخاص ذوي اإلعاقــة والمســتفيدين مــن برنامــج التحويــالت النقديــة حوالــي 48,263 فــرداً، ويشــكلون مــا نســبته 
حوالــي 8% مــن إجمالــي المســتفيدين مــن البرنامــج. وبلــغ عــدد األســر المســتفيدة مــن برنامــج التحويــالت النقديــة التــي يرأســها 
ــن  ــتفيدة م ــر المس ــي األس ــن إجمال ــي 16% م ــبته حوال ــا نس ــكلون م ــرة، ويش ــي 18,177 أس ــة حوال ــن ذوي اإلعاق شــخص م
البرنامــج. وبالنظــر إلــى التوزيــع الجغرافــي لألســر المســتفيدة مــن برنامــج التحويــالت النقديــة التــي يرأســها شــخص مــن ذوي 

ــة، و52.6% فــي قطــاع غــزة. ــة الغربي ــع 47.4% فــي الضف ــد توزعــت بواق ــة، فق اإلعاق

5-2-5 المسنون في برامج وزارة التنمية االجتماعية

تســعى وزارة التنميــة االجتماعيــة، أيضــاً، إلــى االهتمــام الدائــم بكبــار الســن، وذلــك مــن خــالل رعايتهــم وتقديــم الخدمــات لهــم، 
وقــد بلــغ عــدد كبــار الســن فــي برنامــج التحويــالت النقديــة 63,230 مســناً، أي مــا يقــارب 23% مــن عــدد الســكان المســنين )مــن 
هــم فــوق 60 عامــاً(. وتشــير البيانــات إلــى أن حوالــي 49% مــن األســر التــي يرأســها مســن ومســتفيدة مــن برنامــج التحويــالت 
النقديــة تســكن فــي المــدن مقابــل 30% فــي القــرى، و21% فــي المخيمــات. احتلــت محافظــة غــزة أعلــى النســب مــن حيــث عــدد 
األفــراد مــن كبــار الســن المســتفيدين مــن برنامــج التحويــالت النقديــة، بواقــع 15% مــن مجمــوع المســتفيدين فــي الضفــة والقطــاع، 
فيمــا احتلــت محافظــة أريحــا أدنــى نســبة بيــن المحافظــات كافــة بنســبة 1%. كذلــك، تعمــل وزارة التنميــة االجتماعيــة علــى توفيــر 
رزمــة مــن الخدمــات األساســية لكبــار الســن ممــن يعانــون مــن أوضــاع اجتماعيــة وصحيــة واقتصاديــة صعبــة، كمــا تقــوم وزارة 

التنميــة االجتماعيــة، مــن خــالل برنامــج شــراء الخدمــة، بشــراء خدمــات إيــواء للمســنين.

5-3 توصيات وزارة التنمية االجتماعية

قدمــت وزارة التنميــة االجتماعيــة فــي تقريرهــا اإلحصائــي توصيــات مهمــة بشــأن التعامــل مــع الفئــات المهمشــة خــالل حــاالت 
الطــوارئ، أبرزهــا ضــرورة تخصيــص موازنــات كافيــة فــي الموازنــة العامــة قــادرة علــى االســتجابة الســريعة الحتياجــات الفقــراء 
والمهمشــين فــي حالــة الطــوارئ بعــد وضــع خطــة واســتراتيجية وطنيــة للطــوارئ. هــذه توصيــة مهمــة مــن شــأن تفعيلهــا التعامــل 

بطريقــة أســرع وأكثــر فاعليــة وشــموالً خــالل حــاالت الطــوارئ لتوفــر المــوارد المتاحــة خصيصــاً لهــذا الهــدف.

كمــا أوصــى تقريــر وزارة التنميــة بضــرورة تطويــر نظــم المعلومــات لــدى الجهــات الحكوميــة لتتمتــع بالقــدرة علــى االســتجابة 
الســريعة لألزمــات والكــوارث، وضــرورة أن يكــون هنــاك نمــوذج علــى الســجل الوطنــي االجتماعــي خــاص باألزمــات، وقــادر 
ــة  ــر أنظم ــة تطوي ــر أهمي ــة. وتظه ــة االجتماعي ــات الحماي ــم خدم ــة بتقدي ــة المختص ــات المختلف ــات المؤسس ــة احتياج ــى تلبي عل
المعلومــات مــن نــواح عــدة، وبخاصــة فــي حالــة مراعاتهــا لتســهيل وصــول المواطنيــن إلــى الخدمــات التــي يحتاجونهــا، كمــا هــو 
الحــال بالنســبة للنســاء المعنّفــات، أو األطفــال المعنفيــن، وغيرهــم مــن ذوي اإلعاقــة، والمســنين، فوجــود نظــام معلومــات إلكترونــي 
يســهل الوصــول، وبخاصــة فــي حــاالت الطــوارئ ومنــع التجــول. كمــا تزيــد أهميــة إيجــاد نظــام إلكترونــي فــي حــال تــم إلــزام 
المؤسســات الحكوميــة األخــرى بالتنســيق مــع الــوزارة، فــي تقديــم المســاعدات للفئــات الفقيــرة والمهمشــة، وضبــط عمليــة توزيــع 
هــذه المســاعدات، مــن خــالل البوابــة الموحــدة للمســاعدات، بحيــث تمنــع االزدواجيــة، وتزيــد مــن المســاواة بيــن جميــع مســتحقي 

الخدمــات فــي الحصــول عليهــا.



44

فــي الخالصــة، يظهــر التقريــر أنــه ال بــد مــن نظــام ضمــان اجتماعــي شــامل وقــوي قــادر علــى خدمــة الفئــات المهّمشــة جميعهــا، 
وال يتــرك أحــداً يواجــه ظــروف الفقــر أو المــرض وحيــداً، محققــاً للجميــع األمــان االقتصــادي والخدمــات التــي يحتاجونهــا. وهــو 
األمــر الــذي أظهرتــه جائحــة كورونــا عندمــا ُســّرح آالف العمــال مــن أعمالهــم، أو لــم يتلقــوا أجورهــم، ولــم تكــن الحكومــة قــادرة 
علــى االســتجابة الحتياجاتهــم، مــا أثقــل كاهــل وزارة التنميــة االجتماعيــة بأعــداد جديــدة مــن األســر التــي انحــدرت إلــى دائــرة الفقــر 
مــا بيــن ليلــة وضحاهــا. إضافــة إلــى برنامــج التحويــالت النقديــة، هنالــك برامــج ذات أهميــة كبيــرة، وقــد تكــون موازيــة ألهميــة 
برنامــج التحويــالت النقديــة، مثــل برامــج حمايــة النســاء مــن العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي، وحمايــة الطفولــة، لكنهــا ال 
تــزال محــدودة حســب مــا يظهــر مــن أعــداد المســتفيدين. كذلــك مــن شــأن مشــاريع التمكيــن االقتصــادي أن تلعــب دوراً فــي تقويــة 
نســيج الحمايــة االجتماعيــة للفئــات األفقــر واألكثــر تهميشــاً. مــن هنــا تأتــي أهميــة التأكــد مــن أن جميــع مــن يحتاجــون هــذه البرامــج، 
يتمكنــون مــن الوصــول إليهــا ولديهــم القنــوات اآلمنــة والســهلة للتبليــغ عمــا يتعرضــون لــه. مــن شــأن ذلــك تقليــل نســب العنــف 

والحرمــان فــي المجتمــع، مــا يخلــق أجيــاالً صحيــة وقــادرة علــى العطــاء، وتحقيــق التنميــة االجتماعيــة الشــاملة للجميــع.
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القسم السادس: إصدارات حديثة

آفاق النمو االقتصادي في الدول العربية خالل العامين 2021 و 2022

أصــدر صنــدوق النقــد العربــي فــي تشــرين األول مــن العــام 2021 تقريــراً حــول آفــاق النمــو االقتصــادي فــي الــدول العربيــة. وتوقــع التقريــر 
أّن النمــو الكلــي فــي كافــة الــدول العربيــة فــي العــام 2021 ســيصل إلــى نحــو 2.7%، وهــذا أقــل بحوالــي 0.2 نقطــة مئويــة عــن 

توقعــات الصنــدوق الصــادرة فــي أيــار 56.2021  وبحســب التقريــر ســاهمت عوامــل عــدة فــي تحقيــق هــذا النمــو، أهمهــا:

ــى  	 ــة عل ــن الحكومــات العربي ــاع أعــداد الملقحي ــد شــجع ارتف ــة، فق ــح الوطني ــذ حمــالت التلقي ــد تنفي ــى صعي ــدم المحــرز عل التق
ــة.57 ــي بعــض القطاعــات االقتصادي ــى تعاف ــة، مــا ســاعد عل ــى ممارســة األنشــطة االقتصادي ــود المفروضــة عل ــف القي تخفي

التوقعــات اإليجابيــة بشــأن نمــو االقتصــاد العالمــي بمعــدل يتــراوح مــا بيــن 5%-6% فــي العــام 2021، بالتزامــن مــع نمــو  	
حجــم التجــارة الدوليــة خــالل العــام نفســه بنحــو %10.8.

تزايــد الطلــب العالمــي علــى الطاقــة، وتعافــي الســوق العالميــة للنفــط، وارتفــاع األســعار العالميــة للنفــط بنحــو 65% خــالل  	
الفتــرة الممتــدة مــن بدايــة العــام 2021 ولغايــة نهايــة شــهر تشــرين األول مــن العــام نفســه.

اســتمرار البنــوك المركزيــة ووزارات الماليــة العربيــة فــي تنفيــذ جانــب مــن حــزم الدعــم المالــي، التــي تــم تبنيهــا فــي العــام  	
2020 لدعــم التعافــي االقتصــادي، وذلــك ضمــن ســياق حــزم التحفيــز االقتصــادي، التــي بلغــت حوالــي 341.5 مليــار دوالر 

خــالل الفتــرة الممتــدة منــذ بدايــة الجائحــة ولغايــة شــهر أيلــول مــن العــام 2021.

تطرق التقرير، أيضاً، إلى أبرز التحديات التي ستواجهها الدول العربية في عملية التعافي االقتصادي، ومن أبرزها:

ــة  ــى مقاوم ــتعملة عل ــات المس ــدرة اللقاح ــول ق ــكوك ح ــط ش ــا، وس ــروس كورون ــن في ــدة م ــورة جدي ــالالت متح ــار س انتش  •
المتحــورات الجديــدة. وهــذا بــدوره ســيهدد جهــود الــدول العربيــة فــي مواصلــة العمــل علــى فتــح اقتصاداتهــا، وســيعيق عمليــة 

ــا. ــابق عهده ــى س ــة إل عــودة األنشــطة االقتصادي
ــع أســعار  ــى رف ــدوره ســينعكس عل ــة لمكافحــة التضخــم، وهــذا ب ــى انتهــاج سياســات نقدي ــة إل ــة الغني ــدول الصناعي ــوح ال جن  •
ــن  ــة م ــتويات المرتفع ــة ذات المس ــدول العربي ــي بعــض ال ــدة والصــرف ف ــعار الفائ ــى أس ــيولد ضغوطــات عل ــا س ــدة، م الفائ
االقتــراض الخارجــي، التــي تعانــي، أساســاً، مــن ارتفــاع العجــز فــي ميــزان المعامــالت الجاريــة، كمــا شــهدت هــذه الــدول تدفــق 

ــدول. رؤوس األمــوال األجنبيــة إلــى خارجهــا، مــا ســينعكس علــى رفــع كلفــة االقتــراض مــن الخــارج لهــذه ال
تراكــم مســتوى المديونيــة العامــة للــدول العربيــة المقترضــة، إذ وصلــت نســبة الديــن العــام إلــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي لهــذه   •

البلــدان إلــى نحــو %120.
الخســائر الكبيــرة التــي تكبّدتهــا القطاعــات االقتصاديــة المهمــة نتيجــة اإلغالقــات، كقطاعــات الســياحة والطيــران، بالتالــي ال بــد   •

مــن مواصلــة دعــم هــذه القطاعــات لكــي تتمكــن مــن مواصلــة أعمالهــا.

فــي العــام 2022، مــن المأمــول أن يتحســن النشــاط االقتصــادي فــي الــدول العربيــة كافــة، ليصــل معــدل النمــو االقتصــادي إلــى 
نحــو 5.2% جــراء مجموعــة مــن العوامــل؛ أبرزهــا االرتفــاع المتوقــع فــي كميــات إنتــاج النفــط للــدول العربيــة المصــدرة للنفــط، 
وذلــك ضمــن إطــار اتفــاق “أوبــك +” الــذي ســيدخل حيــز التطبيــق بدايــة مــن شــهر أيــار 2022. ويأتــي هــذا بالتزامــن مــع بقــاء 

أســعار النفــط العالميــة عنــد مســتويات مرتفعــة خــالل العــام 2022.

بالنســبة للتضخــم، يتوقــع التقريــر أن يصــل معــدل التضخــم فــي الــدول العربيــة فــي العــام 2021 إلــى نحــو 13.2%، ويعــزى هــذا االرتفــاع 
إلــى مجموعــة مــن العوامــل أهمهــا: ارتفــاع أســعار منتجــات الطاقــة، االرتفــاع الملحــوظ فــي أســعار الغــذاء علــى الصعيــد العالمــي، تصاعــد 
الضغــوط التضخميــة نتيجــة زيــادة مســتويات الطلــب المحلــي فــي بعــض الــدول العربيــة جــراء زيــادة المعــروض النقــدي ورفــع معــدل األجــور، 
أثــر التقلبــات المناخيــة علــى حجــم اإلنتــاج الزراعــي والمعــروض مــن الســلع الزراعيــة. بينمــا مــن المتوقــع أن ينخفــض معــدل التضخــم خــالل 
العــام 2022 ليصــل إلــى نحــو 6.1%، نتيجــة االنحســار الحاصــل للضغوطــات التضخميــة بفعــل زوال بعــض االختناقــات، التــي تؤثــر علــى 

سالســل اإلمــداد، إلــى جانــب االرتفــاع المتوقــع للمعــروض مــن الســلع والخدمــات.
صندوق النقد العربي )2021(. آفاق االقتصاد العربي. اإلصدار الخامس عشر:  56
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البلدان المصدرة للنفط 	

ســوف تشــهد هــذه الــدول تحســناً فــي النشــاط االقتصــادي بســبب مجموعــة مــن العوامــل، أهمهــا: ارتفــاع األســعار العالميــة للنفــط، فلقــد ارتفعــت 
أســعار النفــط بنحــو 65% منــذ بدايــة العــام 2021 ولغايــة تشــرين األول 2021، إضافــة إلــى انتعــاش القطاعــات غيــر النفطيــة فــي دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي نتيجــة اســتمرار الحــزم التحفيزيــة وتنفيــذ االســتراتيجيات الهادفــة إلــى زيــادة التنــوع االقتصــادي، إلــى جانــب تحســن األوضــاع 
الداخليــة لــدى الــدول العربيــة األخــرى المصــدرة للنفــط. بنــاء علــى هــذه العوامــل، شــهدت الــدول العربيــة المصــدرة للنفــط نمــواً بنحــو %2.8 
خــالل العــام 2021، ومــن المتوقــع أن تشــهد دول هــذه المجموعــة وتيــرة نمــو أقــوى خــالل العــام 2022، نتيجــة الزيــادة المتوقعــة فــي كميــات 
اإلنتــاج النفطــي لهــذه الــدول فــي العــام 2022 مــع اســتمرار أســعار النفــط عنــد مســتويات مرتفعــة فــي العــام 2022. بالنســبة للتضخــم، مــن 
المتوقــع أن يصــل التضخــم فــي هــذه المجموعــة إلــى نحــو 3.3%، فــي حيــن مــن المتوقــع تراجــع معــدل التضخــم فــي العــام 2022 ليصــل إلــى 

نحــو %2.9.

الدول األعضاء في مجلس التعاون الخليجي

مــن المتوقــع أن تتعافــى اقتصــادات هــذه الــدول مــن آثــار جائحــة كورونــا فــي نهايــة العــام 2022، ولعــل العامــل األبــرز فــي تحســن اقتصــادات 
هــذه الــدول هــو اســتمرار دول المجموعــة فــي دعــم الحــزم التحفيزيــة الداعمــة لألنشــطة االقتصاديــة. وإلــى جانــب التحســن المتحقــق فــي القطــاع 
النفطــي، مــن المتوقــع أن تشــهد هــذه الــدول نمــواً بمعــدل 2.5% خــالل العــام 2021، ونمــواً بمعــدل 5.5% فــي العــام 2022. ويتوقــع التقريــر 
أن يصــل التضخــم فــي منطقــة مجلــس التعــاون الخليجــي إلــى 2.2% خــالل العــام 2021، بالمقابــل ســيتراجع معــدل التضخــم فــي العــام 2022 

بمقــدار 0.1 نقطــة مئويــة ليصــل إلــى %2.1.

الدول المصدرة للنفط غير األعضاء في مجلس التعاون الخليجي

ال تســمح األوضــاع الماليــة لهــذه البلــدان بتبنــي حــزم تحفيــز لدعــم التعافــي االقتصــادي، نظــراً لضيــق الحيــز المالــي لديهــا إال أن ذلــك لــن يعيــق 
التعافــي االقتصــادي لهــذه الــدول، إذ مــن المتوقــع أن تشــهد اقتصــادات هــذه الــدول نمــواً بنحــو 3.7% فــي العــام 2021 نتيجــة الرتفــاع أســعار 
النفــط العالميــة، ومــن المتوقــع أيضــاً أن تحقــق هــذه الــدول نمــواً بنحــو 5.2% فــي العــام 2022 نتيجــة الرتفــاع كميــات اإلنتــاج النفطــي، وتحســن 
األوضــاع الداخليــة فــي هــذه البلــدان. ويتوقــع التقريــر أن يصــل التضخــم فــي هــذه البلــدان إلــى 6.4% خــالل العــام 2021، بالمقابــل مــن المتوقــع 

تراجــع معــدل التضخــم 1.2 نقطــة مئويــة فــي العــام 2022 ليصــل إلــى %6.2.

البلدان المستوردة للنفط 	

حالــت االختــالالت الداخليــة والخارجيــة لهــذه البلــدان مــن تبنــي حــزم ماليــة لدعــم التعافــي االقتصــادي، وبخاصــة فــي ظــل ارتفــاع مســتويات 
ــة.  ــي عــدد مــن القطاعــات االقتصادي ــاج ف ــب الخارجــي، وتحســن اإلنت ــي الطل ــل اســتفادت دول هــذه المجموعــة مــن تعاف ــن العــام، بالمقاب الدي
وفــي ضــوء هــذه المعطيــات، مــن المتوقــع أن تكــون اقتصــادات هــذه الــدول قــد حققــت نمــواً بنحــو 2.5% خــالل العــام 2021، أمــا فــي العــام 
ــاة  ــرة التحســن االقتصــادي بســبب مجموعــة مــن العوامــل أهمهــا، تعافــي الطلــب الخارجــي، عــودة الحي 2022، مــن المتوقــع أن تتحســن وتي
فــي بعــض األنشــطة االقتصاديــة كالتجــارة والســياحة واالســتثمار. وكمحصلــة لذلــك، مــن المتوقــع أن تشــهد هــذه الــدول نمــواً بنحــو 4.6% فــي 
العــام 2022. ويتوقــع التقريــر أن تشــهد هــذه البلــدان معــدل تضخــم مرتفــع يصــل إلــى 27.7% خــالل العــام 2021، بالمقابــل ســيتراجع معــدل 

التضخــم بمقــدار 16.9 نقطــة مئويــة ليصــل إلــى %10.8.58

 بخصــوص فلســطين، توقــع التقريــر أن يحقــق االقتصــاد الفلســطيني نمــواً بمعــدل 4.4% فــي العــام 2021، مســتفيداً مــن عوامــل عــدة أهمهــا: 
االنتظــام فــي تحويــل إيــرادات المقاصــة إلــى الحكومــة الفلســطينية، عــودة اإلنفــاق االســتهالكي الكلــي واالســتثمار وحركــة التجــارة الخارجيــة 
إلــى مســتواها المعهــود مــا قبــل الجائحــة، توفــر اللقاحــات المضــادة للفيــروس وإمكانيــة توزيعهــا علــى عــدد كبيــر مــن الســكان، مــا ســيعمل علــى 
حصــر اآلثــار الصحيــة للجائحــة، وأخيــراً، تحســن مســتوى المنــح الخارجيــة المقدمــة إلــى الحكومــة الفلســطينية. فــي العــام 2022، يتوقــع التقريــر 
أّن يحقــق االقتصــاد الفلســطيني نمــواً بنحــو 3% نتيجــة تحســن مســتويات االســتهالك الكلــي، واالســتثمار الخــاص، إلــى جانــب تحســن النشــاط 
االقتصــادي لعــدد مــن القطاعــات االقتصاديــة )الزراعــة، الصناعــات التحويليــة، الخدمــات، اإلنشــاءات(. بخصــوص معــدل التضخــم، ســيتأثر 
المســتوى العــام لألســعار فــي فلســطين نتيجــة ارتفــاع تكلفــة الــواردات، الناجــم عــن االرتفــاع الحاصــل علــى أســعار المــواد الغــذاء العالميــة، 
وعلــى أســعار المــواد األوليــة. كمــا ســيتأثر المســتوى العــام لألســعار بزيــادة الطلــب المحلــي، وبخاصــة االســتهالك األســري. بنــاء علــى ذلــك، 

يتوقــع التقريــر أن يصــل معــدل التضخــم فــي فلســطين نحــو 1.5% فــي العــام 2021، و1.8% فــي العــام 2022.
يعــزى ارتفــاع معــدل التضخــم لــدى دول هــذه المجموعــة إلــى الزيــادة الكبيــرة فــي معــدل التضخــم فــي كل مــن لبنــان والســودان كنتيجــة للتطــورات الداخليــة التــي يشــهدها كال البلديــن،   58

فعنــد اســتثناء كّلٍ مــن لبنــان والســودان، مــن المتوقــع أن يبلــغ معــدل التضخــم فــي البلــدان المســتوردة للنفــط حوالــي 3.6% فــي العــام 2021، ونحــو 3.4% فــي العــام 2022.
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القسم السابع: مفاهيم وتعاريف اقتصادية

نظرية النقود: من كينز إلى فريدمان إلى نظرية النقد الحديثة

The Theory of Money: From Keynes to Friedman 
to the Modern Monetary Theory

يقــول الشــاعر الفرنســي بــول فاليــري )1871-1945( إن الرجــل العظيــم يمــوت مرتيــن، فــي المــرة األولــى كرجــل، وفــي المــرة 
الثانيــة كعظيــم. القصــد مــن ذلــك أنــه عندمــا يغيّــب المــوت رجــالً عظيمــاً، فــإن مــا حققــه خــالل حياتــه مــن إنجــازات ومــا جســده 
مــن أفــكار يظــل مؤثــراً وفعــاالً فــي حيــاة النــاس، وكأنــه ال يــزال حيــاً بينهــم. لكــن مــع مــرور األيــام والســنين وتغيــر الظــروف 
يواجــه النــاس معطيــاٍت وهمومــاً جديــدة تبتعــد بهــم عــن إنجــازات الرجــل وأفــكاره، حتــى يأتــي اليــوم الــذي يتوقــف تأثيــره فــي 

حياتهــم بشــكل كامــل، وعندئــذ يبــدو وكأنــه مــات مــرة أخــرى.

ــاً صارخــاً  ــام تطبيق ــر مــن أي مجــال آخــر. إذ نشــهد هــذه األي ــة تتكــرر مــع عظمــاء الفكــر االقتصــادي أكث ــدو أن هــذه المقول يب
 New( ومدويــاً للمقولــة مــع عظيــم “نظريــة النقديــة”. فلقــد صــدر عــدد آب/أيلــول للعــام 2021 مــن مجلــة الجمهوريــة الجديــدة
Republic( وعلــى غالفــه صــورة ميلتــون فريدمــان )1912-2006( وعنــوان المقــال الرئيســي للعــدد: “المــوت الثانــي لميلتــون 

فريدمــان”.

جــاء المقــال بقلــم زخــاري كارتــر، وفيــه يــروي كيــف أن فكــر فريدمــان، الــذي وضــع مســمى “النقديــة” )Monetarism( والــذي 
تــم تبنيهــا مــن صنــدوق النقــد الدولــي فــي الســبعينيات، ثــم مــن قبــل أهــم البنــوك المركزيــة فــي العالــم منــذ مطلــع الثمانينيــات مــن 

القــرن الماضــي، أصبــح اآلن فكــراً منبــوذاً وبــدون أي تأثيــر.

الواقــع أّن هــذا اإلعــالن جــاء متأخــراً ألكثــر مــن عقديــن مــن الزمــن. فلقــد اتضــح، بشــكل جلــي، خطــأ نظريــة “النقديــة” علــى 
ــإن فــي اإلعــالن عــن  ــك، ف ــع تســعينيات القــرن الماضــي. مــع ذل ــذ مطل ــي من ــى المســتوى العمل المســتوى النظــري، وفشــلها عل

ــة. ــة تاريخي نهايتهــا فــي الوقــت الحاضــر دالل

ــي الفكــر  ــورة” ف ــا “ث ــى أنه ــة” عل ــة “النقدي ــم يطرحــوا نظري ــون فريدمــان وأتباعــه ل ــة عندمــا نالحــظ أن ميلت تتضــح هــذه الدالل
االقتصــادي، ولكــن علــى أنهــا “ثــورة مضــادة” تهــدف إلــى دحــض كل أطروحــات الثــورة الكينزيــة.59 ولهــذا، يبــدو مناســباً أن يتــم 
اإلعــالن عــن فشــل “الثــورة المضــادة لفريدمــان” ونهايتهــا فــي الوقــت الــذي تشــهد فيــه “الثــورة الكينزيــة” انبعاثــاً جديــداً علــى يــد 

.)Modern Monetary Theory( ”ــة ــة الحديث ــة النقدي “النظري

إن فهــم طروحــات “النظريــة النقديــة الحديثــة” فــي الســياق التاريخــي لتطــور الفكــر االقتصــادي، يســتدعي تحديــد المفاهيــم التــي 
طرحتهــا “نظريــة النقديــة” لفريدمــان ضــد نظريــة النقــد الخاصــة بالفكــر الكينــزي، لنــرى كيــف قــاد فشــل هــذه الطروحــات علــى 
المســتوى النظــري والعملــي إلــى ظهــور “نظريــة النقــد الحديثــة”. هــذا ســيكون موضــوع “مفاهيــم وتعاريــف اقتصاديــة” لهــذا العــدد، 

والعــدد القــادم مــن المراقــب.

مــن أهــم طروحــات الفكــر الكينــزي تلــك التــي تقــول إن السياســة النقديــة )تحكــم البنــك المركــزي بحجــم الكتلــة النقديــة( هــي سياســة غيــر 
فعالــة، وال تصلــح للتغلــب علــى األزمــات التــي يتعــرض لهــا االقتصــاد بشــكل متكــرر، ســواء أكانــت أزمــات ركــود وتفــّشٍ للبطالــة، 
أم أزمــة تضخــم مالــي وتســارع مســتمر الرتفــاع األســعار. وســبب ذلــك، وفــق النظريــة الكينزيــة، أن تأثيــر أي تغييــر فــي حجــم الكتلــة 
النقديــة علــى النشــاط االقتصــادي هــو تأثيــر غيــر مباشــر وغيــر مضمــون. فمثــالً، أثنــاء حــدوث ركــود اقتصــادي، يعمــد البنــك المركــزي 
ــات الســوق المفتوحــة )Open Market Operation( بشــراء  ــل عملي ــق تفعي ــة فــي االقتصــاد )عــن طري ــة النقدي ــادة الكتل ــى زي إل

59 See: Harry, G. Johnson )1971( The Keynesian Revolution and the Monetarist Counter-Revolution. American Eco 
nomic Review. Vol.61. No.2. P 1-14.
James Tobin )1981( The Monetarist Counter-Revolution—An Appraisal. The Economic Journal )March 1981(91, p 29-41.
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ســندات حكوميــة مــن األســواق الماليــة(، لكــن زيــادة الكتلــة النقديــة بحــد ذاتهــا ال تقــود تلقائيــاً إلــى زيــادة اإلنفــاق علــى االســتثمار أو 
االســتهالك. إذ إن حــدوث ذلــك يتطلــب، أوالً، انخفــاض ســعر الفائــدة، ويتطلــب، ثانيــاً، إقنــاع المســتثمرين بــأن مــن صالحهــم االقتــراض 
مــن البنــوك بســعر الفائــدة المنخفــض واإلقــدام علــى االســتثمار، وإقنــاع المســتهلكين بــأن مــن صالحهــم االقتــراض وتمويــل شــراء الســلع 
المعمــرة. حــدوث كال هذيــن األمريــن غيــر مضمــون. ففــي أوقــات ركــود كبيــر وطويــل تكــون التوقعــات متشــائمة لدرجــة أن البنــوك 
ــة النقديــة فــي محافظهــم عبــر زيــادة إنفاقهــم، بــل  والمؤسســات الماليــة األخــرى ال تعمــل علــى التخلــص مــن الزيــادة فــي حجــم الكتل
يعملــون علــى االحتفــاظ بتلــك الزيــادة النقديــة علــى أمــل تحســن األوضــاع فــي المســتقبل. هــذه الحالــة هــي التــي أطلــق عليهــا كينــز لقــب 
“فــخ الســيولة” )Liquidity Trap(. بالنســبة إلــى المحظــور الثانــي، مــن الممكــن أن تعمــل زيــادة حجــم الكتلــة النقديــة علــى تخفيــض 
ســعر الفائــدة، ولكــن ذلــك ال يضمــن أن يســتجيب المســتثمرون والمســتهلكون ويقدمــوا علــى زيــادة إنفاقهــم. كمــا يقــول المثــل: “تســتطيع 

أن تأخــذ الحصــان إلــى النهــر، ولكنــك ال تســتطيع إجبــاره علــى الشــرب”.

بالمقابــل، طرحــت النظريــة الكينزيــة “السياســة الماليــة” )التحكــم فــي مســتوى اإلنفــاق العــام ومســتوى الضرائــب( علــى أنها سياســة 
ــة،  ــا يحــدث الركــود االقتصــادي، وتســتفحل البطال ــى النشــاط االقتصــادي. إذ عندم ــوري عل ــر ف ــرة وذات تأثي ــا مباِش ــة ألنه فعال
ويحجــم رجــال األعمــال عــن اســتثمار أموالهــم بســبب توقعاتهــم المتشــائمة، تقــوم الدولــة باقتــراض تلــك األمــوال الراكــدة وإنفاقهــا 
علــى المشــاريع العامــة التــي توظــف العاطليــن عــن العمــل، مــا يولــد دخــالً جديــداً يســهم، بــدوره، فــي زيــادة اإلنفــاق العــام، مــا 
يعمــل علــى تحريــك النشــاط االقتصــادي، ويســاهم، بشــكل مباشــر، فــي إنهــاء الركــود. هــذا مــا يحــدث، أيضــاً، عندمــا تعمــد الدولــة 

إلــى تخفيــض الضرائــب، مــا يزيــد الدخــل المتــاح، ويزيــد بالتالــي اإلنفــاق العــام والنشــاط االقتصــادي.

عارضــت مدرســة فريدمــان النقديــة الفرضيــات الكينزيــة عــن فعاليــة السياســة الماليــة بشــكل كامــل. وطــورت مفهومين أساســيين لهــذه الغاية، 
ــراض،  ــق االقت ــاق الحكومــي عــن طري ــل اإلنف ــة سياســة تموي أولهمــا مفهــوم “الطــرد االقتصــادي” )Crowding Out( لمعارضــة فعالي
وثانيهمــا مفهــوم “الدخــل الدائــم” )Permanent Income( لمعارضــة فعاليــة سياســة تمويــل اإلنفــاق العــام عــن طريــق زيــادة الضرائــب.

ــع الســندات  ــق بي ــال )عــن طري ــراض مــن أســواق الم ــى االقت ــة إل ــا تلجــأ الحكوم ــه عندم ــي أن ــوم “الطــرد االقتصــادي” يعن مفه
الحكوميــة( لتمويــل اإلنفــاق العــام، فــإن هــذا يــؤدي إلــى ارتفــاع أســعار الفائــدة، وإلــى تقليــص االســتثمار الخــاص؛ أي إن زيــادة 
ــاق  ــادة اإلنف ــإن زي ــك، ف ــى ذل ــوق. عل ــن الس ــم م ــى طرده ــاص وإل ــاع الخ ــتثمري القط ــة مس ــى مزاحم ــؤدي ال ــام ت ــاق الع اإلنف

ــه. ــى حال ــي االقتصــاد عل ــي ف ــاق الكل ــى مســتوى اإلنف ــث يبق ــاض االســتثمار الخــاص، بحي ــا بانخف ــم موازنته ــي تت الحكوم

أمــا مفهــوم “الدخــل الدائــم” فيعنــي أن الفــرد يختــار مســتوى اســتهالكه واّدخــاره الســنوي ليــس اعتمــاداً علــى دخلــه فــي تلــك الســنة؛ 
أي اعتمــاداً علــى دخلــه الحالــي أو الجــاري )Current Income(، ولكــن اعتمــاداً علــى دخلــه الدائــم؛ أي علــى متوســط دخلــه 
المتوقــع علــى المــدى الطويــل. هكــذا، ففــي الســنة التــي يكــون فيهــا دخلــه الحالــي أعلــى مــن دخلــه الدائــم، فإنــه ال يزيــد مــن مســتوى 
إنفاقــه، وإنمــا يزيــد مــن اّدخاراتــه. فــي الســنة الــي يكــون فيهــا دخلــه الحالــي أقــل مــن دخلــه الدائــم، فإنــه ال يقلــص مــن مســتوى 
اســتهالكه، وإنمــا يقتــرض ليبقــى اســتهالكه متســقاً مــع مســتوى دخلــه الدائــم. هــذا يعنــي أن تخفيــض الضرائــب أو رفعهــا ال يقــود، 

كمــا تدعــي النظريــة الكينزيــة، إلــى زيــادة اإلنفــاق الخــاص أو تخفيضــه، وإنمــا تقــود إلــى زيــادة مســتوى االدخــار أو تقليصــه.

بالمقابــل، تبنــت نظريــة فريدمــان “السياســة النقديــة”، واّدعــت أن الكتلــة النقديــة وليــس اإلنفــاق الحكومــي أو مســتوى الضرائــب هــو 
المتغيــر الــذي يؤثــر فــي النشــاط االقتصــادي بشــكل مباشــر وفعــال. وبنــى فريدمــان موقفــه هــذا علــى أســاس أن “آليــة التحويــل “ 
)Transmission Mechanism( التــي تتبناهــا النظريــة الكينزيــة، والتــي علــى أساســها يتــم تأثيــر الكتلــة النقديــة علــى النشــاط 
ــد كل فــرد وكل مؤسســة  ــي: عن ــة كالتال ــة الحقيقي ــة. يصــف فريدمــان اآللي ــة غيــر حقيقي ــدة، هــي آلي االقتصــادي عبــر ســعر الفائ
محفظــة تشــتمل علــى كل األصــول التــي يملكهــا مــن أمــالك عقاريــة، وأســهم، وســندات، وســلع معمــرة، ونقــود. إّن كميــات هــذه 
األصــول فــي كل محفظــة تتحــدد وفــق مــا يعتقــد صاحبهــا أنــه الوضــع األمثــل لــه. وعندمــا يعمــل البنــك المركــزي علــى زيــادة 
الكتلــة النقديــة فــي االقتصــاد )عــن طريــق شــراء الســندات الحكوميــة مــن األفــراد والمؤسســات( تــزداد كميــة النقــود فــي المحافــظ، 
ويصبــح وضعهــا دون المســتوى األمثــل )Suboptimal(. بهــدف اســتعادة المســتوى األمثــل للنقــود، يقــوم كل فــرد وكل مؤسســة 
بالتخلــص مــن فائــض النقــود، عبــر شــراء أصــول أخــرى كالســلع المعمــرة مثــالً. هــذا يعنــي أن تأثيــر التغيــر فــي مســتوى الكتلــة 

النقديــة التــي يحدثهــا البنــك المركــزي، هــو تأثيــر مباشــر، وال يتــم عبــر المــرور علــى ســعر الفائــدة.60 

من األسئلة التي يطرحها تالمذة السنة األولى لمادة االقتصاد الكلي السؤال التالي: إذا كان مقدار النقود في محافظ األفراد بمستواه األمثل، فلماذا يتجاوبون مع رغبات البنك المركزي   60
فيبيعونه سندات ليحصلوا على نقود تزيد من مقدار النقود في محافظهم إلى المستوى دون األمثل؟ والجواب طبعاً هو أن األفراد يقومون بذلك إلنهم يحققون بذلك ربحاً صافياً.
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 مــع ذلــك، فــإن انعــكاس ذلــك التأثيــر المباشــر علــى النشــاط االقتصــادي ال يتــم علــى الفــور، ولكــن يكــون متأخــراً لفتــرة زمنيــة 
غيــر معروفــة، قــد تكــون بضعــة أســابيع وقــد تمتــد ألكثــر مــن ســنة. لذلــك، طالــب فريدمــان بعــدم اســتعمال السياســة النقديــة وفــق 
مقتضــى الظــروف، ولكــن وفــق قانــون ثابــت، بــأن تتــم زيــادة الكتلــة النقديــة فــي كل ســنة بمعــدل يتســق مــع معــدل نمــو الناتــج 
المحلــي اإلجمالــي. هكــذا تكــون نظريــة فريدمــان قــد جــردت الدولــة مــن كل أدواتهــا. فالسياســة الماليــة غيــر مجديــة ويجــب عــدم 

اســتعمالها، والسياســة النقديــة فعالــة، ولكــن مــن الخطــأ تــرك الحريــة للبنــوك المركزيــة الســتعمالها “حســب الظــروف”.

تضافــرت الظــروف السياســية واالقتصاديــة فــي الواليــات المتحــدة فــي ســنوات النصــف الثانــي مــن عقــد الســتينيات مــن القــرن 
الماضــي، وتمخضــت عــن وضــع مالئــم لطروحــات فريدمــان ونظريتــه النقديــة. فلقــد أقدمــت إدارة الرئيــس لنــدن جونســون علــى 
تمويــل حــرب فيتنــام ومشــاريع “المجتمــع العظيــم”61  الــذي تبنتــه إدارتــه، ليــس عــن طريــق فــرض ضرائــب، ولكــن عــن طريــق 
ــى العكــس، فــي وقــت انتعــاش  ــل، عل ــم فــي وقــت ركــود اقتصــادي، ب ــم يت ــه ل ــى التضخــم، ألن ــاد هــذا الوضــع إل ــراض. ق االقت
اقتصــادي.  عندمــا أقدمــت اإلدارة علــى مقاومــة التضخــم بتفعيــل أدوات السياســة الماليــة، عــن طريــق فــرض ضرائــب إضافيــة، 
ولــم تنجــح تلــك السياســة فــي وقــف التضخــم، ســارع فريدمــان وأنصــاره إلــى اعتبــار ذلــك الفشــل فشــالً للنظريــة الكينزيــة. ومــع 
مطلــع الســبعينيات وأزمــة الطاقــة التــي قــادت إلــى أزمــة “الركــود التضخمــي”، ومــع عجــز أدوات السياســة الماليــة فــي معالجتهــا، 
اســتطاع فريدمــان وأتباعــه إقنــاع قطــاع كبيــر مــن االقتصادييــن فــي الواليــات المتحــدة وبريطانيــا بفشــل النظريــة الكينزيــة وتفــوق 

النظريــة النقديــة.

كان أول مــن تبنــى النظريــة النقديــة صنــدوق النقــد الدولــي، الــذي وجــد فــي دعــوة فريدمــان المســتمرة لتخفيــض اإلنفــاق الحكومــي 
وتحجيــم دور الدولــة فــي االقتصــاد، المبــرر الفكــري لبرنامــج االســتقرار الــذي كان الصنــدوق يطالــب دول العالــم الثالــث بتطبيقــه 
ــت  ــه أن عين ــا فعلت ــا، كان أول م ــت ثاتشــر رئيســة وزراء بريطاني ــا أصبحــت مارجري ــروض. عندم ــى الق كشــرط للحصــول عل
ــا، مستشــارها االقتصــادي.  ــي بريطاني ــان ف ــاع فريدم ــع أتب ــا مــن ألم ــذي كان وقته ــرز )Alan Walters(، ال األســتاذ أالن والت
ــح  ــنتين، أصب ــد س ــي مكافحــة التضخــم. بع ــة ف ــان النقدي ــل طروحــات مدرســة فريدم ــى بشــكل كام ــا تتبن ــت أن حكومته ــم أعلن ث
رونالــد ريغــان رئيســاً للواليــات المتحــدة، وكان أول مــا قــام بــه هــو دعــوة فريدمــان إلــى البيــت األبيــض لالســتماع إلــى إرشــاداته 
ونصائحــه. لقــد تحدثــت تقاريــر صحافيــة يومهــا عــن أن دعــوة فريدمــان إلــى البيــت األبيــض بأجــواء احتفاليــة كان بمثابــة اإلعــالن 

الرســمي علــى انتصــار ثورتــه المضــادة علــى الفكــر الكينــزي.62

فــي الجــزء الثانــي مــن هــذه المراجعــة االقتصاديــة ســنرى كيــف أن ذلــك االحتفــال كان مبالغــاً بــه، وأنــه تــم فــي أجــواء انتشــار 
الفكــر السياســي المحافــظ علــى طرفــي المحيــط األطلســي، وأن النظريــة النقديــة لــم تكــن نظريــة علميــة، كمــا روج لهــا فريدمــان 
وأتباعــه، بــل كانــت، فــي الحقيقــة، مبــدأً أيديولوجيــاً محضــاً وجــدت فيــه القــوى اليمينيــة فــي العالــم أداة تخــدم مصالحهــا فــي تحجيــم 
دور الدولــة فــي االقتصــاد. ثــم نــرى كيــف أن انهيــار أطروحــات نظريــة فريدمــان النقديــة، قــاد بشــكل تلقائــي إلــى ظهــور “النظريــة 
النقديــة الحديثــة”، كمــا ســنرى أن هــذه النظريــة “الحديثــة” لــم تــأِت فــي الواقــع بــأي شــيء جديــد، إذ إنهــا تأخــذ كل أطروحاتهــا مــن 

الفكــر الكينــزي، ولكــن بشــيء مــن المبالغــة غيــر الضروريــة وغيــر المفيــدة.

شملت مشاريع برنامج »المجتمع العظيم« إصالحات في أنظمة التعليم والصحة والمواصالت ومشاكل المدن والفقر في األرياف، ومساعدة المواطنين السود على   61
النهوض بواقعهم السيء الذي هو نتيجة عقود من التمييز العنصري.

ذهب بعضهم يومها إلى حد وصف االحتفال بفريدمان في البيت األبيض على أنه بمثابة »العودة« )The Restoration(، وهي الكلمة التي تصف عودة الملكية   62
.)Protectorate( في بريطانيا في العام 1660 بعد سنوات الحرب األهلية وحكومة الوصاية
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المؤشرات االقتصادية الرئيسية في فلسطين 12021-2016

20162017201820192020المؤشر

20202021

الربع 

الثالث

الربع 

الرابع
الربع األول

الربع 

الثاني

الربع 

الثالث
السكان )ألف نسمة(

5,243.1 5,227.2 5,179.9  4,632.04,733.44,915.35,039.05,101.25,116.95,148.4فلسطين

3,120.43,128.9 3,095.2 3,053.23,061.63,078.4 2,803.42,856.72,953.93,020.0الضفة الغربية
2,106.82,114.2 2,084.7 2,048.02,055.32,070.0 1,828.61,876.71,961.42,019.0قطاع غزة

سوق العمل )حسب تعريف القوى العاملة الجديد المعتمد من قبل الجهاز المركزي لإلحصاء(2 

 1,036.0 1,015.6 994.1 995.0 956.0936.0 939.6948.7956.31,013.00عدد العاملين )ألف شخص(
43.043.8 42.9 40.94141.0 43.84443.544.3نسبة المشاركة )%(

26.427.3 27.8 23.4 25.928.3 23.925.726.225.3معّدل البطالة )%(
 14.7 16.9 17.1 14.9 18.5 17.518.417.314.615.7الضفة الغربية

 50.2 44.7 47.9 43.1 48.6 35.438.343.145.146.6قطاع غزة
الحسابات القومية باألسعار الثابتة )سنة األساس 2015( )مليون دوالر( 3 

 3,736.43,738.8 3,611.0 14,015.43,504.23,543.1 15,211.015,426.915,616.215,829.0الناتج المحلي اإلجمالي
 3,217.2 3,169.8 3,178.2 3,021.23,028.9 3,342.913,420.313,570.114,126.512,367.2اإلنفاق االستهالكي الخاص

3,207.6810.8916.7823.7910.1937.8 3,584.73,093.63,318.93,202.3اإلنفاق االستهالكي الحكومي
 905.0943.5 893.7 806.6866.4 3,873.84,166.94,260.34,177.13,207.1التكوين الرأسمالي اإلجمالي

 682.7 673.9 619.2 2,445.9623.1693.6 2,208.32,515.62,578.72,630.5الصادرات
 2,056.8 2,003.1 7,084.71,782.11,808.31,978.7 7,796.37,901.58,256.88,376.1الواردات )-(

الناتج المحلي للفرد )دوالر(
800.9837.4866.3903.8903.8 3,534.43,620.53,562.33,656.73,235.0باألسعار الجارية

2,913.9800.6837.0867.5904.9905.3 3,489.83,463.13,417.73,378.3باألسعار الثابتة )أسعار 2015(
ميزان المدفوعات )مليون دوالر(

)1,736.0()1,736.0()1,600.0()1,504.0()1,351.0()5,452.9()6,500.7()6,425.7()5,967.4()5,664.5(الميزان التجاري
1,896.02,129.02,786.22,658.02,546.6697.0741.0750.0831.0906.0ميزان الدخل

1,626.21,708.71,499.12,009.21,833.6454.0470.0422.0519.0514.0ميزان التحويالت الجارية

)316.0()295.0()428.0()293.0()200.0()1,072.7()1,833.5()2,140.4()2,129.7()2,142.7(ميزان الحساب الجاري
أسعار الصرف والتضخم 4 

3.843.63.593.563.4413.4193.3353.2723.2643.234سعر صرف الدوالر مقابل الشيكل
5.425.085.075.034.8404.7984.6924.6154.5934.548سعر صرف الدينار مقابل الشيكل

1.140.07)0.26(1.21)0.20()0.73(1.58)0.19(0.21)0.22(معّدل التضخم )%(
المالية العامة )على األساس النقدي، مليون دوالر(

3,551.93,651.53,462.93,290.63,802.1275.81,789.11,026.31,047.51,099.7صافي اإليرادات المحلية )بما فيها المقاصة(

3,661.73,794.83,660.03,660.14,686.8731.91,972.8665.91,159.01,090.9النفقات الجارية

216.5257.9276.9200.0207.839.175.321.732.639.9النفقات التطويرية

)31.1()144.1()328.7()258.9()495.1()1,092.6()569.5()474.0()401.3()326.4(فائض/عجز الموازنة الكلي )قبل المنح(

766.3720.4664.8492.1565.9101.885.011.064.635.4إجمالي المنح والمساعدات

4.3)79.6()317.8()173.9()393.3()526.7()77.3(440.0319.1190.9فائض/عجز الموازنة الكلي )بعد المنح(

2,483.82,543.22,369.52,795.13,649.23,460.23,649.23,545.23,702.43,793.9الدين العام الحكومي

القطاع المصرفي )مليون دوالر(

14,196.415,850.216,125.017,825.519,934.018,625.019,934.520,059.920,624.421,321.6موجودات/مطلوبات المصارف

1,682.41,892.71,912.01,985.21,973.81,959.11,967.42,016.71,994.02,062.6حقوق الملكية

10,604.611,982.512,227.313,384.715,137.014,061.915,138.315,182.415,726.516,224.6ودائع الجمهور

6,871.98,026.08,432.39,039.110,075.09,894.010,078.710,150.610,350.710,473.7التسهيالت االئتمانية
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

بيانات األرباع لألعوام 2020-2021 هي بيانات أولية عرضة للتنقيح والتعديل.  1
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   2

وقادرين على العمل. تبعاً لهذا، تم استثناء المحبطين من البحث عن عمل )الذين لم يسعوا إلى العمل خالل فترة اإلسناد( من حساب البطالة. نسجل، هنا، أرقام سوق العمل الفلسطيني حسب التعريف الجديد.
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  3

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


