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الربع الثاني من العام 2022 في سطور

الناتـج المحلـي اإلجمالـي: شـهد الناتـج المحلـي اإلجمالـي، فـي الربـع الثانـي مـن العـام 2022، باألسـعار الثابتـة )2015  	
سـنة األسـاس( ارتفاعـاً معدلـه 1.1% مقارنـة بالربـع السـابق، ليصل إلـى نحـو 3,858.6 مليون دوالر، وجـاء هذا نتيجة 
ارتفـاع معدلـه 0.9% فـي الضفـة الغربيـة، ونمـو فـي قطـاع غـزة معدلـه 2.1%، وهو ما انعكـس على زيـادة حّصة الفرد 
مـن الناتـج المحلـي اإلجمالـي الحقيقـي بنحـو 0.5% )0.3% فـي الضفـة الغربيـة، و1.4% فـي قطـاع غـزة( لتصـل إلـى 

765.4 دوالر )1,101.2 دوالر  فـي الضفـة مقابـل 316.9 دوالر فـي القطـاع(.

التشـغيل والبطالـة: انخفـض معـدل البطالـة فـي فلسـطين بنحـو 1.2 نقطـة مئويـة  بيـن الربـع الثانـي مـن العـام 2022  	
والربـع السـابق مـن العـام نفسـه، ووصـل إلـى 24.2% )13.8% فـي الضفـة، و44.1% فـي القطـاع(. وبلـغ متوسـط 
األجـر اليومـي فـي فلسـطين 143.2 شـيكل، موزعـاً بيـن 118.0 دوالر للعامليـن فـي الضفـة، و55.9 دوالر للعامليـن 
فـي القطـاع، و271.5 دوالر للعامليـن فـي إسـرائيل والمسـتعمرات. كمـا وصلـت نسـبة المسـتخدمين بأجـر يقـل عن الحد 

األدنـى لألجـور فـي القطـاع الخـاص إلـى 41%، بمتوسـط أجـر بلـغ 948 شـيكالً.

الماليـة العامـة: بلـغ صافـي اإليـرادات العامـة والمنـح المتحصلـة خـالل الربـع الثانـي مـن العـام 2022 حوالـي 3.9  	
مليـار شـيكل، مقارنـة بحوالـي 4.1 مليـار شـيكل خـالل الربـع السـابق. مـن جهة أخـرى، انخفضـت النفقات العامة بنسـبة 
12.2%، خـالل الفتـرة نفسـها، لتبلـغ حوالـي 3 مليار شـيكل. وقد أدت التطـورات على جانبي اإليـرادات والنفقات العامة 
إلـى فائـض فـي الرصيـد الكلـي بعـد المنـح والمسـاعدات الخارجيـة بحوالـي 0.9 مليـار شـيكل. وقـد بلغـت المتأخـرات 
المترتبـة علـى الحكومـة خـالل هـذا الربـع 1,521.5 مليـون شـيكل، كمـا انخفـض الديـن العـام الحكومـي بنحـو %4.4 

مقارنـة بالربـع السـابق ليبلـغ نحـو 3.5 مليـار دوالر )مـا يعـادل 12.1 مليـار شـيكل(.

القطـاع المصرفـي: تراجعـت التسـهيالت االئتمانيـة نهايـة الربع الثاني من العـام 2022 بنحو 1.8% مقارنة بالربع السـابق  	
لتصـل إلـى نحـو 10.6 مليـار دوالر، 20% منهـا للقطـاع العـام. كمـا تراجعـت الودائـع بنسـبة 2.2% خـالل الفتـرة ذاتها، 
لتصـل إلـى 16.2 مليـار دوالر. وقـد بلـغ صافـي أربـاح المصـارف في هـذا الربع 54.5 مليون دوالر، مسـجالً نمواً نسـبته 

3.8% مقارنـة بالربع السـابق.

بورصـة فلسـطين: بلغـت القيمـة السـوقية ألسـهم الشـركات المدرجـة فـي بورصة فلسـطين 4.7 مليـار دوالر نهايـة الربع  	
الثانـي مـن العـام 2022. وهـذا يمثـل نمـواً ملحوظـاً بنسـبة 6% مقارنـة بالربع السـابق. وأَْغلق مؤشـر القـدس عند حاجز 

666.8 نقطـة، بارتفـاع قـدره 9% مقارنـة بالربع السـابق.

التضخـم واألسـعار: شـهد االقتصـاد الفلسـطيني فـي الربـع الثاني من العـام 2022 تضخماً معدلـه 1.93% مقارنة 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، وبسـبب الزيـادة الكبيـرة فـي سـعر 
صـرف الـدوالر )ارتفـاع بنحـو 4.57% مقارنـة بالربـع السـابق(، فإّن قوتهم الشـرائية ارتفعت بنحـو 2.64% خالل هذا 
الربـع. ونظـراً إلـى ارتبـاط الدينـار األردني مع الدوالر بسـعر صرف ثابت، فقد شـهدت القوة الشـرائية للدينـار التطورات 

نفسـها على عملـة الـدوالر تقريباً.
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1. االقتصاد الحقيقي والبنية التحتية االقتصادية 

إطالة التعافي وتعزيز مسار التبعية

سـجل الربـع الثانـي مـن العـام 2022 تحسـناً متواضعـاً فـي النشـاط االقتصـادي؛ نتيجة نمٍو فـي اإلنفاق االسـتهالكي واالسـتثمار الثابت في 
غيـر المبانـي، إضافـة إلـى تحسـن أداء قطاعـي الزراعـة والصناعـة، وانتعـاش خدمات السـياحة والتعليم. وعلـى الرغم من هـذه التطورات 
اإليجابيـة، فـإن االقتصـاد لـم يسـتعد مسـتويات مـا قبـل العـام 2020، كمـا أنـه يشـهد زيـادة فـي االعتمـاد علـى الـواردات السـلعية وتراجع 
الطلـب الخارجـي علـى الصـادرات الفلسـطينية؛ مـا أضعف فرص تعافي االقتصاد الفلسـطيني المحلي، ورّسـخ المزيد مـن التبعية لالقتصاد 
اإلسـرائيلي. ومـن ناحيـة أخـرى، ال يـزال النشـاط االقتصـادي رهـن الزيـادة المسـتمرة فـي معـدالت التضخـم، وتقلـب أسـعار العمـالت، 

وارتفـاع أسـعار الفائـدة، التـي قـد تحـّد مـن رغبـة األفـراد والشـركات في اإلنفـاق واالسـتثمار خالل الفتـرة القريبـة القادمة. 

يركـز هـذا القسـم علـى أداء االقتصـاد الكلـي في الربع الثاني 2022، بما يشـمل اإلنتاج، واالسـتهالك، واألسـعار. ويخصص عرضاً 
لقطـاع السـكن ضمـن الجهـود المسـتمرة لتغطية مختلف مواضيـع البنية التحتية االقتصادية بشـكل دوري.

1-1 النشاط االقتصادي1

تشـير البيانـات األوليـة الصـادرة عـن الجهـاز المركزي لإلحصاء الفلسـطيني إلى نمو الناتـج المحلي اإلجمالي الحقيقـي )القيمة النقدية 
لمختلـف أنـواع السـلع والخدمـات التـي يتـم إنتاجها محلياً باألسـعار الثابتة - سـنة األسـاس 2015(، في الربع الثانـي من العام 2022 
بنحـو 1.1% مقارنـة بالربـع السـابق ليصـل إلـى 3,858.6 مليـون دوالر )انظـر الشـكل 1-1(. حصل هذا االرتفـاع نتيجة نمو ناتج 
االقتصـاد فـي قطـاع غـزة بنحـو 2.1% واقتصـاد الضفـة الغربيـة بنحـو 0.9% مـا بيـن الربعيـن المتالحقيـن، فـي حالـة نـادرة لنمو 
فـي القطـاع أعلـى ممـا فـي الضفـة. علـى المسـتوى السـنوي، كان الناتـج المحلي اإلجمالـي الحقيقي أعلـى بنحو 3.3% مـن قيمته في 
الربـع المناظـر مـن العـام 2021، لكنـه ال يـزال أقـل مـن مسـتوى مـا قبـل الجائحة في كل مـن الضفة والقطـاع كما يظهر في الشـكل 
1-1. وهـذا يعنـي أن االقتصـاد مـا زال يتعافـى مـن صدمـة الجائحـة حتـى بعـد أكثـر مـن عاميـن ونصـف العـام؛ حيـث وصـل الناتج 

المحلـي اإلجمالـي الربعـي إلـى 4,730 مليون دوالر على مسـتوى األسـعار الجارية. 

شكل 1-1: الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي حسب الربع لألعوام 2022-2019
 )مليون دوالر( )سنة األساس 2015(
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(أسعار ثابتة)الضفة الغربية  (أسعار ثابتة)قطاع غزة  (أسعار جارية)فلسطين 

شـهد الربـع الثانـي مـن العـام 2022 تفاوتـاً فـي أداء القطاعـات اإلنتاجية والخدمية الرئيسـية؛ حيـث قابل االرتفاع فـي القيمة المضافة 
لقطاعـات الزراعـة )7.4%(، والصناعـة )4.8%(، واألنشـطة المالية )2.7%(، والخدمـات )1.8%( انخفاٌض في القيمة المضافة 
1  معظــم اإلحصــاءات الــواردة فــي هــذا القســم مــن الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، وخاصــة إحصــاءات الحســابات القوميــة الربعيــة. ويتــم اإلشــارة إلــى المصــادر األخــرى حيثمــا 

ــم يتــم اإلشــارة إلــى غيــر ذلــك. تســتخدم. كمــا أن جميــع نســب التغييــر مقاســة باألســعار الثابتــة، ســنة األســاس 2015 مــا ل
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لقطاعـات اإلنشـاءات )-3.4%(، والتجـارة )-3.7%(، والنقـل )-5.4%(، والمعلومـات واالتصـاالت )-4.2%(. وقـد كانت القيمة 
المضافـة لمعظـم القطاعـات الرئيسـية أفضل من مسـتواها في الربع الثاني من العام 2021، باسـتثناء قطـاع المعلومات واالتصاالت.

علـى مسـتوى اإلنفـاق، نمـا كل مـن اإلنفـاق االسـتهالكي النهائـي الحكومـي والخـاص2 بنحـو 17.7% و3.9% علـى الترتيـب فـي 
الربـع الثانـي 2022 مقارنـة بالربـع السـابق )انظـر الشـكل 1-2(. كمـا نمـا إجمالي االسـتثمار بنحـو 0.7% خالل الفترة نفسـها. في 
المقابـل، اتسـع العجـز فـي الميـزان التجـاري بنحـو 12.8% بسـبب ارتفـاع الـواردات )6.3%(، وانخفاض الصـادرات )-%9.0(. 
أمـا علـى المسـتوى السـنوي، فتُْظِهـُر المقارنـة بالربـع المناظـر مـن العـام 2021 ارتفاعـاً ملحوظـاً فـي اإلنفـاق االسـتهالكي النهائـي 
الخـاص )24.3%(، وإجمالـي االسـتثمار )12.0%(، يقابلـه اتسـاٌع كبيٌر في عجز الميزان التجـاري )38.8%(، وانخفاض اإلنفاق 

االسـتهالكي النهائي الحكومـي )-%6.8(.

شكل 1-2: التوزيع النسبي لإلنفاق الربعي على الناتج المحلي اإلجمالي
 لألعوام 32022-2020
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اإلنفاق االستهالكي الخاص اإلنفاق االستهالكي النهائي الحكومي التكوين الرأسمالي اإلجمالي صافي التجارة الخارجية

حّصة الفرد من الناتج المحلي

أّدى ارتفـاع الناتـج المحلـي اإلجمالـي الحقيقـي فـي الربـع الثانـي مـن العـام 2022، مقارنـة بالربـع السـابق، إلى نمـو حّصة الفرد 
مـن الناتـج المحلـي اإلجمالـي الحقيقـي بنحـو 0.5% )0.3% فـي الضفـة الغربيـة و1.4% فـي قطـاع غزة( لتصـل إلى 765.4 
دوالر )1,101.2 دوالر فـي الضفـة مقابـل 316.9 دوالر فـي القطـاع(. وكانـت حّصـة الفـرد مـن الناتـج المحلـي اإلجمالـي 
الحقيقـي لهـذا الربـع أعلـى بنحـو 0.8% ممـا كانـت عليـه قبل عام )ارتفـع بنحو 5.7% في القطـاع بينما انخفـض بنحو -%0.1 
فـي الضفـة(، إال أنهـا ال تـزال أقـل بنحـو -8.2% مـن مسـتوى مـا قبـل الجائحـة فـي الربـع الثانـي 2019 )-7.5% فـي الضفـة 
و-9.5% فـي القطـاع(. كمـا وصلـت حّصـة الفـرد مـن الناتـج المحلي اإلجمالي إلـى 938.2 دوالر باألسـعار الجاريـة في الربع 
الثانـي 2022 لكافـة األراضـي الفلسـطينية، ويخفـي هـذا الرقم الفجوة الشاسـعة والمقلقة في األداء االقتصادي بيـن الضفة الغربية 

)1,359.5 دوالر( وقطـاع غـزة المنكـوب )375.6 دوالر(.

مؤشر سلطة النقد لدورة األعمال

يظهـر مؤشـر سـلطة النقـد لـدورة األعمـال أن بيئـة النشـاط االقتصـادي تحسـنت فـي الربـع الثانـي مـن العـام 2022، ولكـن قيمة المؤشـر ال 
تـزال متدنيـة وغيـر مائلـة للتحسـن، بـل باتـت تشـير إلى توقعات تراجع النشـاط االقتصـادي خالل الفتـرة المقبلة )انظر الشـكل 1-3(. يعطي 
المؤشـر لمحـة تأشـيرية عـن بيئـة األعمـال العامـة لالقتصـاد الفلسـطيني خالل ذلك الشـهر، والتوقعـات لألشـهر القادمة. في حـال كانت قيمة 
المؤشـر موجبـة، فـإن األوضـاع االقتصاديـة جيـدة، وازديـاد المؤشـر يدل على تحّسـن الوضـع االقتصادي العـام، وبالعكس فيمـا يخص القيم 
السـالبة. فـي حيـن إن اقتـراب قيمـة المؤشـر مـن الصفـر يدلل على أن األوضـاع على حالها، وأنها ليسـت بصدد التغير في المسـتقبل القريب.

يشمل اإلنفاق االستهالكي الخاص االستهالك النهائي لألسر، واالستهالك النهائي للمؤسسات غير الهادفة إلى الربح وتخدم األسر المعيشية.  2
مجموع النسب ال يساوي 100% بسبب صافي السهو والخطأ.  3
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شكل 1-3: مؤشر سلطة النقد لدورة األعمال الشهري للعامين 2022-2021
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المصدر: سلطة النقد الفلسطينية )2022(. مؤشر سلطة النقد لدورة األعمال، 2021-2022. رام هللا، فلسطين.

تسجيل السيارات

تشـير بيانـات وزارة الماليـة الفلسـطينية إلـى انخفـاض فـي عدد السـيارات المسـجلة في الضفـة الغربية بنحـو 21.5% في الربع 
الثاني من العام 2022 مقارنة بالربع السـابق؛ حيث وصلت إلى 5,647 سـيارة )انظر الشـكل 1-4(. يعود االنخفاض، بشـكل 
أساسـي، إلـى تراجـع مقـداره 50.3% تقريبـاً فـي تسـجيل السـيارات المسـتعملة المسـتوردة مـن السـوق الخارجـي، وانخفـاض 
بنحـو 52.4% فـي السـيارات المسـتعملة المسـتوردة مـن السـوق اإلسـرائيلي. علـى المسـتوى السـنوي، تظهـر المقارنـة بالربع 
المناظـر مـن العـام 2021 انخفاضـاً فـي عدد السـيارات المسـجلة في الضفة الغربيـة بنحو 10.4%. ال يعكس انخفاض تسـجيل 
السـيارات، بالضـرورة، تراجـع النشـاط االقتصـادي؛ حيـث يعانـي سـوق السـيارات مـن مشـاكل فـي سالسـل التوريـد العالميـة، 
ونقـص فـي تصنيـع السـيارات فـي الـدول المصـدرة، إضافـة إلى تراجـع الطلب على السـيارات؛ بسـبب تراجع القدرة الشـرائية، 

وتقنيـن اإلنفـاق على السـلع المعمرة.4

شكل 1-4: بيانات تسجيل السيارات المستوردة الربعية في الضفة الغربية، 2022-2020
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المصدر: وزارة المالية )2022(. دائرة الجمارك والمكوس، بيانات غير منشورة. رام هللا، فلسطين.

4 Bove, Tristan )2022(. European car sales are at their lowest point since 1996 because of supply-chain issues and plummeting 
demand. Fortune. 15/7/2022: bit.ly/3WpMir5 

https://bit.ly/3WpMir5


9

1-2 القطاعات اإلنتاجية: الزراعة والصناعة واإلنشاءات5

ارتفعـت القيمـة المضافـة للقطاعـات اإلنتاجيـة فـي الربـع الثانـي مـن العـام 2022 بنحـو 3.8% مقارنـة بالربع السـابق )زيـادة بنحو 
5.1% فـي الضفـة الغربيـة وانخفـاض بنحـو -2.1% فـي قطـاع غـزة(. كما ارتفعـت بنحـو 5.4% مقارنة بالربع المناظـر من العام 
2021 )ارتفعـت بنحـو 3.1% فـي الضفـة الغربيـة وبنحـو 18.4% فـي قطاع غزة(. نتيجـة لهذا النمو، ارتفعت مسـاهمة القطاعات 
اإلنتاجيـة فـي الناتـج المحلـي اإلجمالـي مـن 22.6% فـي الربـع األول مـن العـام 2022 إلـى 23.2% فـي الربـع الثانـي مـن العـام 
2022، وهـي أعلـى مـن القيمـة الُمسـجلة في الربع المناظـر 2021 )22.8%( أيضاً، بينما ال توجد اختالفات جوهرية في مسـاهمة 

القطاعـات اإلنتاجيـة فـي الناتـج المحلـي اإلجمالي على مسـتوى المناطق. 

قطاع الزراعة

شـهدت القيمـة المضافـة لنشـاط الزراعـة والحراجـة وصيـد األسـماك ارتفاعـاً بنحـو 7.4% فـي الربـع الثانـي 2022 مقارنـة 
بالربـع السـابق )9.8% فـي الضفـة الغربيـة و2.3% فـي قطاع غزة(، وبنحـو 2.2% مقارنة بالربع المناظـر من العام 2021 
)انخفضـت بنحـو 3.1% فـي الضفـة الغربيـة، بينمـا ارتفعـت بنحـو 16.8% فـي قطـاع غـزة(. ارتفعـت مسـاهمة القطـاع فـي 
الناتـج المحلـي اإلجمالـي مـن 6.0% فـي الربـع األول 2022 إلـى 6.3% فـي الربـع الثانـي 2022، ولكنهـا ال تـزال أقـل مـن 
القيمـة الُمسـجلة فـي الربـع المناظـر 2021. ارتفعـت مسـاهمة القطـاع الزراعـي فـي الناتـج المحلـي اإلجمالـي فـي قطـاع غـزة 
مـن 10.1% فـي الربـع الثانـي 2021، و10.8% فـي الربـع األول 2022، إلـى 10.9% فـي الربـع الثانـي 2022. أمـا في 
الضفـة الغربيـة، فارتفعـت مـن 4.9% فـي الربـع األول 2022 إلـى 5.2% فـي الربـع الثانـي 2022، إال أنهـا انخفضـت مـن 

5.6% فـي الربـع الثانـي 2021.

قطاع الصناعة

بشـكل عـام، يتميّـز األداء الصناعـي منـذ العـام 2020 بقوة واسـتدامة مسـار التعافي الذي ما زال يشـهده؛ حيـث كانت القيمة 
المضافـة للقطـاع الصناعـي فـي الربـع الثاني 2022 أعلى بنحو 4.8% مقارنة بالربـع األول 2022 )انظر الجدول 1-1(؛ 
مـا أدى إلـى ارتفـاع مسـاهمة القطـاع فـي الناتـج المحلـي اإلجمالـي مـن 12.0% إلى 12.4% خـالل الفترة نفسـها. ونتجت 
الزيـادة الربعيـة مـن ارتفـاع القيمـة المضافـة إلـى القطـاع الصناعـي بنحو 7.0% فـي الضفة الغربيـة، بينمـا انخفضت بنحو 
-11.9% فـي قطـاع غـزة. علـى مسـتوى المقارنـة السـنوية، ارتفعـت القيمـة المضافة للقطـاع بنحو 8.9% ما بيـن األرباع 
المتناظـرة )8.2% فـي الضفـة و16.4% فـي القطـاع(؛ أي مـا يقـارب ثالثة أضعاف معـدل النمو للناتج المحلـي اإلجمالي.

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

ر2 النشاط االقتصادي
2021

ر1 
2022

ر2 
2022

نسبة التغير 
عن الربع 

السابق

نسبة التغير 
عن الربع 

المناظر
-2.4%9.7%12.711.312.4التعدين واستغالل المحاجر

8.6%5.8%380.2390.3412.8الصناعات التحويلية
18.8%0.0%33.039.239.2إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

5.6%-8.2%16.018.416.9إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها
8.9%4.8%441.9459.2481.3قطاع الصناعة )المجموع(

المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني )2022(. إحصاءات الحسابات القومية الربعية، 2021-2022. رام هللا، فلسطين.

ارتفـع الرقـم القياسـي الكلـي لكميـات اإلنتـاج الصناعـي بمقـدار 2.8% فـي الربـع الثانـي مـن العـام 2022 مقارنـة بالربع السـابق، 
وبنحـو 5.3% مقارنـة بالربـع المناظـر 2021، ليصـل إلـى حوالـي 107.9 نقطـة )سـنة األسـاس 2019( )انظـر الشـكل 5-1(.

مصدر األرقام في هذا الجزء: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني )2022(. إحصاءات الحسابات القومية الربعية، 2000-2022. رام هللا، فلسطين.  5
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شكل 1-5: الرقم القياسي العام لكميات اإلنتاج الصناعي الربعي، 2020-2022 )سنة األساس 2019(
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المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني )2022(. مسوح األرقام القياسية، 2022-2020. 

قطاع اإلنشاءات 

انخفضـت القيمـة المضافـة لقطـاع اإلنشـاءات بنحـو -3.4% فـي الربـع الثانـي مـن العـام 2022 مقارنـة بالربـع السـابق )انخفضت 
بنحـو -5.1% فـي الضفـة الغربيـة وارتفعـت بنحـو 3.5% فـي قطـاع غـزة(؛ مـا أدى إلـى تراجـع مسـاهمته فـي الناتـج المحلـي 
اإلجمالـي مـن 4.6% فـي الربـع األول 2022 إلـى 4.4% فـي الربـع الثانـي 2022 )انخفضـت مـن 4.5% إلـى 4.3% فـي 
الضفـة، بينمـا ارتفعـت مـن 5.0% إلـى 5.2% فـي القطاع(. على مسـتوى المقارنة السـنوية، ارتفعت القيمة المضافـة للقطاع بنحو 

0.5% مـا بيـن األربـاع المتناظـرة )انخفضـت بنحـو -4.4% فـي الضفـة وارتفعـت بنحـو 25% فـي القطـاع(.

مـن ناحيـة تراخيـص البنـاء، تشـير التقديـرات األوليـة إلى انخفاض كبير بنحـو 20.2% في التراخيص الصادرة فـي الربع الثاني من 
العـام 2022 مقارنـة بالربـع السـابق، وبنحـو 1.5% مقارنـة بالربـع المناظـر 2021 )انظـر الشـكل 1-6(. بلغ عدد رخص األبنــية 
الصـادرة للمبانـي السكنيــة وغيـر السكنيــة 2,610 ُرخـص خالل الربع الثاني من العام 2022، منهـا 1,558 رخصة ألبنية جديدة. 
كمـا بلـغ عـدد الوحـدات السـكنية المرخصـة 5,290 وحـدة سـكنية، مجموع مسـاحتها 902 ألف متـر مربع. وانخفض عـدد الوحدات 

السـكنية المرخصـة بنحـو 18.1% مقارنـة بالربـع السـابق، ولكنه ارتفع بنحـو 2.6% مقارنة بالربع المناظر مـن العام 6.2021 

شكل 1-6: المساحات المرخصة )ألف متر مربع( والقيمة المضافة لقطاع 
اإلنشاءات في فلسطين )سنة األساس 2015(،
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(   2ألف م)المساحات المرخصة  (مليون دوالر)القيمة المضافة 

المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني )2022(. إحصاءات رخص األبنية، وإحصاءات الحسابات القومية الربعية،
 2020-2022. رام هللا، فلسطين.

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني )2022(. إحصاءات رخص األبنية.  6
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1-3 القطاعات التجارية والمالية والخدمية

يشـير الجـدول 1-2 إلـى األنشـطة االقتصاديـة الُمكونـة للقطاعـات التجارية والمالية والخدميـة في االقتصاد الفلسـطيني، التي انخفضت 
القيمـة المضافـة الكليـة لهـا بنحـو 0.2% فـي الربـع الثاني 2022 مقارنـة بالربع السـابق )انخفضت بنحو -1.1% فـي الضفة الغربية 
وارتفعـت بنحـو 3.0% فـي قطـاع غـزة(، بينمـا ارتفعـت بنحـو 1.9% مقارنـة بالربـع المناظـر 2021 )1.0% فـي الضفـة الغربيـة 
و5.6% فـي قطـاع غـزة(. يتضـح مـن الجـدول 1-2 أن انخفـاض القيمـة المضافـة لهـذه األنشـطة مقارنـة بالربـع السـابق نتـج بشـكل 
أساسـي مـن انكمـاش أنشـطة التجـارة )-3.7%(، والنقـل والتخزيـن )-5.4%(، والمعلومـات واالتصـاالت )-4.2%(، التـي كانـت 
أكبـر مـن الزيـادة فـي القيمـة المضافـة مـن أنشـطة التعليـم )5.5%(، واإلدارة العامـة )2.4%(، وخدمات اإلقامة والطعـام )%9.9(. 
وانخفضـت مسـاهمة القطاعـات التجاريـة والماليـة والخدميـة في الناتج المحلـي اإلجمالي من 59.7% في كل مـن الربع األول 2022 
والربـع الثانـي 2021 إلـى 59.0% فـي الربـع الثانـي مـن العـام 2022 )56.5% فـي الضفـة الغربيـة و70.6% في قطـاع غزة(.

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

ر2 2022ر1 2022ر2 2021النشاط االقتصادي
نسبة التغير 
عن الربع 

السابق

نسبة التغير 
عن الربع 

المناظر
0.1%-3.7%680.8707.7681.7تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات والدراجات النارية

2.6%-5.4%5862.959.5النقل والتخزين 
4.1%2.7%166.3168.6173.2األنشطة المالية وأنشطة التأمين

-1.8%-4.2%117.4120.4115.3المعلومات واالتصاالت
-5.8%9.9%48.341.445.5أنشطة خدمات اإلقامة والطعام

3.2%-2.6%164.6174.3169.8األنشطة العقارية واإليجارية
2.1%-0.3%34.134.934.8األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

25.7%-0.4%22.628.528.4أنشطة الخدمات اإلدارية والخدمات المساندة
1.4%5.5%249.2239.6252.8التعليم

2.2%-1.8%168.5175.3172.2الصحة والعمل االجتماعي
35.4%10.7%9.912.113.4الفنون والترفيه والتسلية
7.6%4.9%51.452.755.3أنشطة الخدمات األخرى

2.7%2.4%459460.3471.4اإلدارة العامة
0.0%0.0%1.51.51.5الخدمات المنزلية

1.9%-0.2%2,231.62,280.22,274.8القطاعات الخدمية

المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني )2022(. إحصاءات الحسابات القومية الربعية، 2021-2022. 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، والتحويـالت الخارجيـة، والدخل المتحقق من االسـتثمارات فـي الخارج؛ 
بسـد جـزء مـن العجـز، إال أنهـا غيـر كافيـة لتغطيـة كامـل االسـتهالك المحلـي. لذلـك، تعانـي فلسـطين مـن عجـز هيكلي في الحسـاب 

الجـاري يتـم تمويلـه عـادة مـن خالل االقتـراض. 7

خـالل الربـع الثانـي مـن العـام 2022، اتسـع عجـز الحسـاب الجـاري بنحـو 24.6% مقارنـة بالربـع السـابق، ليصل 
إلـى 775 مليـون دوالر. لـم تكـن الزيـادة في التحويالت الجاريـة للقطاعات غير الحكوميـة )2.4%(، وفي تحويالت 
الـدول المانحـة للقطـاع الحكومـي مـع اسـتئناف المعونـة األوروبيـة )86.0%(، كافيـة لتعويـض اتسـاع العجـز فـي 

الحساب الجاري: هو سجل معامالت دولة ما مع بقية دول العالم. ويحتوي السجل على الميزان التجاري، وصافي األرباح من االستثمارات الخارجية، وصافي المدفوعات التحويلية. يشير   7
عجز الحساب الجاري إلى أن الدولة عليها التزامات مالية للخارج أكبر من الدخل والتحويالت التي تصلها من الخارج.
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الميـزان التجـاري )7.4%(، وتراجـع تعويضـات العامليـن فـي إسـرائيل )3.7%( بعـد فتـرة متواصلـة لزيادتهـا؛ 
مـا أدى إلـى ارتفـاع العجـز فـي الحسـاب الجـاري )انظـر الجـدول 1-3(. علـى مسـتوى الحسـابات القوميـة، انخفـض 
صافـي الدخـل مـن الخـارج بنحـو -5.4% مـا بيـن الربـع األول 2022 والربـع الثانـي 2022؛ بسـبب التراجـع فـي 
صافـي تعويضـات العامليـن )-5.7%(، ليصـل إلـى 953.4 مليـون دوالر باألسـعار الجاريـة. وعلـى الرغـم من هذا 
االنخفـاض، ارتفـع الدخـل القومـي اإلجمالـي بنحـو 0.1% بسـبب النمـو في الناتـج المحلـي اإلجمالي.8 ونتيجـة لذلك، 
انخفضـت مسـاهمة صافـي الدخـل مـن الخـارج في الدخل القومـي اإلجمالي من 15.8% في الربـع األول 2022 إلى 

14.9% فـي الربـع الثانـي 2022.

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

ر2 المؤشر
2021

ر1 
2022

ر2 
2022

نسبة التغير 
عن الربع 

السابق

نسبة التغير 
عن الربع 

المناظر
164%25%-775-622-294العجز في الحساب الجاري )صافي(

41%7%-2,316-2,157-1,645 العجز في الميزان التجاري )الصادرات-الواردات(

10%-3%757861832  الصادرات
31%4%2,4023,0183,148  الواردات

15%-3%832988953 الدخل األولي )صافي(
20%-4%766952917  منها: تعويضات العاملين في إسرائيل

-13%-3%766967  منها: دخل االستثمار
13%%5195475887 الدخل الثانوي )التحويالت الجارية( )صافي(

-25%86%823361  منها: تحويالت الدول المانحة للقطاع الحكومي

  منها: التحويالت الجارية للقطاعات غير الحكومية )يشمل دعم 
19%2%477554568المانحين(

-%9-4%10910399التحويالت الرأسمالية )صافي(
1522%119%-900-411-56صافي االقتراض )الحساب المالي(
241%1%-108-106-32   منها: االستثمار المباشر )صافي(
-232%824%-157-11917   منها: استثمار الحافظة )صافي(

2%1%-652-339-187   منها: الودائع )بالعمالت األجنبية(
المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية )2022(. إحصاءات ميزان المدفوعات الربعية، 2021-2022. رام هللا، فلسطين.

خـالل الربـع الثانـي مـن العـام 2022، فـاق إجمالـي األصـول المسـتثمرة فـي الخـارج إجمالـي االلتزامـات األجنبيـة بحوالـي 3.07 
مليـار دوالر.9 وانخفـض صافـي االسـتثمار الدولـي لفلسـطين بنحـو 18.1% مقارنـة بالربع السـابق، وحوالـي 7.9% مقارنة بالربع 
الثانـي 2021 )انظـر الجـدول 1-4(. نتـج االنخفـاض الربعـي مـن تراجـع إليداعـات المصـارف المحليـة فـي البنـوك الخارجيـة 
)5.8%(، إضافـة إلـى انخفـاض اسـتثمارات القطـاع الخاص في سـندات الدين في الخارج )86.0%(، وتراجـع األصول االحتياطية 
األخـرى )العملـة والودائـع( )23.0%(. أمـا االنخفـاض بيـن الربعيـن المناظريـن، فقـد نتـج مـن ارتفـاع االسـتثمارات الخارجيـة فـي 
حقـوق الملكيـة وأسـهم صناديـق االسـتثمار المحليـة، وانخفـاض اسـتثمارات القطاع الخاص في سـندات الدين في الخـارج، إضافة إلى 
تراجـع األصـول االحتياطيـة األخـرى )العملـة والودائـع(. من الجدير بالذكـر أن حوالي 65.5% )أي 6.0 مليـار دوالر( من إجمالي 

أرصـدة األصـول هـي ودائـع فـي الخـارج ونقـد أجنبي فـي االقتصـاد المحلي.

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   8
إطــار فتــرة زمنيــة محــددة، ســواء كان اإلنتــاج يتــم داخــل الحــدود الجغرافيــة للدولــة أو 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 وضــع االســتثمار الدول  9
ــوم. ــتوى الخص ــى مس ــا عل ــة ونظيرته ــة الخارجي ــول المالي ــن األص ــرَق بي ــي الف ــتثمار الدول ــع االس ــي وض ــب صاف ــرى. ويحتس ــة أخ ــن جه ــن م ــر المقيمي ــن إزاء غي ــات المقيمي والتزام



13

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

ر2 البند
2021

ر1 
2022

ر2 
2022

نسبة التغير عن 
الربع السابق

نسبة التغير عن 
الربع المناظر

-7.9%-18.1%3,3383,7503,073صافي االستثمار الدولي
12.1%4.0%-2,822-2,714-2,518 1. االستثمار األجنبي المباشر )صافي(

-33.6%-24.9%766678509 2. استثمارات الحافظة )صافي(
5.8%-7.5%430649234556 3. استثمارات أخرى )صافي(

5.9%-3.8%784863830 4. أصول احتياطية
المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية )2022(. وضع االستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي الربعية،

 2021-2022. رام هللا، فلسطين. تم حساب صافي البنود الفرعية بناء على بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء وسلطة النقد.

بلـغ إجمالـي الديـن الخارجـي قرابـة 2.13 مليـار دوالر نهايـة الربـع الثانـي 2022، منخفضـاً بنحـو 0.8% مقارنـة بالربـع السـابق 
)انظـر الجـدول 1-5(. ونتـج ذلـك مـن انخفـاض دين المصـارف الخارجي قصير األجـل )23.1%(، وتراجع ديـن الحكومة الخارجي 
طويـل األجـل )3.1%(، مقابـل ارتفـاع ديـن الحكومـة الخارجـي قصيـر األجـل )15.3%(، وديـن القطاعـات األخـرى طويـل األجل 
)141.9%(. من الجدير بالذكر أن دين الحكومة هو أساسـاً طويل األجل، ويشـكل 52.5% من إجمالي الدين الخارجي الفلسـطيني.

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

ر2 القطاع االقتصادي
2021

ر1 
2022

ر2 
2022

نسبة التغير عن 
الربع السابق

نسبة التغير عن 
الربع المناظر

-1.0%-0.8%1,3181,3161,305الحكومة العامة
29.7%15.3%145163188 قصير األجل
-4.8%-3.1%1,1731,1531,117 طويل األجل

%0.7-11.9%674771679المصارف
-17.8%-23.1%376402309 قصير األجل
24.2%0.3%298369370 طويل األجل

141.9%141.9%4343104القطاعات األخرى

141.9%141.9%4343104 طويل األجل

141.2%141.2% 171741االستثمار المباشر )االقتراض ما بين الشركات التابعة المنتسبة(
3.8%0.8%2,0522,1472,129إجمالي رصيد الدين الخارجي

المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية )2022(. وضع االستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي الربعية،

 2021-2022. رام هللا، فلسطين.

1-5 األسعار10

الرقم القياسي ألسعار المستهلك

يبيـن الشـكل أدنـاه منحييـن، يُصـّور األول تطور الرقم القياسـي ألسـعار المسـتهلك بين الربـع األول 2020 والربع الثانـي 2022. بينما يقيس 
المنحنـى الثانـي التبـدل المئـوي فـي الرقـم القياسـي ألسـعار المسـتهلك في كل ربع سـنة مقارنـة بالربع السـابق؛ أي معّدل التضخـم في كل ربع 
سـنة. وصـل الرقـم القياسـي ألسـعار المسـتهلك إلـى نحـو 106.22 نقطـة فـي الربـع الثانـي 2022 مقارنـة بنحـو 104.21 نقطـة فـي الربع 
األول 2022؛ أي إن معـدل التضخـم الربعـي بلـغ 1.93% تقريبـاً )انظـر الشـكل 1-7(، بينمـا ارتفـع الرقم القياسـي ألسـعار المسـتهلك بنحو 
3.89% مقارنـة بالربـع المناظـر مـن العـام 2021. ترتبـط الزيادة في الرقم القياسـي ألسـعار المسـتهلك بارتفاع سـعر صـرف الدوالر مقابل 

مصدر األرقام في هذا الجزء: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني )2022(. مسوح األرقام القياسية، 2022-2020.  10
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الشـيكل، ونمـو نسـب التضخـم لـدى الشـركاء التجارييـن، وبالتالـي ارتفـاع تكلفـة الـواردات )باألخـص الطاقـة والغـذاء(. ارتفع الرقم القياسـي 
ألسـعار المسـتهلك في إسـرائيل، المصدر الرئيسـي للواردات الفلسـطينية، بنحو 1.9% ما بين الربعين األول والثاني من العام 2022، فيما 
ارتفـع بنحـو 4.2% مقارنـة بالربـع المناظـر 11.2021 يالحـظ مـن الشـكل 1-7 الترابط القوي بين معدالت التضخم في فلسـطين وإسـرائيل. 

شكل 1-7: تطّور معّدل التضخم الربعي في فلسطين وإسرائيل
 2020-2022 )سنة األساس 2018(
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-1.0%
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0.0%
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1ر 2ر 3ر 4ر 1ر 2ر 3ر 4ر 1ر 2ر
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فلسطين اسرائيل

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني )2022(. مسوح األرقام القياسية، 2022-2020.

أسعار المنتج12

شـهد الرقـم القياسـي ألسـعار المنتـج )األسـعار التـي يتلقّاهـا المنتجـون المحلّيـون( انخفاضـاً بمقـدار 0.3% بيـن الربـع الثاني 2022 
والربـع األول 2022 )انظـر الشـكل 1-8(. نتـج هـذا مـن انخفـاض أسـعار المنتـج للسـلع المنتجة والمسـتهلكة محلياً بمقـدار %0.3، 
وانخفـاض أسـعار المنتـج للسـلع المنتجـة محليـاً والمصـدرة إلـى الخـارج بمقـدار 0.8%. ويرجـع هـذا االنخفـاض إلى تراجع أسـعار 
المنتجـات الزراعيـة، وتراجـع الطلـب علـى الصـادرات الفلسـطينية. علـى مسـتوى المقارنـة السـنوية، شـهد الرقـم القياسـي ألسـعار 
المنتـج ارتفاعـاً بنسـبة 6.6% فـي الربـع الثانـي 2022 مقارنـة بالربـع الثانـي 2021؛ نتيجـة ارتفـاع أسـعار المنتـج للسـلع المنتجـة 

والمسـتهلكة محليـاً بنسـبة 6.7%، وارتفـاع أسـعار المنتـج للسـلع المنتجـة محليـاً والمصـدرة إلـى الخـارج بنسـبة %6.1.

شكل 1-8: تطّور الرقم القياسي الربعي ألسعار المنتج
 2020-2022 )سنة األساس 2019(
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محلي مصدر اجمالي

المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني )2022(. مسوح األرقام القياسية، 2020-2022. حسابات الباحث.

 boi.org.il/en :بنك إسرائيل  11
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني )2022(. األسعار واألرقام القياسية 2022.  12

https://www.boi.org.il/en
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أسعار العقارات السكنية

بلغـت قيمـة مؤشـر سـلطة النقـد ألسـعار العقـارات السـكنية الكلـي 112.9 نقطـة فـي الربـع الثانـي 2022، منخفضـاً بنحـو %0.4 
مقارنـة بالربـع السـابق )انظـر الشـكل 1-9(. المؤشـر الكلـي عبـارة عـن مؤشـر تجميعـي لمؤشـرين فرعييـن: األول، مؤشـر للشـق 
السـكنية )بلـغ 106.5 نقطـة، منخفضـاً بنحـو 0.5% مـا بيـن األربـاع المتتاليـة(. والثانـي، للمنـازل التـي تشـمل الفلـل )بلـغ 117.2 
نقطـة مسـجالً تراجعـاً بنحـو 0.3% مقارنـة بالربـع األول 2021(. أمـا على المسـتوى السـنوي، فارتفعـت قيمة المؤشـر الكلي بنحو 
2.3% مقارنةً بالربع الثاني 2021، مدفوعاً بارتفاع مؤشـر أسـعار المنازل بنحو 2.4%، ومؤشـر الشـقق السـكنية بنحو %1.9.

يعـّد ارتفـاع تكاليـف البنـاء أحـد األسـباب التـي سـاهمت فـي زيادة أسـعار العقارات السـكنية على المسـتوى السـنوي؛ حيث ارتفع مؤشـر أسـعار 
تكاليـف البنـاء للمبانـي السـكنية بنحـو 7.7% فـي الربـع الثانـي 2022 مقارنـة بالربـع المناظـر مـن العـام 2021. تزامنـت هـذه الزيـادة فـي 
تكاليـف مدخـالت اإلنتـاج مـع تراجـع االسـتثمار بالمباني بنحو 2.4%. أما على المسـتوى الربعـي فارتفعت تكاليف البناء للمباني السـكنية بنحو 
2.7%، وتراجـع االسـتثمار فـي المبانـي بنحـو 5.1%. مـن الجديـر بالذكـر أن نحـو 60% مـن الشـقق السـكنية المعروضـة للبيع في فلسـطين 

خـالل أشـهر الربـع الثانـي 2022 هـي شـقق سـكنية جديـدة لـم تُسـكن بعـد )انظر القسـم أدنـاه للمزيد مـن تحليـل اتجاهات قطاع اإلسـكان(.

شكل 1-9: مؤشر سلطة النقد ألسعار العقارات السكنية في فلسطين 
 من الربع األول 2020 إلى الربع الثاني 2022
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الشقق المنازل المؤشر الكلي

المصدر: سلطة النقد الفلسطينية )2022(. مؤشر أسعار العقارات السكنية في فلسطين.

القوة الشرائية13

القـوة الشـرائية للشـيكل: تشـير بيانـات الجهـاز المركـزي لإلحصـاء الفلسـطيني إلـى ارتفـاع مؤشـر أسـعار المسـتهلك خـالل الربـع 
الثانـي مـن العـام 2022 بنحـو 1.93% و3.89% مقارنـة بالربـع السـابق والمناظـر علـى الترتيـب، وهـو مـا يعنـي انخفـاض القوة 
الشـرائية بعملة الشـيكل بالمقدار نفسـه خالل الفترة نفسـها، علماً أن تطور القوة الشـرائية لعملة الشـيكل يعادل ويعاكس معدل التغير 

فـي أسـعار المسـتهلك خـالل الفترة نفسـها )انظر الشـكل 10-1(.

القـّوة الشـرائية للـدوالر والدينـار: شـهد الربـع الثانـي مـن العـام 2022 ارتفاع متوسـط سـعر صرف الـدوالر مقابل الشـيكل )البيع( 
بنحـو 4.57% مقارنـة بالربـع السـابق، وبنحـو 2.33% مقارنـة بالربـع المناظـر 2021. بنـاًء علـى ذلـك، وبسـبب الزيـادة الكبيـرة 
فـي سـعر صـرف الـدوالر، فـإن القوة الشـرائية لألفراد الذيـن يتلقون رواتبهـم بالدوالر وينفقون كامـل مصروفاتهم بالشـيكل، ارتفعت 
خـالل الربـع الثانـي 2022 بنحـو 2.64% مقارنـة بالربع السـابق. أما على مسـتوى المقارنة السـنوية، فقد انخفضت قوتهم الشـرائية 
بنحـو 1.56% بسـبب معـدالت التضخـم المرتفعـة؛ نظـراً إلـى ارتبـاط الدينـار األردنـي مـع الدوالر بسـعر صرف ثابت، فقد شـهدت 

القـوة الشـرائية للدينـار نسـب تراجـع شـبيهة بتلك الخاصـة بعملة الـدوالر، تقريباً.
تعـّرف القـوة الشـرائية علـى أنّهـا »القـدرة علـى شـراء السـلع والخدمـات باسـتخدام ما يملكه الفـرد من ثروة، وتعتمد على دخل المسـتهلك، وعلى التغير في معدل األسـعار وسـعر صـرف العملة،   13

لـذا فـإّن التغيـر فـي القـوة الشـرائية بافتـراض ثبـات الدخـل = معـدل التغير في سـعر صـرف العملة مقابل الشـيكل - معـدل التضخم.
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شكل 1-10: تطور القوة الشرائية بالعمالت الرئيسية المتداولة محلياً،
الربع الثاني 2022 مقارنة بالربع األول 2022 

والربع الثاني 2021 )نسبة مئوية(

-3.9%

-1.6%
-1.1%

-1.9%

2.7% 2.7%

-5.0%

-4.0%

-3.0%

-2.0%

-1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

الشيكل الدوالر الدينار

مقارنة بالربع المناظر مقارنة بالربع السابق

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

1-6 البنية التحتية الخدمية: السكن

يسـتحق كل إنسـان مكانـاً آمنـاً والئقـاً وبأسـعار معقولـة للعيـش فيـه، فالسـكن حـق مـن حقوق اإلنسـان، مثل حـق الحصول علـى المياه 
والكهربـاء واالتصـاالت وغيرهـا مـن خدمـات البنيـة التحتيـة.14 يقع علـى عاتق الحكومـات تحفيز أو ضمان إنتاج المسـاكن المناسـبة 
لجميع شـرائح المجتمع، بما يشـمل توفير الدعم والتمويل الالزم، وصياغة القوانين والتشـريعات التي تسـهل توفير المسـاكن ميسـورة 
التكلفـة. لكـن، لـم تتمكـن الحكومـة الفلسـطينية حتى اللحظة من تبني المفهوم االجتماعي للسـكن بشـكل فعال، خاصـة في ظل محدودية 
السـيادة الفلسـطينية على سـوق السـكن، سـواء من حيث الجغرافيا، أو التنظيم الهيكلي، أو التخطيط للتوسـع العمراني، أو حتى إمكانية 
تنفيـذ السياسـات العامـة. وفـي المقابـل، مـا زال االحتـالل اإلسـرائيلي مسـتمراً فـي مصـادرة األراضي، وتوسـيع االسـتيطان وتكثيفه، 
وإبعـاد الفلسـطينيين عـن أراضيهـم، ومنعهـم مـن االسـتفادة منهـا أو اسـتخدامها، وتكثيـف حمـالت هـدم المنـازل، فضـالً عـن تمكيـن 
المسـتوطنين مـن االسـتيالء علـى بيـوت الفلسـطينيين وأراضيهم بقرارات قضائية تعسـفية.15 هـذا باإلضافة إلى تضيـق الحصار على 
قطـاع غـزة، وتدميـر عشـرات اآلالف مـن المسـاكن والمبانـي فـي الحروب المتتاليـة على القطاع، وتقييد اسـتيراد مـواد البناء. إن كل 
هـذه القيـود، إضافـة إلـى ضعـف القـدرة االقتصاديـة وغيـاب التخطيط السـليم، أدت إلـى إضعاف قـدرة المواطنين على تحمـل تكاليف 

السـكن، التـي تظهـر جليـاً فـي الفجـوة الكبيرة بين الطلـب الكامن والطلـب الفعلي على السـكن.16 

يهـدف هـذا القسـم مـن المراقـب إلـى تسـليط الضـوء علـى مؤشـرات قطـاع السـكن فـي فلسـطين، وعلـى االختالفـات البنيويـة مـا بين 
الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة، والفجـوة بيـن العـرض والطلـب. تـم اسـتخدام أحـدث البيانـات المتاحة من الجهـاز المركـزي لإلحصاء 
حيثمـا توفـرت إلعـداد هـذا القسـم، بمـا يشـمل المطبوعـات، والبيانـات الصحفية، واإلحصـاءات التراكميـة، وغيرها من المنشـورات.

خصائص المساكن

تشـير أحدث بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسـطيني في العام 2020 إلى أن غالبية األسـر الفلسـطينية )78%( تسـكن مسـاكن 
مملوكـة مـن قبـل أحـد أفـراد األسـرة، وبنسـبة أعلـى في الضفـة الغربيـة )82.6%( عنها فـي قطاع غـزة )71.2%(. أما األسـر التي 
تسـكن مسـاكن مسـتأجرة فنسـبتها ال تتجاوز 6.8%، مقابل 15.2% من األسـر تسـكن مسـاكن من دون مقابل ومقابل عمل.17 يالحظ 
مـن الجـدول 1-6 ارتفـاع نسـبة األسـر الفلسـطينية فـي قطـاع غزة التي تسـكن مسـاكن مـن دون مقابـل ومقابل عمل؛ مـا يعكس تراجع 
القـدرة االقتصاديـة فـي القطـاع وارتفـاع نسـب البطالـة. كمـا تظهـر بيانـات اإلحصـاء أن أكثـر مـن نصـف األسـر )53%( تعيـش فـي 

 bit.ly/3FYganw :حق اإلنسان في السكن الالئق. األمم المتحدة، مكتب المفوض السامي  14
عبد الرازق، عمر، وحن، حبيب )2015(. سوق السكن الفلسطيني: العرض والطلب واألسعار )2003(. رام هللا: معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني )ماس(.  15

16 Construction and Affordable Housing, Quartet Office: bit.ly/3vjtj5C 
 bit.ly/3hVePWD :3/10/2022 ،اإلحصاء الفلسطيني يصدر بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي لإلسكان ويوم اإلسكان العربي. الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  17

https://bit.ly/3FYganw
https://bit.ly/3vjtj5C
https://bit.ly/3hVePWD
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شـقق، و45.3% فـي منـازل مسـتقلة )دار(، وأن هنـاك تركـز أعلى للشـقق السـكنية في قطاع غـزة )77.8%( وانتشـار أكبر للمنازل 
المسـتقلة فـي الضفـة الغربيـة )61.5%(، وهـو أيضـاً ما يعكـس التباين فـي الجغرافيا، والكثافة السـكانية، والقـدرة االقتصادية.

جدول 1-6: التوزيع النسبي لألسر حسب المنطقة وحيازة المسكن، 182020

فلسطينقطاع غزةالضفة الغربية
82.671.278ملك

856.8مستأجر
9.423.815.2من دون مقابل ومقابل عمل

علـى الرغـم مـن التبايـن علـى مسـتوى المناطـق، فـإن المقارنـة التاريخية ما بيـن العامين 2000 و2020 تظهر ارتفاع نسـبة األسـر 
التـي تسـكن فـي شـقق بشـكل عـام )انظـر الجـدول 1-7(، الـذي يعكـس ارتفاع أسـعار األراضـي وتكلفة البنـاء، إضافة إلى عـدم توفر 
خدمـات البنيـة التحتيـة األساسـية فـي المناطـق البعيـدة عـن مراكـز المـدن والقـرى، وتوفر تمويـل الرهن العقاري بشـكل أكبر للشـقق 
الجاهـزة التـي يبنيهـا المطـورون العقاريـون. كل هـذا دفـع باتجـاه التوسـع العمرانـي العامـودي. وصاحـب هـذه النزعـة تحسـن فـي 
ظـروف السـكن؛ حيـث شـهدت تلـك الفتـرة انخفاضـاً فـي متوسـط كثافة السـكن وفي نسـبة األسـر التي تعيش في مسـاكن كثافة السـكن 

فيهـا 3 أفـراد/ غرفـة فأعلـى، وهـذا انعكـس على ارتفاع متوسـط مسـاحة المسـاكن.

جدول 1-7: مؤشرات مختارة لظروف السكن، 2020-2000 19

20002006201020152020المؤشر
5855.647.844.645.3نسبة األسر التي تسكن في دار
39.940.850.253.753نسبة األسر التي تسكن في شقة
-0.41.60.91.1نسبة األسر التي تسكن في فيال

نسبة األسر التي تسكن مساكن مادة البناء لجدرانها الخارجية حجر 
-17.816.42623.2نظيف

85.681.583.680.978نسبة األسر التي تسكن في مساكن ملك
8.511.58.77.86.8نسبة األسر التي تسكن في مساكن مستأجرة
-85.6115152.8161.0متوسط األجرة الشهرية )بالدينار األردني(

1.91.81.61.71.5متوسط كثافة السكن )عدد األفراد في الغرفة(
نسبة األسر التي تعيش في مساكن كثافة السكن فيها 3 أفراد/ غرفة 

-20.618.79.513.2فأعلى

126.2158.1--116.1متوسط مساحة المساكن )م2(

مخزون المساكن

أظهـرت نتائـج أحـدث تعـداد عـام للسـكان والمسـاكن والمنشـآت فـي فلسـطين )تعـداد 2017( أن عدد المسـاكن المكتملة، التي تشـمل 
المنـازل المغلقـة والخاليـة والمهجـورة، وصـل إلـى 1,129,264 مسـكناً فـي العـام 2017، بواقـع 726,143 مسـكناً فـي الضفـة 
الغربيـة و403,121 مسـكناً فـي قطـاع غـزة.20 أمـا عدد المسـاكن المأهولـة فبلغ نحو 929,221 مسـكناً، بواقع 594,511 مسـكناً 
فـي الضفـة و334,710 مسـاكن فـي القطـاع.21 شـهدت المسـاكن المأهولـة نمـواً إجماليـاً قـدره 47.7% مقارنـة بالعـام 2007، 
43.4% فـي الضفـة، و55.9% فـي القطـاع )انظـر الجـدول 1-8(. وبلغـت نسـبة المسـاكن الخاليـة 6.1% مـن إجمالـي المسـاكن، 
بواقـع 6.4% فـي الضفـة و5.7% فـي القطـاع. كمـا أظهـر التعـداد أن هنـاك 601,045 مبنى مكتمـالً في فلسـطين، موزعة ما بين 
419,160 مبنـى فـي الضفـة و181,885 مبنـى فـي القطـاع. غالبيـة المبانـي هـي للسـكن فقـط )73%(، تليهـا المبانـي المخصصة 

 bit.ly/3vimb9W :التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب المنطقة وحيازة المسكن، 2020. الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  18
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني )2015(. مسح ظروف السكن 2000-2015. رام هللا: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني؛ واإلحصاء الفلسطيني يصدر بياناً صحفياً بمناسبة اليوم   19

العالمي لإلسكان، مصدر سابق.
البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس، الذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية العام 1967.  20

البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس، الذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية العام، لذلك ال يمكن احتسابها كنسبة من المساكن المكتملة بشكل دقيق،   21
انظر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني )2018(. ملخص النتائج النهائية للتعداد. رام هللا: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.

https://bit.ly/3vimb9W
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للسـكن والعمـل معـاً )9.5%(، بينمـا هنـاك نحـو 7.3% مـن المبانـي مغلقـة أو خاليـة أو مهجـورة، و3.3% كانـت تحـت التشـطيب 
وقـت إجـراء التعـداد. أكثـر مـن نصـف المبانـي المتكلمـة )50.6%( تـم تأسيسـها بعـد العـام 1998، ونسـبة ضئيلـة )10.8%( تـم 
تأسيسـها قبـل العـام 1967. وغالبيـة المبانـي المكتملـة في فلسـطين )76.3%( مكونة من طابق واحد أو طابقين، بينما تشـكل المباني 
المكونـة مـن 3 طوابـق نحـو 15.0% مـن إجمالـي المبانـي، ونحـو 5.1% مكونـة مـن 4 طوابق. وتشـكل المباني المرتفعـة المكونة 

مـن 5 طوابـق فأكثـر 3.3% مـن إجمالـي المباني.

جدول 1-8: المساكن المأهولة في فلسطين حسب المنطقة والمحافظة، 2007 و222017

معدل النمو السنوي20072017 
4.1%46,54165,495جنين

4.4%8,62812,411طوباس واألغوار الشمالية
3.2%29,70839,360طولكرم

4.0%58,75082,235نابلس
4.1%16,00022,507قلقيلية
4.3%10,95815,677سلفيت

4.1%49,63770,188رام هللا والبيرة
4.1%7,26210,234أريحا واألغوار

4.0%67,89395,234القدس
4.5%31,47145,556بيت لحم

5.5%87,645135,614الخليل
4.3%414,493594,511الضفة الغربية

6.2%39,60464,012شمال غزة
5.1%75,023113,238غزة

5.7%31,34049,202دير البلح
5.7%42,40266,510خانيونس

5.8%26,39141,748رفح
5.6%214,760334,710قطاع غزة

4.8%629,253929,221فلسطين

الطلب الكامن والفعلي على المساكن

يتأثــر الطلــب علــى المســاكن بالعديــد مــن العوامــل االقتصاديــة والديمغرافيــة والجغرافيــة والســلوكية، هــذا إضافــة إلــى خصائــص 
الوحــدات الســكنية ومــدى مواءمتهــا الحتياجــات الســكان. لفهــم الطلــب علــى المســاكن بشــكل أفضــل، يجــب التمييــز بيــن الرغبــة أو 
الحاجــة إلــى شــراء وحــدة ســكنية )الطلــب الكامــن( والمقــدرة علــى تحقيــق هــذه الرغبــة )الطلــب الفعلــي(. فالعوامــل الديمغرافيــة، 
ومتوســط حجــم األســرة، والترتيبــات االجتماعيــة )مثــل العمــر المناســب للــزواج(، كلهــا عوامــل تؤثــر فــي الحاجــة إلــى المزيــد 
مــن الوحــدات الســكنية. لكــن، تحــول الحاجــة إلــى طلــب فعلــي يعتمــد علــى مــدى توفــر المصــادر الماليــة الالزمــة، والقــدرة علــى 

الوصــول إلــى االئتمــان، ومالءمــة الوحــدات الســكنية المعروضــة لرغبــة واحتياجــات األســر واألفــراد، وغيرهــا مــن العوامــل. 

فـي هـذا السـياق، يُعـّد النمـو السـكاني مـن أهـم المؤشـرات التـي تؤثـر فـي الطلـب الكامـن علـى المسـاكن، وبحسـب تقديـرات الجهاز 
المركـزي لإلحصـاء، مـن المتوقـع أن يبلـغ معـدل النمـو السـكاني فـي فلسـطين نحـو 2.4% خـالل الفتـرة 2017-2026. ويعنـي 
ارتفـاع معـدل نمـو السـكان فـي قطـاع غـزة )2.8%( عنـه فـي الضفـة الغربيـة )2.1%(  أن الحاجـة إلـى الوحـدات السـكنية سـتنمو 
بوتيـرة أسـرع فـي القطـاع مقارنـة بالضفـة.23 وهـذا مـا يؤكـده أيضـاً تراجـع متوسـط عـدد أفـراد األسـرة بوتيـرة أسـرع فـي القطـاع 
)14.1% مـا بيـن 2010 و2019( مقارنـة بالضفـة )5.8% مـا بيـن 2010 و2019(.24 في المقابل، يدفع كل من مسـتوى الدخل 

وتوفـر فـرص االئتمـان بالطلـب الفعلـي علـى السـكن إلـى النمـو بشـكل أسـرع فـي الضفـة منه فـي القطاع.
صالحة، رائد، وبدوي، أسامة )2020(. التنمية اإلسكانية المستدامة في فلسطين )2007-2017(. رام هللا: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.   22

 bit.ly/3WrK9LD :عدد السكان المقدر في فلسطين منتصف العام حسب المحافظة، 1997-2026. الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  23
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني )2021(. الفلسطينيون في نهاية العام 2021. رام هللا: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.  24

https://bit.ly/3WrK9LD
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تعتمـد الدراسـات السـابقة نمـاذج مختلفـة لتقديـر الطلـب الفعلـي والكامـن المسـتقبلي علـى السـكن. وعلـى الرغـم مـن تفـاوت نتائجهـا 
حسـب المنهجيـة والفرضيـات المعتمـدة، فإنهـا توفـر أداة قيمـة لفهـم النزعـات المسـتقبلية فـي الطلب على السـكن، وتسـاعد الحكومات 
علـى التخطيـط العمرانـي، وتبنـي السياسـات الهادفـة إلـى تيسـير الوصـول إلـى السـكن. كمـا تسـاعد المطوريـن ومؤسسـات التمويـل 
علـى توجيـه اسـتثماراتها إلـى األسـواق والمناطـق األكثـر حاجـة إلـى وحـدات سـكنية إضافية. وبهـدف فهم الفجـوة بين الطلـب الفعلي 
والكامـن المسـتقبلي علـى الوحـدات السـكنية، وتفـاوت حجمهـا مـا بيـن الضفـة والقطـاع، نسـتخدم البيانـات التي يوفرها مسـح ظروف 
السـكن )2015( حول الرغبات واإلمكانيات المعلنة التي عبر عنها السـكان أنفسـهم. يوفّر المسـح معلومات حول حاجة األسـرة من 
الوحـدات السـكنية، وقدرتهـا علـى بناء وحدات سـكنية إضافية خالل السـنوات العشـر الممتدة ما بين العاميـن 2016 و2025. تظهر 
هـذه البيانـات أن 60.9% مـن األسـر الفلسـطينية بحاجـة إلـى وحـدة سـكنية إضافيـة علـى األقـل خـالل الفتـرة نفسـها )مؤشـر للطلب 
الكامـن(، بينمـا أفـادت 29.9% مـن األسـر فقـط أنهـا تسـتطيع بناء وحدة سـكنية إضافية خالل الفترة نفسـها )مؤشـر للطلـب الفعلي(. 

تتسـع الفجـوة بيـن الطلـب الكامـن والطلـب الفعلـي فـي قطـاع غـزة مقارنـة بالضفـة؛ إذ أفـادت نحـو 40.2% مـن األسـر فـي الضفـة أنها 
تسـتطيع بنـاء وحـدة سـكينة إضافيـة علـى األقـل خـالل السـنوات العشـر الممتـدة مـا بيـن العاميـن 2016 و2025، بينمـا لـم تتجـاوز هذه 
النسـبة 15.8% فـي قطـاع غـزة، علـى الرغـم من الحاجة األكبـر إلى وحدات سـكنية إضافية )انظر الجـدول 1-9(. هناك نحو %74.1 
مـن األسـر فـي القطـاع بحاجـة إلـى وحـدة سـكينة إضافيـة علـى األقـل خـالل تلـك الفتـرة مقارنـة بنحـو 53.7% فـي الضفـة. ويمكـن أن 
تلقـي هـذه النتيجـة الضـوء علـى التبايـن الكبيـر فـي نمو المسـاكن الخالية بين شـطري الوطن ما بيـن العامين 2007 وعـام 2017؛ حيث 
كان مجمـل النمـو حوالـي 6% فـي الضفـة مقارنـة بــ 70% فـي القطـاع؛ إذ يلوح وكأن عرض المسـاكن يـزداد في ضـوء الطلب الكامن 
فـي غـزة، فـي حيـن إن الطلـب الفعلـي ال يشـكل سـوى نسـبة ضئيلـة مـن الرغبـات والحاجـات. وهـذا بـدوره يعـود إلـى قسـوة الظـروف 
االقتصاديـة وتبعـات الحصـار الخانـق التـي يعانـي منهـا القطاع. وعند مطابقة التوزيع النسـبي لألسـر حسـب تقييمها لحاجتهـا إلى وحدات 
سـكنية إضافيـة )الطلـب الكامـن(، مـع تقديـر عدد األسـر الفلسـطينية في منتصـف العام 2015، يالحـظ أن هناك حاجـة لنحو 897,507 
وحـدات سـكنية إضافيـة مـا بيـن العاميـن 2016 و2025، 490,508 وحـدات فـي الضفـة الغربيـة و406,999 وحدة فـي قطاع غزة.

جدول 1-9: نسبة األسر الفلسطينية التي تحتاج إلى وحدة سكنية إضافية على األقل
 ونسبة األسر التي لديها القدرة على بناء وحدة سكنية إضافية على األقل 
خالل السنوات العشر الممتدة ما بين العامين 2016 و2025 )نسبة مئوية(

قدرة األسرة على بناء وحدة سكنية إضافية على األقلحاجة األسرة إلى وحدة سكنية إضافية على األقل
53.740.2الضفة الغربية

74.915.8قطاع غزة
60.129.9فلسطين

أمــا الطلــب الفعلــي فقــد تــم تقديــره باســتخدام منهجيــة تقديريــة مبســطة تفتــرض ثبــات العوامــل االقتصاديــة والديمغرافيــة، وخاصــة 
قــدرة األفــراد علــى اقتنــاء وحــدات ســكنية لهــا الخصائــص نفســها التــي تــم قياســها فــي تعــداد العــام 2017. تــم تقديــر الطلــب 
الفعلــي مــن خــالل قســمة مجمــل المســاحة الســكنية المطلوبــة نتيجــة الزيــادة فــي عــدد الســكان مــا بيــن العاميــن 2016 و2025 
)أي حاصــل ضــرب متوســط حصــة الفــرد مــن مســاحة المســكن والزيــادة فــي عــدد الســكان( علــى متوســط مســاحة الوحــدة الســكنية 
ــي نحــو 237,884  ــب الفعل ــغ الطل ــع أن يبل ــه مــن المتوق ــج أن ــى مســتوى المحافظــة )انظــر الجــدول 1-10(. أظهــرت النتائ عل
وحــدة ســكنية إضافيــة مــا بيــن العاميــن 2016 و2026، 136,286 وحــدة فــي الضفــة الغربيــة و101,598 وحــدة فــي قطــاع 

غــزة. وتظهــر هــذه التقديــرات الفجــوة الشاســعة بيــن الطلــب الكامــن والطلــب الفعلــي.25

هـذه التقديـرات هـي ألغـراض توضيـح الفجـوة بيـن الطلـب الفعلـي والطلـب الكامـن، وال يمكن اعتمادهـا بصفتها تقديرات رسـمية؛ ألنها تعتمـد على منهجية مبسـطة تم اسـتخدامها ألغراض هذه   25
المقالـة فقـط، وقـد تتخللها نسـب خطـأ عالية.
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جدول 1-10: تقدير مجمل الطلب الفعلي اإلضافي على الوحدات السكنية على مستوى المحافظة، 2016 إلى 2025

متوسط حصة الفرد من مساحة الوحدة  
السكنية )متر مربع لكل فرد(26

الزيادة في عدد السكان بين 
2016 و272025

عدد الوحدات السكنية 
اإلضافية

   237,884    1,214,145 25.4فلسطين*
   136,286      645,270 27.7الضفة الغربية*

    14,155       66,587 28.0جنين
     2,774       13,453 25.9طوباس واألغوار الشمالية

     7,181       33,408 27.8طولكرم
    16,178       76,104 28.0نابلس
     5,269       25,338 26.2قلقيلية
     3,885       18,275 28.2سلفيت

    14,952       68,509 32.5رام هللا والبيرة 
     1,898        9,186 26.7أريحا واألغوار

    22,954       94,842 31.6القدس
    10,186       47,492 28.1بيت لحم

    36,852      192,076 24.7الخليل
   101,598      568,875 22.3قطاع غزة*
    22,552      128,309 22.3شمال غزة

    30,232      171,079 23.2غزة
    14,527       79,591 22.2دير البلح 
    21,400      117,981 21.5 خانيونس

    12,887       71,915 21.7رفح
* البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس، الذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية في العام 1967.

* تم احتساب عدد الوحدات السكنية اإلضافية في الضفة الغربية وقطاع غزة من خالل مجموع عدد الوحدات السكنية لجميع المحافظات في كل منطقة.

عرض المساكن

ال توجد في فلسـطين بيانات رسـمية حول الوحدات السـكنية المعروضة للبيع أو التي يتم إنشـاؤها سـنوياً. لذلك، يتم اسـتخدام معدالت 
النمـو فـي أعـداد ومسـاحات الوحـدات السـكنية المرخصـة لتقديـر المخـزون اإلضافي من الوحدات السـكنية خـالل فترة زمنيـة محددة. 
تشـير أحـدث البيانـات المتاحـة مـن خـالل الجهـاز المركـزي لإلحصاء الفلسـطيني في الجـدول 1-11 أن معـدل النمو السـنوي في عدد 
الوحـدات السـكنية المرخصـة بلـغ نحـو 3.3% مـا بيـن العاميـن 2014 و2019، وإذا افترضنا ثبات معدل النمو، فمـن المتوقع أن يتم 
ترخيـص 124,756 وحـدة سـكنية إضافيـة فـي الفتـرة 2020-2025. وهـذا يعنـي أن مجمـل الوحدات السـكنية المرخصـة والمتوقع 

ترخيصهـا فـي الفتـرة 2016-2025 بلـغ نحـو 199,192 وحـدة سـكنية، وهـو أقـل من الطلب الفعلـي الذي تم تقديره سـابقاً.

مــن المهــم اإلشــارة هنــا أن هــذا التقديــر يشــوبه بعــض العيــوب؛ ألن الحصــول علــى ترخيــص لوحــدة ســكنية خــالل ســنة معينــة ال يعنــي أنــه ســيتم 
بناؤهــا خــالل تلــك الســنة، كمــا أن العديــد مــن الوحــدات الســكنية يتــم بناؤهــا مــن دون الحصــول علــى ترخيــص مــن الجهــات المختصــة، وخاصــة 

فــي المناطــق خــارج المخطــط الهيكلــي للمــدن والقــرى، فضــالً عــن جميــع هــذه التقديــرات )الطلــب والعــرض( مبنيــة علــى فرضيــات مبســطة.

جدول 1-11: عدد ومساحة الوحدات السكنية المرخصة،  282019-2014

متوسط المساحة )متر مربع(مساحة )ألف متر مربع(العددالسنة
201415,7142,887.3183.7
201516,4172,893.8176.3
201620,6623,720.8180.1
201716,9382,821.2166.6
201818,3252,971.2162.1
201918,5112,951.5159.4

حسابات فريق البحث بناء على نتائج تعداد عام للسكان والمساكن والمنشآت في فلسطين 2017.  26
عدد السكان المقدر في فلسطين منتصف العام حسب المحافظة، 1997-2026، مصدر سابق.  27

  bit.ly/3vis9aH :جداول المساكن. الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  28

https://bit.ly/3vis9aH
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2. سوق العمل29

توجــد ثالثــة مؤشــرات رئيســية تحــدد عــدد العامليــن فــي االقتصــاد، وهــي: عــدد الســكان فــي ســن العمــل، ونســبة المشــاركة فــي 
ــة. ويتحــدد دور العمــال فــي النشــاط االقتصــادي مــن خــالل مؤشــرات خاصــة  ــة بيــن القــوى العامل ســوق العمــل، ونســبة البطال
بــرأس المــال البشــري الــذي يملكونــه، وحجــم رأس المــال المــادي المتــاح لهــم الســتخدامه فــي عمليــة اإلنتــاج، وطبيعــة المؤسســات 
التــي لهــا تأثيــر مباشــر وغيــر مباشــر فــي العمليــة اإلنتاجيــة. بــكل تأكيــد، ينعكــس واقــع االقتصــاد الكلــي والظــروف السياســية فــي 
فلســطين علــى أوضــاع ســوق العمــل. وبشــكل عــام، نالحــظ ارتفاعــاً فــي معــدل نمــو الســكان فــي ســن العمــل؛ مــا يــؤدي إلــى 

ارتفــاع معــدالت البطالــة لعــدم قــدرة الســوق المحلــي علــى اســتيعاب الزيــادة فــي عــدد الســكان فــي ســن العمــل.

يعانــي ســوق العمــل الفلســطيني مــن فجــوة كبيــرة بيــن مؤشــري الطلــب والعــرض علــى العمالــة ولصالــح العــرض؛ ذلــك يعود بشــكل 
رئيســي إلــى عــدم قــدرة االقتصــاد المحلــي، مــن خــالل النمــو فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي، علــى توليــد فــرص عمــل تســتوعب 
الزيــادة الســنوية فــي األيــدي العاملــة،30 بســبب المعيقــات التــي يضعهــا االحتــالل اإلســرائيلي علــى االقتصــاد فــي كل مــن الضفــة 
الغربيــة وقطــاع غــزة، إضافــة إلــى مجموعــة مــن التحديــات الذاتيــة فــي االقتصــاد، مثــل: ســيطرة قطــاع الخدمــات علــى األنشــطة 
االقتصاديــة، وضعــف بيئــة االســتثمار. وبشــكل إجمالــي، يســتوعب النشــاط االقتصــادي المحلــي 56.9% فقــط مــن القــوى العاملــة، 

بينمــا يعمــل حوالــي 18.9% منهــم فــي االقتصــاد اإلســرائيلي، فيمــا يعانــي حوالــي 24.2% مــن القــوى العاملــة مــن البطالــة.

2-1 القوى العاملة ونسبة المشاركة

بلــغ عــدد ســكان فلســطين خــالل الربــع الثانــي مــن العــام 2022 نحــو 5.34 مليــون نســمة، كمــا هــو موضــح الشــكل 2-1. أمــا 
ــع  ــد بلغــت 3,325.5 ألــف شــخص، وتضــم، حســب تعريــف الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، جمي ــوة البشــرية، فق الق
األفــراد الذيــن تزيــد أعمارهــم علــى 15 ســنة. أّمــا القــوى العاملــة، التــي تمثــل عــدد األشــخاص العامليــن والعاطليــن عــن العمــل 
ــد شــهدت انخفاضــاً فــي  ــة(، فق )تشــمل األفــراد المســتعدين للعمــل وقامــوا بالبحــث عــن العمــل خــالل األســابيع األربعــة الماضي
الربــع الثانــي مــن العــام 2022 بنحــو 0.9% )حوالــي 14.0 ألــف شــخص( مقارنــة بالربــع الســابق. فــي المقابــل، شــهدت ارتفاعــاً 
بنســبة 6.7% مقارنــة بالربــع المناظــر لــه مــن العــام 2021، لتصــل إلــى حوالــي 1,474.6 ألــف شــخص. هــذا، وقــد انعكــس 
االنخفــاض فــي القــوى العاملــة بشــكل ســلبي علــى نســبة المشــاركة )نســبة القــوى العاملــة إلــى القــوة البشــرية(؛ إذ بلغــت فــي الربــع 
الثانــي مــن العــام 2022 نحــو 44.3% علــى مســتوى فلســطين، بانخفــاض قــدره 0.7 نقطــة مئويــة عــن الربــع الســابق، مقابــل 
ــوة  ــرات الق ــن متغي ــة بي ــح الشــكل 2-1 العالق ــام 2021. يوّض ــن الع ــع المناظــر م ــة عــن الرب ــدار 1.6 نقطــة مئوي ــاع بمق ارتف

البشــرية وعــدد العامليــن مــع عــدد الســكان الكلــي نهايــة الربــع الثانــي مــن العــام 2022.

شكل 2-1: عدد السكان والقوة البشرية وعدد العاملين في فلسطين
 خالل الربع الثاني 2022 )ألف شخص(

5,274,992 عدد السكان 
5,338.7

القوة البشرية 
3,325.5

القوى العاملة
1,474.6

عدد العاملين
1,113.6

مصدر األرقام في هذا القسم: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني )2022(. مسح القوى العاملة، رام هللا- فلسطين.  29
30 Flassbeck, Heiner; Kaczmarczyk, Patrick & Paetz, Michael )2018(. Macroeconomic Structure, Financial Markets, and the Financing of 

Government Activity: Lessons for Palestine. Ramallah: Palestine Economic Policy Research Institute )MAS(. 
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2-2 توزيع العمالة

ــة، و25.2% فــي  ــة الغربي ــع الثانــي مــن العــام 2022 حســب مــكان العمــل بيــن 55.9% فــي الضف ــون فــي الرب تــوزع العامل
ــل(.  ــح عم ــون تصاري ــم ال يحمل ــل، 21% منه ــف عام ــو 204.4 أل ــتعمرات )نح ــرائيل والمس ــي إس ــزة، و18.9% ف قطــاع غ
ــي  ــام )18.8% ف ــاع الع ــي القط ــوا ف ــد عمل ــي ق ــع الثان ــي الرب ــن ف ــن العاملي ــو 19.3% م ــإّن نح ــل، ف ــاع العم ــب قط ــا حس أّم
الربــع الســابق(، و59.1% فــي القطــاع الخــاص )60.2% فــي الربــع الســابق(، وحوالــي 21.6% فــي إســرائيل والمســتعمرات 
والقطاعــات األخــرى )21.0% فــي الربــع الســابق(.31 تركــز العاملــون فــي الضفــة الغربيــة فــي القطــاع الخــاص بنســبة %58.4 
مــن إجمالــي العامليــن، مقابــل 14.9% للقطــاع العــام. أمــا فــي قطــاع غــزة، فبلغــت نســبة العامليــن فــي القطــاع الخــاص نحــو 

ــام )انظــر الشــكل 2-2(. ــل 32.4% للقطــاع الع 61.1%، مقاب

شكل 2-2: التوزيع النسبي للعاملين حسب مكان العمل وحسب القطاع
 في الربع الثاني من العام 2022 )%(

19.3, قطاع عام
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59.1, قطاع خاص
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21.6, غيرها 18.9, إسرائيل والمستعمرات
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شــهد عــدد العامليــن فــي فلســطين ارتفاعــاً طفيفــاً بنحــو 0.5% )حوالــي 5,300 عامــل( بيــن الربعيــن المتالحقيــن، ليصــل إلــى 
1,113.6 ألــف عامــل. يعــود ســبب هــذا االرتفــاع، بشــكل رئيســي، إلــى ارتفــاع عــدد العامليــن فــي إســرائيل والمســتعمرات بمقــدار 
ــا  ــبة 1.0%(، بينم ــل )بنس ــدار 2,900 عام ــزة بمق ــي قطــاع غ ــن ف ــدد العاملي ــع ع ــا ارتف ــبة 3.0%(، كم ــل )بنس 6,100 عام

انخفــض عــدد العامليــن فــي الضفــة الغربيــة بشــكل طفيــف، بمقــدار 3,700 عامــل )بنســبة %0.6(.

ــة  ــطة االقتصادي ــض األنش ــي بع ــاً ف ــام 2022 انخفاض ــن الع ــي م ــع الثان ــالل الرب ــة خ ــة الغربي ــي الضف ــن ف ــدد العاملي ــهد ع ش
مقارنــة بالربــع الســابق، وكان االنخفــاض األكبــر فــي عــدد العامليــن فــي نشــاط البنــاء والتشــييد بنســبة 8.9%، تليــه أنشــطة النقــل 
والتخزيــن واالتصــاالت، بنســبة 4.5%، كمــا انخفــض عــدد العامليــن فــي نشــاط التجــارة بنســبة 1.8%. فــي المقابــل، شــهد بعــض 
األنشــطة االقتصاديــة ارتفاعــاً فــي عــدد العامليــن خــالل الربــع الثانــي 2022 مقارنــة بالربــع الســابق، وقــد كان االرتفــاع األكبــر 
فــي عــدد العامليــن فــي نشــاط الزراعــة بنســبة 7.2%، يليــه نشــاط الصناعــة بنســبة 1.9%، ثــم أنشــطة الخدمــات بنســبة %1.4. 
أمــا فــي قطــاع غــزة، فــكان االنخفــاض األكبــر فــي عــدد العامليــن فــي نشــاط الزراعــة بنســبة 12%، يليــه نشــاط البنــاء والتشــييد 
ــي كل مــن  ــن ف ــع عــدد العاملي ــل، ارتف ــي المقاب ــي نشــاط الصناعــة بنســبة 6%. ف ــن ف بنســبة 10%، كمــا انخفــض عــدد العاملي
أنشــطة النقــل والتخزيــن واالتصــاالت، وأنشــطة التجــارة والمطاعــم والفنــادق بنســبة 9% و4% علــى الترتيــب، كمــا ارتفــع عــدد 

العالميــن فــي أنشــطة الخدمــات بنســبة %3.

يظهــر الجــدول 2-1، أن 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 )16.3% فــي الضفــة، مقابــل 7.2% فــي القطــاع(، يقابلــه 
ارتفــاع نســبة التشــغيل فــي قطــاع الخدمــات فــي قطــاع غــزة )51.0% فــي القطــاع، مقابــل 35.6% فــي الضفــة(. كمــا تشــير 
األرقــام إلــى التدنــي الكبيــر فــي نســبة العامليــن فــي البنــاء والتشــييد فــي قطــاع غــزة )نحــو 5.0%(، 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(.
تشمل القطاعات األخرى المؤسسات األهلية، والمؤسسات غير الهادفة إلى الربح.  31
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جدول 2-1: التوزيع النسبي للعاملين في فلسطين )ال يشمل العاملين في إسرائيل والمستعمرات( 
حسب التوزيع الجغرافي والنشاط االقتصادي في الربع األول 2022 والربع الثاني 2022 )%(

النشاط االقتصادي
فلسطين قطاع غزةالضفة الغربية

الربع األول 
2022

الربع الثاني 
2022

الربع األول 
2022

الربع الثاني 
2022

الربع األول 
2022

الربع الثاني 
2022

6.46.97.26.36.66.7الزراعة والصيد والحراجة
15.916.37.77.213.413.5المحاجر والصناعة التحويلية

13.212.15.65.010.99.9البناء والتشييد
24.524.221.722.323.723.6التجارة والمطاعم والفنادق

5.14.97.68.25.95.9النقل والتخزين واالتصاالت
34.935.650.251.039.540.4الخدمات وغيرها

100.0100.0100.0100.0100.0100.0المجموع

بخصــوص العمالــة الفلســطينية فــي إســرائيل والمســتعمرات، فقــد كان االرتفــاع األكبــر فــي عــدد العامليــن فــي أنشــطة التجــارة 
والمطاعــم والفنــادق بنســبة 27.1%، يليــه نشــاط الزراعــة بنســبة 9.7%. كمــا ارتفــع عــدد العامليــن فــي أنشــطة الخدمــات بنســبة 
5.5%. فــي حيــن كان االنخفــاض األكبــر فــي عــدد العامليــن فــي نشــاط الصناعــة بنســبة 5.8%، تليــه أنشــطة النقــل والتخزيــن 

واالتصــاالت بنســبة 4.9%، كمــا انخفــض عــدد العامليــن فــي نشــاط البنــاء والتشــييد بنســبة 1.2% )انظــر الشــكل 3-2(.

شكل 2-3: أعداد العاملين الفلسطينيين في إسرائيل والمستعمرات خالل
 الربع األول 2022 والربع الثاني 2022 حسب النشاط االقتصادي )عامل(

10,315

24,839

108,408

33,259

7,578

26,102

9,402

26,368

109,763

26,163

7,972

24,732

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

الزراعة والصيد والحراجة محاجر وصناعة تحويلية البناء والتشييد التجارة والمطاعم والفنادق تالنقل والتخزين واالتصاال خدمات وغيرها

2022الربع الثاني  2022الربع األول 

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 الثانــي مــن العــام 2022 بمقــدار 
ــن  ــل والتخزي ــة وأنشــطة النق ــاط الصناع ــن نش ــي كل م ــن ف ــبة العاملي ــض نس ــا انخف ــابق، كم ــع الس ــن الرب ــة ع 2.2 نقطــة مئوي
ــن فــي كل مــن  ــل، ارتفعــت نســبة العاملي ــى الترتيــب. فــي المقاب ــة عل ــة و0.3 نقطــة مئوي ــدار 1.1 نقطــة مئوي واالتصــاالت بمق
أنشــطة الخدمــات، وأنشــطة التجــارة والمطاعــم والفنــادق ونشــاط الزراعــة بمقــدار 0.3 نقطــة مئويــة، و3.3 نقطــة مئويــة، و0.3 

نقطــة مئويــة علــى الترتيــب )انظــر الشــكل 4-2(.

أمــا توزيــع العامليــن حســب الحالــة العمليــة، فنالحــظ انخفاضــاً فــي عــدد العامليــن الذيــن يعملــون مــن دون أجــر بمقــدار %2.7 
)حوالــي 900 عامــل( بيــن الربعيــن الثانــي مــن العــام 2022 واألول مــن العــام 2022، وانخفاضــاً فــي عــدد العامليــن لحســابهم 
ــدار  ــن بأجــر بمق ــي ألفــي عامــل(، بينمــا ارتفعــت نســبة العاملي ــدار 1.1% )حوال الخــاص )صاحــب عمــل ويعمــل لحســابه( بمق
0.3% )حوالــي 2.1 ألــف عامــل( خــالل الفتــرة نفســها، علمــاً أن العامليــن بأجــر يشــكلون نحــو 75.8% مــن إجمالــي العامليــن، 

مقابــل 20.4% للعامليــن لحســابهم الخــاص، و3.8% للعامليــن مــن دون أجــر.
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شكل 2-4: التوزيع النسبي للعاملين الفلسطينيين في إسرائيل والمستعمرات في
الربع األول 2022 والربع الثاني 2022 حسب النشاط االقتصادي )%(
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الزراعة والصيد والحراجة محاجر وصناعة تحويلية البناء والتشييد التجارة والمطاعم والفنادق تالنقل والتخزين واالتصاال خدمات وغيرها

2022الربع األول  2022الربع الثاني 

2-3 البطالة

شـهد معـدل البطالـة فـي فلسـطين خـالل الربـع الثانـي مـن العـام 2022 انخفاضاً مقـداره 1.2 نقطـة مئوية مقارنـة بالربع 
األول مـن العـام 2022، وانخفاضـاً بمقـدار 2.2 نقطـة مئويـة مقارنـة بالربـع المناظـر مـن العـام 2021، ليصـل إلـى 

24.2% )انظـر الجـدول 2-2(. 

شـهد معـدل البطالـة فـي الضفـة الغربيـة انخفاضـاً بمقـدار 0.1 نقطـة مئويـة فـي الربـع الثانـي مـن العـام 2022 مقارنـة بالربـع 
األول مـن العـام 2022، وانخفاضـاً بمقـدار3.1 نقطـة مئويـة مقارنـة بالربـع المناظر من العام 2021. كما شـهد معـدل البطالة 
فـي قطـاع غـزة انخفاضـاً بمقـدار 2.5 نقطـة مئويـة فـي الربـع الثاني من العـام 2022، مقارنـة بالربع األول مـن العام 2022، 
وانخفاضـاً بمقـدار 0.6 نقطـة مئويـة عـن الربـع المناظـر مـن العام السـابق. ومن المالحظ مـن الجدول 2-2 تباين معـدل البطالة 

مـا بيـن الضفـة الغربية وقطـاع غزة.

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

الربع الثاني 2022الربع األول 2022الربع الثاني 2021المنطقة/ الجنس

الضفة الغربية

14.311.111.8ذكور

28.525.422.0إناث

16.913.913.8المجموع

قطاع غزة

39.241.138.2ذكور

64.065.665.1إناث

44.746.644.1المجموع

فلسطين
22.621.420.7ذكور

42.340.637.8إناث

26.425.424.2المجموع
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أما أبرز خصائص البطالة في فلسطين في الربع الثاني من العام 2022، فهي:

إن البطالــة متركــزة، بشــكل خــاص، بيــن الشــباب؛ إذ بلــغ معدلهــا فــي الفئــة العمريــة )15-19 ســنة( نحــو 34.9%، أمــا فــي . 	
الفئــة العمريــة )20-24 ســنة( فبلــغ نحــو 36.4%، وذلــك بالمقارنــة مــع 11.2% للفئــة العمريــة )45-49 ســنة(، و%9.6 
للفئــة العمريــة )50 ســنة فمــا فــوق(.32 وهــذا يــدل علــى أن 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 أن 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 70.2%، بينمــا بلغــت نســبة الذكــور العامليــن فــي قطــاع الخدمــات نحــو %28.0.33

ــغ 	.  ــاث؛ إذ بل ــدى اإلن ــم ل ــاع مســتوى التعلي ــع مــع ارتف ــم فــي أوســاط الذكــور، بينمــا ترتف ــاع التعلي ــة مــع ارتف  تنخفــض البطال
معــدل البطالــة لــدى الذكــور الحاصليــن علــى تعليــم ابتدائــي نحــو 25.3%، ونحــو 18.0% للذكــور الحاصليــن علــى تعليــم 
دبلــوم متوســط فأعلــى، مقابــل 3.0% لإلنــاث الحاصــالت علــى تعليــم ابتدائــي، و43.6% لإلنــاث الحاصــالت علــى تعليــم 
دبلــوم متوســط فأعلــى. يمكــن تفســير ذلــك باالرتفــاع الكبيــر فــي نســبة مشــاركة اإلنــاث المتعلمــات فــي ســوق العمــل )التــي تنمو 
بمعــدل أعلــى مــن معــدل تزايــد الطلــب علــى اإلنــاث فــي ســوق العمــل( مقارنــة بالذكــور )راجــع الصنــدوق رقــم 1 فــي العــدد 
51 مــن المراقــب، الــذي يوضــح أن ارتفــاع بطالــة اإلنــاث المتعلمــات مقارنــة بغيــر المتعلمــات ليــس بســبب تعليمهــن، ولكــن 

بســبب االرتفــاع الكبيــر فــي نســبة مشــاركتهن فــي ســوق العمــل(.

2-4 األجور

بلــغ متوســط األجــر اليومــي للعامليــن الفلســطينيين كافــة خــالل الربــع الثانــي مــن العــام 2022 نحــو 143.2 شــيكل مقارنــة بـــ 
140.9 شــيكل خــالل الربــع األول مــن العــام 2022. 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 47.4% مــن . 	
مســتواه فــي الضفــة الغربيــة. كمــا تتســع الفجــوة أكثــر عنــد أخــذ األجــر الوســيط عوضــاً عــن المتوســط؛ فاألجــر الوســيط لــه 
داللــة أفضــل مــن المتوســط؛ ألنـّـه 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 47.4% مــن مســتواه فــي الضفــة، فــإّن 

وســيط األجــر فــي القطــاع يبلــغ 33.7% فقــط مــن وســيط األجــر فــي الضفــة )انظــر الجــدول 3-2(.
متوســط أجــر العامليــن فــي الضفــة والقطــاع مــن جهــة، ومتوســط أجــر العامليــن فــي إســرائيل والمســتعمرات مــن جهــة أخــرى. . 	

إذ تُشــير األرقــام فــي الجــدول 2-3 إلــى أن متوســط أجــر العامليــن اليومــي فــي إســرائيل والمســتعمرات )271.5 شــيكل( يعــادل 
ضعفــي متوســط أجــر العامليــن فــي الضفــة )118.0 شــيكل(، وخمســة أضعــاف أجــر العامليــن فــي القطــاع )55.9 شــيكل(.

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

األجر الوسيط اليوميمتوسط األجر اليوميمكان العمل

118.0103.8الضفة الغربية

55.935.0قطاع غزة

271.5250.0إسرائيل والمستعمرات

143.2115.4المجموع

من أجل معلومات أكثر عن بطالة الشباب، راجع الصندوق »مسح انتقال الشباب من التعليم إلى سوق العمل« في العدد 46 من المراقب االقتصادي.  32
من أجل معلومات أكثر، راجع الصندوق )اإلناث في سوق العمل الفلسطيني: لماذا مشاركتهن متدنية وبطالتهن أعلى؟( في العدد 51 من المراقب االقتصادي.  33
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شكل 2-5: متوسط ووسيط األجر اليومي للمستخدمين معلومي األجر
في فلسطين حسب الربع لألعوام 2015-2022 )شيكل(
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شيكل

مــن جانــب آخــر، يتفــاوت األجــر اليومــي حســب النشــاط االقتصــادي مــا بيــن العامليــن فــي الضفــة والقطــاع مــن جانــب، ومــا بيــن 
العامليــن فــي الضفــة والقطــاع مــع العامليــن فــي إســرائيل والمســتعمرات مــن جانــب آخــر؛ إذ نالحــظ كمــا أشــرنا ســابقاً ارتفــاع 
متوســط األجــر اليومــي لكافــة األنشــطة للعامليــن فــي إســرائيل والمســتعمرات مقارنــة بمتوســط األجــر اليومــي فــي الســوق المحلــي. 

وهــذا، بــدوره، انعكــس علــى تفضيــل العمالــة الفلســطينية النــزوع إلــى العمــل فــي إســرائيل والمســتعمرات )انظــر الشــكل 6-2(.

شكل 2-6: متوسط األجر اليومي بالشيكل للمستخدمين معلومي األجر
حسب النشاط االقتصادي خالل الربع الثاني 2022 )شيكل(
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قطاع غزة الضفة الغربية إسرائيل والمستعمرات

65% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون من دون عقد عمل 

تشـير البيانـات الربعيـة لمسـح القـوى العاملـة إلـى أن نسـبة المسـتخدمين بأجـر فـي القطاع الخـاص الذيـن يعملون مـن دون عقد عمل 
خـالل الربـع الثانـي مـن العـام 2022 بلغـت نحـو 65%، فيمـا يحصـل 24% مـن المسـتخدمين بأجـر فـي القطاع الخـاص فقط على 
مسـاهمة فـي تمويـل التقاعـد/ مكافـأة نهايـة الخدمـة خـالل الفتـرة نفسـها، فـي حيـن بلغت نسـبة النسـاء الحاصـالت على إجـازة أمومة 
مدفوعـة األجـر فقـط 47%. تدلـل هـذه النسـب علـى ضعـف تطبيـق القطـاع الخـاص لبنـود قانـون العمـل الفلسـطيني فيمـا يخـص 
اإلجـازات مدفوعـة األجـر، ومكافـأة نهايـة الخدمـة وغيرهمـا مـن الحقوق. هـذا، بدوره، يبـرز أهمية تفعيـل الدور الرقابي فـي متابعة 

تطبيـق بنـود قانـون العمل فـي القطـاع الخاص.
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2-5 الحد األدنى لألجور

قـررت الحكومـة الفلسـطينية فـي العـام 2021 رفـع الحد األدنى لألجور في فلسـطين بنسـبة 29.6% ليصبح 1,880 شـيكالً شـهرياً 
بـدالً مـن 1,450 شـيكالً، واألجـر اليومـي لعمـال المياومـة بـ 85 شـيكالً بـدالً من 65 شـيكالً، واألجر األدنى بالسـاعة بمقدار 10.5 
شـيكل بـدالً مـن 8.5 شـيكل. ودخلـت هـذه التعديـالت حيـز التنفيـذ مطلـع العـام 2022. تشـير البيانات الربعيـة الصادرة عـن الجهاز 
المركـزي لإلحصـاء الفلسـطيني، إلـى أن نسـبة المسـتخدمين بأجـر الذيـن يتقاضـون أقل من الحـد األدنى لألجور في القطـاع الخاص، 
بلغـت نحـو 41.0% نهايـة الربـع الثانـي مـن العـام 2022، بمتوسـط أجر بلغ حوالـي 948.0 شـيكالً. يتفاوت االلتـزام بتطبيق الحد 
األدنـى لألجـور حسـب المنطقـة، فقـد بلغـت نسـبة المسـتخدمين بأجـر الذيـن يتقاضـون أجـراً شـهرياً أقل من الحـد األدنـى لألجور في 
الضفـة الغربيـة نحـو20.0 %، بمتوسـط أجـر بلـغ 1,412شـيكالً، أمـا فـي قطـاع غـزة، فقـد بلغـت نسـبة المسـتخدمين بأجـر الذيـن 

يتقاضـون أجـراً شـهرياً أقـل مـن الحـد األدنـى لألجور 88.0%، بمتوسـط أجر 710 شـواكل.

مـن جانـب آخـر، يتفـاوت االلتـزام بتطبيـق الحـد األدنـى لألجـور حسـب القطاعـات االقتصاديـة؛ حيـث يسـتحوذ قطاع الخدمـات على 
نحـو 31% مـن العامليـن الذيـن يتقاضـون أقـل من الحد األدنى لألجر الشـهري، يليه قطـاع التجارة والمطاعم والفنادق الذي يسـتحوذ 
علـى 29%. بالتالـي، يجـب قيـاس مـدى نجاعـة تطبيـق قـرار الحـد األدنـى لألجـور فـي فلسـطين باالعتمـاد علـى ثالثـة مؤشـرات 

رئيسـية: درجـة االلتـزام بتطبيـق القـرار، وأثـر زيـادة األجـور الدنيـا فـي التشـغيل، وأثر زيـادة األجور فـي األسـعار والتضخم. 

إن تحسـين االلتزام بالحد األدنى لألجور سيحسـن، بدوره، نسـبياً من المسـتوى المعيشـي لألسـر الفلسـطينية، فبحسـب إحصاءات مسح 
اسـتهالك وإنفـاق األسـر الصـادر عـن الجهـاز المركـزي لإلحصـاء الفلسـطيني، يبلـغ متوسـط اإلنفـاق الشـهري لعائلـة مكونـة مـن 5 
أفـراد فـي فلسـطين حوالـي 934.9 دينـار أردنـي؛ أي مـا يقـارب ضعفي الحد األدنـى لألجور، وهذا، بـدوره، يعكس الفجوة الواسـعة 

مـا بيـن متوسـط الحـد األدنـى لألجور الشـهري، والمسـتوى المقبـول لضمان حياة كريمة لألسـرة الفلسـطينية.
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3. المالية العامة34

3-1 اإليرادات العامة 

شــهد الربــع الثانــي مــن العــام 2022 ارتفــاع إيــرادات المقاصــة بنســبة 5.6%، و10.3%، مقارنــة بالربــع الســابق والمناظــر علــى 
الترتيــب، لتبلــغ حوالــي 2.6 مليــار شــيكل، ولتشــكل مــا يقــارب 63% مــن إجمالــي اإليــرادات العامــة خــالل هــذا الربــع. فيمــا انخفضت 
إيــرادات الجبايــة المحليــة بنســبة 26.2% مقارنــة بالربــع الســابق، إال أنهــا ارتفعــت بنســبة 15.6% مقارنــة بالربــع المناظــر، لتبلــغ 
حوالــي 1.3 مليــار شــيكل )انظــر الشــكل 3-1(. وقــد جــاءت هــذه التطــورات انعكاســاً الســتمرار التعافــي االقتصــادي خــالل الفتــرة 
نفســها. أمــا المنــح والمســاعدات الخارجيــة فقــد بلغــت خــالل الربــع الثانــي مــن العــام 2022 حوالــي 202.5 مليــون شــيكل، مقارنــة بـــ 

59.8 مليــون شــيكل خــالل الربــع الســابق، ونحــو 210.1 مليــون شــيكل خــالل الربــع المناظــر )انظــر الجــدول 1-3(. 

شكل 3-1: هيكل اإليرادات العامة )مليون شيكل(
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جدول 3-1: المنح والمساعدات الخارجية المقدمة إلى الحكومة الفلسطينية )مليون شيكل(

البيان 
20212022

الربع 
األول

الربع 
الثاني

الربع 
الثالث

الربع 
الرابع 

الربع 
األول

الربع 
الثاني

097.6450019.9122.6لدعم الموازنة
00031516.30منح عربية

097.641853.6122.5من الدول األخرى 
35.2112.511016639.979.9التمويل التطويري

35.2210.1114.5666.259.8202.5إجمالي المنح والمساعدات

ــة، بلــغ صافــي اإليــرادات العامــة والمنــح المتحصلــة خــالل الربــع الثانــي 2022 حوالــي 3.9 مليــار شــيكل،  فــي المحصل
مقارنــة بحوالــي 4.1 مليــار شــيكل خــالل الربــع الســابق، وحوالــي 3.6 مليــار شــيكل خــالل الربــع المناظــر.35 وشــكلت نحــو 
87.1% مــن اإلنفــاق العــام المســتحق علــى الحكومــة خــالل هــذا الربــع )أســاس االلتــزام(، مقارنــة بنحــو 102.4% خــالل 

الربــع الســابق، و80.8% خــالل الربــع المناظــر. 

مصـدر البيانـات فـي هـذا الجـزء هـو: وزارة الماليـة، التقاريـر الماليـة الشـهرية للعـام 2022: العمليـات الماليـة – اإليـرادات والنفقات ومصـادر التمويل )حزيـران، 2022(. وهـي بيانات أولية   34
قابلـة للتعديـل والتنقيح.

ال بد من اإلشارة إلى أن حجم اإلرجاعات الضريبية خالل الربع الثاني 2022 بلغ نحو 219.1 مليون شيكل مقارنة بنحو 177.6 مليون شيكل خالل الربع السابق، و69.7 مليون شيكل   35
خالل الربع المناظر.
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3-2 النفقات العامة 

ــابق  ــع الس ــة بالرب ــبة 12.2%، و23.9% مقارن ــام 2022 بنس ــن الع ــي م ــع الثان ــالل الرب ــي خ ــام الفعل ــاق الع ــض اإلنف انخف
والمناظــر علــى الترتيــب، ليبلــغ حوالــي 3 مليــار شــيكل. وفــي الســياق ذاتــه، انخفضــت فاتــورة األجــور والرواتــب وفقــاً لألســاس 
النقــدي بنســبة 31.9%، و27.5% مقارنــة بالربــع الســابق والمناظــر علــى الترتيــب، لتبلــغ حوالــي 1.3 مليــار شــيكل. وعلــى 
ــا انخفضــت بنســبة  ــع الســابق، إال أنه ــة بالرب ــة بنســبة 18% مقارن ــر األجــور الفعلي ــات غي ــد ارتفعــت نفق ــك، فق العكــس مــن ذل
26.7% مقارنــة بالربــع المناظــر، لتبلــغ حوالــي 1.2 مليــار شــيكل. وقــد بلــغ بنــد صافــي اإلقــراض خــالل هــذا الربــع حوالــي 
298.8 مليــون شــيكل، مقارنــة بقيمــة 334.3 مليــون شــيكل خــالل الربــع الســابق. أمــا حجــم اإلنفــاق التطويــري الفعلــي، فقــد 
ارتفــع بنســبة 89.4%، و17.5%، مقارنــة بالربــع الســابق والمناظــر علــى الترتيــب، ليبلــغ حوالــي 125 مليــون شــيكل )انظــر 
الشــكل 3-2(. وفــي هــذا اإلطــار، فــإن حجــم اإلنفــاق المســتحق علــى )أســاس االلتــزام( قــد بلــغ حوالــي 4.5 مليــار شــيكل خــالل 

الربــع الثانــي 2022؛ مــا يعنــي أن الحكومــة اســتطاعت دفــع نحــو 66.7% مــن إجمالــي اإلنفــاق المســتحق عليهــا.

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 الثانــي 2022، إلــى فائــض فــي الرصيــد الكلــي 
ــى أســاس  ــا عل ــي االســمي.36 أم ــج المحل ــن النات ــا نســبته 5.9% م ــار شــيكل، أو م ــي 0.9 ملي ــة بحوال ــح والمســاعدات الخارجي ــد المن بع
االلتــزام، فقــد حقــق هــذا الرصيــد عجــزاً بحوالــي 0.4 مليــار شــيكل، أو مــا يعــادل 2.8% مــن الناتــج المحلــي االســمي )انظــر الشــكل 3-3(. 

شكل 3-3: الرصيد الكلي بعد المنح والمساعدات نسبة إلى إجمالي الناتج المحلي االسمي )%(
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أساس االلتزام األساس النقدي

تجدر اإلشارة إلى أن بيانات الناتج المحلي اإلجمالي هي بيانات أولية، وهي عرضة للتنقيح والتعديل.  36
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3-4 المتأخرات الحكومية

بلغــت المتأخــرات المترتبــة علــى الحكومــة خــالل الربــع الثانــي مــن العــام 2022 حوالــي 1,521.5 مليــون شــيكل، منهــا 719.2 
مليــون شــيكل متأخــرات األجــور والرواتــب، وحوالــي 650.3 مليــون شــيكل متأخــرات نفقــات غيــر األجــور، وحوالــي 95.4 
مليــون شــيكل متأخــرات النفقــات التطويريــة، ومتأخــرات المدفوعــات المخصصــة بقيمــة 41.6 مليــون شــيكل، وأخيــراً متأخــرات 
اإلرجاعــات الضريبيــة بمــا يقــارب 15 مليــون شــيكل. وفــي المقابــل، اســتطاعت الحكومــة خــالل هــذا الربــع ســداد حوالــي 446.5 

مليــون شــيكل مــن متأخــرات ســابقة )انظــر الجــدول 2-3(.

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

البيان
20212022

الربع الثانيالربع األولالربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

90.0100.42683.242.315إرجاعات ضريبية

789.3106.1186.6278.218.4719.2األجور والرواتب

658.7417.5685.3503.3333.9650.3نفقات غير األجور 

68.669.355.43567.995.4النفقات التطويرية

107.57.3146.746.6232.141.6مدفوعات مخصصة

1,741.1700.61,100.0946.3694.61,521.5إجمالي المتأخرات

263.7314393.6419.8560.8446.5دفعات متأخرات عن سنوات سابقة

1,477.4386.6706.4526.5133.81,075.0صافي المتأخرات

3-5 الدين العام الحكومي

انخفــض الديــن العــام الحكومــي مقومــاً بالــدوالر نهايــة الربــع الثانــي مــن العــام 2022، بنســبة 4.4%، و5.3% مقارنــة بالربــع 
الســابق والمناظــر علــى الترتيــب، ليبلــغ حوالــي 3.5 مليــار دوالر )تعــادل نحــو 12.1 مليــار شــيكل(، ُمَشــِكّالً حوالــي 18.4% مــن 
الناتــج المحلــي اإلجمالــي االســمي؛ إذ انخفــض الديــن الحكومــي المحلــي بنحــو 6.5%، و7.7% خــالل نفــس فتــرة المقارنــة، ليبلــغ 
حوالــي 2.2 مليــار دوالر.37 فــي حيــن اســتقر الديــن الحكومــي الخارجــي عنــد مســتوى الربــع الســابق والمناظــر، البالــغ حوالــي 
1.3 مليــار دوالر. وقــد بلغــت فوائــد الديــن المدفوعــة خــالل هــذا الربــع حوالــي 54.6 مليــون شــيكل، منهــا 54.2 مليــون شــيكل 
فوائــد مدفوعــة علــى الديــن المحلــي، ومــا يقــارب 0.4 مليــون شــيكل فوائــد مدفوعــة علــى الديــن الخارجــي )انظــر الجــدول 3-3(.

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

البيان
20212022

الربع الثانيالربع األولالربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

2,231.12,384.92,471.12,528.52,3532,201.1الدين الحكومي المحلي

2,1712,323.32,408.82,464.12,289.82,143.2  المصارف 

60.161.662.364.463.257.9  مؤسسات عامة 

1,314.41,317.51,322.81,319.61,315.91,305.1الدين الحكومي الخارجي

3,545.53,702.43,793.93,848.13,668.93,506.2الدين العام الحكومي

18.4%18.7%21.3%22.0%21.0%20.9%نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي االسمي

37  تجدر اإلشارة إلى أن هذه النسب تختلف عند احتساب األرقام بالشيكل، نتيجة أثر التغير في سعر الصرف.
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تحت المجهر: االقتطاعات من إيرادات المقاصة

ــوال  ــن أم ــرائيلية م ــات اإلس ــات واالقتطاع ــا الخصوم ــن أهمه ــدة، م ــة عدي ــات مالي ــات ومعيق ــطينية تحدي ــة الفلس ــه الحكوم تواج
ــدل  ــوم إســرائيل باقتطــاع مــا نســبته 3% شــهرياً مــن المقاصــة ب ــة المتاحــة لهــا؛ إذ تق ــي تســتنزف المــوارد المالي المقاصــة، الت
عمولــة تحصيــل. كمــا تقــوم باقتطــاع مبالــغ تخــص اســتهالك الكهربــاء والمــاء والتحويــالت الطبيــة وغيرهــا. وتقــوم كذلــك أيضــاً، 
باحتجــاز مبالــغ أخــرى كعقوبــات لقيــام الحكومــة بدفــع رواتــب وأجــور أســر الشــهداء واألســرى. وفيمــا يلــي تفاصيــل لهــذه البنــود:

رسوم التحصيل

وفقــاً التفاقيــة أو برتوكــول باريــس االقتصــادي، يقــوم الجانــب اإلســرائيلي بخصــم عمولــة بنســبة 3% بــدل تحصيــل إيــرادات المقاصة 
الفلســطينية، وقــد بلــغ حجــم هــذه الرســوم خــالل النصــف األول مــن العــام الحالــي حوالــي 165.5 مليــون شــيكل )انظــر الشــكل 1(.

شكل 1: إيرادات المقاصة ورسوم التحصيل )مليون شيكل(
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إيرادات المقاصة المستحقة بعد الخصم رسوم تحصيل

المصدر: وزارة المالية، التقارير الشهرية، حزيران 2022.

االقتطاعات من المقاصة

ــرادات المقاصــة خــالل النصــف األول مــن العــام 2022؛ إذ  ــارب 769.2 مليــون شــيكل مــن إي ــام الجانــب اإلســرائيلي باقتطــاع مــا يق ق
شــكلت هــذه االقتطاعــات حوالــي 14.4% مــن إجمالــي إيــرادات المقاصــة المســتحقة خــالل هــذه الفتــرة. وقــد شــكلت اقتطاعــات اســتهالك 
ــاء نحــو 8.1% مــن إجمالــي إيــرادات المقاصــة وبقيمــة 431.6 مليــون شــيكل، تليهــا اقتطاعــات اســتهالك المــاء بنســبة %3.3،  الكهرب
ــون شــيكل،  ــا يعــادل 88.3 ملي ــة والمستشــفيات بنحــو 1.7%، بم ــالت الطبي ــم اقتطاعــات التحوي ــون شــيكل، ومــن ث وبقيمــة 178.4 ملي
وميــاه الصــرف الصحــي بنســبة 1%، وبمــا يقــارب 53.3 مليــون شــيكل، واقتطاعــات أخــرى بنحــو 17.6 مليــون شــيكل )انظــر الشــكل 2(.

شكل 2: االقتطاعات من المقاصة )مليون شيكل(
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إيرادات المقاصة المحجوزة

بلغــت قيمــة إيــرادات المقاصــة المحجــوزة مــن قبــل الجانــب اإلســرائيلي حوالــي 298.9 مليــون شــيكل خــالل النصــف األول مــن 
العــام 2022، وبمعــدل شــهري يقــارب 49.8 مليــون شــيكل. ويظهــر الجــدول 1 تفاصيــل االقتطاعــات مــن إيــرادات المقاصــة. 
ــق برســوم  ــا يتعل ــبياً، خاصــة فيم ــرة نس ــغ كبي ــا إســرائيل تشــكل مبال ــوم به ــي تق ــات أن حجــم االقتطاعــات الت ــذه البيان ــر ه تظه

التحصيــل والمبالــغ المحجــوزة؛ إذ يمكــن لهــذه المبالــغ أن تســهم فــي ســد فجــوة كبيــرة مــن العجــز لــدى الحكومــة الفلســطينية.

جدول 1: تفاصيل االقتطاعات من إيرادات المقاصة )مليون شيكل(

الربع األول 
2022

الربع الثاني 
2022

النصف األول 
2022

2,680.12,818.75,498.8إيرادات المقاصة المستحقة
80.784.8165.5رسوم تحصيل )%3(

390.3379769.3االقتطاعات من المقاصة، بدل:
212.6219.1431.7 كهرباء

99.778.7178.4 ماء
24.32953.3 مياه الصرف الصحي

43.744.688.3 مستشفيات 
107.617.6 أخرى

149.4149.4298.8إيرادات المقاصة المحجوزة
المصدر: وزارة المالية، التقارير الشهرية، حزيران 2022.

تم إعداد هذا الصندوق من قبل سلطة النقد الفلسطينية.
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4. القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي

4-1 القطاع المصرفي38

يعمــل فــي فلســطين 13 مصرفــاً، منهــا 7 مصــارف محليــة )3 منهــا إســالمية(، بعــدد فــروع بلــغ 248 فرعــاً ومكتبــاً، منهــا 208 
فــي الضفــة الغربيــة و40 فــي قطــاع غــزة. و6 مصــارف وافــدة جميعهــا مصــارف تقليديــة بإجمالــي عــدد فــروع بلــغ 130 فرعــاً 

ومكتبــاً، منهــا 113 فــي الضفــة الغربيــة و17 فرعــاً ومكتبــاً تعمــل فــي قطــاع غــزة. 

ــودات/  ــة الموج ــع قيم ــى تراج ــام 2022، إل ــن الع ــي م ــع الثان ــة الرب ــي نهاي ــا ف ــارف كم ــة للمص ــة المجمع ــات الميزاني ــير بيان تش
المطلوبــات للمصــارف مقارنــة بالربــع الســابق بمعــدل 2.7%. والجديــر ذكــره، أن هــذا التراجــع، جــاء نتيجــة لالرتفــاع الحاصــل فــي 
ســعر صــرف الــدوالر مقابــل الشــيكل، بمعــدل 9.1% فــي نهايــة الفتــرة،39 الــذي انعكــس علــى شــكل تراجعــات أو انخفــاض فــي النمــو 
الحقيقــي لمعظــم بنــود الميزانيــة المجمعــة، خاصــة تلــك التــي يشــكل الشــيكل نســبة كبيــرة منهــا؛ إذ تشــكل عملــة الشــيكل مــا يقــارب 
40% مــن موجــودات القطــاع المصرفــي، و35% مــن التزاماتــه. فعنــد تحييــد أثــر ســعر الصــرف يتضــح أن هنــاك نمــواً فــي إجمالــي 
الموجــودات/ المطلوبــات بمعــدل 0.7% خــالل الفتــرة نفســها. أمــا علــى المســتوى الســنوي، فتشــير البيانــات إلــى زيــادة موجــودات/ 

مطلوبــات المصــارف بمعــدل 2.9%؛ إذ ســجل معظــم بنــود الميزانيــة المجمعــة نمــواً خــالل الفتــرة نفســها )انظــر الجــدول 1-4(. 

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

البيان*
20212022

الربع الثانيالربع األولالربع الرابع الربع الثالثالربع الثاني
20,624.421,321.621,673.021,807.521,218.1إجمالي األصول

10,350.710,473.710,747.210,834.610,635.1التسهيالت االئتمانية المباشرة
5,387.25,469.05,876.95,743.25,433.0األرصدة لدى سلطة النقد والمصارف
1,430.01,456.01,492.11,481.61,474.4محفظة األوراق المالية واالستثمارات

2,307.22,785.22,497.32,640.02,504.7النقدية والمعادن الثمينة
1,149.41,137.71,059.51,108.11,170.8الموجودات األخرى

20,624.421,321.621,673.021,807.521,218.1إجمالي الخصوم
15,726.516,224.616,518.116,610.316,242.2ودائع العمالء **

1,994.02,062.62,107.52,158.02,177.9حقوق الملكية
1,372.71,455.51,500.11,499.51,242.3أرصدة سلطة النقد والمصارف 

537.1543.3536.2515.0511.8المطلوبات األخرى
994.11,035.61,011.11,024.71,043.8المخصصات واالهتالك

* البنود في الجدول هي باإلجمالي )تشمل المخصصات(.

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

4-1-1 التسهيالت االئتمانية

تراجعــت التســهيالت االئتمانيــة بمعــدل 1.8% خــالل الربــع الثانــي 2022 مقارنــة بالربــع الســابق، لتصــل إلــى حوالــي 10.6 
ــادة نتيجــة  ــد جــاءت هــذه الزي ــدل 2.7%، وق ــواً بمع ــام الســابق فســجلت نم ــة مــن الع ــرة المماثل ــة بالفت ــا مقارن ــار دوالر. أم ملي
لالرتفــاع الملحــوظ فــي االئتمــان الممنــوح للقطــاع الخــاص، وبنحــو 6.0%، ليتجــاوز 8.5 مليــار دوالر. فــي المقابــل، انخفــض 
االئتمــان الممنــوح للقطــاع العــام فــي الفتــرة نفســها بحوالــي 8.4%، ليبلــغ حوالــي 2.1 مليــار دوالر. وقــد بقيــت حصــة التســهيالت 

االئتمانيــة إلــى ودائــع الجمهــور مســتقرة عنــد نحــو 65% كمــا هــي فــي األربــاع الســابقة. 
38  مصدر البيانات في هذا القسم: سلطة النقد الفلسطينية )حزيران 2022(. الميزانية المجمعة للمصارف، قائمة األرباح والخسائر، وقاعدة بيانات سلطة النقد.

39  يمثل سعر الصرف في نهاية الفترة، والبالغ 3.464 شيكل/دوالر في نهاية الربع الثاني 2022 مقارنة بحوالي 3.175 شيكل/دوالر في نهاية الربع األول من العام نفسه، وهي الفترة التي 
يتم االعتماد عليها عند تقويم بنود الميزانية المجمعة بالعمالت المختلفة إلى الدوالر. 
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تشــير البيانــات إلــى أن النمــو فــي االئتمــان المقــدم إلــى القطــاع الخــاص جــاء مدفوعــاً بشــكل رئيســي بزيادتــه لقطــاع العقــارات 
واإلنشــاءات، وقطــاع التعديــن والصناعــة، وقطــاع التجــارة، إضافــة إلــى ارتفــاع الطلــب علــى القــروض االســتهالكية؛ إذ تشــكل 
ــاع  ــل قط ــرى مث ــات أخ ــهدت قطاع ــل، ش ــي المقاب ــاص. ف ــاع الخ ــهيالت القط ــن تس ــي 69% م ــةً حوال ــات مجتمع ــذه القطاع ه
الخدمــات وتمويــل االســتثمار باألســهم، إضافــة إلــى قطــاع الزراعــة والثــروة الحيوانيــة، تراجعــاٍت متفاوتــة خــالل الفتــرة نفســها، 
فــي حيــن بقــي قطــاع تمويــل الســيارات مســتقراً عنــد حوالــي 3.7% مــن إجمالــي المحفظــة االئتمانيــة )انظــر الجــدول 2-4(. 

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

التغير 
السنوي التغير الربعي

2022 2021 البند
الربع الثاني الربع األول الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني

%8.4- %7.0- 2,132.7 2,293.4 2,466.9 2,374.3 2,327.6 القطاع العام
%9.7 %0.8- 2,011.3 2,027.5 1,905.3 1,849.9 1,833.2 العقارات واإلنشاءات
%10.0 %1.2- 601.1 608.3 565.8 550.8 546.3 التعدين والصناعة
%10.4 %0.9 1,744.4 1,728.8 1709.8 1,676.9 1,579.9 التجارة
%0.8- %2.6 1,098.4 1,070.1 1,008.9 1,046.5 1,107.3 الخدمات
%0.1 %5.7- 391.5 414.9 415.5 398.9 391.1 تمويل شراء السيارات

%10.7 %1.1 1,497.2 1,481.3 1,425.6 1,396.8 1,352.4 تمويل السلع االستهالكية
%4.5- %4.3- 1,158.7 1,210.3 1,249.6 1,179.6 1,212.9 أخرى في القطاع الخاص*
%2.7 -1.8% 10,635.1 10,834.6 10,747.2 10,473.7 10,350.7 المجموع

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

ومــن ناحيــة أخــرى، تراجــع االئتمــان الممنــوح بعملتــي الشــيكل والدينــار؛ إذ تراجــع االئتمــان بعملــة الشــيكل بحوالــي %3.8 
ــي %2.6  ــار فتراجعــت بحوال ــة الدين ــا التســهيالت الممنوحــة بعمل ــار دوالر. أم ــغ نحــو 4.8 ملي ــع المناظــر، ليبل ــة بالرب مقارن
علــى المســتوى الســنوي لتبلــغ 1.3 مليــار دوالر. وعلــى العكــس مــن ذلــك، فقــد ارتفــع االئتمــان الممنــوح بعملــة الــدوالر بحوالــي 
ــى  ــة عل ــة الغربي ــه، اســتحوذت محافظــات الضف ــي الســياق ذات ــار دوالر. وف ــرة نفســها، ليتجــاوز 4.3 ملي 12.8% خــالل الفت
ــزة  ــاع غ ــات قط ــا محافظ ــار دوالر. أم ــة 9.7 ملي ــا(، وبقيم ــي 91% منه ــة )حوال ــهيالت الممنوح ــن التس ــى م ــة العظم الغالبي
فحصلــت علــى حوالــي 9% مــن إجمالــي التســهيالت، وبقيمــة لــم تتجــاوز مليــار دوالر خــالل الفتــرة نفســها )انظــر الشــكل 1-4(.

شكل 4-1: إجمالي التسهيالت االئتمانية المباشرة )مليون دوالر(
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4-1-2 القروض المتعثرة

ــي 444.6 مليــون دوالر، متراجعــة بنحــو %2.4  ــع الثانــي مــن العــام 2022 حوال ــة الرب ــرة نهاي بلغــت قيمــة القــروض المتعث
عــن مســتواها فــي الربــع الســابق، مقابــل نموهــا بمعــدل 1.3% عــن مســتواها فــي الربــع المناظــر، إال أن نســبتها مــن إجمالــي 

ــد 4.2% )انظــر الشــكل 2-4(.  ــاً عن التســهيالت الممنوحــة بقيــت مســتقرة تقريب



35

وعلــى مســتوى هيــكل القــروض المتعثــرة، تشــير البيانــات إلــى تراجــع فــي قيمــة القــروض التــي تزيــد فيهــا فتــرة التعثــر عــن الســنة، 
بحوالــي 4% مقارنــة بالربــع الســابق، لتصــل إلــى 332.2 مليــون دوالر. كمــا تراجعــت قيمــة القــروض المتعثــرة التــي مضــى علــى 
تعثرهــا ســتة أشــهر بمعــدل 5%، لتبلــغ 58.7 مليــون دوالر. فــي المقابــل، ارتفعــت قيمــة القــروض التــي مضــى علــى تعثرهــا أكثــر 
مــن ســتة أشــهر وأقــل مــن ســنة بمعــدل 11%، لتصــل إلــى 53.7 مليــون دوالر نهايــة الربــع الثانــي مــن العــام 2022. أمــا معــدالت 
التعثــر تبعــاً للقطاعــات االقتصاديــة، فتظهــر البيانــات ارتفــاع نســب التعثــر بشــكل طفيــف لقطاعــات الصناعــة والتعديــن، وقطاع الســياحة 
والمطاعــم، إضافــة إلــى قطــاع الخدمــات، وتمويــل شــراء الســيارات. فــي حيــن تراجعــت نســب التعثــر لقطاعــات أخــرى، أهمهــا: قطــاع 

العقــارات واإلنشــاءات، وقطــاع التجــارة، وقطــاع الزراعــة والثــروة الحيوانيــة، إضافــة إلــى قطــاع تمويــل الســلع االســتهالكية. 

شكل 4-2: اتجاهات القروض المتعثرة 
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4-1-3 األرصدة لدى سلطة النقد والمصارف 

ارتفعـت أرصـدة سـلطة النقـد والمصـارف نهايـة الربـع الثانـي مـن العـام 2022 بشـكل طفيـف، وبمعـدل 0.9% مقارنـة بالربـع 
المناظـر، لتصـل قيمتهـا إلـى 5.4 مليـار دوالر، توزعـت بين أرصدة لدى المصارف في الخارج بنسـبة 58%، وأرصدة لدى سـلطة 
النقـد بحوالـي 35%، فـي حيـن لـم تتجـاوز حصـة األرصـدة البينيـة بيـن المصـارف 7%. وتشـير بيانـات الميزانية المجمعـة إلى أن 
هـذا االرتفـاع المتواضـع فـي قيمـة األرصـدة جـاء مدفوعـاً بشـكل أساسـي بزيـادة قيمـة األرصدة لـدى المصـارف في الخـارج بمعدل 
1.9%، لتبلـغ 3.1 مليـار دوالر، إضافـة إلـى زيـادة األرصـدة لـدى سـلطة النقـد بحوالـي 2.8% لتصـل إلـى 1.9 مليـار دوالر. في 

المقابـل، تراجعـت قيمـة األرصـدة البينيـة بيـن المصـارف بمعـدل 14.8%، لتبلغ 372.1 مليـون دوالر. 

شكل 4-3: هيكل أرصدة سلطة النقد والمصارف )مليون دوالر(
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4-1-4 النقدية والمعادن الثمينة

ســجل بنــد النقديــة لــدى المصــارف العاملــة فــي فلســطين حوالــي 2.5 مليــار دوالر فــي نهايــة الربــع الثانــي مــن العــام 2022، 
وشــكلت عملــة الشــيكل جــزءاً كبيــراً منهــا )73%(. وتشــير البيانــات إلــى نمــو هــذا البنــد خــالل الربــع الحالــي بمعــدل %8.6 
مقارنــة بالربــع المناظــر، علــى الرغــم مــن ترحيــل مــا يقــارب 11 مليــار شــيكل مــن فائــض الشــيكل خــالل النصــف األول مــن 
العــام 2022 مقارنــة بنحــو 9 مليــار شــيكل فــي الفتــرة المناظــرة مــن العــام الســابق. ومــع ذلــك، فقــد بلغــت قيمــة فائــض الشــيكل 

المتراكــم لــدى المصــارف العاملــة فــي فلســطين حوالــي 5.1 مليــار شــيكل حتــى نهايــة شــهر حزيــران مــن العــام 2022.

4-1-5 ودائع العمالء

تشــكل ودائــع العمــالء حوالــي 77% مــن إجمالــي التزامــات القطــاع المصرفــي. وخــالل الربــع الثانــي مــن العــام 2022، ارتفعــت 
الودائــع بنحــو 3.3% مقارنــة بالربــع المناظــر، لتصــل إلــى 16.2 مليــار دوالر. توزعــت بيــن ودائــع القطــاع العــام بقيمــة 635.0 
مليــون دوالر، مرتفعــة بنســبة 30.1% مقارنــة بالربــع المناظــر، وودائــع القطــاع الخــاص بقيمــة 15.6 مليــار دوالر، مرتفعــة 
بحوالــي 2.4% خــالل الفتــرة نفســها. كمــا تشــير البيانــات إلــى ارتفــاع الودائــع بجميــع آجالهــا خــالل فتــرة الربــع الحالــي مقارنــة 
بالربــع المناظــر، باســتثناء الودائــع ألجــل التــي بقيــت مســتقرة عنــد حوالــي 4.5 مليــار دوالر؛ إذ ارتفعــت الودائــع الجاريــة بمعــدل 
5%، لتبلــغ 6.2 مليــار دوالر، كمــا ازدادت ودائــع التوفيــر بمعــدل 4.5%، لتصــل إلــى 5.5 مليــار دوالر. وعلــى الرغــم مــن 
هــذه التغيــرات، فــإن الهيــكل العــام للودائــع بقــي مســتقراً، مــع بقــاء ســيطرة الودائــع الجاريــة علــى 38% مــن ودائــع العمــالء، فــي 

حيــن شــكلت ودائــع التوفيــر حوالــي 34% منهــا، والودائــع اآلجلــة حوالــي 28% مــن إجمالــي ودائــع العمــالء.

ــة  ــاً بمعــدل 3.0% مقارن ــدوالر ســجلت تراجع ــة ال ــع بعمل ــداع، يتضــح أن الودائ ــة اإلي ــوع عمل ــاً لن ــع وفق ــكل الودائ ــل هي وبتحلي
بالربــع المناظــر، لتبلــغ 6.1 مليــار دوالر. فــي المقابــل، ارتفعــت قيمــة الودائــع بالشــيكل بمعــدل 12.4%، لتبلــغ 6.2 مليــار دوالر، 

مشــكلة النصيــب األكبــر مــن ودائــع العمــالء، وبمــا يعــادل 38.0% منهــا. 

الجديــر بالذكــر، أن هــذه التغيــرات قــد تعــود إلــى زيــادة أعــداد العامليــن فــي إســرائيل منــذ بدايــة العــام، الذيــن وصــل عددهــم إلــى 
حوالــي 210 آالف عامــل، ويتقاضــون أجورهــم بعملــة الشــيكل، إضافــة إلــى بعــض عمليــات المضاربــة، وتحويــل بعــض الودائــع 
بالعمــالت المختلفــة لعملــة الشــيكل؛ لالســتفادة مــن التذبــذب فــي أســعار الصــرف، وجنــي األربــاح الســريعة. أمــا الودائــع بالدينــار 

األردنــي فبقيــت مســتقرة، كمــا هــي قبــل عــام، عنــد حوالــي 3.5 مليــار دوالر )انظــر الشــكل 4-4(.

أمــا جغرافيــاً، فتســيطر الضفــة الغربيــة علــى حوالــي 91% مــن ودائــع العمــالء، بقيمــة 14.7 مليــار دوالر، مــع تركــز 53% منهــا فــي محافظــات 
رام هللا والبيــرة ونابلــس. أمــا قيمــة الودائــع فــي محافظــات قطــاع غــزة فشــكلت حوالــي 9% مــن ودائــع العمــالء، بقيمــة 1.5 مليــار دوالر.

شكل 4-4: توزيع ودائع العمالء )مليون دوالر(
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4-1-6 أرباح المصارف 

حققــت المصــارف خــالل الربــع الثانــي 2022 دخــالً صافيــاً بعــد الضرائــب بلــغ 54.5 مليــون دوالر، مرتفعــاً بنحــو 3.8% مقارنــة 
بالربــع الســابق. وجــاء هــذا النمــو حصيلــة للزيــادة فــي إيــرادات القطــاع المصرفــي بمعــدل 3.4% مقارنــة بالربــع األول مــن العــام، 
ليبلــغ إجمالــي اإليــرادات 210.6 مليــون دوالر، متأثــرة بشــكل أساســي بنمــو الدخــل مــن الفوائــد. فــي المقابــل، ارتفعــت النفقــات خــالل 
الفتــرة نفســها، ولكــن بوتيــرة أقــل، لتبلــغ 156.2 مليــون دوالر، متأثــرة بزيــادة مختلــف بنــود النفقــات، ســواء نفقــات غيــر الفوائــد أو 
المخصصــات والضرائــب. وخــالل الشــهور الســتة األولــى مــن العــام 2022، ســجلت المصــارف صافــي ربــح بعــد الضرائــب بلــغ 
حوالــي 106.9 مليــون دوالر مقارنــة بحوالــي 89.1 مليــون دوالر فــي الفتــرة المناظــرة مــن العــام 2021 )انظــر الجــدول 4-3(. 

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

2022 2021
الربع الثاني الربع األول الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني الربع األول

210.6 203.6 200.1 192.6 192.5 183.4 اإليرادات
159.2 145.2 148.3 142.1 136.7 132.1 الدخل من الفوائد
51.4 58.4 51.8 50.5 55.8 51.3 الدخل من غير الفوائد
24.3 30.7 29.8 30.3 27.1 25.9   - العموالت
5.6 7.8 2.2 3.2 7.3 6.0   - أرباح وخسائر األدوات المالية 

21.5 19.9 19.8 17.0 21.4 19.5  - اإليرادات األخرى
156.2 151.1 157.1 146.3 158.7 128.1 النفقات
123.6 120.9 121.7 114.1 115.0 109.2 نفقات غير الفوائد
10.7 9.3 23.5 13.6 21.5 6.1 المخصصات
21.9 20.9 11.9 18.6 22.2 12.8 الضرائب
54.4 52.5 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 بعملتـي الـدوالر والدينـار خـالل الربـع الثانـي مـن العـام مقارنـة بالربـع السـابق؛ إذ ارتفـع 
متوسـط أسـعار الفائـدة علـى القـروض بالدينـار بحوالـي سـبع نقـاط أسـاس، لتبلـغ 6.34%، كمـا ارتفعت على القـروض بالدوالر بحوالي سـت 
نقـاط أسـاس، لتصـل إلـى 5.62%. أمـا أسـعار الفائـدة علـى القـروض بالشـيكل فسـجلت تراجعـاً خالل الفترة نفسـها، حوالي سـبع نقاط أسـاس 
لتبلـغ 6.74%، وهـي األعلـى مقارنـة بالعمـالت األخـرى. وفـي االتجـاه اآلخـر، تحركت متوسـطات أسـعار الفائدة علـى الودائـع بالدينار نفس 
اتجاههـا علـى القـروض، فارتفعـت لتبلـغ 2.01%، فـي حيـن تراجعـت أسـعار الفائـدة على الودائـع بالدوالر بشـكل طفيف لتبلـغ 2.08%، إال 
أن التراجـع األكبـر كان علـى أسـعار الفائـدة علـى الودائـع بعملـة الشـيكل، وبحوالـي 22 نقطـة أسـاس مقارنـة بالربع السـابق، لتبلـغ %6.74. 

أدت هـذه التغيـرات إلـى ارتفـاع هامـش الفائـدة )الفـرق بيـن معدالت الفائدة علـى اإلقراض واإليـداع( على جميع العمـالت ليصل إلى 
حوالـي 4.94 نقطـة علـى الشـيكل، و3.54 على الـدوالر، وحوالي 4.33 علـى الدينار األردني.

 جدول 4-4: متوسط الفوائد الدائنة والمدينة بالعمالت المختلفة

فوائد اإلقراض )%( فوائد اإليداع )%(
العملة

ر2 2022 ر1 2022 ر2 2021 ر2 2022 ر1 2022 ر2 2021

5.62 5.56 5.65 2.08 2.12 2.29 الدوالر
6.34 6.27 6.45 2.01 1.96 2.10 الدينار
6.74 6.81 6.78 1.80 2.02 2.28 الشيكل



38

4-1-8 حركة تداول الشيكات في فلسطين 

تراجــع عــدد الشــيكات المتداولــة فــي فلســطين خــالل الربــع الثانــي مــن العــام 2022، ليصــل إلــى 1,883,218 ورقــة، كمــا تراجعــت 
قيمتهــا اإلجماليــة بمعــدل 9.6% مقارنــة بالربــع الســابق، منخفضــة إلــى 5.6 مليــار دوالر. وعلــى المنــوال نفســه، تراجــع أيضــاً عــدد 
وقيمــة الشــيكات المعــادة خــالل الربــع الثانــي مقارنــة بالربــع الســابق بحوالــي 6.4% للعــدد، و6.8% للقيمــة، ليبلــغ عددهــا 179.1 
ألــف شــيك بقيمــة إجماليــة تجــاوزت 361 مليــون دوالر. وبذلــك، فقــد تجــاوز عــدد الشــيكات المتداولــة خــالل النصــف األول مــن العــام 
4 مالييــن شــيك، بقيمــة إجماليــة اقتربــت مــن 12 مليــار دوالر. أمــا الشــيكات المعــادة فبلغــت 371 ألــف شــيك بقيمــة 748.9 مليــون 
دوالر. وأدت هــذه التغيــرات إلــى ارتفــاع نســبة الشــيكات المعــادة إلــى الشــيكات المتداولــة خــالل الربــع الثانــي مــن العــام الحالــي إلــى 
6.4% مــن حيــث القيمــة، و9.5% مــن حيــث العــدد مقارنــة بحوالــي 6.2% و9.0% للقيمــة والعــدد علــى الترتيــب فــي الربــع الســابق.

شكل 4-5: نسبة قيمة الشيكات المعادة إلى قيمة الشيكات المتداولة
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4-1-9 شركات اإلقراض المتخصصة 

بلــغ عــدد شــركات اإلقــراض المرخصــة حتــى نهايــة النصــف األول مــن العــام 2022، 9 شــركات، تقــدم خدماتهــا التمويليــة مــن 
خــالل 95 فرعــاً موزعــة فــي محافظــات الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. كمــا توظــف هــذه الشــركات حوالــي 851 موظفــاً/ ة. وخــالل 

الربــع الثانــي، ارتفــع عــدد المقترضيــن بمعــدل 1.2% مقارنــة بالربــع الســابق، ليتجــاوز 67 ألــف مقتــرض، 33% منهــم إنــاث. 

ــابق،  ــع الس ــة بالرب ــو 1% مقارن ــا بنح ــا/ خصومه ــاع أصوله ــى ارتف ــراض  إل ــركات اإلق ــة لش ــة المجمع ــات المالي ــير البيان تش
ــروض  ــة الق ــاع محفظ ــي بارتف ــكل أساس ــرة بش ــون دوالر، متأث ــغ 356.8 ملي ــر، لتبل ــع المناظ ــة بالرب ــي 8.5% مقارن وبحوال

ــدول 5-4(.  ــر الج ــا( )انظ ــكل 66% منه ــي تش ــودات الت ــي الموج ــر ف ــون األكب ــة )المك التجاري

جدول 4-5: بيانات شركات اإلقراض المتخصصة

20212022

الربع الثاني*الربع األولالربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

247.3253.9265.0274.9287.0298.3إجمالي محفظة القروض )مليون دوالر(
210.0217.2227.6236.3247.8258.1الضفة الغربية	 
37.336.837.438.639.240.2قطاع غزة	 

65,79065,04165,25764,54165,42067,424عدد المقترضين النشطين
969695949595عدد الفروع والمكاتب

845835813805841851عدد الموظفين
*بيانات أولية قابلة للتعديل



39

ــدل %4.0  ــراض، بمع ــة مــن شــركات اإلق ــة المقدم ــي المحفظــة االئتماني ــي إجمال ــادة ف ــى اســتمرار الزي ــات إل ــا تشــير البيان كم
ــي كل  ــون دوالر؛ إذ ارتفعــت ف ــى 298.3 ملي ــع المناظــر، لتصــل إل ــة بالرب ــي 17.5% مقارن ــع الســابق، وبحوال ــة بالرب مقارن
مــن الضفــة الغربيــة بمعــدل 4.2% لتبلــغ 258.1 مليــون دوالر مســتحوذة علــى الجــزء األكبــر مــن إجمالــي المحفظــة وبحوالــي 
87% منهــا. أمــا محفظــة القــروض فــي قطــاع غــزة، فشــهدت نمــواً متواضعــاً لتســجل 40.2 مليــون دوالر )13% فقــط مــن 
إجمالــي المحفظــة(. وبتحليــل المحفظــة تبعــاً للقطاعــات االقتصاديــة، يتبيــن زيــادة القــروض الممنوحــة لكافــة القطاعــات االقتصاديــة 
ــي المحفظــة،  ــن إجمال ــن 80% م ــر م ــى أكث ــة تســتحوذ عل ــره، أن 4 قطاعــات اقتصادي ــر ذك ــتثناء قطــاع الســياحة. والجدي باس
وهــي: القطــاع العقــاري، والقطــاع التجــاري، والقطــاع االســتهالكي، والقطــاع الزراعــي، فــي حيــن شــكلت القطاعــات االقتصاديــة 

األخــرى حوالــي 20% مــن المحفظــة، وتشــمل: قطــاع الصناعــة، وقطــاع الخدمــات، وقطــاع الســياحة. 

4-2 القطاع المالي غير المصرفي

4-2-1 قطاع األوراق المالية 

أُغلــق مؤشــر القــدس عنــد حاجــز 666.8 نقطــة مــع نهايــة الربــع الثانــي مــن العــام 2022، مســجالً ارتفاعــاً بنســبة 9% عــن 
إغالقــه نهايــة الربــع الســابق )الربــع األول 2022، 613.8 نقطــة(، و24% عــن إغالقــه نهايــة الربــع المناظــر مــن العــام الســابق 

)الربــع الثانــي 2021، 539.9 نقطــة(.

مــن جهــة أخــرى، شــهدت القيمــة الســوقية ألســهم الشــركات المدرجــة فــي بورصــة فلســطين فــي نهايــة الربــع الثانــي مــن العــام 
ــي 4.7  ــى حوال ــع المناظــر، لتصــل إل ــة الرب ــةً بنهاي ــع الســابق، و21% مقارن ــة بالرب ــدار 6% مقارن 2022 نمــواً ملحوظــاً بمق
مليــار دوالر، وهــذا يعــادل مــا نســبته حوالــي 26% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي باألســعار الجاريــة )ارتفــاع بمــا يقــارب 4 نقــاط 

مئويــة مقارنــةً بالربــع المناظــر(.

شــهد إجمالــي عــدد األســهم المتداولــة وقيمهــا فــي بورصــة فلســطين مــع نهايــة الربــع الثانــي مــن العــام 2022 ارتفاعــاً حــاداً بنســبة 
180% و119% علــى التوالــي، مقارنــة بنهايــة الربــع الســابق للعــام نفســه )الربــع األول 2022(، ومقارنــة بالربــع المناظــر مــن 
العــام الســابق )الربــع الثانــي 2021(. يالحــظ ارتفــاع عــدد األســهم المتداولــة وقيمهــا بنســبة 107% و102% علــى التوالــي، 
ويعــزى هــذا االرتفــاع الملحــوظ فــي أنشــطة التــداول إلــى تنفيــذ صفقــة، بتاريــخ 23 أيــار/ مايــو 2022، هــي األكبــر فــي تاريــخ 
بورصــة فلســطين؛ حيــث قامــت شــركة فلســطين للتنميــة واالســتثمار )باديكــو( مــن خــالل إحــدى أذرعهــا لالســتثمارات الماليــة 
بشــراء 42.2 مليــون ســهم مــن أســهمها المتداولــة بقيمــة 51 مليــون دوالر، ونفــذت الصفقــة علــى ســعر 1.2 دوالر للســهم. كمــا 
بلــغ إجمالــي عــدد المتعامليــن فــي بورصــة فلســطين 68,582 متعامــالً فــي نهايــة الربــع الثانــي مــن العــام 2022، حوالــي %5 

منهــم مــن المتعامليــن األجانــب، غالبيتهــم مــن األردن.

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

الربع الثاني 2022الربع األول 2022الربع الثاني 2021البيان

49.936.9103.3عدد األسهم المتداولة )مليون سهم(
90.083.0182.0قيمة األسهم المتداولة )مليون دوالر(

3,926.44,467.14,744.9القيمة السوقية )مليون دوالر(

8,6617,15910,680عدد الصفقات
606260عدد جلسات التداول

القيمة السوقية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي 
26.3%24.8%21.8%)باألسعار الجارية( *

* تم استخدام الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية للعام 2021؛ ألن القيمة السوقية لألسهم المتداولة هي باألسعار الجارية.
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شكل 4-6: توزيع القيمة السوقية ألسهم البورصة وفقاً لصفة المتعامل
 كما هي في نهاية الربع الثاني 2022 )مليون دوالر(

أطراف ذوي عالقة  
400.1
8.4%

أفراد 
1,235.6

26.0%

جهات حكومية  
453.8
9.6%

شركات 
2,051.8

43.2%
صناديق استثمار 

180.1
3.8%

بنوك  
325.5
6.9%

شركات تأمين  
98.0
2.1%

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

يوضــح الشــكل 4-6 أعــاله صفــة المتعامليــن فــي البورصــة تبعــاً لحصصهــم النســبية مــن القيمــة الســوقية للتعامــالت نهايــة الربــع 
ــغ إجمالــي  ــي 26%. كمــا بل الثانــي 2022، ويتّضــح أن حصــة الشــركات بلغــت 43%، فــي حيــن بلغــت حصــة األفــراد حوال
عــدد المســاهمين فــي الشــركات المدرجــة فــي بورصــة فلســطين 63,640 مســاهماً فــي نهايــة الربــع الثانــي مــن العــام 2022، 
حوالــي 84% منهــم فــي الضفــة الغربيــة، و16% فــي قطــاع غــزة. كمــا يالحــظ أن مشــاركة الذكــور أعلــى مــن اإلنــاث فــي قطــاع 

األوراق الماليــة فــي كل مــن الضفــة والقطــاع.

4-2-2 قطاع التأجير التمويلي 

بلــغ عــدد شــركات التأجيــر التمويلــي المرخصــة مــن قبــل هيئــة ســوق المــال 8 شــركات فــي نهايــة الربــع الثانــي مــن العــام 2022. وبلغــت 
قيمــة إجمالــي اســتثمار العقــود المســجلة لــدى الهيئــة حوالــي 32 مليــون دوالر مــن خــالل 655 عقــداً، وذلــك مــع نهايــة الربــع الثانــي مــن 
العــام 2022، وهــذا يمثــل انخفاضــاً بنســبة 10% و4% فــي قيمــة وعــدد العقــود علــى التوالــي مقارنــةً بالربــع الســابق )الربــع األول 2022(. 
وبالمقارنــة بالربــع المناظــر )الربــع الثانــي 2021(، يالحــظ ارتفــاع قيمــة وعــدد العقــود بنســبة 25% و32% علــى التوالــي، ويعــزى االرتفــاع 

مــا بيــن الربعيــن المتناظريــن إلــى قيــام بعــض شــركات التأجيــر التمويلــي بتنفيــذ حمــالت تســويقية ومجموعــة مــن العــروض التنافســية.

جدول 4-7: إجمالي عدد وقيمة عقود التأجير التمويلي

الربع الثاني 2022الربع األول 2022الربع الثاني 2021الوصف
498680655عدد عقود التأجير التمويلي )عقد(

25.335.131.7قيمة عقود التأجير التمويلي )مليون دوالر(

مــع نهايــة الربــع الثانــي مــن العــام 2022، مــا زال هنــاك تركيــز عــاٍل فــي عــدد عقــود التأجيــر التمويلــي فــي مدينــة رام هللا بنســبة %35، 
تليهــا مدينتــا نابلــس والخليــل بنســبة 14% و11% علــى التوالــي. ومــن المالحــظ أن هنــاك اســتقراراً فــي توزيــع هــذه النســب بيــن المــدن 

علــى مــدار الســنوات الســابقة؛ نتيجــة عوامــل تتعلــق بهيكليــة االقتصــاد، وتركــز األعمــال فــي بعــض المحافظــات. )انظــر الشــكل 7-4(

مــن جهــة أخــرى، مــا زالــت المركبــات تســتحوذ علــى الحصــة األكبــر )60%( مــن محفظــة التأجيــر التمويلــي كمــا فــي نهايــة الربــع 
الثانــي 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 المركبــات ألغــراض تجاريــة والمعــدات الهندســية والشــاحنات والمركبــات الثقيلــة، فاســتحوذت 
علــى مــا نســبته 38%، وفيمــا يخــص المــال المنقــول )المعــدات وخطــوط اإلنتــاج وغيرهــا، بمــا ال يشــمل المركبــات( فبلغــت نســبتها %2. 
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شكل 4-7: التوزيع النسبي الجغرافي لعدد عقود التأجير التمويلي
 المسجلة كما هي في نهاية الربع الثاني 2022

34.8%

14.2%
10.9%10.8%

6.4%5.4%6.7%
3.6%2.5%

4.0%
0.7%
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4-2-3 قطاع التأمين 

بلــغ عــدد شــركات التأميــن المرخصــة مــن قبــل هيئــة ســوق رأس المــال 10 شــركات مــع نهايــة الربــع الثانــي مــن العــام 2022، اثنتــان 
منهــا تكافليتــان. كمــا بلــغ إجمالــي المحفظــة التأمينيــة )أقســاط التأميــن المكتتبــة( فــي نهايــة الربــع الثانــي مــن العــام 2022 مــا قيمتــه 
98 مليــون دوالر، وهــذا يمثــل انخفاضــاً بنســبة 12% مقارنــة بنهايــة الربــع الســابق، ويعــود هــذا االنخفــاض بيــن الربعيــن المتالحقيــن 
إلــى أن أغلــب وثائــق التأميــن يتــم تجديدهــا مــع بدايــة العــام )أي خــالل الربــع األول(، وارتفاعــاً بنســبة 14% مقارنــة بنهايــة الربــع 
ــة  ــة بنهاي ــي 58 مليــون دوالر انخفاضــاً بنســبة 1% مقارن ــدة للقطــاع والبالغــة حوال المناظــر، فيمــا شــهد صافــي التعويضــات المتكب
الربــع الســابق، وارتفاعــاً بنســبة 13% مقارنــة بنهايــة الربــع المناظــر. مــن جهــة أخــرى، بلــغ إجمالــي اســتثمارات شــركات التأميــن 

حوالــي 268 مليــون دوالر بانخفــاض نســبته 3% مقارنــةً بالربــع الســابق، وبارتفــاع نســبته 12% مقارنــةً بنهايــة الربــع المناظــر.

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

الربع الثاني 2022الربع األول 2022الربع الثاني 2021البيان

86.2111.097.9إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

71.888.782.5صافي األقساط المكتسبة

238.4276.7268.0إجمالي استثمارات شركات التأمين
51.258.657.8صافي التعويضات المتكبدة في قطاع التأمين

صافي األقساط المكتسبة/ إجمالي أقساط التأمين 
84.3%79.9%83.3%المكتتبة

70.1%66.0%71.3%صافي التعويضات المتكبدة/ صافي األقساط المكتسبة

يوضــح )الشــكل 4-8( أن محفظــة التأميــن مــا زالــت تَشــهد تركيــزاً كبيــراً لصالــح تأميــن المركبــات الــذي بلغــت نســبته 
حوالــي 65% مــن إجمالــي المحفظــة التأمينيــة فــي نهايــة الربــع الثانــي مــن العــام 2022، يليــه التأميــن الصحــي بنســبة 
12%. كمــا يالحــظ أن هنــاك تركــزاً كبيــراً فــي الحصــص الســوقية بيــن شــركات التأميــن؛ حيــث تســتحوذ 3 مــن أصــل 
10 شــركات عاملــة فــي القطــاع علــى حوالــي نصــف إجمالــي األقســاط المكتتبــة فــي قطــاع التأميــن الفلســطيني فــي نهايــة 

الربــع الثانــي مــن العــام 2022 )انظــر الشــكل 9-4(.
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شكل 4-8: توزيع المحفظة التأمينية حسب منتجات قطاع التأمين
 كما هي في نهاية الربع الثاني 2022

المركبات  
64.8%

العمال 
8.5% الصحي 

11.9%

تأمين المسؤولية المدنية 
1.4%

التامينات العامة 
االخرى 

2.3%

الحريق 
6.3%

بحري 
0.5%

هندسي
2.2% الحياة

2.1%
أخرى 
8.5%

شكل 4-9: توزيع المحفظة التأمينية وفقاً للشركات العاملة في فلسطين
 كما هي في نهاية الربع الثاني 2022

شركة المشرق للتأمين
11.6%

المجموعة االهلية للتامين
3.9%

شركة التأمين الوطنية
14.2%

شركة فلسطين للتأمين
16.3%

شركة تمكين للتأمين
7.9%

شركة التكافل للتأمين
14.9%

شركة ترست العالمية 
للتأمين
18.0%

الشركة العالمية 
المتحدة للتأمين

13.1%

شركة مت اليف 
اليكو
0.1%

هن شركة فلسطين لتأمين الر 
العقاري 
0.0%
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5. التنمية االجتماعية

تقرير تفريغ حزم الحرمان للحد من الفقر متعدد األبعاد

بيانات مؤشر الفقر متعدد األبعاد للعام 2022

يقــدم قســم التنميــة االجتماعيــة، فــي هــذا العــدد مــن المراقــب االقتصــادي واالجتماعــي، تلخيصــاً لتقريــر بعنــوان )تفريــغ حــزم 
الحرمــان للحــد مــن الفقــر متعــدد األبعــاد40( للعــام 2022. صــدر هــذا التقريــر عــن كل مــن برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي 
ــر المكــون مــن قســمين رئيســيين تحليــالت  ــدم التقري ــة. يق ــة االجتماعي ــر والتنمي ــادرة أكســفورد41 حــول الفق UNDP وعــن مب
جديــدة عــن تحديــث مؤشــر الفقــر العالمــي متعــدد األبعــاد للعــام 2022؛ حيــث يقــدم القســم األول فهمــاً ألنــواع الحرمــان المتداخلــة 
ــدد،  ــر المتع ــتويات الفق ــى مس ــي الضــوء عل ــر فيلق ــم اآلخ ــا القس ــات. أم ــددة القطاع ــة متع ــات مدمج ــر سياس ــى تطوي ــدف إل يه

وأنماطــه، مــن خــالل بيانــات مؤشــر الفقــر المتعــدد األبعــاد للعــام 2022.

 يســاعد مؤشــر الفقــر متعــدد األبعــاد صنــاع القــرار علــى انتهــاج القــرار، أو السياســة األمثــل؛ بهــدف التقليــل مــن الفقــر، النابعــة مــن 
التحليــل المعمــق لمســببات الحرمــان وأشــكاله، التــي يعانــي منهــا األفــراد والعائــالت. تتضمــن مجموعــة بيانــات مؤشــر الفقــر متعــدد 
األبعــاد أكثــر مــن 850 مجموعــة مــن 10 أنــواع مــن الحرمــان المقاســة، التــي يمكــن أن تعمــق فهــم نســيج الفقــر فــي البلــدان الناميــة. 

يختلــف تعريــف الفقــر بيــن األفــراد تبعــاً لعوامــل عديــدة، علــى ســبيل المثــال، قــد ال يُحــرم الشــخص الفقيــر فــي جــزء مــن العالــم بالطريقــة 
نفســها التــي يُحــرم بهــا الشــخص الفقيــر فــي مــكان آخــر. ففــي داخــل البلــد نفســه، قــد يعانــي الفقيــر فــي الريــف مــن حرمــان بســبب قلــة عــدد 
ســنوات الدراســة التــي تحصــل عليهــا، والحضــور إلــى المدرســة، وعــدم توفــر غــاز الطبــخ. بينمــا الفقيــر فــي المدينــة قــد يعانــي مــن قلــة 
عــدد ســنوات الدراســة، وعــدم توفــر المســكن، وقلــة الغــذاء المتوفــر. ويظهــر هــذه االختالفــات مؤشــر الفقــر المتعــدد األبعــاد، المعــروف 
علــى عكــس مؤشــر الفقــر النقــدي المرتبــط بمســتوى الدخــل، الــذي يقيــس القــدرة النقديــة لألفــراد فقــط للحصــول علــى احتياجاتهــم األساســية. 

ــة )Galvanization(42 لتقليــل  ــى توضيــح جهــود سياســة الجلفن ــة إل ــة فــي تقليــص الفقــر، إضاف يوضــح التقريــر دور الروابــط المتداخل
الحرمــان المتداخــل. وتشــمل أنــواع الحرمــان المتداخلــة الحرمــان المتداخــل الــذي يؤثــر فــي نفــس الشــخص أو العائلــة بشــكل متزامــن، الــذي 
يعنــي أن كليهمــا أو )جميعهــم( جــزء مــن وضــع الحرمــان الــذي يعانــي منــه شــخص معيــن، وهــو مــا ســمي »الملــف الشــخصي للفقــر«. أمــا 
حــزم الحرمــان فهــي أزواج، وثالثيــات، أو مجموعــات أكبــر مــن مســببات الحرمــان المتداخلــة التــي تشــكل وضــع الشــخص الــذي يعانــي 
الحرمــان أو جــزءاً منــه. علــى ســبيل المثــال، 80% مــن الفقــراء المحروميــن مــن ميــاه الشــرب هــم أيضــاً محرومــون مــن توفــر صــرف 
صحــي، والشــخص الــذي يعانــي مــن حرمــان مــن توفــر ميــاه الشــرب والصــرف الصحــي غالبــاً يعانــي مــن حرمــان علــى مســتوى مؤشــرات 
أخــرى. لذلــك، يوضــح مؤشــر الفقــر متعــدد األبعــاد ظــروف الفقــر، وكيــف تختلــف حســب الفئــات العمريــة، والمناطــق الريفيــة والحضريــة. 

يجيــب التقريــر عــن ســؤال رئيســي حــول أماكــن تواجــد أفقــر الفقــراء فــي العالــم. فهنالــك 4.1 مليــون فقير فــي 111 دولة ناميــة محرومون 
فــي جميــع المؤشــرات العشــرة لمؤشــر الفقــر متعــدد األبعــاد؛43 أي إنهــم محرومــون بنســبة 100%، يعيــش حوالــي 3.8 مليــون من هؤالء 
األشــخاص فــي أفريقيــا جنــوب الصحــراء، بمــا فــي ذلــك 910,000 فــي نيجيريــا و685,000 فــي النيجــر و615,000 فــي إثيوبيــا. 
مــن الالفــت للنظــر أن عــدد األشــخاص المحروميــن فــي جميــع المؤشــرات العشــرة أعلــى فــي الــدول العربيــة )214,000، غالبيتهــم فــي 
الســودان( مقارنــة بجنــوب آســيا )10,000، فــي باكســتان وأفغانســتان بالدرجــة األولــى(، علــى الرغــم مــن أن الــدول العربيــة فيهــا فقــط 
ُخمــس الســكان المتواجديــن فــي جنــوب آســيا. فــي أمريــكا الالتينيــة، ومنطقــة البحــر الكاريبــي، وهايتــي، أكبــر عــدد مــن النــاس فــي هــذه 
المجموعــة األشــد فقــراً )20,000(. بينمــا يبلــغ العــدد فــي شــرق آســيا، والمحيــط الهــادئ، وبابــوا غينيــا الجديــدة، )27,000(، وميانمــار 

)24,000(. لــم يكــن أي مــن الفقــراء فــي أوروبــا ووســط آســيا يتعــرض للحرمــان فــي جميــع المؤشــرات العشــرة.
40 UNDP & OPHI )2022(. Unpacking deprivation bundles to reduce multidimensional poverty: bit.ly/3WuXvaa  
مبادرة أكسـفورد للفقر والتنمية البشـرية )OPHI( هي مركز للبحوث االقتصادية والسياسـات داخل قسـم أكسـفورد للتنمية الدولية بجامعة أكسـفورد. تأسسـت المبادرة في العام 2007. وتهدف   41
إلـى بنـاء وتعزيـز إطـار منهجـي واقتصـادي أكثـر منهجيـة للحـد مـن الفقـر متعـدد األبعـاد، يرتكز علـى تجارب النـاس وقيمتهم مـن خالل: توسـيع قياس الفقر، وتحسـين البيانـات المتعلقـة بالفقر، 

وبنـاء القـدرات، والتأثير في السياسـة.
سياسة الجلفنة: يقصد بها في هذا التقرير السياسات المتداخلة عبر القطاعية القادرة على مكافحة الفقر متعدد األبعاد.   42

يتكـون مؤشـر الفقـر متعـدد األبعـاد مـن 3 أبعـاد أساسـية، وهـي: بعـد الصحة )يتألف من مؤشـرين: التغذية، ووفيات األطفال(، وبعد التعليم )يتألف من مؤشـرين: عدد سـنوات الدارسـة، وحضور   43
الحصـص المدرسـية(، وبعـد مسـتوى المعيشـة )يتألـف مـن 6 مؤشـرات: غاز الطهي، والصـرف الصحي، ومياه الشـرب، والكهرباء، والسـكن، واألصول(. 
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يســلط التقريــر فــي جزئــه األول علــى أكثــر أنمــاط الحرمــان شــيوعاً عبــر 111 دولــة ناميــة، التــي تؤثــر فــي 3.9% مــن الفقــراء، 
وتشــمل الحرمــان فــي 4 مؤشــرات رئيســية: التغذيــة، ووقــود الطهــي، والصــرف الصحــي، واإلســكان. وهنــاك أكثــر مــن 45.5 
مليــون فقيــر محرومــون فــي هــذه المؤشــرات األربعــة فقــط، مــن بيــن هــؤالء، يعيــش 34.4 مليــون فــي الهنــد، و2.1 مليــون فــي 

بنغالديــش، و1.9 مليــون فــي باكســتان؛ مــا يجعــل هــذه الصــورة يغلــب عليهــا الطابــع الجنــوب آســيوي.

فــي الوقــت نفســه، هــذه المؤشــرات األربعــة موجــودة ضمــن حــزم مــن الحرمــان أوســع منهــا كذلــك، فهنالــك حوالــي 328.9 مليــون 
ــي  ــر ف ــل حــزم الفق ــم حســب تحلي ــز وجوده ــة، يترك ــذه المؤشــرات األربع ــداً عــن ه ــة بعي ــي مؤشــرات إضافي ــون ف ــر محروم فقي
الصحــراء األفريقيــة، ودول جنــوب آســيا، ومناطــق أخــرى. بالتالــي، فــإن تصميــم سياســات تعالــج الحرمــان علــى مســتوى المؤشــرات 
األربعــة مــن شــأنه أن يتــرك أثــراً أكبــر فــي أوضــاع الفقــراء المحروميــن بحســب هــذه المؤشــرات األربعــة، وفــي أوضــاع الفقــراء 
المحروميــن بحســب هــذه المؤشــرات األربعــة ومؤشــرات إضافيــة، وهــو مــا يتطلــب العمــل ضمــن تنســيق يضــم قطاعــات مختلفــة. 

يحتــوي الملــف الشــخصي الثانــي األكثــر شــيوعاً للحرمــان علــى 6 مؤشــرات لمســتوى المعيشــة فقــط،44 ويعانــي منــه مــا يقــرب 
ــا جنــوب الصحــراء الكبــرى؛ حيــث يمثــل 5.9% مــن  ــه الملــف الشــخصي األكثــر شــيوعاً فــي أفريقي ــر. إن مــن 41 مليــون فقي
الفقــراء )34.2 مليــون(، وهــو رابــع أكثــر ملــف شــخصي للحرمــان شــيوعاً فــي الــدول العربيــة، بينمــا يشــمل الملــف األول األكثــر 

شــيوعاً مســتويات المعيشــة الســتة، إضافــة إلــى الحرمــان مــن التغذيــة، وســنوات الدراســة، وااللتحــاق بالمدرســة.

فــي الــدول الناميــة الـــ 111 التــي شــملها التحليــل، ُوِجــَد أن هنــاك 210.4 مليــون شــخص يعانــون مــن الفقــر فــي جميــع مؤشــرات 
مســتوى المعيشــة الســتة، ويعانــي معظــم هــؤالء األشــخاص أيضــاً مــن الحرمــان فــي المؤشــرات الصحيــة أو التعليميــة. علــى ســبيل 
المثــال، 8 مــن أصــل 11 ملفــاً شــخصياً للحرمــان األكثــر شــيوعاً فــي أفريقيــا موجــودة فــي جنــوب الصحــراء، و8 مــن أكثــر 15 
ملفــاً للحرمــان شــيوعاً فــي الــدول العربيــة تشــمل حزمــة مســتوى المعيشــة. لكــن، بشــكل عــام، فــإن الشــخص الفقيــر فــي أفريقيــا 

جنــوب الصحــراء هــو أكثــر عرضــة للحرمــان مــن الكهربــاء وميــاه الشــرب مــن أي شــخص فقيــر فــي مناطــق أخــرى.

تشــير هــذه النتائــج إلــى السياســات التــي يمكــن أن تحســن مســتويات المعيشــة فــي أفريقيــا جنــوب الصحــراء، والــدول العربيــة، مــن 
خــالل مواجهــة التحديــات المتعلقــة باإلســكان، والحصــول علــى الطاقــة وميــاه الشــرب والصــرف الصحــي واألصــول. فــي أعقــاب 
جائحــة كوفيــد-19، ومــع تزايــد انعــدام األمــن الغذائــي، ومخاطــر الهجــرة، وتغيــر المنــاخ، يمكــن للسياســات الحاســمة والموجهــة 

جيــداً أن تســاعد علــى معالجــة الفقــر علــى نطــاق واســع.

حزم الفقر: أزواج وثالثيات

هنــاك زاويــة أخــرى ذات صلــة بالسياســة، وهــي التركيــز علــى أزواج وثالثيــات مــن أوجــه الحرمــان التــي يعانــي منهــا الفقــراء، 
وبالتالــي يمكــن معالجتهــا معــاً، مثــل الحرمــان مــن توفــر الصــرف الصحــي وميــاه الشــرب. يقــوم العديــد مــن البرامــج فــي جميــع أنحاء 
العالــم بتجميــع هــذه المؤشــرات معــاً فيمــا يســمى )مبــادرات الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة( )WASH(. هنــاك أكثــر مــن مليــار 
فقيــر محرومــون مــن الصــرف الصحــي أو ميــاه الشــرب، و437.1 مليــون محرومــون مــن كليهمــا. تعيــش الغالبيــة العظمــى مــن 
األشــخاص المحروميــن مــن كليهمــا فــي أفريقيــا جنــوب الصحــراء )330.4 مليــون(، تليهــا جنــوب آســيا )47.5 مليــون(. فــي أفريقيــا 
جنــوب الصحــراء، هنــاك نحــو 57% مــن الفقــراء محرومــون مــن الصــرف الصحــي وميــاه الشــرب. كمــا يعانــي أقــل مــن نصــف 
الفقــراء بقليــل )470.1 مليــون( مــن الحرمــان فــي كل مــن التغذيــة والصــرف الصحــي؛ مــا قــد يجعلهــم أكثــر عرضــة لألمــراض 
المعديــة. كمــا أن أكثــر مــن نصــف الفقــراء )593.3 مليــون( محرومــون مــن وقــود الطهــي والكهربــاء. يمكــن أن تعالــج تدخــالت 

الطاقــة النظيفــة كل أشــكال الحرمــان. وهنــاك 259.1 مليــون فقيــر محرومــون مــن التغذيــة وااللتحــاق بالمــدارس.

ــى تحقيــق نتائــج  ــذا ينبغــي لبرامــج الحــد مــن الفقــر، التــي تهــدف إل ــاً مــا تتراكــم حــاالت الحرمــان مــع بعضهــا البعــض، ل غالب
عاليــة التأثيــر، تحليــل أوجــه الحرمــان المترابطــة لتصميــم سياســات أفضــل. كمــا تعــد برامــج التغذيــة المدرســية إحــدى االســتجابات 

المتكاملــة لحرمــان األطفــال مــن التغذيــة، التــي تحفــز أيضــاً علــى الحضــور إلــى المدرســة.

إضافــة إلــى توضيــح أنــواع الحرمــان المتداخلــة، يســتعرض الجــزء األول مــن التقريــر ثــالث حــاالت دراســية )إثيوبيــا، ونيبــال، وجمهوريــة 
الو الديمقراطيــة الشــعبية( توضــح العالقــة بيــن تقليــص الفقــر، والتدخــالت السياســاتية، والحرمــان المتداخــل. سنســتعرض فــي هــذا الجــزء 

الحالــة الدراســية إلثيوبيــا بوصفهــا دولــة نجحــت بشــكل جزئــي فــي الحــد مــن مســتويات الفقــر متعــدد األبعــاد خــالل الســنوات األخيــرة.
تشمل حزمة مستوى المعيشة: غاز الطهي، والصرف الصحي، ومياه الشرب، والكهرباء، والسكن، واألصول.  44
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ســجلت إثيوبيــا انخفاضــاً ملحوظــاً فــي مســتوى الفقــر بيــن العاميــن 2011 و2019، واســتمرت فــي هــذا االتجــاه منــذ العــام 2000 
ــر متعــدد  ــر45(. انخفضــت قيمــة مؤشــر الفق ــات تســبق جائحــة COVID-19 والصــراع األخي ــى الرغــم مــن أن هــذه البيان )عل
األبعــاد للبــالد مــن 0.491 فــي العــام 2011 إلــى 0.436 فــي العــام 2016 إلــى 0.367 فــي العــام 2019، وانخفــض معــدل 
الفقــر مــن 83.5% إلــى 77.4% و68.8% علــى الترتيــب. كان الحــد مــن الفقــر فــي الفتــرة األخيــرة نتيجــة النخفــاض نســبة 
الفقــراء والمحروميــن فــي ســنوات الدراســة، تــاله انخفــاض فــي نســبة الفقــراء والمحروميــن مــن ميــاه الشــرب واألصــول والكهرباء 
والســكن ووقــود الطهــي والصــرف الصحــي. مــع ذلــك، وبســبب الصدمــات األخيــرة جــراء كوفيــد-19، والجفــاف، والصــراع فــي 

شــمال إثيوبيــا، والحــرب فــي أوكرانيــا؛ زاد التضخــم بشــكل كبيــر، وربمــا تــم عكــس مكاســب الفقــر والتنميــة البشــرية. 

كانــت االســتراتيجيات المتعــددة مفيــدة فــي الحــد مــن الفقــر النقــدي ومتعــدد األبعــاد فــي إثيوبيــا، التــي شــهدت معــدالت نمــو مذهلــة فــي 
الناتــج المحلــي اإلجمالــي، واســتثماراً فــي البنيــة التحتيــة، ونمــواً زراعيــاً قويــاً، إلــى جانــب اســتراتيجية وطنيــة نحــو التصنيــع والتحــول 
الهيكلــي. مــن بيــن المبــادرات الحكوميــة البــارزة المؤيــدة للفقــراء، برنامــج شــبكة األمــان اإلنتاجيــة )PSNP(، الــذي يصــل إلــى مــا يقــرب 
مــن 12 مليــون شــخص فقيــر )مــا يقــرب مــن 10% مــن الســكان( فــي المناطــق الريفيــة، ونظيــره الحضــري األحــدث، الــذي عالــج الفقــر 
مــن خــالل توفيــر الدعــم المتكامــل فــي مســتوى األســرة لمعالجــة أوجــه الحرمــان المتعــددة، بمــا فــي ذلــك الدخــل والتغذيــة والتعليــم والبيئــة. 

يشــير التحليــل األولــي أيضــاً إلــى أن برامــج شــبكة األمــان قــد عوضــت عــن بعــض تأثيــرات جائحــة كوفيــد-19، مثــل معالجــة األمــن 
الغذائــي والبيئــة وســبل العيــش فــي الوقــت نفســه. يتنــاول البرنامــج تحديــات التنميــة البشــرية علــى مســتوى األســرة، مــن خــالل توفيــر 
الدعــم لســبل العيــش ومحــو األميــة والصحــة، عبــر تقديــم فرصــة لتقويــة ســبل العيــش مــن خــالل بنــاء المهــارات. ويســتفيد البرنامــج 
أيضــاً مــن زيــادة عــدد الشــباب والعائــد الديمغرافــي للبلــد. أكثــر أنمــاط الحرمــان شــيوعاً فــي إثيوبيــا فــي العــام 2019 هــو مســتوى 
ــاه الشــرب،  المعيشــة؛ حيــث يُحــرم النــاس مــن جميــع مؤشــرات مســتوى المعيشــة الســتة )وقــود الطهــي، والصــرف الصحــي، ومي
ــى الحرمــان فــي ســنوات  ــاء، واإلســكان، واألصــول(. أمــا الملــف الثانــي األكثــر شــيوعاً فهــو مســتوى المعيشــة، إضافــة إل والكهرب
ــن حزمــة  ــا مــن تضمي ــد تســتفيد إثيوبي ــاً، ق ــن. للمضــي قدم ــن الملفي ــا مــن أحــد هذي ــي إثيوبي ــراء ف ــي 1 مــن كل 5 فق الدراســة. يعان
اإلســكان فــي البرامــج المخصصــة للفقــراء التــي تركــز علــى مرافــق الطاقــة والميــاه والصــرف الصحــي، فضــالً عــن تحســينات الســكن. 

سياسات الجلفنة المستخدمة في تقليص الفقر متعدد األبعاد

بيـّـن التقريــر الطــرق التــي أثبتــت نجاحهــا للخــروج مــن الفقــر متعــدد األبعــاد. ويســتنتج التقريــر أن التخفيــف مــن الفقــر هــو أمــر ممكــن، 
ليــس مــن خــالل العمــل علــى األبعــاد المترابطــة للفقــر فــي آن واحــد، والخــروج مــن األبــراج العاجيــة التــي يتــم فيهــا اتخــاذ السياســات 
ــر متعــدد األبعــاد، منهــا  ــت مــن تقليــص مؤشــر الفق ــة مــن أصــل 81، تمكن ــك 72 دول ــدول، هنال ــات ال ــر. بحســب بيان الخاصــة بالفق
ــدول  ــاك مــن ال ــر مــن 8 أبعــاد. وهن ــة تمكنــت مــن تقليــص الحرمــان فــي 5 أبعــاد أو أكثــر، و46 قلصــت الحرمــان فــي أكث 68 دول
مــن تمكنــت مــن تقليــص أبعــاد الحرمــان فــي المناطــق الريفيــة، ومنهــا مــن قلصــت بعــض هــذه األبعــاد لعــدد مختلــف مــن الفقــراء فــي 
الريــف. إن التقليــص فــي أبعــاد عــدة للحرمــان ممكــن فــي مناطــق الريــف والمــدن، يمكــن تعزيــزه مــن خــالل السياســات عبــر القطاعيــة، 
 .)evidence- based targeting of interlinkages( والتدخــالت، باســتهداف روابــط الفقــر متعــدد األبعــاد المبنيــة علــى األدلــة

من هم 1.2 مليار فقير، وأين يعيشون؟

ــام  ــاد للع ــدد األبع ــر العالمــي متع ــون بـــ )المســتويات واالتجاهــات مــن مؤشــر الفق ــر والمعن ــي مــن التقري يســتعرض القســم الثان
2022(، النتائــج واالتجاهــات المحدثــة مــن مؤشــر الفقــر متعــدد األبعــاد العالمــي للعــام 2022، الــذي يغطــي 6.1 مليــار شــخص 
فــي 111 دولــة ناميــة. ويعيــش حوالــي 1.2 مليــار شــخص؛ أي 19.1% مــن الســكان فــي تلــك البلــدان فــي فقــر متعــدد األبعــاد. 
نصــف الفقــراء )593 مليــون( هــم مــن األطفــال دون ســن الثامنــة عشــرة، يعيــش 1 مــن كل 3 منهــم فــي فقــر مقارنــة بـــ 1 مــن كل 
7 بالغيــن. وهنــاك حوالــي 8.1% مــن الفقــراء )مــا يقــرب مــن 94 مليــون( هــم فــي ســن 60 أو أكبــر. للمــرة األولــى منــذ إدخــال 
مؤشــر الفقــر متعــدد األبعــاد العالمــي، بلــغ عــدد الفقــراء أعلــى مســتوى فــي أفريقيــا جنــوب الصحــراء )579 مليــون(، تليهــا جنــوب 
ــوب  ــا جن ــد ألفريقي ــروز الجدي ــذا الب ــراء. ويرجــع ه ــن الفق ــاً موطــن لنحــو %83 م ــان مع ــان المنطقت ــون(، وهات آســيا )385 ملي
الصحــراء فــي مؤشــر الفقــر متعــدد األبعــاد العالمــي، جزئيــاً، إلــى البيانــات األحــدث لجنــوب آســيا )المتوســط   المرجــح للســكان مــن 
2019/ 2020 لجنــوب آســيا ومــن 2017 ألفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى(، وإلــى انخفاضــات كبيــرة فــي الهنــد، ثانــي أكبــر 
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دولــة فــي العالــم مــن حيــث عــدد الســكان. عــالوة علــى ذلــك، وألول مــرة منــذ إدخــال مؤشــر الفقــر متعــدد األبعــاد العالمــي، فــإن 
عــدد الفقــراء فــي أفريقيــا جنــوب الصحــراء أكبــر مــن العــدد اإلجمالــي لجنــوب آســيا وشــرق آســيا والمحيــط الهــادئ )494 مليــون(.

يعيــش مــا يقــرب مــن 83% )964 مليــون( مــن الفقــراء فــي المناطــق الريفيــة، ويعيــش 17% )198 مليــون( فــي المناطــق الحضرية. 
كمــا يعيــش أكثــر مــن 66% مــن الفقــراء فــي البلــدان ذات الدخــل المتوســط. ومــا يقــرب مــن نصــف الفقــراء )518 مليــون( يعيشــون 
فــي فقــر مدقــع؛ مــا يعنــي أن درجــة الحرمــان لديهــم هــي 50% أو أعلــى. كمــا يعيــش 1 مــن كل 6 فقــراء فــي أســرة ترأســها امــرأة. 

كيف كانت الدول تواجه الفقر ما قبل جائحة كوفيد-19؟ 

مــن بيــن 81 دولــة )مــا يقــرب مــن 5 مليــارات شــخص( لديهــا بيانــات عــن اتجاهــات الفقــر متعــدد األبعــاد، شــهدت 72 دولــة 
انخفاضــاً مهمــاً، مــن الناحيــة اإلحصائيــة، فــي القيمــة المطلقــة فــي قيمــة مؤشــر الفقــر متعــدد األبعــاد، خــالل فتــرة واحــدة علــى 
ــة  ــبة المئوي ــر؛ أي إن النس ــي كل مؤش ــان ف ــه الحرم ــي أوج ــة ف ــة إحصائي ــاً ذا دالل ــة انخفاض ــي 26 دول ــهدت حوال ــل. وش األق
لألشــخاص الفقــراء والمحروميــن انخفضــت فــي كل مؤشــر فــي فتــرة واحــدة علــى األقــل. وفــي 40 دولــة - نصــف تلــك المشــمولة 
- لــم يكــن هنــاك انخفــاض ذو داللــة إحصائيــة فــي معــدالت الفقــر بيــن األطفــال، أو أن قيمــة مؤشــر الفقــر متعــدد األبعــاد انخفضــت 
بشــكل أبطــأ بيــن األطفــال مقارنــة بالبالغيــن خــالل فتــرة واحــدة علــى األقــل. وفــي 15 دولــة فــي أفريقيــا جنــوب الصحــراء، وبلــد 
واحــد فــي الــدول العربيــة، زاد عــدد الفقــراء خــالل فتــرة واحــدة علــى األقــل، علــى الرغــم مــن االنخفــاض الملحــوظ إحصائيــاً فــي 

معــدل انتشــار الفقــر؛ مــا يــدل علــى أن تزايــد عــدد الســكان كان أكبــر مــن تناقــص عــدد الفقــراء. 

كيف أثرت جائحة كوفيد -19 في الفقر متعدد األبعاد؟

أشــار تقريــر مؤشــر الفقــر متعــدد األبعــاد العالمــي للعــام 2020 إلــى أن جائحــة كوفيــد-19 يمكــن أن تعــوق التقــدم فــي الحــد مــن 
الفقــر بمقــدار 3-10 ســنوات. وكان ذلــك مبنيــاً علــى المحــاكاة الدقيقــة المســتندة إلــى البيانــات المتعلقــة بإغــالق المــدارس واألمــن 
الغذائــي التــي نشــرتها وكاالت األمــم المتحــدة فــي وقــت مبكــر مــن العــام 2020. تُظهــر البيانــات المحدثــة مــن منظمــة األمــم المتحــدة 
للتربيــة والعلــم والثقافــة )اليونســكو(، فــي المتوســط  ، أن الطــالب فــي جميــع أنحــاء العالــم فقــدوا نصــف عــام مــن التعليــم بســبب الوبــاء. 
وبمــا يتفــق بشــكل عــام مــع نتيجــة المحــاكاة الســابقة، فــإن نصــف األطفــال توقفــوا عــن الذهــاب إلــى المدرســة خــالل الســنة األولــى 
للوبــاء. حتــى فــي حالــة انتعــاش االلتحــاق بالمدرســة بســرعة، ال تــزال عمليــة التعلــم تتأثــر ســلباً. وفــي العديــد مــن الحــاالت، فــإن 
بعــض األطفــال لــم يعــودوا إلــى المدرســة قــط. علــى صعيــد التغذيــة، تشــير أحــدث البيانــات حــول انعــدام األمــن الغذائــي مــن برنامــج 
األغذيــة العالمــي إلــى أن عــدد األشــخاص الذيــن يعيشــون فــي أزمــة غذائيــة أو أســوأ منهــا ارتفــع إلــى 193 مليونــاً فــي العــام 2021.

ما السياسات المطلوبة؟

ــر  ــادة توات ــل لضمــان االســتمراري، وزي ــزام بالتموي ــات الفقــر: االلت ــر فــي وضــع بيان يمكــن لثــالث اســتراتيجيات رئيســية التأثي
المســوحات األســرية متعــددة الموضوعــات، التــي يمكــن اســتخدامها لتقديــر الفقــر متعــدد األبعــاد، إضافــة إلــى دعــم بنــاء القــدرات 
لمكاتــب اإلحصــاء الوطنيــة لجمــع بيانــات عاليــة الجــودة عــن الفقــر، مــع تصنيــف واســع النطــاق، وكذلــك لتغطيــة المجموعــات 
المتروكــة، وتضميــن وحــدات جديــدة لمعالجــة البيانــات المفقــودة حــول الموضوعــات الحيويــة للفقــر، مثــل: العمــل )بمــا فــي ذلــك 

العمــل غيــر الرســمي(، وانعــدام األمــن الجســدي، وصحــة األســرة.

ــد  ــة متعــددة المؤشــرات، إلــى اســتبعاد العدي ــة، والمجموعــة العنقودي بســبب التمويــل المحــدود، تميــل المســوح الســكانية والصحي
ــدة فــي الدراســات  ــألون عــن حياتهــم. إن دمــج وحــدات جدي مــن الموضوعــات المهمــة التــي يحددهــا الفقــراء أنفســهم عندمــا يُس
االســتقصائية لألســر المعيشــية مــن شــأنه أن يقطــع شــوطاً طويــالً فــي تحقيــق التنميــة البشــرية وتغييــر الواقــع المعــاش للفقــر. تشــمل 
هــذه المؤشــرات األســئلة الجندريــة حــول جــودة العمــل )فــي العمــل غيــر الرســمي والرســمي وأعمــال الرعايــة، والمعاملــة العادلــة، 
ومخاطــر الســالمة(، والتمكيــن )بشــأن الســيطرة، واإلجبــار فــي المجــاالت العامــة والخاصــة(، والســالمة الشــخصية )بشــأن التحــرر 
ــة(. يجــب أن تكــون هــذه  مــن العنــف والجريمــة، والصراعــات( والتواصــل االجتماعــي )علــى الشــعور بالعــار والوحــدة والعزل
الوحــدات قصيــرة، 8-10 دقائــق فقــط، ويمكــن دمجهــا فــي المســوحات المنزليــة الوطنيــة. وبالمثــل، إذا ومتــى كان ذلــك ممكنــاً، 

فســتصبح مؤشــرات الفقــر متعــدد األبعــاد العالميــة أفضــل تعبيــراً عــن واقــع الفقــر.
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6. إصدارات حديثة

آفاق النمو االقتصادي في دول “المينا” في العامين 2022 و 2023

أصــدر البنــك الدولــي، فــي تشــرين األول/ أكتوبــر 2022، تقريــره الــدوري عــن آفــاق النمــو االقتصــادي فــي منطقة الشــرق األوســط وشــمال 
أفريقيــا )دول “المينــا” MENA(.46 يتنــاول الجــزء األول مــن التقريــر، الــذي ســنركز عليــه فــي هــذا القســم أحــدث المســتجدات االقتصاديــة 
فــي المنطقــة، بينمــا يســلط الجــزء الثانــي مــن التقريــر بشــكل مفصــل علــى مــا يعنيــه تحســين الحوكمــة فــي المنطقــة، وكيــف يمكــن تحقيقهــا.

يــوزع تقريــر البنــك الدولــي دول مجموعــة “المينــا” إلــى 3 مجموعــات فرعيــة: دول مجلــس التعــاون الخليجــي المصــدرة للنفــط )6 
دول(، والــدول الناميــة المصــدرة للنفــط )3 دول، تضــم: الجزائــر، وإيــران، والعــراق(، وأخيــراً الــدول الناميــة المســتوردة للنفــط 
)5 دول، بمــا فيهــا الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة(. وتوقــع التقريــر أن تشــهد المنطقــة نمــواً بمعــدل 5.5% فــي الناتــج المحلــي 

اإلجمالــي خــالل العــام 2022، فــي حيــن ســيتراجع معــدل النمــو فــي العــام 2023 ليصــل إلــى نحــو %3.5.47

يخفــي معــدل النمــو المتوقــع فــي منطقــة المينــا تفاوتــاً كبيــراً فــي معــدل النمــو بيــن األقاليــم داخــل المنقطــة؛ إذ ســيتباين معــدل النمــو بيــن دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي، والــدول الناميــة المصــدرة للنفــط، والــدول الناميــة المســتوردة للنفــط. ويرجــع التفــاوت فــي معــدالت النمــو بيــن هــذه 
ــروس  ــدءاً بجائحــة في ــرة 2020-2022، ب ــا االقتصــاد العالمــي خــالل الفت ــي تعــرض له ــى مــدى تأثرهــا بالصدمــات المدمــرة الت ــدان إل البل
كورونــا، ثــم الحــرب الروســية علــى أوكرانيــا، التــي علــى إثرهــا شــهدت اقتصــادات الــدول المتقدمــة معــدالت تضخــم لــم تشــهدها منــذ ثمانينيــات 

القــرن الماضــي، كمــا شــهدت اقتصــادات الــدول المتقدمــة بطئــاً فــي نشــاطها االقتصــادي )الواليــات المتحــدة، الصيــن، منطقــة اليــورو(.

أدخلــت تلــك الصدمــات االقتصــاد العالمــي فــي مرحلــة انتقاليــة، تتمثــل فــي الخــروج مــن البيئــة التــي اتســمت بالتضخــم المنخفــض وأســعار الفائــدة 
المنخفضــة مــا قبــل العــام 2020، والدخــول فــي بيئــة جديــدة مــن تضخــم مرتفــع وأســعار فائــدة مرتفعــة. وقــد أدت البيئــة العالميــة الجديــدة إلــى 
ارتفــاع فــي أســعار الهيدروكربونــات، وتحديــداً أســعار النفــط، والغــاز الطبيعــي، مقارنــة بأســعارها فــي العــام 2021، فمــا زالــت أســعار النفــط خــالل 
العــام 2022 ضعفــي مــا كانــت عليــه فــي العــام 2021، كمــا ارتفعــت أســعار الغــاز 4.7 مــرات مقارنــة ببدايــة العــام 2021 )انظــر الشــكل 1-6(.

شكل 6-1: أسعار الهيدروكربونات خالل الفترة 2022-2019

المصدر: البنك الدولي )2022(. تعزيز الشفافية والمساءلة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

شــكلت البيئــة العالميــة الجديــدة فرصــة ســانحة للنمــو للبلــدان المصــدرة للنفــط فــي منطقــة المينــا، فقــد عكســت أســعار الهيدروكربونــات 
المرتفعــة )النفــط، والغــاز( تأثيرهــا فــي النشــاط االقتصــادي فــي البلــدان المصــدرة للنفــط، وذلــك كــون النفــط والغــاز مصدريــن رئيســيين 
إليــرادات التصديــر وإيــرادات الماليــة العامــة لتلــك البلــدان؛ إذ يتوقــع التقريــر أن تشــهد دول مجلــس التعــاون الخليجــي نمــواً بمعــدل %6.9 
فــي العــام 2022. كمــا يتوقــع التقريــر أن تشــهد البلــدان الناميــة المصــدرة للنفــط نمــواً ملحوظــاً خــالل العــام 2022، ولكــن بوتيــرة أدنــى 
مــن معــدل النمــو الــذي ستشــهده دول مجلــس التعــاون الخليجــي )نمــو بنحــو 4.1%(، فــي حيــن يتوقــع التقريــر أن تتباطــأ وتيــرة النمــو فــي 

 bit.ly/3PTzvL6 :بلحاج، فريد، وآخرون )2022(. حالة ذهنية جديدة: تعزيز الشفافية والمساءلة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. مجموعة البنك الدولي  46
مالحظة: يستثني تعريف منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في التقرير الحالي دول: لبنان، وسوريا، واليمن، وليبيا.  47

https://bit.ly/3PTzvL6
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العــام 2023 فــي كال اإلقليميــن بفعــل توقعــات خبــراء البنــك الدولــي بتراجــع االرتفــاع فــي أســعار النفــط والغــاز؛ إذ ســيصل معــدل النمــو 
الحقيقــي فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي لــدى دول مجلــس التعــاون الخليجــي إلــى نحــو 3.7%، فــي حيــن ســيصل معــدل النمــو فــي البلــدان 
الناميــة المصــدرة للنفــط إلــى 2.7%. أمــا بخصــوص البلــدان الناميــة المســتوردة للنفــط، فتوقــع التقريــر أن تشــهد هــذه البلــدان نمــواً فــي 

الناتــج المحلــي اإلجمالــي بنحــو 4.5% خــالل العــام 2022، مقابــل نمــو يصــل إلــى 4.3% فــي العــام 2023 )انظــر الجــدول 1-6(.

مــن زاويــة أخــرى، ســيؤدي االرتفــاع الحاصــل فــي أســعار النفــط والغــاز إلــى تحســن فــي موازيــن الحســاب الجــاري والماليــة العامــة 
فــي الــدول المصــدرة للنفــط فــي منطقــة المينــا؛ إذ مــن المتوقــع أن تشــهد دول مجلــس التعــاون الخليجــي ارتفاعــاً فــي نســبة رصيــد 
المعامــالت الجاريــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي، وذلــك مــن فائــض قــدره 7.9% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي العــام 2021 
ليصــل إلــى 17.9% مــن إجمالــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي العــام 2022، و14.6% مــن إجمالــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي 
العــام 2023. كمــا مــن المتوقــع أن تشــهد دول مجلــس التعــاون ارتفاعــاً فــي نســبة الميــزان الكلــي للموازنــة العامــة مــن الناتــج المحلــي 
اإلجمالــي، وذلــك مــن عجــز قــدره 2.2% مــن إجمالــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي العــام 2021، ليصــل إلــى فائــض قــدره %5.3 

مــن إجمالــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي العــام 2022، وفائــض قــدره 4.2% مــن إجمالــي الناتــج المحلــي فــي العــام 2023.

وعلــى المنــوال نفســه، مــن المتوقــع أن تشــهد الــدول الناميــة المصــدرة للنفــط االتجاهــات الســائدة نفســها فــي دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي، ولكــن بوتيــرة أقــل بمــا يتعلــق بتحســن نســبة ميــزان الحســابات الجاريــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي، كمــا هــو موضــح 
فــي الجــدول 6-1، فــي حيــن مــن المتوقــع أن تشــهد نســبة الميــزان الكلــي للماليــة العامــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي تراجعــاً 
فــي العــام 2023 بعجــز مقــداره 2.0% مــن إجمالــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي، وذلــك بعــد أن كان مــن المتوقــع أن يحقــق فائضــاً 

بمقــدار 0.8% مــن إجمالــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي العــام 2022. 

علــى نحــو مغايــر، مــن المتوقــع أن تشــهد البلــدان الناميــة المســتوردة للنفــط ارتفاعــاً فــي نســبة عجــز موازيــن الحســاب الجــاري 
والماليــة العامــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي. فمــن المتوقــع أن يــؤدي ارتفــاع فاتــورة واردات المــواد الغذائيــة والطاقــة فــي البلــدان 
الناميــة المســتوردة للنفــط إلــى تفاقــم عجــز حســاب معامالتهــا الجاريــة؛ إذ ســترتفع نســبة العجــز فــي رصيــد المعامــالت الجاريــة 
ــى  ــن 2022 و2023 عل ــي العامي ــى 4.9% و4.7% ف ــام 2021 إل ــي الع ــو 4.6% ف ــن نح ــي م ــي اإلجمال ــج المحل ــن النات م
الترتيــب، فــي حيــن مــن المتوقــع أن يتحســن عجــز الماليــة العامــة فيهــا بشــكل طفيــف، لتنخفــض نســبة العجــز مــن الناتــج المحلــي 

اإلجمالــي فــي العــام 2022 إلــى 6.3% مقارنــة بـــ 7.0% فــي العــام 2021 )انظــر الجــدول 1-6(.

جدول 6-1: مؤشرات اقتصادية مختارة لدول الشرق األوسط وشمال أفريقيا

2023*2022*2021المؤشر

دول المينا
3.65.53.5- الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي )معدل نمو(

4.510.58.5- الميزان الجاري )% من ن.م.إ(
1.90.6-3.5- الموازنة )% من ن.م.إ(

دول مجلس التعاون الخليجي*
2.96.93.7- الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي )معدل نمو(

7.917.214.6- الميزان الجاري )% من ن.م.إ(
5.34.2-2.2- الموازنة )% من ن.م.إ(

الدول النامية المصدرة للنفط
4.14.12.7- الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي )معدل نمو(

4.67.65- الميزان الجاري )% من ن.م.إ(
-0.82-3.2- الموازنة )% من ن.م.إ(

الدول النامية المستوردة للنفط 
4.54.54.3- الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي )معدل نمو(

-4.7-4.9-4.6- الميزان الجاري )% من ن.م.إ(
-6.1-6.3-7.0- الموازنة )% من ن.م.إ(

المصدر: البنك الدولي )2022(. تعزيز الشفافية والمساءلة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
*أرقام متوقعة 
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أمــا بمــا يتعلــق بفلســطين، فتشــير التوقعــات إلــى أن الناتــج المحلــي فــي فلســطين ســينمو خــالل العــام 2022 ليصــل إلــى %3.5، 
وبنحــو 3.0% فــي العــام 2023. فــي المقابــل، لــن تشــهد فلســطين تحســناً فــي ميــزان رصيــد الحســابات الجاريــة؛ إذ ســتتفاقم 
نســبة العجــز فــي العــام 2022 لتصــل إلــى 4.9% مقارنــة بـــ 4.6% فــي العــام 2021، فــي حيــن ستشــهد فلســطين تحســناً فــي 
نســبة العجــز فــي الميــزان الكلــي للموازنــة العامــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي، لتنخفــض نســبة العجــز إلــى 7% فــي العــام 

2022 مقارنــة بـــ 6.3% فــي العــام 2021.

يبيــن الشــكل 6-2 معــدالت التضخــم لــدى بلــدان منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، ويوضــح أن معــدالت التضخــم لــدى 
بلــدان منطقــة المينــا فــي العــام 2022 ســتكون أعلــى ممــا هــي عليــه فــي العــام 2021. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، ســتظل معــدالت 
التضخــم فــي هــذه البلــدان أقــل ممــا هــي عليــه فــي مناطــق اقتصــادات األســواق الناشــئة واقتصــادات البلــدان الناميــة األخــرى، وأقــل 

ممــا هــي عليــه فــي الواليــات المتحــدة ومنطقــة االتحــاد األوروبــي. 

شكل 6-2: معدالت التضخم المعدلة حسب سعر الصرف في
مختلف أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

البنك الدولي )2022(. تعزيز الشفافية والمساءلة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

بحســب التقريــر، يعــزى انخفــاض معــدالت التضخــم فــي دول المنطقــة مقارنــة بالمناطــق األخــرى، إلــى السياســات التــي 
جــرى تطبيقهــا فــي بعــض بلــدان المنطقــة للتخفيــف مــن األضــرار الناجمــة عــن ارتفــاع معــدالت التضخــم،48 وقــد اســتهدفت 
هــذه السياســات أســواق المنتجــات المحليــة، مــن خــالل دعــم االســتهالك )دعــم الســلع الغذائيــة والطاقــة(، والضرائــب غيــر 
ــذه  ــّدت ه ــد ح ــة. وق ــواق المحلي ــي األس ــعار ف ــط األس ــة وضب ــواردات، ومراقب ــى ال ــة عل ــات الجمركي ــرة، والتعريف المباش
السياســات مــن تأثيــر األســعار العالميــة فــي التضخــم المحلــي؛ مــا جعــل الســعر المحلــي للســلع المتداولــة، خاصــة الطاقــة 

والغــذاء، أقــل مــن الســعر العالمــي.

إلــى جانــب ذلــك، وفــي ســبيل تخفيــف أعبــاء ارتفــاع األســعار العالميــة للطاقــة والمــواد الغذائيــة علــى األســر الفقيــرة، قــام 
بعــض الحكومــات بعمــل تغييــرات فــي سياســات الحمايــة االجتماعيــة، مثــل زيــادة التحويــالت النقديــة، وذلــك مــن خــالل 
إرســال أمــوال بشــكل مباشــر إلــى تلــك األســر. ونتيجــة لهــذه السياســات واإلجــراءات، كانــت معــدالت التضخــم الفعليــة 
فــي منطقــة المينــا أقــل ممــا ســتكون عليــه لــو لــم يتــم اتخــاذ أي إجــراء. ففــي فلســطين علــى ســبيل المثــال، فــإن متوســط 
معــدل التضخــم خــالل الفتــرة مــا بيــن آذار/ مارس-تمــوز/ يوليــو 2022، مقارنــة بالفتــرة نفســها خــالل العــام 2021، 
بلــغ نحــو 3.89%، لكنــه كان ســيصبح أعلــى بمقــدار 3.1% ليصــل إلــى 6.99% لــو لــم تقــوم الحكومــة الفلســطينية 
بعــدد مــن اإلجــراءات المهمــة، وذلــك مــن خــالل مراقبــة وضبــط األســعار فــي األســواق المحليــة، ومنــع احتــكار الســلع 

األساســية )انظــر الشــكل 3-6(.49
ال تشمل سياسات االقتصاد الكلي رفع أسعار الفائدة، التي تستخدم لكبح التضخم من خالل مساندة العملة المحلية، وخفض الطلب الكلي المحلي، كما ال تشمل السياسات الرامية إلى تأمين   48

الحصول على المواد الغذائية األساسية المستوردة.
لمزيد من المعلومات حول اإلجراءات التي قامت بها الحكومة الفلسطينية لمراقبة األسعار: راجع صندوق آثار الحرب الروسية األوكرانية على السلع األساسية، والسياسات المطلوبة، في العدد   49

69 من المراقب االقتصادي.
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شكل 6-3: تقديرات تأثيرات استجابات سياسات أسواق المنتجات المتداولة
على التضخم الكلي خالل الفترة آذار/ مارس-تموز/ يوليو 2022

البنك الدولي )2022(. تعزيز الشفافية والمساءلة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

علــى خلفيــة تطبيــق السياســات المشــار إليهــا أعــاله، ترتــب علــى الحكومــات فــي منطقــة المينــا تحمــل مصاريــف إضافيــة، ولكــن 
هــذه التكلفــة تفاوتــت بيــن األقاليــم. فبالنســبة إلــى دول مجلــس التعــاون الخليجــي والبلــدان الناميــة المصــدرة للنفــط، لــن تشــكل هــذه 
المصاريــف مصــدراً للقلــق، خصوصــاً فــي ظــل الزيــادات غيــر المتوقعــة فــي إيــرادات دول هــذه األقاليــم بفعــل ارتفــاع أســعار 
النفــط والغــاز، وهــذا بــدوره أتــاح للبلــدان المصــدرة للنفــط فــي المنطقــة حيــزاً ماليــاً كبيــراً ســيؤدي إلــى فوائــض ماليــة، حتــى بعــد 

االتفــاق اإلضافــي علــى برامــج تخفيــف أضــرار التضخــم.

علــى النقيــض تمامــاً، لــن تجــد البلــدان الناميــة المســتوردة للنفــط فــي منطقــة المينــا إيــرادات إضافيــة غيــر متوقعــة لتمويــل برامــج 
ــادة العجــز  ــرادات أخــرى، أو زي ــات األخــرى، أو البحــث عــن إي ــا خفــض المصروف ــم عليه ــا يحت ــف أضــرار التضخــم؛ م تخفي
والديــون. وفــي ظــل ارتفــاع أســعار الفائــدة عالميــاً، فــإن البلــدان الناميــة المســتوردة للنفــط ســتضطر إلــى دفــع ســعر فائــدة أعلــى 
علــى أي ديــن جديــد تحصــل عليــه، أو حتــى علــى الديــون القائمــة التــي تريــد إعــادة تمويلهــا. وهــذا بــدروه، ســيثقل كاهــل هــذه 
ــدان التــي لديهــا مســتويات  ــدان علــى تحمــل ديونهــا بمــرور الوقــت، ويضعهــا ضمــن خانــة المديونيــة الحرجــة، ال ســيما البل البل
مرتفعــة مــن الديــون، مثــل مصــر واألردن وتونــس؛ مــا يحــد مــن قــدرة هــذه البلــدان علــى الوصــول إلــى األســواق الدوليــة، ويزيــد 
مــن الضغــوط علــى عمالتهــا المحليــة، خاصــة أن هــذه الــدول أساســاً تعانــي مــن معــدالت تضخــم مرتفعــة، ونســب فقــر مرتفعــة. 

وهــذه المخاطــر/ المشــاكل مجتمعــة قــد تــؤدي إلــى تراجــع االســتثمار والتجــارة والنمــو لســنوات عــدة بعــد إعــادة الهيكلــة. 

يوضــح التقريــر أن المخاطــر/ المشــاكل التــي تواجههــا البلــدان الناميــة المســتوردة للنفــط فــي منطقــة المينــا: مــن معــدالت تضخــم 
مرتفعــة، وارتفــاع نســب الفقــر، وتراكــم فــي الديــن العــام، ليســت وليــدة الصدمــات الحاليــة، بــل تعــود إلــى النمــو المنخفــض الــذي 
»يفتقــد إلــى الكفــاءة« منــذ أكثــر منــذ عقديــن مــن الزمــن، والــذي بــدوره فشــل فــي خلــق العــدد المطلــوب مــن الوظائــف، ال ســيما 

بيــن فئــات الشــباب والنســاء.

ويــرى الجــزء الثانــي مــن هــذا التقريــر أن ســوء الحوكمــة، وخاصــة االفتقــار إلــى الشــفافية والمســاءلة الحكوميــة، هــو العامــل 
ــاءلة  ــين المس ــية لتحس ــات المؤسس ــك اإلصالح ــي ذل ــا ف ــة، بم ــم الحوكم ــر أن تدعي ــرى التقري ــك. وي ــن وراء ذل ــترك الكام المش
والشــفافية، سيســاعد بلــدان المنطقــة، خاصــة البلــدان الناميــة المســتوردة للنفــط، علــى تحســين إدارة ماليتهــا العامــة، وتحســين إدارة 
الديــون، إضافــة إلــى تخفيــف تكاليــف ارتفــاع مســتويات الديــن العــام. مــن جانــب آخــر، سيســاعد تدعيــم الحوكمــة البلــدان المصــدرة 

للنفــط علــى االنتقــال مــن اقتصــادات تعتمــد علــى الثــروات المعدنيــة إلــى اقتصــادات لديهــا قاعــدة إنتــاج أكثــر تنوعــاً.
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7. تعاريف ومفاهيم اقتصادية

)Moral Hazard and Adverse Selection( التعدي األخالقي واالنتقاء المعاكس

هــذان المفهومــان االقتصاديــان قريبــان مــن بعضهمــا البعــض، وهمــا يتولــدان بســبب عــدم تناظــر المعلومــات لــدى طرفــي التعاقــد 
أو الصفقــة؛ إذ حالمــا يمتلــك أحــد أطــراف العقــد معلومــات ومعرفــة ال يمتلكهــا الطــرف الثانــي، فهــذا يســمح لــه بتحقيــق مكاســب 
إضافيــة وغيــر عادلــة علــى حســاب الطــرف األول. وتعــود أهميــة هذيــن المفهوميــن إلــى أن تفــوق وامتيــاز آليــة الســوق الحــر، 
ــالء  ــن العم ــدى/ وبي ــة ل ــاملة ومتعادل ــة وش ــات كامل ــاك معلوم ــراض أن هن ــى افت ــوم عل ــات، يق ــن تنظيم ــا م ــا عداه ــى كل م عل
المتعاقديــن فــي كافــة صفقــات الســوق. ويعنــي غيــاب التناظــر فــي المعلومــات، علــى ذلــك، أن آليــة الســوق الحــر تعجــز فــي هــذه 

الحالــة عــن تخصيــص المــوارد بشــكل فعــال، وأن التدخــل فــي الســوق يمكــن أن يخلــق ظرفــاً اقتصاديــاً أفضــل.

7-1 التعدي األخالقي

يحــدث التعــدي األخالقــي عندمــا يلجــأ أحــد العمــالء )أحــد طرفــّي العقــد( إلــى الســلوك المترافــق مــع المخاطــرة العاليــة، اعتمــاداً 
علــى أن الطــرف اآلخــر للعقــد ســوف يتحمــل تكاليــف الخســارة التــي يمكــن أن تنتــج مــن ذلــك. بكلمــات أخــرى، ينشــأ التعــدي 
ــح  ــي ســعيه وراء الرب ــن تعرضــه لمخاطــر الخســارة، ف ــد م ــل اقتصــادي أن يزي ــه لعمي ــن في ــذي يمك ــي الظــرف ال ــي ف األخالق

األعلــى، اســتناداً إلــى أنــه لــن يتحمــل كامــل تكاليــف الخســارة التــي يمكــن أن تنجــم عــن ذلــك.

لعــل أوضــح أمثلــة التعــدي األخالقــي تأتــي مــن قطــاع التأميــن: إذا كانــت شــركة التأميــن علــى اســتعداد لتعويــض الثمــن الكامــل 
للدراجــة الهوائيــة فــي حــال ســرقتها، فــإن صاحــب الدراجــة لــن يكــون لديــه حافــز قــوي لحمايتهــا مــن الســرقة.

لنأخــذ مثــاالً آخــر أكثــر واقعيــة. عندمــا يقــوم شــخص بالتأميــن علــى ســيارته، ضــد الســرقة مثــالً، فإنــه يمتلــك معلومــات أفضــل مــن شــركة 
التأميــن حــول درجــة حرصــه الشــخصية للحيلولــة دون ســرقة الســيارة؛ أي عــن درجــة المخاطــرة التــي ســوف يأخذهــا، والتــي يمكــن أن تعــرض 
ســيارته للســرقة )مثــالً، هــل ســيقوم بإيقــاف الســيارة فــي أماكــن معزولــة غيــر مضــاءة أو ســوف يهمــل إقفالهــا ... إلــخ(. ونظــراً إلــى أن شــركة 
التأميــن لديهــا معلومــات ناقصــة عــن هــذا الشــخص، فهــي تفتــرض أن حــب المخاطــرة لديــه مطابــق للمتوســط الســائد بيــن كافــة األفــراد اآلخريــن. 
وإذا مــا تبيــن أن هــذا الشــخص محــب للمخاطــرة بأعلــى مــن المتوســط العــام، فهــذا يعنــي أن ســعر بوليصــة التأميــن التــي حصــل عليهــا أدنــى مــن 
الســعر التوازنــي العــادل الــذي كان يتوجــب عليــه دفعــه، وأن شــركة التأميــن تحملــت تكاليــف إضافيــة بســبب نقــص معلوماتهــا عــن هــذا العميــل.

يالحــظ فــي هــذا الســياق أن مفهــوم »التعــدي األخالقــي«، علــى الرغــم مــن اســمه، ال عالقــة لــه باإلدانــة األخالقيــة. فهــو يتعلــق 
أساســاً بغيــاب الفعاليــة التــي تتولــد مــن عــدم تكافــؤ المعلومــات، ومــن صعوبــة حصــر المخاطــر وتحديــد المســؤولية عنهــا.

مثــال بــارز آخــر علــى التعــدي األخالقــي بالعالقــة، مــع عــدم تناظــر المعلومــات، والتنصــل مــن تحمــل تكاليــف المخاطــرة، وهــو مــا ظهــر 
فــي الواليــات المتحــدة فــي الســنوات األخيــرة مــع مــا يعــرف باســم »أزمــة الســندات العقاريــة الثانويــة« )Subprime(. اعتــاد بعــض 
المصــارف علــى منــح قــروض للراغبيــن فــي شــراء منــازل، بأســعار مرتفعــة بشــكل مصطنــع، ودون التمحيــص الدقيــق حــول قــدرة هــذه 
العائــالت علــى ســداد ديونهــا فــي حــال طــرأ تبــدل طفيــف فــي الشــروط االقتصاديــة العامــة أو الخاصــة بالعائــالت نفســها. ويعــود الســبب 
فــي ذلــك إلــى أن المصــارف كانــت ســرعان مــا تصــدر ســندات، تبيعهــا مباشــرة للمســتثمرين، لتمويــل هــذه القــروض؛ أي إن المصــارف 
كانــت تســتقطع أربــاح الوســاطة، وتقــوم مباشــرة بتحويــل المخاطــرة إلــى حملــة الســندات، مــن دون أن يكــون لــدى هــؤالء المســتثمرين 
المعلومــات الكافيــة عــن المخاطــرة المترافقــة مــع تلــك الســندات. ومــا حصــل فــي النهايــة أن أســعار المنــازل شــهدت انحــداراً كبيــراً فــي 

العــام 2010؛ حيــث باتــت قيمــة الديــون )ســندات الديــن( علــى بعــض المنــازل أعلــى مــن القيمــة الســوقية لهــذه المنــازل. 

يشــتمل مفهــوم التعــدي األخالقــي أيضــاً علــى فكــرة التشــجيع، بشــكل غيــر مباشــر، علــى الســلوك األرعــن. بهــذا المعنــى، فــإن 
التعــدي األخالقــي يمكــن أن يتولــد مــن غيــاب الحافــز لتجنــب الســلوك الــذي يترافــق مــع مخاطــر عاليــة. وظهــر المثــال األبــرز 
علــى هــذا النــوع مــن التعــدي األخالقــي فــي القطــاع المصرفــي، وحظــي بتغطيــة واســعة خــالل األزمــة الماليــة العالميــة فــي العــام 
2008. إن ضخامــة المصــارف التجاريــة واالســتثمارية فــي الــدول الغربيــة، وتشــعب نشــاطاتها فــي كافــة القطاعــات الحيويــة؛ 
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يجعلهــا )عصيــة علــى اإلفــالس( )Too Big to Fail(؛ بمعنــى أن انهيارهــا يمكــن أن يهــدد كامــل البنيــان االقتصــادي فــي الــدول 
ــار هــذه المصــارف، واالســتعداد لمدهــا  ــة دون انهي ــدول إلــى الحيلول التــي تعمــل بهــا. وهــذا مــا يضطــر الحكومــات فــي تلــك ال
بالســيولة الضروريــة كلمــا دعــت الحاجــة )كمــا تــم عمليــاً فــي كثيــر مــن الــدول خــالل األزمــة الماليــة العالميــة 2008-2007(. 
ويتمثــل التعــدي األخالقــي، هنــا، بــأن رجــال هــذه المصــارف لــن يتورعــوا عــن أخــذ مخاطــر عاليــة؛ بهــدف تحقيــق أربــاح أعلــى، 
ــة التكاليــف التــي يمكــن أن تنجــم عــن المخاطــر  ويدفعهــم فــي هــذا علمهــم أن الحكومــات ســوف تحــول بينهــم وبيــن تحمــل كاف

العاليــة التــي يغامــرون بأخذهــا، وهــو مــا حــدث عمليــاً خــالل األزمــة الماليــة.

7-2 االنتقاء العكسي

يحــدث االنتقــاء العكســي فــي الظــرف الــذي يمتلــك فيــه أحــد طرفــي الصفقــة معلومــات يجهلهــا الطــرف اآلخــر؛ مــا ينتــج منــه أن 
الطــرف الــذي يملــك يمكنــه أن يســتغل ذلــك ليحقــق مكاســب علــى حســاب الطــرف اآلخــر. وينتــج مــن عــدم تناظــر المعلومــات بيــن 
الطرفيــن ارتفــاع فــي التكلفــة/ الســعر، وانخفــاض فــي االســتهالك والفعاليــة مقارنــة بمــا يمكــن لســوق المعلومــات التامــة والمتوازنــة 
أن يولــده. أبســط األمثلــة علــى االنتقــاء العكســي، هــو مثــال شــركة التأميــن التــي تصــدر بواليــص تأميــن علــى الحيــاة بســعر موحــد 
ومرتفــع. ونظــراً إلــى أن الشــركة تجهــل الوضــع الصحــي الحقيقــي للمؤمنيــن، فــإن الســعر الموحــد ســيؤدي علــى األرجــح إلــى أن 
األشــخاص ذوي الوضــع الصحــي المتقلقــل ســيصبحون غالبيــة المؤمنيــن لديهــا مقارنــة باألصحــاء، وهــو مــا ســينعكس ســلباً علــى 

أرباحهــا. ويبــدو هنــا وكأن الشــركة قــد قامــت بانتقــاء الزبائــن »الخطــأ«، ومــن هنــا جــاء تعبيــر )االنتقــاء العكســي(.

لنأخــذ مثــاالً آخــر مــن القطــاع المصرفــي عــن االنتقــاء العكســي. مــن المعلــوم أن حركــة األســعار صعــوداً وهبوطــاً هــي األداة التــي 
تضمــن التطابــق بيــن العــرض والطلــب؛ إذ حالمــا يزيــد األول عــن الثانــي يهبــط الســعر ليعيــد التطابــق بينهمــا، والعكــس بالعكــس. 
ولكــن يمكــن فــي بعــض الحــاالت التــي يكــون الطلــب فيهــا أكبــر مــن العــرض، أن يــؤدي ارتفــاع الســعر إلــى خســائر للبائــع؛ أي 
إن البائعيــن يمكــن أن يســتنكفوا عــن رفــع أســعار بضاعتهــم/ خدمتهــم، وهــذا الظــرف يترافــق مــع، وينتــج مــن، غيــاب التناظــر 

فــي المعلومــات بيــن أطــراف التعاقــد. 

عندمــا يقــوم أحــد المصــارف بمنــح قــرض لشــخص مــا، فــإن الطــرف المديــن بالصفقــة يمكــن أن يســتغل امتالكــه لمعلومــات ال 
يعرفهــا الطــرف الدائــن )مثــالً درجــة ومســتوى المخاطــرة التــي ســيتم توظيــف أمــوال القــرض بهــا(. اآلن، إذا كان الطلــب علــى 
ــإن  ــوازن بيــن الطلــب والعــرض، ف ــدة إلعــادة الت ــى مــن العــرض، وإذا مــا قــرر المصــرف أن يرفــع ســعر الفائ القــروض أعل
هنــاك احتمــاالً كبيــراً أن يحــدث التالــي: ســيتراجع األشــخاص الحريصــون، الذيــن يســتنكفون عــن أخــذ المخاطــر العاليــة، عــن 
طلــب القــروض؛ نظــراً إلــى أنهــا أصبحــت مكلفــة مقارنــة بأرباحهــم المتوقعــة. فــي المقابــل، فــإن األفــراد محبــي المخاطــرة ســوف 
يســتمرون فــي طلــب القــروض؛ نظــراً إلــى أن اســتثماراتهم األكثــر مخاطــرة يمكــن أن تجلــب أرباحــاً مرتفعــة فــي حــال نجاحهــا. 
مــا الحصيلــة، إذاً، بالنســبة إلــى المصــرف؟ يمكــن أن ينتهــي المصــرف إلــى وضــع أســوأ ممــا كان عليــه قبــل رفــع ســعر الفائــدة؛ 
نظــراً إلــى أن القــروض األكثــر مخاطــرة فــي حقيبــة الديــون لديــه ســوف ترتفــع علــى حســاب الديــون اآلمنــة؛ أي إّن احتمــاالت 
الخســارة الكليــة باتــت للمصــرف أعلــى مــن الســابق. تتمثــل الفكــرة، هنــا، فــي أن رفــع ســعر الفائــدة أدى إلــى »انتقــاء« الزبائــن 
األســوأ بالنســبة إلــى المصــرف، علــى حســاب الزبائــن األفضــل. وبســبب احتمــال االنتقــاء العكســي، تلجــأ المصــارف إلــى طــرق 

أخــرى غيــر رفــع ســعر الفائــدة عنــد منــح القــروض.

يأتــي المثــال األشــهر لالنتقــاء العكســي مــن ســوق الســيارات المســتعملة. فمثــالً، افتــرض أن هنــاك شــخصين يرغبــان فــي بيــع 
ــي  ــص ويعتن ــا حري ــرض أيضــاً أن أولهم ــر الخارجــي. افت ــل والمظه ــر والمودي ــي العم ســيارتيهما المســتعملتين والمتشــابهتين ف
ــف  ــح مكل ــى تصلي ــة بالســيارة )هــذه الســيارة ســتكون بحاجــة إل ــل حرصــاً وعناي ــي أق ــن أن الثان ــي حي ــق، ف بســيارته بشــكل فائ
ــاء  ــي أن يحصــل لق ــب ف ــع ويرغ ــي(. األول يتوق ــر األميرك ــب التعبي ــيارة )حامضــة( أو lemon حس ــرة، س ــرة قصي ــالل فت خ
ســيارته علــى مبلــغ 1,000 دوالر، والثانــي يتوقــع أن يحصــل لقــاء ســيارته علــى 800 دوالر فقــط. اآلن، المشــتري فــي الســوق 
ــات  ــه بالمواصف ــك الحريــص وأيهمــا األرعــن. ولتعويــض جهل ــا المال ــن، أيهم ــدى البائعي ــي ل ــة الت ــه المعلومــات الكافي ليســت لدي
الحقيقيــة للســيارتين، مــن المتوقــع أن يعــرض شــراء الســيارة بالســعر الوســطي بينهمــا، 900 دوالر. هــذا يعنــي أن بائــع الســيارة 
ــدة  ــا كان يتوقعــه. أمــا صاحــب الســيارة الجي ــى مم ــغ أعل ــى مبل ــع ســيارته، وســوف يحصــل عل )الحامضــة( ســوف يرضــى ببي
فســوف يســتنكف عــن البيــع. وعلــى هــذا فــإن نقــص وعــدم تكافــؤ المعلومــات بيــن البائعيــن والشــارين يــؤدي إلــى ســوق غيــر 
فعــال؛ حيــث الســيارات )الحامضــة( هــي الغالبــة )انتقــاء عكســي(، واالســتهالك )التبــادل( أقــل مــن األمثــل، والســعر غيــر عــادل.
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7-3 بين التعدي واالنتقاء

مجمــل القــول، إذاً، إن أفضليــة الســوق الحــر علــى كافــة الترتيبــات األخــرى للتبــادل تشــترط، مــن بيــن مــا تشــترط، وجــود 
معلومــات تامــة وكاملــة ومتعادلــة بيــن المتعاقديــن، وبيــن طرفــّي الصفقــة. وحالمــا يكــون هنــاك اختــالل فــي توفــر المعلومــات 
بيــن األطــراف، فــإن الســوق الحــر يعجــز عــن تحقيــق التوزيــع واالســتغالل األمثــل للمــوارد. وكمــا ذكرنــا فــي البدايــة أن 
مفهومــي التعــدي األخالقــي واالنتقــاء العكســي متقاربــان، وكالهمــا يتولــدان مــن عــدم تناظــر المعلومــات. ولكــن يمكــن للتمييــز 
ــة،  ــد/ إجــراء الصفق ــع العق ــاً بســلوك المشــترين، ويحــدث بعــد توقي ــق غالب ــي يتعل ــى أن التعــدي األخالق ــا، اإلشــارة إل بينهم
وغالبــاً مــا ينتــج مــن أن أحــد طرفــي الصفقــة لــم يدخــل العقــد بنيــة طيبــة. فــي المقابــل، فــإن االنتقــاء العكســي يرتبــط أكثــر 

بســلوك البائعيــن، وأن مســببات التحيــز فيــه تتواجــد قبــل توقيــع العقــد/ إجــراء الصفقــة.

ــات،  ــاءة المعلوم ــر عــدم كف ــف أث ــد أو تخفي ــا؛ لتحيي ــن تطبيقه ــي يمك ــة الت ــن اإلجــراءات التدخلي ــة الحــال، عــدد م ــاك، بطبيع هن
وعــدم تناظرهــا. ومــن بينهــا عمليــات االســتقصاء )عــن التاريــخ الشــخصي للمتعاقديــن(، واالســتجواب الــذي ينتــج منــه اســتثناء 
بعــض العمــالء؛ أي اســتخدام معاييــر غيــر ســعرية النتقــاء الزبائــن. كمــا أن قوانيــن حمايــة المســتهلك والتشــريعات التــي تضمــن 

للمتعاقديــن حــق التراجــع عــن الصفقــات وحــق التعويــض يمكــن أن تســاعد فــي هــذا المجــال.
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المؤشرات االقتصادية الرئيسية في فلسطين 12022-2017

20172018201920202021المؤشر

20212022

الربع 

الثاني

الربع 

الثالث

الربع 

الرابع

الربع 

األول

الربع 

الثاني

السكان )ألف نسمة(

4,733.44,915.35,039.05,101.25,227.25,227.25,243.15,275.05,307.15,338.7فلسطين

2,856.72,953.93,020.03,053.23,120.43,120.43,128.93,146.03,163.23,179.9الضفة الغربية
1,876.71,961.42,019.02,048.02,106.72,106.82,114.22,129.12,144.12,158.8قطاع غزة

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

948.7956.31,013.0956.01,034.01,015.61,036.01,091.91,108.31,113.6عدد العاملين )ألف شخص(
44.043.544.340.943.443.043.844.045.044.3نسبة المشاركة )%(

25.726.225.325.926.426.427.324.225.424.2معّدل البطالة )%(
18.417.314.615.715.516.914.713.213.913.8الضفة الغربية

38.343.145.146.646.944.750.244.746.644.1قطاع غزة
الحسابات القومية باألسعار الثابتة )سنة األساس 2015( )مليون دوالر( 3 

15,426.915,616.215,829.014,037.415,027.13,736.43,611.03,940.93,817.03,858.6الناتج المحلي اإلجمالي
13,420.313,570.114,126.512,367.213,055.83,169.83,217.23,490.63,792.53,940.5اإلنفاق االستهالكي الخاص

3,093.63,318.93,202.33,213.53,569.3910.1937.8897.7720.5848.0اإلنفاق االستهالكي الحكومي
4,166.94,260.34,177.13,328.63,801.6905.0943.51,059.41,006.71,014.0التكوين الرأسمالي اإلجمالي

2,515.62,578.72,630.52,335.92,775.0673.9682.7799.2705.2641.9الصادرات
7,901.58,256.88,376.17,189.18,381.52,003.12,056.82,342.92,340.52,487.1الواردات )-(

الناتج المحلي للفرد )دوالر(
3,620.53,562.33,656.73,233.63,654.6905.3904.9867.5977.6938.2باألسعار الجارية

3,463.13,417.73,378.32,922.53,045.3755.5759.7738.7761.8765.4باألسعار الثابتة )أسعار 2015(
ميزان المدفوعات )مليون دوالر(

)2,316.0()2,157.0()2,016.7()1,736.4()1,644.6()7,064.7()5,680.0()6,502.0()6,425.7()5,967.4(الميزان التجاري
2,129.02,786.33,030.92,492.33,397.8831.7906.4911.0987.0953ميزان الدخل

1,708.51,499.11,691.71,285.02,180.5519.2514.1715.0547.0588ميزان التحويالت الجارية
)755.0()623.0()390.0()315.9()293.8()1,486.5()1,902.8()1,779.4()2,140.4()2,129.7(ميزان الحساب الجاري

أسعار الصرف والتضخم 4 

3.340 3.63.593.563.4413.2313.2643.2343.1583.194سعر صرف الدوالر مقابل الشيكل
4.711 5.085.075.034.8414.5524.5934.5484.4544.505سعر صرف الدينار مقابل الشيكل

1.93 1.241.140.070.361.50)0.73(1.58)0.19(0.21معّدل التضخم )%(

المالية العامة )على األساس النقدي، مليون دوالر(
3,651.53,462.93,290.63,526.24,224.71,047.51,099.71,051.21,273.01,107.1صافي اإليرادات المحلية )بما فيها المقاصة(

3,794.83,660.03,660.13,954.94,035.11,159.01,090.91,109.41,031.1850.3النفقات الجارية

257.9276.9200.0168.8168.132.639.973.820.637.3النفقات التطويرية

221.3219.4)131.9()31.1()144.1(21.5)597.5()569.5()474.0()401.3(فائض/عجز الموازنة الكلي )قبل المنح(

720.4664.8492.1464.1321.464.635.4210.718.760.0إجمالي المنح والمساعدات

4.378.8240.0279.5)79.6(342.9)133.4()77.3(319.1190.9فائض/عجز الموازنة الكلي )بعد المنح(

2,543.22,369.52,795.13,649.43,848.13,702.43,793.93,848.13,668.83,506.21الدين العام الحكومي

القطاع المصرفي )مليون دوالر(

15,850.216,125.017,825.519,886.221,673.020,624.421,321.621,673.021,807.521,218.1موجودات/مطلوبات المصارف

1,892.71,912.01,985.21,967.42,107.51,994.02,062.62,107.52,158.02177.9حقوق الملكية

11,982.512,227.313,384.715,138.316,518.115,726.516,224.616,518.116,610.316,242.2ودائع الجمهور

8,026.08,432.39,039.110,078.710,747.210,350.710,473.710,747.210,834.610,635.1التسهيالت 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 في ضوء تنقيح البيانات  3

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