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الناتــج املحــي اإلجــايل :تراجــع الناتــج املحــي اإلجــايل يف فلســطني
مبعــدل  %11.5بــن  2019و ،2020ووصــل إىل نحــو  14مليــار دوالر
(بأســعار  2015الثابتــة) .وجــاء هــذا الرتاجــع نتيجــة تراجــع بنســبة %11.3
يف الضفــة الغربيــة ،وبنســبة  %12.3يف قطــاع غــزة .أمــا باألســعار الجاريــة،
فرتاجــع الناتــج املحــي اإلجــايل بنحــو  1.6مليــار دوالر ،ليصــل إىل 15.6
حصــة الفــرد
مليــار دوالر .وعنــد أخــذ زيــادة الســكان باالعتبــار ،يتبــن أ ّن ّ
مــن الدخــل يف فلســطني تراجعــت بنحــو  ،%13.7لتصــل إىل  2,913.9دوالر
يف  ،2020موزعــاً بــن  4,176.1دوالر يف الضفــة ،مقابــل  1,211.9دوالر
فقــط يف قطــاع غــزة.
البطالــة :شــهد معــدل البطالــة يف فلســطني يف العــام  2020ارتفاعـاً طفيفـاً
مبقــدار  0.6نقطــة مئويــة مقارنــة مــع العــام  ،2019ليصــل إىل ،%25.9
وذلــك نتيجــة ارتفــاع البطالــة يف الضفــة (مــن  %14.6إىل  ،)%15.7ويف
قطــاع غــزة (مــن  %45.1إىل  .)%46.6ومــا زال نحــو ثلــث العاملــن بأجــر
يف القطــاع الخــاص يتقاضــون أج ـرا ً شــهرياً يبلــغ  740شــيكالً باملتوســط،
وهــو مــا يعــادل نحــو نصــف الحــد األدىن الرســمي لألجــر الشــهري.
املاليــة العامــة :ارتفــع صــايف اإليــرادات العامــة واملنــح بنحــو  %1بــن
العامــن  2019و ،2020ليصــل إىل  13.6مليــار شــيكل .وجــاء هــذا نتيجــة
ارتفــاع إي ـرادات املقاصــة بنحــو  ،%2بينــا انخفضــت إي ـرادات الجبايــة
املحليــة بنحــو  ،%5وكــا انخفضــت املنــح واملســاعدات الخارجيــة بنســبة
 .%4مــن الجهــة املقابلــة ،ارتفــع اإلنفــاق العــام الفعــي بنســبة  %1إىل
نحــو  13.9مليــار شــيكل .وأدى هــذا إىل عجــز يف رصيــد املوازنــة الــكيل
(الجاريــة والتطويريــة) مبقــدار  0.3مليــار شــيكل (عــى األســاس النقــدي).
وبلغــت قيمــة املتأخـرات املرتتبــة عــى الحكومــة خــال هــذا العــام نحــو
 2.1مليــار شــيكل .كــا ارتفــع الديــن العــام بنســبة  %17مقارنــة بالعــام
الســابق ليبلــغ  11.7مليــار شــيكل.
القطــاع املــريف :ارتفعــت التســهيالت االئتامنيــة يف العــام  2020بنحــو
 %12مقارنــة بالعــام الســابق ،لتبلــغ  10.1مليــار دوالر ،منهــا %21.9
للقطــاع العــام .باملقابــل ،منــت الودائــع بنســبة  %12لتصــل إىل  16.5مليــار
دوالر .وبلغــت أربــاح املصــارف يف هــذا العــام  104.1مليــون دوالر ،وهــذا
أدىن بنحــو  %35مــن األربــاح يف العــام الســابق.
بورصــة فلســطني :بلغــت القيمــة الســوقية ألســهم الــركات املدرجــة يف
بورصــة فلســطني  3.4مليــار دوالر نهايــة العــام  ،2020منخفضـ ًة بنســبة %8
مقارنــة بالعــام .2019
التضخــم واألســعار :شــهد االقتصــاد الفلســطيني يف العــام  2020تضخ ـاً
ســالباً بنســبة  %0.73مقارنــة بالعــام الســابق ،أي أ ّن القــوة الرشائيــة
للشــيكل ارتفعــت بنحــو  %0.73مقارنــة بالعــام الســابق .أ ّمــا الذيــن
يتلقــون دخلهــم بالــدوالر والدينــار وينفقــون كامــل مرصوفاتهــم بالشــيكل،
فــإ ّن قوتهــم الرشائيــة انخفضــت بنحــو  %2.72مقارنــة بالعــام الســابق،
نتيجــة انخفــاض معــدل رصف الــدوالر مقابــل الشــيكل.
مالحظة :غالباً ما نقوم بتقريب النسب يف املراقب إىل أقرب عدد صحيح ،باستثناء
معدل منو الناتج املحيل اإلجاميل والتضخم ومعدّالت الفائدة.
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تقديــم
 :2020عام كل الصدمات!
يــر معهــد أبحــاث السياســات االقتصاديــة الفلســطيني (مــاس) أن يقــدم لجمهــور القـراء واملهتمــن العــدد الســنوي ( )2020للمراقب
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 الثــاث :ســلطة النقــد الفلســطينية ،الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني،
وهيئــة ســوق رأس املــال .يغطــي هــذا العــدد مجمــل التطــورات االقتصاديــة والربــع الرابــع مــن العــام  ،2020مختتــا بذلــك ســنة
تعرضــت فلســطني خاللهــا ملختلــف أشــكال الصدمــات االقتصاديــة واالجتامعيــة املمكنــة .فبعــد الخــروج مــن مواجهــة املقاصــة املاليــة
يف نهايــة العــام  ،2019واجهــت فلســطني أخطــر الخطــط املعاديــة مــن صفقــة القــرن والتهديــد بالضــم ،ثــم اجتاحــت موجــات جائحــة
كوفيــد -19البــاد مخلفــة آالف الضحايــا ومــا يقــدر بـــ  %12مــن ناتجــه املحــي ،وســط مواجهــة متجــددة حــول أمــوال املقاصــة
والعالقــة مــع ســلطات االحتــال .رمبــا كان بريــق األمــل الوحيــد يف نهايــة  2020هــو مجــيء إدارة أمريكيــة للحكــم ،يتوقــع أن تكــون
أقــل عــداوة للحقــوق الفلســطينية .ســنة كادت تطيــح بــكل يشء ،لكنهــا مــرت وفلســطني ال تـزال تنبــض.
يحظــى املراقــب االقتصــادي بثقــة واســعة يف مختلــف األوســاط ،وبــات يشــكل مصــدر معلومــات هامــة وموثوقــة .فمــع أول إصــدار
مــن املراقــب يف العــام  ،1997مل يتوقــف النبــع املعــريف بصيــغ مختلفــة (ســنوية ثــم ربعيــة) وتحــت عناويــن مختلفــة (اقتصــادي و/
أو اجتامعــي) .وهــذا يعتــر دلي ـاً دامغ ـاً عــى مرونــة املراقــب واســتجابته يف رصــد التطــورات عــى الســاحة االقتصاديــة املحليــة،
وإضافتــه العلميــة املتواصلــة .كــا حــرص املعهــد منــذ أول إصــدار للمراقــب أن يكــون يف متنــاول صنــاع القـرار والسياســات االقتصادية
واالجتامعيــة ،والباحثــن واملهتمــن باالقتصــاد الفلســطيني.
يف ضــوء تعاظــم وتــرة التغــر يف معطيــات الواقــع االقتصــادي والتنمــوي يف فلســطني خــال هــذه الســنة املتأزمــة والعصيبــة ،وتأثرهــا
بأخطــار االســتعامر االســتيطاين اإلرسائيــي مــن جهــة ،وانتشــار جائحــة كوفيــد 19-مــن جهــة أخــرى ،قــام املعهــد بإصــدار عــدد خــاص
يف شــهر أيــار  ،2020تنــاول تنبــؤات لآلثــار االقتصاديــة الكليــة والقطاعيــة املحتملــة لتفــي الجائحــة ،ســاهمت بــن غريهــا مــن
التقدي ـرات الرســمية والدوليــة ،يف حينــه يف ارشــاد صنــاع السياســات الفلســطينيني لالســتجابة لألزمــة .كذلــك بــارش املعهــد مبراجعــة
داخليــة وتشــاورية مــع املؤسســات الثــاث الرشيكــة ،حــول مضمونــه البحثــي ،وتغطيتــه القطاعيــة ومنهــج صياغتــه ،آخــذا بعــن
االعتبــار التحــوالت الكــرى الجاريــة وأيض ـاً 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  2020تغطيــة لجميــع املــؤرشات التــي كانــت
ترصــد ســابقا مــع تركيــز أكــر عــى املنهــج التحليــي .يف املقابــل متــت إعــادة الرتكيــز عــى االقتصــاد الفلســطيني مــن خــال 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 االجتامعيــة ،يركــز عــى الفقــر والتهميــش وتحديــات
التحــوالت االجتامعيــة تحــت االحتــال .باإلضافــة لقســم جديــد يلخــص بعــض اإلصــدارات الالفتــة يف االقتصــاد الفلســطيني والعاملــي
خــال الفــرة 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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 -1االقتصاد الحقيقي
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نســتعرض يف هــذا القســم األداء االقتصــادي يف العــام  ،2020وأبــرز
مــؤرشات ربعــه األخــر ،ونخــص قطــاع النقــل واملواصــات باهتــام
خــاص ،وذلــك لحاجتــه املاســة إىل التطويــر والتحديــث.

5,000

3,087

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
العــام نفســه .لكــن تزامــن ذلــك مــع زيــادة يف حــاالت اإلصابــة
بفــروس كورونــا املســتجد ،مــا اســتدعى موجــة إغالقــات وقيــودا ً
جديــدة عــى الحركــة بــدأت يف كانــون األول  .2020وعــى الرغــم
مــن االنتعــاش الــذي حصــل يف الشــهر ذاتــه بســبب انتهــاء أزمــة
املقاصــة ،فــإن بــوادر التعــايف املســتدام ال ت ـزال ضعيفــة ،واآلثــار
االجتامعيــة 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
مــا أظهرتــه التجربــة حتــى اللحظــة أنــه مــن الصعــب التعامــل
مــع الفريوســات شــديدة العــدوى ،كــا ت ُظهــر آخــر الدراســات أن
املوازنــة مــا بــن الصحــة واالقتصــاد أمــر مســتبعد يف غيــاب الخطــط
1
الف ّعالــة املرهونــة برسعــة وكفــاءة الحصــول عــى اللقــاح وتوزيعــه.

شكل  :1-1الناتج املحيل اإلجاميل يف فلسطني حسب الربع لألعوام
 2020-2018باألسعار الثابتة (مليون دوالر) (سنة األساس )2015
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بنحــو  %12.2مــن قيمتــه يف الربــع املناظــر مــن العــام ( 2019أقــل
بنحــو  %11.8يف الضفــة الغربيــة ،ونحــو  %14.0يف قطــاع غــزة).

مــع انتهــاء األزمــة املاليــة للســلطة الوطنيــة الفلســطينية يف
2
 1.1النشاط االقتصادي
الربــع األخــر مــن العــام  ،2020شــهد اإلنفــاق االســتهاليك النهــايئ
أدى انتشــار فــروس كوفيــد ،19-واإلغــاق الكامــل الحتــواء الجائحة الحكومــي ارتفاعـاً بنســبة  %13.1مقارنــة بالربــع الســابق ،وبنحــو
ابتــداء مــن شــهر آذار  ،2020إىل تأثــر ســلبي شــديد عــى النشــاط  %8.7مقارنــة بالربــع املناظــر مــن العــام ( 2019انظــر الشــكل
االقتصــادي يف العــام  ،2020انعكــس بانخفــاض الناتــج املحــي  .)2-1كــا شــهد الربــع الرابــع مــن العــام  2020ارتفاعــاً بنحــو
اإلجــايل ،أو القيمــة النقديــة لكافــة أنــواع الســلع والخدمــات  %7.5يف إجــايل االســتثامر مقارنــة مــع الربــع الســابق .يف املقابــل،
التــي يتــم إنتاجهــا محليـاً ،بنســبة  %11.5مقاسـاً باألســعار الثابتــة 3.منــا العجــز يف امليـزان التجــاري بنحــو  %9.8بســبب االرتفــاع األكــر
أمــا باألســعار الجاريــة ،فرتاجــع الناتــج املحــي اإلجــايل بنحــو  1.6يف الــواردات ( 137.8مليــون دوالر) مقارنــة بالصــادرات (74.7
مليــون دوالر) .كــا أن ارتفــاع أعــداد اإلصابــات بالفــروس وعــودة
مليــار دوالر ،ليصــل إىل  15.6مليــار دوالر تقريب ـاً.
اإلغالقــات خــال الربــع األخــر أدى إىل تراجــع الدخــل املتــاح وفاقم
نتــج الرتاجــع يف الناتــج املحــي باألســعار الثابتــة عــن انتــكاس حــاد يف مــن الحالــة الســائدة مــن عــدم اليقــن الناجمــة عــن عــدم توفــر
الطلــب واإلنتــاج ،شــمل انخفاضــاً كبــرا ً يف اســتهالك األرس ( )%12.6حــل جــذري لألزمــة ،مــا دفــع األرس إىل ترشــيد االســتهالك .ومــن
وإجــايل االســتثامر ( .)%23.2أمــا بالنســبة للتجــارة الخارجيــة ،فقــد املالحــظ أ ّن اســتهالك األرس بقــي عــى حالــه تقريبـاً يف الربــع األخــر
كانــت مســاهمتها إيجابيــة ،بســبب انخفــاض قيمــة الــواردات ( )%15.4مــن العــام  ،2020مقارنــة مــع الربــع الــذي ســبقه ،مــع ارتفــاع
بشــكل أكــر مــن االنخفــاض يف قيمــة الصــادرات  .%7مــن ناحيــة اإلنتاج ،طفيــف بلــغ نحــو  .%0.2وبســبب طبيعــة االقتصــاد الفلســطيني
شــهد العــام  2020انخفاضــاً يف القيمــة املضافــة يف جميــع القطاعــات القائــم عــى االســتهالك ،حيــث يشــكل اســتهالك األرس نحــو %85
الرئيســية باســتثناء األنشــطة املاليــة والتأمــن ،واإلدارة العامــة.
مــن الناتــج املحــي اإلجــايل ،فــإن ثبــات اســتهالك األرس حــد مــن
قــدرة النشــاط االقتصــادي عــى التعــايف .تظهــر املقارنــة مــع الربــع
عــى املســتوى الربعــي ،شــهد الناتــج املحــي اإلجــايل ارتفاعــاً الرابــع مــن العــام  2019تراجعـاً يف جميــع مــؤرشات اإلنفــاق عــى
بنحــو  %1يف الربــع الرابــع مــن العــام  2020مقارنــة مــع الربــع الناتــج املحــي اإلجــايل باســتثناء اإلنفــاق الحكومــي ،إضافــة إىل
الســابق .حصــل هــذا االرتفــاع نتيجــة منــو مبعــدل  %0.8يف الضفــة تقلــص العجــز يف املي ـزان التجــاري.
الغربيــة ،و  %2.0يف قطــاع غــزة مــا بــن الربعــن املتالحقــن (انظــر
الشــكل  .)1-1وال تــزال آثــار الجائحــة ظاهــرة يف الربــع الرابــع عــى مســتوى اإلنتــاج ،شــهد الربــع الرابــع مــن العــام 2020
مــن العــام  2020عنــد املقارنــة مــع مســتوى النشــاط االقتصــادي يف ارتفاعـاً يف القيمــة املضافــة لجميــع القطاعــات اإلنتاجيــة الرئيســية
العــام  ،2019التــي تشــر إىل أن الناتــج املحــي اإلجــايل كان أقــل مقارنــة مــع الربــع الســابق مــن العــام  ،2020ولكــن ،باملقابــل
 1 http://mas.ps/files/server/2021/Covid-19_Modelling_Press%20شــهدت معظــم القطاعــات الخدميــة تراجع ـاً باســتثناء املعلومــات
%D9%90%20Ar.pdf
واالتصــاالت (منــو بنحــو  )%3.7واإلدارة العامــة ( .)%14.6كانــت
 2معظــم اإلحصــاءات الــواردة يف هــذا القســم مــن الجهــاز املركــزي لإلحصــاء
القطاعــات األكــر تراجعـاً املواصــات والتخزيــن ( )%11.9والتجــارة
الفلســطيني ،وبخاصــة إحصــاءات الحســابات القوميــة الربعيــة .يتــم اإلشــارة
(.)%5.6
إىل املصــادر األخــرى حيثــا تســتخدم.
 3نعتمــد يف هــذا القســم األســعار الثابتــة لقيــاس التغيــر النســبي يف جميــع
املــؤرشات ،وذلــك لتحييــد تأثــر تغــرات األســعار وســعر الــرف.
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حصة الفرد من الناتج املحيل
ّ
حصــة الفــرد مــن الناتــج املحــي ارتفاعـاً طفيفـاً يف الربــع
شــهدت ّ
الرابــع مــن العــام  2020بنحــو  %0.3باألســعار الثابتــة ،لتصــل إىل
 837.4دوالر باألســعار الجاريــة .أمــا عــى املســتوى الســنوي ،فقــد
أدى تراجــع الناتــج املحــي اإلجــايل ،إضافــة إىل الزيــادة يف عــدد
حصــة الفــرد مــن الناتــج املحــي بنحــو %13.7
الســكان ،إىل تراجــع ّ
باألســعار الثابتــة ( %13.4يف الضفــة الغربيــة ،و  %14.8يف قطــاع
غــزة) ،حيــث وصلــت إىل  3,235.0دوالرا ً باألســعار الجاريــة (2,913
دوالرا ً بأســعار  .)2015تجــدر اإلشــارة إىل أن تلــك كانــت أقــل
لحصــة الفــرد مــن الناتــج املحــي اإلجــايل منــذ العــام ،2010
قيمــة ّ
مــا يشــر إىل خطــورة الرتاجــع الــذي عــاىن منــه النشــاط االقتصــادي
خــال هــذه الســنة.

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

املصــدر :ســلطة النقــد الفلســطينية .2021 ،مــؤرش ســلطة النقــد لــدورة األعــال،
 .2020-2019رام اللــه ،فلســطني.

شكل  :4-1بيانات تسجيل السيارات املستوردة الربعية2020-2019 ،
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 4يتــم احتســاب املــؤرش باالعتــاد عــى اســتطالع آراء عينــة ممثلــة مــن مديــري
املنشــآت الصناعيــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة حــول املســتويات الحاليــة
للتشــغيل واإلنتــاج واملبيعــات ،وتوقعــات تغّريهــا لألشــهر القادمــة .املــؤرش
يعطــي ملحــة عــن األداء العــام لالقتصــاد الفلســطيني خــال ذلــك الشــهر،
والتوقعــات حولــه لألشــهر القادمــة.
القيمــة القصــوى للمــؤرش تبلــغ موجــب  ،100فيــا تبلــغ القيمــة الدنيــا
ســالب  .100ويف حــال كانــت قيمــة املــؤرش موجبــة ،فــإن األوضــاع
تحســن الوضــع االقتصــادي
االقتصاديــة جيــدة ،وازديــاد املــؤرش يــدل عــى ّ
العــام .وبالعكــس فيــا يخــص القيــم الســالبة ،فهــي تدلــل عــى أن األوضــاع
االقتصاديــة ســيئة ،وتــزداد ســوءا ً كلــا اقرتبــت مــن ســالب  .100اق ـراب
قيمــة املــؤرش مــن الصفــر يدلــل عــى أن األوضــاع بقيــت عــى حالهــا ،وأنهــا
ليســت بصــدد التغــر يف املســتقبل القريــب.
=5 https://www.alhaya.ps/ar_page.php?id5f35527y99833127Y5f35527
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بعــد تراجــع اســتمر لثالثــة أربــاع متتالية ،تشــر بيانــات وزارة النقل
واملواصــات الفلســطينية إىل ارتفــاع يف عمليــات تســجيل الســيارات
بنحــو  %98.6يف الربــع الرابــع مــن العــام  2020مقارنــة بالربــع
الســابق ،حيــث تــم تســجيل  5,536ســيارة (انظــر الشــكل .)4-1
ويعــود االرتفــاع ،بشــكل أســايس ،إىل زيــادة مقدارهــا %144.7
تقريب ـاً يف تســجيل الســيارات املســتعملة املســتوردة مــن الســوق
الخارجــي ،التــي تشــكل ،بالعــادة ،نحــو ثالثــة أربــاع الســيارات
الجديــدة التــي يتــم تســجيلها محليــاً .ويعــود هــذا االرتفــاع
الكبــر إىل عــودة التنســيق مــا بــن الحكومــة الفلســطينية والجانــب
اإلرسائيــي ،الــذي كان قــد أثــر عــى إمكانيــة نقــل املركبــات مــن
املوانــئ اإلرسائيليــة إىل األرايض الفلســطينية 5.وعــى الرغــم مــن
ذلــك ،يظهــر تأثــر األزمــة الوبائيــة بوضــوح عنــد املقارنــة الســنوية،
حيــث تــم تســجيل  18,288ســيارة يف العــام  2020مقارنــة مــع
 26,337ســيارة يف العــام .2019

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

2019- 1

تسجيل السيارات

ر4

ر2
2019

4

يؤكــد مــؤرش ســلطة النقــد الفلســطينية لــدورة األعــال إىل أن
النشــاط االقتصــادي للعــام  2020بلــغ أدىن مســتوياته يف نيســان،
ومــن ثــم بــدأ بالتحســن ابتــداء مــن شــهر أيــار فصاعــدا ً بالتزامــن
مــع التخفيــف التدريجــي إلجـراءات اإلغــاق ،ولكــن قيمــة املــؤرش
مل تــزل يف الربــع الرابــع أقــل مــن القيمــة يف الفــرة املناظــرة مــن
العــام  ،2019وأقــل ،أيضــاً ،مــن قيمتــه قبــل الجائحــة يف بدايــة
العــام  .2020يعــود ذلــك إىل اســتمرار تأثــره باالنخفــاض الحــاد
يف الربــع الثــاين مــن العــام  ،2020مــا جعلــه يبقــى ســالباً (انظــر
الشــكل .)3-1
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املصــدر :وزارة النقــل واملواصــات .2021 ،بيانــات تســجيل الســيارات الشــهرية،
 .2020-2019رام اللــه ،فلســطني.
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 2-1القطاعات اإلنتاجية :الزراعة والصناعة واإلنشاءات

6

ارتفعــت القيمــة املضافــة للقطاعــات اإلنتاجيــة يف الربــع الرابــع
مــن العــام  2020بنســبة  %2.3عــن الربــع الســابق ،وكانــت أقــل
بنســبة  %19.8مقارنــة بالربــع املناظــر مــن العــام  .2019أمــا عــى
مســتوى األداء الســنوي ،فرتاجعــت القيمــة املضافــة للقطاعــات
اإلنتاجيــة مبقــدار  %16.7وانخفضــت مســاهمتها يف الناتــج املحــي
اإلجــايل مــن  %25.7يف العــام  ،2019إىل  %24.1يف العــام .2020

شكل  :5-1الرقم القيايس العام لكميات اإلنتاج الصناعي
الربعي2020-2019 ،
110
100
90
80

قطاع الزراعة
بعــد الرتاجــع الــذي اســتمر لثالثــة أربــاع متتاليــة ،شــهدت القيمــة
املضافــة لنشــاط الزراعــة والحراجــة وصيــد الســمك منــوا ً بنحــو
 %2.4يف الربــع الرابــع مــن العــام  2020مقارنــة بالربــع الســابق،
وقــد بلغــت نســبة مســاهمة األنشــطة الزراعيــة نحــو  %6.8مــن
الناتــج املحــي اإلجــايل يف الربــع الرابــع مــن العــام  .2020لكــن
التحســن يف الربــع األخــر كان متواضعـاً أمــام الرتاجــع الــذي شــهده
العــام  ،2020مــا أدى إىل انخفــاض القيمــة املضافــة لنشــاط الزراعــة
بنحــو  %9.2مقارنــة بالعــام .2019

قطاع الصناعة
القيمــة املضافــة للقطــاع الصناعــي يف العــام  2020كانــت أقــل
بنســبة  %12.7باملقارنــة مــع  ،2019وهــذا عــى الرغــم مــن أن
القطــاع حافــظ يف الربــع الرابــع عــى تعــايف الربــع الســابق ،وحافــظ
عــى حصتــه يف الناتــج املحــي اإلجــايل باملقارنــة مــع الربع الســابق
واملناظــر مــن العــام ( 2019انظــر الجــدول .)1-1
أيضــاً ،ارتفــع الرقــم القيــايس الــكيل لكميــات اإلنتــاج الصناعــي
مبقــدار  %3.5خــال الربــع الرابــع مــن العــام  2020مقارنــة بالربــع
الــذي ســبقه ،ولكنــه انخفــض بنحــو  %2.8باملقارنــة مــع الربــع
املناظــر ليصــل إىل  102.4نقطــة (ســنة األســاس  .)2019أمــا عــى
املســتوى الســنوي ،فرتاجــع الرقــم القيــايس الــكيل لكميــات اإلنتــاج
الصناعــي بنحــو  %8.0إىل  92.1نقطــة (انظــر الشــكل .)5-1

قطاع اإلنشاءات
كان قطــاع اإلنشــاءات مــن أكــر القطاعــات اإلنتاجيــة انتعاش ـاً يف
الربــع الرابــع مــن العــام  ،2020حيــث ارتفعــت القيمــة املضافــة
للقطــاع بنســبة  %8مقارنــة بالربــع الســابق ،ولكنهــا كانــت أقــل
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املصدر :الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني .2021 ،مسوح األرقام القياسية.2020- 2010 ،

بنســبة  %36.7مقارنــة بالربــع املناظــر مــن العــام  .2019نتيجــة
لذلــك ،ارتفعــت مســاهمة قطــاع اإلنشــاءات يف الناتــج املحــي
اإلجــايل إىل نحــو  %4.1مقارنــة بـــ  %3.8يف الربــع الثالــث مــن
العــام  ،2020ولكــن قيمتهــا كانــت ال تـزال أقــل مــن مســتوى الربــع
الرابــع مــن العــام ( 2019بنحــو  .)%5.7عــى صعيــد العــام ،2020
تراجعــت القيمــة املضافــة مــن قطــاع اإلنشــاءات بنحــو %35.6
عــن العــام  ،2019مــا يعكــس حساســية القطــاع العاليــة لحركــة
االقتصــاد املحــي وبيئــة االســتثامر.
مــن ناحيــة تراخيــص البنــاء ،تشــر التقدي ـرات األوليــة إىل ارتفــاع
كبــر بنســبة  %38.4يف الرتاخيــص الصــادرة يف الربــع الرابــع مــن
العــام  2020باملقارنــة مــع الربــع الســابق ،وإىل ارتفــاع أيضـاً مبقــدار
 %2.9باملقارنــة مــع الربــع املناظــر مــن العــام ( 2019انظــر الشــكل
 .)6-1لكــن االنتعــاش يف النصــف الثــاين مــن العــام  ،2020مل يكــن
كافيــاً لتعــايف القطــاع بالكامــل مــن االنكــاش يف النصــف األول،
حيــث تراجعــت تراخيــص البنــاء الصــادرة بنحــو  %16.3يف العــام
 2020باملقارنــة مــع العــام .2019
بلــغ عــدد رخص األبنـــية الصــادرة للمباين السكنيـــة وغري السكنيـــة
 2,732رخصــة خــال الربــع الرابــع مــن العــام  ،2020منهــا 1,798
رخصــة أبنيــة جديــدة .أمــا عــدد الوحــدات الســكنية الجديــدة،

جدول  :1-1مقارنة ربعية للقيمة املضافة من القطاعات الصناعية (مليون دوالر) (سنة األساس )2015
ر 2019 4ر 2020 3ر 2020 4نسبة التغري عن نسبة التغري عن
النشاط االقتصادي
الربع املناظر
الربع السابق
%20.1%6.7
12.7
11.9
15.9
التعدين واستغالل املحاجر
%12.7%0.0
398.5
398.5
456.2
الصناعات التحويلية
%12.3%2.9
34.9
33.9
إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء 39.8
إمدادات املياه وأنشطة الرصف الصحي وإدارة
%10.2%8.1
17.3
16
15.7
النفايات ومعالجتها
%12.2%0.7
463.4
460.3
527.6
مجموع القطاعات الصناعية
املصدر :الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني .2021 ،إحصاءات الحسابات القومية الربعية .2020-2000 ،رام الله ،فلسطني.

 6مصــدر األرقــام يف هــذا الجــزء :الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني.2020 ،
إحصــاءات الحســابات القوميــة الربعيــة .2020-2000 ،رام اللــه ،فلســطني.
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فســجلت ،كذلــك ،تعافيــاً بنســبة  %52مقارنــة بالربــع الســابق،
بينــا ســجلت مســتوى أقــل بنســبة  %8مقارنــة بالربــع املناظــر
مــن العــام  7.2019هــذا وقــد بلــغ عــدد الوحــدات الســكنية
املرخصــة  5,482وحــدة ســكنية يف الربــع الرابــع مــن العــام ،2020
مجمــوع مســاحتها  887ألــف مــر مربــع.
أمــا عــى صعيــد األســعار ،فشــهد مــؤرش ســلطة النقــد ألســعار
العقــارات الســكنية الــكيل يف فلســطني ارتفاعــاً بنحــو %7.3
و %0.7يف الربــع الرابــع مــن العــام  2020باملقارنــة مــع الربــع
الســابق والربــع الرابــع مــن العــام  2019بالتــوايل ،حيــث بلغــت
قيمتــه  105.6نقطــة (انظــر الشــكل  ،)7-1علـاً بــأن املــؤرش الــكيل
عبــارة عــن مــؤرش تجميعــي ملؤرشيــن فرعيــن :األول مــؤرش للشــقق
الســكنية (بلــغ  97.4نقطــة مبعــدل منــو  %0.4و %0.7تقريبــاً
بالرتتيــب) ،والثــاين للمنــازل التــي تشــمل الفلــل (بلــغ  111.2نقطــة
مبعــدل منــو  %11.9و %0.7عــى التــوايل).
عــى مســتوى العــام  ،2020بلغــت قيمــة املــؤرش يف فلســطني حــوايل
 104.7نقطــة ،مرتفعــاً بنحــو  %2.9باملقارنــة مــع العــام .2019
تراجعــت قيمــة مــؤرش أســعار الشــقق الســكنية إىل  96.7نقطــة،
منخفض ـاً بنحــو  %1.2باملقارنــة مــع العــام  ،2019بينــا ارتفعــت
أســعار املنــازل بنحــو  %5.7لتصــل قيمــة املــؤرش إىل  110.0نقطــة.

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

اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ )اﻟﻤﺤور اﻷﯿﻤن(

املصــدر :الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني  ،2021إحصــاءات رخــص األبنيــة،
وإحصــاءات الحســابات القوميــة الربعيــة .2020-2000 ،رام اللــه ،فلســطني.

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

 3-1القطاعات التجارية واملالية والخدمية
يشــر الجــدول  2-1إىل األنشــطة االقتصاديــة امل ُكونــة للقطاعــات
التجاريــة واملاليــة والخدميــة يف االقتصــاد الفلســطيني ،ومل تتغــر
القيمــة املضافــة الكليــة لهــذه القطاعــات يف الربــع الرابــع مــن العام
 2020مقارنــة بالربــع الســابق ،ولكنهــا كانــت أقــل بنحــو %11.5
مقارنــة بالربــع املناظــر مــن العــام  ،2019لتصــل إىل  2,117مليــون
دوالر ( 2015ســنة األســاس) .انعكــس هــذا ،أيض ـاً ،عــى البيانــات
الســنوية التــي تظهــر تراجــع القيمــة املضافــة للقطاعــات املذكــورة
بنســبة  %10.2يف العــام  2020مقارنــة مــع العــام  .2019يتضــح
مــن الجــدول  2-1أ ّن عــدم تغــر القيمــة املضافــة لهــذه األنشــطة
مقارنــة بالربــع الســابق نتــج عــن انتعــاش يف بعــض القطاعــات
مثــل اإلدارة العامــة واألنشــطة العقاريــة واملعلومــات واالتصــاالت
والخدمــات اإلداريــة ،قابلــه انخفــاض يف نشــاطات أخــرى مثــل
التجــارة والنقــل والتخزيــن والفنــون والرتفيــه  ...وغريهــا.

 4-1األسعار
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الرقــم القيــايس ألســعار املســتهلك هــو متوســط أســعار مجموعــة
مختــارة مــن الســلع والخدمــات األساســية التــي تعكــس منــط
اســتهالك العائلــة املتوســطة يف بلــد مــا .يطلــق عــى مجموعة الســلع
والخدمــات املختــارة هــذه اســم «سـلّة االســتهالك» .معـ ّدل التضخــم
هــو معـ ّدل االرتفــاع يف هــذا الرقــم القيــايس بــن تاريخــن محدديــن.
وهــو يعــر عــن التغــر الحاصــل يف الق ـ ّوة الرشائيــة للدخــل.

الرقم القيايس ألسعار املستهلك
يبــن الشــكل  8-1منحيــن ،يصــور األول تطــور الرقــم القيــايس
ألســعار املســتهلك بــن الربــع األول مــن العــام  ،2019والربــع الرابــع
 7الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني  ،2020إحصاءات رخص األبنية.
 8مصدر األرقام يف هذا الجزء :الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني .2021 ،مسوح
األرقام القياسية.2020- 2010 ،
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املصدر :سلطة النقد الفلسطينية ( .)2021مؤرش أسعار العقارات السكنية يف فلسطني.

مــن العــام  ،2020بينــا يقيــس املنحنــى الثــاين التبــدل املئــوي يف
الرقــم القيــايس ألســعار املســتهلك يف كل ربــع ســنة مقارنــة مــع
الربــع الســابق لــه ،أي معـ ّدل التضخــم يف كل ربــع ســنة .ويظهــر
الشــكل أن معــدل التضخــم أصبــح موجبــاً يف الربــع الرابــع مــن
العــام  ،2020بعــد أن كان ســالباً يف األربــاع األربعــة التــي ســبقت،
أي حتــى مــن قبــل تلقــي صدمــات الجائحــة االقتصاديــة (انظــر
الشــكل .)8-1
وصــل الرقــم القيــايس ألســعار املســتهلك يف الربــع الرابــع مــن العــام
 2020إىل  101.4نقطــة مقارنــة مــع  100.1يف الربــع الثالــث مــن
العــام  ،2020ومعــدل التضخــم ارتفــع إىل  %1.21مقارنــة مــع
 %0.2يف الربــع الســابق ،بينــا انخفــض الرقــم القيــايس ألســعاراملســتهلك بنســبة  %0.57مقارنــة مــع الربــع املناظــر مــن العــام
.2019
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جدول  :2-1مقارنة ربعية للقيمة املضافة للقطاعات الخدمية (مليون دوالر) (سنة األساس )2015
ر 2019 4ر 2020 3ر 2020 4نسبة التغري عن نسبة التغري عن
النشاط االقتصادي
الربع السابق الربع املناظر
%20.8%6.5678.2
725.3
تجارة الجملة والتجزئة وإصالح املركبات والدراجات النارية 856.3
%24.3%11.952.4
59.5
69.2
النقل والتخزين
%2.4
%5.0164.2
165
160.3
األنشطة املالية وأنشطة التأمني
%1.0%3.7
122.4
118
123.6
املعلومات واالتصاالت
%55.2%2.127.4
28
61.1
أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
%31.7%6.9
123.9
115.9
181.4
األنشطة العقارية واإليجارية
%28.3%5.232.7
34.5
45.6
األنشطة املهنية والعلمية والتقنية
%1.7%5.6
22.6
21.4
23
أنشطة الخدمات اإلدارية والخدمات املساندة
%2.4%3.5226.9
235
232.4
التعليم
%9.4
%2.0
150.9
153.9
138
الصحة والعمل االجتامعي
%46.3%11.1
46.5
52.3
86.6
الفنون والرتفيه والتسلية وأنشطة الخدمات األخرى
%13.1
%14.6
468.9
409.1
414.6
اإلدارة العامة والدفاع
%0.00
%0.00
2
2
2
الخدمات املنزلية
%11.5%0.02,119.0 2,119.9 2,394.1
القطاعات الخدمية

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

عــى مســتوى العــام  ،2020وصــل الرقــم القيــايس ألســعار املســتهلك
إىل  100.83نقطــة مقارنــة مــع  101.58نقطــة يف العــام ،2019
أي أ ّن معــدل التضخــم كان ســالباً وبلــغ  .%0.73-يعكــس هــذا
االنخفــاض خــال  2020االنخفاضــات يف االســتهالك املرتبطــة
بالوبــاء يف األقمشــة واملالبــس واألحذيــة ( ،)%3.3-واملعلومــات
واالتصــاالت ( ،)%2.6-واملــواد الغذائيــة واملرشوبــات املرطبــة
( ،)%2.5-والنقــل واملواصــات ( .)%1.6-مــع ذلــك ،قابــل هــذا
االنخفــاض -إىل حــد مــا -ضغــوط تضخميــة مــن ارتفــاع أســعار
الرتفيــه والرياضــة والثقافــة والحدائــق والحيوانــات األليفــة (،)%3.5
والرعايــة الشــخصية والحاميــة االجتامعيــة ( ،)%2.9واملســكن
وامليــاه والكهربــاء والغــاز (.)%2.6
كان معــدل التضخــم الســنوي ســالباً يف كل مــن الضفــة الغربيــة
( )%0.9-وقطــاع غــزة ( ،)%0.5-ولكنــه كان موجبــاً يف القــدس
(.)%0.7

أسعار الجملة وأسعار املنتج
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انخفــض الرقــم القيــايس ألســعار الجملــة (ســعر البيــع إىل تجــار
التجزئــة) مبقــدار  %1.6بــن الربعــن الرابــع والثالــث مــن العــام
( 2020انظــر الشــكل  .)9-1نتــج هــذا عــن تراجــع حــاد يف أســعار
الجملــة للســلع املحليــة مقــدارة  %3.9تقريبــاً ،وبخاصــة أســعار
الســلع ضمــن نشــاط الزراعــة .وعــى املســتوى الســنوي ،انخفــض
الرقــم القيــايس ألســعار الجملــة بنحــو  %0.1يف العــام 2020
مقارنــة بالعــام  ،2019والســبب هــو تراجــع أســعار الجملــة للســلع
املســتوردة بنحــو  ،%1.0مقابــل ارتفــاع أســعار الجملــة للســلع
املحليــة بنســبة .%0.7
أمــا الرقــم القيــايس ألســعار املنتــج (األســعار التــي يتلقّاهــا املنتجــون
املحلّيــون) ،فقــد ســجل ارتفاعـاً مقــدراة  %1.8بني الربعــن املتالحقني،
 9الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني .2021 ،األسعار واألرقام القياسية .2020

شكل  :8-1تط ّور الرقم القيايس ألسعار املستهلك معدّ ل
التضخم (سنة األساس )2018
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الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني .2021 ،مسوح األرقام القياسية.2020- 2010 ،

ونتــج ذلــك عــن ارتفــاع حــاد يف أســعار املنتجــات الزراعيــة (،)%7.4
وإمــدادات امليــاه وأنشــطة الــرف الصحــي ( .)%3.7وعىل املســتوى
الســنوي ،انخفــض الرقــم القيــايس ألســعار املنتــج بنحــو  %4.5يف
العــام  2020مقارنــة بالعــام  ،2019بســبب تراجــع أســعار املنتــج
للســلع املحليــة ( )%4.7-وامل ُصــدرة (.)%2.9-

القوة الرشائية
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القــوة الرشائيــة للشــيكل :ارتفــع مــؤرش أســعار املســتهلك خــال
الربــع الرابــع مــن العــام  2020بنحــو  ،%1.21مقارنــة بالربــع
 10تع ـ ّرف القــوة الرشائيــة عــى أنّهــا «القــدرة عــى رشاء الســلع والخدمــات باســتخدام مــا
ميلكــه الفــرد مــن ثــروة ،وتعتمــد عــى دخــل املســتهلك وعــى التغــر يف معــدل األســعار
وســعر رصف العملــة ،لــذا فــإ ّن التغــر يف القــوة الرشائيــة بافـراض ثبــات الدخــل = معــدل
التغــر يف ســعر رصف العملــة مقابــل الشــيكل  -معــدل التضخــم».
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الســابق ،وهــو مــا يعنــي تراجــع القــوة الرشائيــة بعملــة الشــيكل
باملقــدار نفســه خــال هــذه الفــرة ،فيــا انخفــض املــؤرش بنســبة
 %0.57مقارنــة بالربــع املناظــر ،وهــو مــا يعنــي تحســن القــوة
الرشائيــة بعملــة الشــيكل باملقــدار نفســه خــال الفــرة نفســها
(انظــر الشــكل  .)10-1أمــا عــى املســتوى الســنوي ،فانخفــض الرقم
القيــايس ألســعار املســتهلك خــال العــام  2020بنســبة %0.73
مقارنــة بالعــام  ،2019وهــذا يشــر إىل تحســن القــوة الرشائيــة
لألفـراد الذيــن يتقاضــون رواتبهــم ودخلهــم بعملــة الشــيكل بنفــس
مقــدار تراجــع األســعار ،علــاً أن تطــور القــوة الرشائيــة لعملــة
الشــيكل يعــادل ويعاكــس معــدل التغــر يف أســعار املســتهلك خــال
الفــرة نفســها.
الق ـ ّوة الرشائيــة للــدوالر والدينــار :شــهد الربــع الرابــع مــن العــام
 2020انخفــاض متوســط ســعر رصف الــدوالر مقابــل الشــيكل
بنحــو  ،%2.48و  ،%4.52مقارنــة بالربــع الســابق واملناظــر عــى
الرتتيــب .بنــا ًء عــى ذلــك ،فــإن القــوة الرشائيــة لألفــراد الذيــن
يتلقــون رواتبهــم بالــدوالر وينفقــون كامــل مرصوفاتهــم بالشــيكل،
قــد انخفضــت بنحــو  ،%3.70و  ،%3.95خــال فــرة املقارنــة
نفســها عــى التــوايل .نظــرا ً الرتبــاط الدينــار األردين بالــدوالر
األمريــي بســعر رصف ثابــت ،فقــد شــهدت القــوة الرشائيــة للدينار
التطــورات نفســها عــى عملــة الــدوالر ،تقريب ـاً.
عــى املســتوى الســنوي ،انخفضــت قيمــة الــدوالر مقابــل الشــيكل
بنحــو  ،%3.45وعليــه فــإن القــوة الرشائيــة لألفـراد الذيــن يتلقــون
رواتبهــم بالــدوالر وينفقــون كامــل مرصوفاتهــم بالشــيكل ،قــد
انخفضــت بنســبة  %2.72خــال العــام  2020مقارنــة بالعــام .2019
وميكــن مالحظــة تطــورات شــبيهة لــدى األفــراد الذيــن يتلقــون
رواتبهــم بالدينــار األردين وينفقــون كامــل مرصوفاتهــم بالشــيكل.

شكل  :9-1تط ّور الرقم القيايس لكل من أسعار الجملة وأسعار
املنتج (سنة األساس )2018
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املصدر :الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني .2021 ،مسوح األرقام القياسية- 2018 ،
 ،2020وحسابات الباحث.

شكل  :10-1تطور القوة الرشائية بالعمالت املختلفة خالل الربع
الرابع من العام ( 2020نسبة مئوية)
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 5-1البنية التحتية الخدمية :النقل واملواصالت
يعتــر قطــاع النقــل واملواصــات محــركاً رئيســياً لجميــع القطاعــات
االقتصاديــة ،فهــو يوفــر الشــبكات والخدمــات املاديــة التــي يعتمــد
عليهــا االقتصــاد يف حركــة األشــخاص ،وإنتــاج الســلع وتوزيعهــا.
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
بالــذات ،ملــا لهــا مــن تأثــر عــى جــودة الحيــاة وكفــاءة بيئــة
األعــال بشــكل عــام .كــا أن تطويــر البنيــة التحتية للنقــل وجودة
الخدمــات املقدمــة يســاهم يف تحســن القــدرة التنافســية ألي بلــد،
ويدفــع باتجــاه العدالــة يف توفــر الفــرص االقتصاديــة واالجتامعيــة.
لكــن ،وكــا هــو الحــال يف جميــع املكونــات االقتصاديــة الرئيســية،
يفــرض االحتــال ســيطرته عــى قطــاع النقــل مــن خــال التحكــم
بشــبكة الطــرق ،ووضــع سياســات وإجــراءات تعســفية متنــع
الفلســطينيني مــن تطويــر البنيــة التحتيــة خــارج مراكــز املــدن
والقــرى .ضمــن هــذه املعيقــات ،إضافــة إىل عــدم متكــن الســلطة
الوطنيــة الفلســطينية مــن تطويــر القطــاع خــارج مــا ينفــذ مــن
مســاعدات ومشــاريع دوليــة ،أمــى النقــل الــري النظــام الوحيــد
الفاعــل يف فلســطني ،وهــو ليــس يف أبهــى حاالتــه؛ كونــه يعــاين مــن
التــآكل والعشــوائية وضعــف االســتثامر واالعتــداءات املســتمرة
عــى الحــق العــام .يف هــذا القســم مــن املراقــب ،نســتعرض أبــرز
املــؤرشات الخاصــة بالبنيــة التحتيــة لقطــاع النقــل واملواصــات،
للوقــوف عــى االحتياجــات التنمويــة لهــذا القطــاع الحيــوي.
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املصدر :تم حساب األرقام بنا ًء عىل بيانات سلطة النقد الفلسطينية والجهاز املركزي
لإلحصاء الفلسطيني.

املؤرشات االقتصادية
يعمــل قطــاع النقــل واملوصــات يف فلســطني مــن خــال 756
منشــأة اقتصاديــة ،إضافــة إىل  10,979مركبــة ،ويوظــف حــوايل
 17.4ألــف شــخص بصــورة مبــارشة (انظــر الشــكل .)11-1
بحســب أحــدث البيانــات الســنوية املتوفــرة ،يســاهم قطــاع النقــل
والتخزيــن بحــوايل  %1.7مــن الناتــج املحــي اإلجــايل ،وســاهمت
مركبــات نقــل الــركاب العموميــة التابعــة لألفـراد بنحــو  %48مــن
هــذه القيمــة 11.هــذا يعكــس طبيعــة قطــاع النقــل الــذي يتصــف
بدرجــة عاليــة مــن عــدم التنظيــم ،ويعتمــد -إىل حــد كبــر -عــى
املنشــآت الفرديــة.
بلــغ االســتثامر يف النقــل  %2.1مــن مجمل االســتثامر يف املؤسســات
االقتصاديــة العاملــة يف فلســطني ،وشــكلت القيمــة الســوقية
 11الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني .2020 ،مسح القوى العاملة الفلسطينية:
التقرير السنوي .2019

9

المراقب االقتصادي ,عدد 2020 / 64

للمؤسســات العاملــة يف النقــل  %1.1مــن مجمــل القيمــة الســوقية
للمؤسســات املذكــورة 12.لكــن املــؤرشات الرســمية ال تعكــس
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  %14.2مــن ميزانيتهــا الشــهرية عــى وســائل النقــل،
ويقــي األفـراد بعمــر  10ســنوات فأكــر نحــو  53دقيقــة يوميـاً يف
وســائل النقــل املختلفــة ،مــا يعكــس الــدور املحــوري الــذي يلعبــه
13
القطــاع يف الحيــاة اليوميــة للفلســطينيني.

شبكة الطرق

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

دوﻻر

600,000

20,000
18,000

500,000

16,000
14,000

400,000

12,000

300,000

10,000
8,000

200,000

6,000
4,000

100,000

2,000

متتــد شــبكة الطــرق يف الضفــة الغربيــة عــى  3,922كــم،
والغالبيــة العظمــى منهــا معبــد ( )%88.2ولكــن نصفهــا تقريبــاً
( )%48.0بحاجــة إىل إعــادة تأهيــل 15.تُشــكل الطــرق الرئيســية ،أي
الطــرق التــي تربــط بــن املــدن الرئيســية ،مــا نســبته  %19.5مــن
الطــول اإلجــايل لشــبكة الطــرق املعبــدة ،يليهــا الطــرق اإلقليميــة
( %33.5امتــداد الطــرق الرئيســية داخــل املــدن) والطــرق املحليــة
( %47.0طــرق داخــل التجمعــات الســكانية الفلســطينية ،ويــرف
عــى تطويرهــا وصيانتهــا الهيئــات املحليــة) .عــى الرغــم مــن أن
محافظــة الخليــل تحتــوي عــى الجــزء األكــر مــن شــبكة الطــرق
( )%21.6بســبب حجمهــا كمســاحة وعــدد ســكان ،فــإن هنــاك
تفاوت ـاً بــن محافظــات الضفــة الغربيــة مــن ناحيــة هيئــة ونــوع
الطــرق كــا يظهــر يف الشــكل  .12-1لعــل هــذا يعكــس طبيعــة
املوقــع الجغـرايف لــكل محافظــة ،وحجــم حركــة املركبــات التــي متّــر
مــن خاللهــا ،وأيض ـاً التفــاوت يف االســتثامر يف البنيــة التحتيــة.
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يوجــد نحــو  269.5ألــف مركبــة ُمرخصــة يف الضفــة الغربيــة%84.1 ،
منهــا ســيارات خاصــة ،يليهــا  %9.3شــاحنات وســيارات تجاريــة،
و  %3.5ســيارات أخــرى (تاكــي) 16.يشــمل هــذا العــدد  1,246باصاً
خصوصيــاً و 1,055باصــاً عموميــاً .يظهــر هــذا التوزيــع االعتــاد
الكبــر عــى املركبــات الخاصــة يف ظــل ضعــف خطــوط النقــل العــام،
وبخاصــة توفــر  35باصــاً عموميــاً فقــط لــكل  100,000نســمة يف
الضفــة الغربيــة باملقارنــة مــع  638باص ـاً لــكل  100,000نســمة يف
جنــوب أفريقيــا ،أو  842يف تايالنــد 17.هــذا االختــال الهيــكيل يؤثــر،
بشــكل ســلبي ،عــى العدالــة االجتامعيــة يف فلســطني ،ويضــع املزيــد
مــن العــبء عــى كاهــل األرس امليســورة واألقــل حظـاً.
12
13

اﻹﻨﺘﺎج

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

شكل  :12-1التوزيع النسبي ألطوال شبكة الطرق يف محافظات
مختارة يف الضفة الغربية حسب نوع الطريق2019 ،
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املصــدر :الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني ،إحصــاءات النقــل واالتصــاالت يف
فلســطني ،التقريــر الســنوي .2019

شكل  :13-1عدد املركبات املرخصة لكل  1000نسمة من السكان
يف محافظات الضفة الغربية2019 ،
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الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني .2019 ،سلسلة املسوح االقتصادية:2018 ،
http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2474.pdf
الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني .2018 ،النتائــج الرئيســية ملســتويات
املعيشــة يف فلســطني (اإلنفــاق واالســتهالك والفقــر):2017 ،
http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2368.pdf?date=7_5_2018
والجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني .2014 ،مســح اســتخدام الوقــت
 :2013/2012النتائــج النهائيــة:
http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2068.pdf
ال توجــد معلومــات محدثــة حــول شــبكة الطــرق يف قطــاع غــزة ،ولكــن حســب آخــر
اإلحصــاءات املتوفــرة كــا يف العــام  ،2014بلــغ طــول شــبكة الطــرق يف القطــاع  297كــم.
الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني .إحصــاءات النقــل واالتصــاالت يف
فلســطني ،التقريــر الســنوي  .2019ووزارة النقــل واملواصــات ،التقريــر اإلحصــايئ
الســنوي .2015
أي  90.2مركبــة لــكل  1000نســمة يف الضفــة الغربيــة ،مقارنــة مــع  132يف
جنــوب أفريقيــا ،و 243يف تايالنــد ،و 804يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة،
و 394يف إرسائيــل ،و 123يف األردن.
17 https://morth.nic.in/sites/default/files/srtucopy_compressed.pdf

0

املصدر :تم حساب األرقام بنا ًء عىل بيانات الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني.

350
300
250
200
150
100
50
0

10

المراقب االقتصادي ،عدد 2020 / 64

يالحــظ أيض ـاً تبايــن كبــر يف توزيــع املركبــات عــى املحافظــات،
حيــث تســتحوذ محافظــة رام اللــه والبــرة عــى أكــر نســبة
مركبــات ُمرخصــة ( ،)%36.9يليهــا محافظــة الخليــل ()%17.2
ومحافظــة نابلــس (( )%14.3انظــر الشــكل  .)13-1مــن الجديــر
بالذكــر أن غالبيــة املركبــات امل ُرخصــة حديثــة إىل حــد مــا ،حيــث
يظهــر أن  %59.4منهــا أُنتــج بعــد العــام  .2009كــا تفيــد بيانــات
وزارة النقــل واملواصــات أن  %21.5مــن إجــايل املركبــات املســجلة
18
ألول مــرة مرهونــة لصالــح البنــوك.

رشكات ومكاتب النقل
يعمــل يف الضفــة الغربيــة أربــع رشكات نقــل خــاص وخمــس
رشكات نقــل ســياحي ،إضافــة إىل  370مكتــب تاكــي ،و 86رشكــة
حافــات عموميــة .كــا يوجــد  4455رخصــة ســفريات خاصــة،
و 1210رخــص تشــغيل نقــل عــام ،و 3985رخصــة تشــغيل رسفيــس
19
خارجــي و 1479رخصــة تشــغيل رسفيــس داخــي.
تأثري الجائحة عىل قطاع النقل واملواصالت
زادت جائحــة كورونــا مــن التحديــات التــي يعــاين منهــا قطــاع
النقــل ،فالقيــود التــي وضعتهــا الحكومــة للحــد مــن انتشــار
الفــروس ،قيــدت حريــة التنقــل ،وأعاقــت قــدرة مقدمــي خدمــات
النقــل مــن الــركات واألفـراد عىل نقــل الــركاب والبضائــع ،وقلصت
مــن االســتثامرات املتوفــرة للبنيــة التحتيــة للنقــل بســبب ظهــور
أولويــات ُملحــة أخــرى كالصحــة والحاميــة االجتامعيــة .نتيجــة
لذلــك ،انخفضــت إيــرادات النقــل بشــكل كبــر ،بالتــايل تراجــع
دخــل العاملــن يف قطــاع النقــل ،وخــر العديــد منهــم وظائفهــم،
إضافــة إىل إغــاق بعــض منشــآت النقــل .تشــر البيانــات األوليــة
الصــادرة عــن الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني إىل تراجــع
القيمــة املضافــة لقطــاع النقــل والتخزيــن بنحــو  %13.4يف العــام
 2020مقارنــة مــع العــام  .2019يف مســح جديــد أعــده الجهــاز
املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني يالحظ أن املنشــآت العاملــة يف قطاع
النقــل أُغلقــت ملــا يزيــد عــى  46يومـاً خــال الفــرة املمتــدة مــن
 2020/3/5إىل  ،2020/5/31وهــذا بــدوره أدى إىل تراجــع املبيعــات
بنحــو  %60مقارنــة بالوضــع الطبيعــي 20.ت ُقــدر الخســائر املبــارشة
لقطــاع النقــل واملواصــات ج ـراء اإلغالقــات بنحــو  4ماليــن دوالر
21
أســبوعياً ،إضافــة إىل  7ماليــن دوالر كخســائر غــر مبــارشة.

 18وزارة النقل واملواصالت .2020 ،التقرير اإلحصايئ السنوي .2019
 19وزارة النقل واملواصالت .2020 ،التقرير اإلحصايئ السنوي .2019
 20الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني .2020 ،النتائــج الرئيســية ملســح أثــر جائحــة
كورونــا عــى املؤسســات االقتصاديــة خــال الفــرة (:)2020/5/31-2020/3/5
_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

تحت املجهر :األثار الصحية واالقتصادية لجائحة COVID-19
صــدر ،مؤخـرا ً ،عــن معهــد أبحــاث السياســات االقتصاديــة «مــاس»
دراســة تهــدف إىل تحديــد األرضار الصحيــة واالقتصاديــة التــي
تســببت بهــا جائحــة كورونــا يف فلســطني .كــا تعــرض الدراســة
لبعــض السياســات املمكــن تبنيهــا لتقليــص أرضار الجائحــة .ولقــد
خرجــت الدراســة بنتيجتــن رئيســيتني؛ األوىل هــي أنــه عنــد األخــذ
بعــن االعتبــار املفاضلــة املفروضــة عــى صانــع القـرار بــن األولويات
الصحيــة واألولويــات االقتصاديــة ،فــإن مــن األجــدى االهتــام
بالبــؤر املوبــوءة وليــس اإلغــاق الشــامل .والثانيــة أن الحــل الســليم
ملشــكلة املفاضلــة هــو اإلرساع بعمليــة التلقيــح ألكــر عــدد ممكــن
22
مــن الســكان ،وســنعرض يف هــذا الصنــدوق ملخص ـاً للدراســة.

املنهجية
اســتخدمت الدراســة منــوذج التــوازن العــام العشــوايئ الديناميــي
( .)DSGEوتكمــن أهميــة هــذا النمــوذج بأنــه يأخــذ بعــن
االعتبــار التفــاوت يف آثــار الجائحــة عــى األفـراد تبعـاً لخصائصهــم
الدميوغرافيــة (العمــر والجنــس) وحالتهــم الصحيــة (يصنــف كبــار
الســن واألشــخاص الذيــن يعانــون مــن مشــاكل صحيــة باملجموعــة
األكــر عرضــة للخطــر) .بالتــايل ،قامــت الدراســة بتصنيــف األفـراد
إىل  8مجموعــات حســب هــذه الخصائــص .وقــد اعتمــدت
الدراســة ،بشــكل أســايس ،عــى البيانــات الصــادرة عــن وزارة الصحة
الفلســطينية واملتعلقــة بجائحــة كورونــا 23،وبيانــات الحســابات
القوميــة الصــادرة عــن الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني.
ونظ ـرا ً لعــدم توفــر املعلومــات حــول البيانــات الصحيــة املتعلقــة
بالجائحــة بشــكل تفصيــي عــن قطــاع غــزة ،اقتــرت الدراســة عىل
دراســة أثــر الجائحــة عــى الضفــة الغربيــة .يتمثــل الهــدف الرئييس
مــن الدراســة يف فحــص اآلثــار الصحيــة واالقتصاديــة للجائحــة
باســتخدام عــدد مــن الســيناريوهات الوبائيــة والسياســاتية:
• الســيناريو األول :صدمــة وبائيــة عامــة 24،وهــي صدمــة ناتجــة
عــن أي وبــاء يهــدد صحــة جميــع الســكان بالتســاوي ،أي أن
جميــع الســكان عرضــة لخطــر الوبــاء بشــكل متســاوٍ ،وذلــك
بغــض النظــر عــن خصائصهــم الدميوغرافيــة وحالتهــم الصحيــة.
• الســيناريو الثــاين :يفــرض أ ّن جميــع الســكان عرضــة لخطــر
الوبــاء بشــكل متســاوٍ ،ولكــن يفــرض هــذا الســيناريو وجــود
تدخــل مــن طــرف الحكومــة (اســتجابة سياســية فوريــة) عــر
زيــادة االســتثامرات العامــة يف قطــاع الصحــة لدعــم القطــاع
الصحــي عــى مواجهــة انتشــار الوبــاء (زيــادة حصــة اإلنفــاق
الصحــي املبــارش مــن املوازنــة العامــة).
• الســيناريو الثالــث :صدمــة  ،COVID-19التــي يتفــاوت تأثريهــا
عــى الســكان بحســب خصائصهــم الدميوغرافيــة وحالتهــم
الصحيــة ،ال يفــرض هــذا الســيناريو تدخـاً سياســاتياً مــن طــرف
الحكومــة (مناعــة القطيــع).
22 http://www.mas.ps/files/server/202109052239571.pdf?fbclid=I_wAR3oRUFvLMBVm5uXo6C4DUXkDnY9g3VTXeVupxvg
PLGeM4pSPO7Aap9FYg
 23تــم تجميــع البيانــات خــال الفــرة املمتــدة مــا بــن شــهري آذار وآب مــن العام
 2020للمتغــرات التاليــة :عــدد الحــاالت املصابــة بالفــروس ،عــدد حــاالت
التعــايف مــن الفــروس ،وعــدد حــاالت الوفــاة نتيجــة اإلصابــة بالفــروس.
 24الصدمــة الوبائيــة هــي دالــة لبعــض مــؤرشات الوبــاء مثــل معــدل اإلصابــة،
ومعــدل الشــفاء ،ومعــدل الوفيــات ،ومعــدل إج ـراء الفحوصــات (االختبــار).
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•

•
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•

الســيناريو الرابــع :الســيناريو نفســه الســابق ،ولكــن مــع وجــود
اســتجابة سياســاتية مــن جانــب الحكومــة ،تتمثــل يف زيــادة
اإلنفــاق العــام عــى الصحــة ،لتعزيــز قــدرة النظــام الصحــي
عــى مواجهــة انتشــار الجائحــة.
الســيناريو الخامــس :يفــرض توفــر اللقــاح بالكميــات املطلوبــة
وإمكانيــة توزيعــه عــى جميــع الســكان بــدون تكلفــة.
الســيناريو الســادس :يفــرض توزيعــاً جزئيــاً للقــاح ،وإعطــاء
األولويــة يف التوزيــع لكبــار الســن واألشــخاص الذيــن يعانــون
مــن مشــاكل صحيــة.
الســيناريو الســابع :ســيناريو اإلغــاق ،يفــرض هــذا الســيناريو
أن تقــوم الحكومــة بعمــل إغــاق جــزيئ شــبيه باإلغــاق الــذي
جــرى خــال الفــرة املمتــدة مــا بــن شــهري نيســان وحزي ـران
مــن العــام .2020

ميثــل كل مــن الســيناريوهني الثــاين والرابــع ســيناريوهات االســتجابة
السياســية ملواجهــة الجائحــة ،يف حــن ميثــل الســيناريوهان الخامــس
والســادس الســيناريوهات الوقائيــة ملواجهــة الجائحــة .بعــد
محــاكاة النمــوذج لهــذه الســيناريوهات الســبعة ،قامــت الدراســة
برصــد ومقارنــة تأثــر هــذه الســيناريوهات عــى مجموعــة مــن
املــؤرشات عــى املســتوى الجــزيئ (عــى مســتوى األف ـراد) ،وهــي
عــرض العاملــة ،ورأس املــال الصحــي ( 25،)health capitalواإلنفــاق
عــى الصحــة ،ومجموعــة مــن املــؤرشات عــى املســتوى الــكيل،
وهــي اإلنفــاق الحكومــي عــى القطــاع الصحــي وعــى القطاعــات
األخــرى والناتــج املحــي اإلجــايل.

النتائج والتوصيات
توصلــت الدراســة إىل نتائــج ومعلومــات مهمــة ،التــي ميكــن أن
تقــدم دعامــة متينــة مبنيــة عــى أســاس علمــي عنــد صياغــة
التوصيــات السياســاتية لالســتجابة للجائحــة ،ســواء أكانــت عــى
مســتوى سياســات الصحــة العامــة أو السياســات االقتصاديــة ،ميكــن
اســتعراض هــذه النتائــج والتوصيــات عــى النحــو االيت:
أوالً :عنــد محــاكاة النمــوذج لــكل مــن الســيناريو األول والســيناريو
الثالــث ،أظهــرت النتائــج أن اآلثــار الوبائيــة لجائحــة COVID-19
شــبيهة اىل حــد مــا بآثــار الصدمــة الوبائيــة العامــة ،فلقــد أظهــرت
النتائــج أ ّن أكــر الفئــات عرضــة للخطــر هــم كبار الســن واألشــخاص
الذيــن يعانــون مــن مشــاكل صحيــة ،والنســاء البالغــات ،ولقــد
أظهــرت النتائــج أن إنفــاق األرس املبــارش عــى الصحــة ارتفع ،بشــكل
ملحــوظ ،نتيجــة الوبــاء العــام .وهــذا ،بــدروه ،ســوف يفاقــم مــن
األوضــاع الصعبــة لــأرس الفقــرة واملهمشــة التــي أصابهــا الوبــاء.
بالتــايل ،يجــب الرتكيــز ،بشــكل كبــر ،عــى توعيــة مختلــف الفئــات
الدميوغرافيــة واالجتامعيــة الســكانية باآلثــار املتفاوتــة للوبــاء ،ال
ســيام العــبء املــزدوج الــذي عانــت منــه الفئــات الســكانية األكــر
عرضــة للخطــر .فلقــد انخفــض رأس املــال الصحــي للفئــات األكــر
عرضــة للخطــر بنســبة  %11.8يف الســيناريو األول ،وبنســبة %11.1
يف الســيناريو الثالــث ،بينــا شــهد رأس املــال الصحــي للفئــات األقل
عرضــة للمخاطــر انخفاضـاً بنســبة  %7يف الســيناريو األول ،وبنســبة
 %3.2يف الســيناريو الثالــث .وقــد أظهــرت النتائــج ،أيضـاً ،أن اآلثــار
االقتصاديــة لــكل مــن الســيناريوهني األول والثالــث متشــابهة إىل
حــد مــا ،فلقــد أظهــرت النتائــج أن الناتــج املحــي اإلجــايل انخفــض
بنســبة  %3.4يف الســيناريو األول مقابــل انخفــاض بنســبة  %3.2يف

 25رأس املال الصحي ،يشري إىل مقياس ُم ٍ
رض للصحة العا ّمة للفرد أو السكان.

الســيناريو الثالــث ،يف حــن ارتفــع اإلنفــاق الحكومــي عــى الصحــة
بنســبة  %36.2يف الســيناريو األول مقابــل ارتفــاع بنســبة  %33.2يف
الســيناريو الثالــث ،ميكــن تفســر ذلــك مــن خــال حقيقــة أن كلتــا
الصدمتــن لهــا تأثـرات متقاربــة عــى العاملــة.
ثانيـاً :أظهــرت نتائــج محــاكاة الســيناريو الرابــع (اســتجابة سياســية)
ملواجهــة جائحــة  ،COVID-19أن زيــادة اإلنفــاق الحكومــي عــى
قطــاع الصحــة ســوف يقلــل مــن اآلثــار الســلبية للجائحــة عــى
صحــة الســكان ،وال ســيام الفئــات األكــر عرضــة للخطــر (كبــار
الســن ،األشــخاص املصابــون باألمــراض ،النســاء البالغــات) .وقــد
أظهــرت النتائــج أن العــبء اإلضــايف للنفقــات الصحيــة املبــارشة
لــأرس أقــل يف الســيناريو الرابــع مقارنــة مــع الســيناريو الثالــث
(عــدم وجــود تدخــل سياســايت) ،إذ ارتفعــت النفقــات الصحيــة
لــأرسة  %110.8يف الســيناريو الرابــع مقارنــة مــع  %141.6يف
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 معــن بحــد ذاتــه .هــذا التوجــه يصطــدم
بعقبــة كبــرة متمثلــة يف محدوديــة الحكومــة الفلســطينية عــى
زيــادة اإلنفــاق الحكومــي بســبب عــدم قدرتهــا عــى زيــادة
إيراداتهــا العامــة بنحــو يــوازي الزيــادة املطلوبــة يف اإلنفــاق العــام.
مــن جانــب آخــر ،إعــادة تخصيــص املــوارد الحكوميــة رمبــا غــر
ٍ
كاف لتعــايف االقتصــاد مــن اآلثــار املدمــرة للجائحــة ،هــذا االنطبــاع
يقــود اىل أهميــة انتهــاج اســتجابة سياســاتية شــاملة وعــدم انتهــاج
سياســة مخصصــة لدعــم قطــاع معــن بحــد ذاتــه ،ولكــن هــذا،
بطبيعــة الحــال ،وكــا أرشنــا ســابقاً ،يعتمــد ،بشــكل رئيــي ،عــى
مــدى قــدرة الحكومــة عــى توســيع ميزانيتهــا ملواجهــة الجائحــة
وتبعاتهــا ،وذلــك بغــرض حاميــة الفئــات األكــر تــررا ً ،ودعــم
األنشــطة االقتصاديــة التــي تــررت أكــر مــن غريهــا.
ثالثـاً :يف ظــل االنتشــار الواســع لفــروس  COVID-19أواخــر نهايــة
العــام ( 2020تاريــخ إعــداد الدراســة) ،وارتفــاع عــدد اإلصابــات
اليوميــة ،وحــاالت الوفــاة الناتجــة عــن اإلصابــة بالفــروس ،يتبــادر
اىل األذهــان انتهــاج الحكومــة الفلســطينية إعــادة فــرض اإلغــاق
الشــامل ملواجهــة الجائحــة ،وقــد أخــذت الدراســة هــذا التســاؤل يف
الحســبان عنــد افـراض الســيناريو الســابع ،وعنــد محــاكاة النمــوذج
لهــذا الســيناريو (ســيناريو اإلغــاق) ومقارنــة نتائجــه مع الســيناريو
الثالــث (عــدم اتخــاذ أي إجــراء) ،أظهــرت النتائــج أن ســيناريو
فــرض اإلغــاق يبــدو خيــارا ً مفيــدا ً أكــر مــن عــدم ات ّخــاذ أي إجـراء،
فلقــد أظهــرت النتائــج أن الناتــج املحــي اإلجــايل انخفــض بنســبة
 %2يف ظــل ســيناريو اإلغــاق مقارنــة مــع انخفــاض بنســبة  %3يف
ظــل ســيناريو عــدم اتخــاذ أي إجـراء ،وهــذا يعــود ،بشــكل رئيــي،
إىل انخفــاض عــرض العاملــة يف ســيناريو اإلغــاق بشــكل أكــر مــن
انخفــاض عــرض العاملــة يف ســيناريو عــدم اتخــاذ أي إجـراء .وعــى
الرغــم مــن أن فــرض اإلغــاق لفــرة زمنيــة طويلــة مــن شــأنه أن
يحــد مــن انتشــار الفــروس ،فإنــه يحمــل عواقــب وخيمــة عــى
االقتصــاد ،بالتــايل ال يبــدو خيــار فــرض اإلغــاق خيــارا ً سياســاتياً
ناجع ـاً ،هــذا بــدوره يســتدعي البحــث عــن إج ـراءات بديلــة أكــر
منطقيــة يف املوازنــة مــا بــن صحــة املواطنــن وتقليــل الخســائر
االقتصاديــة ،وذلــك مــن خــال انتهــاج إجـراءات أقــل تكلفــة ميكــن
تحملهــا .وبهــذا الخصــوص ،تــويص الدراســة باســتخدام بيانــات
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عــدد حــاالت اإلصابــات اليومية/الجديــدة املســجلة ،وذلــك مــن
أجــل تحديــد ورســم وعــزل بــؤر العــدوى ،بــدالً مــن فــرض إغــاق
شــامل.
رابعــاً :دعمــت النتائــج تفضيــل االســتجابة السياســاتية لدعــم
القطــاع الصحــي (الســيناريو الرابــع) عــى فــرض اإلغــاق الشــامل
(الســيناريو الســابع) ،إذ أظهــرت النتائــج أنــه ال اختــاف بــن
االســتجابة السياســاتية التــي تســتهدف القطــاع الصحــي وسياســة
اإلغــاق مــن حيــث التأثــر الوقــايئ الشــامل عــى صحــة األفــراد
(تراجــع كيل يف رأس املــال الصحــي بنحــو  %5.6يف ظــل ســيناريو
االســتجابة السياســاتية مقارنــة مــع تراجــع بنســبة  %4.2يف ظــل
فــرض اإلغــاق الشــامل) ،يف حــن أن فــرض اإلغــاق ســيحمي،
بشــكل خــاص ،الفئــات األكــر عرضــة للخطــر (تراجــع رأس املــال
الصحــي بنحــو  %6.3يف ظــل ســيناريو اإلغــاق مقارنــة مــع %8.3
يف ظــل ســيناريو تنفيــذ اســتجابة سياســاتية) .تشــر هــذه النتيجــة
إىل أهميــة األخــذ بعــن االعتبــار التفــاوت يف التأثــرات الناجمــة
عــن تنفيــذ هــذه اإلجــراءات الوقائيــة عــى الفئــات االجتامعيــة
واالقتصاديــة املختلفــة مــن الســكان ،فعــى الرغــم مــن أن الجائحــة
ال متيــز بــن الغنــي والفقــر ،فــإن العواقــب ميكــن أن تتفــاوت إىل
حــد كبــر ،وبخاصــة لــدى الفئــات ذات الدخــل املتــدين التــي ال
تتمتــع بغطــاء حاميــة.
خامسـاً :عنــد محــاكاة النمــوذج لســيناريو اإلغــاق ،أظهــرت النتائج
أن سياســة اإلغــاق تواكبهــا زيــادة ضئيلــة يف اإلنفــاق الحكومي عىل
القطــاع الصحــي (بنســبة  ،)%3.4مقابــل انخفــاض بنســبة %23.5
يف اإلنفــاق الحكومــي عــى القطاعــات األخــرى ،هــذه النتيجة تشــر
إىل أن فــرض اإلغــاق الشــامل مــن شــأنه أن يخفــض مــن نفقــات
الحكومــة الالزمــة ملواجهــة الجائحــة ،إذ إن اإلغــاق الشــامل ســيحد
مــن إمكانيــة انتشــار الجائحــة عــى نحــو أوســع ،بالتــايل فــإن هــذا
ســيجنب الحكومــة نفقــات أكــر ملواجهــة الجائحــة.
سادســاً :أظهــرت نتائــج محــاكاة الســيناريوهات الوقائيــة اآلثــار
اإليجابيــة لتوزيــع اللقــاح عــى املــؤرشات الجزئيــة والكليــة
كــا يظهــر يف الجــدول  ،1وكــا أظهــرت النتائــج اآلثــار الصحيــة
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
توفــر وقايــة فعالــة وآمنــة ضــد  .COVID-19وبــا شــك ،ســيضع
توفــر اللقــاح حــدا ً للنقــاش الدائــر لــدى صانــع السياســات حــول
إعطــاء أولويــة لوضــع سياســات إلنقــاذ األرواح ،أم إعطــاء األولويــة
لسياســات إنقــاذ االقتصــاد.

جدول  :1اآلثار االقتصادية والوبائية لجائحة  COVID-19يف ظل
توزيع اللقاح بشكل كامل وبشكل جزيئ عىل املؤرشات الجزئية والكلية
توزيع اللقاح توزيع اللقاح
املؤرش
بشكل كامل بشكل جزيئ
املؤرشات الجزئية
1.5
5.4
عرض العاملة
0.8
2.7
رأس املال الصحي
-4.0
-18.8
اإلنفاق املبارش لألرس عىل الصحة
املؤرشات الكلية
-0.4
-1.0
اإلنفاق الحكومي عىل الصحة
4.6
16.1
اإلنفاق الحكومي عىل القطاعات األخرى
0.4
1.3
الناتج املحيل اإلجاميل

يف الختــام ،ويف ظــل الوضــع الحــايل للجائحــة يف البــاد ،وتصنيفــه
مــن متوســط إىل مرتفــع الخطــورة ،وقياس ـاً باملــوارد املتاحــة ،فــإن
املوازنــة مــا بــن الصحــة واالقتصــاد تبــدو أم ـرا ً مســتبعدا ً يف ظــل
غيــاب الخطــط الفعالــة املرهونــة برسعــة وكفــاءة الحصــول عــى
اللقــاح وتوزيعــه .وبالتــايل ،فــإن السياســة األنســب هــي االســتجابة
للسياســة التــي تســتهدف بــؤر العــدوى وليــس جميــع الســكان
دون متييــز إىل حــن توفــر اللقــاح بشــكل كامــل.
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 -2سوق العمل

26

مــا زالــت أوضــاع ســوق العمــل الفلســطيني تعكــس تطــورات
جائحــة كورونــا ومــا اســتدعته مــن إج ـراءات وقائيــة قلصــت مــن
حجــم النشــاط يف معظــم القطاعــات االقتصاديــة ،بينــا حفــزت
العمــل يف القطاعــات القليلــة التــي يســهم نشــاطها يف مكافحــة
الوبــاء ،ويف العمــل عــى تأمــن الحاجــات الرضوريــة للحيــاة.

شكل  :1-2عدد السكان والقوة البرشية وعدد العاملني يف فلسطني
يف العام ( 2020ألف شخص)
ﻋدد اﻟﺴﻛﺎن
5,101

اﻟﻘوة اﻟﺒﺸرﯿﺔ
3,153

إحصائيات سوق العمل
بلــغ عــدد ســكان فلســطني يف العــام  2020حــوايل  5.1مليــون فــرد،
أمــا القــوة البرشيــة فقــد بلغــت  3.1مليــون نســمة 27،بينــا بلغــت
القــوة العاملــة حــوايل  1.3مليــون 28.ولقــد شــهدت األخــرة انخفاض ـاً
بنحــو  66( %5ألــف شــخص) مقارنــة مــع العــام  .2019ويعــود هــذا
االنخفــاض يف حجــم القــوة العاملــة إىل اإلجــراءات التقييديــة عــى
العمــل والحركــة مــن قبــل الحكومــة الفلســطينية التــي فرضــت بــدءا ً
مــن شــهر آذار مــن العــام  2020مــن أجــل مواجهــة جائحــة كورونــا،
والحــد مــن انتشــارها .وقــد انعكــس هــذا االنخفــاض ســلباً عــى نســبة
املشــاركة يف القــوى العاملــة (نســبة القــوة العاملــة إىل القــوة البرشيــة)
يف العــام  ،2020إذ بلغــت نحــو  %41يف العــام  ،2020بانخفــاض قــدره
 3.4نقــاط مئويــة عــن العــام  .2019يقــدم الشــكل  2-1األرقــام
الدقيقــة ألعــداد الســكان والقــوة البرشيــة والعاملــن يف العــام .2020

تطور توزيع العامل عىل املستوى الربعي

تــوزع العاملــون يف الربــع الرابــع مــن العــام  2020حســب مــكان
العمــل بــن  %63يف الضفــة الغربيــة ،و  %22يف قطــاع غــزة ،و
 %15يف إرسائيــل واملســتعمرات (نحــو  142ألــف عامــل %21 ،
منهــم ال يحملــون تصاريــح عمــل) .أ ّمــا بالنســبة لتوزيــع العاملــن
حســب قطــاع العمــل يف الربــع الرابــع مــن العــام  ،2020فــكان
عــى النحــو التــايل %21 :يف القطــاع العــام  %62يف القطــاع الخــاص،
29
وحــوايل  %17يف القطاعــات األخــرى وإرسائيــل واملســتعمرات.
تركــز العاملــون يف الضفــة الغربيــة يف القطــاع الخــاص بنســبة %64
مــن إجــايل العاملــن ( %54يف قطــاع غــزة) ،مقابــل  %15للقطــاع
العــام ( %39يف قطــاع غــزة) (انظــر الشــكل .)2-2
عــى مســتوى األنشــطة االقتصاديــة ،شــهد عــدد العاملــن يف الســوق
املحــي ارتفاعـاً يف األنشــطة االقتصاديــة كافــة خــال الربــع الرابــع مــن
العــام  2020مقارنــة مــع الربــع الســابق ،باســتثناء نشــاط التجــارة
واملطاعــم والفنــادق .إذ ارتفــع عــدد العاملــن يف نشــاط النقــل
والتخزيــن واالتصــاالت بنســبة  ،%24ويف نشــاط الصناعــة ونشــاط

26
27
28
29

الجهــاز املركــزي لالحصــاء الفلســطيني .2021 ،مســح القــوى العاملــة الفلســطينية،
رام اللــه -فلســطني.
القــوة البرشيــة حســب تعريــف الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني تشــمل
جميــع األف ـراد الذيــن تزيــد أعامرهــم عــى  15ســنة.
القوة العاملة تشمل عدد العاملني والعاطلني عن العمل الذين يبحثون عن عمل.
القطاعات األخرى تشمل املؤسسات األهلية ،واملؤسسات غري الهادفة للربح.

ﻋدد اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن
956

شكل  :2-2التوزيع النسبي للعاملني حسب مكان العمل وحسب
القطاع يف الربع الرابع من العام ( 2020نسبة مئوية)%
إﺴراﺌﯿل واﻟﻤﺴﺘﻌﻤرات،

100
ﻏﯿرﻫﺎ% 17 ،

% 15

ﻗطﺎع ﻏزة% 22 ،

80
60
ﻗطﺎع ﺨﺎص% 62 ،
40

Axis Title

شــهد عــدد العاملــن يف فلســطني ارتفاعــاً بنحــو ( %6حــوايل 60
ألــف عامــل) بــن الربعــن الثالــث والرابــع مــن العــام ،2020
وتولــد هــذا االرتفــاع بشــكل رئيــي نتيجــة ارتفــاع عــدد العاملــن
يف الســوق املحــي مبقــدار  53ألــف عامــل (بنســبة  ،)%7وعــدد
العاملــن يف إرسائيــل واملســتعمرات مبقــدار  7.2ألــف عامل (بنســبة
 )%5ليصــل اىل  599ألــف نهايــة الربــع الرابــع .2020

اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ
1,291

اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐرﺒﯿﺔ% 63 ،
20
ﻗطﺎع ﻋﺎم% 21 ،
0
ﺤﺴب اﻟﻤﻨطﻘﺔ

Axis Title

ﺤﺴب اﻟﻘطﺎع

التشــييد والبنــاء بنســبة  %16لــكل منهــا ،ويف كل مــن نشــاط الزراعة،
ونشــاط الخدمــات ،بنســبة  ،%7و  %4عــى الرتتيــب .بينــا انخفــض
عــدد العاملــن يف نشــاط التجــارة والفنــادق واملطاعــم بنســبة .%3
يظهــر الجــدول  2-1أ ّن هنــاك تباينـاً يف التوزيــع النســبي للعاملــن
يف األنشــطة املختلفــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،حيــث ترتفع
نســبة التشــغيل يف الصناعــة واملحاجــر يف الضفــة الغربيــة ( %15يف
الضفــة الغربيــة ،مقابــل  %8يف قطــاع غــزة) ،يقابلــه ارتفــاع نســبة
التشــغيل يف قطــاع الخدمــات يف قطــاع غــزة ( %55يف قطــاع غــزة،
مقابــل  %36يف الضفــة الغربيــة) .كــا تشــر األرقــام إىل التــدين
الكبــر يف نســبة العاملــن يف البنــاء والتشــييد يف قطــاع غــزة %4
فقــط) ،وهــذا يعــود إىل الحصــار املشــدد الــذي تفرضــه إرسائيــل
عــى دخــول مــواد البنــاء إىل القطــاع (انظــر الصنــدوق املتعلــق
بالقيــود التــي تفرضهــا ســلطات االحتــال اإلرسائيــي عــى اســترياد
املــواد ثنائيــة االســتخدام يف العــدد  57مــن املراقــب االقتصــادي
الربعــي).
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جدول  :1-2التوزيع النسبي للعاملني يف فلسطني حسب التوزيع الجغرايف والنشاط االقتصادي
يف الربع الرابع من العام ( 2020نسبة مئوية )%
النشاط االقتصادي
الزراعة والصيد والحراجة
محاجر وصناعة تحويلية
البناء والتشييد
التجارة واملطاعم والفنادق
النقل والتخزين واالتصاالت
خدمات وغريها
املجموع

فلسطني (ال يشمل العاملني يف
إرسائيل واملستعمرات
قطاع غزة
الضفة الغربية
إرسائيل واملستعمرات)
الربع الثالث الربع الرابع الربع الثالث الربع الرابع الربع الثالث الربع الرابع الربع الثالث الربع الرابع
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
6
6
7
5
8
4
6
7
13
12
16
14
8
5
15
15
12
11
59
57
4
3
14
14
21
23
11
15
17
21
23
24
7
6
2
2
8
8
6
6
41
42
5
7
55
59
36
34
100
100
100
100
100
100
100
100

أمــا توزيــع العاملــن حســب الحالــة العمليــة ،فنالحــظ ارتفاعـاً كبريا ً يف
عــدد العاملــن الذيــن يعملــون بأجــر ومبقــدار  74ألــف عامــل ()%11
بــن الربعــن الثالــث والرابــع مــن العــام  ،2020بينــا انخفــض عــدد
العاملــن كأعضــاء أرسة بــدون أجــر مبقــدار ( %8مــن  38إىل  35ألــف
عامــل) بــن الربعــن الثالــث والرابــع مــن العــام  ،2020كــا شــهد
عــدد العاملــن لحســابهم الخــاص (صاحــب عمــل ويعمــل لحســابه)
انخفاضـاً مبقــدار  11( %5ألــف عامــل) خــال الفــرة نفســها.

تطور توزيع العامل عىل املستوى السنوي
أثــرت جائحــة كورونــا ،بشــكل ملمــوس ،عــى عــدد العاملــن
الفلســطينيني خــال العــام  956( 2020ألــف عامــل) فلقــد انخفــض
عددهــم بنســبة  %5مقارنــة بالعــام  1,013( 2019ألــف عامــل).
تــوزع انخفــاض العاملــة بــن  47ألــف عامــل يف الســوق املحــي
(انخفــاض بنســبة  %2يف الضفــة الغربيــة ،و  %13يف قطــاع غــزة)،
و 8آالف عامــل يف إرسائيــل واملســتعمرات.
أمــا حســب الحالــة العمليــة للعاملــن ،فقــد شــهد عــدد العاملــن
بأجــر يف العــام  ،2020انخفاضـاً مبقــدار 32ألــف عامل (بنســبة )%8
مقارنــة بالعــام  ،2019كــا شــهد عــدد العاملــن لحســابهم الخــاص

(صاحــب عمــل ويعمــل لحســابه) انخفاضـاً مبقــدار  23ألــف عامــل
(بنســبة  )%10خــال الفــرة ذاتهــا .وبشــكل عــام ،فــإن انخفــاض
عــدد العاملــن الذيــن يعملــون لحســابهم الخــاص ،وبخاصــة لــدى
فئــة الشــباب ،يشــر بوضــوح إىل مــدى تأثــر جائحــة كورونــا عــى
البيئــة االســتثامرية وعــى املشــاريع الصغــرة واملتناهيــة الصغــر
واألنشــطة الرياديــة ،وبخاصــة تلــك التــي تــدار مــن قبــل الشــباب.

تطور البطالة يف فلسطني عىل املستوى الربعي
شــهد معــدل البطالــة يف فلســطني خــال الربــع الرابــع مــن العــام
 2020انخفاضــاً ملحوظــاً مبقــدار  4.9نقطــة مئويــة مقارنــة مــع
الربــع الثالــث مــن العــام  ،2020ليصــل إىل ( %23.4انظــر الجــدول
 .)2-2ويعــزى هــذا االنخفــاض يف معــدل البطالــة إىل ارتفــاع عــدد
العاملــن مبقــدار  60ألــف عامــل مــا بــن الربعــن املتالحقــن ،مــع
ثبــات نســبة املشــاركة يف ســوق العمــل خــال الربــع الرابــع مــن
العــام  2020عنــد مســتواها نفســه يف الربــع الســابق والبالغــة نحــو
 .%41ومــن املالحــظ وجــود بعــض التبايــن يف معــدالت البطالــة
يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،فانخفضــت يف الضفــة
الغربيــة مبقــدار  3.6نقــاط مئويــة ،ويف قطــاع غــزة مبقــدار 5.5
نقــاط مئويــة (انظــر الجــدول .)2-2

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

قطاع غزة

فلسطني

ذكور
إناث
املجموع
ذكور
إناث
املجموع
ذكور
إناث
املجموع

الربع الرابع 2019
10.6
25.9
13.3
39.0
66.4
45.1
20.3
42.3
24.6

الربع الثالث  2020الربع الرابع 2020
12.0
15.8
27.4
30.8
14.9
18.5
39.0
44.4
60.4
65.0
43.1
48.6
20.1
25.0
37.4
43.0
23.4
28.3

2019
12.1
25.8
14.6
39.6
63.7
45.1
21.4
41.2
25.3

2020
13.0
27.2
15.7
42.1
63.6
46.6
22.4
40.3
25.9

مالحظــة :أرقــام الجــدول مبنيــة وفــق التعريــف الجديــد للبطالــة الــذي وضعــه الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني ،بالتعــاون مــع منظمــة العمــل الدوليــة.
وينــص التعريــف الضيــق الجديــد عــى أ ّن البطالــة تشــمل فقــط األشــخاص الذيــن مل يعملــوا خــال فــرة اإلســناد ،وبحثــوا بشــكل جــدي وكانــوا مســتعدين وقادريــن
عــى العمــل .وتبعـاً لهــذا ،تــم اســتثناء املحبطــن مــن البحــث عــن عمــل (الذيــن مل يســعوا إىل العمــل خــال فــرة اإلســناد) مــن حســاب البطالــة.
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تطور البطالة يف فلسطني عىل املستوى السنوي

ر20 ، 4

ر20 ، 3

ر20 ، 2

ر20 ، 1

ر19 ، 4

ر19 ، 3

ر19 ، 2

ر19 ، 1

ر18 ، 4

ر18 ، 3

ر18 ، 2

ر18 ، 1

ر17 ، 4

ر17 ، 3

ر17 ، 2

 30راجــع الصنــدوق عــن «مســح انتقــال الشــباب مــن التعليــم إىل ســوق العمــل» يف
العــدد  47مــن أجــل معلومــات أكــر عــن بطالــة الشــباب.
 31مــن أجــل معلومــات أكــر ،راجع الصنــدوق «اإلنــاث يف ســوق العمل الفلســطيني:
ملــاذا مشــاركتهن متدنيــة وبطالتهــن أعــى؟» يف العــدد .51

ر17 ، 1

	• تنخفــض البطالــة يف فلســطني مــع ارتفــاع نســب التعليــم يف
أوســاط الذكــور ،بعكــس اإلنــاث ،إذ بلــغ معــدل البطالــة لــدى
الذكــور الحاصلــن عــى تعليــم ابتــدايئ نحــو  ،%24.5مقابــل
نحــو  %19.6للذكــور الحاصلــن عــى تعليــم دبلــوم متوســط
فأعــى ،بينــا بلــغ معــدل البطالــة لــدى اإلنــاث الحاصــات عــى
تعليــم ابتــدايئ نحــو  %5.2مقابــل نحــو  %45.6للحاصــات عــى
دبلــوم متوســط فأعــى .وهــذا يعــود أساسـاً إىل االرتفــاع الكبــر
يف نســبة مشــاركة اإلنــاث املتعلــات يف ســوق العمــل مقارنــة
بالذكــور (راجــع الصنــدوق رقــم  1يف العــدد  53مــن املراقــب،
الــذي يوضــح أ ّن ارتفــاع بطالــة اإلنــاث املتعلــات مقارنــة بغــر
املتعلــات ليــس بســبب تعليمهــن ،ولكــن بســبب االرتفــاع
الكبــر يف نســبة مشــاركتهن يف ســوق العمــل).

ارتفــع متوســط األجــر اليومــي للعاملــن كافــة ،مبقــدار  1.9شــيكل
بــن الربعــن الرابــع ( 139.0شــيكالً/يوم) والثالــث ( 137.1شــيكل/
يــوم) للعــام  ،2020وجــاء هــذا االرتفــاع نتيجــة ارتفاع متوســط أجر
العاملــن يف إرسائيــل واملســتعمرات مبقــدار  6.6شــيكل ،وارتفــاع
متوســط األجــر اليومــي يف قطــاع غــزة مبقــدار  6.1شــيكل ،وارتفــاع
متوســط أجــر العاملــن يف الضفــة الغربيــة مبقــدار  2.3شــيكل.
جدول  :3-2متوسط ووسيط األجر اليومي بالشيكل للمستخدمني
معلومي األجر يف فلسطني (الربع الرابع للعام ( )2020شيكل)
مكان العمل
الضفة الغربية
قطاع غزة
إرسائيل واملستعمرات
املجموع

متوسط األجر اليومي
123.5
65.6
260.8
139.0

األجر الوسيط اليومي
115.4
46.2
250.0
115.4

تطور األجور عىل املستوى السنوي
ارتفــع متوســط األجــر اليومــي يف العــام  2020مبقــدار 4.1شــيكل
مقارنــة بالعــام  ،2019ليصــل إىل  132.7شــيكل .وجــاء هــذا
االرتفــاع نتيجــة ارتفــاع متوســط أجــر العاملــن يف الضفــة الغربيــة
مبقــدار  2.7شــيكل ،ويف قطــاع غــزة مبقــدار  0.1شــيكل ،ويف إرسائيل
واملســتعمرات مبقــدار  4.1شــيكل ،كــا ارتفــع األجــر الوســيط يف
فلســطني مــن  103.8شــيكل إىل  115.4شــيكل بــن العامــن .يخفــي
متوســط األجــر يف فلســطني خــال العــام  2020بعــض التباينــات
الكبــرة ،وبخاصــة مــا بــن متوســط أجــر العاملــن يف الضفــة
الغربيــة وقطــاع غــزة ،ومــا بــن متوســط أجــر العاملــن يف الضفــة
الغربيــة وقطــاع غــزة والعاملــن يف إرسائيــل واملســتعمرات .فتُشــر
األرقــام يف الجــدول  4-2إىل أن متوســط أجــر العاملــن اليومــي يف
إرسائيــل واملســتعمرات ( 258.5شــيكالً) أكــر مــن ضعــف متوســط
أجــر العاملــن يف الضفــة الغربيــة ( 121.9شــيكالً) ،وأربعــة أضعــاف
أجــر العاملــن يف قطــاع غــزة ( 61.4شــيكالً) ،كــا بلــغ متوســط

ر16 ، 4

	•معــدل البطالــة لــدى اإلنــاث أكــر منــه لــدى الذكــور ،ويعــود
هــذا إىل محدوديــة عــدد القطاعــات االقتصاديــة املفتوحــة أمــام
تشــغيل اإلنــاث مقارنــة بالذكــور ،إذ يرتكــز تشــغيل اإلنــاث يف
31
فلســطني يف قطــاع الخدمــات ،وبنســبة .%73.6

تطور األجور عىل املستوى الربعي

ر16 ، 3

	•تركــزت البطالــة ،بشــكل خــاص ،بــن الشــباب ،إذ بلــغ معدلهــا
يف الفئــة التــي تـراوح أعامرهــم بــن  24-15ســنة نحــو ،%42.1
كــا بلغــت  %32.4بــن الفئــة التــي تـراوح أعامرهم بــن34-25
ســنة ،وهــذا يشــر ،أيضـاً ،إىل أ ّن نســبة كبــرة مــن العاطلــن عــن
30
العمــل هــم مــن الداخلــن الجــدد إىل ســوق العمــل.

اﻷﺠر اﻟوﺴﯿط

ر16 ، 2

هنــا نســلط الضــوء عــى أبــرز خصائــص البطالــة يف فلســطني يف
العــام :2020

ﻤﺘوﺴط اﻷﺠ

ر16 ، 1

شــهد معــدل البطالــة يف فلســطني يف العــام  2020ارتفاع ـاً طفيف ـاً
مبقــدار  0.6نقطــة مئويــة مقارنــة مــع العــام  ،2019ليصــل إىل
( %25.9انظــر الجــدول  .)2-2إن االرتفــاع الطفيــف يف معــدالت
البطالــة ،عــى الرغــم مــن تأث ـرات جائحــة كورونــا عــى مجمــل
االقتصــاد خــال العــام  ،2020يخالــف غالبيــة األرقــام والتوقعــات
املحليــة والدوليــة التــي صــدرت عــن الجهــات الرســمية ومراكــز
األبحــاث .هــذا التناقــض مــن املمكــن تفســره باالنخفــاض الكبــر
يف نســبة املشــاركة يف القــوى العاملــة يف فلســطني ( %41يف العــام
 ،2020مقارنــة مــع  %44يف العــام )2019؛ أي إن عــددا ً كب ـرا ً مــن
الذيــن فقــدوا وظائفهــم خــال عــام الجائحــة قــد توجهــوا إىل
خــارج ســوق العمــل؛ إمــا بســبب القيــود عــى الحركــة والتنقــل
املرافقــة لحالــة اإلغــاق التــي فرضتهــا الحكومــة الفلســطينية للحــد
مــن انتشــار الجائحــة ،وإمــا بســبب شــعور جــزء منهــم ،وبخاصــة
الخريجــن الجــدد والشــباب ،بعــدم جــدوى البحــث عــن فــرص
بســبب إغــاق معظــم املنشــآت االقتصاديــة.

شكل  :3-2متوسط ووسيط األجر اليومي للمستخدمني معلومي
األجر يف فلسطني (شيكل)
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جدول  :4-2متوسط ووسيط األجر اليومي بالشيكل للمستخدمني معلومي األجر يف فلسطني
(( )2020-2019شيكل)
مكان العمل
الضفة الغربية
قطاع غزة
إرسائيل واملستعمرات
املجموع

2020
2019
متوسط األجر اليومي األجر الوسيط اليومي متوسط األجر اليومي األجر الوسيط اليومي
107.7
121.9
100.0
118.9
40.0
61.6
40.0
61.2
250.0
257.9
250.0
254.4
115.4
132.7
103.8
128.6

األجــور يف قطــاع غــزة حــوايل نصــف مســتواه يف الضفــة الغربيــة.
كــا تتســع الفجــوة أكــر عنــد أخــذ األجــر الوســيط عوض ـاً عــن
املتوســط (انظــر الجــدول .)4-2

الحــد األدىن لألجــور بــن الربعــن الثالــث والرابــع
مــن العــام 2020
يبلــغ مســتوى الحــد األدىن لألجــر الشــهري يف فلســطني نحــو 1,450
شــيكالً .تشــر األرقــام الصــادرة عــن الجهــاز املركــزي لإلحصــاء
الفلســطيني للربــع الرابــع مــن العــام  2020إىل أ ّن %23.3( %24
بــن اإلنــاث %26.7 ،بــن الذكــور) مــن العاملــن يف فلســطني
يتقاضــون أج ـرا ً شــهرياً أقــل مــن الحــد األدىن لألجــور ،حيــث بلــغ
متوســط األجــر  750شــيكالً ،يف حــن بلغــت نســبة الذيــن يتقاضــون

أج ـرا ً شــهرياً أقــل مــن الحــد األدىن لألجــور يف الربــع الثالــث مــن
العــام  2020نحــو  ،%26.2ومبتوســط أجــر بلــغ  747شــيكالً.

الحد األدىن لألجور بني العامني  2019و2020
انخفضــت نســبة املســتخدمني بأجــر الذيــن يتقاضــون أقــل مــن
الحــد األدىن لألجــور مــن نحــو  %30نهايــة العــام  2019إىل نحــو
 %26نهايــة العــام  ،2020وقــد بلــغ متوســط األجــر الشــهري الــذي
يتقاضــاه هــؤالء نحــو  741شــيكالً يف العــام  2020مقارنــة مــع 753
شــيكالً يف العــام .2019
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 -3املالية العامة

32

اســتمر التأثــر الســلبي لجائحــة كورونــا عــى االقتصــاد الفلســطيني طــوال
الربــع الرابــع مــن العــام  .2020ولقــد شــهدت نهايــة هــذا الربــع عــودة
إرسائيــل إىل دفــع أمــوال املقاصــة ،مــا ســاهم يف تعزيــز قــدرة الحكومــة
عــى دفــع كامــل فاتــورة األجــور والرواتــب لشــهور الربــع ،كــا
متكنــت الحكومــة ،أيض ـاً ،مــن دفــع متأخ ـرات رواتــب املوظفــن
التــي مل تدفــع خــال األشــهر الســابقة مــن العــام .وفيــا يــي
نســتعرض اهــم تطــورات اوضــاع املاليــة العامــة والديــن العــام
الحكومــي مقارنــة بالربــع الســابق مــن العــام  ،2020ومــن الربــع
املناظــر مــن العــام .2019

1,000

اإليرادات العامة

0

الربــع الرابــع :تســلمت الســلطة الوطنيــة مــن الحكومــة اإلرسائيليــة
مبلــغ قــارب  4.7مليــار شــيكل مــن أمــوال املقاصــة يف هــذا الربــع ،علـاً
أنــه مل يتــم اســتالم أيــة مبالــغ مــن أمــوال املقاصــة املســتحقة خــال
الربــع الســابق .ومــن املعــروف أن إيـرادات املقاصــة تشــكل مــا يقــارب
ثلثــي اإليـرادات العامــة للميزانيــة الفلســطينية .كــا شــهد هــذا الربــع
ارتفــاع إي ـرادات الجبايــة املحليــة بنســبة  ،%15و  ،%13مقارنــة بالربــع
الســابق ،واملناظــر ،عــى الرتتيــب ،لتبلــغ حــوايل  1.2مليــار شــيكل.
ويعــود ســبب هــذا االرتفــاع إىل اســتمرار تخفيــف اإلجـراءات الحكوميــة
الخاصــة مبواجهــة جائحــة كورونــا خــال الربــع الرابــع ،وانتهــاج سياســة
اإلغــاق الجــزيئ بــدالً مــن اإلغــاق التــام ،وهــو مــا ســاهم يف عــودة
جزئيــة للنشــاط االقتصــادي (انظــر الشــكل  .)1-3أمــا املنــح واملســاعدات
الخارجيــة ،فقــد اســتمرت باالنخفــاض خــال هــذا الربــع ،لتشــهد تراجعـاً
بنحــو  ،%27و  ،%29مقارنــة بالربــع الســابق واملناظــر ،عــى الرتتيــب،
لتبلــغ حــوايل  0.3مليــار شــيكل (انظــر الجــدول .)2-3
باملحصلــة ارتفــع صــايف اإليـرادات العامــة واملنــح املتحصلــة خــال
الربــع الرابــع مبــا يقــارب  5أضعــاف قيمتــه يف الربــع الســابق،
ليصــل إىل  6.1مليــار شــيكل ،مقارنــة بحــوايل  1.3مليــار شــيكل
خــال الربــع الســابق ،وحــوايل  4.3مليــار شــيكل خــال الربــع
املناظــر 33.وقــد شــكلت هــذه اإلي ـرادات نحــو  %92مــن اإلنفــاق

شكل  :1-3هيكل اإليرادات العامة (مليون شيكل)
5,000
4,000
3,000
2,000

ﻤﺘﺤﺼﻼت ﻤﺨﺼﺼﺔ

ﻏﯿر ﻀرﯿﺒﯿﺔ

ر2020 ، 4

ﻀرﯿﺒﯿﺔ
ر2020 ، 3

اﻟﻤﻘﺎﺼﺔ
ر2019 ، 4

العــام الفعــي خــال هــذا الربــع مقارنــة بنحــو  %51و  %89خــال
الربــع الســابق واملناظــر عــى الرتتيــب .وبلغــت هــذه النســبة نحــو
 %98مــن اإلنفــاق العــام املســتحق عــى الحكومــة خــال هــذا
الربــع (أســاس االلتـزام) ،مقارنــة بنحــو  %33خــال الربــع الســابق.
املقارنــة الســنوية :اســتقر صــايف اإلي ـرادات العامــة واملنــح ،خــال العــام
 2020عنــد مســتوى العــام الســابق تقريبـاً) ارتفــاع بنســبة بســيطة بنحــو
 ،)%1ليبلــغ حــوايل  13.6مليــار شــيكل .فقــد ارتفعــت إيـرادات املقاصــة
بنحــو  ،%2مقارنــة بالعــام الســابق ،لتبلــغ حــوايل  8مليــارات شــيكل ،مقابل
تراجــع إيـرادات الجبايــة املحليــة بنحــو  %5مقارنــة بالعــام الســابق ،لتصــل
إىل مــا يقــارب  4.1مليــار شــيكل ،جـراء تراجــع اإليـرادات الرضيبيــة بنســبة
 ،%8لتبلــغ  2.5مليــار شــيكل ،فيــا اســتقرت اإليــرادات غــر الرضيبيــة
تقريبــاً عنــد مســتوى العــام الســابق (انخفــاض طفيــف بنحــو ،)%0.1
لتبلــغ حــوايل  1.3مليــار شــيكل ،كذلــك اســتقرت التحصيــات املخصصــة
عنــد حــوايل  0.3مليــار شــيكل .وقــد تراجعــت املنــح واملســاعدات
الخارجيــة عــى أســاس ســنوي ،بنحــو  %4مقارنــة بالعــام الســابق ،لتصــل
إىل  1.7مليــار شــيكل.

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

2020
2019
البيان
الربع األول* الربع الثاين الربع الثالث الربع الرابع الربع األول الربع الثاين
544.3
246.1
292.4
517.5
368.1
598.4
دعم للموازنة
21.3
111.1
107.3
278.7
94
396.3
منح عربية
523
135
185.1
238.8
274.1
202.1
من الدول األخرى
153.3
38.6
114.7
107.7
99.5
352.7التمويل التطويري*
697.6
284.7
407.1
625.2
467.6
إجاميل املنح واملساعدات 245.7

الربع الثالث الربع الرابع
278
0
278
121
398.9

151
0
151
138
289.5

* تــم خــال الربــع األول ( )2019إعــادة مبلــغ بحــوايل  448.1مليــون شــيكل إىل القنصليــة األمريكيــة مــن أجــل إغــاق حســاب منحــة أمريكيــة ســابقة ،وهــو
مــا انعكــس يف قيمــة املنــح لدعــم املشــاريع التطويريــة التــي ظهــرت وكأنهــا تراجعــت بنحــو  352.7مليــون شــيكل.
 32مصــدر البيانــات يف هــذا الجــزء هــو :وزارة املاليــة ،التقاريــر املاليــة الشــهرية للعــام
 :2020العمليــات املالية–اإلي ـرادات والنفقــات ومصــادر التمويــل (كانــون األول،)2020 ،
وهــي بيانــات أوليــة قابلــة للتعديــل والتنقيــح.

 33ال بــد مــن اإلشــارة أن حجــم اإلرجاعــات الرضيبيــة خــال الربــع الرابــع مــن
العــام  2020بلــغ نحــو  51.3مليــون شــيكل مقارنــة بنحــو  62.2مليــون شــيكل يف
الربــع الســابق و 192مليــون شــيكل يف الربــع املناظــر.
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النفقات العامة

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

الربــع الرابــع :تضاعفــت النفقــات العامــة الفعليــة خــال الربــع الرابــع مــن
العــام  2020بنحــو ثالثــة أضعــاف قيمتهــا يف الربــع الســابق ،كــا ارتفعــت
بحــوايل  %33مقارنــة بالربــع الســابق واملناظــر ،لتبلــغ حــوايل  6.7مليــار
شــيكل .فقــد ارتفــع اإلنفــاق الفعــي عــى بنــد األجــور والرواتــب بنســبة
 ،%143و ،%26خــال فــرة املقارنــة نفســها ،ليبلــغ حــوايل  3مليــارات
شــيكل .وارتفعــت نفقــات غــر األجــور بنحــو  ،%101و ،%28
مقارنــة بالربــع الســابق ،واملناظــر ،لتبلــغ حــوايل  2.5مليــار شــيكل.
كذلــك ارتفــع اإلنفــاق التطويــري الفعــي خــال الربــع الرابــع مــن
العــام  2020بنســبة ،%87و  ،%5مقارنــة بالربــع الســابق ،واملناظــر،
ليبلــغ حــوايل  248.6مليــون شــيكل ،وارتفــع بنــد صــايف اإلق ـراض
خــال هــذا الربــع بشــكل ملحــوظ ليبلــغ حــوايل  0.8مليــار شــيكل
(انظــر الشــكل  .)2-3تجــدر اإلشــارة إىل أن زيــادة اإلنفــاق خــال
الربــع الرابــع مــن العــام  2020جــاء نتيجــة اســتالم أمــوال املقاصــة،
وقيــام الحكومــة بدفــع كامــل رواتــب وأجــور موظفــي القطــاع
لهــذه الفــرة ،إضافــة إىل دفــع املســتحقات املرتاكمــة عــى الحكومــة
خــال فــرة انقطــاع أمــوال املقاصــة خــال العــام .2020
املقارنــة الســنوية :اســتقرت النفقــات العامــة الفعليــة خــال العــام
 2020تقريب ـاً عنــد مســتوى العــام الســابق نفســه (ارتفــاع بســيط
بنحــو  ،)%1لتبلــغ حــوايل  13.9مليــار شــيكلُ ،مشَ ـكِّل ًة نحــو %80
مــن النفقــات املســتحقة عــى أســاس االلتــزام .فقــد ارتفعــت
فاتــورة األجــور والرواتــب بنحــو  ،%7لتبلــغ حــوايل  6.4مليــار
شــيكل ،كــا ارتفــع صــايف اإلق ـراض بنســبة  ،%3ليبلــغ حــوايل 1.2
مليــار شــيكل .باملقابــل ،انخفضــت نفقــات غــر األجــور بنحــو %1
خــال الفــرة نفســها ،لتبلــغ حــوايل  5.6مليــار شــيكل .وانخفضــت
النفقــات التطويريــة ،نحــو  ،%20لتبلــغ حــوايل  0.6مليــار شــيكل.
الفائض/العجز املايل

3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
ﻤدﻓوﻋﺎت ﻤﺨﺼﺼﺔ

اﻟﺘطوﯿري

ﺼﺎﻓﻲ اﻻﻗراض

ر2020 ، 4

ﻏﯿر اﻻﺠور

ر2020 ، 3

اﻻﺠور واﻟرواﺘب

-500

ر2019 ، 4

شكل  :3-3الرصيد املايل الحكومي (أساس نقدي) نسبة إلجاميل
الناتج املحيل االسمي ()%
0

-4.2

-4.9

-6.4

-4.5

-7.5

-5.9
-11.8

-9.8

-3
-6
-9
-12

-12.8

-15
اﻟرﺼﯿد اﻟﻛﻠﻲ ﺒﻌد اﻟﻤﻨﺢ واﻟﻤﺴﺎﻋدات
ر2020 ، 4

الربــع الرابــع :شــهدت امليزانيــة العامــة خــال الربــع الرابــع عج ـزا ً
يف الرصيــد الــكيل (عــى األســاس النقــدي) قبــل املنــح واملســاعدات
بحــوايل  846.7مليــون شــيكل (أو مــا نســبته  %6.4مــن الناتــج املحــي
اإلجــايل) .وقــد ســاهمت املنــح واملســاعدات الخارجيــة يف تخفيــض
هــذا العجــز ليبلــغ حــوايل  557.2مليــون شــيكل ،وهــو مــا يعــادل
نحــو  %4.2مــن الناتــج املحــي اإلجــايل .يف حــن بلــغ عجــز الرصيــد

3,500

اﻟرﺼﯿد اﻟﻛﻠﻲ ﻗﺒل اﻟﻤﻨﺢ واﻟﻤﺴﺎﻋدات
ر2020 ، 3

اﻟرﺼﯿد اﻟﺠﺎري
ر2019 ، 4

الــكيل قبــل املنــح واملســاعدات عــى أســاس االلتـزام نحــو  3.1مليــار
شــيكل ( %22.9نســبة للناتــج املحــي) ،ســاهمت املنــح واملســاعدات
يف تخفيــض هــذا العجــز إىل حــوايل  2.8مليــار شــيكل ( %20.8نســبة
للناتــج املحــي) خــال الفــرة نفســها( 34انظــر الشــكل  3-3والجــدول
.)2-3

جدول  :2-3عجز املوازنة عىل األساس النقدي وأساس االلتزام يف الربع الرابع 2020
والعام ( 2020مليون شيكل)
البند
اإليرادات العامة
املنح واملساعدات الخارجية
النفقات
الرصيد قبل املنح واملساعدات الخارجية
الرصيد بعد املنح واملساعدات الخارجية
نسبة اإليرادات العامة واملنح إىل النفقات ()%
* األرقام ما بني األقواس هي أرقام سالبة.

الربع الرابع 2020
التزام
نقدي
3,223.6
5,839.2
289.5
289.5
6280.3
6,685.8
()3,056.7
()846.7
()2,767.2
()577.2
%98
%92

2020

نقدي
11,887.5
1,672.1
13,890.9
()2,003.4
()331.4
%98

التزام
11,832.3
1,672.1
17,446.5
()5,614.2
()3,942.1
%78

 34تجــدر اإلشــارة أن بيانــات الناتــج املحــي اإلجــايل هــي بيانــات أوليــة وهــي
عرضــة للتنقيــح والتعديــل.
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جدول  :3-3املتأخرات املرتتبة عىل الحكومة الفلسطينية (مليون شيكل)

إرجاعات رضيبية
األجور والرواتب
نفقات غري األجور
النفقات التطويرية
مدفوعات مخصصة
إجاميل املتأخرات
دفعات متأخرات سلع وخدمات
ونفقات عن سنوات سابقة
صايف املتأخرات

األرقام بني األقواس هي أرقام سالبة.

2020
2019
الربع األول الربع الثاين الربع الثالث الربع الرابع الربع األول الربع الثاين الربع الثالث الربع الرابع
63.8
13.7
()4.3
30.9
57.3
19.6
17.6
38.5
()1,208.5
485.2
1,085.8
155
()689.8
409.6
593.6
359.9
667.4
825.1
801
209
490.2
492.7
556.7
333.4
134.1
111.9
61.7
72.5
144.4
122.9
130.8
105.0
1.4
47.1
8.1
97.2
()45.6
9.9
27.6
75.1
()341.8
1483
1,952.3
564.6
()43.5
1,054.7
1,326.3
911.9
257.9

223.2

422.0

608.8

239.7

246.7

344.2

731.9

654.0

1,103.1

632.7

()652.3

324.9

1,705.6

1,138.9

()1,073.3

املقارنــة الســنوية :بلــغ العجــز الــكيل بعد املنــح واملســاعدات خالل
العــام  2020حــوايل  331.4مليــون شــيكل (نحــو  %0.7مــن الناتــج
املحــي االســمي) ،مقارنــة بعجــز بلــغ نحــو  289مليــون شــيكل،
خــال العــام ( 2019نحــو  %0.5مــن الناتــج املحــي االســمي) .أمــا
عــى أســاس االلتــزام ،فقــد بلــغ هــذا العجــز ،حــوايل  3.9مليــار
شــيكل ( %7.6مــن الناتــج املحــي االســمي) ،مقارنــة بعجــز 2.7
مليــار شــيكل ،خــال فــرة املقارنــة نفســها (نحــو  %5.3مــن الناتــج
املحــي االســمي) (انظــر الجــدول .)3-3

املتأخرات الحكومية
الربــع الرابــع :اســتطاعت الحكومــة خــال الربــع الرابــع ســداد مــا
يقــارب  1.2مليــار شــيكل مــن متأخ ـرات رواتــب وأجــور موظفــي
القطــاع العــام ،لكنهــا عجــزت عــن دفــع حــوايل  0.7مليــار شــيكل
مــن نفقــات غــر األجــور ،وبلغــت متأخ ـرات النفقــات التطويريــة
حــوايل  134.1مليــون شــيكل ،و 63.8مليــون شــيكل متأخــرات
اإلرجاعــات الرضيبيــة .وبذلــك يكــون صــايف املبلــغ املرتاكــم عــى

الحكومــة خــال العــام  ،2020حــوايل  2.1مليــار شــيكل (انظــر
الجــدول .)3-3

الدين العام الحكومي
ارتفــع الديــن العــام الحكومــي مقومـاً بالــدوالر نهايــة الربــع الرابــع
مــن العــام  ،2020بنحــو  %5.5مقارنــة بالربــع الســابق ،لكنــه ارتفــع
بنحــو  %30.6مقارنــة بالربــع املناظــر (عــى أســاس ســنوي) ،ليبلــغ
حــوايل  3.6مليــار دوالر (مــا يعــادل  11.7مليــار شــيكل)ُ ،مشَ ـ ِكالً
حــوايل  %23.5مــن الناتــج املحــي اإلجــايل االســمي ،حيــث ارتفــع
الديــن الحكومــي املحــي بنحــو  %7.8مقارنــة بالربــع الســابق،
وبنحــو  %47.4مقارنــة بالربــع املناظــر ،ليبلــغ حــوايل  2.3مليــار
دوالر ،كذلــك ارتفــع الديــن الحكومــي الخارجــي بنســبة ،%1.7
و  ،%8.8خــال فــرة املقارنــة نفســها ،ليبلــغ حوايل  1.3مليــار دوالر.
وقــد بلغــت فوائــد الديــن املدفوعــة خــال هــذا الربــع حــوايل 45.2
مليــون شــيكل ،منهــا  38.5مليــون شــيكل فوائــد مدفوعــة عــى
الديــن املحــي و 6.7مليــون شــيكل فوائــد مدفوعــة عــى الديــن
*
الخارجــي (انظــر الجــدول .)4-3

جدول  :4-3الدين العام الحكومي (مليون دوالر)
البيان
الدين الحكومي املحيل
املصارف
مؤسسات عامة
الدين الحكومي الخارجي
الدين العام الحكومي
نسبة الدين العام إىل الناتج
املحيل االسمي

2020
2019
الربع األول الربع الثاين الربع الثالث الربع الرابع الربع األول الربع الثاين الربع الثالث الربع الرابع
2,324.7
2,157.3
1,786.9 1,597.3 1,577.1
1,780.4
1,577.0
1,284.7
2,262.3
2,099.1
1,772.2 1,583.1 1,562.5
1,765.9
1,562.8
1,270.7
62.4
58.2
14.7
14.2
14.6
14.5
14.2
14.0
1,324.7
1,302.8
1,294.1 1,289.0 1,217.9
1,134.4
1,060.1
1,030.5
3,649.4
3,460.1
3,081.0 2,886.3 2,795.0
2,914.8
2,637.1
2,315.2
%13.9

%15.7

%17.3

%16.3

%17

%21.4

%21.7

%23.5
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 -4القطاع املايل املرصيف وغري املرصيف
 1-4القطاع املرصيف
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يعمــل يف فلســطني ثالثــة عــر مرصفـاً ،منهــا ســبعة محليــة ،وتقدم
هــذه املصــارف خدماتهــا مــن خــال  379فرعـاً ومكتبـاً .وبلــغ عدد
حســابات املودعــن فيهــا نحــو  3.8مليــون حســاب %68 ،منهــا يف
املصــارف املحليــة .وقــد منــت موجودات/مطلوبــات املصــارف
نهايــة الربــع الرابــع مــن العــام  2020بنحــو  %7مقارنــة مــع الربــع
الســابق ،وبنحــو  %11مقارنــة بالربــع املناظــر مــن العــام ،2019
لتصــل إىل  19.9مليــار دوالر (انظــر الجــدول  .)1-4ويعــزى هــذا
النمــو بدرجــة أساســية إىل منــو التســهيالت االئتامنيــة واألرصــدة
لــدى ســلطة النقــد واملصــارف ،وبخاصــة أرصــدة املصــارف خــارج
فلســطني .كــا أســهمت تغـرات ســعر الــرف يف جــزء مهــم مــن
النمــو الحاصــل يف معظــم بنــود امليزانيــة املجمعــة للمصــارف،
حيــث تراجــع هــذا املعــدل إىل  3.216شــيكل/دوالر نهايــة الربــع
الرابــع مــن العــام  ،2020مقارنــة بحــوايل  3.445و 3.457نهايــة
كل مــن الربــع الثالــث مــن العــام  ،2020والربــع املناظــر ،عــى
الرتتيــب ،علـاً أن حــوايل  %40مــن إجــايل أصــول املصــارف ،ونحــو
 %34مــن مطلوباتهــا بعملــة الشــيكل.

التسهيالت االئتامنية
بلغــت قيمــة التســهيالت االئتامنيــة نهايــة الربــع الرابــع مــن
العــام  2020نحــو  10.1مليــار دوالر ،مســجل ًة ارتفاع ـاً بنســبة %2
و  %12مقارنــة بالربــع الســابق واملناظــر عــى الرتتيــب .وجــاء هــذا
االرتفــاع نتيجــة لزيــادة التســهيالت املمنوحــة للقطــاع العام بنســبة
 %8لتبلــغ نحــو  2.2مليــار دوالر ،ومنــو متواضــع يف التســهيالت

املمنوحــة للقطــاع الخــاص بنحــو  %0.2لتبلــغ نحــو  7.8مليــار
دوالر ،وهــذا يشــمل الزيــادة الناتجــة عــن تغ ـرات ســعر الــرف.
وبذلــك ارتفعــت نســبة التســهيالت االئتامنيــة إىل الناتــج املحــي
اإلجــايل باألســعار الجاريــة لتصــل نحــو  .%65باملقابــل ،تراجعــت
نســبتها مــن ودائــع الجمهــور لتســجل  %67مقارنــة بنحــو %70
يف الربــع الســابق ،و  %68يف الربــع املناظــر مــن العــام .2019
ويف الســياق ذاتــه ،ســيطرت الضفــة الغربيــة عــى معظــم هــذه
التســهيالت بحصــة بلغــت نحــو  ،%91مقارنــة بنحــو  %9حصــة
قطــاع غــزة.
وقــد شــكلت القــروض نحــو  %84مــن إجــايل التســهيالت
املمنوحــة ،مقابــل  %15حصــة الجــاري مديــن ،ونحــو  %1حصــة
اإلجــارة املنتهيــة بالتمليــك .وعــى صعيــد العملــة ،ســيطرت عملــة
الشــيكل عــى الحصــة األكــر مــن إجــايل التســهيالت بنســبة %47
مقارنــة بنحــو  %13حصــة الدينــار األردين ،ونحــو  %38حصــة
الــدوالر األمريــي .ويعــزى االرتفــاع يف حصــة التســهيالت املمنوحــة
بعملــة الشــيكل خــال فــرة األزمــة الصحيــة ،إىل زيــادة االق ـراض
الحكومــي بهــذه العملــة ،حيــث إن الغالبيــة العظمــى (نحــو )%80
مــن التســهيالت املمنوحــة للحكومــة هــي بعملــة الشــيكل (انظــر
الشــكل .)1-4

جدول  :1-4امليزانية املجمعة للمصارف املرخصة يف فلسطني (مليون دوالر)
2019
البيان*
الربع الرابع
17,825.5
إجاميل األصول
9,039.1
التسهيالت االئتامنية املبارشة
4,329.1
األرصدة لدى سلطة النقد واملصارف
1,406.5
محفظة األوراق املالية واالستثامرات
1,939.6
النقدية واملعادن الثمينة
1,111.2
املوجودات األخرى
17,825.5
إجاميل الخصوم
13,384.7
ودائع الجمهور (ودائع غري مرصفية) **
1,985.2
حقوق امللكية
أرصدة سلطة النقد واملصارف (ودائع مرصفية) 1,274.1
392.5
املطلوبات األخرى
789.0
املخصصات واإلهالك

الربع األول
17,710.0
9,249.9
4,565.3
1,365.2
1,252.0
1,277.6
17,710.0
13,303.8
1,996.9
1,165.0
424.9
819.4

* البنود يف الجدول هي باإلجاميل (تشمل املخصصات).
** الودائع غري املرصفية تشمل ودائع القطاع الخاص وودائع القطاع العام.
 35مصــدر البيانــات يف هــذا الجــزء هــو ســلطة النقــد الفلســطينية ،شــباط  ،2021امليزانيــة
املجمعــة للمصــارف ،قامئــة األربــاح والخســائر ،وقاعــدة بيانــات ســلطة النقــد.

2020
الربع الثاين الربع الثالث الربع الرابع
19,934.5 18,625.0 18,248.1
10,075.1 9,894.0
9,652.7
5,589.3
4,138.7
4,361.7
1,368.9
1,310.7
1,354.3
1,715.3
1,981.3
1,522.9
1,186.0
1,300.3
1,356.6
19,934.5 18,625.0 18,248.1
15,137.4 14,061.9 13,738.7
1,973.8
1,959.1
1,994.6
1,392.3
1,209.3
1,119.0
492.3
499.3
525.8
938.7
895.4
870.0
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وشــهد الربــع الرابــع مــن العــام  2020تراجــع حصــة القطــاع
الخــاص مــن إجــايل املحفظــة االئتامنيــة لتصــل نحــو %78.1
مقارنــة بــــــــ %79.4يف الربــع الثالــث ،مقابــل ارتفــاع حصــة
القطــاع العــام ،بشــكل واضــح ،مــن  %20.6إىل  %21.9مــن إجــايل
التســهيالت خــال الفــرة ذاتهــا .وتظهــر البيانــات منــو التســهيالت
املمنوحــة لقطاعــات العقــارات واإلنشــاءات والتجــارة ،يف حــن
تراجعــت هــذه التســهيالت لقطاعــات متويــل الســلع االســتهالكية،
ومتويــل رشاء الســيارات وقطــاع الخدمــات (انظــر الجــدول .)2-4

القروض املتعرثة

شكل  :1-4إجاميل التسهيالت االئتامنية املبارشة (مليون دوالر)
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
ﺸﯿﻛل

ﻋﻤﻼت أﺨرى دﯿﻨﺎر أردﻨﻲ

اﻹﺠﺎرة

دوﻻر

ﺠﺎري ﻤدﯿن

ﻗطﺎع ﻋﺎم ﻗطﺎع ﺨﺎص

ﻗروض

اﻟﻤﻨﺘﻬﯿﺔ

عــاد مســتوى القــروض املتعــرة لــدى القطــاع املــريف نهايــة الربــع
الرابــع مــن العــام  2020إىل االرتفــاع بشــكل واضح (بنســبة )%14.2
مقارنــة بالربــع الســابق ،كــا ارتفعــت بنحــو  %13.6مقارنــة بالربع
املناظــر مــن العــام  ،2019لتبلــغ نحــو  422.2مليــون دوالر ،أو مــا
يعــادل  %4.2مــن إجــايل التســهيالت (انظــر الشــكل  .)2-4وقــد
ارتفعــت القــروض املتعــرة يف قطــاع الخدمــات بنســبة  ،%32ويف
قطــاع العقــارات واإلنشــاءات بنحــو  ،%14وقطــاع التجــارة بشــقيه
الداخليــة والخارجيــة مبــا نســبته  ،%9كــا ارتفعــت يف قطــاع متويــل
الســلع االســتهالكية بنســبة  ،%16وذلــك مقارنــة مــع الربــع الســابق
مــن العــام.
أمــا بخصــوص توزيــع القــروض املتعــرة بحســب فــرة التعــر
(هيــكل القــروض املتعــرة) ،فقــد أظهــرت البيانــات أن النســبة
األعــى مــن القــروض املتعــرة (أكــر مــن ثالثــة أربــاع القــروض
املتعــرة) لــدى القطــاع املــريف مصنفــة كخســائر ،يف حــن شــكلت
القــروض املشــكوك يف تحصيلهــا  %8مــن إجــايل القــروض املتعــرة،
أمــا القــروض دون النموذجيــة ،فقــد شــكلت نحــو .%16

ﺒﺎﻟﺘﻤﻠﯿك
اﻟﻌﻤﻠﺔ

اﻟﻨوع

ر2020 ، 4

اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﯿدة
ر2019 ، 4

ر2020 ، 3

شكل  :2-4الرصيد اإلجاميل للقروض املتعرثة (مليون دوالر)
ونسبتها من إجاميل القروض (نسبة مئوية)
ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌوﯿﺔ
5.0

4.2

4.0

3.9

3.7

4.0

4.1

3.9

شــهدت األرصــدة لــدى ســلطة النقــد واملصــارف خــال الربــع الرابــع
مــن العــام  2020ارتفاعـاً كبـرا ً مقارنــة بالربــع الســابق ،وبنحو ،%35
لتبلــغ حــوايل  5.6مليــار دوالر ،حيــث ارتفعــت األرصــدة املحتفــظ
بهــا لــدى املصــارف خــارج فلســطني (املكــون األكــر واألهــم) بنحــو
 %55يف الربــع الرابــع مقارنــة بالربــع الســابق ،لتصــل إىل  3.4مليــار

القطاع العام
العقارات واإلنشاءات
التعدين والصناعة
التجارة
الخدمات
متويل رشاء السيارات
متويل السلع االستهالكية
أخرى يف القطاع الخاص*

3.2

3.0
2.0

422.2

369.7

371.8

366.5

358.6

347.7

321.3

ر3

ر2

1.0

200
278.0

0.0

100
0

ر4

ر2

ر3

ر1

ر4

اﻟﻘروض اﻟﻤﺘﻌﺜرة إﻟﻰ إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘروض )ﯿﻤﯿن(

ر1

2019
اﻟﻘروض اﻟﻤﺘﻌﺜرة

دوالر ،وهــذا االرتفــاع يعــود إىل قيــام بعــض املصــارف الوافــدة
بتحويــل جــزء مــن الســيولة لديهــا إىل فروعهــا خــارج فلســطني،
إضافــة إىل شــحن نحــو  6.0مليــار شــيكل إىل إرسائيــل خــال الربــع
الرابــع مــن العــام  .2020كــا يشــر تحليــل البيانــات إىل زيــادة

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

3.6

400
300

2020

األرصدة لدى سلطة النقد واملصارف

ﻤﻠﯿون دوﻻر
500

2020
2019
الربع الرابع الربع األول الربع الثاين الربع الثالث الربع الرابع
2,205.4
2,041.8
1,742.4
1,577.2
1,558.1
1,810.4
1,786.1
1,740.4
1,707.2
1,712.7
470.7
490.5
487.3
485.1
477.7
1,508.3
1,479.7
1,486.2
1,539.9
1,535.6
1,131.5
1,173.7
1,227.2
1,067.1
937.3
404.7
442.5
374.2
362.6
370.0
1,393.6
1,426.5
1,501.8
1,347.8
1,370.9
1,150.4
1,053.3
1,092.8
1,163.0
1,076.8

	•أخــرى يف القطــاع الخــاص تشــمل التســهيالت املمنوحــة لــكل مــن القطاعــات التاليــة :تطويــر األرايض،
والزراعــة ،والــروة الحيوانيــة ،وقطــاع الســياحة والفنــادق واملطاعــم ،وقطــاع النقــل واملواصــات ،إضافــة إىل
متويــل االســتثامر باألســهم ،والتســهيالت األخــرى غــر املصنفــة عــى أي مــن هــذه القطاعــات.
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األرصــدة البينيــة فيــا بــن املصــارف العاملــة يف فلســطني بنســبة
 %5مقارنــة مــع الربــع الســابق ،لتبلــغ نحــو  412.5مليــون دوالر.
إضافــة إىل ذلــك ،منــت أرصــدة املصــارف املحتفــظ بهــا لــدى ســلطة
النقــد بنســبة  %15مقارنــة مــع الربــع الســابق ،لتصــل  1.8مليــار
دوالر نتيجــة لزيــادة ودائــع العمــاء ،علـاً أن االحتياطيــات اإللزاميــة
تشــكل حــوايل  %85منهــا (انظــر الشــكل .)3-4
وعــى املســتوى الســنوي ،ارتفعــت األرصــدة لــدى ســلطة النقــد
واملصــارف بشــكل واضــح وبنســبة  %26لتســجل  5.6مليــار دوالر
مقارنــة مــع  4.4مليــار دوالر خــال العــام الســابق .إذ تشــر
البيانــات إىل منــو أرصــدة املصــارف خــارج فلســطني بنحــو ،%48
ومنــو األرصــدة لــدى ســلطة النقــد بنســبة  ،%11فيــا تراجعــت
أرصــدة املصــارف البينيــة بحــوايل .%19

شكل  :3-4هيكل أرصدة سلطة النقد واملصارف (مليون دوالر)
6,000
413
394

3,354

2,166

1,823

1,578

350

362

2,398

2,540

2,266

1,691

1,663

1,648

512

408
2,054

1,408

اإليرادات
الفائدة املقبوضة
إيرادات العموالت
إيرادات أخرى
النفقات
الفوائد املدفوعة
مصاريف العموالت
نفقات أخرى
النفقات التشغيلية
الرضائب
صايف الدخل

397

1,747

1,903

1,349

1,413

3,000
2,000
1,000
0

أرﺼدة ﺒﯿن اﻟﻤﺼﺎرف ﻓﻲ ﻓﻠﺴطﯿن

أرﺼدة ﻟدى ﺴﻠطﺔ اﻟﻨﻘد

أرﺼدة ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج

شكل  :4-4توزيع ودائع الجمهور (مليون دوالر)
16,000
14,000
12,000
10,000

8,000
6,000
4,000
2,000
0

ﻋﻤﻼت

دﯿﻨﺎر

أﺨرى

أردﻨﻲ

ﺸﯿﻛل

اﻟﻌﻤﻠﺔ
ر2020 ، 4

دوﻻر

وداﺌﻊ

وداﺌﻊ

وداﺌﻊ ﻗطﺎع ﻋﺎم ﻗطﺎع

ﻷﺠل

ﺘوﻓﯿر

ﺨﺎص

ﺠﺎرﯿﺔ

ﻨوع اﻟودﯿﻌﺔ
ر2020 ، 3

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

439

4,000

ر 2020 ، 4ر 2020 ، 3ر 2020 ، 2ر 2020 ، 1ر 2019 ، 4ر 2019 ، 3ر 2019 ، 2ر2019 ، 1

الودائع
ارتفعــت قيمــة الودائــع (املرصفيــة وغــر املرصفيــة) نهايــة الربــع
األخــر مــن العــام  2020بنحــو  %8و  %12مقارنــة بالربــع الســابق
واملناظــر ،عــى الرتتيــب ،لتبلــغ مــا يقــارب  16.5مليــار دوالر،
ُمشَ ــ ِكل ًة نحــو  %83مــن إجــايل املطلوبــات ،حيــث كان لتعــايف
ســوق العمــل وزيــادة عــدد العاملــن أثــر إيجــايب عــى الودائــع
خــال هــذا الربــع .كذلــك ،فــإن الرتاجــع الواضــح يف معــدل ســعر
رصف الــدوالر أمــام الشــيكل يفــر جــزءا ً مــن هــذا االرتفــاع ،إذ
إن  %67مــن قيمــة األرصــدة ،و  %37مــن ودائــع الجمهــور هــي
بعملــة الشــيكل .وقــد اســتحوذت ودائــع الجمهــور عــى نحــو
 %92مــن إجــايل الودائــع خــال هــذا الربــع (أو مــا يعــادل 15.1
مليــار دوالر) .توزعــت بــن الودائــع الجاريــة التــي بلغــت نحــو
 ،%38فيــا بلغــت حصــة الودائــع اال ّدخاريــة واآلجلــة نحــو %33
و %29مــن إجــايل ودائــع الجمهــور عــى الرتتيــب .أمــا بحســب
عملــة اإليــداع ،فبقــي التوزيــع مقاربــاً ملســتوياته التاريخيــة ،إذ
شــكلت الودائــع بالــدوالر  ،%39و %37للشــيكل ،و %21للدينــار،
ونحــو  %2للعمــات األخــرى.

5,000

2020
2019
الربع الرابع الربع األول الربع الثاين الربع الثالث الربع الرابع
249.4
218.0
208.7
240.9
233.0
169.5
165.7
156.0
167.9
169.4
26.0
30.3
29.2
33.9
37.7
53.9
22.0
23.5
39.1
25.9
224.0
187.3
199.6
202.0
196.2
34.0
33.4
35.8
39.1
37.1
3.5
3.1
3.1
3.2
4.0
60.3
38.6
40.6
37.0
33.6
108.1
103.2
107.3
112.6
119.1
18.1
9.0
12.8
10.0
2.4
25.4
30.7
9.1
38.9
36.8

* بنــد أخــرى يشــمل اإليـرادات والنفقــات مــن أوراق الديــن املاليــة واالســتثامرات ،وعمليــات تبديــل وتقييــم
العمــات األجنبيــة ،وعمليــات بنــود خــارج امليزانيــة ،والنفقــات والدخــول التشــغيلية األخــرى ،إضافــة إىل
املخصصــات.

اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤودﻋﺔ
ر2019 ، 4
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أرباح املصارف
تراجــع صــايف دخــل املصــارف يف الربــع األخــر مــن العــام 2020
مقارنــة مــع الربــع الســابق بنســبة  ،%17ليصــل إىل  25.4مليــون
دوالر .ويعــزى هــذا الرتاجــع إىل ارتفــاع النفقــات بنســبة %20
(مبقــدار  36.7مليــون دوالر) مدفوعـةً ،بشــكل أســايس ،بنمو نفقات
عمليــات تبديــل وتقييــم العمــات األجنبيــة ،والنفقــات التشــغيلية،
ونفقــات املخصصــات إضافــة إىل ارتفــاع يف قيمــة الرضائــب .يف
املقابــل ،ازدادت إي ـرادات املصــارف بنســبة  %14لتصــل إىل 249.4
مليــون دوالر (انظــر إىل الجــدول  .)3-4أمــا عــى الصعيــد الســنوي،
فلقــد تراجــع صــايف دخــل املصــارف نهايــة العــام  2020مقارنــة
بالعــام الســابق بنســبة  %35ليصــل إىل  104.1مليــون دوالر.

متوسط أسعار الفائدة عىل اإليداع واإلقراض
يشــر تحليــل البيانــات للربــع األخــر مــن العــام  2020مقارنــة
بالربــع الســابق إىل تراجــع طفيــف يف متوســط أســعار الفائــدة عــى
اإلق ـراض بالــدوالر ليصــل إىل  %5.34مقارنــة مــع  %5.36يف الربــع
الســابق ،كــا انخفــض متوســط الفائــدة عــى القــروض بالدينــار
األردين إىل  %6.78مقارن ـ ًة مــع  ،%6.90أمــا متوســط ســعر الفائــدة
عــى اإلقــراض بالشــيكل اإلرسائيــي فســجل ارتفاعــاً خــال الفــرة
ذاتهــا مــن  %6.75إىل  .%6.82ويف الجانــب اآلخــر ،ســجل متوســط
أســعار الفائــدة عــى ودائــع الجمهــور تراجعـاً أيضـاً ،لتســجل %2.31
للودائــع بالــدوالر مقارنــة بنحــو  %2.38يف الربــع الســابق ،و %2.29
للدينــار مقارنــة بـــ  %2.74بينــا ارتفــع ســعر الفائــدة عــى الودائــع
بالشــيكل إىل  %2.36للشــيكل مقارنــة بـــ  %2.46خــال فــرة املقارنة
ذاتهــا .وقــد أســفرت التغـرات يف معــدالت الفائــدة الدائنــة واملدينــة
عــن ارتفــاع يف هامــش الفائــدة عــى جميــع العمــات املتداولــة يف
الســوق الفلســطيني (انظــر الجــدول .)4-4

شكل  :5-4حركة تداول الشيكات (مليون دوالر)
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
اﻟﺸﯿﻛﺎت اﻟﻤﻌﺎدة اﻟﺸﯿﻛﺎت اﻟﻤﺘداوﻟﺔ اﻟﺸﯿﻛﺎت اﻟﻤﻌﺎدة اﻟﺸﯿﻛﺎت اﻟﻤﺘداوﻟﺔ اﻟﺸﯿﻛﺎت اﻟﻤﻌﺎدة اﻟﺸﯿﻛﺎت اﻟﻤﺘداوﻟﺔ
أﺨرى
ر2020 ، 4

ﺒﯿن اﻟﻤﺼرف وﻓروﻋﻪ
ر2020 ، 3

ر2020 ، 2

ﺒﯿن اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴطﯿن
ر2020 ، 1

بنســبة  %13خــال فــرة املقارنــة ذاتهــا .وتشــمل هــذه البيانــات
قيمــة الشــيكات التــي متــت مــن خــال غــرف املقاصــة الوطنيــة يف
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،والشــيكات املتداولــة بــن املــرف
وفروعــه ،إضافــة إىل الشــيكات املتداولــة مــع املصــارف اإلرسائيليــة.
وبتحليــل بيانــات الشــيكات املقدمــة للتقــاص واملعــادة بــن
املصــارف العاملــة يف فلســطني يف غــرف املقاصــة الوطنيــة ،فيالحــظ
ارتفــاع واضــح يف قيمــة الشــيكات املقدمــة للتقــاص يف الربــع األخــر
مــن العــام  2020بنســبة  %16مقارنــة بالربــع الســابق ،لتصــل نحــو
 2,860.1مليــون دوالر ،فيــا تراجعــت قيمتهــا بنحــو  %16مقارنــة
بالربــع املناظــر ،علـاً أن عــدد هــذه الشــيكات ارتفــع بنســبة %8
مقارنــة بالربــع الســابق ،ليبلــغ حــوايل  1,341,003شــيك (انظــر
الشــكل .)5-4

وعــى املســتوى الســنوي يالحــظ تراجــع متوســط أســعار الفائــدة وبعــد العــودة التدريجيــة للحيــاة االقتصاديــة وتخفيــف اإلجـراءات
عــى اإلقـراض بالــدوالر والشــيكل لتســجل  %5.52و %6.88مقارنــة التــي تــم ات ّخاذهــا للحــد مــن انتشــار فــروس كورونــا يف الربــع
مــع  %5.93و  %7.07يف العــام  2019عــى الرتتيــب ،فيــا بقــي الرابــع ،تراجعــت ،أيضـاً ،قيمــة الشــيكات املعــادة يف غــرف املقاصــة
متوســط أســعار فائــدة اإلقـراض بالدينــار األردين مســتقر عنــد نحــو الوطنيــة بنســبة  %13مقارنــة بالربــع الثالــث مــن العــام لتبلــغ
 .%6.84كــا شــهد متوســط أســعار الفائــدة عــى اإليــداع تراجع ـاً  309.4مليــون دوالر ،كــا تراجعــت بنحــو  %8مقارنــة بالربــع
لتســجل  ،%2.62و  %2.43و  %2.23للدينــار والــدوالر والشــيكل املناظــر مــن العــام  .2019أدت هــذه التطــورات إىل تراجــع قيمــة
عــى الرتتيــب.
الشــيكات املعــادة كنســبة مــن إجــايل قيمــة الشــيكات املقدمــة
للتقــاص ،لتبلــغ  %11خــال الربــع األخــر مــن العــام  ،2020مقارنــة
حركة تداول الشيكات
بنحــو  %15يف الربــع الســابق ،ونحــو  %10يف الفــرة املامثلــة مــن
ســجلت قيمــة الشــيكات املتداولــة أو املقدمــة للــرف يف فلســطني العــام ( 2019انظــر الشــكل .)6-4
خــال الربــع الرابــع مــن العــام  2020منــوا ً واضح ـاً ،وبنســبة  %14أمــا عــى مســتوى العــام  ،2020فقــد بلغــت قيمــة الشــيكات
مقارنــة بالربــع الســابق لتبلــغ  4.9مليــار دوالر ،يف حــن بلغــت املقدمــة للتقــاص نحــو  10.4مليــار دوالر ،مرتاجعــة بنســبة %19
قيمــة الشــيكات املعــادة  395.2مليــون دوالر ،مســجل ًة تراجعــاً عــن العــام  ،2019يف حــن ارتفعــت قيمــة الشــيكات املعــادة بنســبة
 %28خــال الفــرة ذاتهــا لتســجل  1.6مليــار دوالر ،ولتســجل نســبة
الشــيكات املعــادة مــن تلــك املقدمــة للتقــاص نحــو  %16مقارنــة
جدول  :4-4متوسط الفوائد الدائنة واملدينة بالعمالت املختلفة
بنحــو  %10يف العــام .2019
فوائد اإلقراض  %الهامش (نقطة مئوية)
فوائد اإليداع %
العملة
ر 2020 3ر 2020 4ر 2020 3ر 2020 4ر 2020 3ر2020 4
3.03
2.98
5.34
5.36
2.31
الدوالر 2.38
4.49
4.16
6.78
6.90
2.29
الدينار 2.74
4.46
4.29
6.82
6.75
2.36
الشيكل 2.46
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جدول  :5-4بيانات رشكات اإلقراض املتخصصة
2020
2019
القطاع
الربع الثالث الربع الرابع الربع األول الربع الثاين الربع الثالث الربع الرابع
249.8
259.7
265.2
259.4
262.5
213.7
إجاميل محفظة القروض (مليون دوالر)
211.0
216.7
220.2
214.4
214.6
167.9
الضفة الغربية
38.8
43.0
45.0
45.0
47.9
45.8
قطاع غزة
68,027
72,360
73,853
74,065
75,444
76,502
عدد املقرتضني النشطني
96
97
100
100
100
93
عدد الفروع واملكاتب
849
846
852
900
910
843
عدد املوظفني
وعنــد املقارنــة الســنوية يالحــظ تراجــع املحفظــة االئتامنيــة مــن خــال رشكات اإلق ـراض املتخصصــة بنســبة  %4.8مقارنــة بالعــام الســابق،
لتســجل  249.8مليــون دوالر .أمــا عــى صعيــد إجــايل املوجودات/املطلوبــات لهــذه الــركات ،فســجلت منــوا ً بنســبة  %2.4خــال الفــرة
ذاتهــا ،لتبلــغ  335.2مليــون دوالر.

رشكات اإلقراض املتخصصة
تشــر البيانــات املجمعــة لقطــاع اإلقــراض املتخصــص إىل ارتفــاع
إجــايل موجــودات رشكات اإلقـراض املتخصصــة املرخصــة مــن قبــل
ســلطة النقــد (مثــاين مؤسســات) نهايــة الربــع األخــر مــن العــام
 2020بنســبة  %4مقارنــة بالربــع الســابق ،لتســجل نحــو 335.2
مليــون دوالر ،كــا ســجل إجــايل موجــودات هــذه الــركات منــوا ً
مقارنــة بقيمتهــا قبــل عــام بنســبة .%3
وقــد شــهد هــذا الربــع تراجــع املحفظــة االئتامنيــة املقدمــة مــن خــال
رشكات اإلقـراض املتخصصــة بنســبة  %4مقارنــة بالربــع الســابق لتســجل
حــوايل  249.8مليــون دوالر ،حيــث تراجعــت يف الضفــة الغربيــة بنحــو
 %3لتبلــغ  211.0مليــون دوالر ،ويف قطــاع غــزة بنســبة  %10لتصــل إىل
 38.8مليــون دوالر .كــا تراجــع ،أيضـاً ،عــدد املقرتضــن ليســجل 68,027
مقــرض ،منهــم  %65ذكــور و %35إنــاث (انظــر الجــدول .)5-4
وقــد اســتمرت ســيطرة القــروض املمنوحــة للقطــاع العقــاري عــى الحصــة
األكــر مــن هــذا االئتــان بنســبة  ،%33ثــم القطــاع التجــاري بنحــو ،%30
تــاه قطــاع الخدمــات العامــة بحــوايل  ،%12ثــم القطــاع الزراعــي بنســبة
 ،%11فيــا تــأيت قــروض القطــاع االســتهاليك يف املرتبــة الخامســة بنســبة
 ،%8ثــم القطــاع الصناعــي بنســبة  ،%5وأخـرا ً قطــاع الســياحة بواقــع %2
مــن إجــايل محفظــة رشكات اإلقـراض املتخصصــة.

 2-4القطاع املايل غري املرصيف

36

قطاع األوراق املالية
املقارنــة الســنوية :تأثــرت بورصــة فلســطني بالظــروف االقتصاديــة
الصعبــة التــي ســادت يف العــام  ،2020حيــث انخفضــت مجمــل
القيمــة الســوقية ألســهم الــركات املدرجــة يف بورصــة فلســطني
بنحــو  %8باملقارنــة مــع العــام  ،2019لتصــل إىل  3.4مليــار دوالر
(انظــر الجــدول  .)6-4كــا انخفضــت إجــايل أحجــام وقيــم
التــداول نهايــة العــام  2020بنحــو  %39و %31عــى التــوايل مقارنــة
مــع نهايــة العــام  .2019نتــج هــذا الرتاجــع بســبب القيــود التــي
فرضتهــا الحكومــة عــى النشــاط االقتصــادي للســيطرة عــى انتشــار
فــروس كورونــا ،الــذي شــمل تعليــق التــداول يف بورصــة فلســطني
مــن تاريــخ  23/3/2020لغايــة  .3/5/2020هــذا إضافــة إىل ارتفــاع
 36مصدر األرقام يف هذا القسم :هيئة سوق رأس املال الفلسطينية.2020 ،

شكل  :6-4نسبة الشيكات املعادة اىل الشيكات املقدّ مة للتقاص
(نسبة مئوية)
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مســتويات عــدم اليقــن وتراجــع االســتثامر ،الــذي أدى إىل ضعــف
جانــب الطلــب عــى األوراق املاليــة ،وانخفــاض أســعار أســهم
معظــم الــركات املدرجــة .مــن جهــة أخــرى ،بلــغ إجــايل عــدد
املتعاملــن يف بورصــة فلســطني  70,058متعام ـاً مــع نهايــة العــام
 ،2020بينهــم  %5مــن املتعاملــن األجانــب غالبيتهــم مــن األردن.
املقارنــة الربعيــة :شــهدت إجــايل أحجــام وقيــم التــداول يف بورصــة
فلســطني مــع نهايــة الربــع الرابــع مــن العــام  2020انخفاض ـاً بنســبة
 %37لــكل مــن حجــم وقيــم التــداول مقارنـ ًة مــع نهايــة الربــع الثالــث
مــن العــام  ،2020وبنســبة  %2و  %25مقارنـ ًة مــع نهايــة الربــع املناظــر
مــن العــام  2019عــى التــوايل .فيــا شــهدت القيمــة الســوقية يف الربــع
الرابــع مــن العــام  2020ارتفاع ـاً بنســبة  %5مقارنــة مــع نهايــة الربــع
الســابق مــن العــام  ،2020بينــا شــهدت القيمــة الســوقية انخفاض ـاً
بنســبة  %8مقارنــة مــع الربــع املناظــر مــن العــام .2019
يوضــح الشــكل  7-4صفــة املتعاملــن يف البورصــة تبع ـاً لحصصهــم
النســبية مــن القيمــة الســوقية ألســهم الــركات املدرجــة يف بورصــة
فلســطني كــا يف نهايــة العــام  .2020ويتّضــح أن حصــة الــركات
بلغــت  ،%42يف حــن بلغــت حصــة األفـراد .%26
يف نهايــة العــام  ،2020بلــغ إجــايل عــدد املســاهمني يف الــركات
املدرجــة يف بورصــة فلســطني  64,066مســاهامً كــا يف نهايــة العــام

25

المراقب االقتصادي ,عدد 2020 / 64

جدول  :6-4بعض املؤرشات عىل نشاط التداول يف بورصة فلسطني
عدد األسهم املتداولة
قيمة األسهم املتداولة
القيمة السوقية
عدد الصفقات
عدد جلسات التداول
القيمة السوقية كنسبة من الناتج
املحيل اإلجاميل (باألسعار الجارية)*

الربع الرابع الربع الثالث الربع الرابع
2020
2020
2019
24.6
39.2
25.1
55.4
87.4
73.4
3,446.9
3,271.8
3,757.5
5,597
3,533
6,041
64
62
65
%21.9

%21.0

%22.2

2019

2020

142.8
273.9
3,757.5
29,276
246

86.5
190.1
3,446.9
17,243
220

%21.9

%22.2

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

 ،2020حــوايل  %84منهــم يف الضفــة الغربيــة و  %16يف قطــاع غــزة.
كــا بلــغ إجــايل عــدد الحســابات املفتوحــة يف بورصــة فلســطني
 118,433حســاباً ،ويالحــظ أن مشــاركة الذكــور أكــر مــن اإلنــاث
يف قطــاع األوراق املاليــة يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.

شكل  :7-4توزيع القيمة السوقية ألسهم البورصة وفقاً لصفة
املتعامل كام هي يف نهاية العام ( 2020مليون دوالر)
ﺸرﻛﺎت ﺘﺄﻤﯿن
71.0
% 2.1

قطاع التأجري التموييل

أطراف ذوو ﻋﻼﻗﺔ*
306.8

املقارنــة الســنوية :بلــغ عــدد رشكات التأجــر التمويــي امل ُرخصــة
مــن قبــل هيئــة ســوق رأس املــال  10رشكات نهايــة العــام ،2020
مقارنــة مــع  9رشكات نهايــة العــام  .2019شــهد أداء هــذه
الــركات انخفاض ـاً مــع نهايــة العــام  ،2020إذ بلــغ عــدد العقــود
 1,364عقــدا ً بقيمــة اســتثامر إجــايل  70مليــون دوالر ،وميثــل هــذا
انخفاضـاً قــدره  %32و %24يف عــدد وقيمــة العقــود عــى التــوايل
مقارنــ ًة بالعــام ( 2019انظــر الجــدول  .)7-4يعــزى االنخفــاض
إىل التداعيــات االقتصاديــة لجائحــة كورونــا ،التــي أثــرت ،بشــكل
ســلبي ،عــى أداء الــركات ،وســببت انخفاض ـاً يف حجــم نشــاطها.
جدول  :7-4إجاميل قيمة وعدد عقود التأجري التموييل

الربع الرابع2019 ،
الربع الثالث2020 ،
الربع الرابع2020 ،
2019
2020

قيمة عقود التأجري
التموييل (مليون دوالر)
26.4
16.2
24.5
90.9
68.9

عدد عقود التأجري
التموييل
581
327
369
1,998
1,364

مــع نهايــة العــام  ،2020مــا زال هنــاك تركــز عــا ٍل يف عــدد عقــود
التأجــر التمويــي يف مدينــة رام اللــه بنســبة  ،%38تليهــا مدينتــا
نابلــس وجنــن بنســبة  %18و  %11عــى التــوايل (انظــر الشــكل
 .)8-4ومــن املالحــظ أ ّن هنــاك اســتقرارا ً يف توزيــع هــذه النســب
بــن املــدن عــى مــدار الســنوات الســابقة ،نتيجــة عوامــل تتعلــق
بهيكليــة االقتصــاد ،وتركــز األعــال يف بعــض املحافظــات ،إىل جانــب
أن املركبــات مــا زالــت تســتحوذ عــى الحصــة األكــر ( )%70مــن
محفظــة التأجــر التمويــي نهايــة العــام  .2020ويعــود الســبب يف
ذلــك إىل ســهولة تســجيل ملكيــة املركبــات يف دوائــر الســر ،وتــدين
مخاطرهــا مــن حيــث وجــود ســوق ثانويــة وإعــادة حيازتهــا ،أمــا
الشــاحنات واملركبــات الثقيلــة ،فاســتحوذت عــى مــا نســبته ،%23

ﺼﻨﺎدﯿق اﺴﺘﺜﻤﺎر

% 8.9

144.9
% 4.2

ﺒﻨوك
236.4
% 6.9

أﻓراد
886.7
% 25.7

ﺠﻬﺎت ﺤﻛوﻤﯿﺔ
340.0
% 9.9

ﺸرﻛﺎت
1,462.0
% 42.4

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

شكل  :8-4التوزيع الجغرايف لعقود التأجري التموييل املسجلة
حسب العدد كام يف نهاية العام 2020
45%

40% 38.3%
35%
30%
25%
17.5%

1.0% 0.2%

4.2% 3.5% 3.0%
4.0%
2.3%

5.6%

9.6% 10.8%

20%
15%
10%
5%
0%

وفيــا يخــص املــال املنقــول (املعــدات وخطــوط اإلنتــاج وغريهــا)
فبلغــت نســبتها .%8
املقارنــة الربعيــة :بلغــت قيمــة إجــايل اســتثامر العقــود املســجلة
لــدى الهيئــة نهايــة الربــع الرابــع مــن العــام  2020حــوايل 25
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مليــون دوالر بواقــع  369عقــدا ً ،وهــذا ميثــل ارتفاع ـاً بنســبة %51
و %13يف قيمــة وعــدد العقــود عــى التــوايل ،وذلــك مقارن ـ ًة مــع
الربــع الســابق للعــام نفســه .باملقارنــة مــع الربــع املناظــر مــن
العــام  ،2019يالحــظ انخفــاض قيمــة وعــدد العقــود بنســبة ،%7
وبنســبة  %36عــى التــوايل (انظــر الجــدول .)7-4
أمــا بخصــوص مــؤرش القــدس فلقــد أُغلــق املــؤرش عنــد حاجــز
 3.174نقطــة نهايــة العــام  ،2020وهــذا ميثــل انخفاضــاً بنســبة
 %10عــن اغالقــه نهايــة العــام  2019والبالــغ  526نقطــة.

قطاع التأمني
املقارنــة الســنوية :بلــغ عــدد رشكات التأمــن املرخصــة مــن قبــل الهيئــة
عــر رشكات مــع نهايــة العــام  .2020ومل تشــهد املحفظة التأمينية (أقســاط
التأمــن املكتتبــة) منــوا ً نهايــة العــام  2020مقارنـ ًة مــع نهايــة العــام ،2019
لتصــل إىل  303.2مليــون دوالر .فيــا ارتفــع اجــايل اســتثامرات رشكات
التأمــن بحــوايل  %3مقارن ـ ًة مــع العــام  .2019مــن جهــة أخــرى ،اســتقر
صــايف التعويضــات املتكبــدة يف القطــاع عنــد نفــس مســتواه يف العــام 2019
(انظــر الجــدول .)8-4
املقارنــة الربعيــة :بلــغ اجــايل املحفظــة التأمينيــة (أقســاط التأمــن
املكتتبــة) نهايــة الربــع الرابــع مــن العــام  2020مــا يقــارب  72مليــون
دوالر ،وهــذا ميثــل انخفاض ـاً بنســبة  %5و %1عــن نهايــة الربــع الســابق
مــن العــام  2020والربــع املناظــر مــن العــام  2019عــى التــوايل .مــن
جهــة أخــرى ،لوحــظ ارتفــاع اجــايل اســتثامرات رشكات التأمــن بنســبة
 %11و %3مقارنــة بالربــع الســابق واملناظــر عــى التــوايل .فيــا انخفــض
صــايف التعويضــات املتكبــدة للقطــاع كــا بنهايــة الربــع الرابــع مــن العــام
 2020بنســبة  %38و %21مقارنــة مــع نهايــة الربــع الســابق واملناظــر عــى
التــوايل (انظــر الجــدول .)8-4
يوضــح الشــكل ( )9-4أ ّن محفظــة التأمــن مــا زالــت تشــهد ترك ـزا ً
كبــرا ً لصالــح تأمــن املركبــات ،الــذي بلغــت نســبته  %69مــن
إجــايل املحفظــة التأمينيــة يف نهايــة العــام  ،2020يليــه التأمــن
الصحــي بنســبة  .%11كــا يالحــظ أن هنــاك تركــزا ً عاليــاً يف
الحصــص الســوقية بــن رشكات التأمــن ،حيــث تســتحوذ ثــاث مــن
أصــل عــر رشكات عاملــة يف القطــاع عــى حــوايل نصــف إجــايل
األقســاط املكتتبــة يف قطــاع التأمــن الفلســطيني نهايــة العــام 2020
(انظــر الشــكل .)10-4

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

اﻟﻌﻤﺎل

اﻟﺼﺤﻲ % 8.0

اﻟﺤﯿﺎة

% 2.1

ﻫﻨدﺴﻲ

اﻟﺤرﯿق

% 2.0

% 10.6

% 5.2
أﺨرى

ﺒﺤري

ﺘﺄﻤﯿن
% 0.5
اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟﺘﺄﻤﯿﻨﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ اﻷﺨرى
اﻟﻤدﻨﯿﺔ
% 1.6

% 7.6

اﻟﻤرﻛﺒﺎت

% 68.7

* البيانات املالية املتعلقة برشكة املجموعة األهلية للتأمني أولية.

شكل  :10-4توزيع محفظة التأمني وفقاً للرشكات العاملة يف
فلسطني كام هو يف نهاية العام *2020
ﺸرﻛﺔ ﻓﻠﺴطﯿن ﻟﻠﺘﺄﻤﯿن
% 11.2

اﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻻﻫﻠﯿﺔ ﻟﻠﺘﺎﻤﯿن

ﺸرﻛﺔ اﻟﺘﺄﻤﯿن اﻟوطﻨ ﯿﺔ

% 5.6

% 18.1
ﺸرﻛﺔ ﺘﻤﻛﯿن ﻟﻠﺘﺄﻤﯿن
% 9.6

ﺸرﻛﺔ اﻟﻤﺸرق ﻟﻠﺘﺄﻤﯿن
% 10.0

ﺸرﻛﺔ اﻟﺘﻛﺎﻓل ﻟﻠﺘﺄﻤﯿن
% 13.6

ﺸرﻛﺔ ﻓﻠﺴطﯿن ﻟﺘﺄﻤﯿن اﻟرﻫن
اﻟﻌﻘﺎري

اﻟﺸرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤدة

% 0.1

ﻟﻠﺘﺄﻤﯿن
% 13.3

ﺸرﻛﺔ ﺘرﺴت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﺄﻤﯿن

ﺸرﻛﺔ ﻤت ﻻﯿف اﻟﯿﻛو
% 0.2

% 18.3

* البيانات املالية املتعلقة برشكة املجموعة األهلية للتأمني أولية.

جدول  :8-4بعض املؤرشات املالية لقطاع التأمني يف فلسطني (مليون دوالر)
الربع الرابع الربع الثالث الربع الرابع
البيان
* 2020
2020
2019
302.5
72.0
75.8
72.5
اجاميل أقساط التأمني املكتتبة
259.9
266.3
240.3
259.9
اجاميل استثامرات رشكات التأمني
()174.0
()35.2
()56.8
()44.4
صايف التعويضات املتكبدة يف قطاع التأمني
%85.9
%93.3
%87.9
صايف األقساط املكتسبة /اجاميل أقساط التأمني املكتتبة %91.5
%67.0
%52.3
%85.2
%66.9
صايف التعويضات املتكبدة /صايف األقساط املكتسبة
2019

* البيانات املالية املتعلقة برشكة املجموعة األهلية للتأمني أولية.

* 2020
303.2
266.3
()173.6
%87.8
%65.2
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 -5التنمية االجتامعية
أوضاع النساء العامالت يف األرايض الفلسطينية
خالل جائحة كورونا
تشــر 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 بــن أفـراد
املجتمــع ،وكان وقعهــا شــامالً عــى جميــع األفـراد ومناحــي الحيــاة
املختلفــة ،فــإن النســاء يعتــرن األكــر تــررا ً مقارنــة بالرجــال.
فيشــر تقريــر «فــروس الالمســاواة» الصــادر عــن منظمــة أوكســفام
إىل ارتفــاع نســب النســاء عاملي ـاً يف القطاعــات األشــد تــررا ً مــن
تداعيــات جائحــة كورونــا ،وباألخــص يف القطــاع غــر املنظــم.
وأشــارت كذلــك تقديــرات منظمــة العمــل الدوليــة إىل أن 64
37
مليــون امــرأة حــول العــامل ،قــد خــرت عملهــا بســبب الجائحــة.
كذلــك ،يشــر تقريــر منظمــة العمــل الدوليــة «كوفيــد 19-وعــامل
العمــل» ،إىل أن العامــات تــررن أكــر مــن غريهــن بســبب
الجائحــة ،األمــر الــذي ينعكــس ســلبياً عــى الجهــود املبذولــة
خــال العقــود األخــرة لتحقيــق املســاواة بــن الجنســن ،وبخاصــة
يف ســوق العمــل .ويؤكــد التقريــر أن ســبب تأثــر الجائحــة عــى
النســاء العامــات يعــود إىل ارتفــاع نســبهن يف بعــض القطاعــات
االقتصاديــة األكــر تــررا ً مــن األزمــة ،كالســكن والغــذاء واملبيعــات
والتصنيــع ،فيعمــل قرابــة  %40مــن جميــع العامــات (حــوايل 510
مليــون امــرأة) يف هــذه القطاعــات األربعــة األكــر تــررا ً ،مقابــل
 %36.6مــن العاملــن الذكــور 38.كــا أشــار تقريــر أوكســفام إىل أن
أغلــب العاملــن يف هــذه القطاعــات ليــس لديهــم مصــادر ماليــة
لإلنفــاق ســوى مداخيلهــم الشــهرية ،ويف حــال فقــدان وظائفهــم
بســبب الجائحــة ،فــإن ذلــك يرتكهــم معرضــن للفقــر والجــوع يف
أي لحظــة ،ويتفاقــم هــذا التهديــد يف ظــل غيــاب نظــام ضــان
اجتامعــي متكامــل األبعــاد ينــص عــى توفــر تأمــن ضــد البطالــة،
أو ضــان دخــل األرس التــي تفقــد عملهــا بســبب الجائحــة يف عــدد
كبــر مــن الــدول.
فيــا يــي سنســتعرض أوضــاع النســاء العامــات يف فلســطني خــال
جائحــة كورونــا ،وتداعيــات ذلــك عــى مــؤرش الفقــر املتعــدد
األبعــاد .فحســب تقريــر الفقــر املتعــدد األبعــاد يف األرايض
الفلســطينية للعــام  ،2017يشــكل البعــد الخــاص بالعمــل مــا
نســبته  %12.5مــن إجــايل الفقــر املتعــدد األبعاد ،وهي املســاهمة
األعــى بــن مكونــات الفقــر متعــدد األبعــاد األخــرى بَعــد الفقــر
املــادي الــذي يشــكل  %45.4منــه .أي إن تراجــع ظــروف العمــل
للنســاء ســينعكس بشــكل مبــارش عــى ارتفــاع مــؤرش الفقــر
املتعــدد األبعــاد ،مــا مل يتــم اتخــاذ السياســات التــي مــن شــأنها
حاميــة النســاء العامــات يف ســوق العمــل الفلســطيني.

أوضاع النساء يف سوق العمل الفلسطيني
يعــاين ســوق العمــل الفلســطيني مــن تحديــات كبــرة تتمثــل يف
ارتفــاع نســب البطالــة (بلغــت نســبة البطالــة حــوايل  %25.9يف
العــام  ،)2020وانخفــاض 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-library/publications/2020/09/gender-equality-in-the-wake-of-covid-19

رئيــي ،مــن املشــاكل البنيويــة يف ســوق العمــل الناتجــة عــن
االحتــال اإلرسائيــي لــأرايض الفلســطينية وســيطرته عــى املــوارد
االقتصاديــة واملصــادر الطبيعيــة الفلســطينية ،األمــر الــذي يحــد،
بشــكل كبــر ،مــن أي فرصــة للنمــو الحقيقــي لالقتصــاد.
جدول  :1-5وضع اإلناث مقارنة بالذكور يف سوق العمل
من ناحية نسبة املشاركة ونسبة البطالة يف العام ،2020
ومعدل األجر اليومي يف العام 2019
نسبة املشاركة يف سوق العمل
نسبة البطالة
معدل األجر اليومي بالشيقل

إناث
%15
%40.3
104.8

ذكور
%65
%22.4
122.7

املصــدر :الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني .بيانــات القــوى العاملــة 2020
(بيانــات غــر منشــورة) .معــدل األجــر اليومــي أخــذ مــن بيانــات القــوى العاملــة
للعــام  2019واملنشــورة عــى موقــع الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني.

يتضــح مــن الجــدول ( )1-5أن وضــع املــرأة الفلســطينية يف ســوق
العمــل هــو وضــع هش وســيئ ،حيث إن نســبة مشــاركتها يف ســوق
العمــل الفلســطيني مــن بــن األقــل عامليـاً ،فقــد بلغــت  %15فقــط
يف العــام  2020مقارنــة بـــ  %65للذكــور 39يف العــام نفســه .عــاوة
عــى ذلــك ،ترتفــع نســبة البطالــة بــن النســاء أيضـاً ،حيــث وصلــت
إىل  %40.3يف العــام  2020مقارنــة بـــ  %22.4بــن الرجــال .كذلــك
تعــاين النســاء العامــات يف فلســطني مــن التمييــز يف األجــور ،حيــث
بلــغ معــدل األجــر اليومــي للعاملــن الذكــور  122.7شــيكل يف العــام
 2019مقارنــة بـــ  104.8شــيكل لإلنــاث 40.وأشــارت دراســة حديثــة
ملعهــد أبحــاث السياســات االقتصاديــة الفلســطيني (مــاس) 41،إىل
أن النســاء يتقاضــن أجــورا ً أقــل مــن نظرائهــن الرجــال يف املناصــب
واملؤهــات ذاتهــا يف القطــاع الخــاص الفلســطيني ،أي إن جــزءا ً مــن
فجــوة األجــور بــن النســاء والرجــال ال ميكــن تفســرها بالفــرق
باملؤهــات العلميــة والخــرة وغريهــا ،بــل ناتجــة ،بشــكل أســايس،
مــن التمييــز ضــد النســاء يف ســوق العمــل .كــا وجــدت الدراســة
أن النســاء العامــات يف القطــاع الخــاص الفلســطيني أكــر احتــاالً
للعمــل بأجــر أقــل مــن الحــد األدىن لألجــور مقارنــة بالرجــال،
وتــزداد تلــك االحتامليــة يف القطــاع الخــاص غــر املنظــم.

أوضاع النساء العامالت يف سوق العمل الفلسطيني أثناء
جائحة كورونا
فقــدت أعــداد كبــرة مــن العامــات والعاملــن يف الســوق املحــي
الفلســطيني أعاملهــم بســبب جائحــة كورونــا ،فيشــر تقريــر صــادر
عــن الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني حــول خســائر جائحــة
كورونــا 42،إىل أن حــوايل ثلــث املعيلــن الرئيســن لــأرس توقفــوا
عــن العمــل خــال الفــرة بــن آذار-أيــار  2020بســبب إعــان
حالــة الطــوارئ وحالــة اإلغــاق الشــامل التــي فرضتهــا الحكومــة
الفلســطينية للحــد مــن انتشــار فــروس كورونــا .كــا أن أكــر مــن
ثلثــي املنشــآت قــد أغلقــت أبوابهــا خــال فــرة اإلغــاق الشــامل
 39الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني .بيانــات القــوى العاملــة ( 2020بيانــات
غــر منشــورة).
40 http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2515.pdf
41 Gender wage gap and female labor force participation. 2020. Palestine 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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مــا بــن شــهري آذار وأيــار مــن العــام  ،2020وبشــكل خــاص يف
قطــاع الخدمــات ،حيــث إن  %48مــن املعيلــن الرئيســن الذيــن
توقفــوا عــن العمــل ينشــطون يف هــذا القطــاع.
يالحــظ أن أوضــاع النســاء العامــات يف الضفــة الغربيــة وقطــاع
غــزة ال تختلــف عــن أوضــاع النســاء يف العــامل ،حســب مــا أشــارت
التقاريــر العامليــة أعــاه مــن ناحيــة تركزهــن ،بشــكل رئيــي،
يف القطاعــات األكــر تــررا ً مــن جائحــة كورونــا ،وهــي قطاعــا
الخدمــات والســياحة ،مــا يعنــي أنهــن معرضــات بشــكل أكــر
لفقــدان وظائفهــن بعــد تقلــص حجــم النشــاط االقتصــادي يف هــذه
القطاعــات بالــذات .وأظهــرت بيانــات القــوى العاملــة للعــام 2020
الصــادرة عــن الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني ،أن قطاعــي
الخدمــات ،والتجــارة واملطاعــم والفنــادق أكــر القطاعــات اســتيعاباً
للنســاء العامــات ،فقطــاع الخدمــات الفلســطيني يشــغل %73.4
مــن النســاء العامــات ،أمــا التجــارة والفنــادق واملطاعــم فتشــغل
حــوايل  %9مــن النســاء العامــات يف األرايض الفلســطينية .إن
ارتفــاع نســبة النســاء العامــات يف القطــاع غــر املنظــم 43،وارتفــاع
نســبهم يف القطاعــات األشــد تأثــرا ً بالجائحــة ،يعنــي أن النســاء
العامــات يف فلســطني كــن معرضــات أكــر مــن غريهــن للتقليــص
يف األجــور أو الترسيــح مــن العمــل.
يعمــل يف القطــاع الخــاص الفلســطيني 62,800 ،امــرأة ،يتقــاىض مــا
يزيــد عــى ثلثهــن ( )%35أقــل مــن الحــد األدىن لألجــور ،ومبعــدل
 817شيكالً/شــهر ( 971شــيكالً يف الضفــة الغربيــة مقابــل 588
شــيكالً يف قطــاع غــزة) حســب بيانــات العــام  44،2019مــا يعنــي
كذلــك أن مــا يزيــد عــى ثلــث العامــات قــد دخلــن الجائحــة وهــن
يعانــن مــن الفقــر املــادي أصـاً بحســب البيانــات الرســمية ،األمــر
الــذي مــن املتوقــع أن يزيــد مــن معاناتهــن خــال الجائحــة يف
تلبيــة حاجاتهــن وحاجــات أرسهــن األساســية ،وبخاصــة مــع فقــدان
عــدد كبــر منهــن مصــدر دخلهــن األســايس وغالب ـاً الوحيــد.
تشــر بيانــات القــوى العاملة الصــادرة عــن الجهاز املركــزي لإلحصاء
الفلســطيني إىل أن أعــدادا ً كبــرة مــن العاملــن يف القطــاع الخــاص
الفلســطيني ال يعملــون بعقــود عمــل مكتوبــة ( %20مــن العاملــن
يف القطــاع الخــاص الفلســطيني يعملــون بعقــد عمــل شــفوي،
و %48يعملــون بــدون عقــد عمــل يف العــام  45)2019تضمــن لهــم
حقوقهــم التــي ينــص عليهــا قانــون العمــل ،والتــي تضمــن عــدم
ترسيــح العــال خــال فــرة الجائحــة بســهولة .وبحســب أحــدث
البيانــات املتوفــرة ،فــإن  %24مــن النســاء العامــات يعملــن
بــدون عقــد عمــل مكتــوب ،بينــا  %32.5مــن النســاء يعملــن يف
46
مؤسســات غــر مســجلة يف الســجالت الرضيبيــة.
تشــر البيانــات ،أيضـاً ،إىل ضعــف تطبيــق القوانــن وفــرض االلتـزام
بهــا .فعــى ســبيل املثــال %31 ،مــن النســاء العامــات ال يحصلــن
عــى إجــازات ســنوية مدفوعــة األجــر 47حســب مــا ينــص عليــه
القانــون ،وأقــل مــن نصــف النســاء العامــات يحصلــن عــى
إجــازات أمومــة مدفوعــة األجــر ( )%48.2فقــط 48.أي إن األرقــام
 43انظــر النســبة أعــاه ( %32.5مــن النســاء يعملــن يف مؤسســات غــر مســجلة يف
الســجالت الرضيبيــة).
44 http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2515.pdf
45 http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2515.pdf
 46هذه األرقام تم احتسابها اعتامدا ً عىل بيانات القوى العاملة الخام للعام .2019
 47هذه األرقام تم احتسابها اعتامدا ً عىل بيانات القوى العاملة الخام للعام .2019
48 http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2515.pdf

الرســمية تجمــع عــى أن العاملــن يف القطــاع الخــاص الفلســطيني
كانــوا عرضــة للتقليــص يف أجورهــم أو الترسيــح مــن العمــل بشــكل
كبــر خــال الجائحــة ،يف ظــل ضعــف االلتــزام بقانــون العمــل،
والتبخيــس يف حقــوق العاملــن والعامــات.
مــن ناحيــة أخــرى ،تعرضــت النســاء أثنــاء الجائحــة إىل ضغوطــات
كبــرة نتيجــة لتزايــد األعبــاء املنزليــة بعــد إغــاق دور الحضانــات،
وريــاض األطفــال ،واملــدارس ،فالنســاء يتحملــن ،بشــكل رئيــي،
مســؤولية األعبــاء املنزليــة والرعائيــة بحكــم التقســيم االجتامعــي
التقليــدي للعمــل ،فمقابــل ســاعة و 17دقيقــة يقضيهــا الرجــل يف
املســاعدة يف األعــال املنزليــة ،تــرف النســاء ثــاث ســاعات و51
دقيقــة مــن وقتهــا يف العمــل املنــزيل ،إضافــة إىل ســاعتني يف العمــل
الرعــايئ ،مقارنــة بأقــل مــن ســاعة للرجــل يف العمــل الرعــايئ،
وذلــك لألفــراد داخــل القــوى العاملــة 49.إن عــدم وجــود عقــود
عمــل تحمــي حقــوق النســاء العامــات ،وتضمــن لهــن الحــق يف
اإلجــازات ،مبختلــف أنواعهــا ،يعنــي أن الكثــر منهــن ســوف يجــدن
أنفســهن مضطــرات لــرك وظائفهــن مــن أجــل التفــرغ للرعايــة
املنزليــة ،ودعــم باقــي أفـراد األرسة يف احتياجاتهــم للعمــل والتعليــم
وغريهــا .هــذا عــدا عــن العنــف األرسي الــذي واجهتــه النســاء
خــال ف ـرات اإلغــاق الشــامل ،والــذي ارتفــع بنســب كبــرة عــن
الســنوات الســابقة 50.ففــي ظــل الضغوطــات االقتصاديــة واملاديــة
التــي واجهتهــا األرس بســبب الجائحــة ،كانــت النســاء عرضــة أكــر
للعنــف املبنــي عــى النــوع االجتامعــي بأشــكاله املختلفــة.

تأثر ظروف عمل النساء بالجائحة ومساهمة ذلك بالفقر
املتعدد األبعاد
كــا أرشنــا ســابقاً ،يلعــب مؤرش العمــل دورا ً رئيســياً يف مــؤرش الفقر
املتعــدد األبعــاد ،فــإىل جانــب دوره يف تأمــن الدخــل الــذي يتحكــم
يف الفقــر املــادي ،يلعــب عنــر العمــل دورا ً يف تعزيــز الواقــع
االجتامعــي لــأرسة واملجتمــع .ويشــر تقريــر الفقــر املتعــدد األبعاد
الصــادر عــن الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني إىل أن مزايــا
العمــل املتعلقــة يف الحصــول عــى اإلجــازات املرضيــة املدفوعــة،
اإلجــازات الســنوية ،وإجــازات األمومــة املدفوعــة األجــر تشــكل
 %5.3مــن وزن العمــل يف الفقــر املتعــدد األبعــاد .كــا يشــكل
بعــد ظــروف العمــل الــذي يتعلــق باالضط ـرار للعمــل يف منشــأة
غــر منظمــة ،أو العمــل بــدون عقــد عمــل ،أو العمــل يف وظيفــة
موســمية أو مياومــة  %3.1مــن وزن العمــل يف الفقــر املتعــدد
األبعــاد .أمــا بُعــد مشــاركة املــرأة يف ســوق العمــل والتحكــم يف
الدخــل ،فيشــكل  %5.3مــن الفقــر الــكيل ،وهــي نســبة مرتفعــة
مــن شــأنها التأثــر ســلباً عــى قيمــة الفقــر املتعــدد األبعــاد بســبب
ضعــف مشــاركة املــرأة يف ســوق العمــل.

49 http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2336.pdf
 50معهــد أبحــاث السياســات االقتصاديــة الفلســطيني – «مــاس».2021 .
االســتجابة الشــاملة لآلثــار االقتصاديــة واالجتامعيــة لجائحــة كوفيــد 19-يف
فلســطني تحــت االحتــال.
http://www.mas.ps/files/server/20212502175651-2.pdf
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نــرى مــن خــال التحليــل الســابق أنــه إذا مــا تم تقييــم وضع النســاء
العامــات يف القطــاع الخــاص الفلســطيني مــن ناحيــة أبعــاد العمــل
املتضمنــة يف مــؤرش الفقــر املتعــدد األبعــاد ،التــي أرشنــا إليهــا أعــاه،
ســوف نجــد أن االنعكاســات الســلبية للجائحــة عــى املــرأة يف ســوق
العمــل مــن شــأنها أن تســاهم ،بشــكل مبــارش ،يف ارتفــاع نســب
الفقــر االقتصــادي واالجتامعــي عــى حــد ســواء ،وزيــادة أعــداد
الفق ـراء الجــدد ،وبالتــايل تدهــور مــؤرش الفقــر متعــدد األبعــاد.
تتطلــب هــذه املــؤرشات اتّخــاذ السياســات الرسيعــة والفعالــة مــن
قبــل صانعــي القـرار ،التــي مــن شــأنها دعــم األرس التــي ترأســها نســاء
عامــات ،قبــل أن تنحــدر إىل دائــرة الفقــر الشــديد وانعــدام األمــن
الغــذايئ .إن نجــاح السياســات العامــة يتطلــب ،أيضـاً ،تغيـرا ً يف العقليــة
االجتامعيــة التــي تــرى أن النســاء يجــب أن تعمــل يف قطاعــات محــددة
مكملــة لدورهــا املنــزيل والرعــايئ كقطاعــي الصحــة والتعليــم .كــا
يجــب أن يكــون هنــاك دور أكــر للنقابــات العامليــة يف الدفــاع عــن
حقــوق العامــات والعاملــن وتوعيتهــم بحقوقهــم ،إىل جانــب دور
وزارة العمــل يف الرقابــة عــى تطبيــق قانــون العمــل وحاميــة حقــوق
العامــات والعاملــن يف ســوق العمــل الفلســطيني.

 -6إصدارات حديثة
فــروس الالمســاواة :ميكــن توحيــد عــامل ميزقــه فــروس كورونــا
فقــط مــن خــال اقتصــاد عــادل ومنصــف ومســتدام
«لقــد جــرى تشــبيه فــروس كورونــا املســتجد باألشــعة
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
الخياليــة التــي مفادهــا أن عمــل الرعايــة غــر املدفــوع
األجــر هــو غــر ذي جــدوى ،مــرورا ً 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
الفارهــة ،يف حــن يتعلــق آخــرون بالحطــام املتناثــر عــى
ســطح املــاء».
أنطونيو غوترييس .األمني العام لألمم املتحدة

أصــدرت مؤسســة أوكســفام 51تقريـرا ً بعنــوان «فــروس الالمســاواة:
ميكــن توحيــد عــامل ميزقــه فــروس كورونــا مــن خــال اقتصــاد عــادل
ومنصــف ومســتدام» 52يف كانــون الثــاين مــن العــام  2021بعــد
عــام تقريبـاً مــن انتشــار جائحــة كورونــا حــول العــامل .يركــز هــذا
التقريــر عــى اآلثــار االقتصاديــة واالجتامعيــة لجائحــة كورونــا التــي
توزعــت بشــكل غــر عــادل بــن الفئــات االجتامعيــة؛ فقــد كانــت
وطأتهــا أشــد عــى الفئــات الفقــرة واملهمشــة ،بينــا حافظــت
الفئــات األغنــى يف العــامل عــى ثرواتهــا ،بــل وراكمتهــا منــذ بــدء
الجائحــة .كشــفت جائحــة كورونــا عــن الالمســاواة البنيويــة
يف املجتمــع ،والعنرصيــة ،واألبويــة ،وضعــف أنظمــة الحاميــة
االجتامعيــة ،وهشاشــة أوضــاع فئــات كبــرة مــن املجتمــع كالفقـراء،
والســود ،والنســاء ،والعاملــن يف القطــاع غــر املنظــم عــى وجــه
الخصــوص .كــا كشــفت الجائحــة عــن ضعــف مختلــف الخدمــات
العامــة مثــل أنظمــة الصحــة العامــة الســيئة التجهيــز والتمويــل،
وفشــل أنظمــة الخصخصــة للنظــام الصحــي وعــدم شــفافيتها.
يوثــق التقريــر آراء خـراء اقتصاديــن فاعلــن 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
حظ ـاً يف املجتمــع .مــن أبــرز االســتنتاجات التــي توصلــوا لهــا أن
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
قبــل الجائحــة .هــذا النمــو يف ثــروات أغنــى أغنيــاء العــامل ،كان
مــن املمكــن أن يكفــي ملنــع وصــول أي شــخص يف العــامل إىل الفقــر
بســبب الجائحــة وســداد كلفــة اللقــاح للجميــع.
 51أوكســفام هــي إحــدى أكــر املنظــات الخرييــة الدوليــة املســتقلة يف مجــايل
اإلغاثــة والتنميــة تـــأسست العــام  .1942تــدار أوكســفام اليــوم كاتحــاد دويل
يضــم  19منظمــة زميلــة مراكزهــا منتــرة حــول العــامل تعمــل يف أكــر مــن 90
بلــدا ً بالتشــارك مــع منظــات محليــة وعامليــة أخــرى مــن أجــل التوصــل إىل
حلــول دامئــة للفقــر.
52 https://bit.ly/3vfDyGj
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أظهــر التقريــر دور الالمســاواة العاليــة يف تبايــن التأثــر بالجائحــة
داخــل املجتمعــات ،فمليــارات البــر كانــوا يعيشــون أص ـاً عــى
حافــة الهاويــة حــن عصفــت بهــم الجائحــة ،ومل يكــن لديهــم املوارد
الكافيــة ملواجهتهــا .عــى ســبيل املثــال ،مل يكــن متاحـاً ألكــر مــن 3
مليــارات شــخص حــول العــامل الحصــول عــى الرعايــة الصحيــة ،كــا
كان أكــر مــن نصــف العــال يف العــامل يعانــون مــن الفقــر ،وثالثــة
أربــاع العــال ال يحصلــون عــى تعويضــات البطالــة واإلجــازات
املرضيــة .وكأحــد املــؤرشات عــى الالمســاواة يف تقديــم الخدمــات
الصحيــة للســود وغريهــا مــن الفئــات املهمشــة يف الواليــات املتحدة
األمريكيــة ،كان ميكــن أن يكــون  22000شــخص مــن ذوي البــرة
الســمراء ،ومــن ذوي األصــول الالتينيــة عــى قيــد الحيــاة ،لــو كانــت
معــدالت الوفيــات بســبب كورونــا مامثلــة ملعــدل الوفيــات بــن
البيــض .كــا تعــرض الســكان مــن أصــل أفريقــي يف الربازيــل إىل
املــوت بســبب فــروس كورونــا أكــر بـــ  %40مقارنــة بالبيــض.
يــرى التقريــر أن الحكومــات اليــوم أمــام خياريــن :إمــا ترك الالمســاواة
ترتفــع ،وبالتــايل ارتفــاع أعــداد الفقــراء يف العــامل ،وإمــا اتخــاذ
السياســات التــي مــن شــأنها تقليــل الالمســاواة .حســب تقدي ـرات
البنــك الــدويل ،إذا ســمحت الحكومــات بزيــادة الالمســاواة مبقــدار
نقطتــن مئويتــن ســنوياً ،ســيكون هنــاك حــوايل  501مليــون شــخص
حــول العــامل يعيشــون عــى أقــل مــن  5دوالرات يف اليــوم بحلــول
العــام  .2030أمــا يف حــال ســعت الحكومــات إىل تقليــص الالمســاواة
مبقــدار نقطتــن مئويتــن ســنوياً ،فــإن مســتويات الفقــر قــد تعــود يف
غضــون ثــاث ســنوات إىل مــا كانــت عليــه قبــل الجائحــة.
يقــرح التقريــر خطــوات يجــب الســر فيهــا نحــو عــامل أكــر مســاواة
بعــد جائحــة كورونــا ،بدايـةً ،مــن خــال محاربــة الالمســاواة العرقيــة
والجندريــة ،وتعزيــز الخدمــات العامــة الشــاملة مــن خــال وقــف
تطبيــق سياســات التقشــف الحــاد وغــر املســتدام ،وأن تصبــح
خدمــات كالصحــة والتعليــم وجودتهــا غــر مرتبطــة بــروات النــاس
ومكانتهــم االجتامعيــة .إن مــن شــأن إلغــاء ديــون الــدول الفقــرة ،أن
يفــرج عــن  3مليــارات دوالر شــهرياً ،التــي مــن املمكــن أن تســتثمرها

هــذه البلــدان يف توفــر الرعايــة الصحيــة املجانيــة الشــاملة للجميــع.
مــن الخطــوات التــي مــن شــأنها تعزيــز املســاواة أيضـاً ،حاميــة حقــوق
العــال ،مــن خــال تطبيــق قانــون الحــد األدىن لألجــور ،وضــان الدخل
وتعويضــات البطالــة ،واألمــان الوظيفــي ،وضــان الحــق باإلجــازات
املختلفــة ،واالعــراف مــن قبــل الحكومــات واملجتمعــات بأعــال
الرعايــة التــي تقــوم بهــا النســاء مجانـاً أو بأجــور منخفضــة ،كعامــات
الحضانــات ،كأعــال لهــا قيمــة اجتامعيــة ،وتســتحق التقديــر باألجــر
والحقــوق ،واالعــراف بهــا بالحســابات القوميــة حالهــا حــال باقــي
األعــال .كذلــك ال بــد مــن مراجعــة أنظمــة الرضيبــة ،والســعي نحــو
تحقيــق العدالــة الرضيبيــة ،فعــى ســبيل املثــال ،ميكــن أن يــدر فــرض
رضائــب إضافيــة عــى األربــاح الكبــرة التــي حققتهــا الــركات خــال
جائحــة كورونــا  104مليــارات دوالر؛ أي مــا يكفــي لتوفــر الحاميــة مــن
البطالــة لجميــع عــال العــامل ،والدعــم املــايل لجميــع األطفــال واملســنني
يف أفقــر البلــدان .يف النهايــة ،يحــذر التقريــر مــن التدهــور املناخــي
الكبــر ،ويدعــو إىل بنــاء اقتصــاد أخــر ومســتدام.
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مفاهيم وتعاريف اقتصادية
الخوارجية
Externalities
تعتمــد نظريــة «اقتصــاد الســوق الحــر» عــى فرضيــة أساســية الخوارجية السلبية والخوارجية اإليجابية

تقــول إن آليــات العــرض والطلــب تعمــل تلقائيـاً لضــان )1 :إنتــاج
كميــات مــن الســلع والخدمــات مطابقــة للكميــات املطلوبــة.
 )2أن أســعار هــذه الخدمــات والســلع تغطــي متامــاً تكاليــف
إنتاجهــا مــن جهــة ،وتحقــق تعظيــم أربــاح املنتجــن لهــا واملنافــع
التــي يســتمدها املســتهلكون مــن إنفــاق أموالهــم عليهــا مــن
جهــة أخــرى )3 .أن الكميــات واألســعار هــذه ال تضمــن فقــط
تحقــق الظــروف املثــى لألف ـراد الذيــن يقومــون بعمليــات اإلنتــاج
واالســتهالك ،ولكــن تضمــن ،أيضـاً ،تحقــق الظــرف األمثــل للمجتمــع
ككل ،أي أن الظــرف األمثــل الفــردي هــو أيضـاً األمثــل لكافــة أفـراد
املجتمــع مجتمعــن.

فشل األسواق
تعــرف نظريــة الرفــاه النيوكالســيكية بــأن هنــاك حــاالت تفشــل
فيهــا آليــات الســوق الحــرة يف تحقيــق األوضــاع املثــى لإلنتــاج
واالســتهالك .ويطلــق عــى هــذه الحــاالت اســم «فشــل األســواق».
ومــن بــن هــذه الحــاالت ،الظــرف الــذي ال يتحمــل فيــه املنتجــون
كامــل تكاليــف اإلنتــاج للبضائــع التــي ينتجونهــا ويبيعونهــا .عــى
ســبيل املثــال ،عندمــا يقــوم مقــاول البنــاء بحفــر أساســات بنــاء
جديــد يف منطقــة مأهولــة ،فإنــه يأخــذ باالعتبــار تكاليــف الحفــر
والبنــاء ذاتهــا ،وال يأخــذ يف حســاباته التكاليــف اإلضافيــة التــي
يتحملهــا كافــة الجــران بتأثــر الضجيــج والغبــار (ورمبــا حجــب
الطلــة الجميلــة ،وزيــاد التنافــس عــى مواقــف الســيارات ،وغريهــا).
هــذا املقــاول ال يتحمــل كافــة تكاليــف نشــاطه اإلنتاجــي ،وهــو مــا
يعنــي أن هنــاك فارقـاً وفجــوة بــن التكاليــف الفرديــة والتكاليــف
االجتامعيــة (أي إجــايل التكاليــف التــي يتحملهــا كافــة أفــراد
املجتمــع مــن النشــاط اإلنتاجــي املعنــي) ،وهــو مــا يتعــارض،
بالــرورة ،مــع املبــادئ الثالثــة املذكــورة أعــاه .إذ طاملــا كان
الســعر ال يغطــي كافــة التكاليــف املرتافقــة مــع اإلنتــاج ،أي طاملــا
كان هنــاك تبايــن بــن الحســاب الفــردي واالجتامعــي ،فــإن آليــة
الســوق الحــرة ال تضمــن أن مــا يتــم إنتاجــه هــو األمثــل كميــاً،
وأن الســعر يتطابــق مــع التكاليــف الحديــة ،وأن مصالــح املجتمــع
ككل تتطابــق تلقائي ـاً مــع املصالــح الفرديــة .ويطلــق عــى اآلثــار
الســلبية التــي يتــرر منهــا طــرف ثالــث ليــس لــه عالقــة باإلنتــاج
الــذي يولــد هــذه اآلثــار اســم «الخوارجيــة الســلبية» .وهــي تعادل
الفــارق بــن التكاليــف الفرديــة والتكاليــف االجتامعيــة 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) يعتربونهــا خارجيــة ،يقــع عــبء
تحملهــا عــى أف ـراد املجتمــع اآلخريــن .ويشــكل تقديــر القيمــة
النقديــة للخوارجيــة الســلبية وطــرق الحــد منهــا جوهــر أبحــاث
اقتصــاد البيئــة.

كــا أن هنــاك حــاالت يقــع فيهــا عــبء تحمــل جــزء مــن التكاليــف
عــى كاهــل طــرف ثالــث ،ال هــو باملنتج/البائــع وال املستهلك/املشــري،
هنــاك أيض ـاً حــاالت يحقــق فيهــا األف ـراد منافــع ومكاســب مجانيــة
عــى حســاب آخريــن قامــوا بالدفــع واالســتثامر .خــذ عــى ســبيل
املثــال التطعيــم ضــد وبــاء منتــر .عندمــا يتط ّعــم الفــرد ،فــإن هــذا
يرتافــق مــع أثريــن ،أولهــا الحاميــة الفرديــة مــن الوبــاء ،وثانيهــا
األثــر االجتامعــي بتقليــص إمكانيــة عــدوى أشــخاص آخريــن .وحاملــا
يتــم الوصــول إىل مســتوى «مناعــة القطيــع» يف املجتمــع ،فــإن الفــرد
غــر املط ّعــم يكــون قــد اكتســب حاميــة تامــة تقريب ـاً بفضــل قيــام
اآلخريــن بالتطعيــم .لنأخــذ مثــاالً آخــر أقــل تجريــدا ً .عندمــا يقــوم
شــخص مــا بتحســن 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 ،أيضـاً ،أن
يــؤدي إىل ارتفــاع أمثــان البيــوت األخــرى املجــاورة .أي إن االســتثامر
الخــاص للفــرد يرتافــق مــع مكاســب مجانيــة «فائضــة» تذهــب إىل
األط ـراف التــي مل تتكلــف باإلنفــاق أو بالجهــد .ويطلــق عــى هــذه
اســم «املنافــع الخارجيــة» وهــي ،أيضـاً ،مــا يعــرف باســم «الخوارجيــة
اإليجابيــة» .أيضـاً يف هــذه الحالــة ،حيــث ال ميكــن حــر املنافــع التي
تتولــد مــن اســتهالك ســلعة معينــة بالشــخص الــذي دفــع مقابلهــا،
فــإن الســوق التنافــي الحــر ال يقــود إىل الظــرف االجتامعــي األمثــل.
واألمثلــة عــى الخوارجيــة اإليجابيــة متعــددة ،ومــن بــن أهمهــا
الخوارجيــة التــي تتولــد مــن مســار التعليــم الفــردي (الــذي ينعكــس
إيجابيـاً أيضـاً عــى املجتمــع ككل) وجهــود البحــث واالخرتاعــات (التي
يصعــب حــر الفوائــد منهــا مبــن يتكفــل باإلنفــاق عليهــا واالســتثامر
فيهــا) .والخوارجيــة اإليجابيــة هــي األســاس النظــري للــدور الــذي
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 ،أيض ـاً ،دون أن يشــاركوا يف تكاليــف
إنتاجهــا .تعـ ّرف الســلعة العامــة بأنهــا الســلعة التــي تتصــف بأنهــا:
 )1غــر الحرصيــة ( )non-excludableأي التــي ال ميكــن حــر
اســتخدامها فقــط مبــن قــام بالدفــع مقابلهــا .و )2غــر التزاحميــة
( )non-rivalriousمبعنــى أن اســتهالك أحــد األف ـراد لهــا ال يقلــل
مــن توفرهــا لآلخريــن .البضائــع العامــة هــي إذن بالتعريــف نقيض
البضائــع الخاصــة ،التــي تتصــف بالحرصيــة والتزاحميــة يف آن معـاً.
وهــو مــا يعنــي أن الســوق الحــر الخــاص لــن يقــوم بإنتاجهــا عــى
الرغــم مــن وجــود طلــب عليهــا ،نظ ـرا ً النعــدام حافــز االســتثامر
فيهــا .خدمــات الدفــاع الوطنــي وإج ـراءات الحاميــة مــن الــزالزل
والفيضانــات واألوبئــة هــي أمثلــة عــى البضائــع العامــة .وكذلــك
األفــكار واإلبداعــات التــي يســتحيل تقييدهــا بــراءات االخــراع
والتعليــم األســايس واألبحــاث األساســية هــي أمثلــة أخــرى.
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أخ ـرا ً ،علينــا التأكيــد أن كُالً مــن الخوارجيــة الســلبية واإليجابيــة
ميكــن أن تظهــر يف نشــاطات اإلنتــاج ونشــاطات االســتهالك ،وأن
الخوارجيــة الســلبية ترتافــق مــع إنتــاج (واســتهالك) أعــى مــا هــو
أمثــل اجتامعيـاً ،يف حــن تــؤدي الخوارجيــة اإليجابيــة إىل اســتهالك
(وإنتــاج) أدىن مــن األمثــل اجتامعي ـاً.

الخوارجية وحقوق امللكية
يؤكــد بعــض االقتصاديــن عــى أن الخوارجيــة غالبـاً مــا تظهــر نتيجة
عــدم الدقــة أو الغمــوض الــذي يحيــق بتحديــد حقــوق امللكيــة:
ملــن تعــود ملكيــة الهــواء النقــي أو جــدول املــاء الجــاري؟ ويقــرح
االقتصــادي اإلنكليــزي رونالــد كــواس ( )2013 - 1910أن تدخــل
الدولــة ليــس رضوريـاً؛ إذ إن الســوق الحــر ميكــن أن يحقــق فعاليــة
تحصيــص املــوارد بظــل وجــود الخوارجيــة يف حــال توفــر تعريــف
كامــل لحقــوق امللكيــة .عندهــا ميكــن للرابحــن والخارسيــن
مــن الخوارجيــة االتفــاق مع ـاً عــى مبالــغ تعويــض لتحييــد آثــار
التكاليــف واملنافــع الخارجيــة .ولكــن مــن املتفــق عليــه أن الحــل
الــذي جــاءت بــه نظريــة كــواس ( )Coase Theoremيتطلــب
توفــر عــدد مــن الــروط التــي يصعــب ،إن مل يســتحيل ،تحققهــا
عملي ـاً .اقتصــادي آخــر ،األمريــي كينيــث أرو (Kenneth Arrow
 ،)2017 - 1921حاجــج أيضــاً أن تدخــل الدولــة ليــس بالــرورة
الحــل األفضــل للخوارجيــة .واقــرح كبديــل خلــق أســواق ميكــن
أن يتــم فيهــا بيــع ورشاء تصاريــح التلــوث .مث ـاً ،يقــوم الطــرف
املتــرر مــن التلــوث بعــرض تصاريــح تبــاع باملـزاد وتبيــح إطــاق
مســتوى معــن مــن التلــوث .والســوق التنافــي لتصاريــح التلــوث
هــذه ميكــن أن تضمــن أمثلــة تحصيــص املــوارد والقضــاء عــى
التكاليــف الخارجيــة (أن تضمــن تطابــق الكلفــة الحديــة للتلــوث
مــع املنفعــة الحديــة مــن التلــوث) .ويجــري حالي ـاً تطبيــق منــط
قريــب مــن هــذا يف العــامل ،حيــث يتــم بيــع ورشاء تصاريــح إطــاق
الغــازات امللوثــة بــن الــركات املختلفــة .عــى أن االقتصاديــن
مجمعــون اآلن عــى أن قــوى الســوق الحــرة غــر قــادرة عــى حــل
مشــاكل الخوارجيــة ،وهنــاك إقـرار عــام بينهــم عــى رضورة وجــود
تدخــل خارجــي يقــوم ،بطريقــة أو أخــرى ،بإصــاح األســواق والحــد
مــن فشــلها يف مجــال الخوارجيــة.

رضيبة بيجو
اقــرح االقتصــادي اإلنكليــزي آرثــر بيجــو ( )1959 - 1877يف وقــت
مبكــر فــرض رضيبــة عــى أي نشــاط يف الســوق يتســبب بالخوارجية
الســلبية ،بحيــث يتــم رفــع التكاليــف الخاصــة لعمليــات اإلنتــاج أو
االســتهالك إىل مســتوى التكاليــف االجتامعيــة .ويطلــق اآلن اســم
«رضيبــة بيجــو» ( )Pigou Taxعــى هــذا النــوع مــن الرضائــب،
التــي ترمــي اىل تصحيــح فشــل الســوق ،وإىل تحقيــق الوصــول
إىل الوضــع األمثــل االجتامعــي .وعــى الســياق نفســه ،يقــرح
االقتصاديــون توفــر مســاعدات للمنتجــن أو املســتهلكني يف بعــض
الحــاالت التــي يظهــر فيهــا أن كافــة املكاســب املتولــدة مــن نشــاط
اســتهاليك أو إنتاجــي ،ال ميكــن حرصهــا مبــن دفــع مقابلهــا ،وأن
منافــع املجتمــع ككل مــن هــذه النشــاطات ،أعــى مــن املكاســب
واملنافــع الفرديــة.

رضيبة أم قيود كمية؟

ولكــن هنــاك حــاالت متعــددة يصعــب فيهــا تقديــر القيمــة النقدية
للخســائر التــي تلحــق بالطــرف الثالــث ،أو بتوزيــع التكاليــف عــى
عــدد كبــر مــن املنتجــن الذيــن يتســببون بالخوارجيــة .لذلــك،
تقــرح النظريــة فــرض قيــود كميــة وإجــراءات رقابيــة عــى
املنتجــن عوضــاً عــن الرضيبــة .ومــا زال االقتصاديــون منشــغلني
بدراســة املجــاالت التــي تكــون فيهــا واحــدة مــن تلــك األداتــن
أكــر فعاليــة مــن األخــرى يف الحــد مــن الخوارجيــة .كــا تنشــغل
النظريــة يف اقــراح طــرق مبتكــرة لتحفيــز املنتجــن عــى أخــذ
تكاليــف الخوارجيــة بعــن االعتبــار ،دون أن ينعكــس هــذا ســلباً
عــى فعاليــة اإلنتــاج وكميتــه ،وعــى تشــغيل اليــد العاملــة.
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ملحق :ملخص ألبرز التطورات واألخبار االقتصادية
يشــمل هــذا القســم ملخصـاً ألبــرز األحــداث واألخبــار االقتصاديــة
خــال الفــرة التــي يغطيهــا املراقــب ،حســب التسلســل الزمنــي.

اآلثار االجتامعية واالقتصادية لجائحة كوفيد19-
يف  4ترشيــن األول ،أعلــن الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني
نتائــج مســح كان قــد أعــده لقيــاس التغــرات االجتامعيــة
واالقتصاديــة الناجمــة عــن جائحــة كوفيــد 19-خــال فــرة اإلغــاق
املمتــدة مــا بــن  5آذار 25 -أيــار  53.2020شــمل املســح عينــة
مــن  9926أرسة ،وأظهــر أن  %42مــن األرس الفلســطينية انخفــض
دخلهــا مبقــدار النصــف فأكــر خــال فــرة اإلغــاق ،وأن قرابــة
ثلثــي األرس ( )%63ال ميكنهــا تغطيــة نفقاتهــا املعيشــية ألكــر
مــن شــهر واحــد يف حــال تــم فــرض اإلغــاق مجــدداً .كــا بــن
املســح أن  %58مــن األرس الفلســطينية عــادة مــا تقــرض املــال
أو تشــري بالديــن حتــى تتمكــن مــن تغطيــة نفقاتهــا املعيشــية،
كاملــواد الغذائيــة ،ومــا إىل ذلــك مــن االحتياجــات األساســية .وقــد
ارتفعــت هــذه النســبة خــال فــرة اإلغــاق إىل حــوايل  ،%63مــا
اضطــر  %41مــن األرس لتخفيــض إنفاقهــا عــى املــواد الغذائيــة
مقارنــة باألشــهر الســابقة للجائحــة (شــباط/آذار).

كوفيد 19-والضامن االجتامعي
يف  14ترشيــن األول ،عقــد «مــاس» لقــاء طاولــة مســتديرة تنــاول
فيــه تزايــد الحاجــة لنظــام حاميــة اجتامعيــة فلســطيني يف ظــل
تأث ـرات كوفيــد 54.19-وقــدم الدكتــور بــدر األعــرج ،أســتاذ علــم
االجتــاع يف جامعــة بريزيــت ،ورقــة خلفيــة كان قــد أعدهــا حــول
املوضــوع بتكليــف مــن املعهــد .وشــارك يف اللقــاء ممثلــون عــن
القطاعــن العــام والخــاص ،وخـراء وأكادمييــون وصنــاع سياســات.

إرسائيل متنح رشكة بيزك ترخيصاً للعمل يف الضفة الغربية

ميجــاواط ،حيــث قامــت الرشكــة بتوقيــع اتفــاق مــع رشكــة كهربــاء
محافظــة القــدس ،إلقامــة محطــة لتوليــد الكهربــاء باســتخدام
الطاقــة الشمســية بقــدرة إنتاجيــة  5ميغــاواط ،يف قريــة ديــر أبــو
مشــعل ،وذلــك لتغذيــة شــبكة رشكــة الكهربــاء يف منطقــة قــرى
شــال غــرب رام اللــه.

نور جنني
يف  26ترشيــن األول  ،2020دشــن صنــدوق االســتثامر الفلســطيني
ورشكــة توزيــع كهربــاء الشــال ،محطــة «نــور جنــن» للطاقــة
الشمســية 57.وتقــع املحطــة يف قريــة كفــر دان يف محافظــة جنــن
عــى مســاحة تقــدر بـــ  60دومنـاً ،وهي مكونــة من حــوايل 13,500
لــوح شــميس بقــدرة إنتاجيــة  5ميغــاواط.

تهديد للقطاع املرصيف
يف  29ترشيــن األول ،االحتــال أبلــغ الســلطة الفلســطينية أن
البنــوك الفلســطينية التــي مل تجمــد حســابات أهــايل األرسى
والشــهداء ســتتعرض لعقوبــات ودعــاوى قضائيــة ،وأن القــرار
58
ســيدخل حيــز التنفيــذ يف  30كانــون األول.

سلطة الطاقة واملوارد الطبيعية ووزارة الزراعة
يف  5ترشيــن الثــاين ،بــدأت ســلطة الطاقــة واملــوارد الطبيعيــة
الفلســطينية بتنفيــذ مــروع للطاقــة الشمســية بتمويــل مــن وزارة
الزراعــة 59.وينــدرج ضمــن املــروع تركيــب  350لوحـاً شمســياً بقدرة
إنتاجيــة  530كيلــوواط يف منطقــة األغــوار وغريهــا مــن املناطــق
املهــددة باملصــادرة .ويــأيت املــروع ضمــن حزمــة مســاعدات ملنطقــة
األغــوار أقرهــا مجلــس الــوزراء لدعــم املواطنــن القاطنــن يف تلــك
املناطــق ،وتعزيــز صمودهــم يف مواجهــة خطــة الضــم املرتقبــة.

يف  18ترشيــن األول ،منحــت الحكومــة اإلرسائيلية رشكــة االتصاالت النداء الطارئ لوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني
اإلرسائيليــة «بيــزك» رخصــة للعمــل يف منطقــة «ج» يف الضفــة (األونروا)

الغربيــة ،بحجــة توفــر خدمــات اتصــاالت وإنرتنــت عــايل الرسعــة
للمســتوطنات اإلرسائيليــة املنتــرة يف الضفــة 55.القــرار ســيكبد
قطــاع االتصــاالت الفلســطيني خســائر هائلــة ألنــه سيســمح
للرشكــة اإلرسائيليــة توســيع نطــاق التغطيــة والخدمــات التــي
تقدمهــا لتصــل إىل كامــل أنحــاء املنطقــة «ج» (التــي تشــكل أكــر
مــن  %60مــن أرايض الضفــة الغربيــة).

تأسيس رشكة «قدرة»
يف  19ترشيــن األول ،أعلــن بنــك فلســطني والرشكــة الوطنيــة
لصناعــة األملنيــوم والربوفيــات (نابكــو) عــن تأســيس رشكــة
56
«قــدرة» ،وهــي رشكــة متخصصــة يف حلــول الطاقــة املتجــددة.
وبــدأت «قــدرة» بإبــرام رشاكات يف قطــاع الطاقــة لغايــات
إنشــاء محطــات لتوليــد الطاقــة الشمســية بقــدرة إنتاجيــة 100
53 http://pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_4-10-2020covid-ar.pdf

54 http://www.mas.ps/files/server/20202010094306-1.pdf
55 https://www.jpost.com/israel-news/pa-telecoms-brace-for-lossesafter-israeli-firm-gets-west-bank-license-647053
56 https://bop.ps/en/media-center/newsroom/details/745

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

أزمة عميقة يف قطاع غزة
يف  11ترشيــن الثــاين ،صــدرت نتائــج دراســة أظهــرت تراجــع
متوســط الدخــل الشــهري لعــال قطــاع غــزة بنحــو  %90منــذ
ظهــور الوبــاء ،وفقــدان عــرات اآلالف وظائفهــم 61.وفقــاً
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-issues-emergency-call-humanitarian-assistance-amid-end-year-short https://www.aliqtisadi.ps/article/77845/و fall
فجوة-متويل-األونروا-تبلغ-130-مليون-دوالر
61 https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/newstudy-shows-shocking-economic-and-psychological-toll-covid
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للدراســة %60 ،مــن ســكان القطــاع ليــس لديهــم القــدرة املاليــة
عــى توفــر املــواد الغذائيــة األساســية واألدويــة ،و %82منهــم
يعانــون مــن مشــاكل نفســية كالقلــق والتوتــر ،بينــا فقــد %80
مــن صغــار املزارعــن وعــال القطــاع الزراعــي وظائفهــم .واألهــم
مــن ذلــك ،ذكــر  %92مــن العــال املبحوثــن أنهــم مل يتلقــوا أي
مســاعدات نقديــة حكوميــة أو غــر حكوميــة منــذ ظهــور الوبــاء،
علــاً أن  %42فقــط منهــم يســتطيعون الوصــول إىل املــواد
الوقائيــة كاألقنعــة أو لديهــم القــدرة لدفــع مثنهــا.

تأثري الجائحة عىل قطاع األعامل
يف  14ترشيــن الثــاين ،صــدرت نتائــج مســح أجرتــه وزارة االقتصــاد
الوطنــي ،بالتعــاون مــع الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني،
عــى عينــة مكونــة مــن  2600منشــأة اقتصاديــة .وأظهــر املســح
أن اإلغالقــات املفروضــة خــال الفــرة بــن آذار-أيــار  ،2020أدت
إىل تراجــع مســتوى اإلنتــاج و/أو املبيعــات بنســبة  ،%50مــا
62
اضطــر  %14مــن املنشــآت املبحوثــة إىل خفــض عــدد موظفيهــا.
وتشــر نتائــج املســح إىل أن  %47مــن املنشــآت تتوقــع انخفاضـاً يف
مبيعاتهــا خــال األشــهر الثالثــة الالحقــة لإلغــاق ،وتراجعـاً بنســبة
 %24يف العاملــة.

سلسلة جديدة من اإلجراءات للحد من تفيش الفريوس
يف  23ترشيــن الثــاين ،أعلنــت الحكومــة الفلســطينية عــن سلســلة
إجـراءات جديــدة الحتــواء الفــروس 63.شــملت اإلجـراءات إغــاق
جميــع مرافــق الحيــاة يف الضفــة الغربيــة أيــام الجمعــة والســبت،
وإغــاق مــن الســاعة الســابعة مســا ًء حتــى السادســة صباح ـاً يف
باقــي أيــام األســبوع.

يتكبدهــا قطــاع غــزة نتيجــة للحصــار واإلغالقــات والقيــود
املفروضــة 66.يقــدر التقريــر املقــدم للجمعيــة العامــة لألمــم
املتحــدة التكلفــة االقتصاديــة الرتاكميــة الناجمــة عــن الحصــار
املطــول والعمليــات العســكرية يف القطــاع خــال الفــرة بــن 2007
  ،2018بحــوايل  16,7مليــار دوالر ،أو مــا ميثــل  %107مــن الناتــجاملحــي اإلجــايل لفلســطني.

انتهاء أزمة إيرادات املقاصة
يف  2كانــون األول ،حولــت الحكومــة اإلرسائيليــة  1.14مليــار دوالر
مــن إيـرادات رضائــب املقاصــة إىل الســلطة الوطنيــة الفلســطينية
بعــد انتهــاء األزمــة السياســية واالقتصاديــة التــي دامــت ســتة
أشــهر .جــاء قــرار الســلطة الفلســطينية بإعــادة العالقــات مــع
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
املفاوضــات عــى أســاس حــل الدولتــن ،واســتئناف املســاعدات
67
األمريكيــة للفلســطينيني.

الربنامج الوطني للتحويالت النقدية
يف  23كانــون األول ،قــدم االتحــاد األورويب وإســبانيا  19.5مليــون
يــورو للمســاهمة يف دفــع الدفعــة الســنوية الثالثــة للمخصصــات
االجتامعيــة ،مــن خــال الربنامــج الوطنــي للتحويــات النقديــة
68
التــي يســتفيد منهــا  115,000أرسة غــر ميســورة.

تأثري الجائحة عىل العاملة
يف  24ترشيــن الثــاين ،أظهــر تقريــر للبنــك الــدويل تدهــور أوضــاع
العاملــة يف فلســطني منــذ بــدء تفــي كوفيــد 19-بعــد تحســنها
بشــكل طفيــف يف العــام  64.2019ويقــدر التقريــر أن  121ألــف
عامــل فقــدوا وظائفهــم يف الربــع الثــاين .ويف اليــوم نفســه ،أكــد
شــاهر ســعد ،رئيــس االتحــاد العــام لنقابــات عــال فلســطني ،أن
خســائر العــال الناجمــة عــن الجائحــة تقــدر بنحــو  1.25مليــار
دوالر 800 ،مليــون دوالر منهــا قيمــة الخســارة املرتتبــة عــى
توقــف ع ـرات آالف العــال الذيــن كانــوا يعملــون يف إرسائيــل
عــن العمــل .وأفــاد ســعد بــأن إجــايل عــدد العــال املتأثريــن
بالجائحــة بلــغ نحــو  300ألــف عامــل يف الضفــة الغربيــة وقطــاع
غــزة ،اســتفاد ثلــث هــؤالء العــال فقــط مــن دعــم حكومــي ملــرة
65
واحــدة بقيمــة  700شــيكل.

التكلفة االقتصادية للحرب والحصار عىل قطاع غزة
يف  25ترشيــن الثــاين  ،2020نــر مؤمتــر األمــم املتحــدة للتجــارة
والتنميــة (األونكتــاد) تقري ـراً حــول التكاليــف االقتصاديــة التــي
62 http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_En_14-112020-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

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/79108/195ميلون-يورو-من-أوروبا-وإسبانيا-لفلسطني
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املؤرشات االقتصادية الرئيسية يف فلسطني 12020 - 2016
املؤرش

2016

2017

2018

2020

2019

السكان (ألف نسمة)

2020
2019
ابع
الربع الر الربع األول الربع الثاين الربع الثالث الربع الرابع

فلسطني
الضفة الغربية
قطاع غزة

4,632.0
2,803.4
1,828.6

4,733.4
2,856.7
1,876.7

4,915.3
2,953.9
1,961.4

5,039.0
3,020.0
2,019.0

5,101.2
3,053.2
2,048.0

5,023.3
3,011.6
2,011.7

5,054.5
3,028.3
2,026.2

5,075.2
3,039.3
2,035.9

5,116.9
3,061.6
2,055.3

5,148.4
3,078.4
2,070.0

عدد العاملني (ألف شخص)
نسبة املشاركة ()%
معدّل البطالة ()%
 الضفة الغربية -قطاع غزة

939.6
43.8
23.9
17.5
35.4

948.7
44
25.7
18.4
38.3

956.3
43.5
26.2
17.3
43.1

1,013.0
44.3
25.3
14.6
45.1

956.0
40.9
25.9
15.7
46.6

1,044.3
44.4
24
13.7
42.7

1009.8
43.1
25
14.2
45.5

888.7
38.5
26.5
14.7
49.1

936.0
41.0
28.3
18.5
48.6

995.0
41.0
23.4
14.9
43.1

الناتج املحيل اإلجاميل
 اإلنفاق االستهاليك الخاص اإلنفاق االستهاليك الحكومي التكوين الرأساميل اإلجاميل الصادرات -الواردات ()-

15,211.0
3,342.9
3,584.7
3,873.8
2,208.3
7,796.3

15,426.9
13,420.3
3,093.6
4,166.9
2,515.6
7,901.5

4,032.4 14,015.4 15,829.0 15,616.2
3,544.1 12,367.2 14,126.5 13,570.1
841.5 3,207.6 3,202.3 3,318.9
1,051.0 3,207.1 4,177.1 4,260.3
707.9 2,445.9 2,630.5 2,578.7
2,054.0 7,084.7 8,376.1 8,256.8

3,833.7
3,453.9
722.0
930.1
539.5
1,845.4

3,134.9
2,821.0
761.3
658.1
526.7
1,501.3

3,506.2
3,042.4
809.3
780.1
652.5
1,782.1

3,540.6
3,049.9
915.0
838.8
727.2
1,955.9

باألسعار الجارية
باألسعار الثابتة (أسعار )2015

3,620.50 3,534.40
3,463.10 3,489.80

938.4
852.2

890
804.8

706.7
653.8

800.9
726.5

837.4
728.8

امليزان التجاري
ميزان الدخل
ميزان التحويالت الجارية
ميزان الحساب الجاري
سعر رصف الدوالر مقابل الشيكل
سعر رصف الدينار مقابل الشيكل
معدّل التضخم (4)%

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

الحسابات القومية باالسعار الثابتة (سنة االساس ( )2015مليون دوالر) 3

()5,664.5
1,896.0
1,626.2
()2,142.7

()5,967.4
2,129.0
1,708.7
()2,129.7

3.84
5.42
()0.22

3.6
5.08
0.21

صايف اإليرادات املحلية (مبا فيها املقاصة) 3,551.9
3,661.7
النفقات الجارية
216.5
النفقات التطويرية
()326.4
فائض/عجز املوازنة الكيل (قبل املنح)
766.3
إجاميل املنح واملساعدات
440.0
فائض /عجز املوازنة الكيل (بعد املنح)
2,483.8
الدين العام الحكومي
موجودات /مطلوبات املصارف
حقوق امللكية
ودائع الجمهور
التسهيالت االئتامنية

الناتج املحيل للفرد (دوالر)

3,235.0 3,656.70 3,562.30
2,913.9 3,378.30 3,417.70
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
741.0
697.0
424.0
684.6
685.1 2,546.6 2,658.0 2,786.2
470.0
454.0
464.0
445.6
458.8 1,833.6 2,009.2 1,499.1
()292.0( )200.0( )232.0( )348.7( )412.6( )1,072.7( )1,833.5( )2,140.4
أسعار الرصف والتضخم4
3.335
3.419
3.514
3.496
3.492 3.441
3.56
3.59
4.692
4.798
4.943
4.931
4.926 4.840
5.03
5.07
1.21
()0.2
()1.20
()0.39( )0.27( )0.73
1.58
()0.19

املالية العامة (عىل األساس النقدي ،مليون دوالر)

3,651.5
3,794.8
257.9
()401.3
720.4
319.1
2,543.2

3,462.9
3,660.0
276.9
()474.0
664.8
190.9
2,369.5

3,290.6
3,660.1
200.0
()569.5
492.1
()77.3
2,795.1

3,802.1
4,686.8
207.8
()1,092.6
565.9
()526.7
3,649.2

1,099.4
1,362.9
67.9
()331.4
115.8
()215.6
2,795.0

973.5
830.9
21.4
121.2
79.7
200.9
2,886.7

487.7
419.1
33.0
35.6
196.8
232.4
3,080.9

275.8
731.9
39.1
()495.1
101.8
()393.3
3,460.2

.19,934 17,825.5 16,125.0 15,850.2 14,196.4
1,973.8 1,985.2 1,912.0 1,892.7 1,682.4
.15,137 13,384.7 12,227.3 11,982.5 10,604.6
.10,075 9,039.1 8,432.3 8,026.0 6,871.9

17,825.5
1,985.2
13,384.7
9,039.1

17,709.5
1,991.6
13,303.8
9,249.9

18,237.1
1,984.7
13,814.1
9,652.4

19,934.5 18,625.0
1,973.8 1,959.1
15,137.4 14,061.9
10,075.1 9,894.0

القطاع املرصيف (مليون دوالر)

1,789.1
1,972.8
75.3
()258.9
85.0
()173.9
3,649.2

تغطي البيانات األرايض الفلسطينية باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إرسائيل عام ( 1967باستثناء بيانات البطالة والسكان).
 1بيانات األرباع لألعوام  2020-2019هي بيانات أولية عرضة للتنقيح والتعديل .األرقام بني األقواس هي أرقام سالبة.
 2اعتمد الجهاز املركزي لإلحصاء ،بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ،تعريفا منقحا للبطالة ينص عىل أ ّن البطالة تشمل فقط األشخاص الذين مل يعملوا خالل فرتة اإلسناد وبحثوا بشكل جدي وكانوا مستعدين
وقادرين عىل 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.
 3قام جهاز اإلحصاء املركزي بإجراء تنقيح عىل بيانات الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة لألعوام  .2004-2018لذا سيوجد اختالف يف أرقام السنوات واألرباع السابقة عىل ضوء تنقيح البيانات.
 4معدّل التضخم محسوب عىل 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

