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الربع األول من العام 2022 في سطور

الناتـج المحلـي اإلجمالـي: شـهد الناتـج المحلـي اإلجمالـي فـي الربـع األول مـن العـام 2022 باألسـعار الثابتـة )2015  	
سـنة األسـاس( انخفاضـاً معدلـه 3.1% مقارنـة بالربـع السـابق، ليصـل إلـى نحـو 3,817 مليـون دوالر، وجـاء هـذا نتيجة 
انخفـاض معدلـه 3.8% فـي الضفـة الغربيـة، مقابـل نمـو طفيـف في قطـاع غزة معدلـه 0.2%، وهو ما انعكـس في تقلص 
حّصـة الفـرد مـن الناتـج المحلـي اإلجمالي الحقيقي بنحـو 3.7% )تراجعت بنحو 4.4% في الضفـة الغربية وبنحو %0.4 

فـي قطـاع غـزة( لتصـل إلـى 761.8 دوالر )1,097.8 دوالر فـي الضفـة الغربيـة، و312.5 دوالر فـي قطـاع غزة(.

التشـغيل والبطالـة: ارتفـع معـدل البطالـة فـي فلسـطين بنحـو 1.2 نقطـة مئوية بيـن الربـع األول من العـام 2022 والربع  	
الرابـع مـن العـام 2021، ووصـل إلـى 25.4% )13.9% فـي الضفـة، و46.6% فـي القطـاع(. وبلـغ متوسـط األجـر 
اليومـي فـي فلسـطين 140.9 شـيكل، موزعـاً بيـن 118.8 للعامليـن في الضفـة، و55.1 للعاملين في القطـاع، و268.4 
للعامليـن فـي إسـرائيل والمسـتعمرات.  كمـا وصلـت نسـبة المسـتخدمين بأجـر يقـل عـن الحـد األدنـى لألجـور فـي القطاع 

الخـاص إلـى 43% بمتوسـط أجـر بلغ 924 شـيكالً.

الماليـة العامـة: ارتفـع صافـي اإليـرادات العامـة والمنـح خـالل الربـع األول مـن العـام 2022 ليصـل إلـى 4.1 مليـار  	
شـيكل، مقارنـة بحوالـي 4 مليـار شـيكل خـالل الربع السـابق )ارتفاع نسـبته 2.5%(. مـن جهة أخـرى، انخفضت النفقات 
العامـة بنسـبة 10.3%، خـالل الفتـرة نفسـها، لتبلـغ حوالي 3.4 مليار شـيكل. وقـد أدت التطورات علـى جانبي اإليرادات 
والنفقـات العامـة إلـى فائـض فـي الرصيـد الكلـي بعـد المنح والمسـاعدات الخارجيـة بحوالـي 0.7 مليار شـيكل. وقد بلغت 
المتأخـرات المترتبـة علـى الحكومـة خـالل هـذا الربـع 694.6 مليـون شـيكل، كمـا انخفـض الديـن العـام الحكومـي بنحـو 

4.7% مقارنـة بالربـع السـابق ليبلـغ نحـو 3.7 مليـار دوالر )مـا يعـادل 11.7 مليار شـيكل(.

القطـاع المصرفـي: ارتفعـت التسـهيالت االئتمانيـة نهايـة الربـع األول مـن العام 2022 بنحـو 0.8% مقارنة بالربع السـابق  	
لتصـل إلـى نحـو 10.8 مليـار دوالر، 21% منهـا للقطـاع العـام. كما نمت الودائع بنسـبة 0.6% خالل الفتـرة ذاتها، لتصل 
إلـى 16.6 مليـار دوالر. وقـد بلـغ صافـي أربـاح المصـارف في هـذا الربع 52.5 مليون دوالر، مسـجالً نمواً نسـبته %22 

مقارنـة مع الربع السـابق.

بورصـة فلسـطين: بلغـت القيمـة السـوقية ألسـهم الشـركات المدرجـة فـي بورصة فلسـطين 4.5 مليـار دوالر نهايـة الربع  	
األول مـن العـام 2022. هـذا، ولـم تشـهد القيمة السـوقية نمواً ملحوظاً مقارنة مع الربع السـابق مكتفيـةً بنمو 1%. وأغلق 

مؤشـر القـدس عنـد حاجـز 613.8 نقطـة، بارتفاع قـدره 1% مقارنة مع الربع السـابق.

التضخـم واألسـعار: شـهد االقتصـاد الفلسـطيني فـي الربـع األول مـن العـام 2022 تضخمـاً معدلـه 1.5% مقارنـة بالربع  	
السـابق. وبالتالـي، فـإّن القـوة الشـرائية تراجعـت بالمعـدل نفسـه بيـن الربعيـن المتالحقيـن لمـن يتلقـون ويصرفـون دخلهـم 
بالشـيكل. أّمـا الذيـن يتلقـون دخلهـم بالـدوالر، وينفقـون كامـل مصروفاتهـم بالشـيكل، فـإّن قوتهـم الشـرائية انخفضت بنحو 
0.4% خـالل هـذا الربـع بسـبب معـدالت التضخـم المرتفعـة، وذلك على الرغم من ارتفاع متوسـط سـعر صـرف الدوالر 
مقابـل الشـيكل بنحـو 1.1% مقارنـة مـع الربـع السـابق. ونظـراً الرتباط الدينـار األردني مع الدوالر بسـعر صرف ثابت، 

فقـد شـهدت القـوة الشـرائية للدينـار التطورات نفسـها علـى عملة الـدوالر تقريباً.
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1. االقتصاد الحقيقي.. تعاٍف منكوس وضغوط تضخمية

انعكـس اتجـاه النشـاط االقتصـادي فـي الربـع األول مـن العـام 2022، حيـث انخفضـت قيمـة الناتـج المحلـي اإلجمالـي بنحـو %3.1 
علـى الرغـم مـن التحسـن الـذي طـرأ علـى االسـتهالك الخـاص. وسـاهم اإلنفـاق االسـتهالكي الخـاص بنحـو 7.7% فـي النمـو فـي 
الربـع األول مـن العـام 2022، إال أن التراجـع فـي المكونـات األخـرى للناتـج المحلي اإلجمالـي دفعت النمو االقتصـادي إلى المنطقة 
السـالبة.1 الزيـادة فـي االسـتهالك الخـاص كانـت نتيجـة الزيـادة فـي تعويضـات العاملين في إسـرائيل، فـي ظل تراجع مصـادر الدخل 
المحليـة. وكان للقيـود علـى اإلنفـاق االسـتهالكي النهائـي الحكومـي األثـر السـلبي األكبـر علـى الناتـج المحلـي اإلجمالي، حيث سـاهم 
بتخفيـض معـدل النمـو االقتصـادي بنحـو 4.5% على المسـتوى الربعي. كما أن تراجـع الطلب الخارجي على الصادرات الفلسـطينية 
سـاهم بتخفيـض النمـو بنحـو 2.4%. أما على مسـتوى إجمالي االسـتثمار، فقد سـاهم تراجع االسـتثمار في المبانـي بنحو -1.2% في 
النمـو، بينمـا سـاهم االسـتثمار فـي غيـر المباني بنحو -0.1%، والتغير فـي المخزون بنحو -0.1%. من حيث اإلنتاج، شـهدت جميع 
القطاعـات االقتصاديـة الرئيسـية انخفاضـاً فـي القيمة المضافة، لكن كانـت قطاعات الزراعة والتجـارة واإلدارة العامة األكثر تراجعاً.

كان للتغيـرات العالميـة غيـر المواتيـة، بمـا فـي ذلـك االرتفـاع في األسـعار العالمية للسـلع، وارتفـاع تكاليف الشـحن والنقـل، واالضطرابات في 
سلسـلة التوريد العالمية، واالنعكاسـات السـلبية للحرب بين روسـيا وأوكرانيا، أثر واضح على النشـاط االقتصادي وبيئة األعمال في فلسـطين. 
كمـا ظهـرت ضغـوط إضافيـة بسـبب التقلبـات الكبيـرة فـي أسـعار صرف العمـالت، وتراجع القـوة الشـرائية، واتباع البنـوك المركزيـة العالمية 
الرئيسـية سياسـات نقديـة انكماشـية. يضـاف إلـى ذلـك األزمـة الماليـة المسـتمرة للسـلطة الوطنيـة الفلسـطينية، واسـتمرار االحتـالل فـي تنفيـذ 
اقتطاعـات أحاديـة الجانـب مـن أمـوال المقاصـة الفلسـطينية، وشـبه غيـاب الدعم الخارجـي للموازنة في الربـع األول من العـام 2022، الذي لم 
يتجـاوز 6.3 مليـون دوالر.2 التحسـن الوحيـد الـذي شـهده الربـع األول مـن العـام 2022، أي الزيـادة فـي االسـتهالك الخـاص، مرهـون بمدى 
حاجـة االقتصـاد اإلسـرائيلي للعمالـة الفلسـطينية، مـا يضيـف عنصـراً آخـر لحالـة عـدم اليقين البنيـوي التي تحدد مسـار أداء االقتصـاد الحقيقي.

1-1 النشاط االقتصادي3

تشـير البيانـات األوليـة الصـادرة عـن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسـطيني إلى انخفـاض الناتج المحلي اإلجمالـي الحقيقي، أو القيمة 
النقديـة لكافـة أنـواع السـلع والخدمـات التـي يتـم إنتاجهـا محليـاً باألسـعار الثابتـة )سـنة األسـاس 2015(، فـي الربـع األول مـن العـام 
2022 بنحـو 3.1% مقارنـة مـع الربـع السـابق، ليصـل إلـى 3,817 مليون دوالر )انظر الشـكل 1-1(. وحصل هـذا التراجع نتيجة 
انكمـاش ناتـج اقتصـاد الضفـة الغربيـة بنحـو 3.8%، بينمـا نمـا اقتصـاد قطاع غزة بنحـو 0.2% ما بيـن الربعيـن المتالحقين. وعلى 
المسـتوى السـنوي، ارتفـع الناتـج المحلـي اإلجمالـي الحقيقـي بنحـو 5.7% عـن قيمتـه في الربـع المناظر مـن العـام 2021. أما على 

مسـتوى األسـعار الجاريـة، فقـد وصـل الناتج المحلـي اإلجمالي إلـى 4,898.6 مليون دوالر.

علـى مسـتوى اإلنتـاج، شـهد الربـع األول مـن العـام 2022 انخفاضـاً فـي القيمـة المضافـة لجميـع القطاعـات اإلنتاجيـة والخدميـة 
الرئيسـية مقارنـة مـع الربـع السـابق، ولكنهـا ال تـزال أفضـل مـن المسـتوى المنخفـض فـي الربـع األول مـن العـام 2021 لمعظـم 
القطاعـات الرئيسـية، باسـتثناء الزراعـة والمعلومـات واالتصـاالت. وشـهد قطـاع الزراعـة أكبـر انخفـاض فـي القيمـة المضافـة على 

المسـتوى الربعـي )17.2%(، تـاله قطاعـا المعلومـات واالتصـاالت )12.8%( والنقـل والتخزيـن )%9.4(.

علـى مسـتوى اإلنفـاق، تراجـع كل مـن اإلنفـاق االسـتهالكي النهائـي الحكومـي وإجمالـي االسـتثمار بنحـو 19.7% و5.0% علـى 
الترتيـب فـي الربـع األول مـن العـام 2022 مقارنـة مـع الربـع السـابق )انظـر الشـكل 1-2(. كمـا اتسـع العجز فـي الميـزان التجاري 
بنحـو 5.9% بسـبب االنخفـاض األكبـر فـي الصـادرات )11.8%( مقارنـة بانخفـاض الـواردات )0.1%(. في المقابـل، نما اإلنفاق 
االسـتهالكي النهائـي الخـاص بنحـو 8.6%.4 وعلـى المسـتوى السـنوي، تظهـر المقارنة مع الربـع المناظر من العـام 2021 ارتفاعاً 
فـي اإلنفـاق االسـتهالكي النهائـي الخـاص )19.3%( وإجمالـي االسـتثمار )12.6%(، قابلـه اتسـاع العجـز فـي الميـزان التجـاري 

)20.3%( وانخفـاض اإلنفـاق االسـتهالكي النهائـي الحكومـي )%12.5(.

النسب المذكورة هي نسب المساهمة في النمو، ومجموع جميع النسب المكونة لمعدل النمو يساوي -3.1%. هذه النسب ال تشير إلى التوزيع النسبي أو معدل التغيير.  1
وزارة المالية والتخطيط الفلسطينية، 2022. التقارير المالية الشهرية للعام 2022، العمليات المالية – اإليرادات والنفقات ومصادر التمويل.  2

3 معظــم اإلحصــاءات الــواردة فــي هــذا القســم مــن الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، باألخــص إحصــاءات الحســابات القوميــة الربعيــة. تتــم اإلشــارة إلــى المصــادر األخــرى حيثمــا تســتخدم. كمــا 
أن جميــع نســب التغييــر مقاســة باألســعار الثابتــة، ســنة األســاس 2015 مــا لــم تتــم اإلشــارة إلــى غيــر ذلــك.

4  اإلنفاق االستهالكي الخاص يشمل االستهالك النهائي لألسر واالستهالك النهائي للمؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية.
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شكل 1-1: الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي حسب الربع لألعوام
 2019-2022 )مليون دوالر( )سنة األساس 2015(
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شكل 1-2: التوزيع النسبي لإلنفاق الربعي على الناتج المحلي اإلجمالي
 لألعوام 2022-2019 5
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حّصة الفرد من الناتج المحلي

أّدى انخفـاض الناتـج المحلـي اإلجمالـي الحقيقـي فـي الربـع األول مـن العـام 2022 مقارنة مع الربع السـابق، إلى تقلص حّصة الفـرد من الناتج 
المحلـي اإلجمالـي الحقيقـي بنحـو 3.7% )تراجعـت بنحـو 4.4% فـي الضفـة الغربيـة، وبنحـو 0.4% فـي قطـاع غـزة(، لتصل إلـى 761.8 
دوالر )1,097.8 دوالر فـي الضفـة الغربيـة، و312.5 دوالر فـي قطـاع غـزة(. حّصـة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالـي الحقيقي لهذا الربع، 
كانـت أعلـى بنحـو 3.1% ممـا كان عليـه قبـل سـنة )ارتفـع بنحـو 3.3% فـي الضفـة الغربيـة، وبنحـو 3.2% فـي قطـاع غـزة(. بينما وصلت 
حّصـة الفـرد مـن الناتـج المحلـي اإلجمالـي إلـى 977.6 دوالر باألسـعار الجاريـة فـي الربع األول من العـام 2022 لألرض المحتلـة كافة. هذا 
الرقـم يخفـي الفجـوة الشاسـعة والمقلقـة فـي األداء االقتصادي بين الضفـة الغربيـة )1,414.4 دوالر( وقطاع غزة المنكـوب )393.6 دوالر(.

مؤشر سلطة النقد لدورة األعمال

علـى الرغـم مـن االنتكاسـات فـي األداء الحقيقـي المشـار إليها أعاله، يظهر مؤشـر سـلطة النقد الفلسـطينية لـدورة األعمال أن بيئة النشـاط 
االقتصـادي تحسـنت فـي الربـع األول مـن العـام 2022، ولكـن قيمـة المؤشـر ال تـزال متدنيـة. ويعـود ذلـك، بشـكل رئيسـي، إلـى تأثـره 
باالنخفـاض الحـاد فـي قطـاع غـزة الـذي خلفـه العـدوان اإلسـرائيلي في شـهر أيـار 2021، وإلـى تباطؤ التعافـي االقتصادي مـن تأثيرات 

جائحـة كورونـا )انظر الشـكل 3-1(.
5  مجموع النسب ال يساوي 100% بسبب صافي السهو والخطأ.
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يتم احتسـاب مؤشـر سـلطة النقد الفلسـطينية لدورة األعمال باالعتماد على اسـتطالع آراء عينة ممثلة من مدراء المنشـآت الصناعية 
فـي الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة حول المسـتويات الحالية للتشـغيل واإلنتـاج والمبيعات، وتوقعات تغيّرها لألشـهر القادمة. المؤشـر 
يعطـي لمحـة عـن بيئـة األعمـال العامـة لالقتصـاد الفلسـطيني خـالل ذلـك الشـهر، ومـا هـو متوقع لألشـهر القادمـة. القيمـة القصوى 
للمؤشـر تبلـغ موجـب 100، فيمـا تبلـغ القيمـة الدنيـا سـالب 100. فـي حـال كانـت قيمة المؤشـر موجبة، فـإن األوضـاع االقتصادية 
جيـدة، وازديـاد المؤشـر يـدل علـى تحّسـن الوضـع االقتصـادي العـام، وبالعكس فيمـا يخص القيـم السـالبة. اقتراب قيمة المؤشـر من 
الصفـر يدلـل علـى أن األوضـاع علـى حالهـا، وأنـه ليس مـن المتوقع حدوث تغييـر في المسـتقبل القريب. هذا المؤشـر كما في جميع 

المؤشـرات يعكـس الفجـوة االقتصاديـة الكبيـرة، فـي أوضـاع األعمال ما بين قطـاع غزة والضفـة الغربية.

شكل 1-3: مؤشر سلطة النقد لدورة األعمال الشهري لألعوام 2022-2020
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المصدر: سلطة النقد الفلسطينية، 2022. مؤشر سلطة النقد لدورة األعمال، 2020-2022. رام هللا، فلسطين.

تسجيل السيارات

تشـير بيانـات وزارة الماليـة الفلسـطينية إلـى انخفـاض فـي عـدد السـيارات المسـجلة فـي الضفـة الغربيـة بنحـو 24.7% فـي الربـع األول من 
العـام 2022 مقارنـة بالربـع السـابق، حيـث وصلـت إلـى 7,504 سـيارة )انظـر الشـكل 1-4(. يعـود االنخفاض، بشـكل أساسـي، إلى تراجع 
مقداره 24.7% تقريباً في تسـجيل السـيارات المسـتعملة المسـتوردة من السـوق الخارجي. انخفاض تسـجيل السـيارات ال يعكس بالضرورة 
تراجـع النشـاط االقتصـادي، حيـث يعانـي القطاع من مشـاكل في سالسـل التوريد العالمية، ونقص في تصنيع السـيارات في الـدول المصدرة.6

شكل 1-4: بيانات تسجيل السيارات المستوردة الربعية في الضفة الغربية، 2022-2019
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المصدر: وزارة المالية 2022، دائرة الجمارك والمكوس، بيانات غير منشورة. رام هللا، فلسطين.

6 https://www.cnbc.com/2022/06/28/new-car-quality-declined-11percent-blame-supply-chain-problems-jd-power.html
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1-2 القطاعات اإلنتاجية: الزراعة والصناعة واإلنشاءات7

بشـكل عـام، تراجـع األداء االقتصـادي لجميـع القطاعـات اإلنتاجيـة، وبخاصـة قطـاع الزراعـة الـذي أظهـر أداًء ضعيفـاً جـداً. انخفضـت القيمة 
المضافـة للقطاعـات اإلنتاجيـة فـي الربـع األول مـن العـام 2022 بنحـو 7.3% مقارنة مع الربع السـابق، بينما ارتفعت بنحـو 1.6% بالمقارنة 
مـع الربـع المناظـر مـن العـام 2021. وتراجعـت مسـاهمة القطاعـات اإلنتاجيـة في الناتـج المحلي اإلجمالي مـن 23.6% في الربـع الرابع من 
العـام 2021 إلـى 22.6% فـي الربـع األول مـن العـام 2022، أقـل من القيمة الُمسـجلة في الربع المناظر من العـام 2021 )23.5%( أيضاً.

قطاع الزراعة

شـهدت القيمـة المضافـة لنشـاط الزراعـة والحراجـة وصيـد األسـماك انخفاضـاً بنحـو 17.2% فـي الربـع األول 2022 مقارنـة بالربـع 
السـابق، وبنحـو 3.2% مقارنـة بالربـع األول مـن العـام 2021. ونتيجـة لذلك، تراجعت مسـاهمة القطاع في الناتـج المحلي اإلجمالي من 
7.0% فـي الربـع الرابـع مـن العـام 2021، و6.5% فـي الربـع األول مـن العام 2021، إلى 6.0% في الربـع األول من العام 2022.

قطاع الصناعة

كانـت القيمـة المضافـة للقطـاع الصناعـي فـي الربـع األول من العام 2022 أقل بنحـو 1.5% بالمقارنة مع الربع الرابـع من العام 2021، إال 
أن مسـاهمة القطـاع فـي الناتـج المحلـي اإلجمالـي ارتفعـت مـن 11.8% إلى 12.0% خالل الفترة نفسـها بسـبب التراجع األكبـر في قطاعات 

أخـرى. علـى مسـتوى المقارنـة السـنوية، ارتفعـت القيمـة المضافة للقطاع بنحو 3.8% مـا بين األرباع المتناظرة )انظـر الجدول 1-1(.

انخفـض الرقـم القياسـي الكلـي لكميـات اإلنتـاج الصناعـي بمقـدار 3.0% فـي الربـع األول من العـام 2022 مقارنة بالربع السـابق، 
ولكنـه كان أعلـى بنحـو 3.8% بالمقارنـة مـع الربـع المناظـر مـن العـام 2021، ليصـل المؤشـر إلـى حوالـي 1.05 نقطـة )سـنة 

األسـاس 2019( )انظـر الشـكل 5-1(.

جدول 1-1: مقارنة ربعية للقيمة المضافة من القطاعات الصناعية للعامين
 2021 و2022 )مليون دوالر( )سنة األساس 2015(

نسبة التغير عن ر1 2022ر4 2021ر1 2021النشاط االقتصادي
الربع السابق

نسبة التغير عن 
الربع المناظر

-19.9%-11.0%14.112.711.3التعدين واستغالل المحاجر
3.0%-2.9%378.9401.9390.3الصناعات التحويلية

16.0%15.6%33.833.939.2إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء
17.2%5.1%15.717.518.4إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها

3.8%-1.5%442.5466459.2قطاع الصناعة )المجموع(
المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2022. إحصاءات الحسابات القومية الربعية، 2000-2022. رام هللا، فلسطين.

مصدر األرقام في هذا الجزء: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2022. إحصاءات الحسابات القومية الربعية، 2000-2022. رام هللا، فلسطين.  7
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شكل 1-5: الرقم القياسي العام لكميات اإلنتاج الصناعي الربعي،
 2019-2022 )سنة األساس 2019(
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المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2022. مسوح األرقام القياسية، 2022-2019.

قطاع اإلنشاءات

انخفضـت القيمـة المضافـة لقطـاع اإلنشـاءات بنحـو 7.2% فـي الربـع األول من العـام 2022 مقارنة بالربع السـابق، مـا أدى إلى 
تراجـع مسـاهمته فـي الناتـج المحلـي اإلجمالـي مـن 4.8% فـي الربـع الرابـع مـن العـام 2021 إلـى 4.6% فـي الربـع األول مـن 

العـام 2022. وعلـى مسـتوى المقارنـة السـنوية، ارتفعـت القيمـة المضافـة للقطـاع بنحـو 3.8% مـا بين األربـاع المتناظرة.

مـن ناحيـة تراخيـص البنـاء، تشـير التقديـرات األوليـة إلـى ارتفـاع بنحـو 3% فـي التراخيـص الصـادرة فـي الربـع األول مـن العـام 2022 
بالمقارنـة مـع الربـع السـابق، وإلـى زيـادة بنحـو 46% مـن المسـتوى المتدني في الربـع األول من العـام 2021 )انظر الشـكل 1-6(.  وبلغ 
عدد رخص األبنــية الصادرة للمباني السكنيــة وغير السكنيــة 3,271 رخصة خالل الربع األول من العام 2022، منها 1,997 رخصة 
ألبنيـة جديـدة. كمـا بلـغ عـدد الوحـدات السـكنية المرخصـة 6,462 وحـدة سـكنية، مجمـوع مسـاحتها 1,074 ألـف متـر مربـع. ارتفـع عدد 

الوحـدات السـكنية الجديـدة بنحـو 1% مقارنـة بالربـع السـابق، كمـا سـجلت زيـادة بنحـو 70% مقارنة بالربـع المناظر من العـام 8.2021

شكل 1-6: المساحات المرخصة )ألف متر مربع( والقيمة المضافة لقطاع اإلنشاءات
 في فلسطين )سنة األساس 2015(، بيانات ربعية 2022-2019
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المصـدر: الجهـاز المركـزي لإلحصـاء الفلسـطيني 2022، إحصـاءات رخـص األبنيـة، وإحصـاءات الحسـابات القوميـة 
الربعيـة، 2019-2022. رام هللا، فلسـطين.

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 2022، إحصاءات رخص األبنية.  8
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1-3 القطاعات التجارية والمالية والخدمية

يشـير الجـدول 1-2 إلـى األنشـطة االقتصاديـة الُمكونة للقطاعات التجاريـة والمالية والخدمية في االقتصاد الفلسـطيني، التي انخفضت 
القيمـة المضافـة الكليـة لهـا بنحـو 4.2% فـي الربع األول من العام 2022 مقارنة بالربع السـابق، بينمـا ارتفعت بنحو 4.8% مقارنة 
بالربـع المناظـر مـن العـام 2021. ويتضـح مـن الجـدول 1-2 أّن تراجـع القيمـة المضافـة لهـذه األنشـطة مقارنـة بالربـع السـابق نتج 
عـن انكمـاش معظـم القطاعـات الفرعية باسـتثناء أنشـطة الخدمات اإلداريـة، والصحة، والفنون والترفيه والتسـلية، وأنشـطة الخدمات 
األخـرى. وانخفضـت مسـاهمة القطاعـات التجاريـة والماليـة والخدميـة في الناتج المحلـي اإلجمالي من 60.4% فـي الربع الرابع من 

العـام 2021، و60.3% فـي الربـع األول مـن العـام 2021 إلـى 59.7% في الربـع األول من العام 2022.

جدول 1-2: مقارنة ربعية للقيمة المضافة للقطاعات الخدمية لألعوام
 2021 و2022 )مليون دوالر( )سنة األساس 2015(

نسبة التغير عن ر1 2022ر4 2021ر1 2021النشاط االقتصادي
الربع السابق

نسبة التغير عن 
الربع المناظر

9.5%-4.4%646.2740.5707.7تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات والدراجات النارية
18.7%-9.4%5369.462.9النقل والتخزين 

2.6%-0.6%164.4169.7168.6األنشطة المالية وأنشطة التأمين
-2.1%-12.8%123138.1120.4المعلومات واالتصاالت

-8.6%-20.2%45.351.941.4أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
2.5%-5.3%170.1184174.3األنشطة العقارية واإليجارية

10.1%-15.3%31.741.234.9األنشطة المهنية والعلمية والتقنية
31.9%2.9%21.627.728.5أنشطة الخدمات اإلدارية والخدمات المساندة

-3.1%-1.4%247.3243239.6التعليم
11.6%0.4%157.1174.6175.3الصحة والعمل االجتماعي

22.2%13.1%9.910.712.1الفنون والترفيه والتسلية
8.4%16.9%48.645.152.7أنشطة الخدمات األخرى

0.8%-4.9%456.8484460.3اإلدارة العامة
0.0%0.0%1.51.51.5الخدمات المنزلية
4.8%-4.2%2,176.52,381.42,280.2القطاعات الخدمية

المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 2022، إحصاءات الحسابات القومية الربعية، 2000-2020. رام هللا، فلسطين.

1-4 ميزان المدفوعات ووضع االستثمار الدولي والدين الخارجي

تعانـي فلسـطين مـن عجـز مزمـن فـي الميـزان التجـاري ألن قيمـة الـواردات تشـكل أكثـر مـن ثالثـة أضعـاف الصـادرات. تسـاهم 
تعويضـات العامليـن فـي إسـرائيل، والمسـاعدات الخارجيـة، والتحويالت الخارجيـة، والدخل المتحقق من االسـتثمارات في الخارج، 
فـي سـد جـزء مـن العجـز، إال أنهـا غيـر كافية لتغطية كامل االسـتهالك المحلـي. لذلك، تعاني فلسـطين من عجز هيكلي في الحسـاب 

الجـاري يتـم تمويلـه، عـادة، من خـالل االقتراض.9

خـالل الربـع األول مـن العـام 2022، ارتفـع عجـز الحسـاب الجـاري بنحـو 59.7% مقارنـة بالربـع السـابق، ليصـل إلـى 623 مليون 
دوالر. الزيـادة فـي تعويضـات العامليـن فـي إسـرائيل بنحـو 9.8%، وفي التحويـالت الجارية للقطاعـات غير الحكوميـة بنحو %1.8، 
لـم تكـن كافيـة لتعويـض اتسـاع العجـز فـي الميـزان التجـاري بنحـو 7.0% وتراجـع مسـاعدات الـدول المانحـة للقطـاع الحكومـي بنحو 
84.4%، مـا أدى إلـى ارتفـاع العجـز فـي الحسـاب الجـاري )انظـر الجـدول 1-3(. وعلـى مسـتوى الحسـابات القوميـة، ارتفـع صافـي 
الدخـل مـن الخـارج بنحـو 7.9% مـا بيـن الربـع الرابـع مـن العـام 2021، والربـع األول مـن العـام 2022 بسـبب الزيـادة فـي صافـي 
تعويضـات العامليـن )9.1%(، ليصـل إلـى 987.9 مليـون دوالر باألسـعار الجاريـة. وعلـى الرغـم مـن هـذه الزيـادة، انخفـض الدخـل 

الحســاب الجــاري هــو ســجل معامــالت دولــة مــا مــع بقيــة دول العالــم. ويحتــوي الســجل علــى الميــزان التجــاري، وصافــي األربــاح مــن االســتثمارات الخارجيــة، وصافــي المدفوعــات التحويليــة.   9
يشــير عجــز الحســاب الجــاري إلــى أن الدولــة عليهــا التزامــات ماليــة للخــارج أكبــر مــن الدخــل والتحويــالت التــي تصلهــا مــن الخــارج.
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القومـي اإلجمالـي بنحـو 1.6% بسـبب التراجـع فـي الناتـج المحلي اإلجمالي.10 نتيجة لذلك، ارتفعت مسـاهمة صافـي الدخل من الخارج 
فـي الدخـل القومـي اإلجمالـي، مـن 13.9% فـي الربـع الرابـع مـن العـام 2021 إلـى 15.4% فـي الربـع األول من العـام 2022.

جدول 1-3: مقارنة ربعية لمؤشرات مختارة من ميزان المدفوعات لألعوام
 2021 و2022 )مليون دوالر باألسعار الجارية(

نسبة التغير عن ر1 2022ر4 2021ر1 2021المؤشر
الربع السابق

نسبة التغير عن 
الربع المناظر

28.5%59.7%-623-390-485العجز في الحساب الجاري )صاف(
29.4%7.0%-2,157-2,016-1,667العجز في الميزان التجاري )الصادرات-الواردات(

27.7%-10.3%674960861الصادرات
28.9%1.4%2,3412,9763,018الواردات

31.6%8.3%750911987الدخل األولي )صاف(
34.7%9.8%707867952منه تعويضات العاملين في إسرائيل

-16.9%-12.7%837969منه دخل االستثمار
26.6%-23.5%432715547الدخل الثانوي )التحويالت الجارية( )صاف(
266.7%-84.4%921233منه تحويالت الدول المانحة للقطاع الحكومي

منه التحويالت الجارية للقطاعات غير الحكومية 
19.7%1.8%463544554)يشمل دعم المانحين(

37.3%-27.0%75141103التحويالت الرأسمالية )صاف(
-8.1%-4.0%447428411صافي االقتراض )الحساب المالي(

146.5%21.8%4387106منه االستثمار المباشر )صاف(
-143.6%0.0%391717-منه استثمار الحافظة )صاف(

-32.1%-26.1%499459339منه الودائع )بالعمالت األجنبية(
المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية 2022، إحصاءات ميزان المدفوعات الربعية، 2010-2022. رام هللا، فلسطين.

خـالل الربـع األول مـن العـام 2022، فـاق إجمالـي األصـول المسـتثمرة فـي الخـارج إجمالـي االلتزامـات األجنبيـة بحوالـي 3.75 
مليـار دوالر.11 ارتفـع صافـي االسـتثمار الدولـي لفلسـطين بنحـو 2.5% مقارنـة بالربـع السـابق، وحوالـي 28.7% مقارنـة بالربع 
األول مـن العـام 2021 )انظـر الجـدول 1-4(. نتجـت الزيـادة الربعية والسـنوية عن ارتفاع اإليداعات المحلية فـي البنوك الخارجية 
)2.4% و18.3% علـى التوالـي(. مـن الجديـر بالذكـر أن حوالـي 65.7% )أي 6.4 مليـار دوالر( مـن إجمالـي أرصدة األصول 

هـي ودائـع فـي الخـارج ونقد أجنبي فـي االقتصـاد المحلي.

جدول 1-4: مقارنة ربعية لوضع االستثمار الدولي لألعوام
 2021 و2022 )مليون دوالر باألسعار الجارية(

نسبة التغير عن ر1 2022ر4 2021ر1 2021البند
الربع السابق

نسبة التغير عن 
الربع المناظر

28.7%2.5%2,9143,6593,750صافي االستثمار الدولي
9.2%2.6%-2,714-2,644-12,486. االستثمار األجنبي المباشر )صاف(

6.8%-1.0%2635685678. استثمارات الحافظة )صاف(
22.1%3.8%34,0314,7454,923. استثمارات أخرى )صاف(

17.6%-1.1%4734873863. أصول احتياطية
المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية 2022، وضع االستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي الربعية، 2010-2022. رام هللا، فلسطين. 

تم حساب صافي البنود الفرعية بناء على بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء وسلطة النقد.

الناتــج القومــي اإلجمالــي هــو مجمــوع القيمــة الســوقية لجميــع المنتجــات والخدمــات النهائيــة التــي ينتجهــا اقتصــاد دولــة مــا، مــن خــالل وســائل اإلنتــاج المملوكــة مــن قبــل مواطنيهــا، فــي   10
إطــار فتــرة زمنيــة محــددة، ســواء أكان اإلنتــاج يتــم داخــل الحــدود الجغرافيــة للدولــة أم خارجهــا. الفــرق بيــن الناتــج المحلــي والناتــج القومــي هــو فــي بنــد »صافــي عوائــد عناصــر اإلنتــاج 

الخارجيــة«؛ أي الفــرق بيــن إجمالــي الدخــول التــي يحصــل عليهــا مواطنــو الدولــة مــن الخــارج، وإجمالــي دخــول األجانــب مــن الدولــة.
ــن مــن جهــة،  ــر المقيمي ــى غي ــات عل ــل مطالب ــي تمث ــن فــي اقتصــاد مــا، الت ــة للمقيمي ــة األصــول المالي ــن، وضعي ــخ معي ــد تاري ــي يوضــح، عن ــان إحصائ ــي هــو بي 11  وضــع االســتثمار الدول

ــتوى الخصــوم. ــى مس ــا عل ــة ونظيرته ــة الخارجي ــن األصــول المالي ــرق بي ــي يحتســب الف ــتثمار الدول ــي وضــع االس ــة أخــرى. صاف ــن جه ــن م ــر المقيمي ــن إزاء غي ــات المقيمي والتزام
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بلـغ إجمالـي الديـن الخارجـي قرابـة 2.15 مليـار دوالر نهايـة الربـع األول مـن العـام 2022، منخفضـاً بنحـو 0.6% مقارنـة بالربـع 
السـابق )انظـر الجـدول 1-5(. ونتـج ذلـك عـن انخفـاض ديـن المصـارف الخارجـي طويـل األجـل )8.2%( وتراجـع ديـن الحكومـة 
الخارجـي قصيـر األجـل )14.7%(، مقابـل ارتفـاع ديـن الحكومـة الخارجـي طويـل األجـل )2.2%( وديـن المصـارف قصيـر األجـل 
)6.3%(. ومن الجدير بالذكر أن دين الحكومة هو أساسـاً طويل األجل، الذي يشـكل 61.3% من إجمالي الدين الخارجي الفلسـطيني.

جدول 1-5: مقارنة ربعية لمكونات الدين الخارجي للعامين
 2021 و2022 )مليون دوالر باألسعار الجارية(

نسبة التغير عن ر1 2022ر4 2021ر1 2021القطاع االقتصادي
الربع السابق

نسبة التغير عن 
الربع المناظر

0.2%-0.2%1,3141,3191,316الحكومة العامة
30.4%-14.7%125191163قصير األجل
-3.0%2.2%1,1891,1281,153طويل األجل

15.1%-1.2%670780771المصارف
23.7%6.3%325378402قصير األجل
7.0%-8.2%345402369طويل األجل
16.2%0.0%374343القطاعات األخرى
-100.0%-2200قصير األجل
186.7%0.0%154343طويل األجل

االستثمار المباشر )االقتراض ما بين الشركات 
183.3%0.0%61717التابعة المنتسبة(

5.9%-0.6%2,0272,1592,147إجمالي رصيد الدين الخارجي
المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية 2022، وضع االستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي الربعية، 

2010-2022. رام هللا، فلسطين.

5-1 األسعار12

الرقـم القياسـي ألسـعار المسـتهلك يبيـن الشـكل)1-7(؛ يصـور األول تطـور الرقـم القياسـي ألسـعار المسـتهلك بيـن الربـع األول مـن 
العـام 2019 والربـع األول مـن العـام 2022. بينمـا يقيـس المنحنـى الثانـي التبـدل المئـوي فـي الرقم القياسـي ألسـعار المسـتهلك في 
كل ربـع سـنة، مقارنـة مـع الربـع السـابق عليـه؛ أي معـّدل التضخـم فـي كل ربـع سـنة. وصـل الرقـم القياسـي ألسـعار المسـتهلك فـي 
الربـع األول مـن العـام 2022 إلـى نحـو 104.2 نقطـة مقارنـة مـع نحـو 102.7 نقطـة فـي الربـع الرابـع مـن العـام 2021؛ أي إن 
معـدل التضخـم بلـغ 1.5% )انظـر الشـكل 1-7(. ارتفـع الرقـم القياسـي ألسـعار المسـتهلك بنحـو 3.1% مقارنـة مـع الربـع المناظر 
مـن العـام 2021. الزيـادة فـي الرقـم القياسـي ألسـعار المسـتهلك مرتبطـة بارتفـاع أسـعار المواد الخام ونسـب التضخم على مسـتوى 

العالـم بسـبب تسـارع الطلـب، وتعطـل سالسـل التوريـد، ومحدوديـة القـدرة اإلنتاجيـة على المـدى القصير.

أسعار المنتج13

شـهد الرقـم القياسـي ألسـعار المنتـج )األسـعار التـي يتلقّاهـا المنتجـون المحلّيـون( ارتفاعـاً مقـداره 5.1% بيـن الربع األول مـن العام 
2022 والربـع الرابـع مـن العـام 2021 )انظـر الشـكل 1-8(. نتـج هـذا عـن ارتفـاع أسـعار المنتج للسـلع المنتجة والمسـتهلكة محلياً 
بنحـو 5.3%، وارتفـاع أسـعار المنتـج للسـلع المنتجـة محليـاً والمصـدرة للخـارج بمقـدار 2.8%. كمـا شـهد الرقـم القياسـي ألسـعار 
المنتـج ارتفاعـاً بنحـو 11.0% فـي الربـع األول مـن العام 2022 مقارنـة بالربع األول من العام 2021، نتيجة ارتفاع أسـعار المنتج 
للسـلع المنتجـة والمسـتهلكة محليـاً بنحـو 11.1%، وارتفاع أسـعار المنتج للسـلع المنتجـة محلياً والمصدرة للخـارج بمقدار %10.4. 
وتعكـس هـذه التغييـرات االرتفـاع الـذي يشـهده العالم في أسـعار السـلع األساسـية، بما في ذلك أسـعار الغـذاء والمواد الخـام، الذي من 

المتوقـع أن يـؤدي إلـى المزيـد مـن الزيـادة في التضخـم على المسـتوى المحلي.

12  مصدر األرقام في هذا الجزء: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2022. مسوح األرقام القياسية، 2022-2019.
13  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2022. األسعار واألرقام القياسية 2022.



14

شكل 1-7: تطّور الرقم القياسي ألسعار المستهلك ومعّدل التضخم الربعي،
 2019-2022 )سنة األساس 2018(
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المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2022. مسوح األرقام القياسية، 2019 -2022.

شكل 1-8: تطّور الرقم القياسي الربعي ألسعار المنتج،
 2019-2022 )سنة األساس 2019(
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المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2022. مسوح األرقام القياسية، 2019 -2022. حسابات الباحث.

أسعار العقارات السكنية

بلغـت قيمـة مؤشـر سـلطة النقـد ألسـعار العقـارات السـكنية الكلـي 113.3 نقطـة فـي الربـع األول مـن العـام 2022، مرتفعـاً بنحـو 
4.9% بالمقارنة مع الربع السـابق )انظر الشـكل 1-9(. المؤشـر الكلي عبارة عن مؤشـر تجميعي لمؤشـرين فرعيين: األول مؤشـر 
للشـقق السـكنية )بلـغ 107.2 نقطـة بمعـدل نمـو 3.4% مـا بيـن األربـاع المتتاليـة(، والثانـي للمنازل التي تشـمل الفلـل )بلغ 117.5 
نقطـة، مسـجالً ارتفاعـاً بنحـو 5.9% مقارنـة بالربـع الرابـع مـن العـام 2021(. أمـا على المسـتوى السـنوي، فارتفعت قيمة المؤشـر 
الكلي بنحو 8.2% مقارنةً مع الربع األول من العام 2021، مدفوعاً بارتفاع مؤشـر أسـعار المنازل بنحو 11.3% ومؤشـر الشـقق 
السـكنية بنحـو 3.7%. ارتفـاع تكاليـف البنـاء كان أحـد األسـباب التـي سـاهمت فـي زيـادة أسـعار العقـارات السـكنية علـى المسـتوى 
السـنوي، حيـث ارتفـع مؤشـر أسـعار تكاليـف البنـاء للمبانـي السـكنية بنحـو 7.4% فـي الربـع األول من العـام 2022 مقارنـة بالربع 
المناظـر مـن العـام 2022. لـم تـؤّدِ الزيـادة فـي تكاليـف مدخـالت اإلنتـاج إلـى تراجـع عـرض الوحـدات السـكنية، بل علـى النقيض، 
ارتفـع عـدد الوحـدات السـكنية الجديـدة المرخصـة بنحـو 70% خـالل الفترة نفسـها، كمـا ارتفع االسـتثمار في المبانـي بنحو %2.2. 
أمـا علـى المسـتوى الربعـي، فقـد ارتفـع عـدد الوحـدات السـكنية الجديـدة المرخصـة بنحو 1% علـى الرغم مـن ارتفاع تكاليـف البناء 

للمبانـي السـكنية بنحـو 1.2% وتراجـع االسـتثمار في المبانـي بنحو %8.4.
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شكل 1-9: مؤشر سلطة النقد ألسعار العقارات السكنية في فلسطين من الربع األول
 2019 إلى الربع األول 2022
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المصدر: سلطة النقد الفلسطينية 2022. مؤشر أسعار العقارات السكنية في فلسطين.

القوة الشرائية14

القـوة الشـرائية للشـيكل: ارتفـاع مؤشـر أسـعار المسـتهلك خـالل الربـع األول مـن العـام 2022 يعني تراجـع القوة الشـرائية بعملة 
الشـيكل بالمقـدار نفسـه خـالل الفتـرات المشـار إليهـا )انظـر الشـكل 1-10(، علمـاً أن تطـور القـوة الشـرائية لعملـة الشـيكل يعـادل 

ويعاكـس معـدل التغيـر في أسـعار المسـتهلك.

القّوة الشـرائية للدوالر والدينار: شـهد الربع األول من العام 2022 ارتفاع متوسـط سـعر صرف الدوالر مقابل الشـيكل )الشـراء( 
بنحـو 1.1% مقارنـة بالربـع السـابق، إال أنـه انخفـض بنحـو 2.4% مقارنة بالربع المناظر من العام 2021. بناًء على ذلك، وبسـبب 
معـدالت التضخـم المرتفعـة، فـإن القـوة الشـرائية لألفـراد الذيـن يتلقـون رواتبهـم بالـدوالر، وينفقـون كامـل مصروفاتهـم بالشـيكل، قد 
انخفضـت خـالل هـذا الربـع بنحـو 0.4%، و5.5%، خـالل فتـرة المقارنـة نفسـها علـى التوالي. ونظـراً الرتباط الدينـار األردني مع 

الـدوالر بسـعر صـرف ثابـت، فقـد شـهدت القوة الشـرائية للدينار نسـب تراجع شـبيهة بتلك الخاصـة بعملة الـدوالر، تقريباً.

شكل 1-10: تطور القوة الشرائية بالعمالت الرئيسية المتداولة محلياً،
الربع األول 2022 بالمقارنة مع الربع الرابع 2021 والربع األول 2021 )%(

المصدر: تم حساب األرقام بناًء على بيانات سلطة النقد الفلسطينية والجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.

14  تعــّرف القــوة الشــرائية بأنّهــا »القــدرة علــى شــراء الســلع والخدمــات باســتخدام مــا يملكــه الفــرد مــن دخــل«، وتعتمــد علــى دخــل المســتهلك وعلــى التغيــر فــي معــدل األســعار وســعر صــرف 
ــة مقابــل الشــيكل - معــدل التضخــم. ــإّن التغيــر فــي القــوة الشــرائية بافتــراض ثبــات الدخــل = معــدل التغيــر فــي ســعر صــرف العمل ــذا ف ــة، ل العمل



16

1-6 البنية التحتية الخدمية: النقل والمواصالت

يعـد قطـاع النقـل والمواصـالت مـن قطاعـات البنيـة التحتيـة األكثـر ضعفـاً فـي فلسـطين، حيـث يعتمد علـى النقل البري بشـكل كامـل، ويتصف 
بدرجـة عاليـة مـن عـدم االنتظـام، ويفتقـر إلـى االسـتثمارات والخدمـات النوعيـة. كمـا هـو الحال في جميـع مكونـات االقتصاد الحقيقـي، يفرض 
االحتـالل سـيطرته علـى قطـاع النقـل مـن خـالل التحكـم بشـبكة الطـرق لصالـح خطـط االسـتيطان المتواصـل تنفيذهـا، ويمنـع الفلسـطينيين من 
تطويـر البنيـة التحتيـة خـارج مراكـز المـدن والقـرى فيمـا يسـمى المنطقـة »ج«، التي تشـمل قرابـة 60% من مسـاحة الضفة الغربيـة المحتلة. 
يضـاف إلـى ذلـك عـدم توفـر المصـادر الماليـة الضروريـة والحيويـة لـدى السـلطة الوطنية الفلسـطينية لتطويـر البنيـة التحتية لقطـاع النقل حتى 
داخـل مراكـز المـدن والقـرى الرئيسـية. وتطويـر الطـرق يعتمـد، بالعـادة، على المسـاعدات والمشـاريع دولية، إضافـة إلى المبـادرات الخاصة. 
كمـا يعانـي القطـاع مـن تفاقـم مشـاكل األزمـات المروريـة بسـبب التزايـد المّطـرد وغيـر المنتظـم بعـدد المركبـات مـع ثبات القـدرة االسـتيعابية 
للطرق بسـبب سـوء التخطيط وصعوبة توسـعة الشـوارع القائمة، وخلو المدن الفلسـطينية من الجسـور واألنفاق.15 في هذا القسـم من المراقب، 

نسـتعرض أبـرز المؤشـرات الخاصـة بالبنيـة التحتيـة لقطـاع النقـل والمواصـالت، للوقـوف علـى االحتياجات التنمويـة لهذا القطـاع الحيوي.

شبكة الطرق

بلـغ طـول شـبكة الطـرق فـي الضفـة الغربيـة فـي العـام 2021 نحـو 3,927 كـم؛ أي بزيـادة قدرهـا 5 كـم فقـط مقارنـة بالعـام 
16.2019 الغالبيـة العظمـى مـن شـبكة الطـرق معبـدة )88.3%(، ولكن نصفها تقريباً )48.0%( بحاجة الى إعادة تأهيل.17 تُشـكل 
الطـرق الرئيسـية؛ أي الطـرق التـي تربـط بيـن المـدن الرئيسـية، مـا نسـبته 19.6% مـن الطـول اإلجمالـي لشـبكة الطـرق المعبـدة، 
تليهـا الطـرق اإلقليميـة 33.4% )امتـداد الطرق الرئيسـية داخـل المدن( والطرق المحلية 47.0% )طرق داخل التجمعات السـكانية 
الفلسـطينية ويشـرف علـى تطويرهـا وصيانتهـا الهيئـات المحليـة(. علـى الرغـم مـن أن محافظـة الخليـل تحتـوي على الجـزء األكبر 
مـن شـبكة الطـرق )21.6%( بسـبب كبـر حجمهـا كمسـاحة وعـدد سـكانها، فـإن هنـاك تفاوتـاً بيـن محافظـات الضفـة الغربيـة مـن 
ناحيـة هيئـة ونـوع الطـرق كمـا يظهـر فـي الشـكل 1-11 أدناه. لعل هـذا يعكس طبيعة الموقـع الجغرافي لكل محافظـة، وحجم حركة 
المركبـات التـي تّمـر مـن خاللهـا، وأيضـاً التفـاوت فـي االسـتثمار فـي البنيـة التحتية مـن قبـل الحكومة المركزيـة والهيئـات المحلية.

 الشكل 1-11: التوزيع النسبي ألطوال شبكة الطرق في محافظات مختارة
 في الضفة الغربية حسب نوع الطريق، 2021
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المصدر: وزارة األشغال العامة واإلسكان، 2021. والجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، إحصاءات النقل واالتصاالت 
في فلسطين، التقرير السنوي 2021.

المركبات

فـي العـام 2021، بلـغ عـدد المركبـات الُمرخصـة فـي الضفـة الغربيـة نحـو 300.2 ألـف مركبـة، أي إنـه ارتفـع بنحـو 8% مقارنة 
بالعـام 2020. كانـت هنـاك 105.6 مركبـة مرخصـة لـكل 1000 نسـمة فـي الضفـة الغربية في العـام 2021، مقارنـة بنحو 99.8 

15  https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=1373faf0y326367984Y1373faf0
16  ال يوجد معلومات محدثة حول شبكة الطرق في قطاع غزة، ولكن حسب آخر اإلحصاءات المتوفرة كما في عام 2014 بلغ طول شبكة الطرق في القطاع 297 كم.

17  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، إحصاءات النقل واالتصاالت في فلسطين، التقرير السنوي 2021. ووزارة النقل والمواصالت، التقرير اإلحصائي السنوي 2020
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مركبـة لـكل 1000 نسـمة فـي العـام 2020. الغالبيـة العظمـى مـن المركبـات الُمرخصـة )85.4%( هـي سـيارات خاصـة، تليهـا 
8.7% شـاحنات وسـيارات تجاريـة، و3.1% سـيارات أجـرة )تاكسـي(، هـذا إضافـة إلـى المركبـات التـي تحمـل لوحـات ترخيـص 
إسـرائيلية، والمركبـات غيـر القانونيـة، التـي تشـكل نسـبة عالية من المركبات التي تسـير علـى طرقات الضفة الغربيـة، وتضع المزيد 
مـن الضغـط علـى البنيـة التحتيـة المتواضعـة. ال يوجد تقدير رسـمي لعـدد المركبات التي تحمل لوحات إسـرائيلية فـي الضفة الغربية، 
وال يمكـن إحصـاء عـدد السـيارات غيـر القانونيـة فـي الضفـة الغربيـة بشـكل رسـمي بسـبب اسـتعمالها المكثـف فـي المنطقـة المسـماة 
»ج«، التـي ال تخضـع للسـيطرة اإلداريـة أو األمنيـة للسـلطة الوطنيـة الفلسـطينية. لكـن أحـد التقديـرات فـي العـام 2016 يشـير إلـى 
وجـود 89 ألـف مركبـة فلسـطينية غيـر قانونيـة فـي الضفـة الغربيـة، وإلـى أكثـر مـن 250 ألـف دراجة ومركبـة ومعـدات ثقيلة غير 
قانونيـة مهربـة مـن إسـرائيل تسـير علـى شـوارع الضفة الغربيـة، ومن المؤكـد أن أعدادها في تزايـد في المناطـق الريفية، وباألخص 
فـي جنـوب الضفـة الغربيـة.18 تبيـن خـالل البحـث الميدانـي لدراسـة حديثـة لمعهـد أبحـاث السياسـات االقتصادية الفلسـطيني »ماس« 
فـي إحـدى القـرى الواقعـة فـي المنطقـة المسـماة »ج«، أن قرابـة 8 من أصل 10 سـيارات تسـير على الشـارع هي مشـطوبة،19 وأن 
نسـبة كبيـرة مـن العائـالت تمتلـك سـيارتين؛ إحداهـا قانونيـة، واألخـرى مشـطوبة ألغـراض االسـتخدام داخـل القريـة، أو ألغـراض 
تجاريـة أو زراعيـة، وبخاصـة فـي المناطـق التـي ال توجـد فيهـا شـوارع معبـدة.20 تضـع هـذه الظاهـرة المزيـد من الحمـل على كاهل 
المجتمـع واالقتصـاد الفلسـطيني، فهـي تسـتخدم فـي الكثيـر مـن األحيـان ألغراض إجرامية مثل السـرقة وتجـارة المخـدرات، كما أنها 
السـبب فـي أكثـر مـن 30% مـن حـوادث الطـرق.21 فـي العـام 2021، تكبد الصنـدوق الفلسـطيني لتعويض مصابي حـوادث الطرق 

حوالـي 3.7 مليـون شـيكل كتعويضات بسـبب حوادث السـيارات المشـطوبة.22

تتجه العديد من األسـر إلى اسـتخدام سـيارات مشـطوبة وغير قانونية بسـبب عدم قدرتها على اقتناء سـيارات قانونية، وبخاصة في 
ظـل ضعـف قطـاع النقـل العـام واالعتمـاد الكبيـر علـى قطاع النقـل الخاص. انخفض عـدد الباصـات العمومية مـن 1055 باصاً في 
العـام 2019 و900 بـاص فـي العـام 2020، إلـى 826 باصـاً فـي العـام 2021. هـذا االختـالل الهيكلـي يؤثـر بشـكل سـلبي على 
العدالـة االجتماعيـة فـي فلسـطين، ويضـع المزيـد مـن العـبء علـى كاهل األسـر المعسـورة واألقل حًظا. يالحـظ، أيضـاً، تباين كبير 
فـي توزيـع المركبـات علـى المحافظـات، حيـث تسـتحوذ محافظـة رام هللا والبيـرة علـى أكبـر نسـبة مركبـات ُمرخصـة )%37.8(، 
تليهـا محافظـة الخليـل )16.8%(، ومحافظـة نابلـس )13.8%(. ومـن الجذيـر بالذكـر أن محافظـة الخليـل مـن أكثـر المحافظـات 
تـداوالً للسـيارات المشـطوبة فـي الضفـة الغربيـة. غالبيـة المركبـات الُمرخصـة حديثـة إلـى حـد مـا، حيـث يظهـر أن 59.1% منها 
أُنتـج بعـد العـام 2012. هـذه النسـبة المرتفعـة قـد تشـير إلـى أن األسـر الميسـورة أو تلـك التـي تسـتطيع الحصـول علـى قـرض أو 
تسـهيالت لتمويـل شـراء السـيارات هـي التـي تقتنـي المركبـات الُمرخصـة بالعـادة، ألن تكلفتهـا أعلـى مـن المركبـات القديمـة، بينما 
تبحـث األسـر األقـل حظـاً عـن بدائـل تتوافـق مـع قدرتها الماديـة. تفيد بيانـات وزارة النقـل والمواصـالت بأن 20.6% مـن إجمالي 

المركبـات المسـجلة ألول مـرة مرهونـة لصالـح البنوك.23

المركبات التجارية

بلـغ عـدد الشـاحنات والمقطـورات والمركبـات التجاريـة المرخصـة نحو 33 ألف مركبة فـي العـام 2021؛ أي 10.8 مركبة تجارية 
لـكل 1000 نسـمة فـي الضفـة الغربيـة.24 وحسـب التصنيف األوروبي، تنقسـم هذه المركبـات إلى نوعين:

)N 1. مركبات ميكانيكية تجارية )مركبات من نوع

هـي مركبـات مصممـة ومعـدة لنقـل البضائـع، ويذكـر وفـي رخصتهـا أنهـا مركبـة عمل. بلـغ عدد هـذه المركبـات في الضفـة الغربية 
فـي العـام 2021، 29,640 مركبـة، 26.7% منهـا وزنهـا أقـل مـن 3.5 طـن )N1(، 43.9% وزنهـا ما بيـن 3.5 طن و12 طناً 
)N2(، و29.4% وزنهـا أكثـر مـن 12 طنـاً )N3(. وأكثـر مـن ثلـث هذه المركبـات عمرها أكثر من 21 سـنة؛ أي إنها تعتبر قديمة 

جداً ومسـتهلكة )انظـر الجدول 6-1(.

18  https://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=tCyCNVa703166537436atCyCNV
19  هنــا تعــّرف الســيارات المشــطوبة بأنهــا جميــع الســيارات غيــر المســجلة لــدى دائــرة الســير الفلســطينية أو اإلســرائيلية، وتشــمل الســيارات غيــر القانونيــة التــي ُشــطبت أوراقهــا فــي دوائــر 

الســير الفلســطينية واإلســرائيلية، والســيارات التــي انتهــى ترخيصهــا فلســطينياً، والســيارات المســروقة. الغالبيــة العظمــى مــن الســيارات المشــطوبة مصدرهــا إســرائيل.
20  مســيف، مســيف؛ وبريغيــث، زينــة. 2022. الســيارات غيــر القانونيــة بمــا فيهــا المشــطوبة وآثارهــا الماليــة االقتصاديــة. دراســة غيــر منشــورة. رام هللا: معهــد أبحــاث السياســات االقتصاديــة 

الفلســطيني »مــاس«.
21  https://www.independentarabia.com/node/75296/

22  الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق، 2021.
23  وزارة النقل والمواصالت، 2022. التقرير اإلحصائي السنوي 2020.

24  عبد هللا، سمير؛ وأبو عيشة، سمير. 2021. نحو النهوض بقطاع نقل البضائع في دولة فلسطين المحتلة. رام هللا: معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني )ماس(.
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)N جدول 1-6: التوزيع النسبي للمركبات الميكانيكية التجارية )نوع
 في الضفة الغربية حسب فئات العمر، 2021

النسبة المئويةفئة العمر )سنة(
56.2 سنوات أو أقل

10-612.6
15-125.8
20-1616.7

2138.7 سنة أو أكثر
المصدر: وزارة النقل والمواصالت، 2021.

)O 2. المقطورات )مركبات من نوع

المقطـورات هـي كل مقطـورة أو مسـتندة مصممـة ومعـدة لنقـل البضائـع، وذكـر فـي رخصتهـا أنهـا مركبة عمـل. بلغ عدد هـذا النوع 
مـن المركبـات فـي الضفـة الغربيـة نحـو 3,544 مركبـة في العـام 2021، نحو 61.8% منهـا ال يزيد وزنها اإلجمالي المسـموح به 
علـى 0.75 طـن )O1(، 26.2% مـا بيـن 0.75 طـن و3.5 طـن )O2(، 1.2% ما بين 3.5 طن و10 أطنان )O3(، و%10.8 

أكثـر مـن 10 أطنـان )O4(. الغالبيـة العظمـى مـن هـذه المركبـات حديثـة إلى حد ما كمـا هو موضح فـي الجدول 7-1.

جدول 1-7: التوزيع النسبي للمقطورات )نوع O( في الضفة الغربية
 حسب فئات العمر، 2021

النسبة المئويةفئة العمر )سنة(

575.4 سنوات أو أقل
10-614.4
15-13.8

20-162.4
214 سنة أو أكثر

المصدر: وزارة النقل والمواصالت، 2021.

مـن ناحيـة التوزيـع الجغرافـي، فـإن 34.9% مـن المركبـات التجاريـة مسـجلة فـي محافظـة رام هللا والبيـرة، تليهـا 21.7% فـي 
محافظـة الخليـل، و16.3% فـي محافظـة جنيـن. كمـا هـو حـال السـيارات الخاصـة، هنـاك عـدد كبير وغيـر معروف مـن المركبات 
التجاريـة التـي تحمـل لوحـات ترخيـص إسـرائيلية وتعمـل فـي الضفـة الغربيـة. لكـن للتوضيـح، بلغ عـدد شـاحنات نقل البضائـع التي 
تنقلـت بيـن الضفـة الغربيـة والداخـل الُمحتـل عبـر حاجـز الجلمـة فـي العـام 2017 نحـو 86 ألـف شـاحنة، ونحـو 128 ألف شـاحنة 
عبـر حاجـز الطيبـة، فيمـا عبـر حاجـز ترقوميـا نحـو 142 ألـف شـاحنة؛ أي إنه عبـر من خـالل الحواجز الثالثـة المذكـورة فقط نحو 
356 ألـف شـاحنة فـي العـام 2017. الرقـم يشـمل إجمالـي عـدد الشـاحنات فـي االتجاهين، كما يشـمل الشـاحنات المحملـة والفارغة.

شركات ومكاتب النقل

يعمـل فـي الضفـة الغربيـة أربـع شـركات نقـل خـاص وخمـس شـركات نقـل سـياحي، إضافـة إلـى 372 مكتـب تاكسـي، و85 شـركة 
حافـالت عموميـة، و241 شـركة تأجيـر. كمـا يوجد 4,545 رخصة سـفريات خاصة، و1,228 رخصة تشـغيل نقل عام، و3,986 
رخصـة تشـغيل سـرفيس خارجـي، و1,475 رخصـة تشـغيل سـرفيس داخلـي.25 مـن الجديـر بالذكـر، أن 28.2% مـن أسـطول 

مركبـات نقـل البضائـع المسـجلة مملـوك لمؤسسـات، بمـا فيها الشـركات.

25  وزارة النقل والمواصالت، 2022. التقرير اإلحصائي السنوي 2020.
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تحت المجهر: آثار الحرب الروسية األوكرانية على السلع الغذائية الرئيسية 
في فلسطين، والسياسات المطلوبة

ــد  ــدان األخــرى، وق ــى البل ــت إل ــا انتقل ــا وآثاره ــا، إال أن تداعياته ــي أوروب ــرة ف ــا دائ ــيا وأوكراني ــن روس ــا بي ــح أن الحــرب م صحي
وضعــت هــذه الحــرب أي دولــة، تعتمــد بشــكل كبيــر علــى اســتيراد الســلع األساســية مــن الخــارج، أمــام تحدييــن بارزيــن، همــا: عــدم 
توفــر الســلع، وارتفــاع األســعار. فمــع بــدء الحــرب بيــن روســيا وأوكرانيــا نهايــة شــهر شــباط مــن العــام الجــاري، لــم تحتــاج أســعار 
الســلع األساســية إال أيــام قليلــة حتــى أخــذت بالصعــود بشــكل متســارع فــي األســواق العالميــة، وتحديــداً أســعار الطاقــة والغــذاء، وذلــك 
نظــراً ألهميــة كال البلديــن فــي إنتــاج وتصديــر هــذه الســلع االســتراتيجية. ســنركز فــي هــذا الصنــدوق علــى التداعيات/اآلثــار األوليــة 
لهــذه الحــرب علــى االقتصــاد الفلســطيني، وكيــف ســتؤثر علــى توفــر الســلع الغذائيــة الرئيســية فــي الســوق المحلــي، وكيــف ســتؤثر 
علــى أســعار الســلع الغذائيــة الرئيســية محليــاً، كمــا ســنقدم فــي نهايــة الصنــدوق بعــض التوصيــات للتعامــل مــع هــذه األزمــة الناشــئة.

أهمية الصادرات الروسية واألوكرانية على الصعيد العالمي

قبــل الخــوص فــي تداعيــات هــذه الحــرب علــى الصعيــد المحلــي، ال بــد مــن اإلشــارة إلــى األهميــة النســبية لصــادرات روســيا وأوكرانيــا 
مــن الســلع األساســية )الطاقــة والغــذاء( فــي األســواق العالميــة. تعــد روســيا مــن أكبــر الــدول المصــدرة للطاقــة عالميــاً، إذ تحتــل المرتبــة 
ــدول المصــدرة للغــاز  ــة الرابعــة ضمــن ال ــة(، والمرتب ــط )12% مــن الصــادرات العالمي ــدول المصــدرة للنف ــة ضمــن قائمــة ال الثاني
الطبيعــي )9% مــن الصــادرات العالميــة(، كمــا تعــد روســيا ثالــث أكبــر مصــدر للفحــم فــي العالــم؛ إذ تســيطر الصــادرات الروســية 
ــم.  إلــى جانــب ذلــك، تعــد روســيا مــن أبــرز الــدول المصــدرة للعديــد مــن الســلع  علــى نحــو 15% مــن صــادرات الفحــم فــي العال
األوليــة االســتراتيجية كاأللمنيــوم والنيــكل والحديــد الصلــب.26 بفعــل الحــرب، ارتفعــت أســعار الطاقــة إلــى أعلــى مســتويات لهــا منــذ 
العــام 2008 )تحديــداً الوقــود( بالتزامــن مــع ارتفــاع أســعار الســلع األوليــة، كل هــذا ســينعكس علــى ارتفــاع تكلفــة اإلنتــاج والتصنيــع 

للصناعــات، كافــة، فــي مختلــف دول العالــم، مــا ســيضع ضغوطــاً تضخميــة كبيــرة علــى إنتــاج مختلــف األنشــطة االقتصاديــة.27

علــى صعيــد الســلع الغذائيــة الرئيســية، تعتبــر روســيا أكبــر مصــّدر للقمــح فــي العالــم، بينمــا تحتــل أوكرانيــا فــي المرتبــة الخامســة، 
ــا يشــكل  ــو م ــذرة، وه ــن ال ــعير، و4% م ــدادات الش ــن إم ــح، و19% م ــن القم ــة م ــدادات العالمي ــن اإلم ــاً 29% م ــران مع وتوف
ــام. ونتيجــة الحــرب، أصبحــت  ــوت الطع ــار مصــّدري زي ــن كب ــا، أيضــاً، م ــة،28 وهم ــوب العالمي ــي خمــس صــادرات الحب حوال
ــة مــع  ــر مــن اتفاقاتهــم التعاقدي ــع عــدم التزامهــم بعــدد كبي ــا محــل شــك، ومــن المتوق ــة مــن روســيا وأوكراني الصــادرات الزراعي
الــدول المســتوردة.29 فــي األيــام األولــى مــن الحــرب، قفــزت أســعار القمــح إلــى أعلــى مســتوياتها منــذ 14 عامــاً. فلقــد ارتفــع ســعر 
طــن القمــح عالميــاً مــن 220 دوالراً، فــي نهايــة العــام 2021، ليصــل إلــى قرابــة 320 دوالراً خــالل األيــام األولــى مــن الحــرب، 
وقــد رافــق ذلــك ارتفــاع ســلع غذائيــة مهمــة أخــرى كالــذرة، والشــعير، اللتيــن ارتقعــت أســعارهما بنحــو 30% لــكل منهمــا، كمــا 
ارتفعــت أســعار زيــت الصويــا بنســبة 40% خــالل الفتــرة نفســها.30 وعلــى ضــوء ذلــك، حــذرت منظمــة األغذيــة والزراعــة التابعــة 
لألمــم المتحــدة )FAO(، مــن أن األســعار العالميــة لألغذيــة واألعــالف قــد ترتفــع بمــا يتــراوح بيــن 8% و20% نتيجــة الصــراع 
الدائــر بيــن روســيا وأوكرانيــا، مــا ســيؤدي إلــى قفــزة فــي عــدد األشــخاص الذيــن يعانــون مــن ســوء التغذيــة فــي شــتى أنحــاء العالــم.

يتفــاوت مــدى التأثــر بارتفــاع أســعار الغــذاء مــن دولــة إلــى أخــرى، والمحــدد الرئيســي لدرجــة التأثــر هــو مــدى اعتمــاد الدولــة علــى 
االســتيراد مــن الخــارج لســد حاجــة مواطنيهــا مــن الغــذاء. ومــع نشــوب الحــرب، فإنــه ال توجــد ضمانــات كافيــة حــول توفــر الســلع 
الغذائيــة األساســية، مــا ســينعكس، بشــكل مباشــر، علــى األســعار. وهــذا يمثــل تحديــاً ال مفــر منــه يواجــه كافــة البلــدان العربيــة بمــا 

فيهــا فلســطين، ويجعــل بــدوره البلــد أكثــر عرضــة للتضخــم المســتورد والتأثــر بتقلبــات األســعار الناجمــة عــن الحــرب.

:)OEC( 26  مرصد التعقيدات االقتصادية
  World | OEC - The Observatory of Economic Complexity

27  تشــكل الصــادرات الروســية مــن األلمنيــوم نحــو 10% مــن الصــادرات العالميــة، بالمقابــل تســيطر روســيا علــى 28% مــن صــادرات العالــم مــن النيــكل الخــام. كمــا تشــكل صــادرات 
روســيا وأوكرانيــا مجتمعــة مــا نســبته 7.5% مــن صــادرات العالــم مــن الحديــد والصلــب.

28  مرصد التعقيدات االقتصادية )OEC(، مصدر سبق ذكره.
29  https//:www.economist.com/finance-and-economics/2022/03/12/war-in-ukraine-will-cripple-global-food-markets

30  ارتفاع أسعار المنتجات الفالحية يزيد من هشاشة البلدان العربية:  
 )orientxxi.info(.
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تأثير الحرب على توفر السلع الغذائية الرئيسية ومشكلة األمن الغذائي

تعتمــد فلســطين بشــكل شــبه كامــل علــى االســتيراد مــن الخــارج بمــا يتعلــق بتوفيــر احتياجاتهــا مــن الســلع الغذائيــة الرئيســية كالقمــح والدقيــق 
واألرز والزيــوت )باســتثناء زيــت الزيتــون(. قبــل العــام 2016، كانــت غالبيــة الــواردات الفلســطينية مــن القمــح يتــم اســتيرادها مــن األســواق 
اإلســرائيلية وعبرهــا. ومنــذ العــام 2017، بــدأت فلســطين باســتيراد القمــح مباشــرة مــن روســيا، وبشــكل أقــل مــن أوكرانيــا )انظــر الشــكل 1(.

بخصــوص الدقيــق )الطحيــن(، حســب بيانــات مركــز التجــارة العالمــي للعــام 2020، فحتــى العــام 2013، كانــت غالبيــة الــواردات 
الفلســطينية تأتــي من/خــالل إســرائيل )حوالــي 47% العــام 2013( وتركيــا )حوالــي 34% العــام 2013(، لكــن خــالل األعــوام 
األخيــرة، ارتفعــت الــواردات مــن أوكرانيــا مــن حوالــي 1.5% )1.8 مليــون دوالر( العــام 2012 إلــى حوالــي %32 )22.2 

مليــون دوالر( العــام 2020 )انظــر الشــكل 2(.

ال بــد مــن اإلشــارة إلــى أن إســرائيل تعتمــد، أيضــاً، بشــكل كبيــر علــى اســتيراد القمــح مــن الخــارج )حوالــي 1.6 مليــون طــن العــام 2020( 
والــذرة )1.6 مليــون طــن عــام 2020( مــن أجــل تلبيــة الطلــب المحلــي، حيــث تســتورد إســرائيل حوالــي 50% مــن احتياجاتهــا مــن القمــح مــن 
روســيا، و30% مــن أوكرانيــا. هــذا يؤكــد أن الــواردات الفلســطينية مــن القمــح والدقيــق اإلســرائيلي ال تتــم زراعتهــا أو إنتاجهــا فــي إســرائيل 

بشــكل كامــل )أو حتــى بالغالــب(، بــل إن المورديــن الفلســطينيين يســتخدمون إســرائيل كوســيط الســتيراد هــذه الســلع.

شكل 1: الواردات الفلسطينية من القمح خالل األعوام 2007-2020 )ألف دوالر(
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المصدر: بيانات مركز التجارة العالمي. )2020(.
* البيانات على الحد الرابع من النظام المنسق لترميز السلع.

شكل 2: الواردات الفلسطينية من الطحين خالل األعوام 2007-2020 )ألف دوالر(
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بخصــوص االســتهالك المحلــي مــن الدقيــق، يســتهلك الســوق المحلــي تقريبــاً 35-40 ألــف طــن مــن الدقيــق شــهرياً؛ أي مــا 
يعــادل تقريبــاً مــا بيــن 420-480 ألــف طــن ســنوياً، تســتطيع المطاحــن المحليــة ســد قرابــة 30% مــن االســتهالك المحلــي 
)126-144 ألــف طــن(، مــع األخــذ بعيــن االعتبــار أن هــذه المطاحــن تعتمــد، بشــكل كبيــر، فــي إنتــاج الدقيــق علــى القمــح 
المســتورد مــن الخــارج. يتــم ســد الحاجــة المتبقيــة للســوق المحلــي مــن الدقيــق عبــر اســتيراده؛ إمــا بشــكل مباشــر مــن دول 
ــن  ــتيراد م ــق االس ــا عــن طري ــق، وإم ــن الدقي ــف طــن م ــة 140 أل ــتيراد قراب ــم ســنوياً اس ــا(، إذ يت ــا وتركي أخــرى )أوكراني

ــة 150 ألــف طــن(.31 إســرائيل )قراب

بنــاء علــى األرقــام والدالئــل أعــاله التــي تظهــر أن ســد احتياجــات الطلــب المحلــي مــن ســلعتي القمــح والطحيــن يعتمــد، 
ــن  ــدان شــريكين تجاريي ــا ال تع ــيا وأوكراني ــن أن روس ــم م ــى الرغ ــارج، وعل ــن الخ ــتيراد م ــى االس بشــكل أساســي، عل
بارزيــن لفلســطين، فإنهمــا خــالل األعــوام األخيــرة باتتــا مــن أهــم المزوديــن للســوق الفلســطيني لســلعتي القمــح )روســيا( 
والدقيــق )أوكرانيــا(، ومــع نشــوب الحــرب مــا بيــن روســيا وأوكرانيــا، أصبحــت الصــادرات مــن روســيا وأوكرانيــا مــن 
ــم  ــن اتفاقاته ــر م ــدد كبي ــم بع ــن عــدم التزامه ــد المخــاوف م ــي ظــل تزاي ــر، وف ــح محــل شــك كبي ــن والقم ســلعتي الطحي
ــن الســلعتين األساســيتين خــالل  ــي لهاتي ــد الشــكوك حــول إمــدادات الســوق المحل ــدول المســتوردة. تتزاي ــة مــع ال التعاقدي
الشــهور القادمــة، وبخاصــة أن الحكومــة ال تملــك أيــة احتياطــات مــن القمــح، بينمــا أن الكميــات المتوفــرة فــي األســواق 
المحليــة تعــود للقطــاع الخــاص )المســتوردين، أصحــاب المخابــز(، وال يكفــي هــذا المخــزون التجــاري مــن القمــح حاجــة 

البــالد إال لمــدة شــهرين، بحســب بعــض التقديــرات.32

أعــادت الحــرب الروســية األوكرانيــة تســليط الضــوء علــى ظاهــرة مهمــة تعانــي منهــا فلســطين، وهــي المســتويات العاليــة مــن 
انعــدام األمــن الغذائــي بيــن األســر الفلســطينية، حيــث أن ثلــث الســكان الفلســطينيين فــي العــام 2021 يعانــون مــن مشــكلة االمــن 
الغذائــي.33  لذلــك، فــان مــن شــأن تعطــل سالســل اإلمــداد للمــواد الغذائيــة األساســية )القمــح، الدقيــق، الزيــوت النباتيــة، األعــالف، 
... إلــخ( بســبب الحــرب الروســية األوكرانيــة، أن يؤثــر ســلبياً وبشــكل كبيــر علــى مســتويات األمــن الغذائــي، وبخاصــة لألســر 
الفقيــرة وذات الدخــل المحــدود، فــي حــال حــدوث ارتفــاع فــي أســعار المــواد الغذائيــة المســتوردة، وبخاصــة أن فلســطين خــالل 
العقديــن الماضييــن تعانــي مــن تراجــع مزمــن فــي إنتــاج األغذيــة، مــا أدى إلــى االعتمــاد علــى الــواردات بشــكل كبيــر لســد حاجــة 
ــر  ــر عرضــة للتضخــم المســتورد والتأث ــواردات تجعــل الفلســطينيين أكث ــاع نســبة ال ــإن ارتف ــي، ف ــن مــن الغــذاء، وبالتال المواطني
بتقلبــات األســعار. بحســب دراســة أجراهــا »مــاس« فــي العــام 2017 حــول األمــن الغذائــي فــي فلســطين، فــإن نســبة االعتمــاد 

علــى الــواردات بلغــت قرابــة 65% فــي العــام 2014.

تأثير الحرب على أسعار السلع الغذائية الرئيسية

ــي  ــطين )إجمال ــن لفلس ــن البارزي ــركاء التجاريي ــن الش ــدان م ــا ال تع ــيا وأوكراني ــن روس ــن أن كالً م ــم م ــى الرغ عل
الــواردات مــن كال البلديــن تشــكالن أقــل مــن 2% مــن إجمالــي الــواردات الفلســطينية(، فــإن الحــرب الدائــرة بينهمــا 
كانــت لهــا انعكاســات ســلبية علــى أســعار الســلع الغذائيــة الرئيســة فــي األســواق المحليــة، كونهمــا يعــدان أهــم المزوديــن 
ــى  ــلبية عل ــاراً س ــت الحــرب آث ــك، ترك ــب ذل ــى جان ــة. إل ــوت النباتي ــق والزي ــح والدقي ــلع القم للســوق الفلســطيني لس
األســعار مــن خــالل رفــع كلفــة اإلنتــاج لــدى البلــدان التجاريــة الشــريكة لفلســطين، إذ تصــدر روســيا وأوكرانيــا عــدداً 
مــن الســلع األساســية التــي تســتخدم كمدخــالت إنتــاج فــي الصناعــات لــدى الشــركاء التجارييــن لفلســطين، والتــي تصــدر 
الحقــاً إلــى الســوق الفلســطيني، ومــع زيــادة أســعار مدخــالت اإلنتــاج، مــن المتوقــع رفــع تكاليــف اإلنتــاج، وهــذا بــدروه 
ســينعكس فــي ســعر الســلعة النهائيــة المصــدرة إلــى فلســطين.34 وقــد تمــت ترجمــة ذلــك فعليــاً علــى أرض الواقــع، فعلــى 
ســبيل المثــال ال الحصــر، ارتفــع ســعر كيلــو الدقيــق فــي الســوق المحلــي مــن حوالــي 1.8 شــيكل للكيلــو قبــل بدايــة 

الحــرب إلــى قرابــة 2.5 شــيكل حاليــاً.35

31  مقابلة مع السيد بسام ولويل، رئيس االتحاد العام للصناعات الفلسطينية.
The Miners |  32  إنفوغراف | بينها فلسطين.. كم يكفي احتياطي القمح الدول العربية؟ | المنقّبون

33  https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000141961/download/
34  سلطة النقد الفلسطينية: تقرير التضخم: الربع األول 2022.

35  مقابلة مع السيد بسام ولويل، رئيس االتحاد العام للصناعات الفلسطينية.
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التوصيات

بعــد نشــوب الحــرب وبــدء األســعار باالرتفــاع عالميــاً، قامــت الحكومــة الفلســطينية بعــدد مــن اإلجــراءات المهمــة، وذلــك بغــرض 
مراقبــة وضبــط األســعار فــي األســواق المحليــة، ومنــع احتــكار الســلع األساســية، مــا سيســاعد، بــدوره، فــي توفيــر حمايــة للفئــات 

الفقيــرة والمهمشــة وذوي الدخــل المحــدود. وقــد تمثلــت هــذه اإلجــراءات بمــا يلــي:

إعفـاء جميـع مبيعـات الطحيـن المغلفـة بأكيـاس وزنهـا 25 كيلـو فما فـوق من ضريبـة القيمة المضافـة البالغة 16%، حيث سـيتم 	 
إخضاعهـا إلـى ضريبـة قيمـة مضافـة بنسـبة 0%، وذلـك عن األشـهر آذار، ونيسـان، وأيار من العـام 2022.

إعفاء جميع المخابز من ضريبة القيمة المضافة عن أشهر آذار، ونيسان، وأيار من العام 2022.	 
سيتم اإلرجاع النقدي لتجار الطحين عن هذه الفترة خالل 90 يوماً.	 
تحديد سعر كيلو الخبز بحد أعاله 4 شواكل.	 

ســتعمل هــذه اإلجــراءات علــى تخفيــف وطــأة آثــار الحــرب علــى األســعار لفتــرة آنيــة، ولكنهــا ربمــا لــن تكــون حــالً ناجعــا فــي حــال 
اســتمرار الحــرب لمــدة أطــول، وبخاصــة فــي ظــل صعوبــة الحصــول علــى القمــح والطحيــن مــن دول أخــرى، نتيجــة تذبذب سالســل 
ــذي لديهــم لمــدة أطــول لتحقيــق  ــاظ بالمخــزون ال ــن، أيضــاً، فــي االحتف ــة بعــض المصدري اإلمــدادات الناجــم عــن الحــرب، ورغب
أقصــى ربــح ممكــن مــن ارتفــاع األســعار. بالتالــي، ســترتفع األســعار بوتيــرة أعلــى، وربمــا تصــل األســعار إلــى مســتويات قياســية 
ســتمنع المســتوردين المحلييــن مــن االســتيراد. أضــف إلــى ذلــك، وفــي حــال توفــر ســلعة القمــح، فــإن المســتوردين لــن يتمكنــوا مــن 

االســتيراد مــن روســيا نتيجــة منــع البنــوك الروســية مــن التعامــل فــي نظــام »ســويفت« الــذي يربــط 11 ألــف بنــك حــول العالــم.

ــار اســتراتيجي، وضــرورة االســتغالل  ــي مــن القمــح كخي ــاج المحل ــة تشــجيع اإلنت ــر هــذه الســيناريوهات، مــرة أخــرى، أهمي تثي
األقصــى لألراضــي الزراعيــة التــي تصلــح لزراعــة القمــح. كمــا تبــرز هــذه الســيناريوهات أهميــة وجــود خطــة وطنيــة مــن أجــل 
التخزيــن االســتراتيجي للحبــوب. مــن شــأن هــذا التخطيــط االســتراتيجي أن يعمــل علــى تجنيــب الســوق المحلــي أيــة إشــكاليات؛ 
ــة  ــي ســيخفف مــن مفاقم ــات، وبالتال ــت األزم ــي وق ــاع أســعارها ف ــى مســتوى ارتف ــوب، أو عل ــى مســتوى نقــص الحب ســواء عل
مشــكلة انعــدام األمــن الغذائــي وقــت األزمــات. بحســب تقديــرات الخبــراء، إن تمكنّــا فــي فلســطين مــن تخزيــن قرابــة 200 ألــف 
طــن مــن القمــح فــي صوامــع مخصصــة، فــإن هــذا ســيكون كافيــاً لتلبيــة احتياجــات الســوق المحلــي مــن القمــح لمــدة تتــراوح مــن 
4-6 أشــهر.36 قضيــة أخيــرة ربمــا أيضــاً يجــب إعــادة النظــر فيهــا، وهــي قيــام الحكومــة بدعــم الســلع األساســية كالخبــز كمــا هــو 

معمــول بــه فــي بعــض الــدول المجــاورة )األردن ومصــر، علــى ســبيل المثــال(.

36  المرجع السابق.
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2. سوق العمل37

يوجــد هنــاك ثالثــة مؤشــرات رئيســية تحــدد عــدد العامليــن فــي االقتصــاد، وهــي: عــدد الســكان فــي ســن العمــل، نســبة المشــاركة 
فــي ســوق العمــل، نســبة البطالــة بيــن القــوى العاملــة. يتحــدد دور العمــال فــي النشــاط االقتصــادي مــن خــالل مؤشــرات خاصــة 
بــرأس المــال البشــري الــذي يملكونــه، وحجــم رأس المــال المــادي المتــاح لهــم الســتخدامه فــي عمليــة اإلنتــاج، وطبيعــة المؤسســات 
التــي لهــا تأثيــر مباشــر وغيــر مباشــر علــى العمليــة اإلنتاجيــة. بــكل تأكيــد، ينعكــس واقــع االقتصــاد الكلــي والظــروف السياســية فــي 
فلســطين علــى أوضــاع ســوق العمــل؛ فبشــكل عــام، نالحــظ ارتفاعــاً فــي معــدالت زيــادة الســكان فــي ســن العمــل، وفــي الوقــت 

ذاتــه يشــهد ســوق العمــل ارتفاعــاً فــي معــدالت البطالــة.

يعانــي ســوق العمــل الفلســطيني مــن فجــوة كبيــرة بيــن مؤشــري الطلــب والعــرض علــى العمالــة ولصالــح العــرض. وعنــد التدقيــق 
ــي،  ــي اإلجمال ــج المحل ــي النات ــو ف ــن خــالل النم ــي، م ــدرة االقتصــاد المحل ــدم ق ــبب الرئيســي ع ــد أن الس ــك، نج ــباب ذل ــي أس ف
علــى توليــد فــرص عمــل تســتوعب الزيــادة الســنوية فــي األيــدي العاملــة،38 وذلــك يعــود إلــى جملــة أســباب وتحديــات اقتصاديــة 
وسياســية، تعــود، بشــكل رئيســي، إلــى المعيقــات التــي يضعهــا االحتــالل اإلســرائيلي علــى االقتصــاد فــي كل مــن الضفــة الغربيــة 
وقطــاع غــزة. فــي الســياق ذاتــه، يســتوعب النشــاط االقتصــادي المحلــي 60.7% فقــط مــن القــوى العاملــة، بينمــا يعمــل حوالــي 

13.7% منهــم فــي االقتصــاد اإلســرائيلي، فيمــا يعانــي حوالــي ربــع القــوة العاملــة مــن البطالــة.

2-1 القوى العاملة ونسبة المشاركة

حســب الشــكل 2-1، بلــغ عــدد ســكان فلســطين خــالل الربــع األول مــن العــام 2022 نحــو 5.3 مليــون نســمة، أمــا القــوة البشــرية، فقــد 
بلغــت 3,304.9 ألــف شــخص، وتضــم، حســب تعريــف الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، جميــع األفــراد الذيــن تزيــد أعمارهــم 
ــة، التــي تمثــل عــدد األشــخاص العامليــن والعاطليــن عــن العمــل )تشــمل األفــراد المســتعدين للعمــل  ــا القــوى العامل ــى 15 ســنة. أّم عل
وقامــوا للبحــث عــن العمــل خــالل األســابيع األربعــة الماضيــة(، فلقــد شــهدت ارتفاعــاً فــي الربــع األول مــن العــام 2022 بنحــو %3 
ــه مــن  ــع المناظــر ل ــة مــع الرب ــع الســابق مــن العــام 2021، وارتفاعــاً بنســبة 8% مقارن ــة بالرب ــف شــخص( مقارن ــي 45.6 أل )حوال
العــام 2021، لتصــل إلــى حوالــي 1,488.6 ألــف شــخص. هــذا، وقــد انعكــس االرتفــاع فــي القــوى العاملــة بشــكل إيجابــي علــى نســبة 
المشــاركة )نســبة القــوى العاملــة إلــى القــوة البشــرية(، إذ بلغــت فــي الربــع األول مــن العــام 2022 نحــو 45% علــى مســتوى فلســطين، 
بارتفــاع قــدره نقطــة مئويــة عــن الربــع الســابق مــن العــام 2021، ونقطتيــن مئويتيــن عــن الربــع المناظــر مــن العــام 2021. كمــا يوّضــح 

الشــكل 2-1 العالقــة بيــن متغيــرات القــوة البشــرية وعــدد العامليــن مــع عــدد الســكان الكلــي نهايــة الربــع األول مــن العــام 2022.

شكل 2-1: عدد السكان والقوة البشرية وعدد العاملين في فلسطين
5,274,992 خالل الربع األول 2022 )ألف شخص(

3,246.08
1,407.73
1,034.40

37  مصدر األرقام في هذا القسم: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 2022، مسح القوى العاملة، رام هللا- فلسطين.
38  https://mas.ps/cached_uploads/download/migrated_files/financing-20of-20government-20activitypmaclean-1640017383.pdf
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2-2 توزيع العمالة

تــوزع العاملــون فــي الربــع األول مــن العــام 2022 حســب مــكان العمــل بيــن 56.5% فــي الضفــة الغربيــة، و25.1% فــي قطــاع 
غــزة، و18.4% فــي إســرائيل والمســتعمرات )نحــو 204.4 ألــف عامــل، 21% منهــم ال يحملــون تصاريــح عمــل(. أّمــا حســب 
قطــاع العمــل، فــإّن نحــو 18.8% مــن العامليــن فــي الربــع األول قــد عملــوا فــي القطــاع العــام )20.2% فــي الربــع الرابــع مــن 
العــام 2021(، و60.2% فــي القطــاع الخــاص )62.3% فــي الربــع الرابــع مــن العــام 2021(، وحوالــي 21% فــي إســرائيل 
والمســتعمرات والقطاعــات األخــرى )17.6% فــي الربــع الرابــع مــن العــام 2021(.39 تركــز العاملــون فــي الضفــة الغربيــة فــي 
القطــاع الخــاص بنســبة 59% مــن إجمالــي العامليــن، مقابــل 14.7% للقطــاع العــام. أمــا فــي قطــاع غــزة، فبلغــت نســبة العامليــن 

فــي القطــاع الخــاص نحــو 63.2%، مقابــل 31% للقطــاع العــام )انظــر الشــكل 2-2(.

شكل 2-2: التوزيع النسبي للعاملين حسب مكان العمل وحسب القطاع
 في الربع األول من العام 2022 )%(
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ــى  ــن، ليصــل إل ــن المتالحقي ــن الربعي ــل( بي ــف عام ــي 16.4 أل ــي فلســطين ارتفاعــاً بنحــو 1.5% )حوال ــن ف شــهد عــدد العاملي
ــى ارتفــاع عــدد العامليــن فــي إســرائيل والمســتعمرات  ــاع، بشــكل رئيســي، إل 1,108.3 ألــف عامــل. ويعــود ســبب هــذا االرتف
ــدار 600 عامــل  ــي قطــاع غــزة بمق ــن ف ــع عــدد العاملي ــف عامــل )بنســبة 33.9%(، كمــا ارتف ــدار 51.7 أل بشــكل ملفــت، بمق
)بنســبة 0.2%(، بينمــا انخفــض عــدد العامليــن فــي الضفــة الغربيــة بشــكل ملحــوظ، بمقــدار 35.9 ألــف عامــل )بنســبة %5.4(.

شــهد عــدد العامليــن فــي الضفــة الغربيــة انخفاضــاً فــي األنشــطة االقتصاديــة كافــة خــالل الربــع األول مــن العــام 2022 مقارنــة 
مــع الربــع الســابق، باســتثناء أنشــطة الخدمــات؛ وكان االنخفــاض األكبــر فــي عــدد العامليــن فــي نشــاط الزراعــة بنســبة %15، 
يليــه فــي كل مــن نشــاط البنــاء والتشــييد وأنشــطة النقــل والتخزيــن واالتصــاالت، بنســبة 14% لــكل منهمــا، كمــا انخفــض عــدد 
العامليــن فــي كل مــن نشــاط التجــارة ونشــاط الصناعــة بنســبة 7% و2% علــى الترتيــب، بينمــا ارتفــع عــدد العامليــن فــي أنشــطة 
الخدمــات بنســبة 1%. أمــا فــي قطــاع غــزة، فلقــد كان الوضــع علــى النقيــض تمامــاً؛ إذ كان االرتفــاع األكبــر فــي عــدد العامليــن 
فــي كل مــن نشــاط البنــاء والتشــييد ونشــاط الزراعــة، بنســبة 31%، و22% علــى الترتيــب، كمــا ارتفــع عــدد العامليــن فــي نشــاط 
الصناعــة ونشــاط التجــارة بنســبة 6% و5% علــى الترتيــب، بالمقابــل انخفــض عــدد العامليــن فــي كل مــن أنشــطة النقــل والتخزيــن 

واالتصــاالت، وأنشــطة الخدمــات بنســبة 15% و5% علــى الترتيــب.

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 )15.9% فــي الضفــة الغربيــة، مقابــل %7.7 
ــل  ــزة، مقاب ــاع غ ــي قط ــزة )50.2% ف ــاع غ ــي قط ــات ف ــاع الخدم ــي قط ــغيل ف ــبة التش ــاع نس ــه ارتف ــزة(، يقابل ــاع غ ــي قط ف
ــي قطــاع  ــييد ف ــاء والتش ــي البن ــن ف ــبة العاملي ــي نس ــر ف ــي الكبي ــى التدن ــام إل ــير األرق ــا تش ــة(. كم ــة الغربي ــي الضف 34.9% ف

39  القطاعات األخرى تشمل المؤسسات األهلية، والمؤسسات غير الهادفة للربح.
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غــزة )نحــو 5.6%(، 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(.

جدول 2-1: التوزيع النسبي للعاملين في فلسطين )ال يشمل العاملين في إسرائيل والمستعمرات( 
حسب التوزيع الجغرافي والنشاط االقتصادي في الربع الرابع 2021 والربع األول 2022 )%(

النشاط االقتصادي
فلسطين )%(قطاع غزة )%(الضفة الغربية )%(

الربع الرابع 
2021

الربع األول 
2022

الربع الرابع 
2021

الربع األول 
2022

الربع الرابع 
2021

الربع األول 2022

7.16.45.97.26.76.6الزراعة والصيد والحراجة
15.315.97.37.712.913.4محاجر وصناعة تحويلية

14.513.24.35.611.510.9البناء والتشييد
24.924.520.721.723.723.7التجارة والمطاعم والفنادق

5.65.19.07.66.65.9النقل والتخزين واالتصاالت
32.634.952.850.238.639.5خدمات وغيرها

100.0100.0100.0100.0100.0100.0المجموع

بخصــوص العمالــة الفلســطينية فــي إســرائيل والمســتعمرات، فقــد ارتفــع عــدد العامليــن فــي األنشــطة االقتصاديــة كافــة خــالل الربــع 
األول مــن العــام 2022 مقارنــة مــع الربــع الســابق، باســتثناء العامليــن فــي نشــاط الزراعــة. وتضاعــف عــدد العامليــن فــي أنشــطة 
الخدمــات خــالل الربــع األول مــن العــام 2022 بمقــدار ثالثــة أضعــاف مقارنــة مــع الربــع الســابق. كمــا شــهد عــدد العامليــن فــي 
أنشــطة النقــل والتخزيــن واالتصــاالت زيــادة كبيــرة، وبمقــدار ثالثــة أضعــاف عــن عــدد العامليــن فــي الربــع الســابق، كمــا تضاعــف 
عــدد العامليــن فــي نشــاط التجــارة بمقــدار النصــف مقارنــة مــع الربــع الســابق، وقــد شــهد، أيضــاً، كل مــن نشــاط الصناعــة ونشــاط 

البنــاء والتشــييد ارتفاعــاً فــي عــدد العامليــن بنســبة 29.8%، و14.6% علــى الترتيــب )انظــر الشــكل 3-2(.

شكل 2-3: أعداد العاملين الفلسطينيين في إسرائيل والمستعمرات 
خالل الربع الرابع 2021 والربع األول 2022 حسب النشاط االقتصادي )عامل(
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علــى الرغــم مــن هــذه التطــورات، مــا زالــت العمالــة الفلســطينية فــي إســرائيل والمســتعمرات تتركــز، بشــكل كبيــر، فــي قطــاع البنــاء 
والتشــييد، وذلــك علــى الرغــم مــن انخفــاض نســبة العامليــن فــي هــذا النشــاط خــالل الربــع األول مــن العــام 2022 بمقــدار9 نقــاط 
مئويــة عــن الربــع الســابق. بالمقابــل، ارتفعــت نســبة العامليــن فــي كل مــن أنشــطة الخدمــات، وأنشــطة النقــل والتخزيــن واالتصــاالت 

ونشــاط التجــارة بمقــدار 6.8 نقطــة مئويــة، و2.7 نقطــة مئويــة، و1.6 نقطــة مئويــة علــى الترتيــب )انظــر الشــكل 4-2(.
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شكل 2-4: التوزيع النسبي للعاملين الفلسطينيين في إسرائيل والمستعمرات
في الربع الرابع 2021 والربع األول 2022 حسب النشاط االقتصادي )%(
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أمــا توزيــع العامليــن حســب الحالــة العمليــة، فنالحــظ انخفاضــاً فــي عــدد العامليــن الذيــن يعملــون دون أجــر بمقــدار 5% )حوالــي 
ــن لحســابهم  ــي عــدد العاملي ــام 2021، وانخفاضــاً ف ــن الع ــع م ــام 2022 والراب ــن الع ــن األول م ــن الربعي ــل( بي ــف عام 2.1 أل
الخــاص )صاحــب عمــل ويعمــل لحســابه( بمقــدار 10% )حوالــي 25.3 ألــف عامــل(، بينمــا ارتفعــت نســبة العامليــن بأجــر بمقــدار 
6% )حوالــي 43.8 آالف عامــل( خــالل الفتــرة نفســها، علمــاً، أن العامليــن بأجــر يشــكلون نحــو 75.5% مــن إجمالــي العامليــن، 

مقابــل 20.6% للعامليــن لحســابهم الخــاص، و3.9% للعامليــن بــدون أجــر.

2-3 البطالة

ــة فــي فلســطين خــالل الربــع األول مــن العــام 2022 ارتفاعــاً مقــداره 1.2 نقطــة مئويــة مقارنــة مــع الربــع  شــهد معــدل البطال
الرابــع مــن العــام 2021، بينمــا انخفــض بمقــدار 2.4 نقطــة مئويــة مقارنــة مــع الربــع المناظــر مــن العــام 2021، ليصــل إلــى 
25.4% )انظــر الجــدول 2-2(. يظهــر الجــدول 2-2 تبايــن معــدل البطالــة مــا بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، فبينمــا شــهد 
معــدل البطالــة فــي الضفــة الغربيــة ارتفاعــاً بمقــدار 0.7 نقطــة مئويــة فــي الربــع األول مــن العــام 2022 مقارنــة بالربــع الرابــع 
مــن العــام 2021، وانخفاضــاً بمقــدار3.2 نقطــة مئويــة مقارنــة مــع الربــع المناظــر مــن العــام 2021، شــهد معــدل البطالــة فــي 
قطــاع غــزة ارتفاعــاً بمقــدار 1.9 نقطــة مئويــة فــي الربــع األول مــن العــام 2022، مقارنــة مــع الربــع الرابــع مــن العــام 2021، 

بينمــا انخفــض بمقــدار 1.3 نقطــة مئويــة عــن الربــع المناظــر مــن العــام الســابق.

أما أبرز خصائص البطالة في فلسطين في الربع األول من العام 2022، فهي:

إن البطالــة متركــزة، بشــكل خــاص، بيــن الشــباب، إذ بلــغ معدلهــا فــي الفئــة العمريــة )15-19 ســنة( نحــو 38.6%، أمــا فــي ( 	
الفئــة العمريــة )20-24 ســنة( فبلــغ نحــو 38.3%، وذلــك بالمقارنــة مــع 11.1% للفئــة العمريــة )45-49 ســنة(، و%10.6 
للفئــة العمريــة )50 ســنة فمــا فــوق(.40 وهــذا يــدل علــى أّن نســبة كبيــرة مــن العاطليــن عــن العمــل هــم مــن الداخليــن الجــدد 
إلــى ســوق العمــل )راجــع الصنــدوق عــن “مســح انتقــال الشــباب مــن التعليــم إلــى ســوق العمــل” فــي العــدد 47 مــن المراقــب 

مــن أجــل معلومــات أكثــر عــن بطالــة الشــباب(.
يوضــح الجــدول 2-2 أعــاله أّن معــدل البطالــة لــدى اإلنــاث أكبــر مــن معــدل البطالــة لــدى الذكــور، ويعــود هــذا إلــى محدوديــة ( 	

عــدد القطاعــات االقتصاديــة المفتوحــة أمــام تشــغيل اإلنــاث مقارنــة بالذكــور، إذ يتركــز تشــغيل اإلنــاث فــي فلســطين فــي قطــاع 
الخدمــات بنســبة 71.2%، بينمــا بلغــت نســبة الذكــور العامليــن فــي قطــاع الخدمــات نحــو %27.2.41

 تنخفــض البطالــة مــع ارتفــاع التعليــم فــي أوســاط الذكــور، بينمــا ترتفــع مــع ارتفــاع مســتوى التعليــم لــدى اإلنــاث؛ إذ بلــغ 	( 
معــدل البطالــة لــدى الذكــور الحاصليــن علــى تعليــم ابتدائــي نحــو 26.3%، ونحــو 19.6% للذكــور الحاصليــن علــى تعليــم 
دبلــوم متوســط فأعلــى، مقابــل 9% لإلنــاث الحاصــالت علــى تعليــم ابتدائــي، و45.6% لإلنــاث الحاصــالت علــى تعليــم دبلــوم 
متوســط فأعلــى. ويمكــن تفســير ذلــك باالرتفــاع الكبيــر فــي نســبة مشــاركة اإلنــاث المتعلمــات فــي ســوق العمــل )التــي تنمــو 

40  من أجل معلومات أكثر عن بطالة الشباب، راجع الصندوق “مسح انتقال الشباب من التعليم إلى سوق العمل” في العدد 46 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.
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بمعــدل أعلــى مــن معــدل تزايــد الطلــب علــى اإلنــاث فــي ســوق العمــل( مقارنــة بالذكــور )راجــع الصنــدوق رقــم 1 فــي العــدد 
51 مــن المراقــب، الــذي يوضــح أّن ارتفــاع بطالــة اإلنــاث المتعلمــات مقارنــة بغيــر المتعلمــات ليــس بســبب تعليمهــن، ولكــن 

بســبب االرتفــاع الكبيــر فــي نســبة مشــاركتهن فــي ســوق العمــل(.

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

الربع األول 2022الربع الرابع 2021الربع األول 2021المنطقة/الجنس

الضفة الغربية
14.310.211.1ذكور
29.925.925.4إناث

17.113.213.9المجموع

قطاع غزة
43.340.241.1ذكور
66.261.065.6إناث

47.944.746.6المجموع

فلسطين
24.220.421.4ذكور
43.239.240.6إناث

27.824.225.4المجموع

2-4 األجور

بلــغ متوســط األجــر اليومــي للعامليــن الفلســطينيين كافــة خــالل الربــع األول مــن العــام 2022 نحــو 140.9 شــيكل مقارنــة مــع 
134.6 شــيكل خــالل الربــع الرابــع مــن العــام 2021. ولكــن هــذا الرقــم المتوســط يخفــي تباينــاً كبيــراً بيــن:

متوســط األجــر فــي الضفــة الغربيــة واألجــر فــي قطــاع غــزة؛ إذ بلــغ متوســط األجــور فــي قطــاع غــزة حوالــي 46.4% مــن ( 	
مســتواه فــي الضفــة الغربيــة. كمــا تتســع الفجــوة أكثــر عنــد أخــذ األجــر الوســيط عوضــاً عــن المتوســط؛ فاألجــر الوســيط لــه داللــة 
أفضــل مــن المتوســط، ألنّــه يعبــر عــن المســتوى الــذي يحصــل نصــف العامليــن علــى أجــر أعلــى منــه، والنصــف اآلخــر علــى 
أجــر أدنــى منــه، فــي حيــن يخفــي األجــر المتوســط التبايــن الكبيــر بيــن العمــال ذوي األجــر المرتفــع واألجــر المنخفــض )انظــر 
الشــكل 2-5(. فعلــى ســبيل المثــال، فــي حيــن يبلــغ متوســط األجــر فــي القطــاع 46.4% مــن مســتواه فــي الضفــة، فــإّن وســيط 

األجــر فــي القطــاع يبلــغ 32.7% فقــط مــن وســيط األجــر فــي الضفــة الغربيــة )انظــر الجــدول 3-2(.
متوســط أجــر العامليــن فــي الضفــة والقطــاع مــن جهــة، ومتوســط أجــر العامليــن فــي إســرائيل والمســتعمرات مــن جهــة أخــرى. تُشــير ( 	

األرقــام فــي الجــدول 2-3 إلــى أّن متوســط أجــر العامليــن اليومــي فــي إســرائيل والمســتعمرات )268.4 شــيكل( يعــادل ضعفــي متوســط 
أجــر العامليــن فــي الضفــة الغربيــة )118.8 شــيكل(، وخمســة أضعــاف أجــر العامليــن فــي قطــاع غــزة )55.1 شــيكل(.

مــن جانــب آخــر، يتفــاوت األجــر اليومــي حســب النشــاط االقتصــادي مــا بيــن العامليــن فــي الضفــة الغربيــة والعامليــن مــن قطــاع غــزة 
مــن جانــب، ومــا بيــن العامليــن فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة مــع العامليــن فــي إســرائيل والمســتعمرات مــن جانــب آخــر، إذ نالحــظ 
ارتفــاع متوســط األجــر اليومــي لكافــة األنشــطة للعامليــن فــي إســرائيل والمســتعمرات مقارنــة مــع متوســط األجــر اليومــي فــي الســوق 
المحلــي. وهــذا، بــدوره، انعكــس علــى تفضيــل العمالــة الفلســطينية النــزوع إلــى العمــل فــي إســرائيل والمســتعمرات )انظــر الشــكل 6-2(.

جدول 2-3: متوسط ووسيط األجر اليومي بالشيكل للمستخدمين 
معلومي األجر في فلسطين خالل الربع األول 2022 )شيكل(

األجر الوسيط اليوميمتوسط األجر اليوميمكان العمل
118.8100.0الضفة الغربية

55.132.7قطاع غزة
268.4250.0إسرائيل والمستعمرات

140.9115.4المجموع
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شكل 2-5: متوسط ووسيط األجر اليومي للمستخدمين معلومي األجر
في فلسطين حسب الربع لألعوام 2022-2015 )شيكل(
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شكل 2-6: متوسط األجر اليومي بالشيكل للمستخدمين معلومي األجر
حسب النشاط االقتصادي خالل الربع األول 2022 )شيكل(
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64% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون دون عقد عمل

 تشــير البيانــات الربعيــة لمســح القــوى العاملــة إلــى أن نســبة المســتخدمين بأجــر فــي القطــاع الخــاص الذيــن يعملــون بــدون عقــد عمــل خــالل 
الربــع األول مــن العــام 2022 بلغــت نحــو 64%، فيمــا يحصــل 23% مــن المســتخدمين بأجــر فــي القطــاع الخــاص فقــط علــى مســاهمة 
فــي تمويــل التقاعد/مكافــأة نهايــة الخدمــة خــالل الفتــرة نفســها، فــي حيــن بلغــت نســبة النســاء الحاصــالت علــى إجــازة أمومــة مدفوعــة 
األجــر فقــط 46%. وتدلــل هــذه النســب علــى انتهــاك حقــوق المســتخدمين بأجــر فــي القطــاع الخــاص مــن قبــل المشــغلين، كمــا تدلــل، 
بشــكل واضــح، علــى ضعــف االلتــزام بالقوانيــن المتعلقــة بحقــوق العمــال فــي فلســطين، وأنهــم عرضــة فــي أي وقــت مــن فقــدان وظائفهــم، 

أو حقوقهــم الوظيفيــة. وهــذا، بــدوره، يبــرز أهميــة تفعيــل الــدور الرقابــي فــي متابعــة تطبيــق بنــود قانــون العمــل فــي القطــاع الخــاص.

2-5 الحد األدنى لألجور

قــررت الحكومــة الفلســطينية فــي العــام 2021 رفــع الحــد األدنــى لألجــور فــي فلســطين بنســبة 29.6% ليصبــح 1,880 شــيكالً 
شــهرياً بــدالً مــن 1,450 شــيكالً، واألجــر اليومــي لعمــال المياومــة بـــ 85 شــيكالً بــدالً مــن 65 شــيكالً، واألجــر األدنــى بالســاعة 

بمقــدار 10.5 شــيكل بــدالً مــن 8.5 شــيكل. وقــد دخلــت هــذه التعديــالت حيــز التنفيــذ مطلــع العــام 2022.
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تشــير البيانــات الربعيــة الصــادرة عــن الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، إلــى أن نســبة المســتخدمين بأجــر الذيــن يتقاضــون أقــل 
مــن الحــد األدنــى لألجــور فــي القطــاع الخــاص، بلغــت نحــو 43% نهايــة الربــع األول مــن العــام 2022، بمتوســط أجــر بلــغ حوالــي 
924 شــيكالً. يتفــاوت االلتــزام بتطبيــق الحــد األدنــى لألجــور حســب المنطقــة، فقــد بلغــت نســبة المســتخدمين بأجــر الذيــن يتقاضــون 
أجــراً شــهرياً أقــل مــن الحــد األدنــى لألجــور فــي الضفــة الغربيــة نحــو 22%، بمتوســط أجــر بلــغ 1,382 شــيكالً، أمــا فــي قطــاع غــزة، 
فقــد بلغــت نســبة المســتخدمين بأجــر الذيــن يتقاضــون أجــراً شــهرياً أقــل مــن الحــد األدنــى لألجــور 88%، بمتوســط أجــر 676 شــيكالً.

مــن جانــب آخــر، يتفــاوت االلتــزام بتطبيــق الحــد األدنــى لألجــور حســب القطاعــات االقتصاديــة، حيــث يســتحوذ قطــاع الخدمــات 
علــى نحــو 31% مــن العامليــن الذيــن يتقاضــون أقــل مــن الحــد األدنــى لألجــر الشــهري، يليــه قطــاع التجــارة والمطاعــم والفنــادق 
الــذي يســتحوذ علــى 29%. بالتالــي، يجــب قيــاس مــدى نجاعــة تطبيــق قــرار الحــد األدنــى لألجــور فــي فلســطين باالعتمــاد علــى 
ثالثــة مؤشــرات رئيســية: درجــة االلتــزام بتطبيــق القــرار، أثــر زيــادة األجــور الدنيــا علــى التشــغيل، أثــر زيــادة األجــور علــى 
األســعار والتضخــم. تحســين االلتــزام بالحــد األدنــى لألجــور سيحســن، بــدوره، نســبياً مــن المســتوى المعيشــي لألســر الفلســطينية، 
ــراد فــي  ــة مــن 5 أف ــة مكون ــاق الشــهري لعائل ــغ متوســط اإلنف فبحســب إحصــاءات الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، يبل
فلســطين حوالــي 934.9 دينــاراً أردنيــاً، أي مــا يقــارب ضعفــي 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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3. المالية العامة42

3-1 اإليرادات العامة

اســتمر تحســن أداء الماليــة العامــة خــالل الربــع األول مــن العــام 2022، ومــن ناحيــة أخــرى فقــد اســتمرت الخصومــات واالقتطاعات 
اإلســرائيلية مــن أمــوال المقاصــة، كذلــك اســتمر تدنــي حجــم المنــح والمســاعدات الخارجيــة، وقــد شــهد الربــع األول مــن العــام 2022 
ــغ  ــب، لتبل ــى الترتي ــابق والمناظــر عل ــع الس ــة بالرب ــبة 13.3%، و12.4%، مقارن ــاً بنس ــة فعلي ــرادات المقاصــة المحول ــاع إي ارتف
حوالــي 2.5 مليــار شــيكل، ولتشــكل مــا يقــارب 57.2% مــن إجمالــي اإليــرادات العامــة خــالل هــذا الربــع. كذلــك ارتفعــت إيــرادات 
الجبايــة المحليــة خــالل هــذا الربــع بنســبة 41.4%، و40.8%، خــالل فتــرة المقارنــة نفســها، لتبلــغ حوالــي 1.8 مليــار شــيكل )انظــر 
ــون شــيكل،  ــي 60 ملي ــام 2022 حوال ــن الع ــع األول م ــد بلغــت خــالل الرب ــة، فق ــح والمســاعدات الخارجي ــا المن الشــكل 3-1(. أم
مقارنــة بقيمــة 666.2 مليــون شــيكل خــالل الربــع الســابق، ونحــو 35.3 مليــون شــيكل خــالل الربــع المناظــر )انظــر الجــدول 1-3(.

شكل 3-1: هيكل اإليرادات العامة )مليون شيكل(
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بالمحصلــة، بلــغ صافــي اإليــرادات العامــة والمنــح المتحصلــة خــالل الربــع األول مــن العــام 2022 حوالــي 4.1 مليــار شــيكل، مقارنــة بحوالــي 
4 مليــارات شــيكل خــالل الربــع الســابق، وحوالــي 3.4 مليــار شــيكل خــالل الربــع المناظــر.43 وشــكلت نحــو 102.2% مــن اإلنفــاق العــام 
المســتحق علــى الحكومــة خــالل هــذا الربــع )أســاس االلتــزام(، مقارنــة بنحــو 86.7% خــالل الربــع الســابق، و86.2% خــالل الربــع المناظــر.

جدول 3-1: المنح والمساعدات الخارجية المقدمة للحكومة الفلسطينية )مليون شيكل(

البيان 
20212022

الربع األولالربع الرابع الربع الثالثالربع الثانيالربع األول
097.6450019.9دعم الموازنة

00031516.3منح عربية

097.641853.6من الدول األخرى

35.2112.511016639.9التمويل التطويري

35.2210.1114.5666.259.8إجمالي المنح والمساعدات

42  مصــدر البيانــات فــي هــذا الجــزء هــو: وزارة الماليــة، التقاريــر الماليــة الشــهرية للعــام 2022: العمليــات المالية–اإليــرادات والنفقــات ومصــادر التمويــل )آذار، 2022(. وهــي بيانــات أوليــة 
قابلــة للتعديــل والتنقيــح.

ال بــد مــن اإلشــارة إلــى أن حجــم اإلرجاعــات الضريبيــة خــالل الربــع األول مــن العــام 2022 بلــغ نحــو 177.6 مليــون شــيكل مقارنــة بنحــو 83.3 مليــون شــيكل خــالل الربــع الســابق،   43
و57.4 مليــون شــيكل خــالل الربــع المناظــر.
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3-2 النفقات العامة

انخفــض اإلنفــاق العــام الفعلــي خــالل الربــع األول مــن العــام 2022 بنســبة 10.3%، مقارنــة بالربــع الســابق، إال أنــه 
ارتفــع بنســبة 45.8% مقارنــة بالربــع المناظــر، ليبلــغ حوالــي 3.4 مليــار شــيكل. إال أن هــذا االرتفــاع غيــر حقيقــي، 
ــق بتســجيل نفقــات األجــور والرواتــب لشــهر كانــون الثانــي  ــود محاســبية تتعل ناتــج بشــكل رئيســي عــن إجــراءات وقي
ــزام خــالل الشــهر  ــى أســاس االلت ــي 2021 عل ــون الثان ــب لشــهر كان ــورة األجــور والروات ــم تســجيل فات 2021، إذ ت
نفســه، إال أنــه تــم دفعهــا خــالل شــهر شــباط 2021، وهــو مــا يعنــي أن اإلنفــاق الفعلــي دون مســتواه الطبيعــي خــالل 
الربــع األول مــن العــام 2021. وفــي الســياق ذاتــه، ارتفعــت فاتــورة األجــور والرواتــب بنســبة 13.7%، و%77.4 
ــر األجــور  ــات غي ــار شــيكل، وانخفضــت نفق ــي 1.9 ملي ــغ حوال ــى الترتيــب، لتبل ــع الســابق والمناظــر عل ــة بالرب مقارن
الفعليــة بنســبة 33.6% مقارنــة بالربــع الســابق، إال أنهــا ارتفعــت بنســبة 26.5% مقارنــة بالربــع المناظــر، لتبلــغ حوالــي 
المليــار شــيكل. وقــد بلــغ بنــد صافــي اإلقــراض خــالل هــذا الربــع حوالــي 334.3 مليــون شــيكل، مقارنــة بقيمــة 293.8 
مليــون شــيكل خــالل الربــع الســابق. وقــد انخفــض حجــم اإلنفــاق التطويــري الفعلــي بنســبة 71.7%، و8.2%، مقارنــة 

بالربــع الســابق والمناظــر علــى الترتيــب، ليبلــغ حوالــي 66 مليــون شــيكل )انظــر الشــكل 2-3(.

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

أدت التطــورات علــى جانبــي اإليــرادات والنفقــات العامــة )األســاس النقــدي( خــالل الربــع األول مــن العــام 2022، إلــى 
فائــض فــي الرصيــد الكلــي بعــد المنــح والمســاعدات الخارجيــة بحوالــي 0.7 مليــون شــيكل، أو مــا نســبته 4.8% مــن 
الناتــج المحلــي االســمي.44 أمــا علــى )أســاس االلتــزام(، فقــد حقــق الرصيــد الكلــي بعــد المنــح والمســاعدات الخارجيــة 
فائضــاً بحوالــي 0.2 مليــار شــيكل، أو مــا يعــادل 1.3% مــن الناتــج المحلــي االســمي، إال أن هــذه الفوائــض ال تعكــس 
حقيقــة الوضــع المالــي للحكومــة، إذ إن ماليــة الحكومــة مــا زالــت تعانــي مــن صعوبــات ومعيقــات عديــدة، فلــم تتمكــن 
الحكومــة مــن تغطيــة كافــة النفقــات وااللتزامــات المترتبــة عليهــا، إذ تراكمــت متأخــرات جديــدة علــى الحكومــة خــالل 

هــذا الربــع )انظــر الشــكل 3-3(.

44   تجدر اإلشارة إلى أن بيانات الناتج المحلي اإلجمالي هي بيانات أولية، وهي عرضة للتنقيح والتعديل.
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شكل 3-3: الرصيد الكلي بعد المنح والمساعدات نسبة إلجمالي الناتج المحلي االسمي )%(
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3-4 المتأخرات الحكومية

ــو  ــا نح ــيكل، منه ــون ش ــي 694.6 ملي ــام 2022 حوال ــن الع ــع األول م ــة خــالل الرب ــى الحكوم ــة عل ــت المتأخــرات المترتب بلغ
ــات المخصصــة،  ــرات المدفوع ــيكل متأخ ــون ش ــي 232.1 ملي ــور، وحوال ــر األج ــات غي ــرات نفق ــيكل متأخ ــون ش 333.9 ملي
ــي 42.3 مليــون شــيكل،  ــة بحوال ــة بقيمــة 67.9 مليــون شــيكل، ومتأخــرات اإلرجاعــات الضريبي ــات التطويري ومتأخــرات النفق
وأخيــراً متأخــرات األجــور والرواتــب بمــا يقــارب 18.4 مليــون شــيكل. وفــي المقابــل، اســتطاعت الحكومــة خــالل هــذا الربــع 

ــون شــيكل مــن متأخــرات ســابقة )انظــر الجــدول 2-3(. ــي 560.8 ملي ســداد حوال

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

البيان
20212022

الربع األولالربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول
90.0100.426.083.242.3إرجاعات ضريبية
789.3106.1186.6278.218.4األجور والرواتب

658.7417.5685.3503.3333.9نفقات غير األجور
68.669.355.435.067.9النفقات التطويرية

107.57.3146.746.6232.1مدفوعات مخصصة
1,741.1700.61,100.0946.3694.6إجمالي المتأخرات

263.7314.0393.6419.8560.8دفعات متأخرات سلع وخدمات ونفقات عن سنوات سابقة
1,477.4386.6706.4526.5133.8صافي المتأخرات

3-5 الدين العام الحكومي

انخفــض الديــن العــام الحكومــي مقومــاً بالــدوالر نهايــة الربــع األول مــن العــام 2022، بنســبة 4.7% مقارنــة بالربــع الســابق، 
إال أنــه ارتفــع بنســبة 3.5% مقارنــة بالربــع المناظــر، ليبلــغ حوالــي 3.7 مليــار دوالر )مــا يعــادل 11.7 مليــار شــيكل(، ُمَشــِكّالً 
ــع  ــة بالرب ــو 6.9% مقارن ــي بنح ــي المحل ــن الحكوم ــض الدي ــمي. إذ انخف ــي االس ــي اإلجمال ــج المحل ــن النات ــي 18.7% م حوال
الســابق، فيمــا ارتفــع بنســبة 5.5% مقارنــة بالربــع المناظــر، ليبلــغ حوالــي 2.4 مليــار دوالر. فــي حيــن اســتقر الديــن الحكومــي 
الخارجــي عنــد مســتوى الربــع الســابق والمناظــر، ليبلــغ حوالــي 1.3 مليــار دوالر. وقــد بلغــت فوائــد الديــن المدفوعــة خــالل هــذا 
ــد مدفوعــة علــى الديــن المحلــي، ومــا يقــارب 0.8 مليــون  الربــع حوالــي 45.4 مليــون شــيكل، منهــا 44.6 مليــون شــيكل فوائ

شــيكل فوائــد مدفوعــة علــى الديــن الخارجــي )انظــر الجــدول 3-3(.45

45  تجدر اإلشارة إلى أن هذه النسب تختلف عند احتساب األرقام بالشيكل، نتيجة أثر التغير في سعر الصرف.
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جدول 3-3: الدين العام الحكومي )مليون دوالر(

البيان
20212022

الربع األولالربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول
2,231.12,384.92,471.12,528.52,353الدين الحكومي المحلي

2,1712,323.32,408.82,464.12,289.8     المصارف 
60.161.662.364.463.2     مؤسسات عامة

1,314.41,317.51322.81,319.61,315.9الدين الحكومي الخارجي
3,545.53,702.43,793.93,848.13,668.9إجمالي الدين العام الحكومي

نسبة الدين العام الى الناتج المحلي 
18.7%21.3%22.0%21.0%20.9%االجمالي
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4. القطاع المالي

4-1 القطاع المصرفي46

يعمــل فــي فلســطين ثالثــة عشــر مصرفــاً، منهــا ســبعة مصــارف محليــة بواقــع ثالثــة مصــارف إســالمية وأربعــة مصــارف تقليديــة. 
وتقــدم المصــارف فــي فلســطين خدماتهــا مــن خــالل 378 فرعــاً ومكتبــاً، منهــا 321 فــي الضفــة الغربيــة و57 فــي قطــاع غــزة.

وتشــير بيانــات الميزانيــة المجمعــة للمصــارف فــي نهايــة الربــع األول مــن العــام 2022، إلــى زيــادة موجودات/مطلوبــات المصــارف؛ 
ســواء علــى المســتوى الربعــي أو الســنوي، إذ نمــت بمعــدل 0.6% مقارنــة بالربــع الســابق، وبنحــو 8.7% مقارنــة مــع الربــع المناظــر،47 
لتبلــغ بذلــك مــا يقــارب 21.8 مليــار دوالر. وعلــى مســتوى مجموعــات المصــارف، ســجلت أصــول المصــارف اإلســالمية نمــواً علــى 
ــي  ــغ إجمال ــة، ليبل ــادة بمعــدل 0.7% للمصــارف التقليدي ــل زي ــار دوالر، مقاب ــغ نحــو 3.9 ملي ــي 0.3%، لتبل المســتوى الربعــي بحوال
أصولهــا نحــو 17.9 مليــار دوالر خــالل الفتــرة ذاتهــا. أمــا بحســب تفصيــل المصــارف تبعــاً لجنســية المصــرف، فقــد اســتقر إجمالــي 
أصــول المصــارف الوافــدة عنــد نحــو 8.6 مليــار دوالر )ارتفــاع طفيــف 0.1%(، فيمــا نمــت أصــول المصــارف المحليــة بمعــدل %0.9 

لتتجــاوز أصولهــا 13.2 مليــار دوالر. يوضــح الجــدول 4-1 أهــم التغيــرات التــي طــرأت علــى بنــود الميزانيــة المجّمعــة للمصــارف.

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

البيان*
20212022

الربع األولالربع الرابع الربع الثالثالربع الثانيالربع األول
20,059.920,624.421,321.621,673.021,807.5إجمالي األصول

10,150.610,350.710,473.710,747.210,834.6التسهيالت االئتمانية المباشرة
5,126.95,387.25,469.05,876.95,743.2األرصدة لدى سلطة النقد والمصارف
1,377.21,430.01,456.01,492.11,481.6محفظة األوراق المالية واالستثمارات

2,151.62,307.22,785.22,497.32,640.0النقدية والمعادن الثمينة
1,253.71,149.41,137.71,059.51,108.1الموجودات األخرى

20,059.920,624.421,321.621,673.021,807.5إجمالي الخصوم
15,182.415,726.516,224.616,518.116,610.3ودائع العمالء **

2,016.71,994.02,062.62,107.52,158.0حقوق الملكية
1,337.71,372.71,455.51,500.11,499.5أرصدة سلطة النقد والمصارف

564.5537.1543.3536.2515.0المطلوبات األخرى
958.6994.11,035.61,011.11,024.7المخصصات واالهتالك

* البنود في الجدول هي باإلجمالي )تشمل المخصصات(.

** ودائع العمالء تشمل ودائع القطاع الخاص وودائع القطاع العام.

4-1-1 التسهيالت االئتمانية

ســجلت التســهيالت االئتمانيــة زيــادة بمعــدل 0.8% خــالل الربــع األول مــن العــام 2022 مقارنــة بالربــع الســابق، لتصــل إلــى 
حوالــي 10.8 مليــار دوالر. وقــد جــاءت هــذه الزيــادة نتيجــة االرتفــاع الملحــوظ فــي االئتمــان الممنــوح للقطــاع الخــاص بنســبة 
3.2% ليصــل إلــى نحــو 8.5 مليــار دوالر. فــي المقابــل، انخفــض االئتمــان الممنــوح للقطــاع العــام فــي الفتــرة ذاتهــا بحوالــي 
ــو  ــد نح ــور عن ــع الجمه ــى ودائ ــة إل ــهيالت االئتماني ــتقرت حصــة التس ــد اس ــار دوالر. وق ــي 2.3 ملي ــد حوال ــتقر عن 7.0% ليس

ــع الســابق. ــة بنحــو 65.1% خــالل الرب ــي، مقارن ــع الحال ــي الرب 65.2% ف

46  مصدر البيانات في هذا القسم: سلطة النقد الفلسطينية، حزيران 2022، الميزانية المجمعة للمصارف، قائمة األرباح والخسائر، وقاعدة بيانات سلطة النقد.
47  وجــب التنويــه إلــى أن هنــاك أثــراً لتراجــع ســعر صــرف الــدوالر مقابــل الشــيكل علــى التغيــر فــي بنــود الميزانيــة المجمعــة، وبخاصــة التــي يشــكل الشــيكل جــزءاً كبيــراً منهــا، إذ تراجــع 

ســعر الصــرف نهايــة الفتــرة مــن 3.336 شــيكل/دوالر فــي الربــع األول مــن العــام 2021 إلــى 3.175 شــيكل/دوالر فــي الربــع األول مــن العــام 2022.
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وتشــير البيانــات إلــى أن النمــو فــي االئتمــان المقــدم للقطــاع الخــاص قــد جــاء مدفوعــاً بشــكل رئيــس بزيادتــه لقطــاع العقــارات 
واإلنشــاءات، وقطــاع الخدمــات وبخاصــة الخدمــات العامــة المقدمــة فــي مجــاالت االتصــاالت وأصحــاب المهــن والمرافــق العامــة 
وغيرهــا، إضافــة إلــى ارتفــاع الطلــب علــى القــروض االســتهالكية التــي تشــكل حوالــي 17% مــن تســهيالت القطــاع الخــاص، كمــا 
ســجلت قطاعــات أخــرى ارتفاعــات متفاوتــة مثــل قطاعــات التعديــن والصناعــة والتجــارة، وقطــاع األراضــي، وقطاعــات الســياحة 
والنقــل والمواصــالت. فــي المقابــل، شــهد قطاعــا تمويــل االســتثمار باألســهم وتمويــل شــراء الســيارات تراجعــاٍت طفيفــة خــالل 
الفتــرة ذاتهــا )ال يشــكل هــذان القطاعــان مجتمعيــن نســبة تزيــد علــى 6% مــن تســهيالت القطــاع الخــاص(، )انظــر الجــدول 2-4(.

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

التغير السنوي التغير الربعي
2022 2021

البند
الربع األول الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني الربع األول

%7.1 %7.0- 2,293.4 2,466.9 2,374.3 2,327.6 2,141.7 القطاع العام

%12.1 %6.4 2,027.5 1,905.3 1,849.9 1,833.2 1,808.2 العقارات واإلنشاءات
%30.1 %7.5 608.3 565.8 550.8 546.3 467.7 التعدين والصناعة
%1.0 %1.1 1,728.8 1709.8 1,676.9 1,579.9 1,711.0 التجارة
%0.1 %6.1 1,070.1 1,008.9 1,046.5 1,107.3 1,068.5 الخدمات
%5.8 %0.1- 414.9 415.5 398.9 391.1 392.0 تمويل شراء السيارات
%9.8 %3.9 1,481.3 1,425.6 1,396.8 1,352.4 1,349.0 تمويل السلع االستهالكية
%0.2- %3.1- 1,210.3 1,249.6 1,179.6 1,212.9 1,212.5 أخرى في القطاع الخاص*
%6.7 %0.8 10,834.6 10,747.2 10,473.7 10,350.7 10,150.6 المجموع

* أخــرى فــي القطــاع الخــاص تشــمل التســهيالت الممنوحــة لــكل مــن القطاعــات التاليــة: تطويــر األراضــي والزراعــة والثــروة الحيوانيــة، وقطــاع الســياحة والفنــادق 
ــى أّيٍ مــن هــذه القطاعــات. والمطاعــم، وقطــاع النقــل والمواصــالت، إضافــة إلــى تمويــل االســتثمار باألســهم، والتســهيالت األخــرى غيــر المصنفــة عل

ومــن ناحيــة أخــرى، تراجــع االئتمــان الممنــوح بعملتــي الشــيكل والدينــار متأثــراً بتراجــع االئتمــان الممنــوح للقطــاع العــام الــذي 
يكــون فــي معظمــه بهــذه العمــالت )تشــكل حوالــي 92% مــن تســهيالت القطــاع العــام(. فتراجــع االئتمــان الممنــوح بعملــة الشــيكل 
بنحــو 2.7% مقارنــة مــع الربــع الســابق لتبلــغ قيمتــه 5.2 مليــار دوالر، أمــا التســهيالت الممنوحــة بعملــة الدينــار فتراجعــت بنحــو 
1.8% لتصــل قيمتهــا إلــى نحــو 1.3 مليــار دوالر. وعلــى العكــس مــن ذلــك، فقــد ارتفــع االئتمــان الممنــوح بعملــة الــدوالر بحوالــي 
ــهيالت  ــبية لتس ــة النس ــع األهمي ــى تراج ــرات إل ــذه التغي ــار دوالر. أدت ه ــى 4.1 ملي ــابق، ليصــل إل ــع الس ــة بالرب 6.0% مقارن
الشــيكل والدينــار مــن إجمالــي التســهيالت إلــى 48.1% لألولــى، و11.9% للثانيــة، وذلــك لصالــح التســهيالت الممنوحــة بعملــة 

الــدوالر التــي ارتفعــت حصتهــا إلــى 38.3% مــن إجمالــي التســهيالت الممنوحــة خــالل هــذا الربــع.

شكل 4-1: إجمالي التسهيالت االئتمانية المباشرة )مليون دوالر(
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وفــي الســياق ذاتــه، اســتحوذت محافظــات الضفــة الغربيــة علــى الغالبيــة العظمــى مــن التســهيالت الممنوحــة )حوالــي 91% منهــا(، 
وبقيمــة 9.9 مليــار دوالر. أمــا محافظــات قطــاع غــزة، فحصلــت علــى حوالــي 9% مــن إجمالــي التســهيالت، وبقيمــة لــم تتجــاوز 

المليــار دوالر خــالل الفتــرة ذاتهــا )انظــر الشــكل 1-4(.

4-1-2 القروض المتعثرة

بلغــت قيمــة القــروض المتعثــرة نهايــة الربــع األول مــن العــام 2022 حوالــي 455.6 مليــون دوالر، مرتفعــة بنحــو 2.1% عــن 
مســتواها فــي الربــع الســابق، وبنحــو 6.6% عــن مســتواها فــي الربــع المناظــر، إال أن نســبتها مــن إجمالــي التســهيالت الممنوحــة 

بقيــت مســتقرة تقريبــاً عنــد 4.2% )انظــر الشــكل 2-4(.

شكل 4-2: اتجاهات القروض المتعثرة
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وتشــير البيانــات إلــى ارتفــاع قيمــة القــروض التــي تتــراوح فتــرة التعثــر فيهــا مــن 91 إلــى 360 يومــاً، مقابــل تراجعهــا للقــروض 
ــاع نســب  ــات ارتف ــر البيان ــة، فتظه ــات االقتصادي ــاً للقطاع ــر تبع ــدالت التعث ــا مع ــام. أم ــى الع ــا عل ــر فيه ــرة التعث ــد فت ــي تزي الت
ــراً قطــاع  ــادق، وأخي ــة، وقطــاع الســياحة والمطاعــم والفن ــروة الحيواني ــر لقطاعــات التجــارة العامــة، وقطــاع الزراعــة والث التعث
تمويــل الســلع االســتهالكية، إذ ســجلت نســب التعثــر لهــذه القطاعــات 9.2%، و6.1%، و5.9%، و6.3% علــى الترتيــب. فــي 
حيــن تراجعــت نســب التعثــر لقطاعــات أخــرى أهمهــا؛ قطــاع العقــارات واإلنشــاءات، وقطــاع الصناعــة والتعديــن، وقطــاع النقــل 

والمواصــالت وقطــاع الخدمــات إضافــة إلــى قطــاع تمويــل الســيارات.

4-1-3 األرصدة لدى سلطة النقد والمصارف

ــة بالربــع الســابق،  ــة الربــع األول مــن العــام 2022 بنحــو 2.3% مقارن تراجعــت أرصــدة ســلطة النقــد والمصــارف نهاي
لتصــل قيمتهــا إلــى 5.7 مليــار دوالر، توزعــت بيــن أرصــدة لــدى المصــارف فــي الخــارج بنســبة 58%، وأرصــدة لــدى 
ســلطة النقــد بحوالــي 33%، فــي حيــن لــم تتجــاوز حصــة األرصــدة البينيــة بيــن المصــارف 8%. وتشــير بيانــات الميزانيــة 
المجمعــة إلــى أن هــذا التراجــع فــي قيمــة األرصــدة جــاء مدفوعــاً، بشــكل أساســي، كنتيجــة لتراجــع األرصــدة لــدى ســلطة 
النقــد، وبمعــدل 6.0% خــالل الفتــرة ذاتهــا نتيجــة لتراجــع قيمــة الحســابات الجاريــة للمصــارف المحتفــظ بهــا لــدى ســلطة 
النقــد وبمعــدل 33%، التــي غالبــاً مــا تســتخدم ألغــراض التســوية فــي نظــام المدفوعــات. كمــا تراجعــت الحســابات األخــرى 
بمعــدل 9.1%، إذ تحتفــظ المصــارف بجــزء مــن ســيولتها المتاحــة لــدى ســلطة النقــد بــدالً مــن توظيفهــا فــي مجــاالت أخــرى. 
ــة للمصــارف بمعــدالت  ــدى المصــارف فــي الخــارج، واألرصــدة البيني ومــن جهــة أخــرى، تراجعــت، أيضــاً، األرصــدة ل
ــارج،  ــي الخ ــة ف ــار دوالر لألرصــدة الموظف ــو 3.3 ملي ــا نح ــغ قيمته ــب، لتبل ــى الترتي ــت 0.2% و1.3% عل ــة بلغ طفيف

وحوالــي نصــف مليــار دوالر لألرصــدة لــدى المصــارف )انظــر الشــكل 3-4(.
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شكل 4-3: هيكل أرصدة سلطة النقد والمصارف، )مليون دوالر(
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4-1-4 النقدية والمعادن الثمينة

ــة فــي فلســطين حوالــي 2.6 مليــار دوالر فــي نهايــة الربــع األول مــن العــام 2022،  ــدى المصــارف العامل ــة ل ــد النقدي ســجل بن
وشــكلت عملــة الشــيكل نحــو 78% منهــا. وتشــير البيانــات إلــى ارتفــاع هــذا البنــد خــالل الربــع الحالــي بمعــدل 5.7% مقارنــة مــع 

الربــع الســابق، إذ ارتفعــت فــي مكاتــب وفــروع الضفــة الغربيــة مقابــل تراجعهــا فــي قطــاع غــزة.

4-1-5 ودائع العمالء

ن ودائــع العمــالء الجانــب األكبــر مــن مطلوبــات القطــاع المصرفــي، إذ تشــكل مــا يقــارب 76% منهــا. وخــالل الربــع األول  تكــّوِ
مــن العــام 2022، نمــت الودائــع بنحــو 0.6% مقارنــة بالربــع الســابق، وبنحــو 9.4% مقارنــة بالربــع المناظــر، لتصــل قيمتهــا 
ــع  ــي ودائ ــة ف ــادة المتحقق ــي الزي ــي ثلث ــع القطــاع العــام بنحــو 9.8% )مشــكلة حوال ــد ارتفعــت ودائ ــار دوالر. فق ــى 16.6 ملي إل
ــة  ــع االّدخاري ــادة الودائ ــى زي ــات إل ــة )0.2%(. وتشــير البيان ــع القطــاع الخــاص، فارتفعــت بمعــدالت ضئيل العمــالء(، أمــا ودائ
بشــقيها ودائــع التوفيــر وودائــع ألجــل، فارتفعــت ودائــع التوفيــر بنحــو 0.4% مقارنــة مــع الربــع الســابق لتشــكل 34.0% مــن 
ــع  ــن ودائ ــو 28.2% م ــكل نح ــا، لتش ــرة ذاته ــو 1.9% خــالل الفت ــل بنح ــع ألج ــت الودائ ــا ارتفع ــالء، فيم ــع العم ــي ودائ إجمال
العمــالء. فــي المقابــل، تراجعــت الودائــع الجاريــة بشــكل طفيــف )0.3%( مســجلة 6.5 مليــار دوالر، وعلــى الرغــم مــن ذلــك ال 
زالــت تســيطر علــى النصيــب األكبــر مــن ودائــع العمــالء، وبحوالــي 37.7%، وذلــك فــي نهايــة الربــع األول مــن العــام الحالــي.

شكل 4-4: توزيع ودائع العمالء )مليون دوالر(
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واصلــت الودائــع بعملــة الشــيكل مســارها المتزايــد خــالل الربــع األول مــن العــام، مرتفعــةً بنحــو 1.8% مقارنــة بالربــع الســابق، 
ــدوالر  ــي ال ــع بعملت ــت الودائ ــن بقي ــي حي ــالء. ف ــع العم ــن ودائ ــارات دوالر، لتشــكل نحــو 36.3% م ــتة ملي ــا س لتتخطــى قيمته
والدينــار مســتقرة كمــا كانــت عليــه فــي الربــع الســابق عنــد نحــو 6.5 مليــار دوالر للودائــع بالــدوالر، و3.6 مليــار دوالر للودائــع 
ــع  ــة الودائ ــت حص ــا بقي ــة. فيم ــى، و21.8% للثاني ــالء لألول ــع العم ــن ودائ ــارب 39.2% م ــا يق ــكلة م ــي، مش ــار األردن بالدين

بالعمــالت األخــرى متدنيــة عنــد حوالــي 2.7% مــن أمــوال المودعيــن )انظــر الشــكل 4-4(.

4-1-6 أرباح المصارف

حققــت المصــارف خــالل الربــع األول مــن العــام 2022 دخــالً صافيــاً بعــد الضرائــب بلــغ 52.5 مليــون دوالر، مرتفعــاً بنحــو 
22% مقارنــة بالربــع الســابق، إال أنــه تراجــع بنحــو 5.1% مقارنــة بالربــع المناظــر فــي العــام 2021. وقــد جــاء هــذا االنخفــاض، 
علــى األســاس الســنوي، نتيجــةً الرتفــاع النفقــات بوتيــرة أســرع مــن نمــو إيــرادات القطــاع المصرفــي، فســجلت النفقــات زيــادة 
ــر  ــا تشــمل العمــوالت غي ــد بم ــر الفوائ ــات غي ــادة كل مــن نفق ــون دوالر نتيجــة لزي ــا 151.1 ملي ــدل 17.9% لتصــل قيمته بمع
المصرفيــة ومصاريــف التأميــن وتأمينــات الودائــع، إضافــة إلــى مصاريــف الموظفيــن وغيرهــا، إضافــة إلــى ارتفــاع فــي قيمــة 
ــادة بمعــدل %11.0  ــة الدخــل خــالل الفتــرة ذاتهــا. أمــا اإليــرادات، فســجلت زي صافــي المخصصــات المرصــودة وقيمــة ضريب
ــد )الدخــل مــن العمــوالت، واألوراق  ــر الفوائ ــد ومــن غي ــي الدخــل مــن الفوائ ــادة صاف ــرة بزي ــون دوالر، متأث ــغ 203.6 ملي لتبل

الماليــة واالســتثمارات، وعمليــات تبديــل وتقييــم العمــالت األجنبيــة( علــى حــد ســواء )انظــر الجــدول 3-4(.

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

2022 2021
الربع األول تراكمي 2021 الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني الربع األول
203.6 768.6 200.1 192.6 192.5 183.4 اإليرادات
145.2 559.2 148.3 142.1 136.7 132.1 الدخل من الفوائد
58.4 209.4 51.8 50.5 55.8 51.3 الدخل من غير الفوائد
30.7 113.1 29.8 30.3 27.1 25.9 العموالت
7.8 18.7 2.2 3.2 7.3 6.0 أرباح األدوات المالية وخسائرها

19.9 77.6 19.8 17.0 21.4 19.5 اإليرادات األخرى
151.1 590.2 157.1 146.3 158.7 128.1 النفقات
120.9 460.0 121.7 114.1 115.0 109.2 نفقات غير الفوائد
9.3 64.7 23.5 13.6 21.5 6.1 المخصصات

20.9 65.5 11.9 18.6 22.2 12.8 الضرائب
52.5 178.4 43.0 46.3 33.8 55.3 صافي الدخل

4-1-7 متوسط أسعار الفائدة على اإليداع واإلقراض

ارتفعـت متوسـطات أسـعار الفائـدة علـى القـروض بالعمـالت كافـة مقارنـة مـع الربـع الرابـع مـن العـام السـابق، إذ ارتفع متوسـط أسـعار 
الفائـدة علـى القـروض بالدينـار األردنـي والشـيكل بشـكل طفيـف وبحوالي ثالث وخمس نقاط أسـاس علـى الترتيب، لتصـل إلى %6.27 
علـى الدينـار، و6.81% علـى الشـيكل. أمـا االرتفـاع األكبـر فـكان علـى أسـعار الفائـدة علـى القـروض بالـدوالر، وبحوالـي 18 نقطـة 
أسـاس لتصـل إلـى 5.56%. أمـا أسـعار الفائـدة علـى الودائع ألجـل، فقد بقيت مسـتقرة تقريباً للودائع بعملة الشـيكل والـدوالر عند حوالي 
2.02% و2.12% علـى التوالـي، فـي حيـن سـجلت تراجعـاً علـى الودائـع بعملـة الدينـار وبحوالـي 13 نقطة أسـاس مسـجلة %1.96.

وقـد أدت هـذه التغيـرات إلـى ارتفـاع هامـش الفائـدة )الفـرق بيـن معـدالت الفائدة على اإلقـراض واإليـداع( إلى حوالـي 4.79 نقطة 
علـى الشـيكل، و3.44 علـى الـدوالر، وحوالـي 4.31 على الدينـار األردني.
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جدول 4-4: متوسط الفوائد الدائنة والمدينة بالعمالت المختلفة

فوائد اإلقراض )%( فوائد اإليداع )%(
العملة

ر1 2022 ر4 2021 ر1 2021 ر1 2022 ر4 2021 ر1 2021

5.56 5.38 5.59 2.12 2.11 2.24 الدوالر
6.27 6.24 6.46 1.96 2.09 2.34 الدينار
6.81 6.76 6.66 2.02 2.03 2.26 الشيكل

4-1-8 حركة تداول الشيكات في فلسطين

ــة  ــام 2022، بقيم ــن الع ــى م ــة األول ــهور الثالث ــالل الش ــة خ ــطين 2,122,791 ورق ــي فلس ــة ف ــيكات المتداول ــدد الش ــجل ع س
إجماليــة بلغــت 6.2 مليــار دوالر، متراجعــة بمعــدل 1.3% مــن حيــث العــدد مقارنــة مــع الربــع الســابق، مقابــل ارتفــاع قيمتهــا 
اإلجماليــة بمعــدل 2.2% خــالل الفتــرة ذاتهــا. قابلهــا تراجــع فــي عــدد الشــيكات المعــادة بمعــدل 1.3%، مقابــل زيــادة فــي قيمتهــا 
بنســبة 3.6% خــالل فتــرة المقارنــة ذاتهــا، ليبلــغ عددهــا 191 ألــف شــيك، بقيمــة 387.7 مليــون دوالر. وعلــى الرغــم مــن هــذه 
التغيــرات، فــإن مؤشــر الشــيكات المعــادة للشــيكات المتداولــة خــالل الربــع األول مــن العــام الحالــي بقــي مســتقراً كمــا كان عليــه 

فــي الربــع الســابق عنــد 6.0% مــن حيــث القيمــة، و9.0% مــن حيــث العــدد )انظــر الشــكل 5-4(.

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

شكل 4-6: قيمة الشيكات المعادة كنسبة من قيمة الشيكات المتداولة
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أمـا مقارنـة مـع الربـع المناظـر من العام 2021، فسـجلت الشـيكات المتداولة زيـادة بمعدل 14.2% من حيث العـدد، و32.2% من 
حيـث القيمـة، علـى الرغـم مـن ذلـك رافقهـا تراجـع ملحـوظ فـي عدد وقيمـة الشـيكات المعادة خـالل الفترة نفسـها، وبمعـدل %19.2 
مـن حيـث العـدد، و4.5% مـن حيـث القيمـة، مـا أّدى إلى تراجع نسـبة الشـيكات المعادة للشـيكات المتداولة مسـجلة 6.2% من حيث 
القيمـة، و9.0% مـن حيـث العـدد، مقارنـة مـع 8.6% و12.7% للقيمـة والعـدد على الترتيب فـي الفترة المناظرة من العام السـابق. 

انظر الشكل ) 6-4(

4-1-9 شركات اإلقراض المتخصصة

ــة  ــع األول مــن العــام 2022 تســع شــركات، بعــد ترخيــص شــركة الزيتون ــة الرب ــراض المرخصــة نهاي ــغ عــدد شــركات اإلق بل
للتمويــل اإلســالمي فــي نهايــة شــهر كانــون الثانــي مــن العــام نفســه، وهــي أول شــركة تمويــل إســالمي متخصصــة فــي فلســطين. 
تعمــل هــذه الشــركات مــن خــالل 95 فرعــاً، موزعــة فــي محافظــات الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وبلــغ عــدد المقترضيــن لديهــا 
حوالــي 65 ألــف مقتــرض، 33% منهــم إنــاث، كمــا ارتفــع عــدد الموظفيــن ليبلــغ 841 موظفــاً/ة. أمــا البيانــات الماليــة المجمعــة 
ــع  ــع الرب ــة م ــو 4.7% مقارن ــوس، وبنح ــكل ملم ــا بش ــي موجوداتها/مطلوباته ــاع إجمال ــى ارتف ــير إل ــراض، فتش ــركات اإلق لش
الســابق، وبحوالــي 6.2% مقارنــة مــع الربــع المناظــر لتبلــغ 353.3 مليــون دوالر، متأثــرة، بشــكل أساســي، بارتفــاع محفظــة 

القــروض التجاريــة )المكــون األكبــر فــي الموجــودات، إذ تشــكل 64% منهــا( )انظــر الجــدول 5-4(.

جدول 4-5: بيانات شركات اإلقراض المتخصصة

20212022

الربع األول*الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

247.3253.9265.0274.9287.0إجمالي محفظة القروض )مليون دوالر(
210.0217.2227.6236.3247.8الضفة الغربية

37.336.837.438.639.2قطاع غزة
65,79065,04165,25764,54165,420عدد المقترضين النشطين

9696959495عدد الفروع والمكاتب
845835813805841عدد الموظفين

*بيانات أولية قابلة للتعديل.

علــى المنــوال نفســه، ارتفعــت المحفظــة اإلجماليــة للتمويــالت المقدمــة مــن هــذه المؤسســات بنحــو 4.4% مقارنــة مــع الربــع الســابق، 
و16.1% مقارنــة مــع الربــع المناظــر مــن العــام 2021، لتبلــغ 287.0 مليــون دوالر، متأثــرةً بشــكل أساســي بارتفــاع محفظــة القــروض 
التجاريــة لتبلــغ 243.6 مليــون دوالر مشــكلة 85% مــن إجمالــي المحفظــة، كمــا ارتفعــت، أيضــاً، محفظــة القــروض اإلســالمية بنقطــة 
مئويــة واحــدة مســجلة 43.3 مليــون دوالر. أمــا بتحليــل المحفظــة تبعــاً لتوزيعهــا الجغرافــي، فتشــير البيانــات إلــى نمــو المحفظــة االئتمانيــة 
ــون دوالر، مشــكلةً 86% مــن  ــة 247.8 ملي ــة الغربي ــي الضف ــغ ف ــة، لتبل ــة وقطــاع غــزة بمعــدالت متفاوت ــة الغربي ــي كل مــن الضف ف
إجمالــي المحفظــة. أمــا حصــة قطــاع غــزة، فلــم تتجــاوز 14%، بقيمــة بلغــت 39 مليــون دوالر. وعلــى صعيــد توزيــع المحفظــة القائمــة 
حســب القطاعــات االقتصاديــة، فارتفعــت التمويــالت الممنوحــة للقطاعــات االقتصاديــة كافــة، إذ تســيطر ثالثــة قطاعــات اقتصاديــة علــى 
أكثــر مــن 70% مــن إجمالــي المحفظــة، وهــي القطــاع العقــاري، والقطــاع التجــاري، وقطــاع الزراعــة، فــي حيــن شــكلت القطاعــات 

االقتصاديــة األخــرى النســبة المتبقيــة، وتشــمل قطــاع الصناعــة، وقطــاع الخدمــات، والقطــاع االســتهالكي، وأخيــراً قطــاع الســياحة.

4-2 القطاع المالي غير المصرفي

4-2-1 قطاع األوراق المالية

ــع األول مــن العــام 2022، مســجالً ارتفاعــاً بنســبة 1% عــن  ــة الرب ــد حاجــز 613.8 نقطــة مــع نهاي ــق مؤشــر القــدس عن أغل
إغالقــه نهايــة الربــع الســابق )الربــع الرابــع مــن العــام 2021، 608.5 نقطــة(، و32% عــن إغالقــه نهايــة الربــع المناظــر مــن 

العــام الســابق )الربــع األول مــن العــام 2021، 466.2 نقطــة(.
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مــن جهــة أخــرى، لــم تشــهد القيمــة الســوقية فــي نهايــة الربــع األول مــن العــام 2022 نمــواً ملحوظــاً مقارنــة مــع الربــع الســابق مكتفيــةً بنمــو 
1%، فيمــا شــهدت نمــواً ملحوظــاً بنســبة 29% مقارنــةً مــع نهايــة الربــع المناظــر، لتصــل إلــى حوالــي 4.5 مليــار دوالر، وهــذا يعــادل مــا 
نســبته حوالــي 25% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي باألســعار الجاريــة )ارتفــاع بمــا يقــارب ســت نقــاط مئويــة مقارنــةً مــع الربــع المناظــر(. وقــد 
شــهد إجمالــي عــدد األســهم المتداولــة وقيمهــا فــي بورصــة فلســطين مــع نهايــة الربــع األول مــن العــام 2022، انخفاضــاً بنســبة 37% و%39 
مقارنــة مــع نهايــة الربــع الســابق علــى التوالــي، ويعــزى ذلــك إلــى انخفــاض أســعار أســهم بعــض الشــركات المدرجــة فــي بورصــة فلســطين، 
إضافــة إلــى أنــه وتاريخيــاً يشــهد الربــع األول تعزيــزاً فــي المراكــز االســتثمارية تزامنــاً مــع اجتماعــات الهيئــات العامــة للشــركات المدرجــة فــي 
الربــع األول مــن كل عــام، واتخــاذ قــرارات توزيعــات األربــاح. وبالمقارنــة مــع الربــع المناظــر مــن العــام 2021، يالحــظ ارتفــاع عــدد األســهم 
المتداولــة وقيمهــا بنســبة 62% و70% علــى التوالــي، ويقــود هــذا االرتفــاع كل مــن قطاعــي االســتثمار والصناعــة، إن ارتفــاع حجــم التــداول 
يعكــس الطلــب المتنامــي علــى األوراق الماليــة المدرجــة فــي بورصــة فلســطين التــي عــادة مــا تكــون اســتجابة لنتائــج أعمــال الشــركة المســاهمة 
العامــة المدرجــة، حيــث نــرى أن الســوق قــد اســتجاب لإلفصــاح الصــادر عــن البورصــة فــي 2022/3/3، الــذي أشــار إلــى حصيلــة أربــاح 
الشــركات المدرجــة األوليــة عــن العــام 2021 بعــد الضريبــة 383 مليــون دوالر بارتفــاع كبيــر نســبته 82.7% عــن صافــي األربــاح المحققــة 
للفتــرة ذاتهــا مــن العــام 2020، وتعزيــزاً لذلــك اإلفصــاح أكــدت نتائــج الربــع األول 2022 توقعــات المســتثمرين، حيــث بلغــت صافــي أربــاح 
الشــركات المدرجــة 104 مليــون دوالر، وذلــك عــن الربــع األول مــن العــام 2022. كمــا بلــغ إجمالــي عــدد المتعامليــن فــي بورصــة فلســطين 

68,661 متعامــالً فــي نهايــة الربــع األول مــن العــام 2022، بينهــم 5% مــن المتعامليــن األجانــب، غالبيتهــم مــن األردن.

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

الربع األول 2022الربع الرابع 2021الربع األول 2021البيان
22.858.636.9عدد األسهم المتداولة )مليون سهم(

49.0136.783.0قيمة األسهم المتداولة )مليون دوالر(
3,451.34,407.14,467.1القيمة السوقية )مليون دوالر(

5,4558,3777,159عدد الصفقات
616362عدد جلسات التداول

24.8%24.4%19.1%القيمة السوقية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي )باألسعار الجارية(*
* تم استخدام الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية للعام 2021، ألن القيمة السوقية لألسهم المتداولة هي باألسعار الجارية.

يوضــح الشــكل 4-7 صفــة المتعامليــن فــي البورصــة تبعــاً لحصصهــم النســبية مــن القيمــة الســوقية للتعامــالت نهايــة الربــع األول 
2022. ويتّضــح أن حصــة الشــركات بلغــت 43%، فــي حيــن بلغــت حصــة األفــراد حوالــي %26.

شكل 4-7: توزيع القيمة السوقية ألسهم البورصة وفقاً لصفة
المتعامل كما هي في نهاية الربع األول 2022 )مليون دوالر(

370.1
8.3%

* أشخاص لهم عالقة مباشرة أو غير مباشرة بالشركة بحكم المنصب أو العالقة. قطاع التأجير التمويلي
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وبلــغ إجمالــي عــدد المســاهمين فــي الشــركات المدرجــة فــي بورصــة فلســطين 64,197 مســاهماً فــي نهايــة الربــع األول مــن العــام 
2022، حوالــي 83% منهــم فــي الضفــة الغربيــة و17% فــي قطــاع غــزة. كمــا يالحــظ أن مشــاركة الذكــور أعلــى مــن اإلنــاث 

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

4-2-2 قطاع التأجير التمويلي

تعمــل فــي فلســطين 8 شــركات تأجيــر تمويلــي مرخصــة مــن قبــل هيئــة ســوق رأس المــال نهايــة الربــع األول مــن العــام 2022.  وبلغــت قيمــة 
إجمالــي اســتثمار العقــود المســجلة لــدى الهيئــة حوالــي 35 مليــون دوالر مــن خــالل 680 عقــداً، وذلــك فــي نهايــة الربــع األول مــن العــام 
2022، وهــذا يمثــل ارتفاعــاً بنســبة 23% و35% فــي قيمــة وعــدد العقــود علــى التوالــي، مقارنــةً مــع الربــع الســابق )الربــع الرابــع 2021(. 
وبالمقارنــة مــع الربــع المناظــر )الربــع األول مــن العــام 2021(، يالحــظ ارتفــاع قيمــة وعــدد العقــود بنســبة 60% و76% علــى التوالــي. 

ويعــزى هــذا االرتفــاع الملحــوظ إلــى قيــام بعــض شــركات التأجيــر التمويلــي بتنفيــذ حمــالت تســويقية ومجموعــة مــن العــروض التنافســية.

جدول 4-7: إجمالي قيمة وعدد عقود التأجير التمويلي

الربع األول 2022الربع الرابع 2021الربع األول 2021الوصف
387504680عدد عقود التأجير التمويلي )عقد(

22.028.535.1قيمة عقود التأجير التمويلي )مليون دوالر(

شكل 4-8: التوزيع النسبي الجغرافي لعدد عقود التأجير التمويلي المسجلة
 كما هي في نهاية الربع األول 2022
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مــع نهايــة الربــع األول مــن العــام 2022، مــا زال هنــاك تركيــز عــاٍل فــي عــدد عقــود التأجيــر التمويلــي فــي مدينــة رام هللا بنســبة %33، 
تليهــا مدينتــا نابلــس وجنيــن بنســبة 15% و12% 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 )60%( مــن محفظــة التأجيــر التمويلــي كمــا فــي نهايــة الربــع األول 
مــن العــام 2022، 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 %73، 

وفيمــا يخــص المــال المنقــول )المعــدات وخطــوط اإلنتــاج وغيرهــا، بمــا ال يشــمل المركبــات( فبلغــت نســبتها %2.
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4-2-3 قطاع التأمين

بلــغ عــدد شــركات التأميــن المرخصــة مــن قبــل الهيئــة عشــر شــركات مــع نهايــة الربــع األول مــن العــام 2022، اثنتــان منهــا تكافليــة. كمــا 
بلــغ إجمالــي المحفظــة التأمينيــة )أقســاط التأميــن المكتتبــة( بنهايــة الربــع األول مــن العــام 2022 مــا قيمتــه 107 مالييــن دوالر، وهــذا يمثــل 
ارتفاعــاً بنســبة 30% و15% مقارنــة مــع نهايــة الربــع الســابق والمناظــر علــى التوالــي، ويأتــي ذلــك فــي ســياق التذبــذب الطبيعــي إلجمالــي 
ــون دوالر ارتفاعــاً  ــي 57 ملي ــدة للقطــاع والبالغــة حوال ــي التعويضــات المتكب ــاع، فيمــا شــهد صاف ــن األرب ــا بي ــة م ــن المكتتب أقســاط التأمي
قــدره 7% و26% مقارنــةً مــع نهايــة الربــع الســابق والمناظــر علــى التوالــي. مــن جهــة أخــرى، بلــغ إجمالــي اســتثمارات شــركات التأميــن 
حوالــي 256 مليــون دوالر بارتفــاع بنســبة 2% و19% مقارنــةً بالربــع الســابق والمناظــر علــى التوالــي. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن البيانــات 
الماليــة المتعلقــة باألربــاع األول والرابــع مــن العــام 2021 واألول مــن العــام 2022 ال تشــمل بيانــات شــركة المجموعــة األهليــة للتأميــن.

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

الربع األول 2022الربع الرابع 2021الربع األول 2021البيان

93.382.0106.9إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

72.273.884.5صافي األقساط المكتسبة

215.4252.0256.0إجمالي استثمارات شركات التأمين

)56.6()53.1()45.0(صافي التعويضات المتكبدة في قطاع التأمين

79.0%90.1%77.4%صافي األقساط المكتسبة/إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

67.0%72.0%62.4%صافي التعويضات المتكبدة/صافي األقساط المكتسبة

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

يوضــح الشــكل 4-9 أن محفظــة التأميــن مــا زالــت تشــهد تركيــزاً كبيــراً لصالــح تأميــن المركبــات الــذي بلغــت نســبته 62% مــن 
إجمالــي المحفظــة التأمينيــة فــي نهايــة الربــع األول مــن العــام 2022، يليهــا التأميــن الصحــي بنســبة %14.

شكل 4-9: توزيع مكونات محفظة التأمين حسب منتجات قطاع التأمين
 كما هي في نهاية الربع األول 2022*

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



44

5. التنمية االجتماعية

حجــة االســتثمار فــي تنميــة الطفولــة المبكــرة، واســتراتيجية التكلفــة والتمويــل لألطفــال 
منــذ الــوالدة وحتــى ســن الثامنــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة

ــاث  ــد أبح ــن معه ــة صــادرة ع ــى دراس ــليط الضــوء عل ــب لتس ــن المراق ــدد م ــذا الع ــي ه ــة ف ــة االجتماعي ــم التنمي نخصــص قس
السياســات االقتصاديــة الفلســطيني )مــاس( فــي العــام 2021 بعنــوان »حجــة االســتثمار فــي تنميــة الطفولــة المبكــرة، واســتراتيجية 

التكلفــة والتمويــل لألطفــال منــذ الــوالدة وحتــى ســن الثامنــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة«.

تهــدف هــذه الدراســة إلــى البحــث فــي ســبل توســيع وزيــادة فــرص األمهــات فــي الوصــول إلــى ســوق العمــل، وزيــادة نســب مشــاركتهن 
ــة  ــارات المعرفي ــر المه ــا، وتطوي ــة منه ــرة وســبل والوقاي ــة المبك ــة الطفول ــي مرحل ــات ف ــر عــن اإلعاق ــة، والكشــف المبك االقتصادي
ــع  ــن ألســر مــن ذوي الدخــل المرتف ــال المنتمي ــن األطف ــة بي ــة المبكــرة، وتقليــص الفجــوة التحصيلي ــدى الطفول ــل ل ودرجــات التحصي
والدخــل المنخفــض، الذيــن يشــاركون فــي برامــج تعليميــة نوعيــة لمرحلــة الطفولــة المبكــرة، وتقليــل نســب الجرائــم وأعــداد المســاجين.

تأتــي أهميــة هــذه الدراســة لتعرضهــا للعوامــل المباشــرة التــي لهــا عالقــة بالنمــو الصحــي للطفــل، ومــا يعكســه ذلــك علــى تربيــة 
ــة  ــم، والصحــة، والعمــل، والحري ــر المتعــدد األبعــاد، وبخاصــة أبعــاد التعلي ــاط مؤشــراتها بالفق ــن، وارتب ــال أصحــاء ومنتجي أطف
االقتصاديــة للمــرأة، إضافــة إلــى الســالمة الشــخصية. وتأتــي أهميــة الدراســة، أيضــاً، ممــا تقدمــه مــن تقديــر لتكاليــف التمويــل فــي 
مرحلــة الطفولــة المبكــرة، وانســجامها مــع الخطــط والسياســات القطاعيــة األخــرى المتعلقــة بتنميــة الطفولــة المبكــرة. كمــا تنســجم 
ــع  ــال المســتضعفين، م ــع األطف ــوق اإلنســان، واإلنصــاف لجمي ــوع االجتماعــي، وحق ــج الن ــى دم ــدف إل ــي ته ــع السياســات الت م

التركيــز بشــكل خــاص علــى األطفــال الذيــن يعانــون مــن تأخــر فــي النمــو أو اإلعاقــة.

ــة  ــي الخط ــة ف ــة الثماني ــذ التدخــالت التجريبي ــة لتنفي ــف الفعلي ــون بفحــص التكالي ــام الباحث ــة، ق ــداف الدراس ــق أه ــل تحقي ــن أج م
المشــتركة بيــن اليونيســيف والســلطة الفلســطينية فــي مجــال تنميــة الطفولــة المبكــرة، مــن أجــل تقديــر وتحليــل التكلفــة لهــذه البرامــج 
ــام 48،2019 ومراجعــة  ــودي متعــدد المؤشــرات للع ــل المســح الفلســطيني العنق ــم تحلي ــا ت ــا. كم ــي حــال توســيع نطــاق تغطيته ف
ــة المبكــرة،50  ــة الطفول ــي مجــال تنمي ــة ف ــة المبكــرة،49 ومراجعــة أفضــل الممارســات الدولي ــة الطفول ــج تنمي ــم لنتائ ــر التقيي تقاري
ــروا، والجهــات المانحــة(،  ــة فلســطين )الحكومــة الفلســطينية، واألون ــي دول ــج الحــوارات مــع صانعــي السياســات ف ــل نتائ وتحلي

ــال المســتفيدين. ــة الراجعــة مــن أســر األطف ــى التغذي ــن، والحصــول عل ومقدمــي الخدمــات المحليي

ــة المبكــرة كنهــج وأداة تستشــرف تأثيــر التجــارب والخبــرات فــي مراحــل مبكــرة علــى نمــو األطفــال.  ــة الطفول ينظــر إلــى تنمي
تتميــز مرحلــة الطفولــة المبكــرة بــأن النمــو واإلنمــاء يحدثــان بوتيــرة وســرعة أكبــر مــن أي مرحلــة أخــرى فــي حيــاة اإلنســان، 
ــة  ــة والعاطفي ــة والجســدية واالجتماعي ــة والتواصلي ــه المعرفي ــه، وتؤســس لقدرات ــاغ وبنائ ــو الدم ــة حرجــة لنم ــك مرحل وهــي كذل
ــل ســينمو  ــإن الطف ــز، ف ــة، والتحفي ــة، والتنشــئة الصحي ــه تتســم باالهتمــام، والرعاي ــل مــع بيئت ــت تفاعــالت الطف ــة. إذا كان والعقلي

بشــكل ســليم ويتألــق فــي المراحــل العمريــة األخــرى، ويصبــح فــرداً منتجــاً ومندمجــاً فــي مجتمعــه بشــكل فعــال.

ــات  ــاه األمه ــى رف ــلبياً عل ــراً س ــرك أث ــي تت ــان، والت ــا اإلنس ــرض له ــي يتع ــابقة الت ــات الس ــن واألزم ــة للمح ــار التراكمي إن اآلث
ــج  ــة والتنشــئة، والبرام ــج الرعاي ــز برام ــرة لتعزي ــة المبك ــة الطفول ــج تنمي ــي برام ــب، بالضــرورة، االســتثمار ف ــال، تتطل واألطف

ــة. ــة االجتماعي ــم والحماي ــة والتعلي ــتهدف الصح ــي تس ــة الت الداعم

يواجــه أطفــال فلســطين تحديــات هائلــة فــي ظــل التحديــات الكبيــرة الناتجــة عــن حالــة عــدم االســتقرار السياســي التــي يخلقهــا االحتــالل 
اإلســرائيلي الــذي يفــرض حصــاراً مشــدداً علــى قطــاع غــزة منــذ العــام 2006، ويتحكــم بــكل مــوارد االقتصــاد وعوامــل إنتاجــه، وجميــع 
مناحــي الحيــاة للمواطنيــن الفلســطينيين فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. إن الجيــل الحالــي مــن األطفــال فــي فلســطين يحمــل عــبء عقــود 
مــن العنــف والصــراع والمشــقات التــي تراكمــت علــى مــدار حيــاة األطفــال وذويهــم. ترافــق ذلــك مــع المســار الســلبي للنمــو االقتصــادي 
منــذ العــام 2016، الــذي تــاله ركــود حــاد فــي 51.2018 إضافــة إلــى ذلــك، أدت جائحــة كوفيــد-19 إلــى ارتفــاع معــدالت الفقــر والبطالــة 

48  http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?lang=en&ItemID=3555
49  االستراتيجية الوطنية للتنمية والتدخل في مرحلة الطفولة المبكرة )2022-2017(.

50  www.thelancet.com/series/ECD2016 Advancing Early Childhood Development from Science to Scale.
51  Improving Early Childhood Development in the West Bank and Gaza: Project Appraisal Document. World Bank, 2019.
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ــى  ــدرات آالف الفلســطينيين عل ــن ق ــي الحــد م ــك يلعــب دوراً حاســماً ف ــة فلســطين. كل ذل ــع مناطــق دول ــي جمي ــاش االقتصــاد ف وانكم
الوصــول إلــى الخدمــات األساســية، والوظائــف، والتعليــم. كمــا أن الفئــات األشــد ضعفــاً تفتقــد الســتمرارية الرعايــة وللشــبكات االجتماعيــة 

وللخدمــات األساســية. ومــن الطبيعــي أن يتــرك كل ذلــك تأثيراتــه الســلبية علــى عمليــة نمــو األطفــال وصحتهــم الجســدية والعقليــة.

يشــير التقييــم الكلــي للوضــع فــي فلســطين إلــى أن االســتثمار فــي تدخــالت تنميــة الطفولــة المبكــرة أمــر حاســم وبالــغ األهميــة لتعزيــز 
برامــج الرعايــة والتنشــئة لألطفــال، والبرامــج الداعمــة التــي تســتهدف الصحــة والتعليــم والحمايــة االجتماعيــة، وإتاحــة الفرصــة لألطفــال 
للنمــو والتطــور وتحقيــق إمكاناتهــم كأفــراد وأعضــاء فاعليــن فــي هــذا المجتمــع. لذلــك، مــن أجــل توفيــر الدعــم والمــوارد والخدمــات 
الالزمــة لتمكيــن األطفــال فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة وأســرهم مــن مواجهــة هــذه التحديــات بطريقــة فعالــة واســتباقية، فإنــه ال بــد مــن 
تقييــم طبيعــة الخدمــات التــي يمكــن أن يكــون لهــا تأثيــر طويــل المــدى علــى األطفــال والمجتمــع ككل. كذلــك الحــال عنــد تطويــر تدخــالت 
تنميــة الطفولــة المبكــرة، ال ينبغــي إغفــال اآلثــار الســلبية لإلجهــاد والصدمــات المتواليــة عبــر األجيــال علــى اآلبــاء واألمهــات واألطفــال.

ــار دوالر،52  ــي 39.7 ملي ــرة 2020-2022 حوال ــة المبكــرة للفت ــة الطفول ــذ برامــج وتدخــالت تنمي ــة لتنفي ــة الالزم ــة اإلجمالي بلغــت الموازن
وهــي اســتكمال لألعمــال المقــرر تنفيذهــا فــي 2019/2018. تغطــي هــذه الميزانيــة مــدة التنفيــذ البالغــة 3 ســنوات بــدل ســنتين، التــي نصــت 
عليهــا الخطــة األصليــة، وتشــمل دمــج تدخــالت قطــاع الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة العامــة التــي تمثــل أكثــر مــن ثلــث الميزانيــة. قــدر 
العجــز فــي تمويــل خطــة برامــج وتدخــالت تنميــة الطفولــة المبكــرة بحوالــي 23.6 مليــون دوالر )60%(.53 تصــل التكلفــة اإلجماليــة لتوســيع 
نطــاق تغطيــة تدخــالت تنميــة الطفولــة المبكــرة للفئــات الســكانية المســتهدفة لحوالــي 1,152 مليــون دوالر أمريكــي عبــر القطاعــات الرئيســية: 
الصحــة والتغذيــة والتعليــم والحمايــة االجتماعيــة والميــاه والصــرف الصحــي. ســيخصص قرابــة 50% مــن التمويــل لمشــاريع الميــاه والصــرف 
الصحــي ذات الصلــة. وســترتفع تكاليــف الرعايــة الصحيــة خــالل الســنة األولــى مــن التنفيــذ، إذا تــم بنــاء مستشــفى خــاص باألطفــال، يشــمل 
ــاه والصــرف  ــم اســتثناء مشــاريع المي ــة األخــرى. إذا ت ــة والحــاالت الطبي ــال ذوي اإلعاق ــق لعــالج األطف ــر، ومراف ــق للتشــخيص المبك مراف

الصحــي وتقليــص تكاليــف الرعايــة الصحيــة بنســبة 50%، تصبــح الموازنــة الســنوية حوالــي 672.5 مليــون دوالر أمريكــي.

خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات التي استندت إلى النتائج التي تم التوصل إليها:

	:يجب اعتماد أربع استراتيجيات رئيسية للتنفيذ

توحيــد األدوات فــي مجــال تحســين مســتوى الوعــي، وأدوات التقييــم، ووثائــق التدريــب والسياســات فــي جميــع المراكــز . 1
ــم المكــررة  ــج وأدوات التعل ــق والسياســات والبرام ــل بالوثائ ــف العم ــة، ووق ــة ذات الصل ــة، واالجتماعي ــة والتعليمي الصحي
والمتنافســة فــي مختلــف المراكــز و/أو المناطــق الجغرافيــة التــي تخــدم الغــرض نفســه، ويتــم تغييرهــا باســتمرار، مــا يتطلــب 

إعــادة تدريــب مقدمــي الخدمــات دون أن يكــون هنــاك وقــت كاٍف لتنفيذهــا و/أو تقييــم أثرهــا.
دعــم تنفيــذ البرامــج متعــددة الشــركاء والوظائــف والتنفيــذ المشــترك للبرامــج فــي مواقــع تقديــم الخدمــة القائمــة. يتطلــب ذلــك أن . 2

تعمــل الســلطة الفلســطينية واألونــروا ووكاالت المجتمــع المدنــي بسالســة لدمــج برامجهــا وتقليــل التكــرار فــي البرامــج المنفــذة 
فــي مختلــف المواقــع )علــى ســبيل المثــال، تعمــل العيــادات الصحيــة علــى رفــع الوعــي لــدى اآلبــاء واألمهــات، وخدمــة التطعيــم، 
والكشــف عــن اإلعاقــات والتأخــر فــي النمــو، ســواء أكانــوا تابعيــن للســلطة الفلســطينية أم األونــروا أم لمنظمــة غيــر حكوميــة، 
ويســتخدمون األدوات واألســاليب نفســها، أو المــدارس لتوعيــة الوالديــن، وتقديــم خدمــات الصحــة النفســية االجتماعيــة، ومــا إلــى 

ذلــك(.
توحيــد نظــم التقاريــر والمراقبــة لضمــان إمكانيــة تجميــع البيانــات مــن مختلــف المراكــز الصحيــة والتعليميــة واالجتماعيــة لدعــم . 3

الوصــول إلــى األســر والمســتفيدين المســتحقين للخدمــات، وتجنــب ازدواجيــة تقديــم الخدمــة للمســتفيدين أنفســهم.  يعــد ذلــك مهمــاً 
ــادات الصحيــة  بشــكل خــاص لكونــه يحــد مــن االســتخدام المــزدوج لمنافــع التأميــن، والحصــول علــى األدويــة، وزيــارات العي
المتكــررة، وخطــط الحمايــة االجتماعيــة التــي يتلقــى المســتفيدون منهــا الدعــم مــن خــالل نقــاط اتصال/مقدمــي خدمــات متعدديــن.

ــة . 4 ــاءة وفعالي ــر كف ــات أكث ــر االحتياجــات األساســية وخدم ــح توفي ــا يتي ــة بم ــدات اإلنســانية واإلنمائي تنســيق األجن
واســتدامة فــي جميــع األوقــات. يتطلــب تحقيــق هــذا الهــدف قــراراً سياســاتياً مــن أعلــى مســتويات صنــع القــرار 
للبــدء فــي توحيــد عمليــات التخطيــط والتنفيــذ بيــن مختلــف شــركاء العمــل اإلنســاني واإلنمائــي جنبــاً إلــى جنــب مــع 
الســلطة الفلســطينية واألونــروا والمجتمــع المدنــي بهــدف تقليــل االزدواجيــة فــي وســائل تقديــم الخدمــات، وتقليــص 

52  وقعت اليونيسيف عدداً من االتفاقيات مع وزارة الصحة، ووزارة التربية، ووزارة التنمية االجتماعية، وسلطة المياه الفلسطينية للفترة 2020-2018.
53  خصصــت خطــة عمــل البرنامــج الوطنــي لليونيســف 2018-2022 مبلــغ 68 مليــون دوالر )18 مليــون دوالر مــن مواردهــا المعتــادة، و50 مليــون دوالر مــن مصــادر أخــرى( لتنفيــذ 

ــة المبكــرة للفتــرة 2020-2018. ــة فلســطين لتنفيــذ تدخــالت تنميــة الطفول الخطــة. وفــرت اليونيســيف مبلــغ 17 مليــون دوالر مــن هــذه األمــوال للهيئــات المنفــذة فــي دول
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عــدد المشــاريع والتكلفــة اإلجماليــة إلدارة البرامــج والرقابــة عليهــا.
	:في مجال الصحة والتغذية تشمل التوصيات

 تعظيــم إمكانيــة توســيع نطــاق الوصــول للخدمــات فــي العيــادات الصحيــة ودور الحضانــة، ورياض األطفــال، والمدارس 	. 
بتحويلهــا لمراكــز متعــددة الوظائــف تعمــل علــى تقديــم الدعــم ونشــر الوعــي والثقافــة حــول صحــة األم والطفــل، والرفــاه 
النفســي-االجتماعي، وتمكيــن المجتمــع المحلــي، ومراقبــة الظــروف المحليــة مــن قبــل المجتمــع المدنــي والشــركاء مــن 

القطــاع الخــاص، بهــدف تخفيــض تكاليــف الخدمــات لزيــادة نســبة المســتفيدين محليــاً.
ضمــان اســتمرارية وصــول األمهــات لبرامــج رعايــة مــا قبــل الــوالدة، والرعايــة الطبيــة المتخصصة/الماهــرة وقــت الــوالدة، . 2

ــن  ــهر األول م ــى والش ــابيع األول ــوالدة خــالل األس ــي ال ــال حديث ــة األطف ــز رعاي ــة، وتعزي ــة الصحي ــن للرعاي والوصــول اآلم
الــوالدة، وبشــكل خــاص اســتهداف خدمــات رعايــة األمهــات مــا بعــد الــوالدة فــي المناطــق الريفيــة والعائــالت الفقيــرة فــي قطــاع 

غــزة.
 بنــاء قــدرات طاقــم العامليــن فــي مجــال الكشــف المبكــر عــن حــاالت اإلعاقــة وتأخــر النمــو لــدى األطفــال. وهــو مــن 	. 

المجــاالت التــي بــدأ االهتمــام بهــا حديثــاً فــي دولــة فلســطين، مــا يعنــي أن عــدد العامليــن المتخصصيــن ممــن لديهــم 
المهــارات والخبــرات فــي هــذا المجــال محــدود جــداً فــي البــالد. علــى الرغــم مــن ذلــك، ونظــراً ألن نســبة كبيــرة مــن 
حــاالت اإلعاقــة تعــود ألســباب وراثيــة، أو مكتســبة خــالل المخــاض و/أو خلقيــة، يعتبــر الكشــف والتشــخيص المبكــر 
ــرته  ــل وأس ــل للطف ــدى الطوي ــى الم ــدة عل ــا العدي ــدت فوائده ــي تأك ــرة الت ــي جــدوى التدخــالت المبك ــماً ف ــراً حاس أم

ومجتمعــه )باســتخدام األداة القياســية لحســاب تكلفــة التنميــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة(.

	:في مجال توفر المياه المأمونة والصرف الصحي والنظافة الصحية، أوصت الدراسة بضرورة

ضمــان الوصــول اآلمــن إلــى ميــاه الشــرب النظيفــة ومرافــق الصــرف الصحــي فــي المناطــق الريفيــة، واســتهداف األســر األشــد . 	
فقــراً بشــكل خــاص، وضمــان الوصــول إلــى ميــاه الشــرب النظيفــة واآلمنــة، وبخاصــة فــي التجمعــات المهّمشــة فــي قطــاع غــزة.

إصــالح البنيــة التحتيــة لقطــاع الميــاه والصــرف الصحــي التــي تحتــاج إلــى صيانــة، وإصــالح وصيانــة مرافــق الصــرف . 	
الصحــي والمجــاري فــي مختلــف مناطــق الضفــة والقطــاع.

	:في مجال التعليم والتعلم المبكر، أوصت الدراسة بـ

دعــم برامــج التنشــئة والتربيــة المبكــرة التــي تهــدف إلــى ضمــان وصــول األطفــال إلــى التحفيــز والتعلــم المبكــر والحمايــة، مــع . 	
ضمــان رفــاه الوالديــن، وبخاصــة فــي األســر األشــد فقــراً فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، مــع ضــرورة االهتمــام بشــكل 

خــاص باألمهــات الالتــي يعانيــن مــن صعوبة/خلــل وظيفــي أو أكثــر.
االهتمــام بتحضيــر مــواد تراعــي المنظــور الجنســاني، وضمــان تلقــي الذكــور الدعــم الــالزم لضمــان انتظامهــم فــي المــدارس . 	

وتأديــة وظائفهــم التنفيذيــة. وتوفيــر أدوات للتعليــم المبكــر والكتــب واللــوازم الخاصــة بذلــك، لتشــجيع األســر علــى التفاعــل 
مــع أطفالهــا الصغــار.

ضمــان وصــول الطفولــة المبكــرة فــي المناطــق الريفيــة والفقيــرة والمخيمــات فــي مختلــف مناطــق الضفــة الغربيــة وقطــاع . 	
غــزة لبرامــج ريــاض األطفــال. وقــد يتطلــب تحقيــق هــذا الهــدف توفيــر إعانــات ومســاعدات حمايــة اجتماعيــة. اســتهداف 

األســر؛ حيــث األمهــات بمســتوى تعليمــي متــدٍن، و/أو الالتــي يعانيــن مــن صعوبات/خلــل وظيفــي.
ــتهداف المناطــق . 	 ــع اس ــال، م ــع األطف ــة لجمي ــذه الخدم ــر ه ــي، وتوفي ــاض األطفال-الصــف الثان ــى ري ــين الوصــول إل تحس

ــة بشــكل خــاص. الريفي
 خلــق بيئــة مواتيــة تســهل وصــول الطــالب ذوي اإلعاقــة إلــى المــدارس والمرافــق التعليميــة، ومواءمــة البيئــة فــي الصــف 	. 

والبيئــة االفتراضية/وســائل التواصــل عــن بعــد.
ــة مرافــق . 	 ــع المرافــق المدرســية، وأي ــى جمي ــة مــن الوصــول إل ــن الطــالب ذوي اإلعاق ــى تمكي مــن الضــروري العمــل عل

تعليميــة وترفيهيــة أخــرى. وتدريــب المعلميــن وجميــع العامليــن فــي قطــاع التعليــم والمختصيــن لتســليحهم بالمعرفــة والخبــرة 
learner-( الالزمــة فــي مجــال التعليــم الشــامل لدمــج الطــالب ذوي اإلعاقــة. اعتمــاد منهج التدريــس المتمركز حــول المتعلــم

ــج  ــن المناه ــلة م ــن خــالل سلس ــا م ــن تلبيته ــي يمك ــه الخاصــة الت ــذ احتياجات ــكل تلمي ــى أن ل ــتند إل ــذي يس centered( ال
التعليميــة. يركــز التعليــم الشــامل علــى النمــو المعرفــي والعاطفــي واالجتماعــي واإلبداعــي لجميــع التالميــذ.
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 العمــل علــى اشــتمال جميــع برامــج التنشــئة، وريــاض األطفــال، والتعليــم األساســي، تدابيــر للفحــص والتشــخيص المبكــر 	. 
لتحديــد أي صعوبــات وظيفيــة لــدى األطفــال، وعمــل التحويــالت الالزمــة للمتابعــة.

	:في مجال الحماية االجتماعية، أوصت الدراسة بـ

اســتهداف األســر األكثــر هشاشــة فــي محافظــات شــمال وجنــوب الضفــة الغربيــة )جنيــن، ونابلــس، وســلفيت، وطولكــرم، . 	
وبيــت لحــم، والخليــل( ومحافظــات قطــاع غــزة الخمــس، كخطــوة أولــى، ومــن ثــم التوســع لبقيــة المحافظــات.

ــر 40% مــن . 	 ــا أو ظروفهــا ضمــن أفق ــة بحســب دخله ــة لألســر المصنف ــة االجتماعي ــة بالحماي ــع معــدالت التغطي ــى رف العمــل عل
الســكان. وتحديــد آليــات للحمايــة االجتماعيــة للتصــدي للبطالــة الحــادة والمزمنــة )توحيــد جميــع أنــواع مســاعدات الحمايــة االجتماعية 
لضمــان توزيــع ناجــع ومنصــف للمســاعدات النقديــة المشــروطة، ووصــول المــواد الغذائيــة وغيــر الغذائيــة لألســر األشــد حاجــة(.

	:بالنسبة لحماية األطفال، أوصت الدراسة بـ

دعــم الحمــالت التوعويــة التــي تســتهدف كســر القوالــب النمطيــة الثقافيــة والمعتقــدات والممارســات الســلبية التــي تدعــو إلــى . 	
التمييــز ضــد النســاء واألطفــال وأذيتهــم. ودعــم حريــة التعبيــر عــن وجهــات النظــر بجميــع األشــكال والوســائل اإلعالميــة.

ــم . 	 ــم العنــف القائ ــان، مــن جميــع قطاعــات المجتمــع، لمفاهي التأكــد مــن إدراك وفهــم الذكــور واإلنــاث، والفتيــات والفتي
علــى النــوع االجتماعــي، والعنــف ضــد المــرأة، وتأثيــر جميــع أشــكال العنــف )المهنــي و/أو الحكومــي( علــى الصحــة 

البدنيــة والعقليــة لجميــع المواطنيــن.
وضــع خطــط تنفيذيــة بموازنــة مخصصــة للشــروع بأنشــطة فــي مجــال حقــوق اإلنســان والنــوع االجتماعــي لدعــم تنفيــذ . 	

السياســات وتحقيــق العدالــة لضحايــا االعتــداءات المشــار إليهــا.
يجب تقييم تأثير األعباء المالية واالقتصادية على األسرة، وارتفاع معدالت إساءة معاملة األطفال.. 	
يجــب تقديــم المســاعدة واإلرشــاد االجتماعــي والحمايــة لألســر المعرضــة لإلجهــاد والمشــاكل االقتصاديــة والخلــل الوظيفــي . 	

األســري.54

	:فيما يتعلق بتمويل تنمية الطفولة المبكرة، أوصت الدراسة بـ

ضــرورة اعتمــاد آليــات تمويــل بســيطة، ومرنــة، وموثوقــة، وفعالــة العتمادهــا مــن قبــل شــركاء التمويــل المختلفيــن-. 	
الحكومــة، البلديــات، والقطــاع الخــاص، واألمــم المتحــدة، ووكاالت التمويــل الدوليــة.

 زيــادة اإلنفــاق الحكومــي علــى برامــج تنميــة الطفولــة المبكــرة، مــن خــالل فــرض رســوم/ضريبة إضافيــة علــى بعــض 	. 
الســلع )التبــغ والبنزيــن(، أو علــى عمليــات شــراء األراضي/العقــارات.

زيادة مخصصات برامج وخدمات تنمية الطفولة المبكرة من الموازنة العامة.. 	
اســتثمارات حكوميــة مضاهيــة الســتثمارات المجتمــع المدنــي و/أو القطــاع الخــاص فــي قطــاع الصحــة، أو التعليــم، أو . 	

الخدمــات االجتماعيــة، أو البرامــج التــي تحقــق نتائــج تنميــة الطفولــة المبكــرة.
تخصيص الحكومة55 تموياًل إضافياً لكادر العاملين، وتطوير السياسات/المناهج الدراسية، وإدارة األداء، وأنظمة الرصد.. 	
ــر . 	 ــالً ضمــن خطــط ســندات األث ــة المبكــرة، مث ــة الطفول ــل لخدمــات تنمي االســتفادة مــن القطــاع الخــاص لحشــد التموي

ــال. ــاض األطف ــة وري ــط، بشــكل خــاص، باســتثمارات قطــاع الصحــة، وُدور الحضان ــي ترتب االجتماعــي، الت
دمــج البرامــج اإلنســانية الدوليــة وبرامــج التنميــة الثنائيــة لضمــان اســتمرارية البرامــج والتنســيق بينهــا، مــا ســيقلص عــدد . 	

ــل  ــات تموي ــك آلي ــة واللوجســتيات الالزمــة إلدارة البرامــج.  ويمكــن أن يشــمل ذل البرامــج المكــررة واإلجــراءات اإلداري
مشــتركة، مــا ســيتيح فرصــة للتمويــل التجميعــي.  ويعتبــر هــذا الخيــار أكثــر مناســبة لبرامــج الحمايــة االجتماعيــة وخدماتهــا.

انتهــت الدراســة بتحذيــر مفــاده أن تــرك األمــور علــى مــا هــي عليــة دون تقويــم وإصــالح وتحســين وفــق التوصيــات، ســيكون لــه ثمــن 
باهــظ ســيدفعه كل طفــل وأســرة وعضــو فــي المجتمــع نتيجــة ضيــاع الصحــة والرفــاه، وحتــى خســارة رأس المــال البشــري والتنميــة 
االقتصاديــة. إن اســتثمار دوالر واحــد فــي اليــوم فــي برامــج تنميــة الطفولــة المبكــرة، ســيوفر علــى الجميــع كل المــال والوقــت والنفقــات 

العالجيــة التــي ســنتكبدها للتعويــض عــن بدايــة حيــاة غيــر ســليمة.
54  لالطــالع علــى التوصيــات كافــة، يمكــن االطــالع علــى ملخــص النتائــج التنفيذيــة »حجــة االســتثمار فــي تنميــة الطفولــة المبكــرة، واســتراتيجية التكلفــة والتمويــل لألطفــال منــذ الــوالدة وحتــى 

ســن الثامنــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة« )ص29-23(.
55  تشــير المعلومــات والبيانــات التــي تــم جمعهــا حــول مخصصــات برامــج تنميــة الطفولــة المبكــرة فــي الموازنــة العامــة، إلــى أن الســلطة الفلســطينية تســاهم فــي تمويــل مبــادرات تنميــة الطفولــة 

المبكــرة الممولــة مــن اليونيســيف والجهــات المانحــة، بنســبة %15-10.
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6. إصدارات حديثة

فلسطين تشهد معدل التضخم األعلى منذ عشر سنوات

أصــدرت ســلطة النقــد الفلســطينية تقريرهــا الربعــي عــن التضخــم فــي فلســطين.56 يرصــد التقريــر آخــر التطــورات االقتصاديــة 
التــي شــهدها االقتصــاد المحلــي خــالل الربــع األول مــن العــام 2022، مــن خــالل اســتعراض وتحليــل أبــرز المؤشــرات االقتصادية 
ــى  ــة إل ــطين، إضاف ــي فلس ــة ف ــورات االقتصادي ــرز التط ــم األول أب ــتعرض القس ــام، يس ــة أقس ــن أربع ــر م ــون التقري ــة. يتك الكلي
ــي  ــة ف ــرز التطــورات المالي ــى أب ــي إل ــا يتطــرق القســم الثان ــن. بينم ــرز الشــركاء التجاريي ــدى أب اســتعراض األداء االقتصــادي ل
فلســطين، التــي تتمثــل، بشــكل أساســي، فــي آخــر المســتجدات المرتبطــة بمعــدالت الفائــدة الســوقية، وســوق األســهم. فــي حيــن رّكــز 
القســم الثالــث علــى أبــرز العوامــل المؤثــرة فــي التضخــم محليــاً، وعلــى الصعيــد العالمــي. وأخيــراً، يقــدم القســم الرابــع توقعــات 
حــول مســتقبل معــدل التضخــم فــي فلســطين. سنســلط الضــوء فــي هــذا القســم علــى العوامــل المؤثــرة فــي تســارع معــدل التضخــم 
فــي فلســطين، واتجاهــات األســعار المحليــة خــالل الربــع األول مــن العــام 2022، كمــا ســنتطرق، فــي هــذا القســم، إلــى توقعــات 

التقريــر بخصــوص معــدل التضخــم فــي فلســطين خــالل األربــاع القادمــة.

شــهد معــدل التضخــم فــي فلســطين أعلــى معدل/مســتوى لــه منــذ عشــر ســنوات ليصــل إلــى نحــو 3.1% )أســاس ســنوي( خــالل 
الربــع األول مــن العــام 2022، ويعــزى هــذا االرتفــاع الكبيــر فــي مســتوى األســعار إلــى تضافــر مجموعــة مــن العوامــل، المحليــة 

والخارجيــة، التــي حــددت اتجــاه ومســتوى األســعار فــي االقتصــاد المحلــي خــالل هــذا الربــع.

6-1 العوامل المؤثرة في التّضخم عالميًا ومحليًا

فــي ظــل اعتمــاد االقتصــاد الفلســطيني علــى االســتيراد، فــال بــد أن تتأثــر األســعار المحليــة بالتطــورات الحاصلــة علــى صعيــد 
االقتصــاد العالمــي، وبخاصــة التطــورات التــي مــن شــأنها أن ترفــع مــن تكلفــة الــواردات، وقــد شــهد الربــع األول مــن العــام 2022 
تصاعــد العوامــل المؤثــرة علــى تكلفــة االســتيراد إلــى األعلــى كمــا يوضــح الشــكل 6-1. يأتــي فــي مقدمــة هــذه العوامــل ارتفــاع 
أســعار الســلع األساســية فــي األســواق العالميــة، وبخاصــة الطاقــة والغــذاء، وارتفــاع معــدالت التضخــم بوتيــرة متســارعة لــدى 
غالبيــة الشــركاء التجارييــن. وعلــى الرغــم مــن أن قــوة الشــيكل تجــاه العمــالت الرئيســة )وبخاصــة عمــالت الشــركاء التجارييــن( 
ــون  ــوى، لتك ــر وأق ــتيراد كان أكب ــة االس ــة لتكلف ــل الرافع ــر العوام ــإن أث ــتيراد، ف ــة االس ــي تكلف ــاع ف ــن االرتف ــزءاً م امتصــت ج

المحصلــة النهائيــة أن تشــهد البــالد معــدل التضخــم األعلــى منــذ عشــر ســنوات.

شكل 6-1: العوامل المحددة لتكلفة الواردات في فلسطين -الربع األول 2022 )%(

المصدر: سلطة النقد الفلسطينية: تقرير التضخم: الربع األول 2022.

56  سلطة النقد الفلسطينية: تقرير التضخم: الربع األول 2022:
 https//:www.pma.ps/Portals/0/Users/002/02/2/Publications/Arabic
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ارتفعــت أســعار الســلع األساســية فــي األســواق العالميــة خــالل الربــع األول مــن العــام 2022 نتيجــة مجموعــة مــن العوامــل، مــن 
أهمهــا: عــدم قــدرة العــرض العالمــي علــى تلبيــة الطلــب العالمــي نتيجــة االضطرابــات الحاصلــة فــي سالســل اإلمــداد، كمــا فاقمــت 
الحــرب التــي شــنتها روســيا علــى أوكرانيــا مــن قصــور العــرض علــى تلبيــة الطلــب، وذلــك نظــراً لمكانــة روســيا كمصــدر أساســي 
للطاقــة )النفــط والغــاز والمعــادن(، إلــى جانــب أنهــا مــع أوكرانيــا تعــد مــن أبــرز مــزودي القمــح والــذرة فــي العالــم. إضافــة إلــى 
ذلــك، أســهمت عوامــل أخــرى فــي ارتفــاع األســعار األساســية، كالقيــود التــي فرضتهــا الصيــن علــى تصديــر بعــض الســلع بغــرض 
ــة.  ــل الزراعي ــي أضــرت بالمحاصي ــاف الت ــة بموجــات الحــر والجف ــل أخــرى متعلق ــب عوام ــى جان ــة، إل ــط األســعار المحلي ضب
بالمحصلــة، وعلــى خلفيــة هــذه العوامــل ارتفعــت أســعار الطاقــة عالميــاً خــالل الربــع األول مــن العــام 2022 بنســبة 19% مقارنــة 
مــع الربــع الســابق )80% مقارنــة مــع الربــع المناظــر(. كمــا ارتفعــت أســعار الغــذاء العالميــة بشــكل ملفــت؛ فقــد ارتفــع مؤشــر 

الغــذاء خــالل الربــع األول مــن العــام 2022 بنســبة 15% مقارنــة مــع الربــع الســابق )25% مقارنــة مــع الربــع المناظــر(.

وقــد أدى االرتفــاع المســتمر ألســعار الســلع األساســية إلــى ارتفــاع معــدالت التضخــم لــدى الشــركاء التجارييــن، فقــد بلــغ معــدل التضخــم فــي 
إســرائيل نحــو 3.4%، و2.3% فــي األردن، و8.9% فــي مصــر، فــي حيــن وصــل معــدل التضخــم إلــى مســتويات قياســية فــي تركيــا ليصــل 
إلــى نحــو 55% فــي ظــل تدهــور الليــرة التركيــة. مــن جانــب آخــر، تراجــع معــدل التضخــم فــي الصيــن ليصــل إلــى نحــو 1.1% جــراء 
التدابيــر والتدخــالت التــي أقدمــت عليهــا الحكومــة الصينيــة لكبــح جمــاح التضخــم، فقــد فرضــت الحكومــة إجــراءات إغــالق صارمــة للحــد 
مــن االســتهالك، كمــا أجــرت الحكومــة تدخــالت قويــة لمنــع ارتفــاع أســعار المــواد الخــام األوليــة للحــد مــن ارتفــاع تكلفــة اإلنتــاج والتصنيــع.

بنــاء علــى مــا ســبق، وفــي ضــوء اعتمــاد االقتصــاد الفلســطيني علــى االســتيراد، تأثــرت أســعار الســلع المســتوردة بشــكل كبيــر 
ــطيني، وبخاصــة  ــتهلك الفلس ــى المس ــورات إل ــذه التط ــر ه ــينتقل أث ــك س ــال ش ــة، وب ــعار العالمي ــي األس ــة ف ــورات الحاصل بالتط
ــات واضحــة مــا  ــن، الســكر، األرز(. يوضــح الشــكالن 6-2 و6-3 وجــود فروق ــن، الطحي ــق بالســلع األساســية )البنزي فيمــا يتعل
ــة للســلع نفســها. ويوضــح التقريــر أن هــذه الفروقــات  ــة مــع األســعار العالمي ــى فلســطين مقارن بيــن أســعار الســلع المســتوردة إل
تعــزى إلــى وجــود عوامــل عــدة، أبرزهــا الضرائــب المفروضــة علــى الســلع المســتوردة، التــي لهــا عالقــة بالسياســة الضريبيــة 
اإلســرائيلية، واالتفاقيــات االقتصاديــة الموقعــة بيــن إســرائيل والســلطة الفلســطينية، وبالتالــي ال ترتبــط أســعار الســلع المســتوردة 

حصــراً بأســعارها بالســوق العالمــي، بــل يعكــس مــا تمليــه هــذه االتفاقيــات علــى شــكل فروقــات واضحــة فــي األســعار.

شكل 6-2: سعر لتر البنزين محلياً وعالمياً )دوالر(

المصدر: سلطة النقد الفلسطينية: تقرير التضخم: الربع األول 2022.

يظهــر الشــكل 6-4 وجــود عالقــة ســلبية بيــن النمــو االقتصــادي والتضخــم، وبهــذا الخصــوص يحــذر التقريــر مــن حــدوث ركــود 
تضخمــي فــي حــال اســتمر ترافــق ارتفــاع معــدالت التضخــم مــع تباطــؤ النمــو االقتصــادي خــالل األربــاع القادمــة، إذ تشــير األرقــام 

الربعيــة إلــى أن التباطــؤ االقتصــادي لــم ينعكــس فــي تباطــؤ مماثــل فــي أســعار المســتهلك كمــا هــو موضــح فــي الشــكل 4-6.
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شكل 6-3: أسعار بعض السلع المستوردة محلياً وعالمياً )دوالر(

المصدر: سلطة النقد الفلسطينية: تقرير التضخم: الربع األول 2022.

شكل 6-4: العالقة بين معدل النمو االقتصادي والتضخم )%(
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المصدر: سلطة النقد الفلسطينية: تقرير التضخم: الربع األول 2022.

6-2 تنبؤات التضخم

تســتند عمليــة التنبــؤ إلــى ســيناريو أســاس يأخــذ بعيــن االعتبــار العوامــل المؤثــرة علــى التضخــم فــي فلســطين، التــي تتمثــل فــي 
ثالثــة عوامــل رئيســية، وهــي: التغيــر فــي تكاليــف الــواردات، التقلبــات فــي أســعار الغــذاء العالميــة، التغيــر فــي الطلــب المحلــي. 
يتــم تقديــر االرتفــاع المتوقــع فــي أســعار الــواردات باســتخدام معــدل التضخــم المتوقــع فــي إســرائيل، نظــراً ألن الجــزء األعظــم مــن 
الــواردات الفلســطينية يأتــي مــن إســرائيل. أّمــا بالنســبة إلــى توقّــع التغيــر فــي األســعار العالميــة، فــإن منهــج ســلطة النقــد يســتخدم 
التغيــر فــي أســعار الغــذاء العالميــة كمؤشــر عليــه. ويتــم أخــذ معــّدالت االرتفــاع المتوقعــة فــي أســعار الغــذاء العالميــة مــن تقديــرات 
صنــدوق النقــد الدولــي، ومنظمــة األغذيــة والزراعــة )الفــاو(. ويجــدر التنويــه بــأّن أهميــة أســعار الغــذاء العالميــة فــي التأثيــر علــى 
التضّخــم فــي فلســطين ترتبــط باألهميــة النســبية للمــواد الغذائيــة فــي ســلّة االســتهالك الفلســطينية. يعكــس مؤشــرا التغيــر فــي تكاليــف 
الــواردات، والتغيــر فــي ســعر الغــذاء العالمــي، التضخــم المســتورد، بينمــا يتــم أخــذ االســتهالك الكلــي كعامــل داخلــي يعكــس الطلــب 

المحلــي، الــذي مــن المتوقــع أّن يؤثــر فــي مســتويات األســعار.
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يبيــن الجــدول 6-1 معــّدالت التضّخــم المتوقّعــة فــي فلســطين علــى أرضيــة فرضيــات معطــاة عــن الزيــادة فــي أســعار الــواردات 
وأســعار الغــذاء، والتغيــر فــي االســتهالك المحلــي )تباطــؤ فــي النمــو(. ويتوقــع تقريــر ســلطة النقــد أّن يبلــغ معــدل التضخــم %3.4 
تقريبــاً فــي الربــع الثانــي مــن العــام 2022، و3.1% فــي كامــل العــام 2022. وعنــد أخــذ احتمــاالت االنحــراف فــي توقـّـع الزيــادة 
فــي أســعار الــواردات وأســعار الغــذاء )الصدمــات الخارجيــة(، والتغيــر فــي معــدالت نمــو االســتهالك الكلــي )الصدمــات الداخليــة( 
بعيــن االعتبــار، فــإن التضخــم المتوقــع خــالل العــام 2022 يحتمــل أن يتــراوح بيــن )1.8% و5.3%(. وعلــى المنــوال نفســه، 

يتوقــع أن يتــراوح معــدل التضخــم للعــام 2023 بيــن )-2.0%، و%6.4(.

جدول 6-1: معدالت التضخم المتوقعة في فلسطين حسب سيناريو األساس
 والربع للعامين 2022 و2023 )%(

الربع
معدل التضخم المتوقّعالفرضيات

االستهالك الكليأسعار الغذاءتكاليف الواردات )سيناريو األساس(
3.424.13.63.1الربع األول 2022
3.815.02.33.4الربع الثاني 2022
3.419.01.73.1الربع الثالث 2022
2.8-3.519.02.4الربع الرابع 2022

20223.519.11.23.1
2.68.13.42.1الربع األول 2023
1.85.73.22.0الربع الثاني 2023
1.84.72.02.7الربع الثالث 2023
1.76.71.22.7الربع الرابع 2023

20232.06.32.42.4
المصدر: سلطة النقد الفلسطينية: تقرير التضخم: الربع األول 2022.

يتضــح ممــا ســبق، أن عمليــة التنبــؤ بالتضخــم عمليــة تتســم بدرجــة عاليــة مــن عــدم اليقيــن، علــى الرغــم مــن االحتياطــات التــي يتــم أخذهــا 
باالعتبــار ومــن توســيع هامــش التنبــؤ. وهــذا أمــر تعانــي منــه عمليــات التنبــؤ فــي العالــم كافــة؛ ذلــك ألن العوامــل التــي تؤثــر علــى التضخم 
متعــددة المصــادر. ويكفــي أن نشــير إلــى أن معــدل التضخــم المتوقــع فــي فلســطين فــي الربــع األول مــن العــام 2022 تــم تقديــره فــي 
الربــع الرابــع مــن العــام 2021 علــى أن يبلــغ )1.63%( حســب ســيناريو األســاس )أي قبــل أخــذ التأثيــر المحتمــل للصدمــات الخارجيــة 
أو الداخليــة(، فــي حيــن بلــغ المعــّدل الفعلــي )3.1%(، وجــاء هــذا نتيجــة ارتفــاع العوامــل المؤثــرة علــى التضخــم بمقــدار أكبــر ممــا كان 
متوقعــاً نتيجــة الحــرب الروســية األوكرانيــة، فقــد ارتفعــت تكاليــف الــواردات بمقــدار 3.4% عوضــاً عــن أن ترتفــع بمقــدار 2.4% كمــا 
كان مــن المتوقــع. كمــا ارتفعــت أســعار الغــذاء بمقــدار 24.1% عوضــاً عــن أن ترتفــع بمقــدار 10.4% كمــا كان متوقعــاً، كمــا نمــا 
االســتهالك الكلــي بمقــدار 3.6% عوضــاً عــن أن ينمــو بمقــدار 2.3%.  هــذا التبايــن مــا بيــن الفعلــي والمتوقــع ال ينفــي أهميــة صياغــة 

تنبــؤات، بــل يؤكــد علــى ضــرورة تطويــر نمــاذج التنبــؤ وتكــرار عمليــات التجربــة والخطــأ للوصــول إلــى توقعــات أكثــر صوابــاً.
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مفاهيم وتعاريف اقتصادية

)Special Drawing Rights, SDR( حقوق السحب الخاصة

ــم  ــر ودع ــدف توفي ــام 1969، به ــي الع ــتنباطها ف ــي باس ــد الدول ــدوق النق ــام صن ــرة ق ــي فك ــة ه ــحب الخاص ــوق الس حق
االحتياطيــات النقديــة للــدول األعضــاء فــي الصنــدوق وتوفيــر الســيولة لالقتصــاد الدولــي. وثائــق الســحب الخاصــة هذه ليســت 
عملــة، وليســت مطلوبــات )ديــون( علــى أو إلــى صنــدوق النقــد الدولــي، ولكنهــا وثائــق يمكــن للــدول أن تقــوم بتحويلهــا إلــى 

عمــالت احتيــاط بالتعــاون مــع الــدول األخــرى.

7-1 كيف تؤدي حقوق السحب إلى زيادة السيولة؟

ــن  ــلة م ــة بس ــذه القيم ــط ه ــي(. وترتب ــا 1.5 دوالر أمريك ــادل تقريب ــة )تع ــة معين ــحب الخاصــة قيم ــوق الس ــن حق ــدة م ــكل وح ل
العمــالت الخمــس الرئيســية فــي العالــم: الــدوالر األمريكــي )بنســبة 41.7%(، اليــورو )30.9%(، اليــوان الصينــي )%10.9(، 
اليــن اليابانــي )8.3%(، والباونــد اإلســترليني )8.9%(. ويتــم تعديــل هــذه النســب تبعــاً لقــوة االقتصاديــات المذكــورة مــرة كل 5 
ســنوات )دخــل اليــوان الصينــي فــي الســلة فــي العــام 2016(. كمــا تتــم إعــادة تعديــل قيمــة وحــدة الســحب الخاصــة يوميــاً تبعــاً 

للتبــدل فــي أســعار صــرف العمــالت الخمــس بيــن بعضهــا البعــض.57

حالمــا يقــوم صنــدوق النقــد الدولــي بتوزيــع وثائــق الســحب الخاصــة )بشــكل مجانــي( علــى الــدول األعضــاء فــي الصنــدوق )190 دولــة(، 
يصبــح بإمــكان كل دولــة مبادلــة هــذه الوثائــق، بمــا يعــادل قيمتهــا، بواحــدة مــن العمــالت الخمــس الرئيســية. وتقــود هــذه المبادلــة إلــى ارتفــاع 

االحتياطيــات النقديــة فــي الــدول التــي تبيــع وثائــق الســحب، مــا يســاعدها علــى زيــادة الســيولة وعــالج عجــوز موازيــن المدفوعــات.

ــا مــن  ــوح له ــي الممن ــدد األصل ــق عــن الع ــع الوثائ ــي تبي ــة الت ــي الدول ــوق الســحب الخاصــة ف ــة( حق ــاض عــدد )قيم ولكــن انخف
الصنــدوق، يقتضــي منهــا دفــع فوائــد إلــى الدولــة التــي اشــترت هــذه الحقــوق، أي التــي ارتفــع عــدد حقــوق الســحب فيهــا عــن العــدد 
األصلــي الممنــوح لهــا. علــى ذلــك، عندمــا يقــوم لبنــان، مثــالً، بمبادلــة حقــوق الســحب التــي منحهــا الصنــدوق لــه مقابــل الحصــول 
علــى اليــورو مــع فرنســا، يتوجــب علــى لبنــان دفــع فوائــد إلــى فرنســا. وكلمــا كانــت ممتلــكات لبنــان الفعليــة مــن حقــوق الســحب أقل 
ممــا حصــل عليــه فــي التوزيــع األصلــي، يتوجــب عليــه دفــع فوائــد، فــي حيــن كلمــا كان مــا تحتفــظ بــه فرنســا أعلــى مــن التوزيــع 

األصلــي، فإنهــا تحصــل علــى فوائــد. أمــا عنــد تطابــق الرقميــن، فــإن الدولــة ال تدفــع وال تحصــل علــى فوائــد.58

ــة بســعر  ــراض عمــالت صعب ــا، اقت ــي يمتلكه ــوق الســحب الت ــة حق ــر مبادل ــه، عب ــان يمكن جوهــر األمــر، إذن، هــو أن لبن
فائــدة متــدّنٍ نســبياً، وأن فرنســا يمكنهــا أن تمنــح قروضــاً إلــى لبنــان لقــاء مراكمــة حقــوق ســحب إضافيــة )ضمانــات للديــن( 

تســتطيع أن تســتخدمها فــي مجــاالت متعــددة.

ــدول، ولكــن يحــق لصنــدوق النقــد الدولــي،  ــادل وثائــق الســحب الخاصــة لقــاء عمــالت االحتيــاط بشــكل اختيــاري بيــن ال ــم تب يت
فــي ظــروف معينــة، الطلــب مــن دول الفائــض مبادلــة )شــراء( وثائــق الســحب مــن دول العجــز. وتســتخدم بعــض الــدول وثائــق 
الســحب كمســاعدات للــدول الفقيــرة، كمــا تســمح اإلجــراءات باســتخدام وثائــق الســحب الخاصــة لســداد الديــون تجــاه صنــدوق النقــد.

)General Allocation( 7-2 التوزيع العام للحصص

يتطلــب إصــدار وتوزيــع حقــوق الســحب الخاصــة علــى األعضــاء فــي صنــدوق النقــد الدولــي موافقــة 85% مــن األصــوات الكليــة 
لألعضــاء. ويتــم التوزيــع علــى األعضــاء بنســب تتطابــق مــع كوتــا كل دولــة فــي الصنــدوق )وهــي تعــادل تقريبــاً نســبة األصــوات 

التــي تملكهــا كل دولــة(. ويلخــص الجــدول 7-1 نســب التصويــت )الكوتــا( التــي تمتلكهــا دول مختــارة فــي الصنــدوق.

57  وحدة حقوق السحب الخاصة المركبة من العمالت الخمس الرئيسية هي وحدة الحساب )Unit of Account( في صندوق النقد الدولي، وفي عدد من المنظمات الدولية.
58  تتبدل قيمة الفائدة على حقوق السحب الخاصة أسبوعياً على ضوء تطور أسعار الفائدة قصيرة األمد على عمالت السلّة الخمس.
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جدول 7-1: توزع قوة التصويت )الكوتا تقريباً( لبعض الدول
 في صندوق النقد الدولي 2021

قوة )نسب( التصويت )%(الدولة
16.50الواليات المتحدة

4.03المملكة المتحدة

6.08الصين

6.14اليابان

2.59روسيا

2.01السعودية

5.31ألمانيا

4.03فرنسا

0.43مصر

ــه بإجــراء 4 توزيعــات عامــة لحقــوق الســحب الخاصــة: فــي 72/1970، 81/1979،  ــي خــالل حيات ــد الدول ــدوق النق ــام صن ق
و2009، واألخيــرة فــي 2021. جــاءت اإلصــدارات الثالثــة األولــى فــي ظــروف األزمــات االقتصاديــة الدوليــة، وهدفــت 
إلــى مســاعدة األعضــاء علــى عــالج مشــاكل موازيــن المدفوعــات وزيــادة الســيولة الدوليــة. أمــا التوزيــع األخيــر، فجــاء أساســاً 
بهــدف ســد الحاجــة لزيــادة االحتياطيــات علــى المــدى الطويــل فــي الــدول كافــة، وتحريــر قيــد الســيولة، مــا يســمح للــدول الفقيــرة 

ــا. ــاق لمواجهــة جائحــة كورون ــادة اإلنف والصاعــدة بزي

بلــغ عــدد وحــدات إجمالــي اإلصــدار األخيــر لحقــوق الســحب الخاصــة 456 مليــار وحــدة، وهــو مــا يعــادل 650 مليــار دوالر 
أمريكــي تقريبــاً. وهــذه أعلــى قيمــة إصــدار فــي تاريــخ الصنــدوق. وكمــا ذكرنــا ســابقاً، حصلــت كل دولــة علــى نســبة مــن إجمالــي 
حقــوق الســحب الجديــدة تعــادل حصتهــا )الكوتــا التــي تمتلكهــا( فــي الصنــدوق. وهــو مــا يعنــي أن الواليــات المتحــدة مثــال حصلــت 
علــى نحــو 80 مليــار وثيقــة ســحب خــاص، فــي حيــن حصلــت أفغانســتان علــى 310 مالييــن، والعــراق علــى 1,549 مليــون، 

واألردن علــى 328 مليــون وثيقــة.

مــن الجلــي أن هنــاك تحيــزاً كبيــراً فــي توزيــع الحصــص )وفــي نســب التصويــت( لصالــح الــدول الغنيــة، وعلــى حســاب الــدول 
الفقيــرة والصغيــرة. وهــذا نتيجــة طبيعيــة للبنيــة التنظيميــة لصنــدوق النقــد الدولــي، التــي تشــبه بنيــة المصــارف الخاصــة، حيــث 
ــوق الســحب  ــن حق ــدة م ــار وح ــو 83 ملي ــدوق نح ــي أصــول الصن ــة ف ــدة المدفوع ــات المتح ــاهمة )كوتا/حصــة( الوالي ــغ مس تبل

ــاً نســبة 17.43% مــن إجمالــي األصــول. الخاصــة، وهــو مــا يعــادل تقريب

بطبيعــة الحــال، لــم تحصــل فلســطين علــى حصــة مــن التوزيــع العــام لحقــوق الســحب الخاصــة نظــراً ألنهــا ليســت عضــواً فــي الصنــدوق.  
ــدول  ــا أو منــح مــن ال ــاً، أن تتلقــى ســلطة النقــد الفلســطينية وثائــق حقــوق الســحب الخاصــة علــى شــكل هداي ولكــن مــن الممكــن، مبدئي
الصديقــة، وأن تقــوم باســتخدامها مباشــرة لســداد ديونهــا تجــاه المنظمــات الدوليــة، أو مبادلتهــا لقــاء العمــالت الصعبــة لتمويل المســتوردات.
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المؤشرات االقتصادية الرئيسية في فلسطين 12022-2017

20172018201920202021المؤشر

20212022

الربع 

األول

الربع 

الثاني

الربع 

الثالث

الربع 

الرابع

الربع 

األول
السكان )ألف نسمة(

4,733.44,915.35,039.05,101.25,227.25,179.95,227.25,243.15,275.05,306.1فلسطين

2,856.72,953.93,020.03,053.23,120.43,095.23,120.43,128.93,146.03,162.2الضفة الغربية
1,876.71,961.42,019.02,048.02,106.72,084.72,106.82,114.22,129.12,143.1قطاع غزة

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

948.7956.31,013.0956.01,034.0994.11,015.61,036.01,091.91,108.3عدد العاملين )ألف شخص(
44.043.544.340.943.442.943.043.844.045.0نسبة المشاركة )%(

25.726.225.325.926.427.826.427.324.225.4معّدل البطالة )%(
18.417.314.615.715.517.116.914.713.213.9الضفة الغربية

38.343.145.146.646.947.944.750.244.746.6قطاع غزة
الحسابات القومية باألسعار الثابتة )سنة األساس 2015( )مليون دوالر( 3 

15,426.915,616.215,829.014,037.415,027.13,738.83,736.43,611.03,940.93,817.0الناتج المحلي اإلجمالي
13,420.313,570.114,126.512,367.213,055.83,178.23,169.83,217.23,490.63,792.5اإلنفاق االستهالكي الخاص

3,093.63,318.93,202.33,213.53,569.3823.7910.1937.8897.7720.5اإلنفاق االستهالكي الحكومي
4,166.94,260.34,177.13,328.63,801.6893.7905.0943.51,059.41,006.7التكوين الرأسمالي اإلجمالي

2,515.62,578.72,630.52,335.92,775.0619.2673.9682.7799.2705.2الصادرات
7,901.58,256.88,376.17,189.18,381.51,978.72,003.12,056.82,342.92,340.5الواردات )-(

الناتج المحلي للفرد )دوالر(
3,620.53,562.33,656.73,233.63,654.6976.9905.3904.9867.5977.6باألسعار الجارية

3,463.13,417.73,378.32,922.53,045.3791.4755.5759.7738.7761.8باألسعار الثابتة )أسعار 2015(
ميزان المدفوعات )مليون دوالر(

)2,157.0()2,016.7()1,736.4()1,644.6()1,677.1()7,064.7()5,680.0()6,502.0()6,425.7()5,967.4(الميزان التجاري
2,129.02,786.33,030.92,492.33,397.8749.6831.7906.4911.0987.0ميزان الدخل

1,708.51,499.11,691.71,285.02,180.5431.9519.2514.1715.0547.0ميزان التحويالت الجارية
)623.0()390.0()315.9()293.8()485.5()1,486.5()1,902.8()1,779.4()2,140.4()2,129.7(ميزان الحساب الجاري

أسعار الصرف والتضخم 4 

 3.63.593.563.4413.2313.2723.2643.2343.1583.194سعر صرف الدوالر مقابل الشيكل
 5.085.075.034.8414.5524.6154.5934.5484.4544.505سعر صرف الدينار مقابل الشيكل

 1.140.070.361.50)0.26(1.24)0.73(1.58)0.19(0.21معّدل التضخم )%(

المالية العامة )على األساس النقدي، مليون دوالر(
3,651.53,462.93,290.63,526.24,224.71,026.31,047.51,099.71,051.21,273.0صافي اإليرادات المحلية )بما فيها المقاصة(

3,794.83,660.03,660.13,954.94,035.1665.91,159.01,090.91,109.41,031.1النفقات الجارية

257.9276.9200.0168.8168.121.732.639.973.820.6النفقات التطويرية

221.3)131.9()31.1()144.1()328.7(21.5)597.5()569.5()474.0()401.3(فائض/عجز الموازنة الكلي )قبل المنح(

720.4664.8492.1464.1321.411.064.635.4210.718.7إجمالي المنح والمساعدات

4.378.8240.0)79.6()317.8(342.9)133.4()77.3(319.1190.9فائض/عجز الموازنة الكلي )بعد المنح(

2,543.22,369.52,795.13,649.43,848.13,545.53,702.43,793.93,848.13,668.8الدين العام الحكومي

القطاع المصرفي )مليون دوالر(

15,850.216,125.017,825.519,886.221,673.020,059.920,624.421,321.621,673.021,807.5موجودات/مطلوبات المصارف

1,892.71,912.01,985.21,967.42,107.52,016.71,994.02,062.62,107.52,158.0حقوق الملكية

11,982.512,227.313,384.715,138.316,518.115,182.415,726.516,224.616,518.116,610.3ودائع الجمهور

8,026.08,432.39,039.110,078.710,747.210,150.610,350.710,473.710,747.210,834.6التسهيالت 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 2021-2022 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


