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العام 2020 يف سطور:

الناتــج املحــي اإلجــاميل: تراجــع الناتــج املحــي اإلجــايل يف فلســطني   •
مليــار دوالر  نحــو 14  إىل  بــني 2019 و2020، ووصــل  مبعــدل %11.5 
)بأســعار 2015 الثابتــة(.  وجــاء هــذا الرتاجــع نتيجــة تراجــع بنســبة %11.3 
يف الضفــة الغربيــة، وبنســبة 12.3% يف قطــاع غــزة.  أمــا باألســعار الجاريــة، 
ــار دوالر، ليصــل إىل 15.6  ــج املحــي اإلجــايل بنحــو 1.6 ملي فرتاجــع النات
مليــار دوالر.  وعنــد أخــذ زيــادة الســكان باالعتبــار، يتبــني أّن حّصــة الفــرد 
مــن الدخــل يف فلســطني تراجعــت بنحــو 13.7%، لتصــل إىل 2,913.9 دوالر 
يف 2020، موزعــاً بــني 4,176.1 دوالر يف الضفــة، مقابــل 1,211.9 دوالر 

فقــط يف قطــاع غــزة.
البطالــة: شــهد معــدل البطالــة يف فلســطني يف العــام 2020 ارتفاعــاً طفيفــاً   •
ــل إىل %25.9،  ــام 2019، ليص ــع الع ــة م ــة مقارن ــة مئوي ــدار 0.6 نقط مبق
ــن 14.6% إىل 15.7%(، ويف  ــة )م ــة يف الضف ــاع البطال ــة ارتف ــك نتيج وذل
قطــاع غــزة )مــن 45.1% إىل 46.6%(.  ومــا زال نحــو ثلــث العاملــني بأجــر 
ــغ 740 شــيكالً باملتوســط،  يف القطــاع الخــاص يتقاضــون أجــراً شــهرياً يبل

وهــو مــا يعــادل نحــو نصــف الحــد األدىن الرســمي لألجــر الشــهري.
ــني  ــو 1% ب ــح بنح ــة واملن ــرادات العام ــايف اإلي ــع ص ــة: ارتف ــة العام املالي  •
العامــني 2019 و2020، ليصــل إىل 13.6 مليــار شــيكل.  وجــاء هــذا نتيجــة 
ــة  ــرادات الجباي ــا انخفضــت إي ــرادات املقاصــة بنحــو 2%، بين ــاع إي ارتف
املحليــة بنحــو 5%، وكــا انخفضــت املنــح واملســاعدات الخارجيــة بنســبة 
ــام الفعــي بنســبة 1% إىل  ــاق الع ــع اإلنف ــة، ارتف ــة املقابل 4%.  مــن الجه
ــكي  ــة ال ــد املوازن ــار شــيكل.  وأدى هــذا إىل عجــز يف رصي نحــو 13.9 ملي
)الجاريــة والتطويريــة( مبقــدار 0.3 مليــار شــيكل )عــى األســاس النقــدي(.  
وبلغــت قيمــة املتأخــرات املرتتبــة عــى الحكومــة خــالل هــذا العــام نحــو 
2.1 مليــار شــيكل.  كــا ارتفــع الديــن العــام بنســبة 17% مقارنــة بالعــام 

ــار شــيكل. ــغ 11.7 ملي الســابق ليبل
ــو  ــام 2020 بنح ــة يف الع ــهيالت االئتاني ــت التس ــرصيف: ارتفع ــاع امل القط  •
12% مقارنــة بالعــام الســابق، لتبلــغ 10.1 مليــار دوالر، منهــا %21.9 
للقطــاع العــام.  باملقابــل، منــت الودائــع بنســبة 12% لتصــل إىل 16.5 مليــار 
دوالر.  وبلغــت أربــاح املصــارف يف هــذا العــام 104.1 مليــون دوالر، وهــذا 

ــام الســابق. ــاح يف الع ــن األرب أدىن بنحــو 35% م
ــركات املدرجــة يف  بورصــة فلســطني: بلغــت القيمــة الســوقية ألســهم ال  •
بورصــة فلســطني 3.4 مليــار دوالر نهايــة العــام 2020، منخفضــًة بنســبة %8 

ــة بالعــام 2019. مقارن
ــام 2020 تضخــاً  التضخــم واألســعار: شــهد االقتصــاد الفلســطيني يف الع  •
ســالباً بنســبة 0.73% مقارنــة بالعــام الســابق، أي أّن القــوة الرائيــة 
للشــيكل ارتفعــت بنحــو 0.73% مقارنــة بالعــام الســابق.  أّمــا الذيــن 
يتلقــون دخلهــم بالــدوالر والدينــار وينفقــون كامــل مرصوفاتهــم بالشــيكل، 
ــابق،  ــام الس ــة بالع ــو 2.72% مقارن ــت بنح ــة انخفض ــم الرائي ــإّن قوته ف

ــيكل. ــل الش ــدوالر مقاب ــدل رصف ال ــاض مع ــة انخف نتيج

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

2020: عام كل الصدمات!

يــر معهــد أبحــاث السياســات االقتصاديــة الفلســطيني )مــاس( أن يقــدم لجمهــور القــراء واملهتمــني العــدد الســنوي )2020( للمراقب 
االقتصــادي، ومــع صــدور هــذا العــدد يكــون املراقــب االقتصــادي قــد أنهــى ســنة كاملــة عــى انطالقتــه بحلتــه املحدثــة، وهــي مثــرة 
لعمــل الطاقــم البحثــي للمعهــد بالتعــاون مــع رشكاءه الثــالث: ســلطة النقــد الفلســطينية، الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، 
وهيئــة ســوق رأس املــال. يغطــي هــذا العــدد مجمــل التطــورات االقتصاديــة والربــع الرابــع مــن العــام 2020، مختتــا بذلــك ســنة 
تعرضــت فلســطني خاللهــا ملختلــف أشــكال الصدمــات االقتصاديــة واالجتاعيــة املمكنــة. فبعــد الخــروج مــن مواجهــة املقاصــة املاليــة 
يف نهايــة العــام 2019، واجهــت فلســطني أخطــر الخطــط املعاديــة مــن صفقــة القــرن والتهديــد بالضــم، ثــم اجتاحــت موجــات جائحــة 
ــا ومــا يقــدر بـــ 12% مــن ناتجــه املحــي، وســط مواجهــة متجــددة حــول أمــوال املقاصــة  ــد19- البــالد مخلفــة آالف الضحاي كوفي
والعالقــة مــع ســلطات االحتــالل. رمبــا كان بريــق األمــل الوحيــد يف نهايــة 2020 هــو مجــيء إدارة أمريكيــة للحكــم، يتوقــع أن تكــون 

أقــل عــداوة للحقــوق الفلســطينية. ســنة كادت تطيــح بــكل يشء، لكنهــا مــرت وفلســطني ال تــزال تنبــض. 

يحظــى املراقــب االقتصــادي بثقــة واســعة يف مختلــف األوســاط، وبــات يشــكل مصــدر معلومــات هامــة وموثوقــة. فمــع أول إصــدار 
مــن املراقــب يف العــام 1997، مل يتوقــف النبــع املعــريف بصيــغ مختلفــة )ســنوية ثــم ربعيــة( وتحــت عناويــن مختلفــة )اقتصــادي و/

ــة،  ــة املحلي ــة املراقــب واســتجابته يف رصــد التطــورات عــى الســاحة االقتصادي ــالً دامغــاً عــى مرون ــر دلي أو اجتاعــي(. وهــذا يعت
وإضافتــه العلميــة املتواصلــة. كــا حــرص املعهــد منــذ أول إصــدار للمراقــب أن يكــون يف متنــاول صنــاع القــرار والسياســات االقتصادية 

واالجتاعيــة، والباحثــني واملهتمــني باالقتصــاد الفلســطيني.

 يف ضــوء تعاظــم وتــرية التغــري يف معطيــات الواقــع االقتصــادي والتنمــوي يف فلســطني خــالل هــذه الســنة املتأزمــة والعصيبــة، وتأثرهــا 
بأخطــار االســتعار االســتيطاين اإلرسائيــي مــن جهــة، وانتشــار جائحــة كوفيــد-19 مــن جهــة أخــرى، قــام املعهــد بإصــدار عــدد خــاص 
ــن  ــا م ــني غريه ــة لتفــي الجائحــة، ســاهمت ب ــة املحتمل ــة والقطاعي ــة الكلي ــار االقتصادي ــؤات لآلث ــاول تنب ــار 2020، تن يف شــهر أي
التقديــرات الرســمية والدوليــة، يف حينــه يف ارشــاد صنــاع السياســات الفلســطينيني لالســتجابة لألزمــة. كذلــك بــارش املعهــد مبراجعــة 
ــه، آخــذا بعــني  ــة ومنهــج صياغت ــه القطاعي ــه البحثــي، وتغطيت ــة وتشــاورية مــع املؤسســات الثــالث الريكــة، حــول مضمون داخلي
االعتبــار التحــوالت الكــرى الجاريــة وأيضــاً تطــورات املشــهد االقتصــادي الســيايس منــذ تبنــي الصيغــة الربعيــة للمراقــب يف 2005 

وتجديــد تصميمــه يف 2016.

ســيجد القــارئ املنتظــم منــذ إصــدار أول عــدد مــن النســخة املحدثــة مــن املراقــب لعــام 2020 تغطيــة لجميــع املــؤرشات التــي كانــت 
ترصــد ســابقا مــع تركيــز أكــر عــى املنهــج التحليــي. يف املقابــل متــت إعــادة الرتكيــز عــى االقتصــاد الفلســطيني مــن خــالل القســم 
األول املســتحدث )االقتصــاد الحقيقــي( الــذي ينظــر إىل االقتصــاد مــن منظــور القطاعــات املنتجــة الرئيســية وأبــرز جوانــب البنيــة 
التحتيــة املرافقــة لهــا. كذلــك تــم اســتحداث قســم ثابــت جديــد حــول التنميــة االجتاعيــة، يركــز عــى الفقــر والتهميــش وتحديــات 
التحــوالت االجتاعيــة تحــت االحتــالل. باإلضافــة لقســم جديــد يلخــص بعــض اإلصــدارات الالفتــة يف االقتصــاد الفلســطيني والعاملــي 
خــالل الفــرتة التــي يغطيهــا العــدد، أضيــف ملحــق بعنــوان “أبــرز األحــداث االقتصاديــة الربعيــة” لتوثيــق الســياق السياســايت وامليــداين 

للرصــد اإلحصــايئ املنهجــي يف األقســام الرئيســية.

يف النهايــة، نأمــل أن يجــد الباحــث وصانــع السياســات واملواطــن املهتــم عــى حــد ســواء يف هــذا اإلصــدار مــن املراقــب، الــذي جعــل 
مــن متابعــة تطــورات االقتصــاد واملجتمــع الفلســطيني الحيويــة أولويتــه القصــوى، مــا يفيــده يف تقدمــه إىل األمــام. 

رجا الخالدي           
املدير العام           

              معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني )ماس(
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1- االقتصاد الحقيقي

أشــار العــدد الســابق مــن املراقــب إىل بعــض بــوادر تعــايف االقتصــاد 
وتحســن النشــاط التجــاري يف الربــع الثالــث مــن العــام 2020 
باملقارنــة مــع املســتويات شــديدة االنخفــاض يف الربــع الثــاين مــن 
ــة  ــادة يف حــاالت اإلصاب ــع زي ــك م ــن ذل ــام نفســه.  لكــن تزام الع
ــوداً  ــا املســتجد، مــا اســتدعى موجــة إغالقــات وقي بفــريوس كورون
جديــدة عــى الحركــة بــدأت يف كانــون األول 2020.  وعــى الرغــم 
ــه بســبب انتهــاء أزمــة  مــن االنتعــاش الــذي حصــل يف الشــهر ذات
ــار  ــة، واآلث ــزال ضعيف ــايف املســتدام ال ت ــوادر التع ــإن ب املقاصــة، ف
االجتاعيــة واالقتصاديــة الســلبية العميقــة التــي خلفتهــا الجائحــة 
مــا زالــت تهــدد مصــادر رزق األرس الفلســطينية، وتزيــد مــن عــدد 
األرس التــي يهبــط دخلهــا إىل دون مســتوى الفقــر.  لعــل أبــرز 
ــل  ــب التعام ــن الصع ــه م ــة أن ــى اللحظ ــة حت ــه التجرب ــا أظهرت م
مــع الفريوســات شــديدة العــدوى، كــا تُظهــر آخــر الدراســات أن 
املوازنــة مــا بــني الصحــة واالقتصــاد أمــر مســتبعد يف غيــاب الخطــط 
الفّعالــة املرهونــة برعــة وكفــاءة الحصــول عــى اللقــاح وتوزيعــه.1

نســتعرض يف هــذا القســم األداء االقتصــادي يف العــام 2020، وأبــرز 
مــؤرشات ربعــه األخــري، ونخــص قطــاع النقــل واملواصــالت باهتــام 

خــاص، وذلــك لحاجتــه املاســة إىل التطويــر والتحديــث.

1.1 النشاط االقتصادي2

أدى انتشــار فــريوس كوفيــد-19، واإلغــالق الكامــل الحتــواء الجائحة 
ابتــداء مــن شــهر آذار 2020، إىل تأثــري ســلبي شــديد عــى النشــاط 
االقتصــادي يف العــام 2020، انعكــس بانخفــاض الناتــج املحــي 
اإلجــايل، أو القيمــة النقديــة لكافــة أنــواع الســلع والخدمــات 
التــي يتــم إنتاجهــا محليــاً، بنســبة 11.5% مقاســاً باألســعار الثابتــة.3  
أمــا باألســعار الجاريــة، فرتاجــع الناتــج املحــي اإلجــايل بنحــو 1.6 

ــاً. ــار دوالر تقريب ــار دوالر، ليصــل إىل 15.6 ملي ملي

ــكاس حــاد يف  ــة عــن انت ــج املحــي باألســعار الثابت ــج الرتاجــع يف النات نت
الطلــب واإلنتــاج، شــمل انخفاضــاً كبــرياً يف اســتهالك األرس )%12.6( 
ــد  ــة، فق ــارة الخارجي ــبة للتج ــا بالنس ــتثار )23.2%(.  أم ــايل االس وإج
كانــت مســاهمتها إيجابيــة، بســبب انخفــاض قيمــة الــواردات )%15.4( 
بشــكل أكــر مــن االنخفــاض يف قيمــة الصــادرات 7%.  مــن ناحيــة اإلنتاج، 
ــات  ــع القطاع ــة يف جمي ــة املضاف ــاً يف القيم ــام 2020 انخفاض ــهد الع ش

ــة. ــني، واإلدارة العام ــة والتأم ــتثناء األنشــطة املالي الرئيســية باس

ــاً  ــايل ارتفاع ــي اإلج ــج املح ــهد النات ــي، ش ــتوى الربع ــى املس ع
ــع  ــع الرب ــة م ــام 2020 مقارن ــن الع ــع م ــع الراب ــو 1% يف الرب بنح
الســابق.  حصــل هــذا االرتفــاع نتيجــة منــو مبعــدل 0.8% يف الضفــة 
الغربيــة، و 2.0% يف قطــاع غــزة مــا بــني الربعــني املتالحقــني )انظــر 
ــع  ــع الراب ــرة يف الرب ــة ظاه ــار الجائح ــزال آث ــكل 1-1(.  وال ت الش
مــن العــام 2020 عنــد املقارنــة مــع مســتوى النشــاط االقتصــادي يف 
العــام 2019، التــي تشــري إىل أن الناتــج املحــي اإلجــايل كان أقــل 
1 http://mas.ps/files/server/2021/Covid-19_Modelling_Press%20

%D9%90%20Ar.pdf
معظــم اإلحصــاءات الــواردة يف هــذا القســم مــن الجهــاز املركــزي لإلحصــاء   2
الفلســطيني، وبخاصــة إحصــاءات الحســابات القوميــة الربعيــة.  يتــم اإلشــارة 

ــا تســتخدم. إىل املصــادر األخــرى حيث
ــع  ــري النســبي يف جمي ــاس التغي ــة لقي نعتمــد يف هــذا القســم األســعار الثابت  3

ــرصف. ــعر ال ــعار وس ــريات األس ــري تغ ــد تأث ــك لتحيي ــؤرشات، وذل امل

بنحــو 12.2% مــن قيمتــه يف الربــع املناظــر مــن العــام 2019 )أقــل 
ــة، ونحــو 14.0% يف قطــاع غــزة(. بنحــو 11.8% يف الضفــة الغربي

الفلســطينية يف  الوطنيــة  للســلطة  املاليــة  األزمــة  انتهــاء  مــع 
الربــع األخــري مــن العــام 2020، شــهد اإلنفــاق االســتهاليك النهــايئ 
الحكومــي ارتفاعــاً بنســبة 13.1% مقارنــة بالربــع الســابق، وبنحــو 
ــكل  ــر الش ــام 2019 )انظ ــن الع ــر م ــع املناظ ــة بالرب 8.7% مقارن
ــو  ــاً بنح ــام 2020 ارتفاع ــن الع ــع م ــع الراب ــهد الرب ــا ش 1-2(.  ك
7.5% يف إجــايل االســتثار مقارنــة مــع الربــع الســابق.  يف املقابــل، 
منــا العجــز يف امليــزان التجــاري بنحــو 9.8% بســبب االرتفــاع األكــر 
 74.7( بالصــادرات  مقارنــة  مليــون دوالر(   137.8( الــواردات  يف 
مليــون دوالر(.  كــا أن ارتفــاع أعــداد اإلصابــات بالفــريوس وعــودة 
اإلغالقــات خــالل الربــع األخــري أدى إىل تراجــع الدخــل املتــاح وفاقم 
مــن الحالــة الســائدة مــن عــدم اليقــني الناجمــة عــن عــدم توفــر 
حــل جــذري لألزمــة، مــا دفــع األرس إىل ترشــيد االســتهالك.  ومــن 
املالحــظ أّن اســتهالك األرس بقــي عــى حالــه تقريبــاً يف الربــع األخــري 
ــاع  ــع ارتف ــبقه، م ــذي س ــع ال ــع الرب ــة م ــام 2020، مقارن ــن الع م
طفيــف بلــغ نحــو 0.2%.  وبســبب طبيعــة االقتصــاد الفلســطيني 
القائــم عــى االســتهالك، حيــث يشــكل اســتهالك األرس نحــو %85 
مــن الناتــج املحــي اإلجــايل، فــإن ثبــات اســتهالك األرس حــد مــن 
قــدرة النشــاط االقتصــادي عــى التعــايف.  تظهــر املقارنــة مــع الربــع 
الرابــع مــن العــام 2019 تراجعــاً يف جميــع مــؤرشات اإلنفــاق عــى 
ــة إىل  ــي، إضاف ــاق الحكوم ــتثناء اإلنف ــايل باس ــي اإلج ــج املح النات

ــزان التجــاري. تقلــص العجــز يف املي

عــى مســتوى اإلنتــاج، شــهد الربــع الرابــع مــن العــام 2020 
ارتفاعــاً يف القيمــة املضافــة لجميــع القطاعــات اإلنتاجيــة الرئيســية 
ــل  ــن، باملقاب ــام 2020، ولك ــن الع ــابق م ــع الس ــع الرب ــة م مقارن
شــهدت معظــم القطاعــات الخدميــة تراجعــاً باســتثناء املعلومــات 
ــت  واالتصــاالت )منــو بنحــو 3.7%( واإلدارة العامــة )14.6%(.  كان
القطاعــات األكــر تراجعــاً املواصــالت والتخزيــن )11.9%( والتجــارة 

.)%5.6(

شكل 1-1: الناتج املحي اإلجاميل يف فلسطني حسب الربع لألعوام 
2018-2020 باألسعار الثابتة )مليون دوالر( )سنة األساس 2015(
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حّصة الفرد من الناتج املحي

شــهدت حّصــة الفــرد مــن الناتــج املحــي ارتفاعــاً طفيفــاً يف الربــع 
الرابــع مــن العــام 2020 بنحــو 0.3% باألســعار الثابتــة، لتصــل إىل 
837.4 دوالر باألســعار الجاريــة.  أمــا عــى املســتوى الســنوي، فقــد 
ــادة يف عــدد  ــة إىل الزي ــج املحــي اإلجــايل، إضاف أدى تراجــع النات
الســكان، إىل تراجــع حّصــة الفــرد مــن الناتــج املحــي بنحــو %13.7 
ــاع  ــة، و 14.8% يف قط ــة الغربي ــة )13.4% يف الضف ــعار الثابت باألس
غــزة(، حيــث وصلــت إىل 3,235.0 دوالراً باألســعار الجاريــة )2,913 
دوالراً بأســعار 2015(.  تجــدر اإلشــارة إىل أن تلــك كانــت أقــل 
قيمــة لحّصــة الفــرد مــن الناتــج املحــي اإلجــايل منــذ العــام 2010، 
مــا يشــري إىل خطــورة الرتاجــع الــذي عــاىن منــه النشــاط االقتصــادي 

خــالل هــذه الســنة.

مؤرش سلطة النقد لدورة األعامل4

ــدورة األعــال إىل أن  ــطينية ل ــؤرش ســلطة النقــد الفلس يؤكــد م
ــان،  ــتوياته يف نيس ــغ أدىن مس ــام 2020 بل ــادي للع ــاط االقتص النش
ومــن ثــم بــدأ بالتحســن ابتــداء مــن شــهر أيــار فصاعــداً بالتزامــن 
مــع التخفيــف التدريجــي إلجــراءات اإلغــالق، ولكــن قيمــة املــؤرش 
مل تــزل يف الربــع الرابــع أقــل مــن القيمــة يف الفــرتة املناظــرة مــن 
ــة  ــة يف بداي ــل الجائح ــه قب ــن قيمت ــاً، م ــل، أيض ــام 2019، وأق الع
ــاد  ــاض الح ــره باالنخف ــتمرار تأث ــك إىل اس ــود ذل ــام 2020.  يع الع
ــه يبقــى ســالباً )انظــر  ــاين مــن العــام 2020، مــا جعل ــع الث يف الرب

ــكل 3-1(. الش

تسجيل السيارات

بعــد تراجــع اســتمر لثالثــة أربــاع متتالية، تشــري بيانــات وزارة النقل 
واملواصــالت الفلســطينية إىل ارتفــاع يف عمليــات تســجيل الســيارات 
ــع  ــة بالرب ــام 2020 مقارن ــن الع ــع م ــع الراب ــو 98.6% يف الرب بنح
ــيارة )انظــر الشــكل 4-1(.   ــم تســجيل 5,536 س ــث ت الســابق، حي
ويعــود االرتفــاع، بشــكل أســايس، إىل زيــادة مقدارهــا %144.7 
ــاً يف تســجيل الســيارات املســتعملة املســتوردة مــن الســوق  تقريب
ــيارات  ــاع الس ــة أرب ــو ثالث ــادة، نح ــكل، بالع ــي تش ــي، الت الخارج
الجديــدة التــي يتــم تســجيلها محليــاً.  ويعــود هــذا االرتفــاع 
الكبــري إىل عــودة التنســيق مــا بــني الحكومــة الفلســطينية والجانــب 
ــات مــن  ــة نقــل املركب ــر عــى إمكاني ــذي كان قــد أث اإلرسائيــي، ال
ــن  ــم م ــى الرغ ــطينية.5  وع ــة إىل األرايض الفلس ــئ اإلرسائيلي املوان
ذلــك، يظهــر تأثــري األزمــة الوبائيــة بوضــوح عنــد املقارنــة الســنوية، 
ــع  ــة م ــام 2020 مقارن ــيارة يف الع ــجيل 18,288 س ــم تس ــث ت حي

ــام 2019. ــيارة يف الع 26,337 س

يتــم احتســاب املــؤرش باالعتــاد عــى اســتطالع آراء عينــة ممثلــة مــن مديــري   4
املنشــآت الصناعيــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة حــول املســتويات الحاليــة 
للتشــغيل واإلنتــاج واملبيعــات، وتوقعــات تّغريهــا لألشــهر القادمــة.  املــؤرش 
ــك الشــهر،  ــام لالقتصــاد الفلســطيني خــالل ذل ــن األداء الع يعطــي ملحــة ع

والتوقعــات حولــه لألشــهر القادمــة.
ــا  ــة الدني ــغ القيم ــا تبل ــب 100، في ــغ موج ــؤرش تبل ــوى للم ــة القص القيم  
األوضــاع  فــإن  موجبــة،  املــؤرش  قيمــة  كانــت  حــال  ويف   .100 ســالب 
ــن الوضــع االقتصــادي  ــدل عــى تحّس ــاد املــؤرش ي ــدة، وازدي ــة جي االقتصادي
العــام.  وبالعكــس فيــا يخــص القيــم الســالبة، فهــي تدلــل عــى أن األوضــاع 
ــرتاب  ــالب 100.  اق ــن س ــت م ــا اقرتب ــزداد ســوءاً كل ــيئة، وت ــة س االقتصادي
قيمــة املــؤرش مــن الصفــر يدلــل عــى أن األوضــاع بقيــت عــى حالهــا، وأنهــا 

ــب. ــتقبل القري ــري يف املس ــدد التغ ــت بص ليس
5 https://www.alhaya.ps/ar_page.php?id=-

5f35527y99833127Y5f35527

شكل 1-2: اإلنفاق الربعي عىل الناتج املحي اإلجاميل للعامني 
2019-2020 باألسعار الثابتة )سنة األساس 2015(

شكل 1-3: مؤرش سلطة النقد لدورة األعامل الشهري لألعوام 
2020-2018

ــال،  ــدورة األع ــد ل ــلطة النق ــؤرش س ــطينية، 2021.  م ــد الفلس ــلطة النق ــدر: س املص
2019-2020.  رام اللــه، فلســطني.

شكل 1-4: بيانات تسجيل السيارات املستوردة الربعية، 2020-2019

املصــدر: وزارة النقــل واملواصــالت، 2021.  بيانــات تســجيل الســيارات الشــهرية، 
2019-2020.  رام اللــه، فلســطني.
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1-2 القطاعات اإلنتاجية: الزراعة والصناعة واإلنشاءات6

ــع  ــع الراب ــة يف الرب ــات اإلنتاجي ــة للقطاع ــة املضاف ــت القيم ارتفع
مــن العــام 2020 بنســبة 2.3% عــن الربــع الســابق، وكانــت أقــل 
بنســبة 19.8% مقارنــة بالربــع املناظــر مــن العــام 2019.  أمــا عــى 
ــات  ــة للقطاع ــة املضاف ــت القيم ــنوي، فرتاجع ــتوى األداء الس مس
اإلنتاجيــة مبقــدار 16.7% وانخفضــت مســاهمتها يف الناتــج املحــي 
ــام 2020. ــام 2019، إىل 24.1% يف الع ــن 25.7% يف الع اإلجــايل م

قطاع الزراعة

بعــد الرتاجــع الــذي اســتمر لثالثــة أربــاع متتاليــة، شــهدت القيمــة 
ــو  ــواً بنح ــمك من ــد الس ــة وصي ــة والحراج ــاط الزراع ــة لنش املضاف
ــع الســابق،  ــة بالرب ــع مــن العــام 2020 مقارن ــع الراب 2.4% يف الرب
ــة نحــو 6.8% مــن  وقــد بلغــت نســبة مســاهمة األنشــطة الزراعي
الناتــج املحــي اإلجــايل يف الربــع الرابــع مــن العــام 2020.  لكــن 
التحســن يف الربــع األخــري كان متواضعــاً أمــام الرتاجــع الــذي شــهده 
العــام 2020، مــا أدى إىل انخفــاض القيمــة املضافــة لنشــاط الزراعــة 

بنحــو 9.2% مقارنــة بالعــام 2019.

قطاع الصناعة

ــل  ــت أق ــام 2020 كان ــي يف الع ــاع الصناع ــة للقط ــة املضاف القيم
ــن أن  ــم م ــى الرغ ــذا ع ــع 2019، وه ــة م ــبة 12.7% باملقارن بنس
القطــاع حافــظ يف الربــع الرابــع عــى تعــايف الربــع الســابق، وحافــظ 
عــى حصتــه يف الناتــج املحــي اإلجــايل باملقارنــة مــع الربع الســابق 

واملناظــر مــن العــام 2019 )انظــر الجــدول 1-1(.

ــي  ــاج الصناع ــات اإلنت ــكي لكمي ــايس ال ــم القي ــع الرق ــاً، ارتف أيض
مبقــدار 3.5% خــالل الربــع الرابــع مــن العــام 2020 مقارنــة بالربــع 
ــع  ــع الرب ــة م ــو 2.8% باملقارن ــض بنح ــه انخف ــبقه، ولكن ــذي س ال
املناظــر ليصــل إىل 102.4 نقطــة )ســنة األســاس 2019(.  أمــا عــى 
املســتوى الســنوي، فرتاجــع الرقــم القيــايس الــكي لكميــات اإلنتــاج 

الصناعــي بنحــو 8.0% إىل 92.1 نقطــة )انظــر الشــكل 5-1(.

قطاع اإلنشاءات

ــة انتعاشــاً يف  كان قطــاع اإلنشــاءات مــن أكــر القطاعــات اإلنتاجي
ــة  ــث ارتفعــت القيمــة املضاف ــع مــن العــام 2020، حي ــع الراب الرب
ــا كانــت أقــل  ــع الســابق، ولكنه ــة بالرب للقطــاع بنســبة 8% مقارن

ــزي لإلحصــاء الفلســطيني، 2020.   ــاز املرك ــزء: الجه ــذا الج ــام يف ه 6  مصــدر األرق
إحصــاءات الحســابات القوميــة الربعيــة، 2000-2020.  رام اللــه، فلســطني.

ــع املناظــر مــن العــام 2019.  نتيجــة  ــة بالرب بنســبة 36.7% مقارن
لذلــك، ارتفعــت مســاهمة قطــاع اإلنشــاءات يف الناتــج املحــي 
ــن  ــث م ــع الثال ــة بـــ 3.8% يف الرب ــو 4.1% مقارن ــايل إىل نح اإلج
العــام 2020، ولكــن قيمتهــا كانــت ال تــزال أقــل مــن مســتوى الربــع 
الرابــع مــن العــام 2019 )بنحــو 5.7%(.  عــى صعيــد العــام 2020، 
ــو %35.6  ــاءات بنح ــاع اإلنش ــن قط ــة م ــة املضاف ــت القيم تراجع
ــة  ــة لحرك ــاع العالي ــية القط ــس حساس ــا يعك ــام 2019، م ــن الع ع

ــة االســتثار. االقتصــاد املحــي وبيئ

ــة إىل ارتفــاع  ــرات األولي ــاء، تشــري التقدي ــة تراخيــص البن مــن ناحي
ــن  ــع م ــع الراب ــادرة يف الرب ــص الص ــبة 38.4% يف الرتاخي ــري بنس كب
العــام 2020 باملقارنــة مــع الربــع الســابق، وإىل ارتفــاع أيضــاً مبقــدار 
2.9% باملقارنــة مــع الربــع املناظــر مــن العــام 2019 )انظــر الشــكل 
1-6(.  لكــن االنتعــاش يف النصــف الثــاين مــن العــام 2020، مل يكــن 
ــف األول،  ــاش يف النص ــن االنك ــل م ــاع بالكام ــايف القط ــاً لتع كافي
ــاء الصــادرة بنحــو 16.3% يف العــام  حيــث تراجعــت تراخيــص البن

2020 باملقارنــة مــع العــام 2019.

بلــغ عــدد رخص األبنـــية الصــادرة للمباين السكنيـــة وغري السكنيـــة 
2,732 رخصــة خــالل الربــع الرابــع مــن العــام 2020، منهــا 1,798 
ــدة،  ــدد الوحــدات الســكنية الجدي ــا ع ــدة.  أم ــة جدي  رخصــة أبني

جدول 1-1: مقارنة ربعية للقيمة املضافة من القطاعات الصناعية )مليون دوالر( )سنة األساس 2015(

املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2021.  إحصاءات الحسابات القومية الربعية، 2000-2020.  رام الله، فلسطني.

ر4 2020ر3 2020ر4 2019النشاط االقتصادي
نسبة التغري عن 

الربع السابق
نسبة التغري عن 

الربع املناظر

-20.1%6.7%15.911.912.7التعدين واستغالل املحاجر

-12.7%0.0%456.2398.5398.5الصناعات التحويلية

-12.3%2.9%39.833.934.9إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

إمدادات املياه وأنشطة الرصف الصحي وإدارة 
النفايات ومعالجتها

15.71617.3%8.1%10.2-

-12.2%0.7%527.6460.3463.4مجموع القطاعات الصناعية

شكل 1-5: الرقم القيايس العام لكميات اإلنتاج الصناعي     
الربعي، 2020-2019

املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2021.  مسوح األرقام القياسية، 2010 -2020.
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ــابق،  ــع الس ــة بالرب ــبة 52% مقارن ــاً بنس ــك، تعافي ــجلت، كذل فس
ــع املناظــر  ــة بالرب ــل بنســبة 8% مقارن ــا ســجلت مســتوى أق بين
مــن العــام 7.2019 هــذا وقــد بلــغ عــدد الوحــدات الســكنية 
املرخصــة 5,482 وحــدة ســكنية يف الربــع الرابــع مــن العــام 2020، 

ــع. ــرت مرب ــف م ــاحتها 887 أل ــوع مس مجم

ــعار  ــد ألس ــلطة النق ــؤرش س ــهد م ــعار، فش ــد األس ــى صعي ــا ع أم
            %7.3 بنحــو  ارتفاعــاً  فلســطني  يف  الــكي  الســكنية  العقــارات 
و0.7% يف الربــع الرابــع مــن العــام 2020 باملقارنــة مــع الربــع 
ــث بلغــت  ــوايل، حي ــام 2019 بالت ــن الع ــع م ــع الراب الســابق والرب
قيمتــه 105.6 نقطــة )انظــر الشــكل 1-7(، علــاً بــأن املــؤرش الــكي 
عبــارة عــن مــؤرش تجميعــي ملؤرشيــن فرعيــني: األول مــؤرش للشــقق 
الســكنية )بلــغ 97.4 نقطــة مبعــدل منــو 0.4% و0.7% تقريبــاً 
بالرتتيــب(، والثــاين للمنــازل التــي تشــمل الفلــل )بلــغ 111.2 نقطــة 

ــوايل(. ــى الت ــو 11.9% و0.7% ع ــدل من مبع

عــى مســتوى العــام 2020، بلغــت قيمــة املــؤرش يف فلســطني حــوايل 
104.7 نقطــة، مرتفعــاً بنحــو 2.9% باملقارنــة مــع العــام 2019.  
تراجعــت قيمــة مــؤرش أســعار الشــقق الســكنية إىل 96.7 نقطــة، 
ــة مــع العــام 2019، بينــا ارتفعــت  منخفضــاً بنحــو 1.2% باملقارن
أســعار املنــازل بنحــو 5.7% لتصــل قيمــة املــؤرش إىل 110.0 نقطــة.

1-3 القطاعات التجارية واملالية والخدمية

ــات  ــة للقطاع ــة املُكون ــطة االقتصادي ــدول 1-2 إىل األنش ــري الج يش
ــري  ــطيني، ومل تتغ ــاد الفلس ــة يف االقتص ــة والخدمي ــة واملالي التجاري
القيمــة املضافــة الكليــة لهــذه القطاعــات يف الربــع الرابــع مــن العام 
ــل بنحــو %11.5    ــت أق ــا كان ــع الســابق، ولكنه ــة بالرب 2020 مقارن
مقارنــة بالربــع املناظــر مــن العــام 2019، لتصــل إىل 2,117 مليــون 
دوالر )2015 ســنة األســاس(.  انعكــس هــذا، أيضــاً، عــى البيانــات 
الســنوية التــي تظهــر تراجــع القيمــة املضافــة للقطاعــات املذكــورة 
ــح  ــام 2019.  يتض ــع الع ــة م ــام 2020 مقارن ــبة 10.2% يف الع بنس
مــن الجــدول 1-2 أّن عــدم تغــري القيمــة املضافــة لهــذه األنشــطة 
ــات  ــض القطاع ــاش يف بع ــن انتع ــج ع ــابق نت ــع الس ــة بالرب مقارن
مثــل اإلدارة العامــة واألنشــطة العقاريــة واملعلومــات واالتصــاالت 
ــل  ــرى مث ــاطات أخ ــاض يف نش ــه انخف ــة، قابل ــات اإلداري والخدم

ــه ... وغريهــا. التجــارة والنقــل والتخزيــن والفنــون والرتفي

1-4 األسعار8

ــة  ــعار مجموع ــط أس ــو متوس ــتهلك ه ــعار املس ــايس ألس ــم القي الرق
مختــارة مــن الســلع والخدمــات األساســية التــي تعكــس منــط 
اســتهالك العائلــة املتوســطة يف بلــد مــا.  يطلــق عــى مجموعة الســلع 
والخدمــات املختــارة هــذه اســم »ســلّة االســتهالك«.  معــّدل التضخــم 
هــو معــّدل االرتفــاع يف هــذا الرقــم القيــايس بــني تاريخــني محدديــن.  

وهــو يعــر عــن التغــري الحاصــل يف القــّوة الرائيــة للدخــل.

الرقم القيايس ألسعار املستهلك

يبــني الشــكل 1-8 منحيــني، يصــور األول تطــور الرقــم القيــايس 
ألســعار املســتهلك بــني الربــع األول مــن العــام 2019، والربــع الرابــع

الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني 2020، إحصاءات رخص األبنية.  7
مصدر األرقام يف هذا الجزء: الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2021.  مسوح   8

األرقام القياسية، 2010 -2020.

شكل 1-6: رخص األبنية الصادرة يف فلسطني والقيمة املضافة لقطاع 
اإلنشاءات )سنة األساس 2015( من الربع األول 2019 إىل الربع الرابع 2020

ــة،  ــص األبني ــاءات رخ ــطيني 2021، إحص ــاء الفلس ــزي لإلحص ــاز املرك ــدر: الجه املص
وإحصــاءات الحســابات القوميــة الربعيــة، 2000-2020.  رام اللــه، فلســطني.

املصدر: سلطة النقد الفلسطينية )2021(.  مؤرش أسعار العقارات السكنية يف فلسطني.

شكل 1-7: مؤرش سلطة النقد ألسعار العقارات السكنية يف فلسطني 
من الربع األول من العام 2018 إىل الربع الرابع من العام 2020

مــن العــام 2020، بينــا يقيــس املنحنــى الثــاين التبــدل املئــوي يف 
ــع  ــة م ــنة مقارن ــع س ــتهلك يف كل رب ــعار املس ــايس ألس ــم القي الرق
الربــع الســابق لــه، أي معــّدل التضخــم يف كل ربــع ســنة.  ويظهــر 
ــن  ــع م ــع الراب ــاً يف الرب ــح موجب ــم أصب ــدل التضخ ــكل أن مع الش
العــام 2020، بعــد أن كان ســالباً يف األربــاع األربعــة التــي ســبقت، 
ــر  ــة )انظ ــة االقتصادي ــات الجائح ــي صدم ــل تلق ــن قب ــى م أي حت

ــكل 8-1(. الش

وصــل الرقــم القيــايس ألســعار املســتهلك يف الربــع الرابــع مــن العــام 
ــث مــن  ــع الثال ــة مــع 100.1 يف الرب 2020 إىل 101.4 نقطــة مقارن
العــام 2020، ومعــدل التضخــم ارتفــع إىل 1.21% مقارنــة مــع 
-0.2%  يف الربــع الســابق، بينــا انخفــض الرقــم القيــايس ألســعار 
ــام  ــن الع ــع املناظــر م ــع الرب ــة م املســتهلك بنســبة 0.57% مقارن
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عــى مســتوى العــام 2020، وصــل الرقــم القيــايس ألســعار املســتهلك 
إىل 100.83 نقطــة مقارنــة مــع 101.58 نقطــة يف العــام 2019، 
ــذا  ــس ه ــغ -0.73%.  يعك ــالباً وبل ــم كان س ــدل التضخ أي أّن مع
املرتبطــة  االســتهالك  يف  االنخفاضــات   2020 خــالل  االنخفــاض 
بالوبــاء يف األقمشــة واملالبــس واألحذيــة )-3.3%(، واملعلومــات 
املرطبــة  واملروبــات  الغذائيــة  واملــواد   ،)%2.6-( واالتصــاالت 
ــذا  ــل ه ــك، قاب ــع ذل ــالت )-1.6%(.  م ــل واملواص )-2.5%(، والنق
ــعار  ــاع أس ــن ارتف ــة م ــوط تضخمي ــا- ضغ ــد م ــاض -إىل ح االنخف
الرتفيــه والرياضــة والثقافــة والحدائــق والحيوانــات األليفــة )%3.5(، 
واملســكن   ،)%2.9( االجتاعيــة  والحايــة  الشــخصية  والرعايــة 

ــاء والغــاز )%2.6(. وامليــاه والكهرب

ــة  ــة الغربي ــن الضف ــالباً يف كل م ــنوي س ــم الس ــدل التضخ كان مع
)-0.9%( وقطــاع غــزة )-0.5%(، ولكنــه كان موجبــاً يف القــدس 

.)%0.7(

أسعار الجملة وأسعار املنتج9

ــار  ــع إىل تج ــعر البي ــة )س ــعار الجمل ــايس ألس ــم القي ــض الرق انخف
ــام  ــن الع ــث م ــع والثال ــني الربعــني الراب ــدار 1.6% ب ــة( مبق التجزئ
2020 )انظــر الشــكل 1-9(.  نتــج هــذا عــن تراجــع حــاد يف أســعار 
ــعار  ــة أس ــاً، وبخاص ــدارة 3.9% تقريب ــة مق ــلع املحلي ــة للس الجمل
الســلع ضمــن نشــاط الزراعــة.  وعــى املســتوى الســنوي، انخفــض 
العــام 2020  بنحــو 0.1% يف  الجملــة  القيــايس ألســعار  الرقــم 
مقارنــة بالعــام 2019، والســبب هــو تراجــع أســعار الجملــة للســلع 
ــلع  ــة للس ــعار الجمل ــاع أس ــل ارتف ــو 1.0%، مقاب ــتوردة بنح املس

ــبة %0.7. ــة بنس املحلي

أمــا الرقــم القيــايس ألســعار املنتــج )األســعار التــي يتلّقاهــا املنتجــون 
املحلّيــون(، فقــد ســجل ارتفاعــاً مقــدراة 1.8% بني الربعــني املتالحقني، 

الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2021. األسعار واألرقام القياسية 2020.  9

ونتــج ذلــك عــن ارتفــاع حــاد يف أســعار املنتجــات الزراعيــة )%7.4(، 
وإمــدادات امليــاه وأنشــطة الــرصف الصحــي )3.7%(.  وعى املســتوى 
ــو 4.5% يف  ــج بنح ــعار املنت ــايس ألس ــم القي ــض الرق ــنوي، انخف الس
ــج  ــعار املنت ــع أس ــبب تراج ــام 2019، بس ــة بالع ــام 2020 مقارن الع

ــدرة )-%2.9(. ــة )-4.7%( واملُص للســلع املحلي

القوة الرشائية10

ــة للشــيكل: ارتفــع مــؤرش أســعار املســتهلك خــالل  القــوة الرشائي
الربــع الرابــع مــن العــام 2020 بنحــو 1.21%، مقارنــة بالربــع 

تعــرّف القــوة الرائيــة عــى أنّهــا »القــدرة عــى رشاء الســلع والخدمــات باســتخدام مــا   10
ميلكــه الفــرد مــن ثــروة، وتعتمــد عــى دخــل املســتهلك وعــى التغــري يف معــدل األســعار 
وســعر رصف العملــة، لــذا فــإّن التغــري يف القــوة الرائيــة بافــرتاض ثبــات الدخــل = معــدل 

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

جدول 1-2: مقارنة ربعية للقيمة املضافة للقطاعات الخدمية )مليون دوالر( )سنة األساس 2015(

املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني 2021، إحصاءات الحسابات القومية الربعية، 2000-2020.  رام الله، فلسطني.

نسبة التغري عن ر4 2020ر3 2020ر4 2019النشاط االقتصادي
الربع السابق

نسبة التغري عن 
الربع املناظر

-20.8%-6.5%856.3725.3678.2تجارة الجملة والتجزئة وإصالح املركبات والدراجات النارية

-24.3%-11.9%69.259.552.4النقل والتخزين

2.4%-5.0%160.3165164.2األنشطة املالية وأنشطة التأمني

-1.0%3.7%123.6118122.4املعلومات واالتصاالت

-55.2%-2.1%61.12827.4أنشطة خدمات اإلقامة والطعام

-31.7%6.9%181.4115.9123.9األنشطة العقارية واإليجارية

-28.3%-5.2%45.634.532.7األنشطة املهنية والعلمية والتقنية

-1.7%5.6%2321.422.6أنشطة الخدمات اإلدارية والخدمات املساندة

-2.4%-3.5%232.4235226.9التعليم

9.4%2.0%138153.9150.9الصحة والعمل االجتاعي

-46.3%11.1%86.652.346.5الفنون والرتفيه والتسلية وأنشطة الخدمات األخرى

13.1%14.6%414.6409.1468.9اإلدارة العامة والدفاع

0.00%0.00%222الخدمات املنزلية

-11.5%-0.0%2,394.12,119.92,119.0القطاعات الخدمية

شكل 1-8: تطّور الرقم القيايس ألسعار املستهلك معّدل     
التضخم )سنة األساس 2018(

الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2021. مسوح األرقام القياسية، 2010 -2020.
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الســابق، وهــو مــا يعنــي تراجــع القــوة الرائيــة بعملــة الشــيكل 
باملقــدار نفســه خــالل هــذه الفــرتة، فيــا انخفــض املــؤرش بنســبة 
ــوة  ــن الق ــي تحس ــا يعن ــو م ــر، وه ــع املناظ ــة بالرب 0.57% مقارن
ــها  ــرتة نفس ــالل الف ــه خ ــدار نفس ــيكل باملق ــة الش ــة بعمل الرائي
)انظــر الشــكل 1-10(.  أمــا عــى املســتوى الســنوي، فانخفــض الرقم 
القيــايس ألســعار املســتهلك خــالل العــام 2020 بنســبة  %0.73 
ــة  ــوة الرائي ــن الق ــري إىل تحس ــذا يش ــام 2019، وه ــة بالع مقارن
لألفــراد الذيــن يتقاضــون رواتبهــم ودخلهــم بعملــة الشــيكل بنفــس 
ــة  ــة لعمل ــوة الرائي ــور الق ــاً أن تط ــعار، عل ــع األس ــدار تراج مق
الشــيكل يعــادل ويعاكــس معــدل التغــري يف أســعار املســتهلك خــالل 

الفــرتة نفســها.

القــّوة الرشائيــة للــدوالر والدينــار: شــهد الربــع الرابــع مــن العــام 
2020 انخفــاض متوســط ســعر رصف الــدوالر مقابــل الشــيكل 
ــى  ــر ع ــابق واملناظ ــع الس ــة بالرب ــو 2.48%، و 4.52%، مقارن بنح
ــن  ــراد الذي ــة لألف ــوة الرائي ــإن الق ــك، ف ــى ذل ــاًء ع ــب.  بن الرتتي
يتلقــون رواتبهــم بالــدوالر وينفقــون كامــل مرصوفاتهــم بالشــيكل، 
قــد انخفضــت بنحــو 3.70%، و 3.95%، خــالل فــرتة املقارنــة 
نفســها عــى التــوايل.  نظــراً الرتبــاط الدينــار األردين بالــدوالر 
األمريــي بســعر رصف ثابــت، فقــد شــهدت القــوة الرائيــة للدينار 

ــاً. ــدوالر، تقريب ــة ال ــى عمل ــها ع ــورات نفس التط

عــى املســتوى الســنوي، انخفضــت قيمــة الــدوالر مقابــل الشــيكل 
بنحــو 3.45%، وعليــه فــإن القــوة الرائيــة لألفــراد الذيــن يتلقــون 
رواتبهــم بالــدوالر وينفقــون كامــل مرصوفاتهــم بالشــيكل، قــد 
انخفضــت بنســبة 2.72% خــالل العــام 2020 مقارنــة بالعــام 2019.  
ــون  ــن يتلق ــراد الذي ــدى األف ــبيهة ل ــورات ش ــة تط ــن مالحظ وميك
ــم بالشــيكل. ــار األردين وينفقــون كامــل مرصوفاته ــم بالدين رواتبه

1-5 البنية التحتية الخدمية: النقل واملواصالت

يعتــر قطــاع النقــل واملواصــالت محــركاً رئيســياً لجميــع القطاعــات 
االقتصاديــة، فهــو يوفــر الشــبكات والخدمــات املاديــة التــي يعتمــد 
ــا.   ــلع وتوزيعه ــاج الس ــخاص، وإنت ــة األش ــاد يف حرك ــا االقتص عليه
لذلــك، فهــو بحاجــة إىل بنيــة تحتيــة مؤهلــة بجــودة عاليــة، 
بحيــث تكــون قــادرة عــى تلبيــة االحتياجــات التنمويــة للقطاعــات 
املختلفــة.  تكمــن أهميــة البنيــة التحتيــة املتطــورة لهــذا القطــاع 
ــة  ــاءة بيئ ــاة وكف ــودة الحي ــى ج ــري ع ــن تأث ــا م ــا له ــذات، مل بال
األعــال بشــكل عــام.  كــا أن تطويــر البنيــة التحتية للنقــل وجودة 
الخدمــات املقدمــة يســاهم يف تحســني القــدرة التنافســية ألي بلــد، 
ويدفــع باتجــاه العدالــة يف توفــري الفــرص االقتصاديــة واالجتاعيــة.  
لكــن، وكــا هــو الحــال يف جميــع املكونــات االقتصاديــة الرئيســية، 
يفــرض االحتــالل ســيطرته عــى قطــاع النقــل مــن خــالل التحكــم 
بشــبكة الطــرق، ووضــع سياســات وإجــراءات تعســفية متنــع 
ــدن  ــز امل ــارج مراك ــة خ ــة التحتي ــر البني ــن تطوي ــطينيني م الفلس
والقــرى.  ضمــن هــذه املعيقــات، إضافــة إىل عــدم متكــن الســلطة 
ــذ مــن  ــا ينف ــر القطــاع خــارج م ــة الفلســطينية مــن تطوي الوطني
مســاعدات ومشــاريع دوليــة، أمــى النقــل الــري النظــام الوحيــد 
الفاعــل يف فلســطني، وهــو ليــس يف أبهــى حاالتــه؛ كونــه يعــاين مــن 
ــتمرة  ــداءات املس ــتثار واالعت ــف االس ــوائية وضع ــآكل والعش الت
عــى الحــق العــام.  يف هــذا القســم مــن املراقــب، نســتعرض أبــرز 
ــالت،  ــل واملواص ــاع النق ــة لقط ــة التحتي ــة بالبني ــؤرشات الخاص امل

ــة لهــذا القطــاع الحيــوي. للوقــوف عــى االحتياجــات التنموي

املؤرشات االقتصادية

يعمــل قطــاع النقــل واملوصــالت يف فلســطني مــن خــالل 756 
ــوايل  ــف ح ــة، ويوظ ــة إىل 10,979 مركب ــة، إضاف ــأة اقتصادي منش
  .)11-1 الشــكل  )انظــر  مبــارشة  بصــورة  شــخص  ألــف   17.4
بحســب أحــدث البيانــات الســنوية املتوفــرة، يســاهم قطــاع النقــل 
والتخزيــن بحــوايل 1.7% مــن الناتــج املحــي اإلجــايل، وســاهمت 
مركبــات نقــل الــركاب العموميــة التابعــة لألفــراد بنحــو 48% مــن 
هــذه القيمــة.11  هــذا يعكــس طبيعــة قطــاع النقــل الــذي يتصــف 
بدرجــة عاليــة مــن عــدم التنظيــم، ويعتمــد -إىل حــد كبــري- عــى 

ــة. ــآت الفردي املنش

بلــغ االســتثار يف النقــل 2.1% مــن مجمل االســتثار يف املؤسســات 
الســوقية  القيمــة  فلســطني، وشــكلت  العاملــة يف  االقتصاديــة 

الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2020.  مسح القوى العاملة الفلسطينية:   11
التقرير السنوي 2019.

شكل 1-9: تطّور الرقم القيايس لكل من أسعار الجملة وأسعار 
املنتج )سنة األساس 2018(

املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2021.  مسوح األرقام القياسية، 2018 - 
2020، وحسابات الباحث.

شكل 1-10: تطور القوة الرشائية بالعمالت املختلفة خالل الربع 
الرابع من العام 2020 )نسبة مئوية(

املصدر: تم حساب األرقام بناًء عى بيانات سلطة النقد الفلسطينية والجهاز املركزي 
لإلحصاء الفلسطيني.
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للمؤسســات العاملــة يف النقــل 1.1% مــن مجمــل القيمــة الســوقية 
الرســمية ال تعكــس  املــؤرشات  املذكــورة.12 لكــن  للمؤسســات 
بالــرورة مــدى أهميــة قطــاع النقــل ألنهــا تغطــي فقــط املنشــآت 
االقتصاديــة التــي تعمــل بشــكل مبــارش يف هــذا القطــاع.  إذا 
نظرنــا إىل مــؤرشات بديلــة، نالحــظ أنــه يف املتوســط، تنفــق األرسة 
الفلســطينية 14.2% مــن ميزانيتهــا الشــهرية عــى وســائل النقــل، 
ويقــي األفــراد بعمــر 10 ســنوات فأكــر نحــو 53 دقيقــة يوميــاً يف 
وســائل النقــل املختلفــة، مــا يعكــس الــدور املحــوري الــذي يلعبــه 

ــة للفلســطينيني.13 ــاة اليومي القطــاع يف الحي

شبكة الطرق

كــم،14   3,922 عــى  الغربيــة  الضفــة  يف  الطــرق  شــبكة  متتــد 
ــاً  ــا تقريب ــن نصفه ــد )88.2%( ولك ــا معب ــى منه ــة العظم والغالبي
)48.0%( بحاجــة إىل إعــادة تأهيــل.15 تُشــكل الطــرق الرئيســية، أي 
الطــرق التــي تربــط بــني املــدن الرئيســية، مــا نســبته 19.5% مــن 
الطــول اإلجــايل لشــبكة الطــرق املعبــدة، يليهــا الطــرق اإلقليميــة 
33.5% )امتــداد الطــرق الرئيســية داخــل املــدن( والطــرق املحليــة 
47.0% )طــرق داخــل التجمعــات الســكانية الفلســطينية، ويــرف 
ــة(.  عــى الرغــم مــن أن  ــات املحلي عــى تطويرهــا وصيانتهــا الهيئ
ــر مــن شــبكة الطــرق  ــوي عــى الجــزء األك ــل تحت محافظــة الخلي
ــاك  ــإن هن ــكان، ف ــدد س ــاحة وع ــا كمس ــبب حجمه )21.6%( بس
ــوع  ــة ون ــة هيئ ــن ناحي ــة م ــة الغربي ــني محافظــات الضف ــاً ب تفاوت
ــة  ــر يف الشــكل 1-12.  لعــل هــذا يعكــس طبيع ــا يظه الطــرق ك
املوقــع الجغــرايف لــكل محافظــة، وحجــم حركــة املركبــات التــي متـّـر 

ــة. ــة التحتي ــاوت يف االســتثار يف البني ــا، وأيضــاً التف ــن خالله م

املركبات

يوجــد نحــو 269.5 ألــف مركبــة ُمرخصــة يف الضفــة الغربيــة، %84.1 
ــة،          ــيارات تجاري ــاحنات وس ــا 9.3% ش ــة، يليه ــيارات خاص ــا س منه
و 3.5% ســيارات أخــرى )تاكــي(.16  يشــمل هــذا العــدد 1,246 باصاً 
ــاد  ــع االعت ــذا التوزي ــر ه ــاً.  يظه ــاً عمومي ــاً و1,055 باص خصوصي
الكبــري عــى املركبــات الخاصــة يف ظــل ضعــف خطــوط النقــل العــام، 
ــمة يف  ــكل 100,000 نس ــط ل ــاً فق ــاً عمومي ــر 35 باص ــة توف وبخاص
الضفــة الغربيــة باملقارنــة مــع 638 باصــاً لــكل 100,000 نســمة يف 
جنــوب أفريقيــا، أو 842 يف تايالنــد.17 هــذا االختــالل الهيــكي يؤثــر، 
بشــكل ســلبي، عــى العدالــة االجتاعيــة يف فلســطني، ويضــع املزيــد 

مــن العــبء عــى كاهــل األرس امليســورة واألقــل حظــاً.

الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2019. سلسلة املسوح االقتصادية، 2018:  12
 http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2474.pdf

الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، 2018.  النتائــج الرئيســية ملســتويات   13
ــر(، 2017: ــاق واالســتهالك والفق املعيشــة يف فلســطني )اإلنف

 http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2368.pdf?date=7_5_2018
الوقــت  الفلســطيني، 2014.  مســح اســتخدام  والجهــاز املركــزي لإلحصــاء   

النهائيــة: النتائــج   :2013/2012
 http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2068.pdf

ال توجــد معلومــات محدثــة حــول شــبكة الطــرق يف قطــاع غــزة، ولكــن حســب آخــر   14
ــم. ــاع 297 ك ــرق يف القط ــبكة الط ــول ش ــغ ط ــام 2014، بل ــا يف الع ــرة ك ــاءات املتوف اإلحص

يف  واالتصــاالت  النقــل  إحصــاءات  الفلســطيني.   لإلحصــاء  املركــزي  الجهــاز   15
فلســطني، التقريــر الســنوي 2019.  ووزارة النقــل واملواصــالت، التقريــر اإلحصــايئ 

الســنوي 2015.
ــة مــع 132 يف  ــة، مقارن ــكل 1000 نســمة يف الضفــة الغربي ــة ل أي 90.2 مركب  16
ــة،  ــدة األمريكي ــات املتح ــد، و804 يف الوالي ــا، و243 يف تايالن ــوب أفريقي جن

و394 يف إرسائيــل، و123 يف األردن.
17  https://morth.nic.in/sites/default/files/srtucopy_compressed.pdf

شكل 1-11: أبرز مؤرشات قطاع النقل واملواصالت يف فلسطني، 
2019-2010

املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني. بيانات قطاع النقل داخل املنشآت.

شكل 1-12: التوزيع النسبي ألطوال شبكة الطرق يف محافظات 
مختارة يف الضفة الغربية حسب نوع الطريق، 2019

ــاالت يف  ــل واالتص ــاءات النق ــطيني، إحص ــاء الفلس ــزي لإلحص ــاز املرك ــدر: الجه املص
ــنوي 2019. ــر الس ــطني، التقري فلس

شكل 1-13: عدد املركبات املرخصة لكل 1000 نسمة من السكان 
يف محافظات الضفة الغربية، 2019

املصدر: تم حساب األرقام بناًء عى بيانات الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني.
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ــى املحافظــات،  ــات ع ــع املركب ــري يف توزي ــن كب يالحــظ أيضــاً تباي
حيــث تســتحوذ محافظــة رام اللــه والبــرية عــى أكــر نســبة 
مركبــات ُمرخصــة )36.9%(، يليهــا محافظــة الخليــل )%17.2( 
ــر  ومحافظــة نابلــس )14.3%( )انظــر الشــكل 1-13(.  مــن الجدي
بالذكــر أن غالبيــة املركبــات املُرخصــة حديثــة إىل حــد مــا، حيــث 
يظهــر أن 59.4% منهــا أُنتــج بعــد العــام 2009.  كــا تفيــد بيانــات 
وزارة النقــل واملواصــالت أن 21.5% مــن إجــايل املركبــات املســجلة 

ــوك.18 ــح البن ــة لصال ــرة مرهون ألول م

رشكات ومكاتب النقل

يعمــل يف الضفــة الغربيــة أربــع رشكات نقــل خــاص وخمــس 
رشكات نقــل ســياحي، إضافــة إىل 370 مكتــب تاكــي، و86 رشكــة 
ــة،  ــفريات خاص ــة س ــد 4455 رخص ــا يوج ــة.  ك ــالت عمومي حاف
و1210 رخــص تشــغيل نقــل عــام، و3985 رخصــة تشــغيل رسفيــس 

ــي.19 ــس داخ ــغيل رسفي ــة تش ــي و1479 رخص خارج

تأثري الجائحة عىل قطاع النقل واملواصالت

ــاع  ــا قط ــاين منه ــي يع ــات الت ــن التحدي ــا م ــة كورون زادت جائح
النقــل، فالقيــود التــي وضعتهــا الحكومــة للحــد مــن انتشــار 
الفــريوس، قيــدت حريــة التنقــل، وأعاقــت قــدرة مقدمــي خدمــات 
النقــل مــن الــركات واألفــراد عى نقــل الــركاب والبضائــع، وقلصت 
ــور  ــل بســبب ظه ــة للنق ــة التحتي ــرة للبني ــن االســتثارات املتوف م
ــة  ــة.  نتيج ــة االجتاعي ــة والحاي ــرى كالصح ــة أخ ــات ُملح أولوي
ــع  ــايل تراج ــري، بالت ــكل كب ــل بش ــرادات النق ــت إي ــك، انخفض لذل
دخــل العاملــني يف قطــاع النقــل، وخــر العديــد منهــم وظائفهــم، 
إضافــة إىل إغــالق بعــض منشــآت النقــل.  تشــري البيانــات األوليــة 
ــع  ــطيني إىل تراج ــاء الفلس ــزي لإلحص ــاز املرك ــن الجه ــادرة ع الص
ــن بنحــو 13.4% يف العــام  القيمــة املضافــة لقطــاع النقــل والتخزي
ــاز  ــده الجه ــد أع ــح جدي ــام 2019.  يف مس ــع الع ــة م 2020 مقارن
املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني يالحظ أن املنشــآت العاملــة يف قطاع 
النقــل أُغلقــت ملــا يزيــد عــى 46 يومــاً خــالل الفــرتة املمتــدة مــن 
2020/3/5  إىل 2020/5/31، وهــذا بــدوره أدى إىل تراجــع املبيعــات 
بنحــو 60% مقارنــة بالوضــع الطبيعــي.20  تُقــدر الخســائر املبــارشة 
لقطــاع النقــل واملواصــالت جــراء اإلغالقــات بنحــو 4 ماليــني دوالر 

ــارشة.21 ــني دوالر كخســائر غــري مب ــة إىل 7 مالي أســبوعياً، إضاف

وزارة النقل واملواصالت، 2020.  التقرير اإلحصايئ السنوي 2019.  18
وزارة النقل واملواصالت، 2020. التقرير اإلحصايئ السنوي 2019.  19

الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، 2020.  النتائــج الرئيســية ملســح أثــر جائحــة   20
ــرتة )2020/5/31-2020/3/5(: ــالل الف ــة خ ــات االقتصادي ــى املؤسس ــا ع كورون

 http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_
Ar_20-4-2021-cov-ar.pdf 

21 http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_
Ar_23-6-2020-trans.pdf

COVID-19 تحت املجهر: األثار الصحية واالقتصادية لجائحة

صــدر، مؤخــراً، عــن معهــد أبحــاث السياســات االقتصاديــة »مــاس« 
دراســة تهــدف إىل تحديــد األرضار الصحيــة واالقتصاديــة التــي 
ــة  ــرض الدراس ــا تع ــطني.  ك ــا يف فلس ــة كورون ــا جائح ــببت به تس
لبعــض السياســات املمكــن تبنيهــا لتقليــص أرضار الجائحــة.  ولقــد 
خرجــت الدراســة بنتيجتــني رئيســيتني؛ األوىل هــي أنــه عنــد األخــذ 
بعــني االعتبــار املفاضلــة املفروضــة عــى صانــع القــرار بــني األولويات 
الصحيــة واألولويــات االقتصاديــة، فــإن مــن األجــدى االهتــام 
بالبــؤر املوبــوءة وليــس اإلغــالق الشــامل.  والثانيــة أن الحــل الســليم 
ملشــكلة املفاضلــة هــو اإلرساع بعمليــة التلقيــح ألكــر عــدد ممكــن 

مــن الســكان، وســنعرض يف هــذا الصنــدوق ملخصــاً للدراســة.22

املنهجية

ــوازن العــام العشــوايئ الديناميــي  اســتخدمت الدراســة منــوذج الت
)DSGE(.  وتكمــن أهميــة هــذا النمــوذج بأنــه يأخــذ بعــني 
االعتبــار التفــاوت يف آثــار الجائحــة عــى األفــراد تبعــاً لخصائصهــم 
الدميوغرافيــة )العمــر والجنــس( وحالتهــم الصحيــة )يصنــف كبــار 
الســن واألشــخاص الذيــن يعانــون مــن مشــاكل صحيــة باملجموعــة 
األكــر عرضــة للخطــر(.  بالتــايل، قامــت الدراســة بتصنيــف األفــراد 
اعتمــدت  وقــد  الخصائــص.   هــذه  مجموعــات حســب   8 إىل 
الدراســة، بشــكل أســايس، عــى البيانــات الصــادرة عــن وزارة الصحة 
الفلســطينية واملتعلقــة بجائحــة كورونــا،23 وبيانــات الحســابات 
القوميــة الصــادرة عــن الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني.  
ــة املتعلقــة  ــات الصحي ونظــراً لعــدم توفــر املعلومــات حــول البيان
بالجائحــة بشــكل تفصيــي عــن قطــاع غــزة، اقتــرصت الدراســة عى 
دراســة أثــر الجائحــة عــى الضفــة الغربيــة.  يتمثــل الهــدف الرئيي 
مــن الدراســة يف فحــص اآلثــار الصحيــة واالقتصاديــة للجائحــة 

ــاتية: ــة والسياس ــن الســيناريوهات الوبائي ــدد م باســتخدام ع

الســيناريو األول: صدمــة وبائيــة عامــة،24 وهــي صدمــة ناتجــة   •
ــاوي، أي أن  ــكان بالتس ــع الس ــة جمي ــدد صح ــاء يه ــن أي وب ع
ــك  ــاٍو، وذل ــكل متس ــاء بش ــر الوب ــة لخط ــكان عرض ــع الس جمي
ــة. ــم الصحي ــة وحالته ــم الدميوغرافي ــن خصائصه ــر ع ــض النظ بغ
ــر  ــة لخط ــكان عرض ــع الس ــرتض أّن جمي ــاين: يف ــيناريو الث الس  •
ــاء بشــكل متســاٍو، ولكــن يفــرتض هــذا الســيناريو وجــود  الوب
ــة( عــر  تدخــل مــن طــرف الحكومــة )اســتجابة سياســية فوري
ــاع  ــم القط ــة لدع ــاع الصح ــة يف قط ــتثارات العام ــادة االس زي
ــاق  ــادة حصــة اإلنف ــاء )زي ــة انتشــار الوب الصحــي عــى مواجه

ــة(. ــة العام ــن املوازن ــارش م ــي املب الصح
الســيناريو الثالــث: صدمــة COVID-19، التــي يتفــاوت تأثريهــا    •
عــى الســكان بحســب خصائصهــم الدميوغرافيــة وحالتهــم 
الصحيــة، ال يفــرتض هــذا الســيناريو تدخــالً سياســاتياً مــن طــرف 

ــع(. الحكومــة )مناعــة القطي
22 http://www.mas.ps/files/server/202109052239571.pdf?fbclid=I-

wAR3oRUFvLMBVm5uXo6C4DUXkDnY9g3VTXeVupxvg_
PLGeM4pSPO7Aap9FYg

تــم تجميــع البيانــات خــالل الفــرتة املمتــدة مــا بــني شــهري آذار وآب مــن العام   23
ــاالت  ــدد ح ــريوس، ع ــة بالف ــاالت املصاب ــدد الح ــة: ع ــريات التالي 2020 للمتغ

التعــايف مــن الفــريوس، وعــدد حــاالت الوفــاة نتيجــة اإلصابــة بالفــريوس.
الصدمــة الوبائيــة هــي دالــة لبعــض مــؤرشات الوبــاء مثــل معــدل اإلصابــة،   24
ــار(. ــراء الفحوصــات )االختب ــدل إج ــات، ومع ــدل الوفي ــدل الشــفاء، ومع ومع
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الســيناريو الرابــع: الســيناريو نفســه الســابق، ولكــن مــع وجــود    •
ــادة  ــل يف زي ــة، تتمث ــب الحكوم ــن جان ــاتية م ــتجابة سياس اس
ــي  ــام الصح ــدرة النظ ــز ق ــة، لتعزي ــى الصح ــام ع ــاق الع اإلنف

ــة. ــار الجائح ــة انتش ــى مواجه ع
الســيناريو الخامــس: يفــرتض توفــر اللقــاح بالكميــات املطلوبــة    •

ــع الســكان بــدون تكلفــة. ــة توزيعــه عــى جمي وإمكاني
ــاء  ــاح، وإعط ــاً للق ــاً جزئي ــرتض توزيع ــادس: يف ــيناريو الس الس   •
ــون  ــن يعان ــار الســن واألشــخاص الذي ــع لكب ــة يف التوزي األولوي

ــة. ــاكل صحي ــن مش م
الســيناريو الســابع: ســيناريو اإلغــالق، يفــرتض هــذا الســيناريو    •
أن تقــوم الحكومــة بعمــل إغــالق جــزيئ شــبيه باإلغــالق الــذي 
جــرى خــالل الفــرتة املمتــدة مــا بــني شــهري نيســان وحزيــران 

مــن العــام 2020.

ميثــل كل مــن الســيناريوهني الثــاين والرابــع ســيناريوهات االســتجابة 
السياســية ملواجهــة الجائحــة، يف حــني ميثــل الســيناريوهان الخامــس 
بعــد  الجائحــة.   ملواجهــة  الوقائيــة  الســيناريوهات  والســادس 
محــاكاة النمــوذج لهــذه الســيناريوهات الســبعة، قامــت الدراســة 
ــن  ــة م ــى مجموع ــيناريوهات ع ــذه الس ــري ه ــة تأث ــد ومقارن برص
ــراد(، وهــي  ــى مســتوى األف ــى املســتوى الجــزيئ )ع ــؤرشات ع امل
عــرض العالــة، ورأس املــال الصحــي )health capital(،25 واإلنفــاق 
ــكي،  ــتوى ال ــى املس ــؤرشات ع ــن امل ــة م ــة، ومجموع ــى الصح ع
وهــي اإلنفــاق الحكومــي عــى القطــاع الصحــي وعــى القطاعــات 

ــج املحــي اإلجــايل. األخــرى والنات

النتائج والتوصيات

ــن أن  ــي ميك ــة، الت ــات مهم ــج ومعلوم ــة إىل نتائ ــت الدراس توصل
تقــدم دعامــة متينــة مبنيــة عــى أســاس علمــي عنــد صياغــة 
ــى  ــت ع ــواء أكان ــة، س ــتجابة للجائح ــاتية لالس ــات السياس التوصي
مســتوى سياســات الصحــة العامــة أو السياســات االقتصاديــة، ميكــن 

ــو االيت: ــى النح ــات ع ــج والتوصي ــذه النتائ ــتعراض ه اس

أوالً: عنــد محــاكاة النمــوذج لــكل مــن الســيناريو األول والســيناريو 
 COVID-19 الثالــث، أظهــرت النتائــج أن اآلثــار الوبائيــة لجائحــة
شــبيهة اىل حــد مــا بآثــار الصدمــة الوبائيــة العامــة، فلقــد أظهــرت 
النتائــج أّن أكــر الفئــات عرضــة للخطــر هــم كبار الســن واألشــخاص 
ــد  ــات، ولق ــاء البالغ ــة، والنس ــاكل صحي ــن مش ــون م ــن يعان الذي
أظهــرت النتائــج أن إنفــاق األرس املبــارش عــى الصحــة ارتفع، بشــكل 
ملحــوظ، نتيجــة الوبــاء العــام.  وهــذا، بــدروه، ســوف يفاقــم مــن 
ــاء.   ــا الوب ــي أصابه ــرية واملهمشــة الت ــألرس الفق ــة ل األوضــاع الصعب
بالتــايل، يجــب الرتكيــز، بشــكل كبــري، عــى توعيــة مختلــف الفئــات 
ــاء، ال  ــة للوب ــار املتفاوت ــكانية باآلث ــة الس ــة واالجتاعي الدميوغرافي
ســيا العــبء املــزدوج الــذي عانــت منــه الفئــات الســكانية األكــر 
عرضــة للخطــر.  فلقــد انخفــض رأس املــال الصحــي للفئــات األكــر 
عرضــة للخطــر بنســبة 11.8% يف الســيناريو األول، وبنســبة %11.1 
يف الســيناريو الثالــث، بينــا شــهد رأس املــال الصحــي للفئــات األقل 
عرضــة للمخاطــر انخفاضــاً بنســبة 7% يف الســيناريو األول، وبنســبة 
3.2% يف الســيناريو الثالــث.  وقــد أظهــرت النتائــج، أيضــاً، أن اآلثــار 
ــابهة إىل  ــث متش ــيناريوهني األول والثال ــن الس ــكل م ــة ل االقتصادي
حــد مــا، فلقــد أظهــرت النتائــج أن الناتــج املحــي اإلجــايل انخفــض 
بنســبة 3.4% يف الســيناريو األول مقابــل انخفــاض بنســبة 3.2% يف 

25  رأس املال الصحي، يشري إىل مقياس ُمرٍض للصحة العاّمة للفرد أو السكان.

الســيناريو الثالــث، يف حــني ارتفــع اإلنفــاق الحكومــي عــى الصحــة 
بنســبة 36.2% يف الســيناريو األول مقابــل ارتفــاع بنســبة 33.2% يف 
الســيناريو الثالــث، ميكــن تفســري ذلــك مــن خــالل حقيقــة أن كلتــا 

الصدمتــني لهــا تأثــريات متقاربــة عــى العالــة.

ثانيــاً: أظهــرت نتائــج محــاكاة الســيناريو الرابــع )اســتجابة سياســية( 
ملواجهــة جائحــة COVID-19، أن زيــادة اإلنفــاق الحكومــي عــى 
ــى  ــة ع ــلبية للجائح ــار الس ــن اآلث ــل م ــوف يقل ــة س ــاع الصح قط
ــار  ــر )كب ــة للخط ــر عرض ــات األك ــيا الفئ ــكان، وال س ــة الس صح
ــد  ــات(.  وق ــاء البالغ ــراض، النس ــون باألم ــخاص املصاب ــن، األش الس
ــارشة  ــة املب ــات الصحي ــايف للنفق ــبء اإلض ــج أن الع ــرت النتائ أظه
ــث  ــيناريو الثال ــع الس ــة م ــع مقارن ــيناريو الراب ــل يف الس ــألرس أق ل
ــة  ــات الصحي ــت النفق ــايت(، إذ ارتفع ــل سياس ــود تدخ ــدم وج )ع
لــألرسة 110.8% يف الســيناريو الرابــع مقارنــة مــع 141.6% يف 
الســيناريو الثالــث.  تظهــر هــذه النتيجــة أهميــة التدخل السياســايت 
املوجــه نحــو دعــم القطــاع الصحــي عــر زيــادة اإلنفــاق الحكومــي، 
وهــذا، بــدروه، يتطلــب إعــادة تخصيــص املــوارد الحكوميــة لصالــح 
القطــاع الصحــي، بــدالً مــن انتهــاج سياســة ماليــة توســعية عامــة 
ال تســتهدف دعــم قطــاع معــني بحــد ذاتــه.  هــذا التوجــه يصطــدم 
ــى  ــطينية ع ــة الفلس ــة الحكوم ــة يف محدودي ــرية متمثل ــة كب بعقب
زيــادة اإلنفــاق الحكومــي بســبب عــدم قدرتهــا عــى زيــادة 
إيراداتهــا العامــة بنحــو يــوازي الزيــادة املطلوبــة يف اإلنفــاق العــام.  
ــري  ــا غ ــة رمب ــوارد الحكومي ــص امل ــادة تخصي ــر، إع ــب آخ ــن جان م
كاٍف لتعــايف االقتصــاد مــن اآلثــار املدمــرة للجائحــة، هــذا االنطبــاع 
يقــود اىل أهميــة انتهــاج اســتجابة سياســاتية شــاملة وعــدم انتهــاج 
ــذا،  ــن ه ــه، ولك ــد ذات ــني بح ــاع مع ــم قط ــة لدع ــة مخصص سياس
بطبيعــة الحــال، وكــا أرشنــا ســابقاً، يعتمــد، بشــكل رئيــي، عــى 
ــة الجائحــة  ــا ملواجه ــة عــى توســيع ميزانيته ــدرة الحكوم ــدى ق م
ــم  ــرراً، ودع ــر ت ــات األك ــة الفئ ــرض حاي ــك بغ ــا، وذل وتبعاته

ــي تــررت أكــر مــن غريهــا. ــة الت األنشــطة االقتصادي

ثالثــاً: يف ظــل االنتشــار الواســع لفــريوس COVID-19 أواخــر نهايــة 
ــات  ــدد اإلصاب ــاع ع ــة(، وارتف ــداد الدراس ــخ إع ــام 2020 )تاري الع
اليوميــة، وحــاالت الوفــاة الناتجــة عــن اإلصابــة بالفــريوس، يتبــادر 
ــرض اإلغــالق  ــادة ف ــة الفلســطينية إع ــاج الحكوم اىل األذهــان انته
الشــامل ملواجهــة الجائحــة، وقــد أخــذت الدراســة هــذا التســاؤل يف 
الحســبان عنــد افــرتاض الســيناريو الســابع، وعنــد محــاكاة النمــوذج 
لهــذا الســيناريو )ســيناريو اإلغــالق( ومقارنــة نتائجــه مع الســيناريو 
الثالــث )عــدم اتخــاذ أي إجــراء(، أظهــرت النتائــج أن ســيناريو 
فــرض اإلغــالق يبــدو خيــاراً مفيــداً أكــر مــن عــدم اتّخــاذ أي إجــراء، 
فلقــد أظهــرت النتائــج أن الناتــج املحــي اإلجــايل انخفــض بنســبة 
2% يف ظــل ســيناريو اإلغــالق مقارنــة مــع انخفــاض بنســبة 3% يف 
ظــل ســيناريو عــدم اتخــاذ أي إجــراء، وهــذا يعــود، بشــكل رئيــي، 
إىل انخفــاض عــرض العالــة يف ســيناريو اإلغــالق بشــكل أكــر مــن 
انخفــاض عــرض العالــة يف ســيناريو عــدم اتخــاذ أي إجــراء.  وعــى 
ــة مــن شــأنه أن  ــة طويل الرغــم مــن أن فــرض اإلغــالق لفــرتة زمني
ــى  ــة ع ــب وخيم ــل عواق ــه يحم ــريوس، فإن ــن انتشــار الف يحــد م
ــاتياً  ــاراً سياس ــالق خي ــرض اإلغ ــار ف ــدو خي ــايل ال يب ــاد، بالت االقتص
ناجعــاً، هــذا بــدوره يســتدعي البحــث عــن إجــراءات بديلــة أكــر 
ــائر  ــل الخس ــني وتقلي ــة املواطن ــني صح ــا ب ــة م ــة يف املوازن منطقي
االقتصاديــة، وذلــك مــن خــالل انتهــاج إجــراءات أقــل تكلفــة ميكــن 
ــات  ــتخدام بيان ــة باس ــويص الدراس ــوص، ت ــذا الخص ــا.  وبه تحمله
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ــن  ــك م ــجلة، وذل ــدة املس ــات اليومية/الجدي ــاالت اإلصاب ــدد ح ع
أجــل تحديــد ورســم وعــزل بــؤر العــدوى، بــدالً مــن فــرض إغــالق 

شــامل.

رابعــاً: دعمــت النتائــج تفضيــل االســتجابة السياســاتية لدعــم 
القطــاع الصحــي )الســيناريو الرابــع( عــى فــرض اإلغــالق الشــامل 
)الســيناريو الســابع(، إذ أظهــرت النتائــج أنــه ال اختــالف بــني 
ــي تســتهدف القطــاع الصحــي وسياســة  االســتجابة السياســاتية الت
ــراد  ــة األف ــى صح ــامل ع ــايئ الش ــري الوق ــث التأث ــن حي ــالق م اإلغ
ــال الصحــي بنحــو 5.6% يف ظــل ســيناريو  )تراجــع كي يف رأس امل
ــل  ــبة 4.2% يف ظ ــع بنس ــع تراج ــة م ــاتية مقارن ــتجابة السياس االس
فــرض اإلغــالق الشــامل(، يف حــني أن فــرض اإلغــالق ســيحمي، 
ــات األكــر عرضــة للخطــر )تراجــع رأس املــال  بشــكل خــاص، الفئ
الصحــي بنحــو 6.3% يف ظــل ســيناريو اإلغــالق مقارنــة مــع %8.3 
يف ظــل ســيناريو تنفيــذ اســتجابة سياســاتية(.  تشــري هــذه النتيجــة 
ــة  ــريات الناجم ــاوت يف التأث ــار التف ــني االعتب ــذ بع ــة األخ إىل أهمي
ــة  ــات االجتاعي ــى الفئ ــة ع ــراءات الوقائي ــذه اإلج ــذ ه ــن تنفي ع
واالقتصاديــة املختلفــة مــن الســكان، فعــى الرغــم مــن أن الجائحــة 
ال متيــز بــني الغنــي والفقــري، فــإن العواقــب ميكــن أن تتفــاوت إىل 
ــي ال  ــدين الت ــل املت ــات ذات الدخ ــدى الفئ ــة ل ــري، وبخاص ــد كب ح

ــة. ــع بغطــاء حاي تتمت

خامســاً: عنــد محــاكاة النمــوذج لســيناريو اإلغــالق، أظهــرت النتائج 
أن سياســة اإلغــالق تواكبهــا زيــادة ضئيلــة يف اإلنفــاق الحكومي عى 
القطــاع الصحــي )بنســبة 3.4%(، مقابــل انخفــاض بنســبة %23.5 
يف اإلنفــاق الحكومــي عــى القطاعــات األخــرى، هــذه النتيجة تشــري 
إىل أن فــرض اإلغــالق الشــامل مــن شــأنه أن يخفــض مــن نفقــات 
الحكومــة الالزمــة ملواجهــة الجائحــة، إذ إن اإلغــالق الشــامل ســيحد 
مــن إمكانيــة انتشــار الجائحــة عــى نحــو أوســع، بالتــايل فــإن هــذا 

ســيجنب الحكومــة نفقــات أكــر ملواجهــة الجائحــة.

ــار  ــة اآلث ــيناريوهات الوقائي ــاكاة الس ــج مح ــرت نتائ ــاً: أظه سادس
والكليــة  الجزئيــة  املــؤرشات  عــى  اللقــاح  لتوزيــع  اإليجابيــة 
ــة  ــار الصحي ــج اآلث ــرت النتائ ــا أظه ــر يف الجــدول 1، وك ــا يظه ك
واالقتصاديــة اإليجابيــة للقــاح عــى الفئــات األكــر عرضــة للخطــر 
)املســنون، واألشــخاص الذيــن يعانــون مــن مشــاكل صحية، والنســاء 
البالغــات(.  هــذه النتائــج تؤكــد وتثمــن الــدور الحيــوي للقــاح يف 
توفــري وقايــة فعالــة وآمنــة ضــد COVID-19.  وبــال شــك، ســيضع 
توفــري اللقــاح حــداً للنقــاش الدائــر لــدى صانــع السياســات حــول 
إعطــاء أولويــة لوضــع سياســات إلنقــاذ األرواح، أم إعطــاء األولويــة 

ــاذ االقتصــاد. لسياســات إنق

جدول 1: اآلثار االقتصادية والوبائية لجائحة COVID-19 يف ظل 
توزيع اللقاح بشكل كامل وبشكل جزيئ عىل املؤرشات الجزئية والكلية

املؤرش
توزيع اللقاح 

بشكل كامل

توزيع اللقاح 

بشكل جزيئ

املؤرشات الجزئية

5.41.5عرض العالة

2.70.8رأس املال الصحي

4.0-18.8-اإلنفاق املبارش لألرس عى الصحة

املؤرشات الكلية

0.4-1.0-اإلنفاق الحكومي عى الصحة

16.14.6اإلنفاق الحكومي عى القطاعات األخرى

1.30.4الناتج املحي اإلجايل

ــه  ــالد، وتصنيف ــام، ويف ظــل الوضــع الحــايل للجائحــة يف الب يف الخت
مــن متوســط إىل مرتفــع الخطــورة، وقياســاً باملــوارد املتاحــة، فــإن 
ــدو أمــراً مســتبعداً يف ظــل  ــني الصحــة واالقتصــاد تب ــة مــا ب املوازن
ــة برعــة وكفــاءة الحصــول عــى  ــة املرهون ــاب الخطــط الفعال غي
اللقــاح وتوزيعــه.  وبالتــايل، فــإن السياســة األنســب هــي االســتجابة 
ــكان  ــع الس ــس جمي ــدوى ولي ــؤر الع ــتهدف ب ــي تس ــة الت للسياس

ــز إىل حــني توفــر اللقــاح بشــكل كامــل. دون متيي
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2- سوق العمل26

ــورات  ــس تط ــطيني تعك ــل الفلس ــوق العم ــاع س ــت أوض ــا زال م
جائحــة كورونــا ومــا اســتدعته مــن إجــراءات وقائيــة قلصــت مــن 
ــزت  ــا حف ــة، بين ــات االقتصادي ــم القطاع ــاط يف معظ ــم النش حج
ــة  ــاطها يف مكافح ــهم نش ــي يس ــة الت ــات القليل ــل يف القطاع العم

ــاة. ــة للحي ــات الروري ــني الحاج ــى تأم ــل ع ــاء، ويف العم الوب

إحصائيات سوق العمل

ــرد،  ــون ف ــوايل 5.1 ملي ــام 2020 ح ــطني يف الع ــكان فلس ــدد س ــغ ع بل
ــا بلغــت  ــون نســمة،27 بين ــد بلغــت 3.1 ملي ــة فق ــوة البري ــا الق أم
القــوة العاملــة حــوايل 1.3 مليــون.28  ولقــد شــهدت األخــرية انخفاضــاً 
بنحــو 5% )66 ألــف شــخص( مقارنــة مــع العــام 2019.  ويعــود هــذا 
ــى  ــة ع ــراءات التقييدي ــة إىل اإلج ــوة العامل ــم الق ــاض يف حج االنخف
العمــل والحركــة مــن قبــل الحكومــة الفلســطينية التــي فرضــت بــدءاً 
مــن شــهر آذار مــن العــام 2020 مــن أجــل مواجهــة جائحــة كورونــا، 
والحــد مــن انتشــارها.  وقــد انعكــس هــذا االنخفــاض ســلباً عــى نســبة 
املشــاركة يف القــوى العاملــة )نســبة القــوة العاملــة إىل القــوة البريــة( 
يف العــام 2020، إذ بلغــت نحــو 41% يف العــام 2020، بانخفــاض قــدره 
3.4 نقــاط مئويــة عــن العــام 2019.  يقــدم الشــكل 1-2 األرقــام 
الدقيقــة ألعــداد الســكان والقــوة البريــة والعاملــني يف العــام 2020.

تطور توزيع العامل عىل املستوى الربعي

ــوايل 60  ــو 6% )ح ــاً بنح ــطني ارتفاع ــني يف فلس ــدد العامل ــهد ع ش
ألــف عامــل( بــني الربعــني الثالــث والرابــع مــن العــام 2020، 
وتولــد هــذا االرتفــاع بشــكل رئيــي نتيجــة ارتفــاع عــدد العاملــني 
ــدد  ــبة 7%(، وع ــل )بنس ــف عام ــدار 53 أل ــي مبق ــوق املح يف الس
العاملــني يف إرسائيــل واملســتعمرات مبقــدار 7.2 ألــف عامل )بنســبة 

ــع 2020. ــع الراب ــة الرب ــف نهاي ــل اىل 599 أل 5%( ليص

تــوزع العاملــون يف الربــع الرابــع مــن العــام 2020 حســب مــكان 
العمــل بــني 63% يف الضفــة الغربيــة، و 22% يف قطــاع غــزة، و 
15% يف إرسائيــل واملســتعمرات )نحــو 142 ألــف عامــل ، %21 
منهــم ال يحملــون تصاريــح عمــل(.  أّمــا بالنســبة لتوزيــع العاملــني 
ــكان  ــام 2020، ف ــن الع ــع م ــع الراب ــل يف الرب ــاع العم ــب قط حس
عــى النحــو التــايل: 21% يف القطــاع العــام 62% يف القطــاع الخــاص، 
وحــوايل 17% يف القطاعــات األخــرى وإرسائيــل واملســتعمرات.29 
تركــز العاملــون يف الضفــة الغربيــة يف القطــاع الخــاص بنســبة %64 
مــن إجــايل العاملــني )54% يف قطــاع غــزة(، مقابــل 15% للقطــاع 

العــام )39% يف قطــاع غــزة( )انظــر الشــكل 2-2(.

ــة، شــهد عــدد العاملــني يف الســوق  عــى مســتوى األنشــطة االقتصادي
املحــي ارتفاعــاً يف األنشــطة االقتصاديــة كافــة خــالل الربــع الرابــع مــن 
ــارة  ــاط التج ــتثناء نش ــابق، باس ــع الس ــع الرب ــة م ــام 2020 مقارن الع
واملطاعــم والفنــادق.  إذ ارتفــع عــدد العاملــني يف نشــاط النقــل 
والتخزيــن واالتصــاالت بنســبة 24%، ويف نشــاط الصناعــة ونشــاط 
الجهــاز املركــزي لالحصــاء الفلســطيني، 2021. مســح القــوى العاملــة الفلســطينية،   26

رام اللــه -فلســطني.
ــة حســب تعريــف الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني تشــمل  القــوة البري  27

ــد أعارهــم عــى 15 ســنة. ــن تزي ــراد الذي ــع األف جمي
القوة العاملة تشمل عدد العاملني والعاطلني عن العمل الذين يبحثون عن عمل.  28

القطاعات األخرى تشمل املؤسسات األهلية، واملؤسسات غري الهادفة للربح.  29

التشــييد والبنــاء بنســبة 16% لــكل منهــا، ويف كل مــن نشــاط الزراعة، 
ونشــاط الخدمــات، بنســبة 7%، و 4% عــى الرتتيــب.  بينــا انخفــض 

ــم بنســبة %3. ــادق واملطاع ــني يف نشــاط التجــارة والفن ــدد العامل ع

يظهــر الجــدول 1-2 أّن هنــاك تباينــاً يف التوزيــع النســبي للعاملــني 
يف األنشــطة املختلفــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، حيــث ترتفع 
نســبة التشــغيل يف الصناعــة واملحاجــر يف الضفــة الغربيــة )15% يف 
الضفــة الغربيــة، مقابــل 8% يف قطــاع غــزة(، يقابلــه ارتفــاع نســبة 
التشــغيل يف قطــاع الخدمــات يف قطــاع غــزة )55% يف قطــاع غــزة، 
ــدين  ــام إىل الت ــري األرق ــا تش ــة(.  ك ــة الغربي ــل 36% يف الضف مقاب
ــزة %4  ــاع غ ــييد يف قط ــاء والتش ــني يف البن ــبة العامل ــري يف نس الكب
ــل  ــذي تفرضــه إرسائي فقــط(، وهــذا يعــود إىل الحصــار املشــدد ال
ــق  ــدوق املتعل ــر الصن ــاع )انظ ــاء إىل القط ــواد البن ــول م ــى دخ ع
بالقيــود التــي تفرضهــا ســلطات االحتــالل اإلرسائيــي عــى اســترياد 
ــادي  ــب االقتص ــن املراق ــدد 57 م ــتخدام يف الع ــة االس ــواد ثنائي امل

الربعــي(.

شكل 2-1: عدد السكان والقوة البرشية وعدد العاملني يف فلسطني 
يف العام 2020 )ألف شخص(

شكل 2-2: التوزيع النسبي للعاملني حسب مكان العمل وحسب 
القطاع يف الربع الرابع من العام 2020 )نسبة مئوية%(
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أمــا توزيــع العاملــني حســب الحالــة العمليــة، فنالحــظ ارتفاعــاً كبرياً يف 
عــدد العاملــني الذيــن يعملــون بأجــر ومبقــدار 74 ألــف عامــل )%11( 
بــني الربعــني الثالــث والرابــع مــن العــام 2020، بينــا انخفــض عــدد 
العاملــني كأعضــاء أرسة بــدون أجــر مبقــدار 8% )مــن 38 إىل 35 ألــف 
ــهد  ــا ش ــام 2020، ك ــن الع ــع م ــث والراب ــني الثال ــني الربع ــل( ب عام
عــدد العاملــني لحســابهم الخــاص )صاحــب عمــل ويعمــل لحســابه( 

انخفاضــاً مبقــدار 5% )11 ألــف عامــل( خــالل الفــرتة نفســها.

تطور توزيع العامل عىل املستوى السنوي

أثــرت جائحــة كورونــا، بشــكل ملمــوس، عــى عــدد العاملــني 
الفلســطينيني خــالل العــام 2020 )956 ألــف عامــل( فلقــد انخفــض 
ــل(.   ــف عام ــام 2019 )1,013 أل ــة بالع عددهــم بنســبة 5% مقارن
ــي  ــوق املح ــل يف الس ــف عام ــني 47 أل ــة ب ــاض العال ــوزع انخف ت
)انخفــاض بنســبة 2% يف الضفــة الغربيــة، و 13% يف قطــاع غــزة(، 

ــتعمرات. ــل واملس ــل يف إرسائي و8 آالف عام

أمــا حســب الحالــة العمليــة للعاملــني، فقــد شــهد عــدد العاملــني 
بأجــر يف العــام 2020، انخفاضــاً مبقــدار32 ألــف عامل )بنســبة %8( 
مقارنــة بالعــام 2019، كــا شــهد عــدد العاملــني لحســابهم الخــاص 

)صاحــب عمــل ويعمــل لحســابه( انخفاضــاً مبقــدار 23 ألــف عامــل 
)بنســبة 10%( خــالل الفــرتة ذاتهــا.  وبشــكل عــام، فــإن انخفــاض 
عــدد العاملــني الذيــن يعملــون لحســابهم الخــاص، وبخاصــة لــدى 
فئــة الشــباب، يشــري بوضــوح إىل مــدى تأثــري جائحــة كورونــا عــى 
ــر  ــة الصغ ــرية واملتناهي ــاريع الصغ ــى املش ــتثارية وع ــة االس البيئ
واألنشــطة الرياديــة، وبخاصــة تلــك التــي تــدار مــن قبــل الشــباب.

تطور البطالة يف فلسطني عىل املستوى الربعي

شــهد معــدل البطالــة يف فلســطني خــالل الربــع الرابــع مــن العــام 
ــع  ــة م ــة مقارن ــة مئوي ــدار 4.9 نقط ــاً مبق ــاً ملحوظ 2020 انخفاض
الربــع الثالــث مــن العــام 2020، ليصــل إىل 23.4% )انظــر الجــدول 
2-2(.  ويعــزى هــذا االنخفــاض يف معــدل البطالــة إىل ارتفــاع عــدد 
العاملــني مبقــدار 60 ألــف عامــل مــا بــني الربعــني املتالحقــني، مــع 
ــع مــن  ــع الراب ــات نســبة املشــاركة يف ســوق العمــل خــالل الرب ثب
العــام 2020 عنــد مســتواها نفســه يف الربــع الســابق والبالغــة نحــو 
ــة  ــن يف معــدالت البطال 41%.  ومــن املالحــظ وجــود بعــض التباي
ــة  ــت يف الضف ــزة، فانخفض ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــن الضف يف كل م
ــدار 5.5  ــزة مبق ــاع غ ــة، ويف قط ــاط مئوي ــدار 3.6 نق ــة مبق الغربي

ــة )انظــر الجــدول 2-2(. نقــاط مئوي

جدول 2-1: التوزيع النسبي للعاملني يف فلسطني حسب التوزيع الجغرايف والنشاط االقتصادي 
يف الربع الرابع من العام 2020 )نسبة مئوية %(

جدول 2-2: معدل البطالة بني األفراد املشاركني يف القوى العاملة يف فلسطني حسب املنطقة والجنس )%(

ــة الــذي وضعــه الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، بالتعــاون مــع منظمــة العمــل الدوليــة.   مالحظــة: أرقــام الجــدول مبنيــة وفــق التعريــف الجديــد للبطال
وينــص التعريــف الضيــق الجديــد عــى أّن البطالــة تشــمل فقــط األشــخاص الذيــن مل يعملــوا خــالل فــرتة اإلســناد، وبحثــوا بشــكل جــدي وكانــوا مســتعدين وقادريــن 

عــى العمــل.  وتبعــاً لهــذا، تــم اســتثناء املحبطــني مــن البحــث عــن عمــل )الذيــن مل يســعوا إىل العمــل خــالل فــرتة اإلســناد( مــن حســاب البطالــة.

النشاط االقتصادي

إرسائيل واملستعمرات قطاع غزةالضفة الغربية
فلسطني )ال يشمل العاملني يف 

إرسائيل واملستعمرات(

الربع الثالث 
2020

الربع الرابع 
2020

الربع الثالث 
2020

الربع الرابع 
2020

الربع الثالث 
2020

الربع الرابع 
2020

الربع الثالث 
2020

الربع الرابع 
2020

76485766الزراعة والصيد والحراجة

15155814161213محاجر وصناعة تحويلية

14143457591112البناء والتشييد

2423211715112321التجارة واملطاعم والفنادق

66882267النقل والتخزين واالتصاالت

34365955754241خدمات وغريها

100100100100100100100100املجموع

20192020الربع الرابع 2020الربع الثالث 2020الربع الرابع 2019املنطقة/الجنس

الضفة الغربية

10.615.812.012.113.0ذكور

25.930.827.425.827.2إناث

13.318.514.914.615.7املجموع

قطاع غزة

39.044.439.039.642.1ذكور

66.465.060.463.763.6إناث

45.148.643.145.146.6املجموع

فلسطني

20.325.020.121.422.4ذكور

42.343.037.441.240.3إناث

24.628.323.425.325.9املجموع
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تطور البطالة يف فلسطني عىل املستوى السنوي

ــاً  ــة يف فلســطني يف العــام 2020 ارتفاعــاً طفيف شــهد معــدل البطال
مبقــدار 0.6 نقطــة مئويــة مقارنــة مــع العــام 2019، ليصــل إىل 
ــدالت  ــف يف مع ــاع الطفي ــر الجــدول 2-2(.  إن االرتف 25.9% )انظ
ــا عــى مجمــل  ــريات جائحــة كورون ــن تأث ــم م ــة، عــى الرغ البطال
االقتصــاد خــالل العــام 2020، يخالــف غالبيــة األرقــام والتوقعــات 
ــز  ــمية ومراك ــات الرس ــن الجه ــدرت ع ــي ص ــة الت ــة والدولي املحلي
األبحــاث.  هــذا التناقــض مــن املمكــن تفســريه باالنخفــاض الكبــري 
يف نســبة املشــاركة يف القــوى العاملــة يف فلســطني )41% يف العــام 
2020، مقارنــة مــع 44% يف العــام 2019(؛ أي إن عــدداً كبــرياً مــن 
ــوا إىل  ــام الجائحــة قــد توجه ــالل ع ــم خ ــدوا وظائفه الذيــن فق
ــل  ــة والتنق ــود عــى الحرك ــا بســبب القي خــارج ســوق العمــل؛ إم
املرافقــة لحالــة اإلغــالق التــي فرضتهــا الحكومــة الفلســطينية للحــد 
مــن انتشــار الجائحــة، وإمــا بســبب شــعور جــزء منهــم، وبخاصــة 
ــرص  ــن ف ــث ع ــدوى البح ــدم ج ــباب، بع ــدد والش ــني الج الخريج

ــة. بســبب إغــالق معظــم املنشــآت االقتصادي

ــطني يف  ــة يف فلس ــص البطال ــرز خصائ ــى أب ــوء ع ــلط الض ــا نس هن
العــام 2020:

تركــزت البطالــة، بشــكل خــاص، بــني الشــباب، إذ بلــغ معدلهــا • 
يف الفئــة التــي تــرتاوح أعارهــم بــني 15-24 ســنة نحــو %42.1، 
كــا بلغــت 32.4% بــني الفئــة التــي تــرتاوح أعارهم بــني34-25 
ســنة، وهــذا يشــري، أيضــاً، إىل أّن نســبة كبــرية مــن العاطلــني عــن 

العمــل هــم مــن الداخلــني الجــدد إىل ســوق العمــل.30

ــة لــدى اإلنــاث أكــر منــه لــدى الذكــور، ويعــود •  معــدل البطال
هــذا إىل محدوديــة عــدد القطاعــات االقتصاديــة املفتوحــة أمــام 
ــاث يف  ــز تشــغيل اإلن ــور، إذ يرتك ــة بالذك ــاث مقارن تشــغيل اإلن

فلســطني يف قطــاع الخدمــات، وبنســبة %73.6.31

ــم يف •  ــب التعلي ــاع نس ــع ارتف ــطني م ــة يف فلس ــض البطال  تنخف
أوســاط الذكــور، بعكــس اإلنــاث، إذ بلــغ معــدل البطالــة لــدى 
ــل  ــو 24.5%، مقاب ــدايئ نح ــم ابت ــى تعلي ــني ع ــور الحاصل الذك
ــط  ــوم متوس ــم دبل ــى تعلي ــني ع ــور الحاصل ــو 19.6% للذك نح
فأعــى، بينــا بلــغ معــدل البطالــة لــدى اإلنــاث الحاصــالت عــى 
تعليــم ابتــدايئ نحــو 5.2% مقابــل نحــو 45.6% للحاصــالت عــى 
دبلــوم متوســط فأعــى.  وهــذا يعــود أساســاً إىل االرتفــاع الكبــري 
ــة  ــاث املتعلــات يف ســوق العمــل مقارن يف نســبة مشــاركة اإلن
بالذكــور )راجــع الصنــدوق رقــم 1 يف العــدد 53 مــن املراقــب، 
الــذي يوضــح أّن ارتفــاع بطالــة اإلنــاث املتعلــات مقارنــة بغــري 
ــاع  ــبب االرتف ــن بس ــن، ولك ــبب تعليمه ــس بس ــات لي املتعل

الكبــري يف نســبة مشــاركتهن يف ســوق العمــل(.

راجــع الصنــدوق عــن »مســح انتقــال الشــباب مــن التعليــم إىل ســوق العمــل« يف   30
العــدد 47 مــن أجــل معلومــات أكــر عــن بطالــة الشــباب.

مــن أجــل معلومــات أكــر، راجع الصنــدوق »اإلنــاث يف ســوق العمل الفلســطيني:   31
ملــاذا مشــاركتهن متدنيــة وبطالتهــن أعــى؟« يف العــدد 51.

تطور األجور عىل املستوى الربعي

ارتفــع متوســط األجــر اليومــي للعاملــني كافــة، مبقــدار 1.9 شــيكل 
بــني الربعــني الرابــع )139.0 شــيكالً/يوم( والثالــث )137.1 شــيكل/

يــوم( للعــام 2020، وجــاء هــذا االرتفــاع نتيجــة ارتفاع متوســط أجر 
ــاع  ــيكل، وارتف ــدار 6.6 ش ــتعمرات مبق ــل واملس ــني يف إرسائي العامل
متوســط األجــر اليومــي يف قطــاع غــزة مبقــدار 6.1 شــيكل، وارتفــاع 

متوســط أجــر العاملــني يف الضفــة الغربيــة مبقــدار 2.3 شــيكل.

جدول 2-3: متوسط ووسيط األجر اليومي بالشيكل للمستخدمني 
معلومي األجر يف فلسطني )الربع الرابع للعام 2020( )شيكل(

األجر الوسيط اليوميمتوسط األجر اليوميمكان العمل

123.5115.4الضفة الغربية

65.646.2قطاع غزة

260.8250.0إرسائيل واملستعمرات

139.0115.4املجموع

تطور األجور عىل املستوى السنوي

ارتفــع متوســط األجــر اليومــي يف العــام 2020 مبقــدار4.1 شــيكل 
مقارنــة بالعــام 2019، ليصــل إىل 132.7 شــيكل.  وجــاء هــذا 
االرتفــاع نتيجــة ارتفــاع متوســط أجــر العاملــني يف الضفــة الغربيــة 
مبقــدار 2.7 شــيكل، ويف قطــاع غــزة مبقــدار 0.1 شــيكل، ويف إرسائيل 
ــع األجــر الوســيط يف  ــا ارتف ــدار 4.1 شــيكل، ك واملســتعمرات مبق
فلســطني مــن 103.8 شــيكل إىل 115.4 شــيكل بــني العامــني.  يخفــي 
ــات  ــض التباين ــام 2020 بع ــالل الع ــطني خ ــر يف فلس ــط األج متوس
الكبــرية، وبخاصــة مــا بــني متوســط أجــر العاملــني يف الضفــة 
الغربيــة وقطــاع غــزة، ومــا بــني متوســط أجــر العاملــني يف الضفــة 
الغربيــة وقطــاع غــزة والعاملــني يف إرسائيــل واملســتعمرات.  فتُشــري 
ــني اليومــي يف  ــام يف الجــدول 2-4 إىل أن متوســط أجــر العامل األرق
إرسائيــل واملســتعمرات )258.5 شــيكالً( أكــر مــن ضعــف متوســط 
أجــر العاملــني يف الضفــة الغربيــة )121.9 شــيكالً(، وأربعــة أضعــاف 
ــط  ــغ متوس ــا بل ــيكالً(، ك ــزة )61.4 ش ــاع غ ــني يف قط ــر العامل أج

شكل 2-3: متوسط ووسيط األجر اليومي للمستخدمني معلومي 
األجر يف فلسطني )شيكل(
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األجــور يف قطــاع غــزة حــوايل نصــف مســتواه يف الضفــة الغربيــة.  
ــد أخــذ األجــر الوســيط عوضــاً عــن  ــر عن ــا تتســع الفجــوة أك ك

املتوســط )انظــر الجــدول 4-2(.

ــع  ــث والراب ــني الثال ــني الربع ــور ب ــد األدىن لألج الح
ــام 2020 ــن الع م

يبلــغ مســتوى الحــد األدىن لألجــر الشــهري يف فلســطني نحــو 1,450 
ــاء  ــزي لإلحص ــاز املرك ــن الجه ــادرة ع ــام الص ــري األرق ــيكالً.  تش ش
ــام 2020 إىل أّن %24 )%23.3  ــن الع ــع م ــع الراب ــطيني للرب الفلس
بــني اإلنــاث، 26.7% بــني الذكــور( مــن العاملــني يف فلســطني 
يتقاضــون أجــراً شــهرياً أقــل مــن الحــد األدىن لألجــور، حيــث بلــغ 
متوســط األجــر 750 شــيكالً، يف حــني بلغــت نســبة الذيــن يتقاضــون 

جدول 2-4: متوسط ووسيط األجر اليومي بالشيكل للمستخدمني معلومي األجر يف فلسطني 
)2019-2020( )شيكل(

مكان العمل
20192020

األجر الوسيط اليوميمتوسط األجر اليومياألجر الوسيط اليوميمتوسط األجر اليومي

118.9100.0121.9107.7الضفة الغربية

61.240.061.640.0قطاع غزة

254.4250.0257.9250.0إرسائيل واملستعمرات

128.6103.8132.7115.4املجموع

أجــراً شــهرياً أقــل مــن الحــد األدىن لألجــور يف الربــع الثالــث مــن 
ــغ 747 شــيكالً. ــام 2020 نحــو 26.2%، ومبتوســط أجــر بل الع

الحد األدىن لألجور بني العامني 2019 و2020

ــن  ــل م ــون أق ــن يتقاض ــر الذي ــتخدمني بأج ــبة املس ــت نس انخفض
ــام 2019 إىل نحــو  ــة الع ــن نحــو 30% نهاي الحــد األدىن لألجــور م
26% نهايــة العــام 2020، وقــد بلــغ متوســط األجــر الشــهري الــذي 
يتقاضــاه هــؤالء نحــو 741 شــيكالً يف العــام 2020 مقارنــة مــع 753 

شــيكالً يف العــام 2019.
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3- املالية العامة32

اســتمر التأثــري الســلبي لجائحــة كورونــا عــى االقتصــاد الفلســطيني طــوال 
الربــع الرابــع مــن العــام 2020.  ولقــد شــهدت نهايــة هــذا الربــع عــودة 
ــز قــدرة الحكومــة  ــل إىل دفــع أمــوال املقاصــة، مــا ســاهم يف تعزي إرسائي
ــا  ــع، ك ــهور الرب ــب لش ــور والروات ــورة األج ــل فات ــع كام ــى دف ع
ــني  ــب املوظف ــرات روات ــع متأخ ــن دف ــاً، م ــة، أيض ــت الحكوم متكن
ــي  ــا ي ــام.  وفي ــن الع ــابقة م ــهر الس ــالل األش ــع خ ــي مل تدف الت
ــام  ــن الع ــة والدي ــة العام ــاع املالي ــورات اوض ــم تط ــتعرض اه نس
الحكومــي مقارنــة بالربــع الســابق مــن العــام 2020، ومــن الربــع 

ــام 2019. ــن الع ــر م املناظ

اإليرادات العامة

ــة  ــة اإلرسائيلي ــن الحكوم ــة م ــلطة الوطني ــلمت الس ــع: تس ــع الراب الرب
مبلــغ قــارب 4.7 مليــار شــيكل مــن أمــوال املقاصــة يف هــذا الربــع، علــاً 
ــالل  ــتحقة خ ــة املس ــوال املقاص ــن أم ــغ م ــة مبال ــتالم أي ــم اس ــه مل يت أن
الربــع الســابق.  ومــن املعــروف أن إيــرادات املقاصــة تشــكل مــا يقــارب 
ثلثــي اإليــرادات العامــة للميزانيــة الفلســطينية.  كــا شــهد هــذا الربــع 
ارتفــاع إيــرادات الجبايــة املحليــة بنســبة 15%، و 13%، مقارنــة بالربــع 
الســابق، واملناظــر، عــى الرتتيــب، لتبلــغ حــوايل 1.2 مليــار شــيكل.  
ويعــود ســبب هــذا االرتفــاع إىل اســتمرار تخفيــف اإلجــراءات الحكوميــة 
الخاصــة مبواجهــة جائحــة كورونــا خــالل الربــع الرابــع، وانتهــاج سياســة 
ــودة  ــاهم يف ع ــا س ــو م ــام، وه ــالق الت ــن اإلغ ــدالً م ــزيئ ب ــالق الج اإلغ
جزئيــة للنشــاط االقتصــادي )انظــر الشــكل 3-1(.  أمــا املنــح واملســاعدات 
الخارجيــة، فقــد اســتمرت باالنخفــاض خــالل هــذا الربــع، لتشــهد تراجعــاً 
ــب،  ــى الرتتي ــر، ع ــابق واملناظ ــع الس ــة بالرب ــو 27%، و 29%، مقارن بنح

ــار شــيكل )انظــر الجــدول 2-3(. ــغ حــوايل 0.3 ملي لتبل

باملحصلــة ارتفــع صــايف اإليــرادات العامــة واملنــح املتحصلــة خــالل 
ــابق،  ــع الس ــه يف الرب ــاف قيمت ــارب 5 أضع ــا يق ــع مب ــع الراب الرب
ــيكل  ــار ش ــوايل 1.3 ملي ــة بح ــيكل، مقارن ــار ش ــل إىل 6.1 ملي ليص
ــع  ــالل الرب ــيكل خ ــار ش ــوايل 4.3 ملي ــابق، وح ــع الس ــالل الرب خ
 املناظــر.33  وقــد شــكلت هــذه اإليــرادات نحــو 92% مــن اإلنفــاق 

ــام  ــهرية للع ــة الش ــر املالي ــة، التقاري ــو: وزارة املالي ــزء ه ــذا الج ــات يف ه ــدر البيان 32  مص
ــون األول، 2020(،  ــل )كان ــرادات والنفقــات ومصــادر التموي ــات املالية–اإلي 2020: العملي

ــح. ــل والتنقي ــة للتعدي ــة قابل ــات أولي وهــي بيان
ــن  ــع م ــع الراب ــالل الرب ــة خ ــات الريبي ــم اإلرجاع ــارة أن حج ــن اإلش ــد م 33  ال ب
العــام 2020 بلــغ نحــو 51.3 مليــون شــيكل مقارنــة بنحــو 62.2 مليــون شــيكل يف 

ــع املناظــر. ــون شــيكل يف الرب ــع الســابق و192 ملي الرب

العــام الفعــي خــالل هــذا الربــع مقارنــة بنحــو 51% و 89% خــالل 
الربــع الســابق واملناظــر عــى الرتتيــب.  وبلغــت هــذه النســبة نحــو  
ــذا  ــالل ه ــة خ ــى الحكوم ــتحق ع ــام املس ــاق الع ــن اإلنف 98% م
الربــع )أســاس االلتــزام(، مقارنــة بنحــو 33% خــالل الربــع الســابق.

ــح، خــالل العــام  ــة واملن ــرادات العام ــة الســنوية: اســتقر صــايف اإلي املقارن
2020 عنــد مســتوى العــام الســابق تقريبــاً( ارتفــاع بنســبة بســيطة بنحــو 
1%(، ليبلــغ حــوايل 13.6 مليــار شــيكل.  فقــد ارتفعــت إيــرادات املقاصــة 
بنحــو 2%، مقارنــة بالعــام الســابق، لتبلــغ حــوايل 8 مليــارات شــيكل، مقابل 
تراجــع إيــرادات الجبايــة املحليــة بنحــو 5% مقارنــة بالعــام الســابق، لتصــل 
إىل مــا يقــارب 4.1 مليــار شــيكل، جــراء تراجــع اإليــرادات الريبيــة بنســبة 
ــة  ــري الريبي ــرادات غ ــتقرت اإلي ــا اس ــيكل، في ــار ش ــغ 2.5 ملي 8%، لتبل
ــو %0.1(،  ــف بنح ــاض طفي ــابق )انخف ــام الس ــتوى الع ــد مس ــاً عن تقريب
ــالت املخصصــة  ــك اســتقرت التحصي ــار شــيكل، كذل ــغ حــوايل 1.3 ملي لتبل
عنــد حــوايل 0.3 مليــار شــيكل.  وقــد تراجعــت املنــح واملســاعدات 
الخارجيــة عــى أســاس ســنوي، بنحــو 4% مقارنــة بالعــام الســابق، لتصــل 

ــار شــيكل. إىل 1.7 ملي

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

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

* تــم خــالل الربــع األول )2019( إعــادة مبلــغ بحــوايل 448.1 مليــون شــيكل إىل القنصليــة األمريكيــة مــن أجــل إغــالق حســاب منحــة أمريكيــة ســابقة، وهــو 
مــا انعكــس يف قيمــة املنــح لدعــم املشــاريع التطويريــة التــي ظهــرت وكأنهــا تراجعــت بنحــو 352.7 مليــون شــيكل.
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النفقات العامة

الربــع الرابــع: تضاعفــت النفقــات العامــة الفعليــة خــالل الربــع الرابــع مــن 
العــام 2020 بنحــو ثالثــة أضعــاف قيمتهــا يف الربــع الســابق، كــا ارتفعــت 
ــار  ــغ حــوايل 6.7 ملي ــع الســابق واملناظــر، لتبل ــة بالرب بحــوايل 33% مقارن
شــيكل.  فقــد ارتفــع اإلنفــاق الفعــي عــى بنــد األجــور والرواتــب بنســبة 
143%، و26%، خــالل فــرتة املقارنــة نفســها، ليبلــغ حــوايل 3 مليــارات 
شــيكل.  وارتفعــت نفقــات غــري األجــور بنحــو 101%، و %28، 
مقارنــة بالربــع الســابق، واملناظــر، لتبلــغ حــوايل 2.5 مليــار شــيكل.  
كذلــك ارتفــع اإلنفــاق التطويــري الفعــي خــالل الربــع الرابــع مــن 
العــام 2020 بنســبة87%،  و 5%، مقارنــة بالربــع الســابق، واملناظــر، 
ــراض  ــد صــايف اإلق ــع بن ــون شــيكل، وارتف ــغ حــوايل 248.6 ملي ليبل
خــالل هــذا الربــع بشــكل ملحــوظ ليبلــغ حــوايل 0.8 مليــار شــيكل 
)انظــر الشــكل 3-2(.  تجــدر اإلشــارة إىل أن زيــادة اإلنفــاق خــالل 
الربــع الرابــع مــن العــام 2020 جــاء نتيجــة اســتالم أمــوال املقاصــة، 
ــاع  ــي القط ــور موظف ــب وأج ــل روات ــع كام ــة بدف ــام الحكوم وقي
لهــذه الفــرتة، إضافــة إىل دفــع املســتحقات املرتاكمــة عــى الحكومــة 

خــالل فــرتة انقطــاع أمــوال املقاصــة خــالل العــام 2020.

املقارنــة الســنوية: اســتقرت النفقــات العامــة الفعليــة خــالل العــام 
2020 تقريبــاً عنــد مســتوى العــام الســابق نفســه )ارتفــاع بســيط 
بنحــو 1%(، لتبلــغ حــوايل 13.9 مليــار شــيكل، ُمَشــكِّلًة نحــو %80 
ــت  ــد ارتفع ــزام.  فق ــاس االلت ــى أس ــتحقة ع ــات املس ــن النفق م
فاتــورة األجــور والرواتــب بنحــو 7%، لتبلــغ حــوايل 6.4 مليــار 
شــيكل، كــا ارتفــع صــايف اإلقــراض بنســبة 3%، ليبلــغ حــوايل 1.2 
مليــار شــيكل.  باملقابــل، انخفضــت نفقــات غــري األجــور بنحــو %1 
خــالل الفــرتة نفســها، لتبلــغ حــوايل 5.6 مليــار شــيكل.  وانخفضــت 
النفقــات التطويريــة، نحــو 20%، لتبلــغ حــوايل 0.6 مليــار شــيكل.

الفائض/العجز املايل

ــزاً  ــع عج ــع الراب ــالل الرب ــة خ ــة العام ــهدت امليزاني ــع: ش ــع الراب الرب
ــح واملســاعدات  ــل املن ــدي( قب ــكي )عــى األســاس النق ــد ال يف الرصي
بحــوايل 846.7 مليــون شــيكل )أو مــا نســبته 6.4% مــن الناتــج املحــي 
اإلجــايل(.  وقــد ســاهمت املنــح واملســاعدات الخارجيــة يف تخفيــض 
ــادل  ــا يع ــو م ــيكل، وه ــون ش ــوايل 557.2 ملي ــغ ح ــز ليبل ــذا العج ه
نحــو 4.2% مــن الناتــج املحــي اإلجــايل.  يف حــني بلــغ عجــز الرصيــد 

الــكي قبــل املنــح واملســاعدات عــى أســاس االلتــزام نحــو 3.1 مليــار 
شــيكل )22.9% نســبة للناتــج املحــي(، ســاهمت املنــح واملســاعدات 
يف تخفيــض هــذا العجــز إىل حــوايل 2.8 مليــار شــيكل )20.8% نســبة 
للناتــج املحــي( خــالل الفــرتة نفســها34 )انظــر الشــكل 3-3 والجــدول 

.)2-3

ــي  ــة وه ــات أولي ــي بيان ــايل ه ــي اإلج ــج املح ــات النات ــارة أن بيان ــدر اإلش 34  تج
ــل. ــح والتعدي ــة للتنقي عرض

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

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

جدول 3-2: عجز املوازنة عىل األساس النقدي وأساس االلتزام يف الربع الرابع 2020 
والعام 2020 )مليون شيكل(

البند
2020الربع الرابع 2020

التزامنقديالتزامنقدي

5,839.23,223.611,887.511,832.3اإليرادات العامة

289.5289.51,672.11,672.1املنح واملساعدات الخارجية

6,685.86280.313,890.917,446.5النفقات

)5,614.2()2,003.4()3,056.7()846.7(الرصيد قبل املنح واملساعدات الخارجية

)3,942.1()331.4()2,767.2()577.2(الرصيد بعد املنح واملساعدات الخارجية

78%98%98%92%نسبة اإليرادات العامة واملنح إىل النفقات )%(

* األرقام ما بني األقواس هي أرقام سالبة.
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املقارنــة الســنوية: بلــغ العجــز الــكي بعد املنــح واملســاعدات خالل 
العــام 2020 حــوايل 331.4 مليــون شــيكل )نحــو 0.7% مــن الناتــج 
ــيكل،  ــون ش ــو 289 ملي ــغ نح ــز بل ــة بعج ــمي(، مقارن ــي االس املح
خــالل العــام 2019 )نحــو 0.5% مــن الناتــج املحــي االســمي(.  أمــا 
ــار  ــوايل 3.9 ملي ــز، ح ــذا العج ــغ ه ــد بل ــزام، فق ــاس االلت ــى أس ع
ــز 2.7  ــة بعج ــمي(، مقارن ــي االس ــج املح ــن النات ــيكل )7.6% م ش
مليــار شــيكل، خــالل فــرتة املقارنــة نفســها )نحــو 5.3% مــن الناتــج 

املحــي االســمي( )انظــر الجــدول 3-3(.

املتأخرات الحكومية

الربــع الرابــع: اســتطاعت الحكومــة خــالل الربــع الرابــع ســداد مــا 
يقــارب 1.2 مليــار شــيكل مــن متأخــرات رواتــب وأجــور موظفــي 
القطــاع العــام، لكنهــا عجــزت عــن دفــع حــوايل 0.7 مليــار شــيكل 
مــن نفقــات غــري األجــور، وبلغــت متأخــرات النفقــات التطويريــة 
حــوايل 134.1 مليــون شــيكل، و63.8 مليــون شــيكل متأخــرات 
 اإلرجاعــات الريبيــة.  وبذلــك يكــون صــايف املبلــغ املرتاكــم عــى 

جدول 3-4: الدين العام الحكومي )مليون دوالر(

20192020

الربع الرابعالربع الثالثالربع الثاينالربع األولالربع الرابعالربع الثالثالربع الثاينالربع األول

13.763.8)4.3(38.517.619.657.330.9إرجاعات رضيبية

)1,208.5(1551,085.8485.2)689.8(359.9593.6409.6األجور والرواتب

333.4556.7492.7490.2209801825.1667.4نفقات غري األجور 

105.0130.8122.9144.472.561.7111.9134.1النفقات التطويرية

97.28.147.11.4)45.6(75.127.69.9مدفوعات مخصصة

)341.8(564.61,952.31483)43.5(911.91,326.31,054.7إجايل املتأخرات

دفعات متأخرات سلع وخدمات 

ونفقات عن سنوات سابقة
257.9223.2422.0608.8239.7246.7344.2731.9

)1,073.3(324.91,705.61,138.9)652.3(654.01,103.1632.7صايف املتأخرات

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

األرقام بني األقواس هي أرقام سالبة.

البيان
20192020

الربع الرابعالربع الثالثالربع الثاينالربع األولالربع الرابعالربع الثالثالربع الثاينالربع األول

1,284.71,577.01,780.41,577.11,597.31,786.92,157.32,324.7الدين الحكومي املحي

1,270.71,562.81,765.91,562.51,583.11,772.22,099.12,262.3املصارف

14.014.214.514.614.214.758.262.4مؤسسات عامة

1,030.51,060.11,134.41,217.91,289.01,294.11,302.81,324.7الدين الحكومي الخارجي

2,315.22,637.12,914.82,795.02,886.33,081.03,460.13,649.4الدين العام الحكومي

نسبة الدين العام إىل الناتج 

املحي االسمي
%13.9%15.7%17.3%16.3%17%21.4%21.7%23.5

ــر  ــيكل )انظ ــار ش ــوايل 2.1 ملي ــام 2020، ح ــالل الع ــة خ الحكوم
الجــدول 3-3(.

الدين العام الحكومي

ارتفــع الديــن العــام الحكومــي مقومــاً بالــدوالر نهايــة الربــع الرابــع 
مــن العــام 2020، بنحــو 5.5% مقارنــة بالربــع الســابق، لكنــه ارتفــع 
بنحــو 30.6% مقارنــة بالربــع املناظــر )عــى أســاس ســنوي(، ليبلــغ 
ــِكالً  ــار شــيكل(، ُمَش ــا يعــادل 11.7 ملي ــار دوالر )م حــوايل 3.6 ملي
حــوايل 23.5% مــن الناتــج املحــي اإلجــايل االســمي، حيــث ارتفــع 
ــابق،  ــع الس ــة بالرب ــو 7.8% مقارن ــي بنح ــي املح ــن الحكوم الدي
ــار  ــوايل 2.3 ملي ــغ ح ــر، ليبل ــع املناظ ــة بالرب ــو 47.4% مقارن وبنح
ــي الخارجــي بنســبة %1.7،        دوالر، كذلــك ارتفــع الديــن الحكوم
و 8.8%، خــالل فــرتة املقارنــة نفســها، ليبلــغ حوايل 1.3 مليــار دوالر.  
وقــد بلغــت فوائــد الديــن املدفوعــة خــالل هــذا الربــع حــوايل 45.2 
ــى  ــة ع ــد مدفوع ــيكل فوائ ــون ش ــا 38.5 ملي ــيكل، منه ــون ش ملي
ــن  ــة عــى الدي ــد مدفوع ــون شــيكل فوائ ــن املحــي و6.7 ملي الدي

الخارجــي )انظــر الجــدول 4-3(.*
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4- القطاع املايل املرصيف وغري املرصيف
4-1 القطاع املرصيف35

يعمــل يف فلســطني ثالثــة عــر مرصفــاً، منهــا ســبعة محليــة، وتقدم 
هــذه املصــارف خدماتهــا مــن خــالل 379 فرعــاً ومكتبــاً.  وبلــغ عدد 
حســابات املودعــني فيهــا نحــو 3.8 مليــون حســاب، 68% منهــا يف 
املصــارف املحليــة.  وقــد منــت موجودات/مطلوبــات املصــارف 
نهايــة الربــع الرابــع مــن العــام 2020 بنحــو 7% مقارنــة مــع الربــع 
ــام 2019،  ــن الع ــر م ــع املناظ ــة بالرب ــو 11% مقارن الســابق، وبنح
ــار دوالر )انظــر الجــدول 4-1(.  ويعــزى هــذا  لتصــل إىل 19.9 ملي
ــدة  ــة واألرص ــهيالت االئتاني ــو التس ــية إىل من ــة أساس ــو بدرج النم
لــدى ســلطة النقــد واملصــارف، وبخاصــة أرصــدة املصــارف خــارج 
فلســطني.  كــا أســهمت تغــريات ســعر الــرصف يف جــزء مهــم مــن 
النمــو الحاصــل يف معظــم بنــود امليزانيــة املجمعــة للمصــارف، 
ــع  ــة الرب حيــث تراجــع هــذا املعــدل إىل 3.216 شــيكل/دوالر نهاي
الرابــع مــن العــام 2020، مقارنــة بحــوايل 3.445 و3.457 نهايــة 
ــى  ــر، ع ــع املناظ ــام 2020، والرب ــن الع ــث م ــع الثال ــن الرب كل م
الرتتيــب، علــاً أن حــوايل 40% مــن إجــايل أصــول املصــارف، ونحــو 

ــة الشــيكل. 34% مــن مطلوباتهــا بعمل

التسهيالت االئتامنية

بلغــت قيمــة التســهيالت االئتانيــة نهايــة الربــع الرابــع مــن 
العــام 2020 نحــو 10.1 مليــار دوالر، مســجلًة ارتفاعــاً بنســبة %2              
و 12% مقارنــة بالربــع الســابق واملناظــر عــى الرتتيــب.  وجــاء هــذا 
االرتفــاع نتيجــة لزيــادة التســهيالت املمنوحــة للقطــاع العام بنســبة 
ــهيالت  ــع يف التس ــو متواض ــار دوالر، ومن ــو 2.2 ملي ــغ نح  8% لتبل

35  مصــدر البيانــات يف هــذا الجــزء هــو ســلطة النقــد الفلســطينية، شــباط 2021، امليزانيــة 
املجمعــة للمصــارف، قامئــة األربــاح والخســائر، وقاعــدة بيانــات ســلطة النقــد.

 املمنوحــة للقطــاع الخــاص بنحــو 0.2% لتبلــغ نحــو 7.8 مليــار 
دوالر، وهــذا يشــمل الزيــادة الناتجــة عــن تغــريات ســعر الــرصف.  
ــج املحــي  ــة إىل النات ــك ارتفعــت نســبة التســهيالت االئتاني وبذل
اإلجــايل باألســعار الجاريــة لتصــل نحــو 65%.  باملقابــل، تراجعــت 
ــو %70  ــة بنح ــجل 67% مقارن ــور لتس ــع الجمه ــن ودائ ــبتها م نس
يف الربــع الســابق، و 68% يف الربــع املناظــر مــن العــام 2019.  
ــذه  ــم ه ــى معظ ــة ع ــة الغربي ــيطرت الضف ــه، س ــياق ذات ويف الس
ــة  ــو 9% حص ــة بنح ــو 91%، مقارن ــت نح ــة بلغ ــهيالت بحص التس

قطــاع غــزة.

التســهيالت  إجــايل  مــن   %84 نحــو  القــروض  شــكلت  وقــد 
ــن، ونحــو 1% حصــة  ــل 15% حصــة الجــاري مدي املمنوحــة، مقاب
اإلجــارة املنتهيــة بالتمليــك.  وعــى صعيــد العملــة، ســيطرت عملــة 
الشــيكل عــى الحصــة األكــر مــن إجــايل التســهيالت بنســبة %47 
مقارنــة بنحــو 13% حصــة الدينــار األردين، ونحــو 38% حصــة 
الــدوالر األمريــي.  ويعــزى االرتفــاع يف حصــة التســهيالت املمنوحــة 
بعملــة الشــيكل خــالل فــرتة األزمــة الصحيــة، إىل زيــادة االقــرتاض 
الحكومــي بهــذه العملــة، حيــث إن الغالبيــة العظمــى )نحــو %80( 
مــن التســهيالت املمنوحــة للحكومــة هــي بعملــة الشــيكل )انظــر 

ــكل 1-4(. الش

البيان*
20192020

الربع الرابعالربع الثالثالربع الثاينالربع األولالربع الرابع

17,825.517,710.018,248.118,625.019,934.5إجاميل األصول

9,039.19,249.99,652.79,894.010,075.1التسهيالت االئتانية املبارشة

4,329.14,565.34,361.74,138.75,589.3األرصدة لدى سلطة النقد واملصارف

1,406.51,365.21,354.31,310.71,368.9محفظة األوراق املالية واالستثارات

1,939.61,252.01,522.91,981.31,715.3النقدية واملعادن الثمينة

1,111.21,277.61,356.61,300.31,186.0املوجودات األخرى

17,825.517,710.018,248.118,625.019,934.5إجاميل الخصوم

13,384.713,303.813,738.714,061.915,137.4ودائع الجمهور )ودائع غري مرصفية( **

1,985.21,996.91,994.61,959.11,973.8حقوق امللكية

1,274.11,165.01,119.01,209.31,392.3أرصدة سلطة النقد واملصارف )ودائع مرصفية(

392.5424.9525.8499.3492.3املطلوبات األخرى

789.0819.4870.0895.4938.7املخصصات واإلهالك

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

* البنود يف الجدول هي باإلجايل )تشمل املخصصات(.
** الودائع غري املرصفية تشمل ودائع القطاع الخاص وودائع القطاع العام.
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وشــهد الربــع الرابــع مــن العــام 2020 تراجــع حصــة القطــاع 
الخــاص مــن إجــايل املحفظــة االئتانيــة لتصــل نحــو %78.1  
مقارنــة بــــــــ79.4%  يف الربــع الثالــث، مقابــل ارتفــاع حصــة 
القطــاع العــام، بشــكل واضــح، مــن 20.6% إىل 21.9% مــن إجــايل 
التســهيالت خــالل الفــرتة ذاتهــا.  وتظهــر البيانــات منــو التســهيالت 
املمنوحــة لقطاعــات العقــارات واإلنشــاءات والتجــارة، يف حــني 
تراجعــت هــذه التســهيالت لقطاعــات متويــل الســلع االســتهالكية، 
ــات )انظــر الجــدول 2-4(. ــل رشاء الســيارات وقطــاع الخدم ومتوي

القروض املتعرثة

عــاد مســتوى القــروض املتعــرة لــدى القطــاع املــرصيف نهايــة الربــع 
الرابــع مــن العــام 2020 إىل االرتفــاع بشــكل واضح )بنســبة %14.2( 
مقارنــة بالربــع الســابق، كــا ارتفعــت بنحــو 13.6% مقارنــة بالربع 
املناظــر مــن العــام 2019، لتبلــغ نحــو 422.2 مليــون دوالر، أو مــا 
يعــادل 4.2% مــن إجــايل التســهيالت )انظــر الشــكل 4-2(.  وقــد 
ــات بنســبة 32%، ويف  ارتفعــت القــروض املتعــرة يف قطــاع الخدم
قطــاع العقــارات واإلنشــاءات بنحــو 14%، وقطــاع التجــارة بشــقيه 
الداخليــة والخارجيــة مبــا نســبته 9%، كــا ارتفعــت يف قطــاع متويــل 
الســلع االســتهالكية بنســبة 16%، وذلــك مقارنــة مــع الربــع الســابق 

مــن العــام.

أمــا بخصــوص توزيــع القــروض املتعــرة بحســب فــرتة التعــر 
ــبة  ــات أن النس ــرت البيان ــد أظه ــرة(، فق ــروض املتع ــكل الق )هي
ــروض  ــاع الق ــة أرب ــن ثالث ــر م ــرة )أك ــروض املتع ــن الق ــى م األع
املتعــرة( لــدى القطــاع املــرصيف مصنفــة كخســائر، يف حــني شــكلت 
القــروض املشــكوك يف تحصيلهــا 8% مــن إجــايل القــروض املتعــرة، 

ــو %16. ــكلت نح ــد ش ــة، فق ــروض دون النموذجي ــا الق أم

األرصدة لدى سلطة النقد واملصارف

شــهدت األرصــدة لــدى ســلطة النقــد واملصــارف خــالل الربــع الرابــع 
مــن العــام 2020 ارتفاعــاً كبــرياً مقارنــة بالربــع الســابق، وبنحو %35،  
ــث ارتفعــت األرصــدة املحتفــظ  ــار دوالر، حي ــغ حــوايل 5.6 ملي لتبل
بهــا لــدى املصــارف خــارج فلســطني )املكــون األكــر واألهــم( بنحــو 
55% يف الربــع الرابــع مقارنــة بالربــع الســابق، لتصــل إىل 3.4 مليــار 

دوالر، وهــذا االرتفــاع يعــود إىل قيــام بعــض املصــارف الوافــدة 
ــطني،  ــارج فلس ــا خ ــا إىل فروعه ــيولة لديه ــن الس ــزء م ــل ج بتحوي
إضافــة إىل شــحن نحــو 6.0 مليــار شــيكل إىل إرسائيــل خــالل الربــع 
ــادة  ــات إىل زي ــل البيان ــري تحلي ــا يش ــام 2020.  ك ــن الع ــع م الراب

شكل 4-1: إجاميل التسهيالت االئتامنية املبارشة )مليون دوالر(

شكل 4-2: الرصيد اإلجاميل للقروض املتعرثة )مليون دوالر( 
ونسبتها من إجاميل القروض )نسبة مئوية(

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

القطاع
20192020

الربع الرابعالربع الثالثالربع الثاينالربع األولالربع الرابع

1,558.11,577.21,742.42,041.82,205.4القطاع العام

1,712.71,707.21,740.41,786.11,810.4العقارات واإلنشاءات

477.7485.1487.3490.5470.7التعدين والصناعة

1,535.61,539.91,486.21,479.71,508.3التجارة

937.31,067.11,227.21,173.71,131.5الخدمات

370.0362.6374.2442.5404.7متويل رشاء السيارات

1,370.91,347.81,501.81,426.51,393.6متويل السلع االستهالكية

1,076.81,163.01,092.81,053.31,150.4أخرى يف القطاع الخاص*

ــر األرايض، •  ــة: تطوي ــات التالي ــن القطاع ــكل م ــة ل ــهيالت املمنوح ــمل التس ــاص تش ــاع الخ ــرى يف القط أخ
والزراعــة، والــروة الحيوانيــة، وقطــاع الســياحة والفنــادق واملطاعــم، وقطــاع النقــل واملواصــالت، إضافــة إىل 

ــل االســتثار باألســهم، والتســهيالت األخــرى غــري املصنفــة عــى أي مــن هــذه القطاعــات. متوي
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ــبة  ــطني بنس ــة يف فلس ــارف العامل ــني املص ــا ب ــة في ــدة البيني األرص
ــون دوالر.   ــغ نحــو 412.5 ملي ــع الســابق، لتبل ــع الرب ــة م 5% مقارن
إضافــة إىل ذلــك، منــت أرصــدة املصــارف املحتفــظ بهــا لــدى ســلطة 
ــار  ــع الســابق، لتصــل 1.8 ملي ــع الرب ــة م ــد بنســبة 15% مقارن النق
دوالر نتيجــة لزيــادة ودائــع العمــالء، علــاً أن االحتياطيــات اإللزاميــة 

تشــكل حــوايل 85% منهــا )انظــر الشــكل 3-4(.

ــد  ــدى ســلطة النق ــى املســتوى الســنوي، ارتفعــت األرصــدة ل وع
واملصــارف بشــكل واضــح وبنســبة 26% لتســجل 5.6 مليــار دوالر 
مقارنــة مــع 4.4 مليــار دوالر خــالل العــام الســابق.  إذ تشــري 
ــو %48،  ــطني بنح ــارج فلس ــارف خ ــدة املص ــو أرص ــات إىل من البيان
ــا تراجعــت  ــد بنســبة 11%، في ــدى ســلطة النق ــو األرصــدة ل ومن

ــوايل %19. ــة بح ــارف البيني ــدة املص أرص

الودائع

ــع  ــة الرب ــة( نهاي ــة وغــري املرصفي ــع )املرصفي ارتفعــت قيمــة الودائ
األخــري مــن العــام 2020 بنحــو 8% و 12% مقارنــة بالربــع الســابق 
واملناظــر، عــى الرتتيــب، لتبلــغ مــا يقــارب 16.5 مليــار دوالر، 
ــايف  ــث كان لتع ــات، حي ــايل املطلوب ــن إج ــو 83% م ــِكلًة نح ُمَش
ــع  ــى الودائ ــايب ع ــر إيج ــني أث ــدد العامل ــادة ع ــل وزي ســوق العم
خــالل هــذا الربــع.  كذلــك، فــإن الرتاجــع الواضــح يف معــدل ســعر 
ــاع، إذ  ــام الشــيكل يفــر جــزءاً مــن هــذا االرتف ــدوالر أم رصف ال
ــع الجمهــور هــي  إن 67% مــن قيمــة األرصــدة، و 37% مــن ودائ
ــو   ــى نح ــور ع ــع الجمه ــتحوذت ودائ ــد اس ــيكل.  وق ــة الش بعمل
92% مــن إجــايل الودائــع خــالل هــذا الربــع )أو مــا يعــادل 15.1 
ــي بلغــت نحــو  ــة الت ــع الجاري ــني الودائ ــار دوالر(.  توزعــت ب ملي
38%، فيــا بلغــت حصــة الودائــع االّدخاريــة واآلجلــة نحــو %33 
و29% مــن إجــايل ودائــع الجمهــور عــى الرتتيــب.  أمــا بحســب 
ــة، إذ  ــتوياته التاريخي ــاً ملس ــع مقارب ــي التوزي ــداع، فبق ــة اإلي عمل
ــار،  ــدوالر 39%، و37% للشــيكل، و21% للدين ــع بال شــكلت الودائ

ونحــو 2% للعمــالت األخــرى.

شكل 4-3: هيكل أرصدة سلطة النقد واملصارف )مليون دوالر(

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

*  بنــد أخــرى يشــمل اإليــرادات والنفقــات مــن أوراق الديــن املاليــة واالســتثارات، وعمليــات تبديــل وتقييــم 
ــة، والنفقــات والدخــول التشــغيلية األخــرى، إضافــة إىل  ــود خــارج امليزاني ــات بن ــة، وعملي العمــالت األجنبي

املخصصــات.

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

القطاع
20192020

الربع الرابعالربع الثالثالربع الثاينالربع األولالربع الرابع

233.0240.9208.7218.0249.4اإليرادات

169.4167.9156.0165.7169.5الفائدة املقبوضة

37.733.929.230.326.0إيرادات العموالت

25.939.123.522.053.9إيرادات أخرى

196.2202.0199.6187.3224.0النفقات

37.139.135.833.434.0الفوائد املدفوعة

4.03.23.13.13.5مصاريف العموالت

33.637.040.638.660.3نفقات أخرى

119.1112.6107.3103.2108.1النفقات التشغيلية

2.410.012.89.018.1الرائب

36.838.99.130.725.4صايف الدخل

1,413 1,349 1,408 1,648 1,663 1,691 1,578 1,823

1,903 1,747 2,054
2,266 2,540 2,398 2,166
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أرباح املصارف

ــام 2020  ــن الع ــري م ــع األخ ــارف يف الرب ــل املص ــايف دخ ــع ص تراج
ــون  ــع الســابق بنســبة 17%، ليصــل إىل 25.4 ملي ــة مــع الرب مقارن
ــبة %20   ــات بنس ــاع النفق ــع إىل ارتف ــذا الرتاج ــزى ه دوالر.  ويع
)مبقــدار 36.7 مليــون دوالر( مدفوعــًة، بشــكل أســايس، بنمو نفقات 
عمليــات تبديــل وتقييــم العمــالت األجنبيــة، والنفقــات التشــغيلية، 
ــب.  يف  ــة الرائ ــاع يف قيم ــة إىل ارتف ــات إضاف ــات املخصص ونفق
املقابــل، ازدادت إيــرادات املصــارف بنســبة 14% لتصــل إىل 249.4 
مليــون دوالر )انظــر إىل الجــدول 4-3(.  أمــا عــى الصعيــد الســنوي، 
ــة  ــام 2020 مقارن ــة الع ــارف نهاي ــل املص ــايف دخ ــع ص ــد تراج فلق

ــون دوالر. بالعــام الســابق بنســبة 35% ليصــل إىل 104.1 ملي

متوسط أسعار الفائدة عىل اإليداع واإلقراض

يشــري تحليــل البيانــات للربــع األخــري مــن العــام 2020 مقارنــة 
بالربــع الســابق إىل تراجــع طفيــف يف متوســط أســعار الفائــدة عــى 
اإلقــراض بالــدوالر ليصــل إىل 5.34% مقارنــة مــع  5.36% يف الربــع 
ــار  ــروض بالدين ــى الق ــدة ع ــط الفائ ــض متوس ــا انخف ــابق، ك الس
ــًة مــع 6.90%، أمــا متوســط ســعر الفائــدة  األردين إىل 6.78% مقارن
ــرتة  ــالل الف ــاً خ ــجل ارتفاع ــي فس ــيكل اإلرسائي ــراض بالش ــى اإلق ع
ذاتهــا مــن 6.75% إىل 6.82%.  ويف الجانــب اآلخــر، ســجل متوســط 
أســعار الفائــدة عــى ودائــع الجمهــور تراجعــاً أيضــاً، لتســجل %2.31 
للودائــع بالــدوالر مقارنــة بنحــو 2.38%  يف الربــع الســابق، و %2.29 
للدينــار مقارنــة بـــ 2.74% بينــا ارتفــع ســعر الفائــدة عــى الودائــع 
بالشــيكل إىل 2.36% للشــيكل مقارنــة بـــ 2.46% خــالل فــرتة املقارنة 
ذاتهــا.  وقــد أســفرت التغــريات يف معــدالت الفائــدة الدائنــة واملدينــة 
عــن ارتفــاع يف هامــش الفائــدة عــى جميــع العمــالت املتداولــة يف 

الســوق الفلســطيني )انظــر الجــدول 4-4(.

وعــى املســتوى الســنوي يالحــظ تراجــع متوســط أســعار الفائــدة 
عــى اإلقــراض بالــدوالر والشــيكل لتســجل 5.52% و6.88% مقارنــة 
ــي  ــا بق ــب، في ــى الرتتي ــام 2019 ع ــع 5.93% و 7.07% يف الع م
متوســط أســعار فائــدة اإلقــراض بالدينــار األردين مســتقر عنــد نحــو 
6.84%. كــا شــهد متوســط أســعار الفائــدة عــى اإليــداع تراجعــاً 
ــيكل  ــدوالر والش ــار وال ــجل 2.62%، و 2.43% و 2.23% للدين لتس

عــى الرتتيــب.

حركة تداول الشيكات

ســجلت قيمــة الشــيكات املتداولــة أو املقدمــة للــرصف يف فلســطني 
خــالل الربــع الرابــع مــن العــام 2020 منــواً واضحــاً، وبنســبة %14 
ــت  ــني بلغ ــار دوالر، يف ح ــغ 4.9 ملي ــابق لتبل ــع الس ــة بالرب مقارن
قيمــة الشــيكات املعــادة 395.2 مليــون دوالر، مســجلًة تراجعــاً 

بنســبة 13% خــالل فــرتة املقارنــة ذاتهــا.  وتشــمل هــذه البيانــات 
قيمــة الشــيكات التــي متــت مــن خــالل غــرف املقاصــة الوطنيــة يف 
ــني املــرصف  ــة ب ــة وقطــاع غــزة، والشــيكات املتداول الضفــة الغربي
وفروعــه، إضافــة إىل الشــيكات املتداولــة مــع املصــارف اإلرسائيليــة.

بــني  للتقــاص واملعــادة  املقدمــة  الشــيكات  بيانــات  وبتحليــل 
املصــارف العاملــة يف فلســطني يف غــرف املقاصــة الوطنيــة، فيالحــظ 
ارتفــاع واضــح يف قيمــة الشــيكات املقدمــة للتقــاص يف الربــع األخــري 
مــن العــام 2020 بنســبة 16% مقارنــة بالربــع الســابق، لتصــل نحــو 
2,860.1 مليــون دوالر، فيــا تراجعــت قيمتهــا بنحــو 16% مقارنــة 
بالربــع املناظــر، علــاً أن عــدد هــذه الشــيكات ارتفــع بنســبة %8 
ــر  ــيك )انظ ــوايل 1,341,003 ش ــغ ح ــابق، ليبل ــع الس ــة بالرب مقارن

الشــكل 5-4(.

وبعــد العــودة التدريجيــة للحيــاة االقتصاديــة وتخفيــف اإلجــراءات 
ــع  ــا يف الرب ــريوس كورون ــار ف ــن انتش ــد م ــا للح ــم اتّخاذه ــي ت الت
الرابــع، تراجعــت، أيضــاً، قيمــة الشــيكات املعــادة يف غــرف املقاصــة 
ــغ  ــام لتبل ــن الع ــث م ــع الثال ــة بالرب ــبة 13% مقارن ــة بنس الوطني
309.4 مليــون دوالر، كــا تراجعــت بنحــو 8% مقارنــة بالربــع 
املناظــر مــن العــام 2019.  أدت هــذه التطــورات إىل تراجــع قيمــة 
الشــيكات املعــادة كنســبة مــن إجــايل قيمــة الشــيكات املقدمــة 
للتقــاص، لتبلــغ 11% خــالل الربــع األخــري مــن العــام 2020، مقارنــة 
بنحــو 15% يف الربــع الســابق، ونحــو 10% يف الفــرتة املاثلــة مــن 

العــام 2019 )انظــر الشــكل 6-4(.

أمــا عــى مســتوى العــام 2020، فقــد بلغــت قيمــة الشــيكات 
ــة بنســبة %19   ــار دوالر، مرتاجع ــاص نحــو 10.4 ملي ــة للتق املقدم
عــن العــام 2019، يف حــني ارتفعــت قيمــة الشــيكات املعــادة بنســبة 
28% خــالل الفــرتة ذاتهــا لتســجل 1.6 مليــار دوالر، ولتســجل نســبة 
الشــيكات املعــادة مــن تلــك املقدمــة للتقــاص نحــو 16% مقارنــة 

بنحــو 10% يف العــام 2019.
جدول 4-4: متوسط الفوائد الدائنة واملدينة بالعمالت املختلفة

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

ر4 2020ر3 2020ر4 2020ر3 2020ر4 2020ر3 2020

2.382.315.365.342.983.03الدوالر

2.742.296.906.784.164.49الدينار

2.462.366.756.824.294.46الشيكل

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

ــاع  ــص إىل ارتف ــراض املتخص ــاع اإلق ــة لقط ــات املجمع ــري البيان تش
إجــايل موجــودات رشكات اإلقــراض املتخصصــة املرخصــة مــن قبــل 
ــام  ــن الع ــع األخــري م ــة الرب ــد )مثــاين مؤسســات( نهاي ســلطة النق
ــو 335.2  ــجل نح ــابق، لتس ــع الس ــة بالرب ــبة 4% مقارن 2020 بنس
مليــون دوالر، كــا ســجل إجــايل موجــودات هــذه الــركات منــواً 

ــة بقيمتهــا قبــل عــام بنســبة %3.  مقارن

وقــد شــهد هــذا الربــع تراجــع املحفظــة االئتانيــة املقدمــة مــن خــالل 
رشكات اإلقــراض املتخصصــة بنســبة 4% مقارنــة بالربــع الســابق لتســجل 
حــوايل 249.8 مليــون دوالر، حيــث تراجعــت يف الضفــة الغربيــة بنحــو 
3% لتبلــغ 211.0 مليــون دوالر، ويف قطــاع غــزة بنســبة 10% لتصــل إىل 
38.8 مليــون دوالر. كــا تراجــع، أيضــاً، عــدد املقرتضــني ليســجل 68,027 

مقــرتض، منهــم 65% ذكــور و35% إنــاث )انظــر الجــدول 5-4(.

وقــد اســتمرت ســيطرة القــروض املمنوحــة للقطــاع العقــاري عــى الحصــة 
األكــر مــن هــذا االئتــان بنســبة 33%،  ثــم القطــاع التجــاري بنحــو %30، 
تــاله قطــاع الخدمــات العامــة بحــوايل 12%، ثــم القطــاع الزراعــي بنســبة 
ــة الخامســة بنســبة  ــروض القطــاع االســتهاليك يف املرتب ــأيت ق ــا ت 11%، في
8%، ثــم القطــاع الصناعــي بنســبة 5%، وأخــرياً قطــاع الســياحة بواقــع %2  

مــن إجــايل محفظــة رشكات اإلقــراض املتخصصــة.

4-2 القطاع املايل غري املرصيف36

قطاع األوراق املالية

املقارنــة الســنوية: تأثــرت بورصــة فلســطني بالظــروف االقتصاديــة 
ــل  ــت مجم ــث انخفض ــام 2020، حي ــادت يف الع ــي س ــة الت الصعب
ــطني  ــة فلس ــة يف بورص ــركات املدرج ــهم ال ــوقية ألس ــة الس القيم
ــار دوالر  ــة مــع العــام 2019، لتصــل إىل 3.4 ملي بنحــو 8% باملقارن
)انظــر الجــدول 4-6(.  كــا انخفضــت إجــايل أحجــام وقيــم 
التــداول نهايــة العــام 2020 بنحــو 39% و31% عــى التــوايل مقارنــة 
مــع نهايــة العــام 2019.  نتــج هــذا الرتاجــع بســبب القيــود التــي 
فرضتهــا الحكومــة عــى النشــاط االقتصــادي للســيطرة عــى انتشــار 
فــريوس كورونــا، الــذي شــمل تعليــق التــداول يف بورصــة فلســطني 
مــن تاريــخ 23/3/2020 لغايــة 3/5/2020.  هــذا إضافــة إىل ارتفــاع 

36  مصدر األرقام يف هذا القسم: هيئة سوق رأس املال الفلسطينية، 2020.

شكل 4-6: نسبة الشيكات املعادة اىل الشيكات املقّدمة للتقاص 
)نسبة مئوية(

جدول 4-5: بيانات رشكات اإلقراض املتخصصة

القطاع
20192020

الربع الرابعالربع الثالثالربع الثاينالربع األولالربع الرابعالربع الثالث

213.7262.5259.4265.2259.7249.8إجايل محفظة القروض )مليون دوالر(

167.9214.6214.4220.2216.7211.0الضفة الغربية

45.847.945.045.043.038.8قطاع غزة

76,50275,44474,06573,85372,36068,027عدد املقرتضني النشطني

931001001009796عدد الفروع واملكاتب

843910900852846849عدد املوظفني

ــة بالعــام الســابق،  ــراض املتخصصــة بنســبة 4.8% مقارن ــة مــن خــالل رشكات اإلق ــة الســنوية يالحــظ تراجــع املحفظــة االئتاني ــد املقارن وعن
ــرتة  ــركات، فســجلت منــواً بنســبة 2.4% خــالل الف ــذه ال ــات له ــد إجــايل املوجودات/املطلوب ــا عــى صعي ــون دوالر.  أم لتســجل 249.8 ملي

ــون دوالر. ــغ 335.2 ملي ــا، لتبل ذاته

مســتويات عــدم اليقــني وتراجــع االســتثار، الــذي أدى إىل ضعــف 
جانــب الطلــب عــى األوراق املاليــة، وانخفــاض أســعار أســهم 
معظــم الــركات املدرجــة.  مــن جهــة أخــرى، بلــغ إجــايل عــدد 
املتعاملــني يف بورصــة فلســطني 70,058 متعامــالً مــع نهايــة العــام 
2020، بينهــم 5% مــن املتعاملــني األجانــب غالبيتهــم مــن األردن.

ــة  ــداول يف بورص ــم الت ــام وقي ــايل أحج ــهدت إج ــة: ش ــة الربعي املقارن
ــع مــن العــام 2020 انخفاضــاً بنســبة  ــع الراب ــة الرب فلســطني مــع نهاي
37% لــكل مــن حجــم وقيــم التــداول مقارنــًة مــع نهايــة الربــع الثالــث 
مــن العــام 2020، وبنســبة 2% و 25% مقارنــًة مــع نهايــة الربــع املناظــر 
مــن العــام 2019 عــى التــوايل.  فيــا شــهدت القيمــة الســوقية يف الربــع 
الرابــع مــن العــام 2020 ارتفاعــاً بنســبة 5% مقارنــة مــع نهايــة الربــع 
ــة الســوقية انخفاضــاً  ــا شــهدت القيم ــام 2020، بين ــن الع الســابق م

بنســبة 8% مقارنــة مــع الربــع املناظــر مــن العــام 2019.

يوضــح الشــكل 4-7 صفــة املتعاملــني يف البورصــة تبعــاً لحصصهــم 
النســبية مــن القيمــة الســوقية ألســهم الــركات املدرجــة يف بورصــة 
فلســطني كــا يف نهايــة العــام 2020.  ويتّضــح أن حصــة الــركات 

بلغــت 42%، يف حــني بلغــت حصــة األفــراد %26.

يف نهايــة العــام 2020، بلــغ إجــايل عــدد املســاهمني يف الــركات 
املدرجــة يف بورصــة فلســطني 64,066 مســاهاً كــا يف نهايــة العــام 
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2020، حــوايل 84% منهــم يف الضفــة الغربيــة و 16% يف قطــاع غــزة.  
ــغ إجــايل عــدد الحســابات املفتوحــة يف بورصــة فلســطني  كــا بل
ــاث  118,433 حســاباً، ويالحــظ أن مشــاركة الذكــور أكــر مــن اإلن
يف قطــاع األوراق املاليــة يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.

قطاع التأجري التمويي

ــي املُرخصــة  ــدد رشكات التأجــري التموي ــغ ع ــة الســنوية: بل املقارن
ــة العــام 2020،  ــة ســوق رأس املــال 10 رشكات نهاي ــل هيئ مــن قب
أداء هــذه  العــام 2019.  شــهد  نهايــة  مــع 9 رشكات  مقارنــة 
الــركات انخفاضــاً مــع نهايــة العــام 2020، إذ بلــغ عــدد العقــود 
1,364 عقــداً بقيمــة اســتثار إجــايل 70 مليــون دوالر، وميثــل هــذا 
انخفاضــاً قــدره  32% و24% يف عــدد وقيمــة العقــود عــى التــوايل 
مقارنــًة بالعــام 2019 )انظــر الجــدول 4-7(.  يعــزى االنخفــاض 
ــكل  ــرت، بش ــي أث ــا، الت ــة كورون ــة لجائح ــات االقتصادي إىل التداعي
ســلبي، عــى أداء الــركات، وســببت انخفاضــاً يف حجــم نشــاطها.

جدول 4-7: إجاميل قيمة وعدد عقود التأجري التمويي

قيمة عقود التأجري 

التمويي )مليون دوالر(

عدد عقود التأجري 

التمويي

26.4581الربع الرابع، 2019

16.2327الربع الثالث، 2020

24.5369الربع الرابع، 2020

201990.91,998

202068.91,364

مــع نهايــة العــام 2020، مــا زال هنــاك تركــز عــاٍل يف عــدد عقــود 
ــا  ــا مدينت ــه بنســبة 38%، تليه ــة رام الل ــي يف مدين التأجــري التموي
ــوايل )انظــر الشــكل  ــى الت ــني بنســبة 18% و 11% ع ــس وجن نابل
4-8(.  ومــن املالحــظ أّن هنــاك اســتقراراً يف توزيــع هــذه النســب 
بــني املــدن عــى مــدار الســنوات الســابقة، نتيجــة عوامــل تتعلــق 
بهيكليــة االقتصــاد، وتركــز األعــال يف بعــض املحافظــات، إىل جانــب 
ــات مــا زالــت تســتحوذ عــى الحصــة األكــر )70%( مــن  أن املركب
محفظــة التأجــري التمويــي نهايــة العــام 2020.  ويعــود الســبب يف 
ذلــك إىل ســهولة تســجيل ملكيــة املركبــات يف دوائــر الســري، وتــدين 
مخاطرهــا مــن حيــث وجــود ســوق ثانويــة وإعــادة حيازتهــا، أمــا 
الشــاحنات واملركبــات الثقيلــة، فاســتحوذت عــى مــا نســبته %23، 

وفيــا يخــص املــال املنقــول )املعــدات وخطــوط اإلنتــاج وغريهــا( 
فبلغــت نســبتها %8.

املقارنــة الربعيــة: بلغــت قيمــة إجــايل اســتثار العقــود املســجلة 
لــدى الهيئــة نهايــة الربــع الرابــع مــن العــام 2020 حــوايل 25 

شكل 4-7: توزيع القيمة السوقية ألسهم البورصة وفقاً لصفة 
املتعامل كام هي يف نهاية العام 2020 )مليون دوالر(

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

الربع الرابع 

2019

الربع الثالث 

2020

الربع الرابع 

2020
20192020

25.139.224.6142.886.5عدد األسهم املتداولة

73.487.455.4273.9190.1قيمة األسهم املتداولة

3,757.53,271.83,446.93,757.53,446.9القيمة السوقية

6,0413,5335,59729,27617,243عدد الصفقات

656264246220عدد جلسات التداول

القيمة السوقية كنسبة من الناتج 

املحي اإلجايل )باألسعار الجارية(*
%21.9%21.0%22.2%21.9%22.2

جدول 4-6: بعض املؤرشات عىل نشاط التداول يف بورصة فلسطني

* تم استخدام الناتج املحي اإلجايل باألسعار الجارية للعام 2019 والعام 2020، ألن القيمة السوقية لألسهم املتداولة هي باألسعار الجارية.

* أطراف ذوو عالقة 
306.8

8.9%

أفراد  
886.7
25.7%

جهات حكومیة   
340.0

9.9%

شركات  
1,462.0

42.4%

صنادیق استثمار  
144.9

4.2% بنوك   
236.4

6.9%

شركات تأمین   
71.0

2.1%

شكل 4-8: التوزيع الجغرايف لعقود التأجري التمويي املسجلة 
حسب العدد كام يف نهاية العام 2020
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جدول 4-8: بعض املؤرشات املالية لقطاع التأمني يف فلسطني )مليون دوالر(

* البيانات املالية املتعلقة بركة املجموعة األهلية للتأمني أولية.

البيان
الربع الرابع 

2019

الربع الثالث 

2020

الربع الرابع 

* 2020
2019* 2020 

72.575.872.0302.5303.2اجايل أقساط التأمني املكتتبة

259.9240.3266.3259.9266.3اجايل استثارات رشكات التأمني

)173.6()174.0()35.2()56.8()44.4(صايف التعويضات املتكبدة يف قطاع التأمني

87.8%85.9%93.3%87.9%91.5%صايف األقساط املكتسبة/ اجايل أقساط التأمني املكتتبة

65.2%67.0%52.3%85.2%66.9%صايف التعويضات املتكبدة/ صايف األقساط املكتسبة

شكل 4-9: توزيع مكونات محفظة التأمني حسب منتجات قطاع 
التأمني كام هو يف نهاية العام 2020*

 * البيانات املالية املتعلقة بركة املجموعة األهلية للتأمني أولية.

شكل 4-10: توزيع محفظة التأمني وفقاً للرشكات العاملة يف 
فلسطني كام هو يف نهاية العام 2020*

* البيانات املالية املتعلقة بركة املجموعة األهلية للتأمني أولية.

نشركة المشرق للتأمی
10.0%

نالمجموعة االهلیة للتامی
5.6%

یةشركة التأمین الوطن
18.1%

أمینشركة فلسطین للت
11.2%

شركة تمكین للتأمین
9.6%

أمینشركة التكافل للت
13.6%

أمینشركة ترست العالمیة للت
18.3%

ة الشركة العالمیة المتحد
للتأمین
وشركة مت الیف الیك13.3%

0.2%

لرهن شركة فلسطین لتأمین ا
العقاري

0.1%

مليــون دوالر بواقــع 369 عقــداً، وهــذا ميثــل ارتفاعــاً بنســبة %51 
ــع  ــًة م ــك مقارن ــوايل، وذل ــود عــى الت و13% يف قيمــة وعــدد العق
ــن  ــر م ــع املناظ ــع الرب ــة م ــام نفســه.  باملقارن ــع الســابق للع الرب
العــام 2019، يالحــظ انخفــاض قيمــة وعــدد العقــود بنســبة %7، 

ــدول 7-4(. ــر الج ــوايل )انظ ــى الت ــبة 36% ع وبنس

ــز  ــد حاج ــؤرش عن ــق امل ــد أُغل ــدس فلق ــؤرش الق ــوص م ــا بخص أم
ــبة  ــاً بنس ــل  انخفاض ــذا ميث ــام 2020، وه ــة الع ــة نهاي 3.174 نقط

ــة. ــغ 526 نقط ــام 2019 والبال ــة الع ــه نهاي ــن اغالق 10% ع

قطاع التأمني

ــة  ــل الهيئ ــغ عــدد رشكات التأمــني املرخصــة مــن قب ــة الســنوية: بل املقارن
عــر رشكات مــع نهايــة العــام 2020. ومل تشــهد املحفظة التأمينية )أقســاط 
التأمــني املكتتبــة( منــواً نهايــة العــام 2020 مقارنــًة مــع نهايــة العــام 2019، 
ــتثارات رشكات  ــايل اس ــع اج ــا ارتف ــون دوالر. في ــل إىل 303.2 ملي لتص
ــًة مــع العــام 2019. مــن جهــة أخــرى، اســتقر  التأمــني بحــوايل 3% مقارن
صــايف التعويضــات املتكبــدة يف القطــاع عنــد نفــس مســتواه يف العــام 2019 

)انظــر الجــدول 8-4(.

املقارنــة الربعيــة: بلــغ اجــايل املحفظــة التأمينيــة )أقســاط التأمــني 
ــون  ــارب 72 ملي ــا يق ــام 2020 م ــن الع ــع م ــع الراب ــة الرب ــة( نهاي املكتتب
دوالر، وهــذا ميثــل انخفاضــاً بنســبة 5% و1% عــن نهايــة الربــع الســابق 
ــن  ــوايل. م ــى الت ــام 2019 ع ــن الع ــر م ــع املناظ ــام 2020 والرب ــن الع م
ــبة   ــني بنس ــتثارات رشكات التأم ــايل اس ــاع اج ــظ ارتف ــرى، لوح ــة أخ جه
11% و3% مقارنــة بالربــع الســابق واملناظــر عــى التــوايل. فيــا انخفــض 
صــايف التعويضــات املتكبــدة للقطــاع كــا بنهايــة الربــع الرابــع مــن العــام 
2020 بنســبة 38% و21% مقارنــة مــع نهايــة الربــع الســابق واملناظــر عــى 

ــدول 8-4(. ــر الج ــوايل )انظ الت

يوضــح الشــكل )4-9( أّن محفظــة التأمــني مــا زالــت تشــهد تركــزاً 
ــن  ــبته 69% م ــت نس ــذي بلغ ــات، ال ــني املركب ــح تأم ــرياً لصال كب
ــني  ــه التأم ــام 2020، يلي ــة الع ــة يف نهاي ــة التأميني ــايل املحفظ إج
الصحــي بنســبة 11%. كــا يالحــظ أن هنــاك تركــزاً عاليــاً يف 
الحصــص الســوقية بــني رشكات التأمــني، حيــث تســتحوذ ثــالث مــن 
أصــل عــر رشكات عاملــة يف القطــاع عــى حــوايل نصــف إجــايل 
األقســاط املكتتبــة يف قطــاع التأمــني الفلســطيني نهايــة العــام 2020 

ــكل 10-4(. ــر الش )انظ

  المركبات 
68.7%

 العمال 
8.0%  الصحي 

10.6%

تأمین  
المسؤولیة 
المدنیة 

ى التأمینات العامة األخر  
1.6%

 الحریق 
5.2%

 بحري 
0.5%

هندسي
2.0%

الحیاة
2.1%

أخرى
7.6%
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5- التنمية االجتامعية

 أوضاع النساء العامالت يف األرايض الفلسطينية 
خالل جائحة كورونا

تشــري تقاريــر صــادرة عــن مؤسســات دوليــة متخصصــة إىل أن وطأة 
جائحــة كورونــا عــى النســاء كانــت أشــد منهــا عــى الرجــال عــى 
مســتوى العــامل.  وعــى الرغــم مــن أن الجائحــة ال تفــرق بــني أفــراد 
املجتمــع، وكان وقعهــا شــامالً عــى جميــع األفــراد ومناحــي الحيــاة 
ــال.   ــة بالرج ــرراً مقارن ــر ت ــرن األك ــاء يعت ــإن النس ــة، ف املختلف
فيشــري تقريــر »فــريوس الالمســاواة« الصــادر عــن منظمــة أوكســفام 
ــاً يف القطاعــات األشــد تــرراً مــن  ــاع نســب النســاء عاملي إىل ارتف
تداعيــات جائحــة كورونــا، وباألخــص يف القطــاع غــري املنظــم.  
وأشــارت كذلــك تقديــرات منظمــة العمــل الدوليــة إىل أن 64 
مليــون امــرأة حــول العــامل، قــد خــرت عملهــا بســبب الجائحــة.37  
ــد-19 وعــامل  ــة »كوفي ــر منظمــة العمــل الدولي ــك، يشــري تقري كذل
العمــل«، إىل أن العامــالت تــررن أكــر مــن غريهــن بســبب 
الجائحــة، األمــر الــذي ينعكــس ســلبياً عــى الجهــود املبذولــة 
خــالل العقــود األخــرية لتحقيــق املســاواة بــني الجنســني، وبخاصــة 
ــري الجائحــة عــى  ــر أن ســبب تأث يف ســوق العمــل.  ويؤكــد التقري
ــات  ــض القطاع ــبهن يف بع ــاع نس ــود إىل ارتف ــالت يع ــاء العام النس
االقتصاديــة األكــر تــرراً مــن األزمــة، كالســكن والغــذاء واملبيعــات 
والتصنيــع، فيعمــل قرابــة 40% مــن جميــع العامــالت )حــوايل 510 
مليــون امــرأة( يف هــذه القطاعــات األربعــة األكــر تــرراً، مقابــل 
36.6% مــن العاملــني الذكــور.38  كــا أشــار تقريــر أوكســفام إىل أن 
ــة  ــني يف هــذه القطاعــات ليــس لديهــم مصــادر مالي ــب العامل أغل
ــم  ــدان وظائفه ــم الشــهرية، ويف حــال فق ــاق ســوى مداخيله لإلنف
ــك يرتكهــم معرضــني للفقــر والجــوع يف  ــإن ذل بســبب الجائحــة، ف
ــان  ــام ض ــاب نظ ــل غي ــد يف ظ ــذا التهدي ــم ه ــة، ويتفاق أي لحظ
اجتاعــي متكامــل األبعــاد ينــص عــى توفــري تأمــني ضــد البطالــة، 
أو ضــان دخــل األرس التــي تفقــد عملهــا بســبب الجائحــة يف عــدد 

كبــري مــن الــدول.

فيــا يــي سنســتعرض أوضــاع النســاء العامــالت يف فلســطني خــالل 
جائحــة كورونــا، وتداعيــات ذلــك عــى مــؤرش الفقــر املتعــدد 
األرايض  يف  األبعــاد  املتعــدد  الفقــر  تقريــر  فحســب  األبعــاد.  
الفلســطينية للعــام 2017، يشــكل البعــد الخــاص بالعمــل مــا 
نســبته 12.5% مــن إجــايل الفقــر املتعــدد األبعاد، وهي املســاهمة 
ــد الفقــر  ــات الفقــر متعــدد األبعــاد األخــرى بَع ــني مكون األعــى ب
املــادي الــذي يشــكل 45.4% منــه.  أي إن تراجــع ظــروف العمــل 
للنســاء ســينعكس بشــكل مبــارش عــى ارتفــاع مــؤرش الفقــر 
ــأنها  ــن ش ــي م ــات الت ــاذ السياس ــم اتخ ــا مل يت ــاد، م ــدد األبع املتع

ــطيني. ــل الفلس ــوق العم ــالت يف س ــاء العام ــة النس حاي

أوضاع النساء يف سوق العمل الفلسطيني

ــل يف  ــرية تتمث ــات كب ــن تحدي ــل الفلســطيني م ــاين ســوق العم يع
ــوايل 25.9% يف  ــة ح ــبة البطال ــت نس ــة )بلغ ــب البطال ــاع نس ارتف
العــام 2020(، وانخفــاض القــدرة عــى توليــد فــرص عمــل جديــدة 
يف ظــل ضعــف القاعــدة اإلنتاجيــة.  تنبــع هــذه التحديــات، بشــكل 
37 https://bit.ly/325ZQNZ
38 https://www.unwomen.org/en/digital- l ibrary/publica-

tions/2020/09/gender-equality-in-the-wake-of-covid-19

رئيــي، مــن املشــاكل البنيويــة يف ســوق العمــل الناتجــة عــن 
االحتــالل اإلرسائيــي لــألرايض الفلســطينية وســيطرته عــى املــوارد 
ــد،  ــذي يح ــر ال ــطينية، األم ــة الفلس ــادر الطبيعي ــة واملص االقتصادي

ــري، مــن أي فرصــة للنمــو الحقيقــي لالقتصــاد. بشــكل كب

جدول 5-1: وضع اإلناث مقارنة بالذكور يف سوق العمل               
من ناحية نسبة املشاركة ونسبة البطالة يف العام 2020،       

ومعدل األجر اليومي يف العام 2019

ذكورإناث

65%15%نسبة املشاركة يف سوق العمل

22.4%40.3%نسبة البطالة

104.8122.7معدل األجر اليومي بالشيقل
املصــدر: الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني.  بيانــات القــوى العاملــة 2020 
ــة  ــات القــوى العامل ــات غــري منشــورة(.  معــدل األجــر اليومــي أخــذ مــن بيان )بيان

ــطيني. ــاء الفلس ــزي لإلحص ــاز املرك ــع الجه ــى موق ــورة ع ــام 2019 واملنش للع

يتضــح مــن الجــدول )5-1( أن وضــع املــرأة الفلســطينية يف ســوق 
العمــل هــو وضــع هش وســيئ، حيث إن نســبة مشــاركتها يف ســوق 
العمــل الفلســطيني مــن بــني األقــل عامليــاً، فقــد بلغــت 15% فقــط 
يف العــام 2020 مقارنــة بـــ 65%  للذكــور39 يف العــام نفســه.  عــالوة 
عــى ذلــك، ترتفــع نســبة البطالــة بــني النســاء أيضــاً، حيــث وصلــت 
إىل  40.3% يف العــام 2020 مقارنــة بـــ 22.4% بــني الرجــال.  كذلــك 
تعــاين النســاء العامــالت يف فلســطني مــن التمييــز يف األجــور، حيــث 
بلــغ معــدل األجــر اليومــي للعاملــني الذكــور 122.7 شــيكل يف العــام 
2019 مقارنــة بـــ 104.8 شــيكل لإلنــاث.40  وأشــارت دراســة حديثــة 
ــاس(،41 إىل  ــطيني )م ــة الفلس ــات االقتصادي ــاث السياس ــد أبح ملعه
أن النســاء يتقاضــني أجــوراً أقــل مــن نظرائهــن الرجــال يف املناصــب 
واملؤهــالت ذاتهــا يف القطــاع الخــاص الفلســطيني، أي إن جــزءاً مــن 
ــرق  ــريها بالف ــن تفس ــال ال ميك ــاء والرج ــني النس ــور ب ــوة األج فج
باملؤهــالت العلميــة والخــرة وغريهــا، بــل ناتجــة، بشــكل أســايس، 
مــن التمييــز ضــد النســاء يف ســوق العمــل.  كــا وجــدت الدراســة 
أن النســاء العامــالت يف القطــاع الخــاص الفلســطيني أكــر احتــاالً 
للعمــل بأجــر أقــل مــن الحــد األدىن لألجــور مقارنــة بالرجــال، 

وتــزداد تلــك االحتاليــة يف القطــاع الخــاص غــري املنظــم.

أوضاع النساء العامالت يف سوق العمل الفلسطيني أثناء 
جائحة كورونا

فقــدت أعــداد كبــرية مــن العامــالت والعاملــني يف الســوق املحــي 
الفلســطيني أعالهــم بســبب جائحــة كورونــا، فيشــري تقريــر صــادر 
عــن الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني حــول خســائر جائحــة 
ــوا  ــألرس توقف ــني ل ــني الرئيس ــث املعيل ــوايل ثل ــا،42 إىل أن ح كورون
عــن العمــل خــالل الفــرتة بــني آذار-أيــار 2020 بســبب إعــالن 
ــة  ــا الحكوم ــي فرضته ــة اإلغــالق الشــامل الت ــة الطــوارئ وحال حال
الفلســطينية للحــد مــن انتشــار فــريوس كورونــا.  كــا أن أكــر مــن 
ثلثــي املنشــآت قــد أغلقــت أبوابهــا خــالل فــرتة اإلغــالق الشــامل 

ــات  ــة 2020 )بيان ــات القــوى العامل الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني.  بيان  39
غــري منشــورة(.

40  http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2515.pdf
41 Gender wage gap and female labor force participation. 2020. Pal-

estine Economic Policy Research Institute MAS. http://www.mas.
ps/download.php?id=911c7y594375Y911c7

42 http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2554.pdf
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ــاص يف  ــكل خ ــام 2020، وبش ــن الع ــار م ــهري آذار وأي ــني ش ــا ب م
ــن  ــني الذي ــني الرئيس ــن املعيل ــث إن 48% م ــات، حي ــاع الخدم قط

ــوا عــن العمــل ينشــطون يف هــذا القطــاع. توقف

ــاع  ــة وقط ــة الغربي ــالت يف الضف ــاء العام ــاع النس ــظ أن أوض يالح
غــزة ال تختلــف عــن أوضــاع النســاء يف العــامل، حســب مــا أشــارت 
التقاريــر العامليــة أعــاله مــن ناحيــة تركزهــن، بشــكل رئيــي، 
ــا  ــي قطاع ــا، وه ــة كورون ــن جائح ــرراً م ــر ت ــات األك يف القطاع
ــر  ــكل أك ــات بش ــن معرض ــي أنه ــا يعن ــياحة، م ــات والس الخدم
لفقــدان وظائفهــن بعــد تقلــص حجــم النشــاط االقتصــادي يف هــذه 
القطاعــات بالــذات.  وأظهــرت بيانــات القــوى العاملــة للعــام 2020 
ــزي لإلحصــاء الفلســطيني، أن قطاعــي  ــاز املرك الصــادرة عــن الجه
الخدمــات، والتجــارة واملطاعــم والفنــادق أكــر القطاعــات اســتيعاباً 
للنســاء العامــالت، فقطــاع الخدمــات الفلســطيني يشــغل %73.4 
مــن النســاء العامــالت، أمــا التجــارة والفنــادق واملطاعــم فتشــغل 
حــوايل 9% مــن النســاء العامــالت يف األرايض الفلســطينية.  إن 
ارتفــاع نســبة النســاء العامــالت يف القطــاع غــري املنظــم،43 وارتفــاع 
ــاء  ــي أن النس ــة، يعن ــراً بالجائح ــد تأث ــات األش ــبهم يف القطاع نس
العامــالت يف فلســطني كــن معرضــات أكــر مــن غريهــن للتقليــص 

ــن العمــل. ــح م يف األجــور أو التري

يعمــل يف القطــاع الخــاص الفلســطيني، 62,800 امــرأة، يتقــاىض مــا 
يزيــد عــى ثلثهــن )35%( أقــل مــن الحــد األدىن لألجــور، ومبعــدل 
817 شيكالً/شــهر )971 شــيكالً يف الضفــة الغربيــة مقابــل 588 
ــي  ــا يعن ــام 44،2019 م ــات الع ــزة( حســب بيان شــيكالً يف قطــاع غ
كذلــك أن مــا يزيــد عــى ثلــث العامــالت قــد دخلــن الجائحــة وهــن 
يعانــني مــن الفقــر املــادي أصــالً بحســب البيانــات الرســمية، األمــر 
ــة يف  ــالل الجائح ــن خ ــن معاناته ــد م ــع أن يزي ــن املتوق ــذي م ال
تلبيــة حاجاتهــن وحاجــات أرسهــن األساســية، وبخاصــة مــع فقــدان 

عــدد كبــري منهــن مصــدر دخلهــن األســايس وغالبــاً الوحيــد.

تشــري بيانــات القــوى العاملة الصــادرة عــن الجهاز املركــزي لإلحصاء 
الفلســطيني إىل أن أعــداداً كبــرية مــن العاملــني يف القطــاع الخــاص 
الفلســطيني ال يعملــون بعقــود عمــل مكتوبــة )20% مــن العاملــني 
يف القطــاع الخــاص الفلســطيني يعملــون بعقــد عمــل شــفوي،  
و48% يعملــون بــدون عقــد عمــل يف العــام 2019(45 تضمــن لهــم 
ــي تضمــن عــدم  ــون العمــل، والت ــا قان ــي ينــص عليه حقوقهــم الت
تريــح العــال خــالل فــرتة الجائحــة بســهولة.  وبحســب أحــدث 
البيانــات املتوفــرة، فــإن 24% مــن النســاء العامــالت يعملــن 
بــدون عقــد عمــل مكتــوب، بينــا 32.5% مــن النســاء يعملــن يف 

ــة.46 مؤسســات غــري مســجلة يف الســجالت الريبي

تشــري البيانــات، أيضــاً، إىل ضعــف تطبيــق القوانــني وفــرض االلتــزام 
بهــا.  فعــى ســبيل املثــال، 31% مــن النســاء العامــالت ال يحصلــن 
ــه  ــص علي ــا ين ــب م ــر47 حس ــة األج ــنوية مدفوع ــازات س ــى إج ع
القانــون، وأقــل مــن نصــف النســاء العامــالت يحصلــن عــى 
إجــازات أمومــة مدفوعــة األجــر )48.2%( فقــط.48  أي إن األرقــام 

انظــر النســبة أعــاله )32.5% مــن النســاء يعملــن يف مؤسســات غــري مســجلة يف   43
ــة(. الســجالت الريبي

44  http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2515.pdf
45  http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2515.pdf

46  هذه األرقام تم احتسابها اعتاداً عى بيانات القوى العاملة الخام للعام 2019.
هذه األرقام تم احتسابها اعتاداً عى بيانات القوى العاملة الخام للعام 2019.  47

48  http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2515.pdf

الرســمية تجمــع عــى أن العاملــني يف القطــاع الخــاص الفلســطيني 
كانــوا عرضــة للتقليــص يف أجورهــم أو التريــح مــن العمــل بشــكل 
ــل،  ــون العم ــزام بقان ــف االلت ــل ضع ــة، يف ظ ــالل الجائح ــري خ كب

ــالت. ــني والعام ــوق العامل ــس يف حق والتبخي

مــن ناحيــة أخــرى، تعرضــت النســاء أثنــاء الجائحــة إىل ضغوطــات 
كبــرية نتيجــة لتزايــد األعبــاء املنزليــة بعــد إغــالق دور الحضانــات، 
ــي،  ــكل رئي ــن، بش ــاء يتحمل ــدارس، فالنس ــال، وامل ــاض األطف وري
ــة بحكــم التقســيم االجتاعــي  ــة والرعائي ــاء املنزلي مســؤولية األعب
التقليــدي للعمــل، فمقابــل ســاعة و17 دقيقــة يقضيهــا الرجــل يف 
املســاعدة يف األعــال املنزليــة، تــرصف النســاء ثــالث ســاعات و51 
دقيقــة مــن وقتهــا يف العمــل املنــزيل، إضافــة إىل ســاعتني يف العمــل 
الرعــايئ، مقارنــة بأقــل مــن ســاعة للرجــل يف العمــل الرعــايئ، 
ــود  ــود عق ــدم وج ــة.49  إن ع ــوى العامل ــل الق ــراد داخ ــك لألف وذل
ــن الحــق يف  ــوق النســاء العامــالت، وتضمــن له عمــل تحمــي حق
اإلجــازات، مبختلــف أنواعهــا، يعنــي أن الكثــري منهــن ســوف يجــدن 
ــة  ــرغ للرعاي ــل التف ــن أج ــن م ــرتك وظائفه ــرات ل ــهن مضط أنفس
املنزليــة، ودعــم باقــي أفــراد األرسة يف احتياجاتهــم للعمــل والتعليــم 
ــاء  ــه النس ــذي واجهت ــف األرسي ال ــن العن ــدا ع ــذا ع ــا.  ه وغريه
خــالل فــرتات اإلغــالق الشــامل، والــذي ارتفــع بنســب كبــرية عــن 
الســنوات الســابقة.50 ففــي ظــل الضغوطــات االقتصاديــة واملاديــة 
التــي واجهتهــا األرس بســبب الجائحــة، كانــت النســاء عرضــة أكــر 

ــوع االجتاعــي بأشــكاله املختلفــة. للعنــف املبنــي عــى الن

تأثر ظروف عمل النساء بالجائحة ومساهمة ذلك بالفقر 
املتعدد األبعاد

كــا أرشنــا ســابقاً، يلعــب مؤرش العمــل دوراً رئيســياً يف مــؤرش الفقر 
املتعــدد األبعــاد، فــإىل جانــب دوره يف تأمــني الدخــل الــذي يتحكــم 
يف الفقــر املــادي، يلعــب عنــرص العمــل دوراً يف تعزيــز الواقــع 
االجتاعــي لــألرسة واملجتمــع.  ويشــري تقريــر الفقــر املتعــدد األبعاد 
ــا  ــطيني إىل أن مزاي ــاء الفلس ــزي لإلحص ــاز املرك ــن الجه ــادر ع الص
ــة،  ــة املدفوع ــازات املرضي ــى اإلج ــول ع ــة يف الحص ــل املتعلق العم
ــكل  ــر تش ــة األج ــة املدفوع ــازات األموم ــنوية، وإج ــازات الس اإلج
ــكل  ــا يش ــاد.  ك ــدد األبع ــر املتع ــل يف الفق ــن وزن العم 5.3% م
ــق باالضطــرار للعمــل يف منشــأة  ــذي يتعل بعــد ظــروف العمــل ال
غــري منظمــة، أو العمــل بــدون عقــد عمــل، أو العمــل يف وظيفــة 
موســمية أو مياومــة 3.1% مــن وزن العمــل يف الفقــر املتعــدد 
ــم يف  ــل والتحك ــرأة يف ســوق العم ــد مشــاركة امل ــا بُع ــاد.  أم األبع
ــكي، وهــي نســبة مرتفعــة  ــر ال الدخــل، فيشــكل 5.3% مــن الفق
مــن شــأنها التأثــري ســلباً عــى قيمــة الفقــر املتعــدد األبعــاد بســبب 

ضعــف مشــاركة املــرأة يف ســوق العمــل.

49  http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2336.pdf
  .2021 »مــاس«.   – الفلســطيني  االقتصاديــة  السياســات  أبحــاث  معهــد   50
ــد-19 يف  ــة كوفي ــة لجائح ــة واالجتاعي ــار االقتصادي ــتجابة الشــاملة لآلث االس

فلســطني تحــت االحتــالل.
  http://www.mas.ps/files/server/20212502175651-2.pdf
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نــرى مــن خــالل التحليــل الســابق أنــه إذا مــا تم تقييــم وضع النســاء 
العامــالت يف القطــاع الخــاص الفلســطيني مــن ناحيــة أبعــاد العمــل 
املتضمنــة يف مــؤرش الفقــر املتعــدد األبعــاد، التــي أرشنــا إليهــا أعــاله، 
ســوف نجــد أن االنعكاســات الســلبية للجائحــة عــى املــرأة يف ســوق 
ــب  ــاع نس ــارش، يف ارتف ــكل مب ــاهم، بش ــأنها أن تس ــن ش ــل م العم
ــداد  ــادة أع ــواء، وزي ــد س ــى ح ــي ع ــادي واالجتاع ــر االقتص الفق

الفقــراء الجــدد، وبالتــايل تدهــور مــؤرش الفقــر متعــدد األبعــاد.

ــن  ــة م ــة والفعال ــات الريع ــاذ السياس ــؤرشات اتّخ ــذه امل ــب ه تتطل
قبــل صانعــي القــرار، التــي مــن شــأنها دعــم األرس التــي ترأســها نســاء 
ــن  ــدام األم ــديد وانع ــر الش ــرة الفق ــدر إىل دائ ــل أن تنح ــالت، قب عام
الغــذايئ.  إن نجــاح السياســات العامــة يتطلــب، أيضــاً، تغيــرياً يف العقليــة 
االجتاعيــة التــي تــرى أن النســاء يجــب أن تعمــل يف قطاعــات محــددة 
ــا  ــم.  ك ــة والتعلي ــي الصح ــايئ كقطاع ــزيل والرع ــا املن ــة لدوره مكمل
ــن  ــاع ع ــة يف الدف ــات العالي ــر للنقاب ــاك دور أك ــون هن ــب أن يك يج
حقــوق العامــالت والعاملــني وتوعيتهــم بحقوقهــم، إىل جانــب دور 
ــة حقــوق  ــون العمــل وحاي ــق قان ــة عــى تطبي وزارة العمــل يف الرقاب

ــل الفلســطيني. ــني يف ســوق العم ــالت والعامل العام

6- إصدارات حديثة

ــا  ــريوس كورون ــه ف ــامل ميزق ــد ع ــن توحي ــاواة: ميك ــريوس الالمس ف
ــتدام ــف ومس ــادل ومنص ــاد ع ــالل اقتص ــن خ ــط م فق

ــعة  ــتجد باألش ــا املس ــروس كورون ــبيه ف ــرى تش ــد ج »لق
الســينية التــي تكشــف عــن الكســور يف الهيــكل العظمــي 
الهــش للمجتمعــات التــي بنيناهــا.  فهــو يفضــح املغالطــات 
واألكاذيــب يف كل مــكان: مــن الكــذب القائــل إن األســواق 
الحــرة ميكــن أن توفــر الرعايــة الصحيــة للجميــع، إىل الرواية 
ــوع  ــر املدف ــة غ ــل الرعاي ــا أن عم ــي مفاده ــة الت الخيالي
األجــر هــو غــر ذي جــدوى، مــروراً بوهــم أننــا نعيــش يف 
عــامل تجــاوز العنرصيــة، وصــوالً إىل األســطورة القائلــة إننــا 
جميعــا عــى مــن القــارب نفســه.  وفيــا نعــوم جميعنــا يف 
البحــر نفســه، فمــن الواضــح أن البعــض يركبــون اليخــوت 
ــر عــى  ــق آخــرون بالحطــام املتناث الفارهــة، يف حــن يتعل

ســطح املــاء«.
أنطونيو غوترييس. األمني العام لألمم املتحدة

أصــدرت مؤسســة أوكســفام51 تقريــراً بعنــوان »فــريوس الالمســاواة: 
ميكــن توحيــد عــامل ميزقــه فــريوس كورونــا مــن خــالل اقتصــاد عــادل 
ــد  ــام 2021 بع ــن الع ــاين م ــون الث ــتدام«52 يف كان ــف ومس ومنص
عــام تقريبــاً مــن انتشــار جائحــة كورونــا حــول العــامل.  يركــز هــذا 
التقريــر عــى اآلثــار االقتصاديــة واالجتاعيــة لجائحــة كورونــا التــي 
توزعــت بشــكل غــري عــادل بــني الفئــات االجتاعيــة؛ فقــد كانــت 
ــت  ــا حافظ ــة، بين ــرية واملهمش ــات الفق ــى الفئ ــد ع ــا أش وطأته
ــدء  ــذ ب ــا من ــل وراكمته ــا، ب ــامل عــى ثرواته ــى يف الع ــات األغن الفئ
الجائحــة.  كشــفت جائحــة كورونــا عــن الالمســاواة البنيويــة 
الحايــة  أنظمــة  املجتمــع، والعنرصيــة، واألبويــة، وضعــف  يف 
االجتاعيــة، وهشاشــة أوضــاع فئــات كبــرية مــن املجتمــع كالفقــراء، 
ــري املنظــم عــى وجــه  ــني يف القطــاع غ والســود، والنســاء، والعامل
الخصــوص.  كــا كشــفت الجائحــة عــن ضعــف مختلــف الخدمــات 
ــل،  ــز والتموي ــل أنظمــة الصحــة العامــة الســيئة التجهي العامــة مث

وفشــل أنظمــة الخصخصــة للنظــام الصحــي وعــدم شــفافيتها.

يوثــق التقريــر آراء خــراء اقتصاديــني فاعلــني يف املؤسســات الدوليــة 
املختلفــة كالبنــك الــدويل، وصنــدوق النقــد الــدويل، واألمــم املتحــدة 
ومنظمــة العمــل الدوليــة، ويحلــل أهــم البيانــات الــواردة مــن هذه 
املنظــات لتقــي وتوثيــق آثــار جائحــة كورونــا عــى الفئــات األقــل 
ــا أن  ــوا له ــي توصل ــرز االســتنتاجات الت ــن أب حظــاً يف املجتمــع.  م
أفقــر البــر ســيحتاجون إىل أكــر مــن عقــد مــن الزمــان للتعــايف 
مــن آثــار جائحــة كورونــا، بينــا تســعة أشــهر فقــط كانــت كافيــة 
لتعــود ثــروات أغنــى ألــف مليارديــر يف العــامل إىل أعــى مســتوياتها 
ــامل، كان  ــاء الع ــى أغني ــروات أغن ــو يف ث ــذا النم ــة.  ه ــل الجائح قب
مــن املمكــن أن يكفــي ملنــع وصــول أي شــخص يف العــامل إىل الفقــر 

بســبب الجائحــة وســداد كلفــة اللقــاح للجميــع.

ــايل  ــتقلة يف مج ــة املس ــة الدولي ــات الخريي ــر املنظ ــدى أك ــي إح ــفام ه 51  أوكس
ــاد دويل  ــوم كاتح ــفام الي ــدار أوكس ــام 1942.  ت ــأسست الع ــة تـ ــة والتنمي اإلغاث
يضــم 19 منظمــة زميلــة مراكزهــا منتــرة حــول العــامل تعمــل يف أكــر مــن 90 
ــل إىل  ــل التوص ــن أج ــرى م ــة أخ ــة وعاملي ــات محلي ــع منظ ــارك م ــداً بالتش بل

ــر. ــة للفق ــول دامئ حل
52  https://bit.ly/3vfDyGj



المراقب االقتصادي، عدد 64 / 2020
30

ــر بالجائحــة  ــة يف تبايــن التأث ــر دور الالمســاواة العالي أظهــر التقري
ــوا يعيشــون أصــالً عــى  ــارات البــر كان داخــل املجتمعــات، فملي
حافــة الهاويــة حــني عصفــت بهــم الجائحــة، ومل يكــن لديهــم املوارد 
الكافيــة ملواجهتهــا.  عــى ســبيل املثــال، مل يكــن متاحــاً ألكــر مــن 3 
مليــارات شــخص حــول العــامل الحصــول عــى الرعايــة الصحيــة، كــا 
كان أكــر مــن نصــف العــال يف العــامل يعانــون مــن الفقــر، وثالثــة 
ــازات  ــة واإلج ــات البطال ــى تعويض ــون ع ــال ال يحصل ــاع الع أرب
املرضيــة.  وكأحــد املــؤرشات عــى الالمســاواة يف تقديــم الخدمــات 
الصحيــة للســود وغريهــا مــن الفئــات املهمشــة يف الواليــات املتحدة 
األمريكيــة، كان ميكــن أن يكــون 22000 شــخص مــن ذوي البــرة 
الســمراء، ومــن ذوي األصــول الالتينيــة عــى قيــد الحيــاة، لــو كانــت 
ــني  ــات ب ــدل الوفي ــة ملع ــا ماثل ــبب كورون ــات بس ــدالت الوفي مع
ــل إىل  البيــض.  كــا تعــرض الســكان مــن أصــل أفريقــي يف الرازي

املــوت بســبب فــريوس كورونــا أكــر بـــ 40% مقارنــة بالبيــض.

يــرى التقريــر أن الحكومــات اليــوم أمــام خياريــن: إمــا ترك الالمســاواة 
اتخــاذ  العــامل، وإمــا  الفقــراء يف  ارتفــاع أعــداد  ترتفــع، وبالتــايل 
ــرات  ــب تقدي ــاواة.  حس ــل الالمس ــأنها تقلي ــن ش ــي م ــات الت السياس
ــدار  ــاواة مبق ــادة الالمس ــات بزي ــمحت الحكوم ــدويل، إذا س ــك ال البن
نقطتــني مئويتــني ســنوياً، ســيكون هنــاك حــوايل 501 مليــون شــخص 
ــول  ــوم بحل ــن 5 دوالرات يف الي ــل م ــى أق ــون ع ــامل يعيش ــول الع ح
العــام 2030.  أمــا يف حــال ســعت الحكومــات إىل تقليــص الالمســاواة 
مبقــدار نقطتــني مئويتــني ســنوياً، فــإن مســتويات الفقــر قــد تعــود يف 

ــل الجائحــة. ــه قب غضــون ثــالث ســنوات إىل مــا كانــت علي

يقــرتح التقريــر خطــوات يجــب الســري فيهــا نحــو عــامل أكــر مســاواة 
بعــد جائحــة كورونــا، بدايــًة، مــن خــالل محاربــة الالمســاواة العرقيــة 
ــف  ــن خــالل وق ــة الشــاملة م ــات العام ــز الخدم ــة، وتعزي والجندري
تطبيــق سياســات التقشــف الحــاد وغــري املســتدام، وأن تصبــح 
خدمــات كالصحــة والتعليــم وجودتهــا غــري مرتبطــة بــروات النــاس 
ومكانتهــم االجتاعيــة.  إن مــن شــأن إلغــاء ديــون الــدول الفقــرية، أن 
يفــرج عــن 3 مليــارات دوالر شــهرياً، التــي مــن املمكــن أن تســتثمرها 

هــذه البلــدان يف توفــري الرعايــة الصحيــة املجانيــة الشــاملة للجميــع.

مــن الخطــوات التــي مــن شــأنها تعزيــز املســاواة أيضــاً، حايــة حقــوق 
العــال، مــن خــالل تطبيــق قانــون الحــد األدىن لألجــور، وضــان الدخل 
ــازات  ــق باإلج ــان الح ــي، وض ــان الوظيف ــة، واألم ــات البطال وتعويض
املختلفــة، واالعــرتاف مــن قبــل الحكومــات واملجتمعــات بأعــال 
الرعايــة التــي تقــوم بهــا النســاء مجانــاً أو بأجــور منخفضــة، كعامــالت 
ــر باألجــر  ــة، وتســتحق التقدي ــا قيمــة اجتاعي ــات، كأعــال له الحضان
ــي  ــال باق ــا ح ــة حاله ــابات القومي ــا بالحس ــرتاف به ــوق، واالع والحق
األعــال.  كذلــك ال بــد مــن مراجعــة أنظمــة الريبــة، والســعي نحــو 
تحقيــق العدالــة الريبيــة، فعــى ســبيل املثــال، ميكــن أن يــدر فــرض 
رضائــب إضافيــة عــى األربــاح الكبــرية التــي حققتهــا الــركات خــالل 
جائحــة كورونــا 104 مليــارات دوالر؛ أي مــا يكفــي لتوفــري الحايــة مــن 
البطالــة لجميــع عــال العــامل، والدعــم املــايل لجميــع األطفــال واملســنني 
ــن التدهــور املناخــي  ــر م ــة، يحــذر التقري ــدان.  يف النهاي ــر البل يف أفق

ــاء اقتصــاد أخــر ومســتدام. ــري، ويدعــو إىل بن الكب
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مفاهيم وتعاريف اقتصادية
الخوارجية

Externalities

ــية  ــة أساس ــى فرضي ــر« ع ــوق الح ــاد الس ــة »اقتص ــد نظري تعتم
تقــول إن آليــات العــرض والطلــب تعمــل تلقائيــاً لضــان: 1( إنتــاج 
كميــات مــن الســلع والخدمــات مطابقــة للكميــات املطلوبــة.  
2( أن أســعار هــذه الخدمــات والســلع تغطــي متامــاً تكاليــف 
إنتاجهــا مــن جهــة، وتحقــق تعظيــم أربــاح املنتجــني لهــا واملنافــع 
التــي يســتمدها املســتهلكون مــن إنفــاق أموالهــم عليهــا مــن 
ــط  ــن فق ــذه ال تضم ــعار ه ــات واألس ــرى.  3( أن الكمي ــة أخ جه
تحقــق الظــروف املثــى لألفــراد الذيــن يقومــون بعمليــات اإلنتــاج 
واالســتهالك، ولكــن تضمــن، أيضــاً، تحقــق الظــرف األمثــل للمجتمــع 
ككل، أي أن الظــرف األمثــل الفــردي هــو أيضــاً األمثــل لكافــة أفــراد 

ــني. ــع مجتمع املجتم

فشل األسواق

ــاك حــاالت تفشــل  ــأن هن ــيكية ب ــاه النيوكالس ــة الرف تعــرتف نظري
ــاج  ــى لإلنت ــاع املث ــق األوض ــرة يف تحقي ــوق الح ــات الس ــا آلي فيه
واالســتهالك.  ويطلــق عــى هــذه الحــاالت اســم »فشــل األســواق«.  
ومــن بــني هــذه الحــاالت، الظــرف الــذي ال يتحمــل فيــه املنتجــون 
كامــل تكاليــف اإلنتــاج للبضائــع التــي ينتجونهــا ويبيعونهــا.  عــى 
ــاء  ــات بن ــر أساس ــاء بحف ــاول البن ــوم مق ــا يق ــال، عندم ــبيل املث س
ــار تكاليــف الحفــر  ــه يأخــذ باالعتب ــة، فإن جديــد يف منطقــة مأهول
ــي  ــة الت ــف اإلضافي ــاباته التكالي ــذ يف حس ــا، وال يأخ ــاء ذاته والبن
ــب  ــا حج ــار )ورمب ــج والغب ــري الضجي ــريان بتأث ــة الج ــا كاف يتحمله
الطلــة الجميلــة، وزيــاد التنافــس عــى مواقــف الســيارات، وغريهــا(.  
هــذا املقــاول ال يتحمــل كافــة تكاليــف نشــاطه اإلنتاجــي، وهــو مــا 
يعنــي أن هنــاك فارقــاً وفجــوة بــني التكاليــف الفرديــة والتكاليــف 
االجتاعيــة )أي إجــايل التكاليــف التــي يتحملهــا كافــة أفــراد 
املجتمــع مــن النشــاط اإلنتاجــي املعنــي(، وهــو مــا يتعــارض، 
بالــرورة، مــع املبــادئ الثالثــة املذكــورة أعــاله.  إذ طاملــا كان 
الســعر ال يغطــي كافــة التكاليــف املرتافقــة مــع اإلنتــاج، أي طاملــا 
ــة  ــإن آلي ــني الحســاب الفــردي واالجتاعــي، ف ــن ب ــاك تباي كان هن
ــاً،  ــل كمي ــو األمث ــه ه ــم إنتاج ــا يت ــن أن م ــرة ال تضم ــوق الح الس
وأن الســعر يتطابــق مــع التكاليــف الحديــة، وأن مصالــح املجتمــع 
ــاً مــع املصالــح الفرديــة.  ويطلــق عــى اآلثــار  ككل تتطابــق تلقائي
الســلبية التــي يتــرر منهــا طــرف ثالــث ليــس لــه عالقــة باإلنتــاج 
الــذي يولــد هــذه اآلثــار اســم »الخوارجيــة الســلبية«.  وهــي تعادل 
الفــارق بــني التكاليــف الفرديــة والتكاليــف االجتاعيــة يف عمليــات 
اإلنتــاج.  ويطلــق عليهــا أيضاً اســم »التكاليــف الخارجيــة«.  واألمثلة 
األكــر شــيوعاً ووضوحــاً للخوارجيــة الســلبية تتعلــق بالتلــوث 
البيئــي للهــواء، ولجــداول امليــاه والبحــار، واألرايض، وهــي تكاليــف 
كان املنتجــون )وبعضهــم مــا زال( يعترونهــا خارجيــة، يقــع عــبء 
ــر القيمــة  ــن.  ويشــكل تقدي ــراد املجتمــع اآلخري ــا عــى أف تحمله
ــا جوهــر أبحــاث  ــة الســلبية وطــرق الحــد منه ــة للخوارجي النقدي

ــة. اقتصــاد البيئ

الخوارجية السلبية والخوارجية اإليجابية

كــا أن هنــاك حــاالت يقــع فيهــا عــبء تحمــل جــزء مــن التكاليــف 
عــى كاهــل طــرف ثالــث، ال هــو باملنتج/البائــع وال املستهلك/املشــرتي، 
ــة  ــراد منافــع ومكاســب مجاني ــا األف ــاك أيضــاً حــاالت يحقــق فيه هن
ــبيل  ــى س ــتثار.  خــذ ع ــع واالس ــوا بالدف ــن قام ــى حســاب آخري ع
املثــال التطعيــم ضــد وبــاء منتــر.  عندمــا يتطّعــم الفــرد، فــإن هــذا 
ــا  ــاء، وثانيه ــن الوب ــة م ــة الفردي ــا الحاي ــن، أوله ــع أثري ــق م يرتاف
األثــر االجتاعــي بتقليــص إمكانيــة عــدوى أشــخاص آخريــن.  وحاملــا 
يتــم الوصــول إىل مســتوى »مناعــة القطيــع« يف املجتمــع، فــإن الفــرد 
ــام  ــاً بفضــل قي ــة تامــة تقريب ــد اكتســب حاي ــم يكــون ق غــري املطّع
اآلخريــن بالتطعيــم.  لنأخــذ مثــاالً آخــر أقــل تجريــداً.  عندمــا يقــوم 
شــخص مــا بتحســني واجهــة منزلــه وتبليــط الرصيــف وزراعــة األشــجار 
والــورود حولــه، فــإن هــذا يــؤدي إىل تحســن يف نوعيــة حياتــه وحيــاة 
أرستــه، إىل جانــب ارتفــاع يف قيمــة املنــزل.  وهــو مــا ميكــن، أيضــاً، أن 
يــؤدي إىل ارتفــاع أمثــان البيــوت األخــرى املجــاورة.  أي إن االســتثار 
ــة »فائضــة« تذهــب إىل  ــع مكاســب مجاني ــق م ــرد يرتاف الخــاص للف
األطــراف التــي مل تتكلــف باإلنفــاق أو بالجهــد.  ويطلــق عــى هــذه 
اســم »املنافــع الخارجيــة« وهــي، أيضــاً، مــا يعــرف باســم »الخوارجيــة 
اإليجابيــة«.  أيضــاً يف هــذه الحالــة، حيــث ال ميكــن حــرص املنافــع التي 
ــا،  ــع مقابله ــذي دف ــة بالشــخص ال ــد مــن اســتهالك ســلعة معين تتول
فــإن الســوق التنافــي الحــر ال يقــود إىل الظــرف االجتاعــي األمثــل.  
واألمثلــة عــى الخوارجيــة اإليجابيــة متعــددة، ومــن بــني أهمهــا 
الخوارجيــة التــي تتولــد مــن مســار التعليــم الفــردي )الــذي ينعكــس 
إيجابيــاً أيضــاً عــى املجتمــع ككل( وجهــود البحــث واالخرتاعــات )التي 
يصعــب حــرص الفوائــد منهــا مبــن يتكفــل باإلنفــاق عليهــا واالســتثار 
ــذي  ــدور ال ــري لل ــاس النظ ــي األس ــة ه ــة اإليجابي ــا(.  والخوارجي فيه
يتوجــب عــى الدولــة القيــام بــه لجهــة متويــل جهــود البحــث العلمــي 
األســايس، الــذي يســتفيد منــه الجميــع، ودعــم أنشــطة البحــث 

والتطويــر يف القطــاع الخــاص.

مــن املفيــد مالحظــة أن الســلع العامــة هــي يف الواقــع حالــة 
خاصــة مــن الخوارجيــة اإليجابيــة.  هــذا ألن الطــرف الــذي يقــوم 
بإنتــاج الســلعة العامــة ال يحصــل وحــده عــى املنفعــة منهــا، بــل 
إن اآلخريــن يســتفيدون منهــا، أيضــاً، دون أن يشــاركوا يف تكاليــف 
إنتاجهــا.  تعــرّف الســلعة العامــة بأنهــا الســلعة التــي تتصــف بأنهــا: 
1( غــري الحرصيــة )non-excludable( أي التــي ال ميكــن حــرص 
اســتخدامها فقــط مبــن قــام بالدفــع مقابلهــا.  و2( غــري التزاحميــة 
)non-rivalrious( مبعنــى أن اســتهالك أحــد األفــراد لهــا ال يقلــل 
مــن توفرهــا لآلخريــن.  البضائــع العامــة هــي إذن بالتعريــف نقيض 
البضائــع الخاصــة، التــي تتصــف بالحرصيــة والتزاحميــة يف آن معــاً.  
وهــو مــا يعنــي أن الســوق الحــر الخــاص لــن يقــوم بإنتاجهــا عــى 
ــز االســتثار  ــا، نظــراً النعــدام حاف ــب عليه الرغــم مــن وجــود طل
فيهــا.  خدمــات الدفــاع الوطنــي وإجــراءات الحايــة مــن الــزالزل 
والفيضانــات واألوبئــة هــي أمثلــة عــى البضائــع العامــة.  وكذلــك 
ــرتاع  ــراءات االخ ــا ب ــتحيل تقييده ــي يس ــات الت ــكار واإلبداع األف

والتعليــم األســايس واألبحــاث األساســية هــي أمثلــة أخــرى.
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ــة  ــلبية واإليجابي ــة الس ــن الخوارجي ــد أن كُالً م ــا التأكي ــرياً، علين أخ
ــتهالك، وأن  ــاطات االس ــاج ونش ــاطات اإلنت ــر يف نش ــن أن تظه ميك
الخوارجيــة الســلبية ترتافــق مــع إنتــاج )واســتهالك( أعــى مــا هــو 
أمثــل اجتاعيــاً، يف حــني تــؤدي الخوارجيــة اإليجابيــة إىل اســتهالك 

ــاً. )وإنتــاج( أدىن مــن األمثــل اجتاعي

الخوارجية وحقوق امللكية

يؤكــد بعــض االقتصاديــني عــى أن الخوارجيــة غالبــاً مــا تظهــر نتيجة 
ــة:  ــد حقــوق امللكي ــق بتحدي ــذي يحي ــة أو الغمــوض ال عــدم الدق
ملــن تعــود ملكيــة الهــواء النقــي أو جــدول املــاء الجــاري؟ ويقــرتح 
ــل  ــواس )1910 - 2013( أن تدخ ــد ك ــزي رونال ــادي اإلنكلي االقتص
الدولــة ليــس رضوريــاً؛ إذ إن الســوق الحــر ميكــن أن يحقــق فعاليــة 
تحصيــص املــوارد بظــل وجــود الخوارجيــة يف حــال توفــر تعريــف 
كامــل لحقــوق امللكيــة.  عندهــا ميكــن للرابحــني والخارسيــن 
ــار  ــد آث ــض لتحيي ــغ تعوي ــاً عــى مبال ــاق مع ــة االتف مــن الخوارجي
التكاليــف واملنافــع الخارجيــة.  ولكــن مــن املتفــق عليــه أن الحــل 
الــذي جــاءت بــه نظريــة كــواس )Coase Theorem( يتطلــب 
توفــر عــدد مــن الــروط التــي يصعــب، إن مل يســتحيل، تحققهــا 
 Kenneth Arrow( عمليــاً.  اقتصــادي آخــر، األمريــي كينيــث أرو
ــرورة  ــس بال ــة لي ــل الدول ــاً أن تدخ ــج أيض 1921 - 2017(، حاج
ــق أســواق ميكــن  ــل خل ــرتح كبدي ــة.  واق الحــل األفضــل للخوارجي
ــوم الطــرف  ــالً، يق ــوث.  مث ــح التل ــع ورشاء تصاري ــا بي ــم فيه أن يت
املتــرر مــن التلــوث بعــرض تصاريــح تبــاع باملــزاد وتبيــح إطــالق 
مســتوى معــني مــن التلــوث.  والســوق التنافــي لتصاريــح التلــوث 
ــى  ــاء ع ــوارد والقض ــص امل ــة تحصي ــن أمثل ــن أن تضم ــذه ميك ه
ــة للتلــوث  ــة )أن تضمــن تطابــق الكلفــة الحدي التكاليــف الخارجي
مــع املنفعــة الحديــة مــن التلــوث(.  ويجــري حاليــاً تطبيــق منــط 
قريــب مــن هــذا يف العــامل، حيــث يتــم بيــع ورشاء تصاريــح إطــالق 
ــني  ــى أن االقتصادي ــة.  ع ــركات املختلف ــني ال ــة ب ــازات امللوث الغ
مجمعــون اآلن عــى أن قــوى الســوق الحــرة غــري قــادرة عــى حــل 
مشــاكل الخوارجيــة، وهنــاك إقــرار عــام بينهــم عــى رضورة وجــود 
تدخــل خارجــي يقــوم، بطريقــة أو أخــرى، بإصــالح األســواق والحــد 

مــن فشــلها يف مجــال الخوارجيــة.

رضيبة بيجو

اقــرتح االقتصــادي اإلنكليــزي آرثــر بيجــو )1877 - 1959( يف وقــت 
مبكــر فــرض رضيبــة عــى أي نشــاط يف الســوق يتســبب بالخوارجية 
الســلبية، بحيــث يتــم رفــع التكاليــف الخاصــة لعمليــات اإلنتــاج أو 
االســتهالك إىل مســتوى التكاليــف االجتاعيــة.  ويطلــق اآلن اســم 
ــب،  ــن الرائ ــوع م ــذا الن ــى ه ــة بيجــو« )Pigou Tax( ع »رضيب
التــي ترمــي اىل تصحيــح فشــل الســوق، وإىل تحقيــق الوصــول 
إىل الوضــع األمثــل االجتاعــي.  وعــى الســياق نفســه، يقــرتح 
االقتصاديــون توفــري مســاعدات للمنتجــني أو املســتهلكني يف بعــض 
الحــاالت التــي يظهــر فيهــا أن كافــة املكاســب املتولــدة مــن نشــاط 
ــا، وأن  ــع مقابله ــن دف ــا مب ــن حرصه ــي، ال ميك ــتهاليك أو إنتاج اس
منافــع املجتمــع ككل مــن هــذه النشــاطات، أعــى مــن املكاســب 

ــة. واملنافــع الفردي

رضيبة أم قيود كمية؟

ولكــن هنــاك حــاالت متعــددة يصعــب فيهــا تقديــر القيمــة النقدية 
للخســائر التــي تلحــق بالطــرف الثالــث، أو بتوزيــع التكاليــف عــى 
ــك،  ــة.  لذل ــببون بالخوارجي ــن يتس ــني الذي ــن املنتج ــري م ــدد كب ع
تقــرتح النظريــة فــرض قيــود كميــة وإجــراءات رقابيــة عــى 
ــغلني  ــون منش ــا زال االقتصادي ــة.  وم ــن الريب ــاً ع ــني عوض املنتج
ــني  ــك األدات ــن تل ــدة م ــا واح ــون فيه ــي تك ــاالت الت ــة املج بدراس
أكــر فعاليــة مــن األخــرى يف الحــد مــن الخوارجيــة.  كــا تنشــغل 
ــذ  ــى أخ ــني ع ــز املنتج ــرة لتحفي ــرق مبتك ــرتاح ط ــة يف اق النظري
ــلباً  ــذا س ــس ه ــار، دون أن ينعك ــني االعتب ــة بع ــف الخوارجي تكالي

ــة. ــد العامل ــه، وعــى تشــغيل الي ــاج وكميت ــة اإلنت عــى فعالي
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ملحق: ملخص ألبرز التطورات واألخبار االقتصادية

يشــمل هــذا القســم ملخصــاً ألبــرز األحــداث واألخبــار االقتصاديــة 
خــالل الفــرتة التــي يغطيهــا املراقــب، حســب التسلســل الزمنــي.

اآلثار االجتامعية واالقتصادية لجائحة كوفيد-19

ــزي لإلحصــاء الفلســطيني  ــاز املرك ــن الجه ــن األول، أعل يف 4 ترشي
االجتامعيــة  التغــريات  لقيــاس  أعــده  قــد  كان  مســح  نتائــج 
واالقتصاديــة الناجمــة عــن جائحــة كوفيــد-19 خــالل فــرتة اإلغــالق 
ــة  ــح عين ــمل املس ــار 53.2020  ش ــني 5 آذار- 25 أي ــا ب ــدة م املمت
مــن 9926 أرسة، وأظهــر أن 42% مــن األرس الفلســطينية انخفــض 
ــة  ــالق، وأن قراب ــرتة اإلغ ــالل ف ــرث خ ــف فأك ــدار النص ــا مبق دخله
ثلثــي األرس )63%( ال ميكنهــا تغطيــة نفقاتهــا املعيشــية ألكــرث 
ــني  ــم فــرض اإلغــالق مجــدداً.  كــام ب مــن شــهر واحــد يف حــال ت
ــال  ــرتض امل ــا تق ــادة م ــطينية ع ــن األرس الفلس ــح أن 58% م املس
أو تشــرتي بالديــن حتــى تتمكــن مــن تغطيــة نفقاتهــا املعيشــية، 
كاملــواد الغذائيــة، ومــا إىل ذلــك مــن االحتياجــات األساســية.  وقــد 
ارتفعــت هــذه النســبة خــالل فــرتة اإلغــالق إىل حــوايل 63%، مــا 
ــة  ــواد الغذائي ــىل امل ــا ع ــض إنفاقه ــن األرس لتخفي ــر 41% م اضط

ــباط/آذار(. ــة )ش ــابقة للجائح ــهر الس ــة باألش مقارن

كوفيد-19 والضامن االجتامعي

يف 14 ترشيــن األول، عقــد »مــاس« لقــاء طاولــة مســتديرة تنــاول 
ــة فلســطيني يف ظــل  ــة اجتامعي ــد الحاجــة لنظــام حامي ــه تزاي في
تأثــريات كوفيــد-54.19  وقــدم الدكتــور بــدر األعــرج، أســتاذ علــم 
االجتــامع يف جامعــة بريزيــت، ورقــة خلفيــة كان قــد أعدهــا حــول 
املوضــوع بتكليــف مــن املعهــد.  وشــارك يف اللقــاء ممثلــون عــن 
القطاعــني العــام والخــاص، وخــراء وأكادمييــون وصنــاع سياســات.

إرسائيل متنح رشكة بيزك ترخيصاً للعمل يف الضفة الغربية

يف 18 ترشيــن األول، منحــت الحكومــة اإلرسائيلية رشكــة االتصاالت 
اإلرسائيليــة »بيــزك« رخصــة للعمــل يف منطقــة »ج« يف الضفــة 
الغربيــة، بحجــة توفــري خدمــات اتصــاالت وإنرتنــت عــايل الرسعــة 
ــيكبد  ــرار س ــة.55  الق ــرشة يف الضف ــة املنت ــتوطنات اإلرسائيلي للمس
قطــاع االتصــاالت الفلســطيني خســائر هائلــة ألنــه سيســمح 
للرشكــة اإلرسائيليــة توســيع نطــاق التغطيــة والخدمــات التــي 
تقدمهــا لتصــل إىل كامــل أنحــاء املنطقــة »ج« )التــي تشــكل أكــرث 

ــة(. ــة الغربي ــن أرايض الضف ــن 60% م م

تأسيس رشكة »قدرة«

يف 19 ترشيــن األول، أعلــن بنــك فلســطني والرشكــة الوطنيــة 
لصناعــة األملنيــوم والروفيــالت )نابكــو( عــن تأســيس رشكــة 
ــة املتجــددة.56   ــول الطاق ــة متخصصــة يف حل ــدرة«، وهــي رشك »ق
لغايــات  الطاقــة  قطــاع  يف  رشاكات  بإبــرام  »قــدرة«  وبــدأت 
ــة 100  ــدرة إنتاجي ــة الشمســية بق ــد الطاق إنشــاء محطــات لتولي
53 http://pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_4-10-2020-

covid-ar.pdf
54 http://www.mas.ps/files/server/20202010094306-1.pdf
55 https://www.jpost.com/israel-news/pa-telecoms-brace-for-losses-

after-israeli-firm-gets-west-bank-license-647053
56 https://bop.ps/en/media-center/newsroom/details/745

ميجــاواط، حيــث قامــت الرشكــة بتوقيــع اتفــاق مــع رشكــة كهربــاء 
ــتخدام  ــاء باس ــد الكهرب ــة لتولي ــة محط ــدس، إلقام ــة الق محافظ
الطاقــة الشمســية بقــدرة إنتاجيــة 5 ميغــاواط، يف قريــة ديــر أبــو 
ــرى  ــة ق ــاء يف منطق ــة الكهرب ــة شــبكة رشك ــك لتغذي مشــعل، وذل

ــه. ــرب رام الل ــامل غ ش

نور جنني

يف 26 ترشيــن األول 2020، دشــن صنــدوق االســتثامر الفلســطيني 
ــة  ــني« للطاق ــور جن ــة »ن ــامل، محط ــاء الش ــع كهرب ــة توزي ورشك
الشمســية.57  وتقــع املحطــة يف قريــة كفــر دان يف محافظــة جنــني 
عــىل مســاحة تقــدر بـــ 60 دومنــاً، وهي مكونــة من حــوايل 13,500 

لــوح شــميس بقــدرة إنتاجيــة 5 ميغــاواط.

تهديد للقطاع املرصيف

يف 29 ترشيــن األول، االحتــالل أبلــغ الســلطة الفلســطينية أن 
التــي مل تجمــد حســابات أهــايل األرسى  الفلســطينية  البنــوك 
والشــهداء ســتتعرض لعقوبــات ودعــاوى قضائيــة، وأن القــرار 

ســيدخل حيــز التنفيــذ يف 30 كانــون األول.58

سلطة الطاقة واملوارد الطبيعية ووزارة الزراعة

الطبيعيــة  واملــوارد  الطاقــة  ســلطة  بــدأت  الثــاين،  ترشيــن   5 يف 
ــل مــن وزارة  ــة الشمســية بتموي ــذ مــرشوع للطاق الفلســطينية بتنفي
الزراعــة.59 وينــدرج ضمــن املــرشوع تركيــب 350 لوحــاً شمســياً بقدرة 
إنتاجيــة 530 كيلــوواط يف منطقــة األغــوار وغريهــا مــن املناطــق 
املهــددة باملصــادرة.  ويــأيت املــرشوع ضمــن حزمــة مســاعدات ملنطقــة 
ــك  ــني يف تل ــني القاطن ــم املواطن ــوزراء لدع ــس ال ــا مجل ــوار أقره األغ

ــة. ــم املرتقب ــة الض ــة خط ــم يف مواجه ــز صموده ــق، وتعزي املناط

النداء الطارئ لوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني 
)األونروا(

يف 9 ترشيــن الثــاين 2020، أعلــن فيليــب الزارينــي، املفــوض العــام 
لألونــروا، أن الوكالــة تحتــاج إىل جمــع 70 مليــون دوالر حتــى 
تتمكــن مــن دفــع رواتــب موظفيهــا الـــ 28 ألفــاً لشــهري ترشيــن 
الثــاين وكانــون األول، وأن عجــز التمويــل بلــغ 130 مليــون دوالر.60

أزمة عميقة يف قطاع غزة

يف 11 ترشيــن الثــاين، صــدرت نتائــج دراســة أظهــرت تراجــع 
ــذ  ــو 90% من ــزة بنح ــاع غ ــامل قط ــهري لع ــل الش ــط الدخ متوس
وفقــاً  وظائفهــم.61   اآلالف  عــرشات  وفقــدان  الوبــاء،  ظهــور 

57 http://www.pif.ps/2020/10/27/7087/
58 https://www.aliqtisadi.ps/article/78125/

إرسائيل--توجه-تهديدا-للقطاع-املرصيف-الفلسطيني 
59 https://www.aliqtisadi.ps/article/78241/
60 https://www.unrwa.org/newsroom/press-releases/unrwa-is-

sues-emergency-call-humanitarian-assistance-amid-end-year-short-
fall  و https://www.aliqtisadi.ps/article/77845/

فجوة-متويل-األونروا-تبلغ-130-مليون-دوالر
61 https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/new-

study-shows-shocking-economic-and-psychological-toll-covid 
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للدراســة، 60% مــن ســكان القطــاع ليــس لديهــم القــدرة املاليــة 
ــم  ــة، و82% منه ــية واألدوي ــة األساس ــواد الغذائي ــري امل ــىل توف ع
ــر، بينــام فقــد %80  ــق والتوت ــون مــن مشــاكل نفســية كالقل يعان
مــن صغــار املزارعــني وعــامل القطــاع الزراعــي وظائفهــم.  واألهــم 
مــن ذلــك، ذكــر 92% مــن العــامل املبحوثــني أنهــم مل يتلقــوا أي 
مســاعدات نقديــة حكوميــة أو غــري حكوميــة منــذ ظهــور الوبــاء، 
املــواد  إىل  الوصــول  يســتطيعون  منهــم  فقــط  أن %42  علــامً 

ــا. ــع مثنه ــدرة لدف ــم الق ــة أو لديه ــة كاألقنع الوقائي

تأثري الجائحة عىل قطاع األعامل

يف 14 ترشيــن الثــاين، صــدرت نتائــج مســح أجرتــه وزارة االقتصــاد 
ــطيني،  ــاء الفلس ــزي لإلحص ــاز املرك ــع الجه ــاون م ــي، بالتع الوطن
عــىل عينــة مكونــة مــن 2600 منشــأة اقتصاديــة.  وأظهــر املســح 
أن اإلغالقــات املفروضــة خــالل الفــرتة بــني آذار-أيــار 2020، أدت 
إىل تراجــع مســتوى اإلنتــاج و/أو املبيعــات بنســبة 50%، مــا 
اضطــر 14% مــن املنشــآت املبحوثــة إىل خفــض عــدد موظفيهــا.62  
وتشــري نتائــج املســح إىل أن 47% مــن املنشــآت تتوقــع انخفاضــاً يف 
مبيعاتهــا خــالل األشــهر الثالثــة الالحقــة لإلغــالق، وتراجعــاً بنســبة 

ــة. 24% يف العامل

سلسلة جديدة من اإلجراءات للحد من تفيش الفريوس

يف 23 ترشيــن الثــاين، أعلنــت الحكومــة الفلســطينية عــن سلســلة 
إجــراءات جديــدة الحتــواء الفــريوس.63  شــملت اإلجــراءات إغــالق 
جميــع مرافــق الحيــاة يف الضفــة الغربيــة أيــام الجمعــة والســبت، 
وإغــالق مــن الســاعة الســابعة مســاًء حتــى السادســة صباحــاً يف 

باقــي أيــام األســبوع.

تأثري الجائحة عىل العاملة

يف 24 ترشيــن الثــاين، أظهــر تقريــر للبنــك الــدويل تدهــور أوضــاع 
ــد تحســنها  ــد-19 بع ــدء تفــيش كوفي ــذ ب ــة يف فلســطني من العامل
ــف  ــر أن 121 أل ــدر التقري ــام 64.2019 ويق ــف يف الع بشــكل طفي
عامــل فقــدوا وظائفهــم يف الربــع الثــاين.  ويف اليــوم نفســه، أكــد 
شــاهر ســعد، رئيــس االتحــاد العــام لنقابــات عــامل فلســطني، أن 
ــار  خســائر العــامل الناجمــة عــن الجائحــة تقــدر بنحــو 1.25 ملي
دوالر، 800 مليــون دوالر منهــا قيمــة الخســارة املرتتبــة عــىل 
ــل  ــون يف إرسائي ــوا يعمل ــن كان توقــف عــرشات آالف العــامل الذي
ــن  ــأن إجــاميل عــدد العــامل املتأثري ــاد ســعد ب عــن العمــل.  وأف
بالجائحــة بلــغ نحــو 300 ألــف عامــل يف الضفــة الغربيــة وقطــاع 
غــزة، اســتفاد ثلــث هــؤالء العــامل فقــط مــن دعــم حكومــي ملــرة 

ــة 700 شــيكل.65 واحــدة بقيم

التكلفة االقتصادية للحرب والحصار عىل قطاع غزة

يف 25 ترشيــن الثــاين 2020، نــرش مؤمتــر األمــم املتحــدة للتجــارة 
ــي  ــة الت ــف االقتصادي ــراً حــول التكالي ــاد( تقري ــة )األونكت والتنمي
62 http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_En_14-11-

2020-covid-est-en.pdf 
63  https://www.aliqtisadi.ps/article/78549/

الحكومة-تقرر-اإلغالق-الشامل-الجمعة-والسبت-يف-مختلف-املحافظات 
64 https://documents.worldbank.org//en/publication/documents-reports/

documentdetail/574441606230442130 
65 https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=144a3176y340406646Y14

4a3176

والقيــود  واإلغالقــات  للحصــار  نتيجــة  غــزة  قطــاع  يتكبدهــا 
املفروضــة.66  يقــدر التقريــر املقــدم للجمعيــة العامــة لألمــم 
ــار  ــن الحص ــة ع ــة الناجم ــة الرتاكمي ــة االقتصادي ــدة التكلف املتح
املطــول والعمليــات العســكرية يف القطــاع خــالل الفــرتة بــني 2007 
- 2018، بحــوايل 16,7 مليــار دوالر، أو مــا ميثــل 107% مــن الناتــج 

ــطني. ــاميل لفلس ــي اإلج املح

انتهاء أزمة إيرادات املقاصة

يف 2 كانــون األول، حولــت الحكومــة اإلرسائيليــة 1.14 مليــار دوالر 
مــن إيــرادات رضائــب املقاصــة إىل الســلطة الوطنيــة الفلســطينية 
ــتة  ــت س ــي دام ــة الت ــية واالقتصادي ــة السياس ــاء األزم ــد انته بع
ــع  ــات م ــادة العالق ــطينية بإع ــلطة الفلس ــرار الس ــاء ق ــهر.  ج أش
الحكومــة اإلرسائيليــة، وقبــول األمــوال املحولــة، بعــد شــهرين مــن 
تجميــد إرسائيــل خططهــا للضــم، وأســبوعني مــن فــوز جــو بايــدن 
يف االنتخابــات الرئاســية األمريكيــة، الــذي تعهــد بالضغــط لعــودة 
ــاعدات  ــتئناف املس ــني، واس ــل الدولت ــاس ح ــىل أس ــات ع املفاوض

ــة للفلســطينيني.67 األمريكي

الرنامج الوطني للتحويالت النقدية

يف 23 كانــون األول، قــدم االتحــاد األورويب وإســبانيا 19.5 مليــون 
يــورو للمســاهمة يف دفــع الدفعــة الســنوية الثالثــة للمخصصــات 
ــة  ــالت النقدي ــي للتحوي ــج الوطن ــالل الرنام ــن خ ــة، م االجتامعي

ــي يســتفيد منهــا 115,000 أرسة غــري ميســورة.68 الت

66 https://unctad.org/system/files/official-document/a75d310_en_1.pdf
67  https://yhoo.it/3425Dp8 / https://wapo.st/3qL1i3C
68 https://www.aliqtisadi.ps/article/79108/195-

ميلون-يورو-من-أوروبا-وإسبانيا-لفلسطني 
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20162017201820192020املؤرش
2019

الربع الرابع
2020

الربع الرابعالربع الثالثالربع الثاينالربع األول

السكان )ألف نسمة(
 4,632.04,733.44,915.35,039.05,101.25,023.35,054.55,075.25,116.95,148.4فلسطني

 3,053.23,011.63,028.33,039.33,061.63,078.4 2,803.42,856.72,953.93,020.0الضفة الغربية
 2,048.02,011.72,026.22,035.92,055.32,070.0 1,828.61,876.71,961.42,019.0قطاع غزة

سوق العمل )حسب التعريف الجديد املعتمد من جهاز اإلحصاء للقوى العاملة(2
 995.0 956.01,044.31009.8888.7936.0 939.6948.7956.31,013.0عدد العاملني )ألف شخص(

 40.944.443.138.541.041.0 43.84443.544.3نسبة املشاركة )%(
 23.4 25.9242526.528.3 23.925.726.225.3معّدل البطالة )%(
 14.9 13.714.214.718.5 17.518.417.314.615.7-   الضفة الغربية

 43.1 42.745.549.148.6 35.438.343.145.146.6-   قطاع غزة
الحسابات القومية باالسعار الثابتة )سنة االساس 2015( )مليون دوالر( 3

14,015.44,032.43,833.73,134.93,506.23,540.6 15,211.015,426.915,616.215,829.0الناتج املحي اإلجايل
3,544.13,453.92,821.03,042.43,049.9 3,342.913,420.313,570.114,126.512,367.2-    اإلنفاق االستهاليك الخاص

3,207.6841.5722.0761.3809.3915.0 3,584.73,093.63,318.93,202.3-    اإلنفاق االستهاليك الحكومي
1,051.0930.1658.1780.1838.8 3,873.84,166.94,260.34,177.13,207.1-    التكوين الرأسايل اإلجايل

2,445.9707.9539.5526.7652.5727.2 2,208.32,515.62,578.72,630.5-    الصادرات
7,084.72,054.01,845.41,501.31,782.11,955.9 7,796.37,901.58,256.88,376.1-    الواردات )-(

الناتج املحي للفرد )دوالر(
 837.4 938.4890706.7800.9 3,534.403,620.503,562.303,656.703,235.0باألسعار الجارية

 728.8 2,913.9852.2804.8653.8726.5 3,489.803,463.103,417.703,378.30باألسعار الثابتة )أسعار 2015(
ميزان املدفوعات )مليون دوالر(

)1,503.0( )1,351.0( )1,120.0()1,478.9()1,556.5()5,452.9( )6,500.7()6,425.7()5,967.4()5,664.5(امليزان التجاري
 741.0 697.0 685.1684.6424.0 1,896.02,129.02,786.22,658.02,546.6ميزان الدخل

 470.0 454.0 1,833.6458.8445.6464.0 1,626.21,708.71,499.12,009.2ميزان التحويالت الجارية
 )292.0( )200.0( )232.0()348.7()412.6()1,072.7( )1,833.5()2,140.4()2,129.7()2,142.7(ميزان الحساب الجاري

أسعار الرصف والتضخم4
3.4923.4963.5143.4193.335 3.843.63.593.563.441سعر رصف الدوالر مقابل الشيكل
4.9264.9314.9434.7984.692 5.425.085.075.034.840سعر رصف الدينار مقابل الشيكل

1.21)0.2()1.20()0.39()0.27( )0.73(1.58)0.19(0.21)0.22(معّدل التضخم )%(4

املالية العامة )عىل األساس النقدي، مليون دوالر(
1,099.4973.5487.7275.81,789.1 3,551.93,651.53,462.93,290.63,802.1صايف اإليرادات املحلية )مبا فيها املقاصة(

1,362.9830.9419.1731.91,972.8 3,661.73,794.83,660.03,660.14,686.8النفقات الجارية
67.921.433.039.175.3 216.5257.9276.9200.0207.8النفقات التطويرية

)258.9()495.1(121.235.6)331.4()1,092.6()569.5()474.0()401.3()326.4(فائض/عجز املوازنة الكي )قبل املنح(
565.9115.879.7196.8101.885.0 766.3720.4664.8492.1إجايل املنح واملساعدات

)173.9()393.3(200.9232.4)215.6( )526.7()77.3(440.0319.1190.9فائض/ عجز املوازنة الكي )بعد املنح(
2,795.02,886.73,080.93,460.23,649.2 2,795.13,649.2 2,483.82,543.22,369.5الدين العام الحكومي

القطاع املرصيف )مليون دوالر(
 19,934.5 17,825.517,709.518,237.118,625.0 14,196.415,850.216,125.017,825.5.19,934موجودات/ مطلوبات املصارف

 1,973.8 1,985.21,991.61,984.71,959.1 1,682.41,892.71,912.01,985.21,973.8حقوق امللكية
 15,137.4 13,384.713,303.813,814.114,061.9 10,604.611,982.512,227.313,384.7.15,137ودائع الجمهور

 10,075.1 9,039.19,249.99,652.49,894.0 6,871.98,026.08,432.39,039.1.10,075التسهيالت االئتانية

املؤرشات االقتصادية الرئيسية يف فلسطني 2016 - 12020

تغطي البيانات األرايض الفلسطينية باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إرسائيل عام 1967 )باستثناء بيانات البطالة والسكان(.
1 بيانات األرباع لألعوام 2019-2020 هي بيانات أولية عرضة للتنقيح والتعديل. األرقام بني األقواس هي أرقام سالبة.

2 اعتمد الجهاز املركزي لإلحصاء، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، تعريفا منقحا للبطالة ينص عى أّن البطالة تشمل فقط األشخاص الذين مل يعملوا خالل فرتة اإلسناد وبحثوا بشكل جدي وكانوا مستعدين 
وقادرين عى العمل. وتبعا لهذا تم استثناء املحبطني من البحث عن عمل )الذين مل يسعوا للعمل خالل فرتة اإلسناد( من حساب البطالة. ونسجل هنا أرقام سوق العمل الفلسطيني حسب التعريف الجديد. 

3 قام جهاز اإلحصاء املركزي بإجراء تنقيح عى بيانات الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة لألعوام 2018-2004. لذا سيوجد اختالف يف أرقام السنوات واألرباع السابقة عى ضوء تنقيح البيانات.
4 معّدل التضخم محسوب عى أساس مقارنة متوسط األرقام القياسية ألسعار املستهلك يف كل سنة )كل ربع( مع متوسطها يف السنة )الربع( السابقة.

* البيانات يف الجدول حسب آخر تحديث متوفر للبيانات من الجهاز املركزي لإلحصاء وسلطة النقد وهيئة سوق رأس املال.
** األرقام بني األقواس سالبة


