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الناتــج املحــي اإلجــايل يف الربــع األول :شــهد الناتــج املحــي اإلجــايل يف الربــع
األول  2020باألســعار الثابتــة تراجعـاً مبعــدل  ،%4.9ومبعــدل  %3.4مقارنــة مــع
الربــع الســابق واملناظــر عــى الرتتيــب ،ليصــل إىل نحــو  3.8مليــار دوالر .تحقــق
الرتاجــع بــن الربعــن املتالحقــن نتيجــة انكــاش يف الضفــة الغربيــة بنحــو
 %4.6وبنحــو  %6.1يف قطــاع غــزة .قــد أ ّدى الرتاجــع يف الناتــج املحــي يف الربــع
األول مــن العــام  ،2020إىل جانــب النمــو الطبيعــي يف الســكان ،إىل تقليــص
حصــة الفــرد مــن الناتــج املحــي بنحــو  %5.2( %5.5يف الضفــة الغربيــة و%6.8
ّ
يف قطــاع غــزة) مقارنــة بالربــع األخــر مــن العــام  2019لتصــل إىل  802دوالر.
الناتــج املحــي اإلجــايل يف الربــع الثــاين :تشــر التقديــرات األوليــة لــأداء
القطاعــي املتاحــة مــن قبــل الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني إىل أ ّن
غالبيــة األنشــطة االقتصاديــة ســجلت تراجع ـاً يف الربــع الثــاين  2020مقارنــة
مــع الربــع الســابق ،باســتثناء كل مــن قطــاع اإلدارة العامــة والدفــاع ،وقطــاع
املاليــة والتأمــن .ويعــد قطــاع اإلنشــاءات مــن أكــر القطاعــات اإلنتاجيــة
تأث ـرا ً بانتشــار الوبــاء إذ انخفضــت القيمــة املضافــة للقطــاع يف الربــع الثــاين
مــن العــام  2020بنســبة %37مقارنــة بالربــع الســابق .تــاه قطــاع التجــارة
بانخفــاض نســبته  ،%28.5وقطــاع النقــل والتخزيــن بنحــو  .%26.8كــا
تراجعــت القيمــة املضافــة لقطــاع الخدمــات بنحــو  %20.5مقارنــة مــع الربــع
الســابق.
التشــغيل والبطالــة :ارتفــع معــدل البطالــة يف فلســطني بنحــو  1.6نقطــة مئويــة
بــن الربعــن الثــاين واألول  2020ووصــل إىل  %14.8( %26.6يف الضفــة و%49.1
يف القطــاع) .بلــغ متوســط األجــر اليومــي يف فلســطني  120.6شــيكل ،موزع ـاً
بــن  120.2للعاملــن يف الضفــة 59.3 ،للعاملــن يف القطــاع و 254.6للعاملــن يف
ارسائيــل واملســتعمرات .كــا وصلــت نســبة املســتخدمني بأجــر يقــل عــن الحــد
األدىن لألجــور يف القطــاع الخــاص إىل  %25.1( %34بــن اإلنــاث ،و %35.4بــن
الذكــور).
املاليــة العامــة :انخفــض صــايف اإليـرادات العامــة واملنــح بنحــو  %34يف الربــع
الثــاين  2020مقارنــة بالربــع الســابق ليصــل اىل  2.4مليــار شــيكل نتيجــة
انخفــاض إيـرادات املقاصــة بنســبة  ،%47وانخفــاض إيـرادات الجبايــة املحليــة
بنســبة  ،%54باملقابــل ارتفعــت املنــح واملســاعدات الخارجيــة بشــكل ملحــوظ
وبنســبة  ،%149خــال نفــس الفــرة .مــن جهــة أخــرى ،شــهدت النفقــات
العامــة انخفاضــا بنســبة  %46لتبلــغ حــوايل  1.6مليــار شــيكل .وصلــت
املتأخـرات املرتتبــة عــى الحكومــة خــال هــذا الربــع إىل  2مليــار شــيكل ،كــا
ارتفــع الديــن العــام الحكومــي بنحــو  %3مقارنــة بالربــع الســابق ليبلــغ نحــو
 10.6مليــار شــيكل.
القطــاع املــريف :ارتفعــت التســهيالت االئتامنيــة يف الربــع الثــاين  2020بنحــو
 %4مقارنــة بالربــع الســابق لتصــل إىل نحــو  9.7مليــار دوالر %18 ،منهــا
للقطــاع العــام .كــا منــت الودائــع بنســبة  %3مقارنــة بالربــع الســابق لتصــل
إىل  14.9مليــار دوالر .قــد بلغــت أربــاح املصــارف يف هــذا الربــع  13.1مليــون
دوالر ،وهــذا أقــل بنحــو  %66مــن األربــاح يف الربــع الســابق.
بورصــة فلســطني :بلغــت القيمــة الســوقية ألســهم الــركات املدرجــة يف بورصــة
فلســطني  3.4مليــار دوالر نهايــة الربــع الثــاين  2020منخفضـ ًة مبــا نســبته %4
مقارنــة مــع الربــع الســابق .أغلــق مــؤرش القــدس عنــد حاجــز  470.8نقطــة
بانخفــاض قــدره  %6مقارنــة مــع الربــع الســابق.

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
يرشفنــي أن أقــدم (للمــرة األوىل شــخصياً) لجمهــور “املراقــب االقتصــادي” هــذا العــدد املــزدوج عــن الربــع األول والثــاين مــن العــام  .2020صــدر
العــدد األول مــن املراقــب االقتصــادي يف العــام  ،1997أي منــذ  22ســنة ،ومل يتوقــف مــذ ذاك الوقــت عــن الصــدور يف صيــغ مختلفــة (ســنوية ثــم
ربعيــة) وتحــت عناويــن مختلفــة (اقتصــادي و/أو اجتامعــي) .وهــو مــا نعتــره دليـاً عــى حيويــة واســتجابة املراقــب للظــروف املحيطــة ،وتقدمــه
وإضافتــه العلميــة املتواصلــة .اليــوم ،يف ســنته الـــ  ،23يطــل املراقــب الربعــي يف صيغــة محدثــة ،متاشــياً مــع تطــورات املرحلــة الراهنــة وتعاقــب
أجيــال مــن الكفــاءات البحثيــة القديــرة والشــابة ،متمنيـاً ان تســاهم الصيغــة الجديــدة للمراقــب بتعميــم الفائــدة عــى قاعــدة أوســع مــن القـراء.
يصــدر املراقــب يف ظــروف اقتصاديــة واجتامعيــة وسياســية عصيبــة ،أولهــا أخطــار االســتعامر االســتيطاين االرسائيــي املتصاعــدة وآخرهــا انتشــار
جائحــة كوفيــد ،-19والتــي تلقــي بظاللهــا منــذ ربيــع العــام  2020عــى كافــة مناحــي الحيــاة والعمــل والتخطيــط ،وكذلــك عــى اســتدامة
املؤسســات العامــة والخاصــة واألهليــة ،ليــس فقــط عــى الصعيــد املــايل ،بــل ايضـاً عــى صعيــد جــدوى وظيفتهــا واملغــزى مــن وجودهــا .هــذه
الظاهــرة العامليــة ،أي إعــادة النظــر بـــ “قيمــة األشــياء” عــى ضــوء (أو ضبابيــة) الجائحــة ،شــملت إعــادة التقييــم للعديــد مــن املســلامت ،مثــل
أهميــة الصحــة الجيــدة ،أو األمــان الوظيفــي ،أو قيمــة الوظائــف والعمــل نفســه ،أو حريــة الســفر والســياحة ،واالســتهالك الظاهــر ،وكذلــك
رضورة الحاميــة والعدالــة االجتامعيــة .هــذا ناهيــك عــن التحــول الكبــر يف الفكــر والسياســات االقتصاديــة عامليـاً ،فيــا يتعلــق بــدور الحكومــات
يف تأمــن الصحــة والرعايــة االجتامعيــة وحاميــة الوظائــف وغريهــا مــن املســائل التــي لطاملــا تجادلــت التيــارات العلميــة حولهــا.
مل يســلم املعهــد خــال  2020مــن تأثـرات هــذه األزمــة ،بــل واجــه تحدياتهــا مــن خــال االنخـراط علميـاً ووظيفيـاً وإداريـاً يف جهــوده الخاصــة
“لالســتجابة والتعــايف” ،كان باكورتهــا عــدد خــاص مــن املراقــب االقتصــادي نــر يف شــهر أيــار ،قــدم ق ـراءة أوليــة لآلثــار االقتصاديــة الكليــة
والقطاعيــة املتوقعــة وكذلــك التحــوالت املحتملــة يف املشــهد االجتامعــي الفلســطيني جـراء الرتاجــع االقتصــادي الكبــر .كــا عقــد املعهــد عــددا
مــن جلســات الطاولــة املســتديرة ،خصصــت ملناقشــة املوضــوع وتداعياتــه السياســاتية ،مــن بــن مجمــل املوضوعــات االقتصاديــة الشــائكة التــي
تواجــه فلســطني ،وبــارش يف عــدد مــن املشــاريع البحثيــة املعمقــة حــول مختلــف األبعــاد االقتصاديــة واالجتامعيــة ألزمــات .2020
فيــا يتعلــق باملراقــب االقتصــادي ،قــام املعهــد منــذ ظهــور األزمــة االقتصاديــة الراهنــة ،مبراجعــة داخليــة وتشــاورية مــع املؤسســات الثــاث
الرشيكــة ،حــول مضمونــه البحثــي ،وتغطيتــه القطاعيــة ومنهــج صياغتــه ،آخذيــن بعــن االعتبــار التحــوالت الكــرى الجاريــة وأيض ـاً تطــورات
املشــهد االقتصــادي الســيايس منــذ تبنــي الصيغــة الربعيــة للمراقــب يف  2005وتجديــد تصميمــه يف  .2016ســيجد أي قــارئ منتظــم للمراقــب يف
هــذا العــدد الجديــد تغطيــة لجميــع املــؤرشات التــي كانــت ترصــد ســابقا مــع تركيــز أكــر عــى املنهــج التحليــي وأقــل عــى األســلوب الــردي
حيــث أمكــن ،وإبقــاء أقســام كاملــة كــا كانــت دون تغيــر لتغطيتهــا (ســوق العمــل ،املاليــة العامــة ،القطــاع املــايل املــريف وغــر املــريف،
وكذلــك قســم املفاهيــم االقتصاديــة).
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 االحصــايئ املنهجــي يف األقســام الرئيســية .اقتضــت الظــروف الطارئــة اصــدار املراقــب االقتصــادي
ألول ربعــن لعــام  2020يف عــدد مــزدوج ،وعــى ضــوء التطــورات القادمــة قــد يتكــرر ذلــك للربعــن الثالــث والرابــع مــن هــذه الســنة االنتقاليــة
يف حيــاة املراقــب االقتصــادي.
اخـرا ً وليــس آخـرا ً ،شــارك يف إنجــاز الصيغــة املحدثــة مــن املراقــب تشــكيلة جديدة-قدميــة مــن الباحثــن واملحرريــن ،الحقـاً لتــويل د .نعــان
كنفــاين منــذ عــام  2012املهمــة الشــاقة برئاســة تحريــر  32عــددا ربعيــا مــن هــذه الدوريــة الفلســطينية املميــزة ،وهنــا نســجل تقديــر املعهــد
لجهــوده وإســهاماته البحثيــة املميــزة ،ومــن ســبقوه ،يف إيصــال املراقــب االقتصــادي اىل موقعــه الحــايل بــن أكــر املنشــورات الفلســطينية
العلميــة الدوريــة اســتدامة ،بعــد أن فقــدت العديــد منهــا زخمهــا .ونأمــل أن تثمــر ترتيبــات التحريــر والبحــث واملراجعــة الجديــدة املعتمــدة
هــذا العــام يف الحفــاظ عــى هــذا اإلرث القيــم.
نأمــل ان يجــد الباحــث وصانــع السياســات واملواطــن املهتــم عــى حــد ســواء يف هــذا اإلصــدار ،الــذي جعــل مــن متابعــة تطــورات االقتصــاد
واملجتمــع الفلســطيني الحيويــة مهمــة مشــركة ،مــا يفيــده ويســاهم يف تقدمــه اىل االمــام.
رجا الخالدي
									
املدير العام
										
معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني (ماس)
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 -1االقتصاد الحقيقي
 1-1اإلنتاج واإلنفاق

1
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742
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775
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776
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 -1معظــم اإلحصــاءات الــواردة يف هــذا القســم مــن الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني ،باألخــص
إحصــاءات الحســابات القوميــة الربعيــة .تتــم اإلشــارة للمصــادر األخــرى حيثــا تســتخدم.
نظ ـرا ً لعــدم نــر إحصــاءات الربــع الثــاين للعــام  2020بشــكل رســمي ،تركــز التحليــل
عــى بيانــات الربــع األول للعــام  ،2020مــع تخصيــص قســم فرعــي خــاص لعــرض أبــرز
تطــورات األنشــطة االقتصاديــة للربــع الثــاين مــن العــام  ،2020باالعتــاد عــى بيانــات غــر
منشــورة ،بالتــايل هــي عرضــة للتنقيــح والتعديــل.

804

ولكــن انتشــار فــروس كوفيــد 19 -عكــس هــذا التحســن اإليجــايب
يف الربــع األخــر مــن العــام  ،2019وأدى إىل تأثــر ســلبي شــديد عــى
النشــاط االقتصــادي منــذ نهايــة شــباط مــن العــام  .2020فاالنخفــاض
يف الناتــج املحــي اإلجــايل بنســبة  %4.9يف الربــع األول  ،2020كــا
تشــر البيانــات الصــادرة عــن الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني،
ناتــج ،بشــكل أســايس ،عــن الرتاجع الحــاد يف الطلــب واإلنتــاج ،وبخاصة
اســتهالك األرس ( ،)%2.6-واإلنفــاق الحكومــي ( )%14.3-وإجــايل
االســتثامر (( )%11.6-انظــر الشــكل  .)2-1أمــا بالنســبة للتجــارة

3,084

ارتفــع الناتــج املحــي اإلجــايل بنســبة  %2.6يف األشــهر الثالثــة
األخــرة مــن العــام  2019مقارنــة بالربــع الســابق بســبب املســاهمة
اإليجابيــة لالســتهالك املحــي ( ،)%1.1والتحســن امللحــوظ يف
التجــارة الخارجيــة ،الــذي يعــود إىل االرتفــاع الكبــر يف الصــادرات
( )%11.1وانخفــاض الــواردات ( .)%2.9وعــى الرغــم مــن عــدم
توفــر بيانــات تفصيليــة عــن الصــادرات حتــى اآلن ،فــإن هــذا
التغيــر املوســمي يف التجــارة الخارجيــة قــد يعــزى إىل ارتفــاع
صــادرات زيــت الزيتــون يف الربــع األخــر مــن كل عــام .أمــا الرتاجع
يف الــواردات ،فيتمثــل بحالــة عــدم اليقــن السياســية واالقتصاديــة
التــي ســادت يف العــام  ،2019وأزمــة املقاصــة التــي عانــت منهــا
الســلطة الوطنيــة الفلســطينية ،والتــي أدت إىل رصف أنصــاف
رواتــب موظفــي القطــاع العــام خــال الربعــن الثــاين والثالــث،
وبالتــايل تراجــع االســتهالك وتكتــل املخــزون .أمــا يف الربــع األخــر،
فتحســن االســتهالك نتــج عــن رصف كامــل املســتحقات املؤجلــة
ملوظفــي القطــاع العــام بعــد اتفــاق الســلطة الوطنيــة الفلســطينية
مــع الجانــب اإلرسائيــي الــذي تــم مبوجبــه تحويــل جــزء كبــر مــن
إي ـرادات املقاصــة املحتجــزة .ويالحــظ أيض ـاً يف الربــع األخــر مــن
العــام  ،2019ارتفــاع أو ثبــات القيمــة املضافــة لجميــع األنشــطة
االقتصاديــة الرئيســية.

5,000

2,971

شــهد الناتــج املحــي اإلجــايل ،أو القيمــة النقديــة لكافــة أنــواع
البضائــع والخدمــات التــي يتــم إنتاجهــا محليـاً ،انخفاضـاً يف الربــع
األول مــن العــام  2020بنحــو  %4.9مقارنــة مــع الربــع األخــر مــن
العــام  ،2019ليصــل إىل  3,820.4مليــون دوالر (مقاســاً باألســعار
الثابتــة للعــام  ،)2015وذلــك حســب اإلحصــاءات األوليــة الصــادرة
عــن الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني (انظــر الشــكل .)1-1
وقــد حــدث هــذا االنخفــاض نتيجــة االنكــاش بنســبة  %4.6يف
الضفــة الغربيــة ،و %6.1يف قطــاع غــزة .أمــا باملقارنــة مــع الربــع
املناظــر مــن العــام الســابق (الربــع األول  )2019فقــد شــهد الناتــج
املحــي انخفاض ـاً بنحــو  .%3.4ومــن املتوقــع اســتمرار الرتاجــع يف
الناتــج املحــي اإلجــايل وظهــور حالــة مــن الركــود االقتصــادي يف
الربــع الثــاين  2020بســبب توســيع نطــاق التدابــر الحتــواء جائحــة
فــروس كورونــا ( )COVID-19يف نيســان ،واألشــهر التــي تلتــه،
وتجــدد األزمــة املاليــة للســلطة الوطنيــة الفلســطينية يف حزي ـران.

شكل  :1-1الناتج املحيل اإلجاميل يف فلسطني حسب الربع لألعوام
 2020-2016باألسعار الثابتة (مليون دوالر) (سنة األساس )2015
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ﻗطﺎع ﻏزة

اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐرﺒﯿﺔ

املصــدر :الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني  ،2020إحصــاءات الحســابات القوميــة
الربعيــة .2020-2000 ،رام الله-فلســطني.

شكل  :2-1اإلنفاق الربعي عىل الناتج املحيل اإلجاميل لألعوام
 2016-2020باألسعار الثابتة (سنة األساس )2015
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اﻹﻨﻔﺎق اﻻﺴﺘﻬﻼﻛﻲ اﻟﻨﻬﺎﺌﻲ اﻟﺤﻛوﻤﻲ واﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ

اﻹﻨﻔﺎق اﻻﺴﺘﻬﻼﻛﻲ اﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻟﻸﺴر اﻟﻤﻌﯿﺸﯿﺔ

اﻟﺼﺎدرات

اﻟﺘﻛوﯿن اﻟرأﺴﻤﺎﻟﻲ اﻹﺠﻤﺎﻟﻲ

املصــدر :الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني  ،2020إحصــاءات الحســابات القوميــة
الربعيــة .2020-2000 ،رام الله-فلســطني.

الخارجيــة ،فقــد كانــت مســاهمتها إيجابيــة خــال الربــع املذكــور،
بســبب انخفــاض قيمــة الــواردات ( 208.4مليــون دوالر) بشــكل أكــر
مــن االنخفــاض يف قيمــة الصــادرات ( 168.1مليــون دوالر).
شــهد الربــع األول مــن العــام  2020انخفاض ـاً يف القيمــة املضافــة
يف جميــع القطاعــات الرئيســية مقارنــة بالربــع األخــر مــن العــام
 ،2019وبخاصــة يف الصناعــة ( )%9.4-والبنــاء ( .)%20.7-كــا
تظهــر مــؤرشات مشــابهة عنــد املقارنــة مــع األرقــام يف الربــع النظــر
مــن العــام املنــرم (انظــر الشــكل .)2-1
تشــر املــؤرشات األوليــة إىل أ ّن الناتــج املحــي اإلجــايل ســوف
يرتاجــع يف الربــع الثــاين مــن العــام  ،2020ومــن املتوقــع أن يفــوق
الرتاجــع يف الربــع األول ،نتيجــة لرتاجــع األنشــطة االقتصاديــة يف
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الربــع الثــاين بشــدة أكــر مــن الربــع األول ،بســبب انتشــار الجائحــة
واإلجـراءات االحرتازيــة التــي اتخذتهــا الحكومــة الفلســطينية للحــد
مــن انتشــارها ،والتــي شــملت إغــاق جميــع األنشــطة االقتصاديــة
“غــر األساســية والرضوريــة” مــن منتصــف شــهر آذار حتــى بدايــة
الثلــث األخــر مــن شــهر نيســان؛ والتــي متثــل حــوايل  %40مــن
2
إجــايل القيمــة املضافــة مــن جميــع األنشــطة.
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 -2قيمة تقديرية وليست دقيقة.
 -3الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني  ،2020إحصاءات رخص األبنية.
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أ ّدى تراجــع الناتــج املحــي يف الربــع األول مــن العــام  ،2020إىل
حصــة الفــرد مــن
جانــب النمــو الطبيعــي يف الســكان ،إىل تقليــص ّ

-40

اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐرﺒﯿﺔ
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حصة الفرد من الناتج املحيل
ّ
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انخفــض االســتثامر بنســبة  %11.6يف الربــع األول مــن العــام 2020
مقارنــة بالربــع الســابق ،وذلــك نتيجــة لالنخفــاض يف تكويــن رأس
املــال للمبــاين بنســبة  ،%15.9ولغــر املبــاين بنســبة  %4.8يف غــر
املبــاين ،وللمخــزون بنســبة  .%4.7ويبــدو أن التوقعــات للربــع
الثــاين ســتكون أكــر إحباطــاً ،حيــث تظهــر التقديــرات األوليــة
للجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني انخفاض ـاً بنســبة  %16.7يف
تراخيــص البنــاء يف الربــع األول مــن العــام  ،2020يليــه انخفــاض
3
بنســبة  %45.0يف الربــع الثــاين.

0

2019- 3

تجــدر اإلشــارة إىل أن االنكــاش يف الدخــل املتــاح ،وعــدم اليقــن،
والتوجــه نحــو اال ّدخــار الوقــايئ ،ميكــن أن يثبــط االســتهالك لبقيــة
العــام ،األمــر الــذي يرتافــق مــع تجــدد األزمــة املاليــة للســلطة
الوطنيــة الفلســطينية يف نهايــة شــهر حزي ـران ،والعــودة إىل رصف
أنصــاف رواتــب موظفــي القطــاع العــام ،والرتشــيد يف اإلنفــاق العام،
الــذي مــن املتوقــع أن يــؤدي إىل املزيــد مــن الضغــط الســلبي عــى
الناتــج املحــي اإلجــايل يف النصــف الثــاين مــن العــام .2020
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2019- 2

ويف غيــاب اإلحصــاءات الرســمية ،مــن املتوقــع أن يســتمر إنفــاق
األرس يف الرتاجــع اعتبــارا ً مــن نيســان بســبب إجــراءات احتــواء
الوبــاء ،ولكــن قــد يظهــر بعــض التحســن يف شــهر أيــار بســبب
شــهر رمضــان وعيــد الفطــر والتخفيــف التدريجــي الــذي حصــل
إلجــراءات اإلغــاق .يف املجمــل ،تشــر املــؤرشات الدوريــة إىل
انخفــاض االســتهالك أيضـاً يف الربــع الثــاين ،وبخاصــة لبعــض أنــواع
الخدمــات والســلع املعمــرة .فعــى ســبيل املثــال ،تعافــت عمليــات
تســجيل الســيارات الجديــدة جزئيــاً يف أيــار ،بعــد انخفاضهــا إىل
الصفــر تقريبــاً يف نيســان ،ولكنهــا ال تــزال أقــل مــن نصــف مــا
كانــت عليــه قبــل انتشــار الجائحــة وإجــراءات اإلغــاق التــي
رافقتهــا (انظــر الشــكل .)4-1
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وحســب أحــدث املــؤرشات الدوريــة مثــل مــؤرش ســلطة النقــد
الفلســطينية لــدورة األعــال ،والرقــم القيــايس العــام لإلنتــاج
الصناعــي ،بلــغ النشــاط االقتصــادي أدىن مســتوياته يف جميــع
القطاعــات الرئيســية يف نيســان ،وأظهــر بــوادر تحســن مــن شــهر أيــار
فصاعــدا ً بالتزامــن مــع التخفيــف التدريجــي إلجـراءات تعليــق اإلنتاج
(اإلغــاق) وحلــول شــهر رمضــان املبــارك الــذي تنشــط فيــه الحركــة
التجاريــة بشــكل ملحــوظ .ولكــن ال يــزال مــؤرش ســلطة النقــد
لــدورة األعــال متأثـرا ً باالنخفــاض يف بدايــة الربــع األول ،وعليــه بقــي
يف املنطقــة الســالبة (انظــر الشــكل  )3-1وزاد تقلصـاً يف الربــع الثــاين
بأكــر مــن ثالثــة أضعــاف مســتواه املنخفــض أص ـاً يف الربــع األول.

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

-100

ﻓﻠﺴطﯿن

املصــدر :ســلطة النقــد الفلســطينية ( ،)2020مــؤرش ســلطة النقــد الفلســطينية لــدورة
األعــال ،آب .2020

شكل  :4-1أعداد السيارات الجديدة واملستعملة املسجلة ألول
مرة يف الضفة الغربية حسب الربع للفرتة 2020-2019
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املصدر :ووزارة املالية  ،2020دائرة الجامرك واملكوس ،بيانات غري منشورة.

الناتــج املحــي بنحــو  %5.2( %5.5يف الضفــة الغربيــة و %6.8يف
قطــاع غــزة) مقارنــة بالربــع األخــر مــن العــام  2019لتصــل إىل 802
حصــة الفــرد
دوالر .أمــا بــن الربعــن املناظريــن ،فلقــد انخفضــت ّ
مــن الناتــج املحــي بنحــو  %5.1( %5.9يف الضفــة الغربيــة ،و%9.4
حصــة الفــرد مــن
يف قطــاع غــزة) ،وهــذا أقــل مســتوى وصلــت لــه ّ
الناتــج املحــي منــذ الربــع الثالــث .2014

اآلثار االقتصادية املتوقعة لجائحة كورونا
يف نهايــة شــهر نيســان  ،2020توقــع الجهــاز املركــزي لإلحصــاء
الفلســطيني أن تتســبب جائحــة كورونــا بخســارة تقــارب  2.5مليــار
دوالر ( )%13.5يف الناتــج املحــي اإلجــايل (الفــرق مــا بــن ســيناريو
الجائحــة وســيناريو األســاس) ،إذ يفــرض ســيناريو الجائحة اســتمرار
تأثـرات اإلغــاق حتــى نهايــة شــهر أيــار 4.وتوقــع الجهــاز املركــزي
لإلحصــاء الفلســطيني أن ينخفــض اإلنفــاق الخــاص والعــام بقرابــة
 1.3مليــار دوالر ( ،)%5.2واالســتثامر بقرابــة  2.1مليــار دوالر
4 http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_En_23-42020-forc-en.pdf
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( ،)%43.4أمــا عــى مســتوى األنشــطة االقتصاديــة ،فمــن املتوقــع
أ ّن يكــون قطــاع الخدمــات األشــد تــررا ً مــن األزمــة بخســائر
تقــدر بـــ  1.2مليــار دوالر ،يليــه القطــاع الصناعــي ( 362مليــون
دوالر) ،وقطــاع البنــاء ( 220مليــون دوالر) وقطــاع الزراعــة (200
مليــون دوالر).
ويف تقديـرات مختلفــة ،توقــع معهــد أبحــاث السياســات االقتصادية
الفلســطيني (مــاس) آثــار الجائحــة عــى الضفــة الغربيــة .وتشــر
التنبــؤات إىل انخفــاض الناتــج املحــي اإلجــايل يف العــام 2020
حســب ســيناريو األســاس بنســبة  %20.9مقارنــة مــع العــام ،2019
وذلــك بســبب الصدمــة يف الطلــب الناتجــة عــن تراجــع اإلنفــاق
االســتهاليك الخــاص والحكومــي (بنســبة  %22و %15.9عــى
التــوايل) ،وتراجــع االســتثامر بنســبة  ،%26.3وتراجــع الصــادرات
بنســبة  ،%3مقابــل تراجــع الــواردات بنســبة  5.%17.3كــا أعــدت
ســلطة النقــد الفلســطينية تقديراتهــا الخاصــة للتأث ـرات املتوقعــة
كل مــن
لألزمــة ،التــي أظهــرت انخفاض ـاً أقــل شــدة مــن تنبــؤات ٍّ
الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني ومعهــد “مــاس” (انظــر
6
الجــدول  ،1-1وراجــع العــدد الخــاص مــن املراقــب االقتصــادي).

 2-1القطاعات اإلنتاجية
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انخفضــت القيمــة املضافــة للقطاعــات اإلنتاجيــة يف الربــع األول
مــن العــام  2020بنســبة  %11.6عــن الربــع الســابق ،و%6.0
مقارنــة بالربــع املناظــر مــن العــام  ،2019لتصــل إىل  931.9مليــون
دوالر ( 2015ســنة األســاس) ،وانخفضــت أيضــاً مســاهمة هــذه
القطاعــات يف الناتــج املحــي اإلجــايل مــن  %26.2يف الربــع الرابــع
مــن العــام  2019إىل  %24.2يف الربــع األول مــن العــام .2020
واجهــت القطاعــات اإلنتاجيــة تغـرات عــدة متثلــت بتحســن بعــض
األنشــطة وتراجــع أنشــطة إنتاجيــة أخــرى منــذ نهايــة الربــع األول
للعــام  ،2020بالتحديــد منــذ منتصــف آذار ،وحتــى منتصــف الربــع
الثــاين  2020يف شــهر أيــار ،نتيجــة اإلج ـراءات املتخــذة للحــد مــن
تأثــر جائحــة كورونــا (كوفيــد ،)19 -لتأخــذ بعدهــا بعــض األنشــطة
اإلنتاجيــة يف التوســع ،فيــا يعــاين البعــض اآلخــر مــن اســتمرار
األزمــة ويرتاجــع مقارنــة باألعــوام الســابقة.

قطاع الزراعة
تظهــر البيانــات أ ّن القيمــة املضافــة لنشــاط الزراعــة والحراجــة
وصيــد الســمك انخفضــت يف الربــع األول مــن العــام  2020بنحــو
 %8.5مقارنــة مــع الربــع الرابــع مــن العــام  ،2019بينــا ارتفعــت
بنحــو  %4.3عــن الربــع النظــر يف العــام الســابق  .2019ويُعــزى
ذلــك إىل أنــه يف الربــع الرابــع مــن العــام يشــكل النشــاط الزراعــي
يف قطــف الزيتــون رافعــة لكميــة اإلنتــاج الزراعــي الســنوي
واملســاهمة يف الناتــج املحــي اإلجــايل .ارتفعــت نســبة مســاهمة
األنشــطة الزراعيــة إىل  %7.2مــن الناتــج املحــي اإلجــايل مقارنــة
بالربــع األول مــن العــام  ،2019حيــث شــكلت  %6.7مــن الناتــج
املحــي اإلجــايل ،وبلغــت قيمــة مســاهمة القطــاع الزراعــي يف
 -5الســيناريو األول يتمثــل يف أ ّن تنجــح الحكومــة يف احتــواء انتشــار الفــروس خــال فــرة الطــوارئ
الحاليــة ،ويتــم رفــع قيــود الطــوارئ تدريجي ـاً عقــب انتهائهــا:
http://www.mas.ps/files/server/20200705223647-2.pdf
6 https://bit.ly/2K9y9uH
 -7مصــدر األرقــام يف هــذا الجــزء :الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني .2020 ،إحصــاءات
الحســابات القوميــة الربعيــة .2020-2000 ،رام اللــه ،فلســطني.

شكل  :5-1القيمة املضافة ومساهمة القطاع الزراعي يف الناتج
املحيل اإلجاميل الربعي2020-2019 ،
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املصــدر :الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني .2020 ،إحصــاءات الحســابات القوميــة
الربعيــة ،2020-2000 ،رام الله-فلســطني

جدول  :1-1توقعات الخسائر الناجمة عن أزمة كوفيد 19 -للعام 2020
املؤسسة
الناتج املحيل اإلجاميل
اإلنفاق الخاص
اإلنفاق الحكومي
التكوين الرأساميل اإلجاميل
صادرات
واردات
اإليرادات الحكومية
العاملة

معهد
الجهاز املركزي
لإلحصاء الفلسطيني "ماس"
%20.9%13.5%22.0%5.2%15.9%26.3%43.4%3.0%2.0%17.3%7.8%24.4%25.5%17.4%16.6-

املصدر :الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،ومعهد “ماس” ،وسلطة النقد.

سلطة
النقد
%8.5%10.0%3.2
%21.2%25.4%18.9-

الناتــج املحــي اإلجــايل مــا قيمتــه  276.4مليــون دوالر أمريــي يف
الربــع األول مــن العــام ( 2020انظــر الشــكل .)5-1

قطاع الصناعة
شــهد الربــع األول مــن العــام  2020تراجعــاً يف القيمــة املضافــة
للقطــاع الصناعــي بنســبة  %9.4باملقارنــة مــع الربــع الســابق،
و %7.0باملقارنــة مــع الربــع املناظــر مــن العــام  .2019ويعــود
هــذا االنخفــاض إىل تراجــع القيمــة املضافــة لــكل مــن أنشــطة
التعديــن واســتغالل املحاجــر بنســبة  %19و %26.9عــى التــوايل،
وتراجــع أنشــطة الصناعــات التحويليــة بنحــو  ،%11.9و %7.7عــى
الرتتيــب .وخــال الفــرة نفســها ،ارتفعــت القيمــة املضافــة مــن
إمــدادات الكهربــاء والغــاز والبخــار ،وتكييــف الهــواء (%17.4
و )%5.1وإمــدادات امليــاه ،وأنشــطة الــرف الصحــي وإدارة
النفايــات ومعالجتهــا ( %1.9و ،)%0إال أن تأثريهــا عــى النشــاط
الصناعــي الــكيل كان محــدودا ً بســبب مســاهمتها املتواضعــة التــي
ال تتجــاوز  %13.5مــن القيمــة املضافــة للقطــاع الصناعــي (انظــر
الجــدول  .)2-1وقــد انخفضــت حصــة قطــاع الصناعــة مــن الناتــج
املحــي اإلجــايل نهايــة الربــع األول مــن العــام  2020لتبلــغ نحــو
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جدول  :2-1مقارنة ربعية للقيمة املضافة من القطاعات
الصناعية (مليون دوالر) (سنة األساس )2015
ر 2019 1ر 2019 4ر 2020 1نسبة التغري عن نسبة التغري عن
النشاط االقتصادي
الربع املناظر
الربع السابق
%26.9%19.012.8
15.8
17.5
التعدين واستغالل املحاجر
%7.7%11.9396.2
449.8
429.4
الصناعات التحويلية
%5.1
%17.4
47.8
40.7
إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء 45.5
إمدادات املياه وأنشطة الرصف الصحي وإدارة
%0.0
%1.9
15.9
15.6
15.9
النفايات ومعالجتها
%7.0%9.4472.7
521.9
508.3
التعدين والصناعة التحويلية واملياه والكهرباء
املصدر :الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني .2020 ،إحصاءات الحسابات القومية الربعية .2020-2000 ،رام الله ،فلسطني.

 %12.4مقارنــة بنحــو  %13.0يف الربــع الرابــع مــن العــام ،2019
وبنحــو  %12.9يف الربــع املناظــر مــن العــام .2019

شكل  :6-1الرقم القيايس العام لكميات اإلنتاج الصناعي الشهري2020-2019 ،
160
140

أيضــاً ،تراجــع الرقــم القيــايس الــكيل لكميــات اإلنتــاج الصناعــي
مبقــدار  %24.6خــال شــهر آذار  2020مقارنــة بالشــهر الــذي
ســبقه ،ولكنــه بــدأ باالرتفــاع والتعــايف يف أيــار ،حتــى أنــه تجــاوز
ٍ
تعــاف
املســتوى العــام للعــام  2019يف حزيــران ،مظهــرا ً بــوادر
قــد تســتمر خــال الربــع الثالــث مــن العــام  .2020وهــذا التغيــر
يعكــس طبيعــة القطــاع الصناعــي الــذي قــد يتمكــن مــن تعويــض
الخســائر يف فــرة اإلغــاق ،مــن خــال زيــادة اإلنتــاج بعــد فــرة
اإلغــاق ،يف حــال توفــر الطلــب والقــدرة اإلنتاجيــة .وهــذه ميــزة
غــر متوفــرة يف القطاعــات األخــرى (انظــر الشــكل .)6-1

قطاع اإلنشاءات
كان قطــاع اإلنشــاءات مــن أكــر القطاعــات اإلنتاجيــة الفلســطينية
تأث ـرا ً بانتشــار الوبــاء ،حيــث انخفضــت القيمــة املضافــة للقطــاع
يف الربــع األول مــن العــام  2020بنســبة  %20.7مقارنــة بالربــع
الســابق ،و %16.1مقارنــة بالربــع املناظــر مــن العــام .2019
وتراجعــت مســاهمة قطــاع اإلنشــاءات يف الناتــج املحــي اإلجــايل
نهايــة الربــع األول مــن العــام  2020إىل نحــو  %4.8مقارنــة بـ %5.7
يف الربــع الرابــع مــن العــام  ،2019و %5.4يف الربــع األول مــن العــام
 .2019وهــذا يعكــس الدرجــة العاليــة مــن املخاطــرة والحساســية
لقطــاع اإلنشــاءات ألي تغيــرات تطــرأ يف الســوق .ويعكــس
أيض ـاً حالــة عــدم اليقــن التــي عــاىن منهــا املســتثمر الفلســطيني
خــال الفــرة املذكــورة ،فقطــاع اإلنشــاءات يســتحوذ عــى معظــم
االســتثامر يف فلســطني ( %61مــن حصــة االســتثامر يف العــام .)2019
وكــا أرشنــا ســابقاً ،مــن املتوقــع أن يســتمر الرتاجــع يف الربــع الثــاين
مــن العــام  ،2020حيــث تشــر التقديــرات األوليــة إىل انخفــاض
بنســبة  %16.7يف تراخيــص البنــاء يف الربــع األول مــن العــام ،2020
يليــه انخفــاض بنســبة  %45.0يف الربــع الثــاين .وبلــغ عــدد رخــص
األبنـــية الصــادرة للمبــاين السكنيـــة وغــر السكنيـــة  1,217رخصــة
خــال الربــع الثــاين مــن العــام  ،2020منهــا  813رخصــة أبنيــة
جديــدة فقــط .أمــا عــدد الوحــدات الســكنية الجديــدة ،فســجلت
انخفاضـاً بنســبة  %50خــال الربــع الثــاين مــن العــام  2020مقارنــة
بالربــع األول مــن العــام  ،2020و %44مقارنــة بالربــع املناظــر مــن
8
العــام ( 2019انظــر الشــكل .)7-1
 -8الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،2020 ،إحصاءات رخص األبنية.
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املصدر :الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني .2020 ،مسوح األرقام القياسية.2020 - 2010 ،

شكل  :7-1رخص األبنية الصادرة يف فلسطني والقيمة املضافة
لقطاع اإلنشاءات (سنة األساس  )2015من الربع األول
 2018إىل الربع الثاين 2020
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ﻋدد اﻟرﺨص اﻟﺼﺎدرة **

املصــدر :الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني  ،2020إحصــاءات رخــص األبنيــة،
وإحصــاءات الحســابات القوميــة الربعيــة .2020-2000 ،رام اللــه ،فلســطني
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 3-1القطاعات الخدمية
يشــر الجــدول  3-1إىل األنشــطة االقتصاديــة املكونــة للقطاعــات
الخدميــة يف االقتصــاد الفلســطيني ،وقــد شــهدت القيمــة املضافــة
لهــذه القطاعــات انخفاضـاً يف الربــع األول مــن العــام  2020بنســبة
 %2.9مقارنــة مــع الربــع الرابــع مــن العــام  ،2019وبنحــو %2.3
مقارنــة بالربــع النظــر مــن العــام  ،2019لتصــل إىل  2,316.7مليــون
دوالر ( 2015ســنة األســاس) ،ومــع ذلــك ارتفعــت مســاهمة هــذه
القطاعــات يف الناتــج املحــي اإلجــايل مــن  %59.5يف الربــع الرابــع
مــن العــام  2019إىل  %60.6يف الربــع األول مــن العــام ( 2020انظــر
الشــكل  .)8-1ويعــود ارتفــاع مســاهمة القطاعــات الخدميــة إىل
االنخفــاض الكبــر يف القيمــة املضافــة مــن القطاعــات اإلنتاجيــة
التــي وصلــت إىل  ،%11.6و ،%6.0عــى التــوايل كــا أرشنــا ســابقاً.
يتضــح مــن الجــدول  3-1أ ّن الرتاجــع يف القيمــة املضافــة للقطاعــات
الخدميــة مقارنــة بالربــع الســابق نتــج عــن تراجــع النشــاط االقتصادي
يف جميــع القطاعــات الفرعيــة باســتثناء النقــل والتخزيــن ،واألنشــطة
املهنيــة والعلميــة ،والتعليــم ،وأنشــطة الخدمــات اإلداريــة والخدمــات
املســاندة .وكانــت نشــاطات الفنــون والرتفيــه والتســلية األكــر تراجعـاً
يف الربــع األول مــن العــام  ،2020حيــث انخفضــت بنســبة  %23.5عــن
الربــع الســابق ،تلتهــا األنشــطة العقاريــة واإليجــارات بنســبة ،%20.6
وأنشــطة خدمــات اإلقامــة والطعــام بنســبة  .%17.8وهــذه التغيـرات
تعكــس اآلثــار الواضحــة لجائحــة كورونــا ،فاإلغــاق الــذي بــدأ يف شــهر
آذار ،زاد الطلــب عــى خدمــات التخزيــن ،واســراتيجيات مواجهــة
الجائحــة تطلبــت االســتثامر يف أنشــطة مهنيــة وعلميــة لتطويــر آليــات
العمــل عــن البعــد ،التــي بدورهــا تطلــب املزيــد مــن الخدمــات
اإلداريــة املســاندة .كــا أن الفنــادق واملطاعــم واألنديــة الرياضيــة
وصــاالت األف ـراح  ...وغريهــا ،كانــت أول األنشــطة االقتصاديــة التــي
تــم إغالقهــا بســبب الجائحــة .كــا أن ارتفــاع مســتوى عــدم اليقــن،
والتوقعــات الســلبية للمســتقبل تــؤدي إىل االبتعــاد عــن الســلع
والخدمــات االختياريــة ( )discretionaryوالســلع امل ُعمــرة .وهــذا
الرتاجــع الكبــر يف األنشــطة املذكــورة ،قــد يعطــي مــؤرشا ً عــن حجــم
الرتاجــع املتوقــع يف الربــع الثــاين مــن العــام  2020الــذي احتــوى عــى
املــدى األطــول مــن فــرة اإلغــاق التــي دامــت ألكــر مــن شــهر بشــكل
متواصــل ،وشــهرين بشــكل متقطــع.

شكل  :8-1القيمة املضافة للقطاعات الخدمية ومساهمتها يف
الناتج املحيل اإلجاميل ،مليون دوالر (سنة األساس )2015
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املصــدر :الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني  ،2020إحصــاءات الحســابات القوميــة
الربعيــة .2020-2000 ،رام اللــه ،فلســطني.

شكل  :9-1نسبة التغري يف عدد زيارات الوافدين حسب الشهر من
العام  2020مقارنة بالشهر املناظر من العام 2019
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املصــدر :الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني ووزارة الســياحة واآلثــار .2020 ،نــرة
خاصــة مبناســبة اليــوم العاملي للســياحة.

أيض ـاً ،عــى الرغــم مــن أن إحصــاءات الحســابات القوميــة غــر متوفــرة  4-1التقديرات األولية لألداء القطاعي االقتصادي للربع الثاين
من العام 2020
بشــكل كامــل للربــع الثــاين مــن العــام  2020حتــى اآلن ،فــإن البيانــات

األوليــة املتوفــرة عــن القطــاع الســياحي تعكــس التأثــر الســلبي للجائحــة
عــى النشــاط الســياحي .وعــى الرغــم مــن ارتفــاع عــدد زوار املواقــع
الســياحية يف الضفــة الغربيــة خــال شــهري كانــون الثــاين وشــباط مــن
العــام  2020بنســبة  ،%7فــإن النصــف األول مــن العــام  2020شــهد
هبوطـاً كبـرا ً يف عــدد الزيــارات الوافــدة وصــل إىل  %64مقارنــة بالفــرة
املناظــرة مــن العــام  ،2019التــي وصلــت إىل  658.2ألــف زيــارة .وطــال
هــذا االنخفــاض جميــع املحافظــات يف الضفــة الغربيــة باســتثناء محافظــة
طولكــرم ،حيــث ارتفعــت أعــداد الزيــارات الوافــدة بنســبة  %17مقارنــة
بالنصــف األول مــن العــام  .2019أيضـاً ،عــى الرغــم مــن االرتفــاع الــذي
شــهدته أعــداد ليــايل املبيــت يف الفنــادق خــال شــهري كانــون الثــاين
وشــباط بنحــو  %22و %8عــى التــوايل ،فإنهــا انخفضــت بنســبة %60
يف النصــف األول مــن العــام الجــاري باملقارنــة مــع النصــف املناظــر مــن
9
العــام  ،2019لتصــل إىل  377.5ألــف ليلــة (انظــر الشــكل .)9-1
9 http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_En_27-92020-tour-en.pdf

بينــا مل تصــدر ،بعـ ُد ،كامــل البيانــات الخاصــة بالناتــج املحــي اإلجاميل
يف الربــع الثــاين مــن العــام  ،2020فــإن غالبيــة األنشــطة ســجلت تراجعاً
بحســب التقديـرات األوليــة لــأداء القطاعــي املتاحــة مــن قبــل الجهــاز
املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني ،مؤكــدا ً تحليــل املــؤرشات األولية امل ُشــار
إليــه ســابقاً بالنــص .يبــن الجــدول  4-1أن أغلــب األنشــطة االقتصاديــة
يف فلســطني مل تســلم مــن اآلثــار الســلبية للجائحــة ،وشــهدت تراجع ـاً
مقارنــة مــع الربــع الســابق والربــع املناظــر مــن العــام  ،2019باســتثناء
كل مــن قطــاع اإلدارة العامــة والدفــاع ،وقطــاع املاليــة والتأمــن .وكان
قطــاع اإلنشــاءات مــن أكــر القطاعــات اإلنتاجيــة تأثـرا ً بانتشــار الوبــاء،
حيــث انخفضــت القيمــة املضافــة للقطــاع يف الربــع الثــاين مــن العــام
 2020بنســبة  %37مقارنــة بالربــع الســابق ،و%48.8مقارنــة بالربــع
املناظــر مــن العــام  .2019تــاه قطــاع التجــارة بانخفــاض نســبته
 ،%28.5و%27.1عــى التــوايل ،وقطــاع النقــل والتخزيــن بنحــو ،%26.8
و %18.7مقارنــة بالربــع الســابق واملناظــر عــى الرتتيــب.
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جدول  :3-1مقارنة ربعية للقيمة املضافة للقطاعات الخدمية (مليون دوالر) (سنة األساس )2015
النشاط االقتصادي
تجارة الجملة والتجزئة وإصالح املركبات والدراجات النارية
النقل والتخزين
األنشطة املالية وأنشطة التأمني
املعلومات واالتصاالت
أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
األنشطة العقارية واإليجارية
األنشطة املهنية والعلمية والتقنية
أنشطة الخدمات اإلدارية والخدمات املساندة
التعليم
الصحة والعمل االجتامعي
الفنون والرتفيه والتسلية
أنشطة الخدمات األخرى
اإلدارة العامة والدفاع
الخدمات املنزلية
خدمات الوساطة املالية املقاسة بصورة غري مبارشة
القطاعات الخدمية

ر 2019 1ر 2019 4ر 2020 1نسبة التغري عن سبة التغري عن
الربع املناظر
الربع السابق
%1.6%1.9840.2
856.4
853.6
%6.6%2.0
66.7
65.4
71.4
%0.6
%0.8157.8
159
156.9
%6.6%5.0118.2
124.4
126.5
%32.1%17.845.4
55.2
66.9
%16.8%20.6141
177.5
169.5
%29.2
%34.5
62
46.1
48
%32.2
%61.2
38.2
23.7
28.9
%0.8%0.1
228.1
227.8
230
%2.4
%2.0133.6
136.3
130.5
%6.0%23.517.3
22.6
18.4
%13.6%6.6
65.8
61.7
76.2
%1.9
%6.2400.4
426.7
393.1
%0.0
%0.0
1.4
1.4
1.4
%0.0
%0.0
0
0
0
%2.3%2.92316.1 2384.2 2371.3

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

تراجعــت القيمــة املضافــة لقطــاع الخدمــات بنحــو ،%20.5
و %23.7مقارنــة مــع الربــع الســابق واملناظــر عــى التــوايل ،وقــد
كانــت كل مــن أنشــطة خدمــات اإلقامــة والطعــام ،واألنشــطة
املهنيــة والعلميــة والتقنيــة ،وأنشــطة الفنــون والرتفيــه والتســلية
مــن أكــر أنشــطة الخدمــات الفرعيــة تــررا ً بالجائحــة خــال الربــع
الثــاين مــن العــام  2020مقارنــة مــع الربــع الســابق ،حيــث إن
الصدمــة التــي تلقتهــا هــذه األنشــطة الخدميــة املرتبطــة بتدفقــات
الســياحة والســفر الدوليــة واإلقليميــة واملحليــة يف فلســطني ليســت
أقــل رضاوة مــا تكبدتهــا دول العــام األخــرى املعتمــدة عــى هــذا
املصــدر املهــم للدخــل والعاملــة واالســتثامر ،مــا ينــذر بأخطــار
محدقــة أمــام مواصلــة هــذه األنشــطة طاملــا بقيــت حركــة الســياحة
العامليــة مقيــدة .أمــا عــى مســتوى املنطقــة ،فــإ ّن أثــر الجائحــة عىل
القطاعــات االقتصاديــة يف الضفــة الغربيــة كان أشــد وطــأة مــن أثــره
عــى القطاعــات االقتصاديــة يف قطــاع غــزة ،باســتثناء قطــاع الزراعــة،
10
وقطــاع املعلومــات واالتصــاالت (مقارنــة بالربــع الســابق).

 5-1األسعار
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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 .ويطلــق عــى مجموعــة
الســلع والخدمــات املختــارة هــذه اســم “ســلّة االســتهالك”.
ومعـ ّدل التضخــم هــو معـ ّدل االرتفــاع يف هــذا الرقــم القيــايس بــن
تاريخــن محدديــن .ويعــر مع ـ ّدل التضخــم عــن التغــر يف الق ـ ّوة
الرشائيــة للدخــل.
 -10املصــدر :الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني .2020 ،إحصــاءات الحســابات القوميــة الربعيــة،
 2020رام اللــه ،فلســطني .بيانــات غــر منشــورة وهــي بيانــات تقديريــة.
 -11مصــدر األرقــام يف هــذا الجــزء :الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني .2020 ،مســوح األرقــام

القياســية2020-2010 ،

2.0%

شكل  :10-1تط ّور الرقم القيايس ألسعار املستهلك -
معدّ ل التضخم (سنة األساس )2018
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الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني .2020 ،مسوح األرقام القياسية.2020-2010 ،

الرقم القيايس لألسعار
يبــن الشــكل أدنــاه منحيــن ،يصــور األول تطــور الرقــم القيــايس
ألســعار املســتهلك (عــى املحــور األيــر) بــن الربــع األول مــن
العــام  2017والربــع الثــاين مــن العــام  .2020املنحنــى الثــاين
يقيــس (عــى املحــور األميــن) التبــدل املئــوي يف الرقــم القيــايس
ألســعار املســتهلك يف كل ربــع ســنة ،مقارنــة مــع الربــع الســابق
عليــه؛ أي معــ ّدل التضخــم يف كل ربــع ســنة.
وصــل الرقــم القيــايس ألســعار املســتهلك يف الربــع الثــاين مــن
العــام  2020إىل  100.33مقارنــة مــع  101.53يف الربــع األول مــن
العــام 2020؛ أي إ ّن معــدل التضخــم يف الربــع الثــاين مــن العــام
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 2020كان ســالباً ،منخفض ـاً إىل  %1.2-مــن  %0.4-يف الربــع األول
مــن العــام  .2020ويعكــس االنخفــاض يف تضخــم مــؤرش أســعار
املســتهلكني خــال الربــع األول بشــكل رئيــي الرتاجــع يف مــؤرش
النقــل واملواصــات ( )%4.3-واملــواد الغذائيــة واملرشوبــات املرطبــة
( )%2.0-واألقمشــة واملالبــس واألحذيــة ( .)%1.1-ومــع ذلــك،
قابــل هــذا االنخفــاض -إىل حــد مــا -ضغــوط تضخميــة طفيفــة
مــن ارتفــاع أســعار خدمــات التأمــن والخدمــات املاليــة ()%1.2
والســلع والخدمــات الرتفيهيــة والثقافيــة ( .)%0.8كذلــك انخفــض
الرقــم القيــايس ألســعار املســتهلك يف الربــع الثــاين  2020مقارنــة
مــع الربــع املناظــر مــن العــام  2019بنســبة ( %1.5انظــر الشــكل
.)10-1

أسعار الجملة وأسعار املنتج
انخفــض الرقــم القيــايس ألســعار الجملــة (ســعر البيــع إىل تجــار
التجزئــة) مبقــدار  %0.6بــن الربعــن الثــاين واألول من العــام .2020
ونتــج هــذا عــن تراجــع أســعار الجملــة للســلع املحليــة واملســتوردة
بنســبة  %0.8و %0.4عــى التــوايل .باملقابــل ،انخفــض الرقــم
القيــايس ألســعار املنتــج (األســعار التــي يتلقّاهــا املنتجــون املحلّيون)
مبقــدار  %2.9بــن الربعــن املتالحقــن ،ونتــج هــذا االنخفــاض عــن

انخفــاض أســعار املنتــج للســلع املنتجــة واملســتهلكة محليـاً مبقــدار
 ،%3.0باملقابــل ارتفعــت أســعار املنتــج للســلع املنتجــة محليــاً
واملصــدرة للخــارج مبقــدار ( %1.5انظــر الشــكل  11-1والشــكل
.)12-1

أسعار الرصف والقوة الرشائية
تعـ ّرف القــوة الرشائيــة بأنهــا القــدرة عــى رشاء الســلع والخدمــات
باســتخدام مــا ميلكــه الفــرد مــن ثــروة ،وتعتمــد عــى دخــل
املســتهلك وعــى التغــر يف معــدل األســعار وســعر رصف العملــة،
مــا يعنــي أ ّن التغــر يف القــوة الرشائيــة باف ـراض ثبــات الدخــل =
معــدل التغــر يف ســعر رصف العملــة مقابــل الشــيكل – معــدل
التضخــم.
القــوة الرشائيــة للشــيكل :معـ ّدل تضخــم األســعار يف االقتصــاد هــو
يف الوقــت ذاتــه مقيــاس لتطــ ّور القــوة الرشائيــة لكافــة األفــراد
الذيــن يتلقــون رواتبهــم بالشــيكل ،وينفقــون كامــل دخلهــم
بهــذه العملــة؛ أي إ ّن تطــور القــوة الرشائيــة لهــذه العملــة يعــادل
ويعاكــس معــدل التغــر يف األســعار خــال الفــرة نفســها .وتشــر
بيانــات الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني إىل انخفــاض مــؤرش

جدول  :4-1التغري يف الناتج املحيل اإلجاميل حسب املنطقة والنشاط االقتصادي للربع الثاين
 2020باألسعار الثابتة :سنة األساس 2015
النشاط االقتصادي
الزراعة والحراجة وصيد األسامك
التعدين ،والصناعة التحويلية واملياه والكهرباء
التعدين واستغالل املحاجر
الصناعات التحويلية
إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء
إمدادات املياه وأنشطة الرصف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها
اإلنشاءات
تجارة الجملة والتجزئة وإصالح املركبات والدراجات النارية
النقل والتخزين
األنشطة املالية وأنشطة التأمني
املعلومات واالتصاالت
الخدمات
أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
األنشطة العقارية واإليجارية
األنشطة املهنية والعلمية والتقنية
أنشطة الخدمات اإلدارية والخدمات املساندة
التعليم
الصحة والعمل االجتامعي
الفنون والرتفيه والتسلية
أنشطة الخدمات األخرى
اإلدارة العامة والدفاع
الخدمات املنزلية

فلسطني
السابق املناظر
%5.6- %13.1%20.5- %14.1%40.4- %14.8%20.5- %12.7%16.2- %27.4
%11.6- %8.8%48.8- %37.0%27.1- %28.5%18.7- %26.8%4.1
%2.8
%7.3- %5.5%23.7- %20.5%57.2- %45.4%43.1- %29.4%35.4- %50.6%19.5- %36.1%3.9- %2.7%4.9
%4.9
%59.1- %53.2%52.3- %51.8%5.7
%0.2
%0.0
%0.0

الضفة الغربية
املناظر
السابق
%5.8%9.1%21.7- %15.1%41.2- %14.4%21.8- %14.8%7.5- %23.6%18.1- %7.8%50.0- %40.1%26.8- %29.3%19.8- %29.6%4.5
%2.9
%7.3%5.4%26.1- %24.2%60.4- %43.6%50.0- %40.1%35.6- %51.6%20.5- %39.1%3.3%2.4%6.2
%6.0
%77.2- %69.7%50.1- %52.0%6.7
%0.5
%0.0
%0.0

قطاع غزة
السابق املناظر
%5.2- %21.6%11.7- %6.8%100.0 %33.3%7.2- %11.1%25.4- %31.8%35.0 %12.9%44.4- %24.0%28.7- %23.6%12.9- %11.1%1.2
%1.8
%7.1- %7.1%16.3- %8.5%47.1- %49.3%25.9- %1.4%34.2- %35.9%11.4- %3.1%5.9- %3.7%2.6
%2.8
%12.5- %16.7%61.7- %51.0%3.6
%0.3%0.0
%0.0

املصدر :الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني .2020 ،إحصاءات الحسابات القومية الربعية 2020 ،رام الله ،فلسطني .بيانات غري منشورة وهي بيانات تقديرية.
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شكل  :11-1تط ّور الرقم القيايس ألسعار الجملة (سنة األساس )2007

2020

2019

2018

128

110

126

105

124

100

122

95

120

90

118

85

ر1

2017

الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني .2020 ،مسوح األرقام القياسية.2020-2010 ،

أســعار املســتهلك خــال الربــع الثــاين مــن العــام  2020بنحــو %1.2
و %1.5مقارنــة بالربــع الســابق واملناظــر ،عــى الرتتيــب ،وهــو مــا
يعنــي تحســن القــوة الرشائيــة بعملــة الشــيكل باملقــدار نفســه،
علـاً أن تطــور القــوة الرشائيــة لعملــة الشــيكل يتناســب ســلباً مــع
معــدل التغــر يف أســعار املســتهلك خــال الفــرة نفســها.
القــوة الرشائيــة للــدوالر والدينــار :شــهد الربــع الثــاين مــن العــام
 2020ارتفــاع قيمــة الــدوالر مقابــل الشــيكل بنحــو  ،%0.51مقارنــة
بالربــع الســابق ،فيــا انخفضــت قيمتــه بنســبة  ،%2.17مقارنــة
بالربــع املناظــر مــن العــام  ،2019وبنــا ًء عــى ذلــك ،فــإن القــوة
الرشائيــة لألفـراد الذيــن يتلقــون رواتبهــم بالــدوالر ،وينفقــون كامل
مرصوفاتهــم بالشــيكل ،قــد ارتفعــت خــال هــذا الربــع تقريبــاً
بنســبة  ،%1.70مقارنــة بالربــع الســابق ،إال أنهــا قــد انخفضــت
بنســبة  %0.66مقارنــة بالربــع املناظــر مــن العــام ( 2019انظــر
الشــكل  .)13-1ونظـرا ً الرتبــاط الدينــار األردين مــع الــدوالر بســعر
رصف ثابــت ،فقــد شــهدت القــوة الرشائيــة للدينــار التطــورات
نفســها عــى عملــة الــدوالر تقريب ـاً (انظــر الشــكل .)14-1

 6-1البنية التحتية االقتصادية
البنيــة التحتيــة االقتصاديــة هــي مجموعــة املرافــق واألنظمــة
والخدمــات الرضوريــة لدعــم النشــاط االقتصــادي واالجتامعــي،
وتشــمل الهيــاكل املاديــة العامــة والخاصــة مثــل الطــرق ،وإمدادات
امليــاه ،والــرف الصحــي ،وشــبكات الكهربــاء واالتصــاالت (مبــا يف
ذلــك االتصــال باإلنرتنــت ،واالتصــال واســع النطــاق) .وتختلــف
بطبيعتهــا عــن البنيــة التحتيــة االجتامعيــة التــي تســاعد يف توفــر
الخدمــات االجتامعيــة مثــل الرعايــة الصحيــة ،والتعليــم ،واألمــن،
والتــي ســيتم التطــرق لهــا يف القســم الخامــس مــن هــذا العــدد.
يتنــاول هــذا القســم امليــاه والكهربــاء ،وســيتم التطــرق إىل الطــرق
والــرف الصحــي واالتصــاالت يف العــدد القــادم.
زيــادة حجــم االســتثامر يف البنيــة التحتيــة لــه أثــر إيجــايب مبــارش
عــى الناتــج املحــي اإلجــايل ،ويــؤدي إىل خلــق فــرص عمــل
جديــدة إذا مــا متــت إدارتــه بنجاعــة ،ويتــم ذلــك مــن خــال
التأثــرات املضاعفــة ( ،)multiplier effectألن االســتثامر مــن
امل ُرجــح أن يــؤدي إىل زيــادة الدخــل ،األمــر الــذي بــدوره يــؤدي
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شكل  :12-1تط ّور الرقم القيايس ألسعار املنتج (سنة األساس )2018

2019

2020

2017

2018

الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني .2020 ،مسوح األرقام القياسية.2020-2010 ،

شكل  :13-1تطور القوة الرشائية بالعمالت املختلفة
خالل الربع الثاين من العام ( 2020نسبة مئوية)
4.00
2.00
1.43

1.51

1.70
-0.66

-0.91

1.19

0.00
-2.00

اﻟدﯿﻨﺎر

اﻟدوﻻر
ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻟرﺒﻊ اﻟﻤﻨﺎظر

اﻟﺸﯿﻛل
ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻟرﺒﻊ اﻟﺴﺎﺒق

املصــدر :تــم حســاب األرقــام بنــا ًء عــى بيانــات ســلطة النقــد الفلســطينية والجهــاز املركــزي
لإلحصــاء الفلســطيني.

شكل  :14-1تط ّور الرقم القيايس للقوة الرشائية للدخل الثابت
بالدينار والدوالر والشيكل (سنة األساس *)2016
105
100
95
90
85
80
ش 7ش 4ش 1ش 10ش 7ش 4ش 1ش 10ش 7ش 4ش 1ش 10ش 7ش 4ش1
2020

2019
ﺸﯿﻛل

2018
دوﻻر

2017
دﯿﻨﺎر

املصدر :تم حساب األرقام بنا ًء عىل بيانات سلطة النقد الفلسطينية والجهاز املركزي
لإلحصاء الفلسطيني.
* تــم تطويــر الرقــم القيــايس للقــوة الرشائيــة باســتخدام التغيــر النســبي الرتاكمــي الخطــي يف القــوة
الرشائيــة بافـراض ثبــات الدخــل وإنفــاق كامــل الدخــل يف الشــهر نفســه.
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إىل زيــادة اإلنفــاق ،مــا ينتــج زيــادة يف الدخــل مــرة ثانيــة ومــا الكهرباء

14

إىل ذلــك .كــا أن تحســن مخــزون البنيــة التحتيــة يخلــق عوامــل
اقتصاديــة خارجيــة إيجابيــة ( ،)positive externalitiesفاألشــكال
املختلفــة للبنيــة التحتيــة رضوريــة لجميــع القطاعــات االقتصاديــة،
وتطويرهــا يســاعد يف تحســن كفــاءة عمــل املؤسســات والــركات،
ناهيــك عــن أهميتهــا االجتامعيــة الحتميــة للســكان كالوصــول
إىل الســكن والخدمــات االجتامعيــة .وللبنيــة التحتيــة عــدد مــن
الخصائــص الفريــدة التــي متيزهــا عــن االســتثامرات األخــرى،
فهــي تتطلــب اســتثامرات أوليــة كبــرة بســبب حجــم املشــاريع
والتكاليــف العاليــة للتخطيــط والتنفيــذ ،كــا أن لديهــا بعــض
خصائـ�ص السـ�لع العامـ�ة مثـ�ل عـ�دم االسـ�تبعاد( (�non-excludabil
 ،)ityأي إنــه ال ميكــن اســتبعاد األفــراد مــن اســتخدام خدمــات
البنيــة التحتيــة ،أو بإمكانهــم االســتفادة مــن هــذه الخدمــات
دون دفــع مثنهــا بصــورة مبــارشة .ولذلــك ،فــإن معظــم مشــاريع
البنيــة التحتيــة؛ إمــا تكــون ممولــة بالكامــل مــن قبــل الحكومــة
12
و/أو مدعومــة بشــكل كبــر و/أو تــؤدي إىل احتــكار طبيعــي،
وفلســطني ليســت اســتثناء مــن ذلــك ،فمعظــم مشــاريع البنيــة
التحتيــة منــذ إنشــاء الســلطة الوطنيــة الفلســطينية ،تــم متويلهــا
مــن قبــل الــدول املانحــة ،باســتثناء قطاعــي االتصــاالت والكهربــاء
اللذيــن اعتمــدا عــى االســتثامر الخــاص ،وبالتــايل عمــا ضمــن
ســياق االحتــكار الطبيعــي.
اعتمــد االحتــال اإلرسائيــي سياســة إهــال ممنهــج للبنيــة التحتيــة
يف فلســطني قبيــل إنشــاء الســلطة الوطنيــة الفلســطينية ،وال ي ـزال
يضــع العديــد مــن املعوقــات أمــام تطويــر البنيــة التحتيــة ،وبخاصــة
يف املنطقــة املســاة “ج” ،الخاضعــة للســيطرة األمنيــة واإلداريــة
اإلرسائيليــة ،أو مــن خــال منــع اســترياد بعــض الســلع الرضوريــة
املصنفــة ضمــن قامئــة ازدواجيــة االســتخدام ،أو االعتــداءات املتتاليــة
عــى قطــاع غــزة التــي أدت إىل تدمــر أنظمــة البنيــة التحتيــة .مــن
املعــروف أن تأســيس وانتشــار شــبكات البنيــة التحتيــة املاديــة
الفلســطينية (الطاقــة ،امليــاه ،الــرف الحــي ،املواصــات) تجســد
إرثـاً مــن التبعيــة االســتعامرية 13.ومــع دوام االحتــال ،تــم “تطبيــع”
آليــات التحكــم اليومــي لالحتــال بــكل مــا يتعلــق بتوفــر هــذه
املقومــات للحيــاة البرشيــة واملاديــة ،وبخاصــة مــن خــال هيمنــة
دولــة االحتــال عــى توريــد الطاقــة ،ويف اســتغالل امليــاه واملــوارد
املعدنيــة ،ويف اعتبارهــا ســلعاً ســوقية ال بــد مــن تغطيــة املواطــن
الفلســطيني تكلفــة الحصــول عليهــا واالســتفادة منها .نفتتــح البحث
مــن خــال مراجعــة مــا يتوفــر مــن مــؤرشات حــول أداء البنيــة
التحتيــة يف ســياق القيــود الجغرافيــة والســوقية التــي تحــد مــن
فــرص تطويرهــا ،مبــا يخــدم رؤيــة تنمويــة بعيــدة املــدى لالنفــكاك
عــن قبضــة مصالــح التوســع يف املــروع االســتعامري الرأســايل
اإلرسائيــي املعــادي ،مــن خــال هــذه الحقائــق املاديــة عــى األرض.
مــن منطلــق املتابعــة الدوريــة لتطــور البنيــة التحتيــة االقتصاديــة يف
فلســطني ،وتحديــد الفجــوات بهــدف إيجــاد حلــول قابلــة للتطبيــق،
متــت إضافــة هــذا القســم الجديــد يف املراقــب االقتصــادي لتســليط
الضــوء عــى أحــدث اإلحصــاءات املتوفــرة عــن البنيــة التحتيــة
االقتصاديــة ،بهــدف تطويــر وتحديــث التغطيــة يف أعــداد قادمــة.
 -12تــم تطويــر الرقــم القيــايس للقــوة الرشائيــة باســتخدام التغيــر النســبي الرتاكمــي الخطــي يف
القــوة الرشائيــة بافــراض ثبــات الدخــل وإنفــاق كامــل الدخــل يف الشــهر نفســه.
 -13انظر:
Jabary Salamanca, Omar (2014) “Hooked on electricity: the charged political economy
of electrification in the Palestinian West Bank”. Working paper (February) presented in
the symposium “Political Economy and Economy of the Political” at Brown University.

شــهد قطــاع الكهربــاء بعــض التطــورات الترشيعيــة يف الســنوات
العــر املاضيــة ،ولكنــه مــا زال يعــاين مــن العديــد مــن التحديــات؛
أهمهــا القيــود املفروضــة عــى التنميــة يف املنطقــة املســاه “ج”،
التــي تحــول دون تطويــر شــبكة كهربــاء موحــدة ،وشــبكة خطــوط
ضغــط عــا ٍل تربــط جميــع التجمعــات الســكانية الفلســطينية.
وهــذا ،بــدوره ،أدى إىل مشــاكل هيكليــة يف القطــاع؛ مثــل كــر
حجــم الفاقــد الــذي يصــل إىل  ،%22واالعتــاد عــى مجموعــة
كبــرة مــن الهيئــات املحليــة لتوزيــع الكهربــاء ،التــي بدورهــا ال
تلتــزم بالدفعــات املســتحقة عليهــا ،وتراكــم صــايف اإلقـراض ،إضافــة
إىل عــدم التزامهــا بقانــون الكهربــاء العــام رقــم ( )13لســنة ،2009
وعــدم انضــام  %30منهــا إىل مجلــس تنظيــم الكهرباء 15.وتشــمل
التحديــات ،أيضــاً ،ضعــف إنفــاذ القوانــن ،وبخاصــة مــا يتعلــق
بالعقوبــات ،وعــدم تنويــع مصــادر الكهربــاء ،حيــث تســتورد
فلســطني حــوايل  %90مــن احتياجاتهــا مــن الكهربــاء ،وتوفــر رشكــة
الكهربــاء اإلرسائيليــة أكــر مــن  %99مــن الطلــب عــى الكهربــاء
يف الضفــة الغربيــة ،و %65يف قطــاع غــزة .وكل مــا ذكــر يؤثــر
بشــكل ســلبي عــى نوعيــة الخدمــات املقدمــة ،ويرفــع التكاليــف
عــى رشكات التوزيــع واملواطــن.
غالبيــة األرس الفلســطينية متصلــة بشــبكة الكهربــاء ،ويشــكل
االســتهالك املنــزيل  %60.2مــن مجمــل اســتهالك الكهربــاء يف
فلســطني البالــغ  5,576جيجــاوات بالســاعة تقريب ـاً كــا يف العــام
 .2018بينــا تشــكل حصــة التجــارة والخدمــات العامــة ،%26.4
وحصــة الصناعــة  %12.8فقــط مــن مجمــل االســتهالك .يتــم
اســترياد الغالبيــة الســاحقة مــن الكهربــاء ( )%94مــن رشكــة
الكهربــاء اإلرسائيليــة ،وينتــج  %4فقــط محليــاً (يف قطــاع غــزة)
(انظــر الشــكل  .)15-1كــا أن متوســط حصــة الفــرد الســنوية مــن
الطاقــة الكهربائيــة املســتهلكة تقريبــاً  1149كيلــوواط بالســاعة
للفــرد (ك و س/ف) وهــو أقــل مــن املتوســط العاملــي البالــغ 3131
(ك و س/ف) 16.وتكلفــة الكيلــو واط بالســاعة باملتوســط تقريبــاً
 0.4834شــيكل ( 0.1422دوالر) لالســتخدام املنــزيل ،و0.6090
شــيكل ( 0.1791دوالر) لالســتخدام التجــاري ،و 0.4960شــيكل
( 0.1459دوالر) لالســتخدام الصناعــي 17،وهــو أعــى مــن متوســط
التكلفــة يف األردن ( 0.11دوالر) ولبنــان ( 0.08دوالر) ،ولكنــه أقــل
18
مــن متوســط التكلفــة يف إرسائيــل ( 0.17دوالر).

املياه
تعــاين فلســطني مــن مشــكلة نقصــان دائــم يف كميــات امليــاه
املتاحــة لالســتهالك ،وتنبــع هــذه املشــكلة ،باألســاس ،مــن سياســات
ومامرســات وإج ـراءات االحتــال اإلرسائيــي الــذي يســتغل املــوارد
 -14مصــادر هــذا الجــزء :ســلطة الطاقــة واملــوارد الطبيعيــة الفلســطينية .2019 ،رام اللــه  -فلســطني.
والجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني .2019 ،قاعــدة بيانــات التجــارة الخارجيــة  .2018رام
اللــه – فلســطني .والجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني .2019 ،سلســلة املســوح االقتصاديــة
 .2018رام اللــه – فلســطني.
15 http://www.mas.ps/files/server/20191211110418-2.pdf
16 https://data.worldbank.org/indicator/EG.USE.ELEC.KH.PC
17 https://perc.ps/perc/wp-content/uploads/2020/10/%D9%82%D8%B1%D
8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%
81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%
D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A92020.pdf
18 https://www.globalpetrolprices.com/electricity_prices/
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ويحــرم الفلســطينيني مــن نصيبهــم وحقهــم الرشعــي يف امليــاه.
وتشــمل إجـراءات االحتــال الســيطرة عــى  %90مــن مصــادر املياه
الجوفيــة املشــركة يف الضفــة الغربيــة ومصــادرة اآلبــار الفلســطينية
واســتغاللها ،ومنــع الفلســطينيني مــن حفــر آبــار يزيــد عمقهــا عــى
 140م ـرا ً مكعب ـاً ،وعــدم منــح الرتاخيــص الالزمــة إلقامــة مشــاريع
مائيــة ،وبخاصــة يف املنطقــة املســاة “ج” ،وهــدم املنشــآت
املائيــة ،وحرمــان الفلســطينيني مــن حقوقهــم مــن ميــاه نهــر األردن
املقــدرة بنحــو  250مليــون مــر مكعــب ســنوياً 19.وتنعكــس هــذه
اإلجـراءات عــى حصــة الفــرد اليوميــة مــن امليــاه املســتهلكة التــي
تــراوح حــول  87لــرا ً للفــرد يف اليــوم ،وهــو ضمــن الحــد األدىن
الــذي تــويص بــه منظمــة الصحــة العامليــة ،وهــو  100-50لــر للفــرد
يوميــاً لتلبيــة االحتياجــات اليوميــة األساســية ،وتقليــل مخاطــر
األمـراض .لكنــه أقــل بكثــر مــن حصــة الفــرد اليوميــة مــن امليــاه
املســتهلكة يف إرسائيــل واملســتعمرات ،التــي تصــل إىل  242لــرا ً
للفــرد يومي ـاً ،وبذلــك يعكــس التفــاوت البــارز يف الحصــول عــى
20
امليــاه بــن املســتوطن اإلرسائيــي واملواطــن الفلســطيني.
حســب آخــر التقديــرات ،بلــغ متوســط كميــة امليــاه املســتهلكة
شــهرياً يف القطــاع املنــزيل  16.4مليــون مــر مكعــب ،بواقــع 10.5
م م م يف الضفــة الغربيــة و 5.9م م م يف قطــاع غــزة .كــا بلــغ
متوســط اســتهالك األرسة مــن امليــاه شــهرياً  18.7مـرا ً مكعبـاً18.3 ،
م م يف الضفــة الغربيــة و 19.7يف قطــاع غــزة .والغالبيــة العظمــى
مــن األرس الفلســطينية حصلــت عــى ميــاه مــن خــال شــبكة ميــاه
عامــة ( ،)%93.3ولكــن يظهــر اســتخدام أعــى لتنــكات امليــاه
وامليــاه املعدنيــة يف قطــاع غــزة ( %65.4و %24.9بالتــوايل) باملقارنة
مــع الضفــة الغربيــة ( %40.6و %13.5عــى التــوايل) .ويعــود هــذا
التبايــن إىل اتســاع امللوحــة وازديــاد مناطــق التلــوث وأنواعهــا يف
قطــاع غــزة ،إضافــة إىل اســتنزاف أحــواض امليــاه الجوفيــة بكميــة
21
أكــر مــن القــدرة الســنوية املتجــددة.
كــا تبلــغ كميــة امليــاه املتاحــة ســنوياً يف فلســطني حــوايل 389.5
مليــون مــر مكعــب (م م ،)3منهــا  274.2م م 3مــن اآلبــار الجوفيــة،
و 85.7م م 3مــن رشكــة امليــاه اإلرسائيليــة ،و 25.5م م 3مــن ترصيــف
الينابيــع ،و 4.1م م 3ميــاه رشب محــاة .وتبلــغ حصــة القطــاع
املنــزيل  %55مــن مجمــل امليــاه املتاحــة ســنوياً ،ولكــن  %13منهــا
يذهــب عــى شــكل فاقــد .أمــا مــن ناحيــة جــودة امليــاه املنزليــة،
فـــ  %61.1مــن األرس الفلســطينية تصفهــا بالجيــدة ،مقابــل %13.1
تجدهــا ســيئة 22.ويوضــح الجدول  5-1متوســطات أســعار املســتهلك
لتعرفــة امليــاه حســب املنطقــة خــال  ،2018الــذي يظهــر تباينــاً
عاليــاً مــا بــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ناتجــاً عــن اعتــاد
الضفــة الغربيــة ،بشــكل كبــر ،عــى امليــاه املســتوردة مــن إرسائيــل.

19 https://library.palestineeconomy.ps/public/files/server/20151002140337-2.pdf
20 https://www.btselem.org/gap-water-consumption-between-palestinians-and-israelis
 -21املصــادر :ســلطة امليــاه الفلســطينية .2018 ،نظــام معلومــات امليــاه .رام اللــه  -فلســطني .الجهــاز
املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني .2018 ،تقدي ـرات مبنيــة عــى النتائــج النهائيــة للتعــداد العــام
للســكان واملســاكن واملنشــآت  .2017رام اللــه -فلســطني.
 -22املرجع السابق.

شكل  :15-1التوزيع النسبي ملصادر الطاقة الكهربائية
يف فلسطني( 2018 ،ميجاواط/ساعة)
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ﻟﻠﻜﮭﺮﺑﺎء
%4

اﻷردن
%1

ﻣﺼﺮ
%1

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ
% 94

املصدر :سلطة الطاقة واملوارد الطبيعية الفلسطينية .2019 ،رام الله  -فلسطني.

جدول  :5-1متوسطات أسعار املستهلك لتعرفة املياه حسب
املنطقة خالل العام ( 2018شيكل/مرت مكعب)
الوصف
تعرفة املياه لفئة االستهالك ( )0-5مرت
مكعب/شهر
تعرفة املياه لفئة االستهالك ()10 5.1-
مرت مكعب/شهر
تعرفة املياه لفئة االستهالك ()10.1-20
مرت مكعب/شهر

فلسطني

الضفة
الغربية

قطاع
غزة

3.07

3.98

1.12

3.09

4.00

1.16

4.45

5.31

2.44

املصدر :الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني .2019 ،مسح أسعار املستهلك.2018 ،
رام الله – فلسطني.
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 -2سوق العمل

1

بلــغ حجــم القــوة البرشيــة يف فلســطني نحــو  3,142.4ألــف
شــخص نهايــة الربــع الثــاين للعــام  ،2020وهــم حســب تعريــف
الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني ،جميــع األفــراد الذيــن
تزيــد أعامرهــم عــى  15ســنة .أ ّمــا القــوى العاملــة ،وهــي عــدد
األشــخاص العاملــن والعاطلــن عــن العمــل ولكــن يبحثــون عــن
عمــل ،فشــهدت انخفاض ـاً كب ـرا ً يف الربــع الثــاين مــن العــام 2020
بنحــو  %10مقارنــة بالربــع الســابق مــن العــام نفســه ،وباملقــدار
نفســه مقارنــة مــع الربــع املناظــر مــن العــام  ،2019لتصــل إىل
حــوايل  1,210.1ألــف شــخص.
لقــد بــدى جليــاً تأثــر حجــم القــوى العاملــة يف الربــع الثــاين
مــن العــام  2020باإلج ـراءات التقييديــة التــي اتخذتهــا الحكومــة
الفلســطينية منــذ مطلــع آذار مــن العــام الجــاري ،وذلــك ملواجهــة
جائحــة كورونــا ،والحــد مــن انتشــارها ،والتــي متثلــت بتقييــــد
خــروج املواطنني مــن منازلهــم ،واقتصــار الحركــة التجاريـة علـى
املخابز ،والصيدليـــات ،ومحـــات الســـوبرماركت ،وقطـــاع التصنيـع
الغــذايئ ،والقطـــاع الزراعـــي ،وقطـــاع التصنيـــع الــدوايئ .وعــى إثر
هــذه اإلجـراءات ،انخفــض حجــم القــوى العاملــة مبقــدار  136ألــف
شــخص بــن الربعــن األول والثــاين مــن العــام  ،2020وقــد انعكــس
هــذا االنخفــاض ســلباً عــى نســبة املشــاركة يف القــوى العاملــة،
التــي متثــل نســبة القــوى العاملــة إىل القــوة البرشيــة ،إذ بلغــت يف
الربــع الثــاين مــن العــام  2020نحــو  %38.5عــى مســتوى فلســطني،
بانخفــاض قــدره  4.6نقطــة مئويــة عــن الربــع األول مــن العــام
 ،2020و 5.7نقطــة مئويــة عــن الربــع املناظــر مــن العــام .2019
ويوضّ ــح الشــكل  1-2العالقــة بــن متغـرات القــوة البرشيــة وعــدد
العاملــن مــع عــدد الســكان الــكيل نهايــة الربــع الثــاين مــن العــام
 .2020هــذا يعنــي أن النســبة األكــر مــن العــال الذيــن فقــدوا
وظائفهــم نتيجــة تقييــد حركــة األنشــطة االقتصاديــة ،عزفــوا عــن
البحــث عــى فــرص عمــل جديــدة خــال فــرة الربــع الثــاين مــن
العــام  ،2020بــل توجهــوا إىل خــارج القــوى العاملــة ،مــا يفــر،
أيض ـاً ،عــدم تأثــر نســبة البطالــة يف الربــع الثــاين ،إذ بلغــت نحــو
 %26.6مقارنــة بنحــو  %25يف الربــع األول مــن العــام نفســه.

توزيع العاملة
تــوزع العاملــون يف الربــع الثــاين مــن العــام  2020حســب مــكان
العمــل بــن  %65.8يف الضفــة الغربيــة و %23.7يف القطــاع و%10.6
عامــل يف إرسائيــل واملســتعمرات (نحــو  93.7ألــف عامــل ،و%16
منهــم ال يحملــون تصاريــح عمــل) .أ ّمــا بالنســبة لتوزيــع العاملــن
حســب قطــاع العمــل يف الربــع الثــاين مــن العــام  ،2020فــإ ّن نحــو
 %22مــن العاملــن يعملــون يف القطــاع العــام ( %21يف الربــع األول
مــن العــام  ،)2020ونحــو  %64مــن العاملــن يعملــون يف القطــاع
الخــاص ( %64يف الربــع األول مــن العــام  ،)2020ونحــو  %14يف
القطاعــات األخــرى وإرسائيــل واملســتعمرات ( %15يف الربــع األول
مــن العــام  2.)2020تركــز العاملــون يف الضفــة الغربيــة يف القطــاع
الخــاص بنســبة  %68مــن إجــايل العاملــن ،مقابــل  %16للقطــاع
العــام ،بينــا يف قطــاع غــزة بلغــت نســبة العاملــن يف القطــاع
 -1مصــدر األرقــام يف هــذا القســم :الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني  ،2020مســح
القــوى العاملــة ،رام اللــه -فلســطني.
 -2القطاعات األخرى تشمل املؤسسات األهلية ،واملؤسسات غري الهادفة للربح.

شكل  :1-2عدد السكان والقوة البرشية وعدد العاملني
يف فلسطني (الربع الثاين  ،)2020ألف شخص
ﻋدد اﻟﺴﻛﺎن
5,075.2

اﻟﻘوة اﻟﺒﺸرﯿﺔ
3,142.4

اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ
1,210.1

ﻋدد اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن
888.7

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

ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌوﯿﺔ )(%
100
ﻏﯿرﻫﺎ% 14.3 ،

% 10.6

ﻗطﺎع ﻏزة% 23.7 ،

80
60
ﻗطﺎع ﺨﺎص% 63.9 ،
40

اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐرﺒﯿﺔ% 65.8 ،
20
ﻗطﺎع ﻋﺎم% 21.8 ،
0
ﺤﺴب اﻟﻤﻨطﻘﺔ

ﺤﺴب اﻟﻘطﺎع

الخــاص نحــو  ،%52مقابــل  %40للقطــاع العــام ،ويعــزى الســبب
الرئيــس يف انخفــاض نســبة العاملــن يف القطــاع الخــاص يف قطــاع
غــزة إىل تــردي األوضــاع االقتصاديــة واالجتامعيــة التــي يعــاين منهــا
قطــاع غــزة بســبب الحصــار اإلرسائيــي املفــروض عليهــا منــذ العــام
 ،2006وهــذا ،بــدوره ،انعكــس ســلباً عــى األنشــطة االقتصاديــة يف
القطــاع الخــاص كافــة (انظــر الشــكل .)2-2
شــهد عــدد العاملــن يف فلســطني انخفاضــاً حــادا ً بنحــو %12
(حــوايل  121ألــف عامــل) بــن الربعــن الثــاين واألول مــن العــام
 2020متأث ـرا ً ،بشــكل أســايس ،بتداعيــات جائحــة كورونــا .وتولــد
هــذا االنخفــاض نتيجــة انخفــاض عــدد العاملــن مبقــدار ( %8أي
مــا يعــادل  52ألــف عامــل) مــن إجــايل العاملــن يف الضفــة
الغربيــة ،و( %17أي مــا يعــادل  43ألــف عامــل) مــن إجــايل
العاملــن يف قطــاع غــزة ،و( %22أي مــا يعــادل  27ألــف عامــل)
مــن إجــايل العاملــن يف إرسائيــل واملســتعمرات .إ ّن االنخفــاض
يف عــدد العاملــن يف إرسائيــل واملســتعمرات كان ،بشــكل أســايس،
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ضمــن الفئــة العمريــة مــن  50عام ـاً وأكــر ،وذلــك عــى خلفيــة
اإلجـراءات التــي اتّخذتهــا الحكومــة اإلرسائيليــة للحــد مــن انتشــار
الفــروس ،والتــي اقتضــت منــع مــن تتجــاوز أعامرهــم  50عامـاً مــن
الدخــول إىل ســوق العمــل اإلرسائيــي.
وبحســب الحالــة العمليــة ،فلقــد شــهد عــدد العاملــن الذيــن يعملــون
لحســابهم الخــاص (صاحــب عمــل ويعمــل لحســابه) ،انخفاضـاً مبقدار
 101ألــف عامــل ( )%44بــن الربعــن الثــاين واألول مــن العــام ،2020
كــا شــهد عــدد العاملــن املســتخدمني بأجــر انخفاض ـاً مبقــدار 115
ألــف عامــل ( )%16بــن الربعــن األول والثــاين مــن العــام  ،2020بينــا
ارتفــع عــدد العاملــن كأعضــاء أرسة بــدون أجــر مــن نحــو  39ألــف
عامــل إىل  133ألــف عامــل (حــوايل  3أضعــاف) خــال الفــرة نفســها.
وقــد كان االنخفــاض األكــر للذيــن يعملــون لحســابهم الخــاص لــدى
الفئــة العمريــة ( 34-25ســنة) إذ انخفــض عددهــم بنســبة ( %52مــا
يقــارب  34ألــف عامــل) يف الربــع الثــاين  2020مقارنــة بالربــع الســابق
 .2020أمــا االنخفــاض األكــر يف عــدد العاملــن بأجــر فــكان لــدى
فئــة الشــباب يف الفئــة العمريــة ( 24-15ســنة) ،وكذلــك الشــباب
يف الفئــة العمريــة ( 29-25ســنة) ،إذ انخفــض عــدد العاملــن لــدى
هاتــن الفئتــن بنســبة  %30و %15عــى الرتتيــب .إ ّن انخفــاض أعــداد
العاملــن ،بشــكل عــام ،وعــدد العاملــن الذيــن يعملــون لحســابهم
الخــاص تحديــدا ً ،وبخاصــة لــدى فئــة الشــباب ،يشــر بوضــوح إىل
مــدى تأثــر جائحــة كورونــا عــى البيئــة االســتثامرية وعــى املشــاريع
الصغــرة واملتناهيــة الصغــر واألنشــطة الرياديــة بشــكل عــام ،وبخاصة
تلــك التــي تــدار مــن قبــل الشــباب ،مــا يتطلــب تدخ ـاً مبــارشا ً مــن
قبــل الحكومــة لتوفــر الســيولة والدعــم الــازم مــن أجــل دعــم هــذا
النــوع مــن املشــاريع ،وبخاصــة أن املنشــآت الصغــرة تشــكل %89
مــن مجمــوع املنشــآت يف القطــاع الخــاص والقطــاع األهــي.
تشــر األرقــام يف الجــدول  1-2إىل أن أغلــب األنشــطة االقتصاديــة
يف الســوق املحــي شــهدت انخفاضــاً يف عــدد العاملــن خــال
الربــع الثــاين مــن العــام  2020مقارنــة مــع الربــع الســابق ،مــع
وجــود تبايــن يف حجــم األثــر بــن األنشــطة املختلفــة ،فاإلج ـراءات
التقييديــة التــي اتخذتهــا الحكومــة الفلســطينية ملواجهــة الفــروس،
أثــرت مبســتويات مختلفــة عــى األنشــطة االقتصاديــة ،فعــى ســبيل
املثــال ،شــهدت كل مــن أنشــطة التجــارة واملطاعــم والفنــادق،
ونشــاط البنــاء والتشــييد انخفاض ـاً حــادا ً يف عــدد العاملــن بنحــو

 ،%17و %14يف الربــع الثــاين مــن العــام  2020مقارنــة مــع
الربــع الســابق ،وهــذا يعــزى إىل تأثرهــا بشــكل كبــر باإلج ـراءات
التقييديــة خــال فــرة الحجــر ،إذ اقتــرت الحركــة التجاريــة
عــى املخابــز ،والصيدليــات ،ومحــات الســوبرماركت ،والزراعــة،
وقطاعــات تصنيــع الغــذاء والــدواء ،كــا انخفــض عــدد العاملــن
يف أنشــطة الخدمــات ،بشــكل ملحــوظ ،وبنســبة  %11يف الربــع
الثــاين مــن العــام  2020مقارنــة مــع الربــع الســابق .أمــا عــدد
العاملــن يف كل مــن أنشــطة الزراعــة ،والصناعــة ،والنقــل والتخزيــن
واالتصــاالت ،فلقــد شــهد انخفاضــاً أقــل حــدة وبنســبة ،3%
و ،%1و %6عــى الرتتيــب .أمــا بالنســبة إىل العــال الفلســطينيني
العاملــن يف إرسائيــل واملســتعمرات ،فلقــد انخفــض عددهــم بنحــو
 %22يف الربــع الثــاين مــن العــام  2020مقارنــة بالربــع الســابق،
فلقــد شــهد عــدد العاملــن يف نشــاط البنــاء والتشــييد انخفاضــاً
كبـرا ً بنســبة  21( %27ألــف عامــل) ،كــا شــهد عــدد العاملــن يف
نشــاطي الزراعــة والصناعــة انخفاضـاً ملحوظـاً بنســبة ( %29حــوايل
 )2,000و( %15حــوايل  2,700عامــل) عــى الرتتيــب .ويعــود
هــذا االنخفــاض إىل اإلج ـراءات مــن طــرف الحكومــة اإلرسائيليــة
واملتمثلــة مبنــع العــال الفلســطينيني الذيــن تتجــاوز أعامرهــم 50
عام ـاً مــن الدخــول إىل ســوق العمــل اإلرسائيــي.
يظهــر الجــدول  ،1-2أيضــاً ،أ ّن هنــاك تباينــاً يف التوزيــع النســبي
للتشــغيل بــن الضفــة والقطــاع ،حيــث ترتفــع نســبة التشــغيل يف
الصناعــة واملحاجــر يف الضفــة الغربيــة ( %16يف الضفــة الغربيــة،
مقابــل  %7يف قطــاع غــزة) ،يقابلــه ارتفــاع نســبة التشــغيل يف قطــاع
الخدمــات يف قطــاع غــزة ( %56يف قطــاع غــزة ،مقابــل  %35يف
الضفــة الغربيــة) .كــا تشــر األرقــام إىل التــدين الكبــر يف نســبة
العاملــن يف قطــاع غــزة يف البنــاء والتشــييد ( %3فقــط) ،وهــذا
يعــود إىل الحصــار الصــارم الــذي تفرضــه إرسائيــل عــى دخــول مــواد
البنــاء إىل القطــاع (انظــر الصنــدوق عــن القيــود عــى اســترياد املــواد
ثنائيــة االســتخدام يف العــدد  57مــن املراقــب االقتصــادي الربعــي).

البطالة
بلــغ عــدد العاطلــن عــن العمــل يف فلســطني  321.4ألــف شــخص نهايــة
الربــع الثــاين مــن العــام  ،2020مــن إجــايل  1,210.1ألــف شــخص مــن
القــوى العاملــة؛ أي مبعــدل بطالــة مقــداره  %26.6مقارنــة بـــ %25

جدول  :1-2التوزيع النسبي للعاملني يف فلسطني حسب النشاط االقتصادي يف الربع الثاين 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 األول الربع الثاين الربع األول الربع الثاين الربع األول الربع الثاين الربع األول الربع الثاين
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
7
6
5
6
6
5
8
7
14
12
16
15
7
7
16
15
10
10
59
63
3
3
12
13
22
24
12
10
20
22
23
24
7
7
3
3
9
8
7
6
40
41
5
4
56
55
35
35
100
100
100
100
100
100
100
100
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يف الربــع األول مــن العــام  ،2020و %26مقارنــة بالربــع املناظــر مــن
العــام  .2019إن االرتفــاع الطفيــف يف معــدالت البطالــة ،عــى الرغــم
مــن تأثـرات جائحــة كورونــا عــى مجمــل االقتصــاد خــال الربــع الثــاين
يناقــض غالبيــة األرقــام والتوقعــات املحليــة والدوليــة التــي صــدرت
عــن الجهــات الرســمية ومراكــز األبحــاث ،هــذا التناقــض مــن املمكــن
تفســره -كــا أرشنــا ســابقاً -يف االنخفــاض الكبــر يف نســبة املشــاركة يف
القــوى العاملــة يف فلســطني ( %38.5يف الربــع الثــاين مــن العــام ،2020
مقارنــة مــع  %143يف الربــع األول مــن العــام نفســه ،ومــع  %44.2يف
الربــع الثــاين مــن العــام )2019؛ أي إن عــددا ً كب ـرا ً مــن الذيــن فقــدوا
وظائفهــم خــال هــذا الربــع ،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 ،وإمــا بســبب عــدم قناعتهــم بإمكانيــة إيجــاد فرصــة عمــل.
عنــد تســليط الضــوء عــى أبــرز التغ ـرات التــي طــرأت عــى نســب
املشــاركة خــال الربــع الثــاين مــن العــام  ،2020وذلــك بحســب الفئــة
العمريــة ومســتوى التعليــم ،فإننــا نالحــظ أ ّن االنخفــاض األكــر يف نســبة
املشــاركة مــا بــن الربــع الثــاين مــن العــام  2020والربــع األول مــن العام
نفســه ،والربــع املناظــر مــن العــام  ،2019كان لــدى الفئــة العمريــة مــا
بــن  ،29-25إذ بلغــت نســبة املشــاركة لهــذه الفئــة نحــو  %50.6يف
الربــع الثــاين مــن العــام  ،2020مقابــل  %59يف الربــع األول مــن العــام
نفســه ،و %61.1للربــع املناظــر مــن العــام  ،2019تليهــا الفئــة العمريــة
مــا بــن  ،24-20إذ بلغــت نســبة املشــاركة لهــذه الفئــة نحــو  %36.7يف
الربــع الثــاين مــن العــام  2020مقابــل  %44.5يف الربــع األول مــن العــام
نفســه ،و %45.4للربــع املناظــر مــن العــام  .2019أمــا حســب مســتوى
التعليــم ،فلقــد انخفضــت نســب املشــاركة عنــد األفـراد الحاصلــن عــى
تعليــم دبلــوم متوســط فأعــى ،إذ بلغــت نســبة املشــاركة لهــذه الفئــة
يف الربــع الثــاين مــن العــام  2020نحــو  ،%51.2مقابــل  %56يف الربــع
األول مــن العــام نفســه ،ونحــو  %58يف الربــع املناظــر مــن العــام .2019
مــن املالحــظ وجــود بعــض التبايــن يف نســب البطالــة يف كل مــن
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،وكــا مــن املالحــظ أن معــدالت البطالة
يف الضفــة الغربيــة مل تشــهد تغ ـرا ً كب ـرا ً يف الربــع الثــاين مــن العــام
 2020مقارنــة بالربــع األول مــن العــام نفســه ،والربــع املناظــر مــن
العــام  2019كــا يظهــر يف الجــدول  ،2-2ويناقــض معــدل البطالــة
يف الضفــة الغربيــة يف الربــع الثــاين مــن العــام  2020الــذي وصــل
إىل  ،%14.8التوقعــات الصــادرة عــن معهــد أبحــاث السياســيات
االقتصاديــة الفلســطيني (مــاس) ،إذ تــم التوقــع يف العــدد الخــاص
للمراقــب الــذي صــدر يف أيــار مــن العــام الجــاري ،بارتفــاع معــدل
البطالــة عــى خلفيــة تأث ـرات جائحــة كورونــا ليصــل إىل  %30.2يف
مجمــل العــام  2020حســب الســيناريو األول ،وإىل  %35.8حســب
الســيناريو الثــاين ،ويفــر هــذا -كــا ذكرنــا ســابقاً -بتقلــص حجــم
القــوى العاملــة يف الضفــة الغربيــة؛ إذ انخفضــت نســبة املشــاركة مــن
 %46يف الربــع األول مــن العــام  2020إىل  %41يف الربــع الثــاين مــن
3
العــام نفســه.
 -3الســيناريو األول يتمثــل يف أ ّن تنجــح الحكومــة يف احتــواء انتشــار الفــروس خــال فــرة
الطــوارئ الحاليــة ،ويتــم رفــع قيــود الطــوارئ تدريجي ـاً عقــب انتهائهــا .أمــا الســيناريو
الثــاين فيتمثــل يف عــدم ضبــط انتشــار الفــروس ،ومتديــد العمــل بإج ـراءات الطــوارئ،
ملزيــد مــن املعلومــات عــن االفرتاضــات املتعلقــة بالســيناريوهني األول والثــاين ،راجــع
العــدد الخــاص مــن املراقــب االقتصــادي:
http://www.mas.ps/files/server/20200705223647-2.pdf

يف قطــاع غــزة تأثــر معــدل البطالــة بتأثـرات جائحــة كورونا بشــكل
أكــر مــن الضفــة الغربيــة ،إذ ارتفــع معــدل البطالــة يف الربــع الثــاين
مــن العــام  2020مبقــدار  3.6نقطــة مئويــة عــن الربــع األول مــن
العــام نفســه ،ومبقــدار  2.4نقــاط مئويــة عــن الربــع املناظــر مــن
العــام الســابق ،ليصــل إىل ( %49.1انظــر 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 الثاين
2019
12.4
26.4
15.0
39.7
68.3
46.7
21.5
43.6
26.0

الربع األول الربع الثاين
2020
2020
12.2
12.0
26.2
24.2
14.8
14.2
44.4
40.4
66.8
62.1
49.1
45.5
23.0
21.4
41.1
39.6
26.6
25.0

مالحظــة :أرقــام الجــدول مبنيــة وفــق التعريــف الجديــد للبطالــة الــذي وضعــه الجهــاز املركــزي
لإلحصــاء ،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 .وأدى اعتــاد
مقيــاس البطالــة املنقــح إىل تغيــر بســيط يف معــدل البطالــة يف الضفــة الغربيــة ،عــى عكــس
األمــر يف قطــاع غــزة ،حيــث كان التغيــر أكــر نظـرا ً النتشــار اإلحبــاط مــن إيجــاد عمــل بشــكل
أوســع هنــاك (انخفــاض معــدل البطالــة يف القطــاع مــن  %52.0إىل  %43.2يف العــام .)2018
قــارن بــن معــدالت املشــاركة والبطالــة حســب املنهــج القديــم والجديــد يف امللحــق اإلحصــايئ يف
نهايــة املراقــب االقتصــادي الحــايل مــع امللحــق اإلحصــايئ يف العــدد  56مــن املراقــب.

مــن أبــرز مواصفــات البطالــة يف فلســطني يف الربــع الثــاين مــن
العــام  2020التــايل:
1.1البطالــة يف فلســطني مرتكــزة ،بشــكل خــاص ،بــن الشــباب،
إذ بلــغ معدلهــا بــن الشــباب الذيــن تــراوح أعامرهــم بــن
 15-19ســنة  ،%40.9كــا بلــغ معدلهــا بــن الشــباب الذيــن
تــراوح أعامرهــم بــن  25-29ســنة نحــو  ،%43.1وذلــك
باملقارنــة مــع  %13.3للفئــة العمريــة ( 49-45ســنة) ،و%8
للفئــة العمريــة  50فــا فــوق .ومــن أجــل معلومــات أكــر
عــن بطالــة الشــباب ،راجــع الصنــدوق عــن “مســح انتقــال
الشــباب مــن التعليــم إىل ســوق العمــل” يف العــدد  47مــن
املراقــب.
2.2البطالــة يف فلســطني تنخفــض مــع ارتفــاع التعليــم يف أوســاط
الذكــور ،ولكــن األمــر معكــوس عنــد اإلنــاث؛ إذ بلــغ معــدل
البطالــة لــدى الذكــور الحاصلــن عــى تعليــم ابتــدايئ نحــو
 ،%22.9مقابــل نحــو  %19.4للذكــور الحاصلــن عــى تعليــم
دبلــوم متوســط فأعــى ،بينــا لــدى اإلنــاث بلــغ معــدل
البطالــة لــدى الحاصــات عــى تعليــم ابتــدايئ نحــو %1.2
مقابــل نحــو  %45.1لإلنــاث الحاصــات عــى تعليــم دبلــوم
متوســط فأعــى ،وهــذا يعــود أساس ـاً إىل االرتفــاع الكبــر يف
نســبة مشــاركة اإلنــاث املتعلــات يف ســوق العمــل مقارنــة
بالذكــور( ،راجــع الصنــدوق رقــم  1يف العــدد  53مــن املراقــب،
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الــذي يوضــح أ ّن ارتفــاع بطالــة اإلنــاث املتعلــات مقارنــة
بغــر املتعلــات ليــس بســبب تعليمهــن ،ولكــن بســبب
االرتفــاع الكبــر يف نســبة مشــاركتهن يف ســوق العمــل).

األجور
لقــد انخفــض متوســط األجــر اليومــي بشــكل ملحــوظ للعاملــن
كافــة ،مبقــدار  10شــواكل بــن الربعــن الثــاين ( 120.6شــيكل/
يــوم) واألول ( 130.6شــيكل/يوم) للعــام الحــايل  ،2020وجــاء ذلــك
نتيجــة انخفــاض متوســط أجــر العاملــن يف الضفــة الغربيــة مبقــدار
 3.2شــيكل ،ويف إرسائيــل واملســتعمرات مبقــدار  9.9شــيكل ،ويف
قطــاع غــزة مبقــدار  0.6شــيكل .يخفــي متوســط األجــر يف فلســطني
( 120.6شــيكل/يوم) خــال الربــع الثــاين بعــض التباينــات الكبــرة،
وبخاصــة مــا بــن متوســط أجــر العاملــن يف الضفــة ويف قطــاع غــزة،
ومــا بــن ومتوســط أجــر العاملــن يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة
والعاملــن يف إرسائيــل واملســتعمرات.

شكل  :3-2متوسط ووسيط األجر اليومي للمستخدمني
معلومي األجر يف فلسطني (شيكل)
ﺸﯿﻛل

140
130
120

ﻤﺘوﺴط اﻷﺠر

110
100

اﻷﺠر اﻟوﺴﯿط

90
80
70
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

ر17 ، 1

ر16 ، 4

ر16 ، 3

ر16 ، 2

ر16 ، 1

ر15 ، 4

ر15 ، 3

يبلــغ مســتوى الحــد األدىن لألجور الشــهري يف فلســطني نحــو 1,450
شــيكالً .وتشــر األرقــام الصــادرة عــن الجهــاز املركــزي لإلحصــاء
الفلســطيني للربــع الثــاين مــن العــام  2020إىل أ ّن %25.1( %34
بــن اإلنــاث ،و %35.4بــن الذكــور) مــن العاملــن يف فلســطني
يتقاضــون أج ـرا ً شــهرياً أقــل مــن الحــد األدىن لألجــور ،وهــو أعــى
مــن النســبة يف الربــع األول مــن العــام  2020والبالغــة نحــو %29
( %30بــن اإلنــاث ،و %29بــن الذكــور) ومــن النســبة يف الربــع
الثــاين مــن العــام  2019والبالغــة نحــو  %29( %27بــن اإلنــاث،
و %27بــن الذكــور) .ويعــزى الســبب يف ارتفــاع هــذه النســبة إىل
أنــه جـراء تأثـرات الجائحــة ،اضطــر املشــغلون يف القطــاع الخــاص

مكان العمل
الضفة الغربية
قطاع غزة
إرسائيل واملستعمرات
املجموع

ر15 ، 2

الحد األدىن لألجور

متوسط األجر اليومي األجر الوسيط اليومي
103.8
120.2
38.5
59.3
250.0
254.6
100.0
120.6

ر15 ، 1

تُشــر األرقــام يف الجــدول  3-2إىل وجــود فجــوة كبــرة يف األجــور بني
العاملــن يف الضفــة الغربيــة ،وقطــاع غــزة ،وإرسائيل واملســتوطنات،
فبلــغ متوســط أجــر العاملــن يف إرسائيــل واملســتعمرات أكــر
مــن ضعــف متوســط أجــر العاملــن يف الضفــة الغربيــة ،وأربعــة
أضعــاف أجــر العاملــن يف قطــاع غــزة ،كــا بلــغ متوســط األجــور
يف قطــاع غــزة حــوايل نصــف مســتواه ( )%49يف الضفــة الغربيــة.
كــا تتســع الفجــوة أكــر عنــد أخــذ األجــر الوســيط عوض ـاً عــن
املتوســط؛ فاألجــر الوســيط لــه داللــه أفضــل مــن املتوســط ،ألن
األخــر يخفــي التبايــن الكبــر بــن العــال ذوي األجــر املرتفــع
واألجــر املنخفــض .أمــا األجــر الوســيط ،فهــو ميثــل األجــر الــذي
يقســم العاملــن إىل مجموعتــن متســاويتني :األوىل أصحــاب األجــر
األقــل ،والثانيــة أصحــاب األجــر األعــى (انظــر الشــكل  .)3-2فعــى
ســبيل املثــال ،يف حــن يبلــغ متوســط األجــر يف القطــاع  %49مــن
مســتواه يف الضفــة ،فــإ ّن وســيط األجــر يف القطــاع يبلــغ  %37فقــط
مــن وســيط األجــر يف الضفــة الغربيــة (انظــر الجــدول .)3-2

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

إىل ترسيــح عــدد كبــر مــن العاملــن بأجــر ،وبخاصــة أ ّن نحــو %46
مــن العاملــن بأجــر يعملــون دون عقــد عمــل ،وهــذا بــدوره سـ ّهل
مــن عمليــة ترسيحهــم مــن وظائفهــم ،وبالتــايل انخفــض عــدد
العاملــن بأجــر يف القطــاع الخــاص بنســبة  %41و %42مقارنــة
بالربــع الســابق واملناظــر عــى الرتتيــب ،وقــد كان هــذا االنخفــاض
أكــر مــن االنخفــاض يف عــدد العاملــن يف القطــاع الخــاص ،الذيــن
يتقاضــون أج ـرا ً شــهرياً أقــل مــن الحــد األدىن لألجــور ،إذ انخفــض
عــدد العاملــن يف الربــع الثــاين مــن العــام  2020بنســبة ،%27
و %32مقارنــة بالربــع الســابق واملناظــر عــى الرتتيــب .وقــد بلــغ
متوســط األجــر الشــهري الــذي يتقاضــاه هــؤالء  722شــيكالً .أ ّمــا
عنــد املقارنــة بــن الضفــة والقطــاع ،فــإ ّن  %8مــن املســتخدمني
بأجــر يف القطــاع الخــاص يف الضفــة الغربيــة يتقاضــون أج ـرا ً أقــل
مــن الحــد األدىن ،مقابــل  %82يف قطــاع غــزة.

17

المراقب االقتصادي ,عدد 2020 / 62-61

 -3املالية العامة

1

اإليرادات العامة
شــهد العــام  2020مجموعــة مــن التحديــات والصعوبــات التــي
واجهــت ماليــة الحكومــة ،حيــث شــهدت بدايــة هــذا العــام ،تحديــدا ً
منــذ شــهر آذار ،أزمــة مــن نــوع جديــد ،متثلــت يف األزمــة الصحيــة
بســبب جائحــة فــروس كورونــا ،التــي أدت إىل إعــان حالــة الطــوارئ
وفــرض إغــاق شــامل ملــدة شــهرين تقريب ـاً ،وذلــك يف محاولــة مــن
الحكومــة ملواجهــة تفــي وانتشــار الجائحــة .كــا شــهد هــذا العــام،
بــدءا ً مــن شــهر أيــار ،عــودة أزمــة إيـرادات املقاصــة لتعصــف باملاليــة
العامــة الفلســطينية مــن جديــد ،بســبب السياســات اإلرسائيليــة
ومخطــط الضــم.
وقــد ترتــب عــى ذلــك مجموعــة مــن التداعيــات والصعوبــات التــي
واجهــت املاليــة العامــة ،فقــد انخفضــت إيــرادات املقاصــة خــال
الربــع الثــاين مــن العــام  2020بنحــو  %47مقارنــة بالربــع الســابق،
لتبلــغ حــوايل  1.2مليــار شــيكل ،أمــا باملقارنــة مــع الربــع املناظــر
مــن العــام  ،2019فلقــد ارتفعــت إيــرادات املقاصــة بشــكل كبــر
للغايــة بنحــو  2.%194كــا انخفضــت إيــرادات الجبايــة املحليــة
بنســبة  ،%54و ،%28خــال الفــرة نفســها ،لتبلــغ حــوايل  0.6مليــار
شــيكل ،حيــث انخفضــت اإلي ـرادات الرضيبيــة بنســبة  ،%54و،%17
مقارنــة بالربــع الســابق ،والربــع املناظــر مــن العــام  ،2019عــى
الرتتيــب ،لتبلــغ حــوايل  0.5مليــار شــيكل ،كــا انخفضــت اإلي ـرادات
غــر الرضيبيــة بنســبة  ،%66و ،%53خــال الفــرة نفســها ،لتبلــغ
حــوايل  0.1مليــار شــيكل .أمــا املنــح واملســاعدات الخارجيــة ،فقــد
ارتفعــت بشــكل ملحــوظ خــال هــذا الربــع وبنســبة  ،%148و،%48
مقارنــة بالربــع الســابق والربــع املناظــر مــن العــام  ،2019عــى الرتتيــب،
لتبلــغ حــوايل  0.7مليــار شــيكل .باملحصلــة ،شــهد هــذا الربــع انخفــاض
صــايف اإليـرادات العامــة واملنــح بنحــو  ،%34مقارنــة بالربــع الســابق ،فيــا
جــاءت مرتفع ـ ًة بنحــو  ،%44مقارنــة بالربــع املناظــر مــن العــام ،2019
3
لتبلــغ مــا يقــارب  2.4مليــار شــيكل (انظــر الشــكل  1-3والجــدول .)1-3

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

2,000
1,500
1,000
500
0
ﻤﺘﺤﺼﻼت ﻤﺨﺼﺼﺔ

ﻏﯿر ﻀرﯿﺒﯿﺔ

ر2020 ، 2

ﻀرﯿﺒﯿﺔ
ر2020 ، 1

اﻟﻤﻘﺎﺼﺔ
ر2019 ، 2

وقــد شــكلت اإليــرادات العامــة واملنــح (صــايف) نحــو %151
مــن اإلنفــاق العــام الفعــي خــال هــذا الربــع مقارنــة بنحــو
 %123خــال الربــع الســابق .وبلغــت هــذه النســبة نحــو %66
مــن اإلنفــاق العــام املســتحق عــى الحكومــة خــال هــذا الربــع
(أســاس االلت ـزام) ،مقارنــة بنحــو  %105خــال الربــع الســابق؛ أي
أن الحكومــة مل تســتطع ســداد نحــو  %34مــن االلتزامــات املرتتبــة
عليهــا خــال الربــع الثــاين مــن العــام .2020

النفقات العامة
انخفضــت النفقــات العامــة الفعليــة بنحــو  ،%46و %40مقارنــة
بالربــع الســابق والربــع املناظــر مــن العــام  ،2019عــى الرتتيــب،
لتبلــغ حــوايل  1.6مليــار شــيكل ،حيــث انخفــض اإلنفــاق الفعــي

جدول  :1-3املنح واملساعدات الخارجية املقدمة للحكومة الفلسطينية (مليون شيكل)
البيان
دعم للموازنة
منح عربية
من الدول األخرى
التمويل التطويري
إجاميل املنح واملساعدات

2019
الربع األول الربع الثاين الربع الثالث
517.5
368.1
598.4
278.7
94
396.3
238.8
274.1
202.1
107.7
99.5
*352.7625.2
467.6
245.7

الربع الرابع
292.4
107.3
185.1
114.7
407.1

2020
الربع األول الربع الثاين
544.3
246.1
21.3
111.1
523
135
145.1
32.1
689.4
278.2

* 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.
 -1مصــدر البيانــات يف هــذا الجــزء هــو :وزارة املاليــة ،التقاريــر املاليــة الشــهرية للعــام :2020
العمليــات املاليــة – اإليـرادات والنفقــات ومصــادر التمويــل (حزيـران.)2020 ،
 -2يف الربــع الثــاين مــن العــام  ،2019رفضــت الســلطة الوطنيــة اســتالم إي ـرادات املقاصــة
منقوصــة مــن إرسائيــل التــي تقــدر للفــرة (شــباط – حزيـران) بحــوايل  3مليــارات شــيكل
(انظــر الصنــدوق يف العــدد  57مــن املراقــب االقتصــادي مــن أجــل معلومــات أوىف عــن
أزمــة إي ـرادات املقاصــة).
 -3ال بــد مــن اإلشــارة إىل أن حجــم اإلرجاعــات الرضيبيــة خــال الربــع الثــاين مــن العــام
 ،2020بلــغ نحــو  59.6مليــون شــيكل مقارنــة بنحــو  114.4مليــون شــيكل يف الربــع
الســابق ،و 61.9مليــون شــيكل يف الربــع املناظــر مــن العــام .2019

2,500
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جدول  :2-3املتأخرات املرتتبة عىل الحكومة الفلسطينية (مليون شيكل)
البيان
إرجاعات رضيبية
األجور والرواتب
نفقات غري األجور
النفقات التطويرية
مدفوعات مخصصة
إجاميل املتأخرات

2019
الربع األول الربع الثاين الربع الثالث
19.6
17.6
38.5
409.6
593.6
359.9
492.7
556.7
333.4
122.9
130.8
105
9.9
27.6
75.1
1,054.7
1,326.3
911.9

عــى بنــد األجــور والرواتــب بنســبة  ،%63و ،%43مقارنــة بالربــع
الســابق والربــع املناظــر مــن العــام  2019عــى الرتتيــب ،ليبلــغ
حــوايل  0.6مليــار شــيكل .وانخفضــت ،أيضـاً ،نفقــات غــر األجــور
بنحــو  ،%20و ،%33خــال الفــرة نفســها ،لتبلــغ حــوايل  0.8مليــار
شــيكل .كــا انخفــض بنــد صــايف اإلق ـراض بنســبة  ،%79و،%73
مقارنــة بالربــع الســابق والربــع املناظــر مــن العــام  ،2019عــى
الرتتيــب ،ليبلــغ حــوايل  69.7مليــون شــيكل 4.ويســتنزف هــذا البند
املوازنــة العامــة ويؤجــل جــزءا ً ال بــأس بــه مــن اإليـرادات للحكومــة
الفلســطينية ،التــي هــي يف أمــس الحاجــة إليهــا ،وبخاصــة يف ظــل
األزمــة املاليــة املزمنــة التــي تعــاين منهــا الحكومــة الفلســطينية
منــذ ســنوات .ومــع اســتمرار الفجــوة التمويليــة ،وتراجــع املنــح
واملســاعدات الخارجيــة ،فــإن بنــد صــايف اإلقــراض يشــكل عبئــاً
وتحدي ـاً تســعى الحكومــة الفلســطينية إىل إيجــاد حــل لــه.

الربع الرابع
57.3
()689.8
490.2
144.4
))45.6
()43.5

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

بلغــت املتأخــرات املرتتبــة عــى الحكومــة خــال الربــع الثــاين
مــن العــام  2020حــوايل  1,952.3مليــون شــيكل ،منهــا نحــو
 1085.8مليــون شــيكل متأخ ـرات األجــور والرواتــب ،وحــوايل 801
مليــون شــيكل متأخ ـرات غــر األجــور ،ونحــو  61.7مليــون شــيكل
متأخـرات النفقــات التطويريــة ،فيــا بلغــت متأخـرات املدفوعــات
املخصصــة حــوايل  8.1مليــون شــيكل ،وتــم الدفــع مقدمــاً مــن
متأخــرات اإلرجاعــات الرضيبيــة مبــا يقــارب  4.3مليــون شــيكل
(انظــر الجــدول .)2-3

الفائض/العجز املايل
أدت التطــورات عــى جانبــي اإلي ـرادات العامــة والنفقــات العامــة
الفعليــة خــال الربــع الثــاين مــن العــام  ،2020إىل فائــض يف الرصيــد
الــكيل قبــل املنــح واملســاعدات بحــوايل  0.1مليــار شــيكل (أو مــا
نســبته  %1.1مــن الناتــج املحــي اإلجــايل) .وقــد ســاهمت املنــح
واملســاعدات الخارجيــة يف تعزيــز هــذا الفائــض ليبلــغ حــوايل 0.8
مليــار شــيكل (عــى األســاس النقــدي) وهــو مــا يعــادل نحــو %6.9
 -4صــايف اإلق ـراض يعــر عــن املبالــغ املخصومــة مــن إي ـرادات املقاصــة مــن قبــل الجانــب
اإلرسائيــي لتســوية ديــون مســتحقة للــركات اإلرسائيليــة املــزودة للكهربــاء وامليــاه
للبلديــات ولــركات وجهــات التوزيــع الفلســطينية.

2,000
1,500
1,000
500
0

ﻤدﻓوﻋﺎت ﺼﺎﻓﻲ اﻻﻗراض ﻏﯿر اﻻﺠور

اﻟﺘطوﯿري

اﻻﺠور

ﻤﺨﺼﺼﺔ

ر2020 ، 2

باملقابــل ،ارتفــع اإلنفــاق التطويــري الفعــي خــال الربــع الثــاين
مــن العــام  2020بنســبة  ،%53مقارنــة بالربــع الســابق ،إال أنــه
انخفــض بنســبة  ،%28مقارنــة بالربــع املناظــر مــن العــام ،2019
ليبلــغ حــوايل  115.1مليــون شــيكل (انظــر الشــكل .)2-3

املتأخرات الحكومية

2020
الربع األول الربع الثاين
()4.3
30.9
1,085.8
155
801
209
61.7
72.5
8.1
97.2
1,952.3
564.6

ر2020 ، 1

واﻟرواﺘب

ر2019 ، 2

شكل  :3-3الرصيد املايل الحكومي (أساس نقدي)
نسبة إلجاميل الناتج املحيل االسمي ()%
6.9

1.1

4.8
-6.6

اﻟرﺼﯿد اﻟﻛﻠﻲ ﺒﻌد اﻟﻤﻨﺢ
واﻟﻤﺴﺎﻋدات

ر2020 ،2

3.4 2.0

2.9
-9.7

اﻟرﺼﯿد اﻟﻛﻠﻲ ﻗﺒل اﻟﻤﻨﺢ
واﻟﻤﺴﺎﻋدات

ر2020 ،1

-8.6

9
6
3
0
-3
-6
-9
-12

اﻟرﺼﯿد اﻟﺠﺎري
ر2019 ،2

مــن الناتــج املحــي اإلجــايل .إال أن هــذه الفوائــض ال تعكــس
حقيقــة الوضــع املــايل للحكومــة ،حيــث ســجل الرصيــد الــكيل ،قبــل
املنــح واملســاعدات عــى أســاس االلتــزام ،عجــزا ً نحــو  1.8مليــار
شــيكل ،وقــد ســاهمت املنــح واملســاعدات يف تخفيــض هــذا العجــز
إىل حــوايل  1.1مليــار شــيكل خــال الفــرة نفســها (انظــر الشــكل
 3-3والجــدول .)3-3
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الدين العام الحكومي
ارتفــع الديــن العــام الحكومــي (مقومــاً بالشــيكل) نهايــة الربــع
الثــاين مــن العــام  ،2020بنحــو  ،%3و ،%13مقارنــة بنهايــة الربــع
الســابق والربــع املناظــر مــن العــام  ،2019عــى الرتتيــب ،ليبلــغ
حــوايل  10.6مليــار شــيكلُ ،مشَ ــ ِكالً حــوايل  %21.5مــن الناتــج
املحــي اإلجــايل االســمي 5.وقــد بلغــت فوائــد الديــن املدفوعــة
خــال هــذا الربــع حــوايل  34.7مليــون شــيكل ،منهــا  21.9مليــون
شــيكل فوائــد مدفوعــة عــى الديــن املحــي و 12.8مليــون شــيكل
فوائــد مدفوعــة عــى الديــن الخارجــي ،علـاً أن الفوائــد املســتحقة
خــال الفــرة نفســها بلغــت نحــو  54.3مليــون شــيكل (انظــر
الجــدول .)4-3

جدول  :3-3عجز املوازنة عىل األساس النقدي وأساس
االلتزام يف الربع الثاين ( 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 الثاين 2020
التزام
نقدي
1,880.0 1,717.6
689.9
689.9
3,658.5 1,594.2
)1,778.5( 123.4
)1,088.6( 813.3
65.8
151.0

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

2019
الربع األول الربع الثاين الربع الثالث
6,200.2 5,628.8
4668
6,149.6 5,578.2 4617.3
50.6
50.6
50.7
3,950.2 3,783.7 3,744.3
10,150.4 9,412.5 8,412.2
37.5
57.3
41.1
%14.0

%15.8

%17.4

الربع الرابع
5,451.8
5,401.2
50.6
4,210.5
9662
31.6
%16.4

2020
الربع األول الربع الثاين
6,164.3 5,684.5
6,113.7 5,633.9
50.6
50.6
4,465.2 4,588.7
10,629.5 10,273.2
34.7
20.6
%17.1

* تجدر اإلشارة إىل أن هذه النسب تختلف بشكل بسيط عند احتساب األرقام بالدوالر األمرييك ،نتيجة أثر سعر الرصف.

 -5تجــدر اإلشــارة إىل أن مديونيــة الحكومــة مقومـ ًة بالــدوالر األمريــي ارتفعــت نهايــة الربــع
الثــاين  2020بنحــو  ،6.7%و ،16.8%مقارنــة بالربــع الســابق والربــع املناظــر مــن العــام
 ،2019عــى الرتتيــب ،لتبلــغ حــوايل  3.1مليــار دوالر .ويعــود التبايــن يف هــذه النســب إىل
تغـرات ســعر رصف الــدوالر األمريــي مقابــل الشــيكل.

%21.5
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 -4القطاع املايل

1

 1-4القطاع املايل املرصيف
بلــغ عــدد املصــارف العاملــة يف فلســطني ،خــال الربــع الثــاين مــن
العــام  ،2020أربعــة عــر مرصفـاً ،نصفهــا وافــد ،تعمــل مــن خــال
 375فرعــاً ومكتبــاً ،منهــا  317يف الضفــة الغربيــة و 58يف قطــاع
غــزة .وقــد شــهد الربــع الثــاين مــن العــام  ،2020ارتفــاع إجــايل
موجودات/مطلوبــات القطــاع املــريف بنحــو  %3مقارنــة بالربــع
الســابق ،وبنحــو  %9مقارنــة بالربــع املناظــر مــن العــام ،2019
ليبلــغ  18.2مليــار دوالر (انظــر الجــدول .)1-4

شكل  :1-4إجاميل التسهيالت االئتامنية املبارشة (مليون دوالر)
27.4
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بلغــت قيمــة التســهيالت االئتامنيــة نهايــة الربــع الثــاين مــن العــام
 2020نحــو  9.7مليــار دوالر ،مرتفعــ ًة بنحــو  %4مقارنــة بالربــع
الســابق ،وبنحــو  %8مقارنــة مــع الربــع املناظــر مــن العــام ،2019
وبذلــك اســتحوذت محفظــة االئتــان عــى نحــو  %53مــن إجــايل
موجــودات املصــارف .وجــاء هــذا التحســن كنتيجــة أساســية لنمــو
كل مــن التســهيالت املمنوحــة للقطــاع العــام بنســبة  %11لتســجل
نحــو  1.7مليــار دوالر ،وذلــك نتيجــة زيــادة اقــراض الحكومــة
مــن املصــارف لتغطيــة العجــوزات لديهــا ،والناجمــة عــن حجــز
أمــوال املقاصــة مــن قبــل إرسائيــل .كذلــك ،ارتفعــت التســهيالت
املمنوحــة للقطــاع الخــاص بنســبة  %3لتبلــغ نحــو  7.9مليــار دوالر.
وقــد شــكلت التســهيالت االئتامنيــة نحــو  %64مــن الناتــج املحــي
اإلجــايل االســمي خــال الربــع الثــاين مــن العــام  ،2020مقابــل
2
 %54يف الربــع الســابق ،و %52يف الربــع املناظــر مــن العــام .2019

ر 2ر 1ر 4ر 3ر 2ر 1ر 4ر 3ر 2ر 1ر 4ر 3ر 2ر 1ر 4ر 3ر 2ر1
2020

2019
ﻓﻠﺴطﯿن

2017

2018
ﻗطﺎع ﻏزة

2016

اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐرﺒﯿﺔ

اســتحوذت الضفــة الغربيــة عــى الغالبيــة العظمــى مــن إجــايل
االئتــان (نحــو  ،)%91مقارنــة بنحــو  %9حصــة قطــاع غــزة .أمــا
مــن حيــث نــوع االئتــان ،فقــد ســيطرت القــروض عــى هيكليــة
املحفظــة االئتامنيــة لتبلــغ حصتهــا نحــو  %85مــن إجــايل
التســهيالت ،مقارنــة بنحــو  %14حصــة تســهيالت الجــاري املديــن.
أ ّمــا عــى صعيــد العملــة ،فقــد شــكلت التســهيالت املمنوحــة
بعملــة الشــيكل نحــو  %43مــن إجــايل التســهيالت ،مقارنــة بنحــو
 %41حصــة الــدوالر ،ونحــو  %14حصــة الدينــار األردين (انظــر
الشــكل .)1-4

جدول  :1-4امليزانية املج ّمعة للمصارف املرخصة يف فلسطني (مليون دوالر)
2019
الربع الثاين الربع الثالث
17,303.5 16,690.1
8,947.9
8,941.6
3,870.5
3,534.5
1,373.7
1,382.1
1,883.6
1,620.8
1,227.7
1,211.1
17,303.5 16,690.1
13,025.5 12,591.4
1,942.4
1,956.0
1,151.3
1,041.7
408.9
363.5
775.5
737.5

* البنود يف الجدول هي باإلجاميل (تشمل املخصصات).
** الودائع غري املرصفية تشمل ودائع القطاع الخاص وودائع القطاع العام.
 -1مصــدر البيانــات يف هــذا القســم :ســلطة النقــد الفلســطينية ،أيلــول  ،2020امليزانيــة
املجمعــة للمصــارف ،قامئــة األربــاح والخســائر ،وقاعــدة بيانــات ســلطة النقــد؛ وهيئــة
ســوق رأس املــال الفلســطينية.2020 ،
 -2تم تقدير قيمة الناتج املحيل اإلجاميل من قبل فريق البحث يف سلطة النقد.

7.1

7.0 6.8 6.7

التسهيالت االئتامنية

البيان*
الربع األول
16,503.2
إجاميل األصول
8,569.5
التسهيالت االئتامنية املبارشة
3,712.9
األرصدة لدى سلطة النقد واملصارف
1,362.2
محفظة األوراق املالية واالستثامرات
1,711.4
النقدية واملعادن الثمينة
1,147.2
املوجودات األخرى
16,503.2
إجاميل الخصوم
12,394.4
ودائع الجمهور (ودائع غري مرصفية) **
1,931.4
حقوق امللكية
أرصدة سلطة النقد واملصارف (ودائع مرصفية) 1.116.8
361.3
املطلوبات األخرى
699.3
املخصصات واإلهالك

15

الربع الرابع
17,825.5
9,039.1
4,329.1
1,406.5
1,939.6
1,111.2
17,825.5
13,384.7
1,985.2
1,274.1
392.5
789.0

2020
الربع األول الربع الثاين
18,248.1 17,710.0
9,652.7 9,249.9
4,361.7 4,565.3
1,354.3 1,365.2
1,522.9 1,252.0
1,356.6 1,277.6
18,248.1 17,710.0
13,738.7 13,303.8
1,994.6 1,996.9
1,119.0 1,165.0
525.8
424.9
870.0
819.4
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بشــكل عــام ،يســيطر القطــاع الخــاص عــى النصيــب األكــر مــن
التســهيالت االئتامنيــة (نحــو  %82مــن إجــايل التســهيالت ،مقابــل
 %18للقطــاع العــام) .أمــا بالنســبة لتوزيــع التســهيالت االئتامنيــة
عــى القطــاع الخــاص عــى مســتوى القطاعــات االقتصاديــة ،فتشــر
البيانــات إىل اســتحواذ قطــاع العقــارات واإلنشــاءات عــى النصيــب
األكــر بنســبة  %18مــن إجــايل التســهيالت ،وبقيمــة  1.7مليــار
دوالر ،كــا اســتحوذ قطــاع متويــل الســلع االســتهالكية عــى نحــو
 %16مــن املحفظــة التمويليــة وبقيمــة  1.5مليــار دوالر ،فيــا
بلغــت حصــة قطــاع التجــارة نحــو  %15وبقيمــة  1.5مليــار دوالر،
وقطــاع الخدمــات اســتحوذ عــى  %13لتســجل قيمــة التســهيالت
املمنوحــة للقطــاع  1.2مليــار دوالر .يف حــن كانــت حصــص
األنشــطة اإلنتاجيــة متدنيــة ،إذ بلغــت حصــة الصناعــة والتعديــن
نحــو  ،%5وحصــة الزراعــة والــروة الحيوانيــة نحــو  ،%1.6وحصــة
تطويــر األرايض نحــو ( %3.3انظــر الشــكل .)2-4
ارتفعــت قيمــة التســهيالت االئتامنيــة بــن الربعــن املتالحقــن
مبقــدار  402.8مليــون دوالر ،وتحقــق ذلــك نتيجــة ارتفــاع
التســهيالت املمنوحــة لقطــاع الخدمــات بنســبة ( %15مــا يعــادل
 160مليــون دوالر) .كــا ارتفعــت التســهيالت املمنوحــة للقطــاع
العــام بنســبة ( %11مــا يعــادل  166.7مليــون دوالر) ،كذلــك
ارتفعــت القــروض االســتهالكية بنســبة ( %11مــا يعــادل 153.4
مليــون دوالر) ،وارتفعــت التســهيالت املمنوحــة لقطــاع العقــارات
واإلنشــاءات بنســبة  33.2( %2مليــون دوالر) .باملقابــل ،انخفضــت
التســهيالت املمنوحــة لقطــاع التجــارة بنســبة ( %3مــا يعــادل 53.7
مليــون دوالر).

القروض املتعرثة
شــهد الربــع الثــاين مــن العــام  2020ارتفاع ـاً يف مســتوى القــروض
املتعــرة لــدى القطــاع املــريف بنســبة ( %1مــا يعــادل  5.2مليــون
دوالر) مقارنــة بالربــع الســابق .ووصــل الرصيــد اإلجــايل للقــروض
املتعــرة نحــو  371.8مليــون دوالر ،وهــو مــا يعــادل  %4مــن إجاميل
القــروض املمنوحــة ،ونحــو  %5مــن إجــايل التســهيالت املمنوحــة
للقطــاع الخــاص (انظــر الشــكل  .)3-4أمــا باملقارنــة بالربــع املناظــر
مــن العــام  ،2019فلقــد ارتفعــت القــروض املتعــرة بنســبة .%16
وعنــد النظــر يف نســبة التعــر بحســب األنشــطة االقتصاديــة ،فــإ ّن
البيانــات نهايــة الربــع الثــاين مــن العــام  ،2020تشــر إىل أن نســبة
التعــر يف نشــاط النقــل واملواصالت بلغت  ،%24ويف قطاع الســياحة
واملطاعــم والفنــادق  ،%15ويف قطاعــي التجــارة والصناعــة نحــو
 %7لــكل قطــاع ،أمــا يف قطــاع العقــارات واإلنشــاءات ،فســجلت
 ،%4كــا ســجلت ،أيض ـاً %4 ،لقطــاع متويــل الســلع االســتهالكية،
وســجلت  %3تقريبـاً لــكل مــن قطــاع الزراعــة والــروة الحيوانيــة،
و %2لقطــاع الخدمــات ،و %1يف متويــل رشاء الســيارات ،يف حــن
مل تتجــاوز نســب التعــر  %0.5لــكل مــن قطــاع متويــل االســتثامر
3
باألســهم واألدوات املاليــة وقطــاع تطويــر األرايض.
أمــا بخصــوص تــوزع القــروض املتعــرة بحســب فــرة التعــر (هيكل
القــروض املتعــرة) ،فقــد شــكلت القــروض املصنفــة كخســائر
أكــر مــن ثلثــي القــروض املتعــرة لــدى القطــاع املــريف ،يف حــن
 -3نســبة التعــر القطاعــي تحســب بقســمة القــروض املتعــرة يف القطــاع االقتصــادي عــى
محفظــة هــذا القطــاع.

شكل  :2-4توزيع التسهيالت االئتامنية بحسب القطاع (نسبة مئوية)
أﺨرى
ﺘﻤوﯿل ﺸراء اﻟﺴﯿﺎرات
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﻌدﯿن
اﻟﺨدﻤﺎت
اﻟﺘﺠﺎرة اﻟداﺨﻠﯿﺔ واﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ
اﻟﻌﻘﺎرات واﻻﻨﺸﺎءات
ﺘﻤوﯿل اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺴﺘﻬﻼﻛﯿﺔ
اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم
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شكل  :3-4الرصيد اإلجاميل للقروض املتعرثة (مليون دوالر)،
ونسبتها من إجاميل القروض (نسبة مئوية)
ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌوﯿﺔ
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2020
اﻟﻘروض اﻟﻤﺘﻌﺜرة اﻟﻰ اﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘروض

ر1

2019
اﻟﻘروض اﻟﻤﺘﻌﺜرة

شــكلت القــروض املشــكوك يف تحصيلهــا  %17مــن إجــايل القــروض
4
املتعــرة ،أمــا القــروض دون النموذجيــة ،فشــكلت نحــو .%8

األرصدة لدى سلطة النقد واملصارف
تراجعــت أرصــدة ســلطة النقــد واملصــارف خــال الربــع الثــاين مــن
العــام  2020مقارنــة بالربــع الســابق بنحــو  ،%4مقابــل ارتفــاع
بنحــو  %23مقارنــة بقيمتهــا قبــل عــام ،لتصــل إىل حــوايل  4.4مليــار
دوالر ،ولتشــكل بذلــك  %24مــن إجــايل موجــودات املصــارف.
جــاء هــذا الرتاجــع نتيجــة النكــاش كل مــن األرصــدة لــدى
املصــارف يف الخــارج بنســبة  ،%6واألرصــدة لــدى ســلطة النقــد
بنســبة  ،%1واألرصــدة بــن املصــارف يف فلســطني بنســبة  .%14أمــا
مقارنــة مــع الربــع املناظــر مــن العــام  ،2019فقــد ارتفعــت قيمــة
األرصــدة لــدى ســلطة النقــد واملصــارف بنحــو  ،%23وجــاء هــذا
نتيجــة منــو األرصــدة لــدى ســلطة النقــد بنحــو  ،%22واألرصــدة
لــدى املصــارف يف الخــارج بنســبة ( %37انظــر الشــكل .)4-4
 -4تصنــف القــروض بحســب فــرات التعــر حســب تعليــات ســلطة النقــد إىل)1( :
التســهيالت دون النموذجيــة وهــي التســهيالت التــي فــات عــى موعــد ســدادها مــدة 91
إىل  180يومـاً )2( .التســهيالت املشــكوك يف تحصيلهــا وهــي تلــك التــي فــات عــى موعــد
تســديدها مــدة  181إىل  360يومـاً )3( .الخســائر وهــي تلــك التســهيالت التــي فــات عــى
موعــد ســدادها  360يوم ـاً فأكــر.
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الودائع
الودائــع (املرصفيــة وغــر املرصفيــة) هــي املكــون األهــم يف جانــب
املطلوبــات ،بنســبة وصلــت إىل  %81يف الربــع الثــاين مــن العــام ،2020
وشــهد هــذا الربــع ارتفاعـاً يف إجــايل الودائــع بنســبة  %3مقارنــة بالربــع
الســابق ليصــل إىل  14.9مليــار دوالر ،كــا جــاءت أعــى بنحــو  %9مقارنــة
بالربــع املناظــر مــن العــام  .2019وقــد اســتحوذت ودائــع الجمهــور
(الودائــع غــر املرصفيــة) عــى نحــو  %92مــن إجــايل الودائــع خــال
هــذا الربــع ،مقارنــة بنحــو  %8حصــة الودائــع املرصفيــة .وتظهــر البيانــات
اســتمرار تركــز ودائــع الجمهــور يف الضفــة الغربيــة التــي اســتحوذت عــى
حصــة
الحصــة األكــر مــن هــذه الودائــع (نحــو  ،)%90مقابــل نحــو ّ %10
حصــة القطــاع الخــاص  %96مــن هــذه الودائــع،
قطــاع غــزة .كــا بلغــت ّ
مقابــل  %4للقطــاع العــام .واســتحوذ الــدوالر عــى  %93مــن ودائــع
الجمهــور ،مقابــل  %36للشــيكل ،ونحــو  %22للدينــار األردين ،ونحــو %3
لباقــي العمــات .أخـرا ً ،شــكلت الودائــع الجاريــة نحــو  %37مــن ودائــع
الجمهــور ،فيــا بلغــت حصــة ودائــع التوفــر واآلجلــة نحــو  ،%32و%31
مــن إجــايل ودائــع الجمهــور عــى التــوايل (انظــر الشــكل  .)5-4وقــد
شــكلت ودائــع الجمهــور نحــو  %81مــن الناتــج املحــي اإلجــايل االســمي
نهايــة الربــع الثــاين مــن العــام  2020مقارنــة بنحــو  %78يف الربــع الســابق،
و %74يف الربــع املناظــر.

شكل  :4-4هيكل أرصدة سلطة النقد واملصارف( ،مليون دوالر)
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شكل  :5-4توزيع ودائع الجمهور (مليون دوالر)
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تشــر البيانــات املتعلقــة بقامئــة الدخــل للجهــاز املــريف إىل تراجــع
حــاد يف صــايف دخــل املصــارف يف الربــع الثــاين مــن العــام  2020بنســبة
 %66مقارنــة بالربــع األول مــن العــام نفســه ،وبنســبة  %61مقارنــة
بالربــع املناظــر مــن العــام  ،2019لتبلــغ نحــو  13.1مليــون دوالر.
وجــاء هــذا الرتاجــع نتيجــة لتداعيــات أزمــة فــروس كورونــا عــى
القطــاع املــريف ،فلقــد تراجعــت اإليـرادات خــال الربــع الثــاين بوترية
أكــر مــن النفقــات مقارنــة بالربــع الســابق ،إذ تراجعــت اإلي ـرادات
بنســبة  ،%12لتصــل إىل  212.4مليــون دوالر ،بينــا تراجعــت النفقــات
بنســبة  ،%1لتصــل إىل  199.3مليــون دوالر (انظــر الجــدول .)2-4
جدول  :2-4مصادر اإليرادات واإلنفاق للمصارف املرخصة (مليون دوالر)

اإليرادات
الفائدة املقبوضة
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إيرادات أخرى
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صايف الدخل
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أرباح املصارف
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10
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30.1
24.9
199.3
36.1
3.1
40.1
107.1
12.9
13.1

• بنــد أخــرى يشــمل اإليــرادات والنفقــات مــن أوراق الديــن املاليــة واالســتثامرات،
وعمليــات تبديــل وتقييــم العمــات األجنبيــة ،وعمليــات بنــود خــارج امليزانيــة ،والنفقــات
والدخــول التشــغيلية األخــرى ،إضافــة إىل املخصصــات.
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متوسط أسعار الفائدة عىل اإليداع واإلقراض
شــهد متوســط أســعار فوائــد اإلقـراض ميـاً للصعــود عــى العمــات
كافــة خــال الربــع الثــاين مــن العــام  2020مقارنــة بالربــع الســابق،
ليصــل إىل نحــو  ،%6.95و ،%5.71و ،%7.08لــكل مــن الدينــار،
والــدوالر ،والشــيكل عــى الرتتيــب .عــى الجانــب اآلخــر ،ســجل
متوســط أســعار الفائــدة عــى اإليــداع مي ـاً للهبــوط عــى الدينــار
والــدوالر ،ليصــل إىل  ،%2.51و %2.32عــى التــوايل ،بينــا ارتفعــت
فائــدة اإليــداع بعملــة الشــيكل إىل نحــو  .%2.07وأدت هــذه
التغـرات إىل ارتفــاع الهامــش بــن أســعار الفائــدة عــى التســهيالت
والودائــع عــى العمــات كافــة مقارنــة بالربــع الســابق ،مــن 3.80
نقطــة مئويــة إىل  4.44نقطــة مئويــة بالنســبة للدينــار ،ومــن 2.95
نقطــة مئويــة إىل  3.39نقطــة مئويــة للــدوالر .أخ ـرا ً ،مــن 4.84
نقطــة مئويــة إىل  5.01نقطــة مئويــة بالنســبة للشــيكل (انظــر
الجــدول .)3-4
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جدول  :3-4متوسط الفوائد الدائنة واملدينة بالعمالت املختلفة
فوائد اإلقراض  %الهامش (نقطة مئوية)
فوائد اإليداع %
العملة
ر 2020 1ر 2020 2ر 2020 1ر 2020 2ر 2020 1ر2020 2
3.39
2.95
5.71
5.66
2.32
الدوالر 2.71
4.44
3.80
6.95
6.72
2.51
2.92
الدينار
5.01
4.84
7.08
6.88
2.07
الشيكل 2.04

شكل  :6-4نسبة الشيكات املعادة إىل الشيكات
املقدمة للتقاص (نسبة مئوية)
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حركة تقاص الشيكات
انخفضــت قيمــة الشــيكات املقدمــة للتقــاص بنســبة  %4نهايــة الربــع
الثــاين مــن العــام  2020مقارنــة بالربــع الســابق ،وبنســبة  %19مقارنة
بالربــع املناظــر مــن العــام  2019لتصــل إىل نحــو  2.5مليــار دوالر
(موزعــة بــن  %94يف الضفــة الغربيــة ،و %6يف قطــاع غــزة) ،وذلــك
عــى خلفيــة اإلعــان عــن حالــة الطــوارئ ملواجهــة جائحــة كورونــا،
ومــا ترتــب عــى ذلــك مــن الحــد مــن التنقــل وتعطيــل لألنشــطة
االقتصاديــة .فقــد انخفضــت الشــيكات املقدمــة للتقــاص يف الضفــة
الغربيــة بنســبة  %3لتبلــغ نحــو  2.3مليــار دوالر ،كــا انخفضــت يف
قطــاع غــزة بنحــو  %16لتبلــغ  145مليــون دوالر .وتشــر البيانــات
إىل أن نحــو  %83مــن قيمــة الشــيكات املق ّدمــة للتقــاص هــي بعملــة
الشــيكل ،ونحــو  %13بعملــة الــدوالر ،ونحــو  %4بالدينــار األردين.
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ليســجل نحــو  318.0مليــون دوالر ،وذلــك مقارنــة بالربــع الســابق.
وجــاء هــذا االنكــاش بدرجــة أساســية نتيجــة لرتاجــع محفظــة
القــروض اإلســامية بنســبة  ،%16إضافــة إىل تراجع الودائــع (األرصدة)
بنســبة  .%18يف املقابــل ،ارتفعــت محفظــة القــروض التجاريــة بنســبة
 ،%2واملوجــودات األخــرى والثابتــة بنســبة  %9و %1عــى الرتتيــب
خــال الفــرة ذاتهــا ،نتيجــة لتطبيــق املعيــار الــدويل رقــم  16واملتعلــق
بعقــود اإليجــار .كــا ســجل إجــايل موجــودات هــذه الــركات منــوا ً
مقارنــة بقيمتهــا قبــل عــام بنســبة .%26

شــهدت قيمــة الشــيكات املعــادة ارتفاعــاً بأكــر مــن الضعــف
( )%137يف الربــع الثــاين مــن العــام  2020مقارنــة بالربــع الســابق،
وبنحــو  %113مقارنــة بالربــع املناظــر مــن العــام  ،2019لتبلــغ نحــو
 679.3مليــون دوالر .ويعــزى هــذا االرتفــاع الكبــر لألزمــة الصحيــة
وجائحــة كورونــا والتداعيــات واإلجـراءات التــي حدثــت خــال هــذه
الفــرة ،إذ تعطلــت معظــم األنشــطة االقتصاديــة ألكــر مــن شــهرين،
وهــو مــا أثــر عــى قــدرة األفـراد والــركات عــى الوفــاء بااللتزامــات
والتعهــدات املاليــة املرتتبــة عليهــم .والجديــر ذكــره أن ســلطة النقــد
أصــدرت مجموعــة مــن القـرارات خــال فــرة الطــوارئ ومــن ضمنهــا
تعليــق تصنيــف املشــاريع الصغــرة والعمــاء األفـراد املترضريــن مــن
5
األوضــاع االقتصاديــة عــى نظــام الشــيكات املعــادة.

أمــا املحفظــة االئتامنيــة املقدمــة مــن خــال رشكات اإلقـراض املتخصصة،
فقــد ســجلت منــوا ً خــال هــذا الربــع وبنســبة  %2مقارنــة بالربــع
الســابق ،فيــا كانــت أعــى بنســبة  %23مقارنــة بالربــع املناظــر مــن
العــام  2019لتســجل حــوايل  265.2مليــون دوالر (انظــر الجــدول .)4-4

وقــد توزعــت الشــيكات املقدمــة للتقــاص حســب املنطقــة بــن
 %97يف الضفــة الغربيــة و %3يف قطــاع غــزة .أ ّمــا عــى صعيــد
العملــة؛ فقــد شــكلت الشــيكات املقدمــة للتقــاص بعملــة الشــيكل
نحــو  ،%89ونحــو  %4للدينــار األردين ،ونحــو  %7للــدوالر .أمــا
عــى صعيــد قيمــة الشــيكات املعــادة كنســبة مــن إجــايل قيمــة
الشــيكات املق ّدمــة للتقــاص ،فقــد ارتفعــت خــال الربــع الثــاين مــن
العــام  ،2020لتصــل إىل  %27مقارنــة بنحــو  %11يف الربــع الســابق،
ونحــو  %10يف الربــع املناظــر مــن العــام ( 2019انظــر الشــكل .)6-4

أمــا توزيــع محفظــة القــروض بحســب القطاعــات االقتصاديــة ،فقــد
حافظــت عــى توزيعهــا التاريخــي ،وذلــك بســيطرة القــروض املمنوحــة
للقطــاع العقــاري عــى الحصــة األكــر مــن هــذا االئتــان بنســبة ،%32
ثــم القطــاع التجــاري بنحــو  ،%29تــاه كل مــن القطــاع الزراعــي
وقطــاع الخدمــات العامــة بحــوايل  %12لــكل قطــاع .أمــا قــروض
القطــاع االســتهاليك ،فجــاءت يف املرتبــة الرابعــة بنســبة  ،%8ثــم القطــاع
الصناعــي بنســبة  ،%5وأخ ـرا ً قطــاع الســياحة بواقــع  %2مــن إجــايل
محفظــة رشكات اإلقــراض املتخصصــة.

رشكات اإلقراض املتخصصة

 2-4القطاع املايل غري املرصيف

هنــاك مثــاين رشكات إق ـراض متخصصــة ومرخصــة مــن ســلطة النقــد
يف فلســطني .وتشــر البيانــات املج ّمعــة إىل تراجــع إجــايل موجــودات
هــذه الــركات نهايــة الربــع الثــاين مــن العــام  2020بنســبة ،%2
5 https://www.pma.ps/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8
%A7%D9%85/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9/ArtMID//4451//ArticleID/2495

وتوزعــت أصــول هــذه الــركات بــن قــروض تجاريــة بنســبة %58
وقــروض إســامية وودائــع بنســبة  %12لــكل بنــد ،وتوزعت النســبة
الباقيــة ( )%18بــن املوجــودات الثابتــة واملوجــودات األخــرى
إضافــة إىل النقــد .كــا تراجــع عــدد الوظائــف التــي يوفرهــا هــذا
القطــاع إىل  852يف الربــع الثــاين مقارنــة مــع  900يف الربــع الســابق.

تعمــل هيئــة ســوق رأس املــال الفلســطينية ،بشــكل حثيــث ،عــى
تطويــر ســوق رأس املــال يف فلســطني ،وكان لجهودهــا أثــر واضــح يف
ظــل انتشــار فــروس كورونــا منــذ شــهر آذار مــن العــام  ،2020حيــث
واكبــت الهيئــة تطــورات الجائحــة وتداعياتهــا أوالً بــأول ،وعملــت
عــى إعــداد تقريــر شــامل يوضــح أثــر جائحــة فــروس كورونــا عــى
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جدول  :4-4بيانات رشكات اإلقراض املتخصصة
البيان*
إجاميل محفظة القروض (مليون دوالر)
الضفة الغربية
قطاع غزة
عدد املقرتضني النشطني
عدد الفروع واملكاتب
عدد املوظفني

2020
2019
الربع األول الربع الثاين الربع الثالث الربع الرابع الربع األول الربع الثاين
265.2
259.4
262.5
213.7
216.3
217.2
220.2
214.4
214.6
167.9
166.5
163.7
45.0
45.0
47.9
45.8
49.8
53.5
73,853 74,065 75,444 76,502 78,186 80,314
100
100
100
93
93
93
852
900
910
843
843
864

القطــاع املــايل غــر املــريف ،كــا أصــدرت عــددا ً مــن التعميــات
واإلجـراءات االحرتازيــة الخاصــة بالهيئــة ،وأخــرى ملؤسســات القطــاع
املــايل غــر املــريف 6،حيــث أصــدرت تعميــم رقــم ( )9/2020بخصوص
اإلجـراءات االحرتازيــة ملواجهــة فــروس كورونــا للقطاعــات الخاضعــة
إلرشافهــا ،كــا أصــدرت قــرار رقــم ( )15819/2020بشــأن متديــد
فــرة رسيــان تأمــن املركبــات خــال حالــة الطــوارئ ،وق ـرار بشــأن
تعليــق التــداول يف بورصــة فلســطني ،وقــرار رقــم ()15772/2020
بشــأن متديــد فــرة اإلفصــاح عــن البيانــات املاليــة الســنوية املدققــة
للعــام  ،2019وقـرار بشــأن متديــد فــرة اإلفصــاح عــن البيانــات املاليــة
للربــع األول مــن العــام  ،2020وق ـرار بشــأن متديــد فــرة اإلفصــاح
عــن البيانــات املاليــة للنصــف األول مــن العــام  ،2020إضافــة إىل
قـرار رقــم ( )15845/2020بشــأن إعــادة التــداول يف بورصــة فلســطني
ضمــن ضوابــط محــددة.

قطاع األوراق املالية
أغلــق مــؤرش القــدس عنــد مســتوى  470.8نقطــة يف آخــر يــوم تــداول
يف الربــع الثــاين مــن العــام  ،2020منخفضـاً بنســبة  %6مقارنــة بالربــع
الســابق مــن العــام نفســه ( 498.9نقطــة) ،وبنســبة  %9مقارنــة بالربــع
املناظــر مــن العــام  519.8( 2019نقطــة) ،وتــم تــداول مــا مجموعــه
 7.5مليــون ســهم بقيمــة إجامليــة بلغــت نحــو  15.3مليــون دوالر
خــال الربــع الثــاين مــن العــام  ،2020وهــو مــا ميثــل انخفاضـاً بنســبة
 %51و %52يف عــدد وقيمــة األســهم املتداولــة عــى التــوايل مقارنــة
بالربــع الســابق مــن العــام نفســه ،وانخفاض ـاً بنســبة  %73و %68يف
عــدد وقيمــة األســهم املتداولــة عــى التــوايل مقارنــة بالربــع املناظــر
مــن العــام  .2019وانخفضــت القيمــة الســوقية ألســهم الــركات
املدرجــة يف بورصــة فلســطني بنحــو  %4نهايــة الربــع الثــاين مــن العــام
 2020مقارنــة مبــا كانــت عليــه نهايــة الربــع الســابق ،وبنحــو %7
مقارنــة بالربــع املناظــر مــن العــام  ،2019لتصــل إىل  3.4مليــار دوالر،
وهــذا يعــادل مــا نســبته  %20مــن الناتــج املحــي اإلجــايل باألســعار
الجاريــة (انظــر الجــدول  7.)5-4يعكــس هــذا الرتاجــع يف مــؤرشات
قطــاع األوراق املاليــة األداء االقتصــادي العــام يف الفــرة املشــار إليهــا
وإىل املخــاوف املرتبطــة بتداعيــات انتشــار فــروس كورونــا ،األمــر الــذي
أدى إىل ضعــف جانــب الطلــب عــى األوراق املاليــة ،هــذا بالتزامــن مــع
انخفــاض أســعار أســهم معظــم الــركات املدرجــة ،إضاف ـ ًة إىل تعليــق
 -6أثــر جائحــة فــروس كورونــا عــى القطــاع املــايل غــر املــريف ،هيئــة ســوق رأس املــال،
نيســان:2020 ،
/Q61-Q62/Coronavirus-effect-05_04_2020.pdfيداصتقالا%20بقارملاfile:///Z:/
 -7تــم اســتخدام الناتــج املحــي اإلجــايل باألســعار الجاريــة للعــام  ،2019نظـرا ً أل ّن القيمــة
الســوقية لألســهم املتداولــة هــي باألســعار الجاريــة.

التــداول يف بورصــة فلســطني بتاريــخ  ،23/3/2020لغايــة 3/5/2020
كإج ـراء اح ـرازي لتداعيــات جائحــة كورونــا.
مــن جهــة أخــرى ،بلــغ إجــايل عــدد املتعاملــن يف بورصــة فلســطني
 70,104متعاملــن مــع نهايــة الربــع الثــاين مــن العــام  ،2020بينهــم
 %5مــن املتعاملــن األجانــب غالبيتهــم مــن األردن.
جدول  :5-4بعض املؤرشات عىل نشاط التداول يف بورصة فلسطني
2020

2019

البيان*
Q2
Q1
Q2
Q1
7.5
عدد األسهم املتداولة (مليون سهم) 15.2 27.8 59.0
15.3
قيمة األسهم املتداولة (مليون دوالر) 31.9 47.3 103.3
3,437.1 3,598.7 3,710.1 3,757.8
القيمة السوقية (مليون دوالر)
3,273 4,840 7,653 8,698
عدد الصفقات
40
54
58
62
عدد جلسات التداول
القيمة السوقية كنسبة من الناتج
%21.1 %22.1 %22.8 %23.1
املحيل اإلجاميل (باألسعار الجارية)*

* تــم اســتخدام الناتــج املحــي اإلجــايل باألســعار الجاريــة للعــام  ،2018وذلــك
بســبب أن القيمــة الســوقية لألســهم املتداولــة هــي باألســعار الجاريــة.

شكل  :7-4توزيع القيمة السوقية ألسهم البورصة وفقاً لصفة املتعامل
كام هي يف نهاية الربع الثاين من العام ( 2020مليون دوالر)
ﺸرﻛﺎت ﺘﺄﻤﯿن
70.4
%2
أطراف ذوي ﻋﻼﻗﺔ*
365.5

ﺼﻨﺎدﯿق اﺴﺘﺜﻤﺎر
138.5
%4

ﺒﻨوك
211.3
%6

أﻓراد
887.8
% 26

ﺸرﻛﺎت
ﺠﻬﺎت ﺤﻛوﻤﯿﺔ
363.5

1,400.1
% 41

% 10

* أشخاص لهم عالقة مبارشة أو غري مبارشة بالرشكة بحكم املنصب أو العالقة.
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شكل  :8-4توزيع املساهمني يف الرشكات املدرجة يف بورصة فلسطني كام هو نهاية الربع الثاين من العام 2020
والحسابات املفتوحة يف بورصة فلسطني كام هو نهاية العام  2019وفقاً للتوزيع الجغرايف والجندري
ﺘوزﯿﻊ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﯿن وﻓق اﻟﺠﻨدرواﻟﻤﻨطﻘﺔ اﻟﺠﻐراﻓﯿﺔ

ﺘﺼﻨﯿف اﻟﺤﺴﺎﺒﺎت اﻟﻤﻔﺘوﺤﺔ ﻓﻲ ﺒورﺼﺔ ﻓﻠﺴطﯿن وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺠﻨدر ﻛﻤﺎ ﻫو ﻨﻬﺎﯿﺔ

ﻛﻤﺎ ﻫو ﻨﻬﺎﯿﺔ اﻟرﺒﻊ اﻟﺜﺎﻨﻲ 2020

ﻤؤﺴﺴﺎت % 0.5

اﻨﺎث % 36.8

ذﻛور % 62.8

اﻟﻌﺎم 2019

ﻤؤﺴﺴﺎت % 3.0
اﻨﺎث % 30.6
ذﻛور % 66.4

ذﻛور % 55.4
70%

60%

ﻤؤﺴﺴﺎت % 0.9

اﻨﺎث % 43.7

ﻤؤﺴﺴﺎت % 1.6
اﻨﺎث % 38.5
ذﻛور % 59.9
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*الحسابات الخاملة :الحسابات التي رصيدها صفر ومىض عليها عام أو أكرث دون إجراء أي حركة عليها.

يوضــح الشــكل  5-4صفــة املتعاملــن يف البورصــة تبع ـاً لحصصهــم
النســبية مــن القيمــة الســوقية للتعامــات نهايــة الربــع الثــاين مــن
العــام  .2020ويتضــح مــن الشــكل أن حصــة الــركات بلغــت
 1,400.1( %41مليــون دوالر) ،يف حــن بلغــت حصــة األفـراد %26
( 887.8مليــون دوالر).
بلــغ إجــايل عــدد املســاهمني يف الــركات املدرجــة يف بورصــة
فلســطني ( )64,240مســاهامً نهايــة الربــع الثــاين مــن العــام ،2020
كــا هــو مشــار إليــه يف الشــكل ( ،)8-4ويشــكلون حــوايل %2
مــن إجــايل عــدد الســكان البالغــن ( 15ســنة فأكــر) يف فلســطني،
إضافــة إىل إجــايل عــدد الحســابات املفتوحــة يف بورصــة فلســطني
البالغــة ( )116,018حســاب نهايــة العــام  ،2019وفق ـاً للتصنيــف
الجنــدري والجغـرايف ،كــا هــو مشــار إليــه يف الشــكل ( ،)8-4وكــا
يوضــح الشــكل ،فــإ ّن مشــاركة الذكــور يف قطــاع األوراق املاليــة أكــر
مــن مشــاركة اإلنــاث.

قطاع التأجري التموييل
تعمــل يف فلســطني  8رشكات تأجــر متويــي مرخصة من قبــل الهيئة.
ســجل أداء هــذه الــركات تراجعــاً حــادا ً يف نهايــة الربــع الثــاين
 ،2020إذ بلــغ عــدد العقــود  210عقــود بقيمــة اســتثامر إجــايل
بلــغ  9.2مليــون دوالر ،وميثــل هــذا انخفاض ـاً قــدره  ،%54و%52
يف عــدد وقيمــة العقــود عــى التــوايل مقارنــة بالربــع الســابق .أمــا
باملقارنــة مــع الربــع الثــاين مــن العــام  ،2019فقــد انخفــض عــدد
وقيمــة العقــود بنســبة  %58و %59عــى الرتتيــب (انظــر الجــدول
 .)6-4ويعــزى االنخفــاض خــال الفــرة املشــار إليهــا إىل عــدم
انتظــام عمــل الــركات خــال فــرة اإلغــاق الخــاص بالحــد مــن
تفــي فــروس كورونــا ،وانكــاش الطلــب عــى خدمــات التأجــر
التمويــي مــن قبــل املنشــآت الصغــرة واملتوســطة والصناعيــة
واإلنتاجيــة ،التــي واجهــت تباطــؤا ً يف أنشــطتها اإلنتاجيــة.
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جدول  :6-4إجاميل قيمة وعدد عقود التأجري التموييل
الربع
الربع األول2019 ،
الربع الثاين2019 ،
الربع األول2020 ،
الربع الثاين2020 ،

قيمة عقود التأجري عدد عقود التأجري
التموييل
التموييل (مليون دوالر)
407
20.1
506
22.2
458
19.0
210
9.2

مجتمعــة عــى مــا نســبته  %35مــن إجــايل عــدد العقــود .ومــن
املالحــظ أ ّن هنــاك اســتقرارا ً يف توزيــع هــذه النســب بــن املــدن
عــى مــدار الســنوات الســابقة نتيجــة عوامــل تتعلــق بهيكليــة
االقتصــاد ،وتواجــد األعــال يف بعــض املحافظــات .كــا أن املركبــات
مــا زالــت تشــكل الحصــة األكــر مــن محفظــة التأجــر التمويــي
نهايــة الربــع الثــاين مــن العــام  ،2020إذ شــكلت  %87مــن إجــايل
حصــة
قيمــة العقــود .ويعــود الســبب يف حصــول املركبــات عــى ّ
األســد إىل ســهولة تســجيل ملكيــة املركبــات يف دوائــر الســر وتــدين
مخاطرهــا مــن حيــث وجــود ســوق ثانــوي تتــم فيــه إعــادة حيازتها.
أمــا الشــاحنات واملركبــات الثقيلــة ،فلقــد شــكلت مــا نســبته ،%8
وفيــا يخــص املــال املنقــول (املعــدات وخطــوط اإلنتــاج وغريهــا)
فبلغــت نســبتها .%5

قطاع التأمني

بلــغ عــدد رشكات التأمــن املرخصــة مــن قبــل الهيئــة عــر رشكات
مــع نهايــة الربــع الثــاين مــن العــام  .2020كــا شــهدت املحفظــة
التأمينيــة (إجــايل أقســاط التأمــن املكتتبــة) انخفاضـاً بنحــو %15
مقارنــ ًة مــع الربــع الســابق ،بينــا ارتفعــت مبقــدار ضئيــل بلــغ
نحــو  %1مقارنـ ًة مــع الربــع املناظــر مــن العــام  ،2019ويــأيت ذلــك
يف ســياق التذبــذب الطبيعــي إلجــايل أقســاط التأمــن املكتتبــة مــا
مــا زال هنــاك تركــز عــا ٍل يف عــدد عقــود التأجــر التمويــي يف بــن األربــاع .مــن جهــة أخــرى ،انخفــض إجــايل اســتثامرات رشكات
مدينــة رام اللــه بنســبة  ،%36تليهــا مدينتــا نابلــس وجنــن مبــا التأمــن بنحــو  %2و %5مقارنـ ًة مــع نهايــة الربــع الســابق واملناظــر
نســبته  %17و %12عــى التــوايل ،وتســتحوذ بقيــة املحافظــات عــى التــوايل ،كــا شــهد صــايف التعويضــات املتكبــدة نهايــة الربــع
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الثــاين  2020انخفاضــاً ملحوظــاً نســبته  %10و %11مقارنــ ًة مــع
نهايــة الربــع الســابق واملناظــر عــى التــوايل (انظــر الجــدول .)7-4

شكل  :9-4توزيع مكونات محفظة التأمني حسب منتجات
قطاع التأمني كام هو نهاية الربع الثاين 2020

جدول  :7-4بعض املؤرشات املالية لقطاع التأمني
يف فلسطني (مليون دوالر)
2019
البيان
الربع
الربع
الثاين
األول
71.2
إجاميل أقساط التأمني املكتتبة 81.9
إجاميل استثامرات رشكات التأمني 250.0 251.6
()43.7( )40.7
صايف التعويضات املتكبدة
صايف األقساط املكتسبة/
%88.3 %79.5
إجاميل أقساط التأمني املكتتبة
صايف التعويضات املتكبدة/
%69.5 %62.5
صايف األقساط املكتسبة

2020
الربع الربع
األول الثاين
71.6 83.9
238.3 243.2
()38.7( )43.0

%63.0 %60.4

جدول  :8-4انتشار الخدمات واملنتجات التأمينية
العام
2016
2017
2018
2019

اﻟﺼﺤﻲ
ﻫﻨدﺴﻲ
% 2.2

اﻟﺤﯿﺎة
% 2.1
ﺘﺄﻤﯿن
اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ

اﻟﺤرﯿق

% 9.0

% 13.4

% 7.2
ﺒﺤري

أﺨرى

% 0.6

% 8.4

اﻟﺘﺄﻤﯿﻨﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ اﻷﺨرى

اﻟﻤرﻛﺒﺎت
% 62.0

% 2.0

اﻟﻤدﻨﯿﺔ

%85.8 %84.8

يشــر الجــدول ( )8-4إىل أهــم املــؤرشات التأمينيــة التــي تعكــس
األهميــة النســبية لقطــاع التأمــن يف االقتصــاد الوطنــي ،إذ ال ت ـزال
مســاهمة التأمــن إىل الناتــج املحــي اإلجــايل متواضعــة ،عــى
الرغــم مــن منــو هــذه النســبة عــر األعــوام الثالثــة املاضيــة ،حيــث
بلغــت مــع نهايــة العــام  ،%1.9 ،2019أمــا مــن حيــث الكثافــة
التأمينيــة التــي تشــر إىل حصــة الفــرد مــن إجــايل املحفظــة
التأمينيــة ،فقــد شــهدت منــوا ً عــر الســنوات الثــاث املاضيــة لتصــل
مــع نهايــة العــام  2019إىل  60دوالر أمريــي.

نسبة االخرتاق التأمينية*
%1.4
%1.6
%1.7
%1.9

اﻟﻌﻤﺎل

الكثافة التأمينية (دوالر أمرييك)**
44.1
53.4
56.8
60

* نســبة االخ ـراق التأمينيــة :إجــايل املحفظــة التأمينيــة منســوبة إىل إجــايل الناتــج
املحــي اإلجــايل باألســعار الجاريــة.
**الكثافــة التأمينيــة :حصــة الفــرد مــن إجــايل املحفظــة التأمينيــة “إجــايل املحفظــة
التأمينيــة منســوبة إىل إجــايل عــدد الســكان”.

يوضــح الشــكل ( ،)9-4أن محفظــة التأمــن مــا زالــت تشــهد تركـزا ً
كبــرا ً لصالــح تأمــن املركبــات الــذي بلغــت نســبته  %62مــن
إجــايل املحفظــة التأمينيــة يف نهايــة الربــع الثــاين مــن العــام ،2020
يليهــا التأمــن الصحــي بنســبة  .%13كــا يالحــظ مــن الشــكل
( )10-4أن هنــاك ترك ـزا ً واضح ـاً يف الحصــص الســوقية بــن رشكات
التأمــن ،حيــث تســتحوذ ثالثــة مــن أصــل عــر رشكات عاملــة يف
القطــاع عــى نحــو  %54مــن إجــايل األقســاط املكتتبــة يف قطــاع
التأمــن الفلســطيني كــا يف نهايــة الربــع الثــاين مــن العــام .2020

شكل  :10-4توزيع محفظة التأمني وفقاً للرشكات العاملة يف
فلسطني كام هو نهاية الربع الثاين 2020
ﺸرﻛﺔ ﻓﻠﺴطﯿن ﻟﻠﺘﺄﻤﯿن
% 10.3
ﺸرﻛﺔ اﻟﺘﺄﻤﯿن اﻟوطﻨ ﯿﺔ

اﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻻﻫﻠﯿﺔ ﻟﻠﺘﺎﻤﯿن

% 18.7

% 5.4

ﺸرﻛﺔ ﺘﻤﻛﯿن ﻟﻠﺘﺄﻤﯿن
% 8.5

ﺸرﻛﺔ اﻟﻤﺸرق ﻟﻠﺘﺄﻤﯿن

ﺸرﻛﺔ اﻟﺘﻛﺎﻓل ﻟﻠﺘﺄﻤﯿن
% 13.1

% 9.1

اﻟﻌﻘﺎري

اﻟﺸرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤدة

ﺸرﻛﺔ ﺘرﺴت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﺄﻤﯿن
% 21.9

ﺸرﻛﺔ ﻓﻠﺴطﯿن ﻟﺘﺄﻤﯿن اﻟرﻫن

ﻟﻠﺘﺄﻤﯿن
% 12.7

% 0.1

ﺸرﻛﺔ ﻤت ﻻﯿف اﻟﯿﻛو
% 0.2
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 -5التنمية االجتامعية يف فلسطني

1

بعــد مراجعــة محتويــات املراقــب االقتصــادي ،ويف إطــار تعزيــز
قدرتــه عــى تقديــم صورة شــاملة عــن الواقــع التنموي الفلســطيني،
وبخاصــة يف ظــل األزمــات (االقتصاديــة ،والسياســية ،والصحيــة،
واالجتامعيــة) املتالحقــة التــي تعصــف بفلســطني ،وتــرز أزمــة
الفقــر التــي تشــتد وتتوســع عنــد النظــر إىل الفقــر وفــق مفاهيــم
جديــدة للحرمــان واإلقصــاء وانعــدام الفــرص (الفقــر متعــدد
األبعــاد) ،يبــدأ املعهــد يف هــذا العــدد مــن املراقــب يف تســليط
الضــوء عــى األبعــاد املختلفــة لتنميــة الفئــات االجتامعيــة الفقــرة،
التــي ت ـراوح أعدادهــا (بحســب شــدة األزمــات االقتصاديــة) بــن
 200إىل  300ألــف أرسة 2،موزعــن يف مضــارب وقــرى ومخيــات
ومــدن وعشــوائيات فلســطينية يف جميــع أنحــاء البالد .بــادر املعهد
يف تطويــر هــذا القســم مــن منطلــق اقتصــادي ،يؤكــد أن التنميــة
البرشيــة الصحيحــة للفئــات املســتضعفة ،هــي أوىل أولويــات النمــو
االقتصــادي املســتدام واملســتقر ،واملنصــف للجميــع ،بــل يولــد
املزيــد منــه (مجتمع ـاً صحي ـاً القتصــاد صحــي) ،إىل جانــب الهــم
األخالقــي والواجــب العلمــي ملعالجــة قضايــا الفق ـراء.
وسنســعى ،يف كل عــدد مــن األعــداد القادمــة ،إىل معالجــة
تفصيليــة ألحــد أبعــاد الفقــر املتعــدد األبعــاد ،باالعتــاد عــى
قواعــد البيانــات املتخصصــة بالفقــر واملتاحــة ،األمــر الــذي يوفــر
لقـراء املراقــب ،متابعــة دوريــة لواقــع التنميــة االجتامعيــة املحابيــة
للفقــراء يف فلســطني.

1-5مفهوم الفقر متعدد األبعاد
تزامنــاً مــع تحــول مســمى وزارة الشــؤون االجتامعيــة إىل وزارة
التنميــة االجتامعيــة ،وكتطبيــق عمــي لهــذا التغيــر ،أقــر مجلــس
الــوزراء يف جلســته بدايــة العــام  ،2020اعتــاد مفهــوم الفقــر
متعــدد األبعــاد 3.يتجــاوز مفهــوم الفقــر متعــدد األبعــاد التعريــف
الضيــق ملســألة الفقــر ،الــذي يقتــر عــى املفهــوم النقدي ،ليشــمل
أبعــادا ً اجتامعيــة أخــرى تقيــس بشــكل أدق مســتوى معيشــة
األفــراد ،مثــل التعليــم ،والصحــة ،والعمــل ،والســكن ،والوصــول
إىل الخدمــات ،واألمــان ،وحريــة التــرف باملمتلــكات ،والحريــة
الشــخصية .يقــاس كل واحــد مــن هــذه األبعــاد وفــق مــؤرشات
 -1املراجع لهذا القسم:
املراقــب االقتصــادي .2020 .عــدد خــاص .معهــد أبحــاث السياســات االقتصاديــة
الفلســطيني “مــاس”http://www.mas.ps/files/server/20200705223647-2.pdf :
األعــرج ،بــدر“ .2020 .جائحــة كورونــا والحاجــة لتطويــر قطــاع الحاميــة االجتامعيــة يف
فلســطني” .معهــد أبحــاث السياســات االقتصاديــة الفلســطيني -مــاس:
http://www.mas.ps/files/server/20200710145907-2.pdf
الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني“ .)2020( .اإلحصــاء الفلســطيني يعلــن نتائــج
مســح أثــر جائحــة كوفيــد  19عــى الظــروف االجتامعيــة واالقتصاديــة لــأرس الفلســطينية”:
http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_4-10-2020covid-ar.pdf
خطــة االســتجابة الرسيعــة لقطــاع الحاميــة االجتامعيــة ،وزارة التنميــة االجتامعيــة.
( .)2020دراســة اآلثــار االجتامعيــة لجائحــة كورونــا يف فلســطني وداللتهــا عــى السياســات
والتدخــات الحكوميــة وغــر الحكوميــة.
 -2ترصيحــات مســؤويل وزارة التنميــة االجتامعيــة ،حيــث إن حــوايل  200ألــف أرسة فقــرة
مســجلة لــدى قواعــد بيانــات وزارة التنميــة االجتامعيــة مــا قبــل أزمــة كورونــا ،أضيــف
إليهــا كفق ـراء جــدد مــا يقــارب  60-100ألــف أرسة فقــرة جديــدة.
3 https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2020/01/09/1305546.html

محــددة تشــكل مجتمعــة  %80مــن درجــة الفقــر (الحرمــان)
الــكيل ،يضــاف إليهــا البعــد النقــدي الــذي يشــكل  %20مــن وزن
الفقــر الــكيل ،ويتــم احتســابه ،عــادةً ،مــن خــال بيانــات مســح
اإلنفــاق واالســتهالك.
باالعتــاد عــى نتائــج تقريــر الفقــر املتعــدد األبعــاد يف فلســطني
( ،)2017الصــادرة عــن الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني
بدايــة العــام  ،2020فــإ ّن املفهــوم الجديــد للفقــر (الفقــر املتعــدد
األبعــاد) اســتند إىل مفهــوم حقوقــي تضمــن أبعــادا ً مــن القانــون
األســايس ،واتفاقيــة حقــوق الطفــل ،وقانــون العمــل ،ونقاشــات
الفريــق الوطنــي ملكافحــة الفقــر.
ومــن الجديــر باإلشــارة أن اســتخدام مفهــوم الفقــر متعــدد
األبعــاد يرفــع مــن قــدرة الــدول والحكومــات عــى اســتثامر املــال
العــام املتــاح بشــكل أفضــل ،لتلبيــة احتياجــات الفئــات الفقــرة
واملحرومــة مــن أي نــوع مــن الخدمــات التــي تســبب لهــا شــكالً
مــن أشــكال الحرمــان ،وإن مل يكــن نقدي ـاً .عــى ســبيل املثــال ،يف
حــن تحتــاج نســبة معينــة مــن األرس تحويــات نقديــة مبــارشة ،قــد
تحتــاج نســبة أخــرى إىل مســاعدات عينيــة ،أو تأمينــات صحيــة،
بحســب وضعهــا يف مــؤرش الفقــر املتعــدد األبعــاد.

 2-5أبرز نتائج تقرير الفقر املتعدد األبعاد  2017فيام يخص
الفقر النقدي
وفق ـاً ملفهــوم الفقــر النقــدي ،عــاىن مــا يقــارب ثلــث الســكان يف
األرايض الفلســطينية مــن الفقــر يف العــام ( 2017نحــو ،)%29.2
وذلــك بحســب اإلحصــاءات الصــادرة عــن الجهــاز املركــزي لإلحصــاء
الفلســطيني 4،التــي أظهــرت ،أيضـاً ،أ ّن مســتوى الفقــر النقــدي يف
قطــاع غــزة (نحــو  )%53يفــوق مســتوى الفقــر النقــدي يف الضفــة
الغربيــة (نحــو  )%13.9بحــوايل أربعــة أضعــاف .كــا يوضــح
مــؤرش الفقــر املدقــع أن األوضــاع االقتصاديــة واالجتامعيــة لســكان
قطــاع غــزة أشــد صعوبــة ،حيــث إن حــوايل ثلــث ســكان قطــاع
غــزة يعانــون مــن الفقــر املدقــع ،مقابــل  %5.8يف الضفــة الغربيــة؛
أي إنهــم ال يســتطيعون تلبيــة حاجــات عائالتهــم مــن املســكن
وامللبــس والغــذاء.
يعكــس مــؤرش شــدة الفقــر متوســط عــدد املــؤرشات املحــروم منهــا
مــن يعانــون مــن الفقــر مــن إجــايل املــؤرشات الكليــة ،ففــي حــن
أن جميــع مــؤرشات الفقــر يف قطــاع غــزة تفــوق مثيلتهــا يف الضفــة
الغربيــة بأربعــة أضعــاف ،فــإن التفــاوت يقــل إذا مــا تــم النظــر إىل
مــؤرش شــدة الفقــر ( %43.3يف قطــاع غــزة مقابــل  %40يف الضفــة
الغربيــة) ،مــا يــدل عــى أن الفقــراء يف الضفــة الغربيــة وقطــاع
غــزة يواجهــون مســببات الحرمــان نفســها ،ويعانــون مــن الفقــر
بالشــدة نفســها.
عــى الرغــم مــن نســب الفقــر املنخفضــة نســبياً يف الضفــة الغربيــة،
فــإن هنــاك تباينــات ملحوظــة بــن املناطــق الجغرافيــة املختلفــة،
 -4الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني .)2020( .الفقــر متعــدد األبعــاد يف فلســطني ،تقريــر النتائــج
الرئيســية .2017
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فنســب الفقــر الســائدة يف محافظــات جنــوب الضفــة الغربيــة
( )%13.6ومحافظــات شــال الضفــة الغربيــة ( ،)%10.5أعــى
منهــا يف محافظــات وســط الضفــة الغربيــة ( )%7.3التــي تعــد
األقــل فق ـرا ً ،وفــق بيانــات الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني
للعــام  .2017كذلــك تختلــف نســب الفقــر وفــق مــكان الســكن،
فتظهــر نتائــج التقريــر أن نســب الفقــر هــي األعــى بــن ســكان
املخيــات ( ،)%38.1تليهــا كل مــن املــدن ( ،)%24.4واملناطــق
الريفيــة (.)%13.9

ارتباط الفقر النقدي بالفقر املتعدد األبعاد
تظهــر نتائــج مســح الفقــر متعــدد األبعــاد للعــام  ،2017أن الفقــر
متعــدد األبعــاد يف فلســطني مرتبــط ونابــع بشــكل رئيــي مــن
الفقــر النقــدي ،حيــث يســاهم الفقــر النقــدي وحــده بـــ %45.4
( %46.6يف الضفــة الغربيــة مقابــل  %45يف قطــاع غــزة) .كــا أن
نســبة الفقــر متعــدد األبعــاد يف فلســطني ( )%24أقــل مــن نســبة
الفقــر حســب املفهــوم النقــدي ( .)%29.2مــع أن نســبة الفقــر
النقــدي يف قطــاع غــزة أعــى بكثــر مــن الضفــة الغربيــة كــا ذكــر
ســابقاً ،فــإن نســبة مســاهمته يف الفقــر املتعــدد األبعــاد كانــت
أقــل مــا هــو عليــه يف الضفــة الغربيــة ،مــا يعنــي أن التحديــات
االجتامعيــة واملعيشــية ودرجــة الحرمــان الكبــرة التــي يعــاين منهــا
القطــاع بســبب الحصــار اإلرسائيــي منــذ العــام  ،2006أدت إىل
ارتفــاع مســاهمة املــؤرشات غــر النقديــة يف الفقــر متعــدد األبعــاد؛
أي إن الفقــر يف قطــاع غــزة ليــس ماديــاً فحســب ،بــل يشــمل،
أيض ـاً ،تدهــور مــؤرشات العمــل والصحــة والتعليــم والوصــول إىل
الخدمــات.
جدول  :1-5مساهمة مركبات الفقر املتعدد األبعاد يف املؤرش
اإلجاميل للفقر املتعدد األبعاد للعام  2017يف كل من الضفة
الغربية وقطاع غزة
املنطقة
املؤرش
قطاع
الضفة الغربية
غزة
10.7
11
التعليم
4.4
7.7
الصحة
11.7
14.9
العمل
11.7
9.9
ظروف السكن والوصول إىل الخدمات
السالمة الشخصية وحرية
9.3
5.6
استخدام األصول
7.2
4.4
الحرية الشخصية
45
46.6
الفقر النقدي

فلسطني
10.8
5.3
12.5
11.2

مــؤرش جــودة التعليــم ( )%4.8النســبة األكــر مــن مســاهمة
مــؤرشات التعليــم يف الفقــر الــكيل.
أمــا يف قطــاع غــزة ،فيشــر الجــدول ( )1-5إىل أن مســببات الحرمان،
أيضــاً ،ترتكــز يف كل مــن العمــل وظــروف الســكن والوصــول إىل
الخدمــات بعــد الفقــر النقــدي ،يليهــا الحرمــان يف مجــال التعليــم،
ومــن ثــم مجــال الســامة الشــخصية ،وحريــة اســتخدام األصــول.
أمــا الحرمــان مــن الحصــول عــى خدمــات الصحــة ،فشــكلت
النســبة األقــل مــن الحرمــان الــكيل يف قطــاع غــزة .شــكل مــؤرش
مزايــا العمــل يف قطــاع غــزة ،أيضــاً ،املســاهمة األكــر ( )%4.8يف
الفقــر الــكيل مــن بــن مــؤرشات العمــل يف قطــاع غــزة .وبالنســبة
للتعليــم ،كذلــك ،شــكلت مســاهمة مــؤرش جــودة التعليــم النســبة
األعــى ( )%3.1مــن مســاهمة مــؤرش التعليــم يف الفقــر الــكيل.
يشــر ارتفــاع مســاهمة مــؤرش جــودة التعليــم يف الفقــر متعــدد
األبعــاد مقارنــة بأبعــاد التعليــم األخــرى كالوصــول إىل خدمــة
التعليــم ،إىل وجــود مشــكلة أساســية يف جــودة التعليــم يف كل مــن
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،أكــر مــن كونهــا مشــكلة وصــول إىل
التعليــم مــن ناحيــة تكلفــة التعليــم ،أو مــن ناحيــة نقــص الصفــوف
املدرســية ،وتنعكــس مشــكلة نقــص جــودة التعليــم ،بشــكل كبــر،
عــى ارتفــاع نســب البطالــة بــن صفــوف الخريجــن مــن الكليــات
والجامعــات.

 3-5تأثري جائحة كورونا عىل الظروف االقتصادية واالجتامعية
للفئات املهمشة والفقرية
بــكل تأكيــد ،وجهــت جائحــة كورونــا رضبــة موجعــة ملخططــات
التنميــة يف فلســطني ،وزادت مــن معانــاة األرس الفقــرة ومنخفضــة
الدخــل عــى املســتويات كافــة ،مــا يعنــي أن تبعاتهــا ســتفيض إىل
توطــن الفقــر متعــدد األبعــاد خــال هــذا العــام واألعــوام املقبلــة.
فمــع ارتفــاع معــدالت الفقــر إىل مســتويات جديــدة ،ســتجد
الحكومــة الفلســطينية نفســها أمــام تحديــات هائلــة تســتوجب
سياســات اقتصاديــة رشــيدة يف مواجهــة هــذه املعضلــة .يناقــش
هــذا القســم أبــرز تداعيــات جائحة كورونــا االجتامعيــة واالقتصادية
عــى الفئــات األكــر تــررا ً (عــى ســبيل املثــال ،الفقـراء ،والعاملون،
وكبــار الســن ،وذوو االحتياجــات الخاصــة) ،التــي مــن شــأنها أن
تعطــي مــؤرشا ً واضح ـاً لتدهــور مــؤرشات الفقــر متعــدد األبعــاد
يف فلســطني.

8.4

 1-3-5الفقراء

6.5
45.4

أدت جائحــة كورونــا ومــا نتــج عنهــا مــن إعــان حالــة الطــوارئ
وتوقــف معظــم األنشــطة االقتصاديــة إىل تزايــد أعــداد الفقــراء
والعاطلــن عــن العمــل يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،كــا أدت
إىل ظهــور “فقـراء جــدد” ،ارتبــط ظهورهــم بالظــروف التــي نتجــت
عــن الجائحــة.

الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني .)2020( .الفقر متعدد األبعاد يف فلسطني،
تقرير النتائج الرئيسية .2017

تشــر البيانــات يف الجــدول ( )1-5إىل أن الحرمــان مــن العمــل
والتعليــم ،وظــروف الســكن ،والوصــول إىل الخدمــات ،والصحــة،
عــى التــوايل ،تشــكل النســبة األكــر يف مســببات الفقــر املتعــدد
األبعــاد يف الضفــة الغربيــة بعــد الفقــر النقــدي .تشــكل مــؤرشات
مزايــا العمــل ( ،)%7وظــروف العمــل ( )%3.9النســبة األكــر مــن
مســاهمة العمــل يف الفقــر الــكيل يف الضفــة الغربيــة ،كــا يشــكل

فحســب تقديـرات وزارة التنميــة االجتامعيــة ،ســتؤدي الجائحــة إىل
زيــادة عــدد األرس الفقــرة بنســبة  %53مــن ( 275819أرسة إىل
 422915أرسة) .يف الضفــة الغربيــة ارتفــع عــدد األرس الفقــرة مــن
 96,065أرسة إىل  205,854أرسة؛ أي ارتفــع العــدد بنســبة .%114
أمــا يف قطــاع غــزة ،فارتفــع عــدد األرس الفقــرة مــن  179,754إىل
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( 217,061ارتفــاع بنســبة  )%21بعــد الجائحــة 5.ويعود الســبب يف
هــذا التبايــن يف تزايــد أعــداد الفقـراء بــن الضفــة الغربيــة وقطــاع
غــزة إىل تأثــر الضفــة الغربيــة بشــكل مبــارش بانتشــار الفــروس
خــال األشــهر الثالثــة األوىل عــى األقــل ،مــا اســتلزم اتخاذ إجـراءات
وقايــة متثلــت باإلغــاق الشــامل الــذي امتــد مــن  5آذار إىل  25أيــار
 ،2020مــا تــرك انعكاســات اجتامعيــة واقتصاديــة ســلبية خطــرة
عــى رشائــح واســعة مــن الســكان يف الضفــة الغربيــة ،حيــث بقيــت
غــزة يف مرحلــة اإلغــاق األوىل مبنــأى عــن الجائحــة التــي اقتــرت
عــى الحــاالت التــي قدمــت مــن الخــارج ،والتــي تــم حجرهــا يف
مناطــق معزولــة قريبــاً مــن معــر رفــح ،للحيلولــة دون انتشــار
الفــروس يف املجتمــع.
 2-3-5العاملون
أصــدر الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني نتائــج مســح أثــر
جائحــة كوفيــد 19 -عــى الظــروف االجتامعيــة واالقتصاديــة لــأرس
الفلســطينية (آذار-أيــار)  .2020وتظهــر النتائــج توقــف معيــل
واحــد مــن بــن كل ســبعة معيلــن يف الضفــة الغربيــة (بنســبة
 )%14عــن العمــل خــال فــرة اإلغــاق ،يف حــن كان معيــل واحــد
مــن بــن مثانيــة معيلــن ال يعمــل قبــل فــرة اإلغــاق ( .)%13ولقــد
كان إعــان حالــة الطــوارئ ســبباً رئيســياً للتغيــب عــن العمــل يف
الضفــة الغربيــة خــال (آذار -أيــار) بنســبة وصلــت  6.%75ويبــن
الجــدول ( )2-5أن  %52مــن العاملــن يف الضفــة الغربيــة مل يتلقــوا
أي أجــور أو رواتــب خــال الفــرة (آذار-أيــار)  ،2020وفقــط %23
تلقــوا أجورهــم كاملعتــاد ،بينــا  25%تلقــوا أجورهــم بشــكل جــزيئ.
كان هنالــك تبايــن بــن الجنســن يف الحصــول عــى األجــر الكامــل،
حيــث إن  %26مــن املعيــات الرئيســيات العامــات بأجــر مــن
النســاء مل يحصلــن عــى أجرهــن كامـاً ،مقارنــة بـــ  %52مــن معييل
األرس العاملــن.

شكل  :1-5توزيع العاملني الذين مل يتلقوا رواتبهم
حسب القطاع (نسبة مئوية)

ﻗطﺎع أﻫﻠﻲ % 3

ﻗطﺎع ﺤﻛوﻤﻲ
%2

ﻗطﺎع ﺨﺎص
% 95

املصــدر :الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني“ .)2020( .اإلحصــاء الفلســطيني يعلــن نتائج
مســح أثــر جائحــة كوفيــد  19عــى الظــروف االجتامعيــة واالقتصاديــة لألرس الفلســطينية:
http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_4-10-2020-covid-ar.pdf

التنســيقي للقطــاع الخــاص) الــذي ُوقــع يف بدايــة الجائحــة ،بحيــث
يلــزم القطــاع الخــاص ،بدفــع األجــور عــن شــهري آذار ونيســان
 ،2020بنســبة  %50مــن األجــر مبــا ال يقــل عــن  1000شــيكل ،عــى
7
أن يدفــع املتبقــي بعــد انتهــاء األزمــة.
كــا أشــارت نتائج املســح ،أيضـاً ،إىل أن  %31من األرس الفلســطينية
فقــط كان لديهــا مصــادر دخــل تغطــي احتياجاتهــا خــال فــرة
اإلغــاق ( %31مــن األرس يعيلهــا ذكــر ،و %40مــن األرس تعيلهــا
أنثــى).

إن التفــاوت بــن الذكــور واإلنــاث يف الحصــول عــى األجــر الكامل أو
جدول  :2-5تأثر تدفق الرواتب واألجور يف الضفة الغربية
يف توفــر مصــادر دخــل تغطــي االحتياجــات األساســية ،رمبــا يعــود
وقطاع غزة خالل الفرتة (آذار-أيار) 2020
إىل أن  %31مــن إجــايل النســاء العامــات يف فلســطني تعمــل يف
القطــاع الحكومــي وفــق إحصائيــات القــوى العاملــة العــام ،2019
قطاع غزة
الضفة الغربية
تدفق الرواتب واألجور
وهــي نســبة جيــدة تفيــد أن ثلــث النســاء العامــات عــى األقــل
_
%23
تلقوا أجورهم كاملعتاد
تلقــن أجورهــن عــن الفــرة املرصــودة 8.أيض ـاً ،إن القطــاع غــر
%23
%25
تلقوا أجورهم بشكل جزيئ
الرســمي مــن أكــر القطاعــات املتــررة بفعــل الجائحــة بســبب
_
%52
مل يتلقوا أي أجور أو رواتب
طبيعــة العمــل الهشــة يف مثــل هــذا القطــاع .ووفــق إحصائيــات
الفلســطيني
“اإلحصــاء
(.)2020
الفلســطيني.
لإلحصــاء
املصــدر :الجهــاز املركــزي
العــام  ،2019فــإن قطــاع اإلنشــاءات مــن أكــر القطاعــات التــي
ـة
ـ
واالقتصادي
ـة
ـ
االجتامعي
ـروف
ـ
الظ
ـى
ـ
ع
19
ـد
ـ
كوفي
ـة
ـ
جائح
يعلــن نتائــج مســح أثــر
تشــغل منشــآت غــر رســمية،فعىل ســبيل املثــال ،يعمــل أكــر مــن
لــأرس الفلســطينية”.
9
 %70مــن العاملــن يف قطــاع اإلنشــاءات يف منشــآت غــر رســمية.
وتشــر إحصــاءات القــوى العاملــة للعــام  10،2019إىل أن قطــاع
أمــا النســبة األكــر ممــن مل يتلقــوا أجورهــم هــم مــن العاملــن يف اإلنشــاءات يشـغّل  %20.6مــن الذكــور مقابــل  %0.5مــن اإلنــاث.
القطــاع الخــاص (انظــر الشــكل  ،)1-5فقــد كان هنالــك التـزام مــن وقــد كان قطــاع اإلنشــاءات مــن بــن القطاعــات التــي تأثــرت بفعــل
قبــل الحكومــة الفلســطينية بدفــع الرواتــب خــال فــرة اإلغــاق اإلغــاق الشــامل ،وعــدم قــدرة العــال عــى التنقــل بــن أماكــن
الشــامل واإلغالقــات الجزئيــة التــي تبعتهــا ،لكــن أجــور
العاملــن الســكن وورشــات العمــل .وهــذا قــد يعطــي تفســرا ً الرتفــاع
يف القطــاع الخــاص تأثــرت بشــكل كبــر ،حيــث إن جــزأً
ً
ا
ر
كبــ
نســب العاملــن مــن الذكــور ممــن مل يتلقــوا أجرهــم كام ـاً عــن
مــن أصحــاب العمــل مل يلتزمــوا باتفــاق أطــراف اإلنتــاج الثالثــة فــرة (آذار -أيــار)  2020التــي تشــمل فــرة اإلغــاق الشــامل.
(وزارة العمــل ،واالتحــاد العــام لنقابــات عــال فلســطني ،واملجلــس
7 https://www.maannews.net/news/1010157.html
 -5خطــة االســتجابة الرسيعــة لقطــاع الحاميــة االجتامعيــة ،وزارة التنميــة االجتامعيــة.
( .)2020دراســة اآلثــار االجتامعيــة لجائحــة كورونــا يف فلســطني وداللتهــا عــى السياســات
والتدخــات الحكوميــة وغــر الحكوميــة.
6 http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_4-10-2020covid-ar.pdf

 -8املراقــب االقتصــادي .2020 .عــدد خــاص .معهــد أبحــاث السياســات االقتصاديــة
الفلســطيني – “مــاس”http://www.mas.ps/files/server/20200705223647-2.pdf :
 -9املرجع السابق.
 -10الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني“ .2020 .مســح القــوى العاملــة الفلســطينية:
التقريــر الســنوي” ،2019 ،رام اللــه -فلســطني.
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أمــا عــى مســتوى العمــل ،فقــد وصــل عــدد املســتفيدين الذيــن
 3-3-5كبار السن وذوو االحتياجات الخاصة
يعملــون يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة حــوايل  55372عامــاً،
رمــت جائحــة كورونــا بثقلهــا عــى كاهــل الفئــات األكــر تهميش ـاً بنســبة ال تتجــاوز  %10مــن مجمــوع املســتفيدين ،غالبيتهــم مــن
ككبــار الســن ،وذوي االحتياجــات الخاصــة ،واألطفــال ،وبخاصــة العاملــن الذكــور ،حيــث وصــل عددهــم 51852؛ أي بنســبة تقــارب
خــال فــرة اإلغــاق الشــامل .تأثــرت قــدرة كبــار الســن عــى  %94مــن إجــايل العاملــن املســتفيدين مــن مســاعدات وزارة
التحــرك وزادت عزلتهــم ،كــا أصبــح مــن الصعــب حصولهــم عــى التنميــة االجتامعيــة.
الخدمــات .فبحســب اإلحصائيــات الصــادرة عــن وزارة الصحــة
الفلســطينية ،كانــت النســبة األكــر مــن الوفيــات بســبب فــروس بحســب بيانــات وزارة التنميــة االجتامعيــة ،فــإن غالبيــة أربــاب
الكورونــا يف أوســاط كبــار الســن ،إضافــة إىل أن تقلــص دخــل األرس املســتفيدة مــن برنامــج التحويــات النقديــة يعملــون يف
العديــد مــن األرس أو توقفــه جعــل مــن الصعــب الحصــول عــى القطــاع غــر املنظــم ،حيــث وصــل عددهــم  17381عامـاً%64.5 ،
الغــذاء الجيــد واألدويــة الرضوريــة لكبــار الســن.
غالبيتهــم مــن الرجــال ( 17086رج ـاً و 295أمــرأه) ،يليهــا أهمي ـ ًة
العاملــون يف القطــاع الخــاص الفلســطيني ،حيــث وصــل عددهــم
كذلــك األمــر بالنســبة لــذوي االحتياجــات الخاصــة ،وبخاصــة مــن إىل  8621مســتفيدا ً ،وبنســبة .%32
ناحيــة حاجتهــم لرعايــة مســتمرة ،وعــدم قدرتهــم عــى تطبيــق
قواعــد التباعــد االجتامعــي .مــن ناحيــة أخــرى ،رصــد مســح تجــدر اإلشــارة إىل أن هنــاك تزايــدا ً كبــرا ً يف عــدد املســجلني يف
قامــت بــه جمعيــة “نجــوم األمــل” ،ومرصــد السياســات االقتصاديــة قواعــد بيانــات وزارة التنميــة االجتامعيــة مــن الفقــراء الجــدد،
واالجتامعيــة ،حــاالت لفصــل نســاء ذوات إعاقــة مــن العمــل ،بســبب تداعيــات جائحــة كورونــا ،مــا ســيعني ارتفاعــاً كبــرا ً
وعــدم دفــع أجــور أو مســتحقات بعــض منهــن ،وعــدم متكنهــن أو يف نســبة املســتفيدين مــن العاملــن مســتقبالً .تبلــغ نســبة
معرفتهــن لكيفيــة الحصــول عــى مســاعدة قانونيــة .كــا اشــتكت املســتفيدين مــن العاملــن حــوايل  %10مــن إجــايل املســتفيدين
النســاء ذوات اإلعاقــة مــن التهميــش يف القـرارات املحليــة املتعلقــة الحاليــن مــن برنامــج التحويــات النقديــة حســب بيانــات النصــف
11
بعمــل لجــان الطــوارئ ،وتوزيــع املســاعدات.
األول مــن العــام  ،2020لكــن مــاذا لــو نظرنــا إىل الفق ـراء الجــدد
املســجلني؟ قــد نجــد أضعــاف هــذه النســبة مــن العاملــن الذيــن
وبحســب ترصيحــات عــدة لوزيــر التنميــة االجتامعيــة بخصــوص تــررت أوضاعهــم بســبب أزمــة الكورونــا ،وســيدرجون عــى قوائم
قطــاع الحاميــة االجتامعيــة وأولويــات الــوزارة ،فقــد ذكــر أن فئــات الفقــراء لــدى وزارة التنميــة االجتامعيــة.
املســنني وذوي اإلعاقــة مــن ضمــن أولويــات العمــل لــدى وزارة
التنميــة االجتامعيــة .بحســب البيانــات التــي زودتنــا بهــا وزارة  5-3-5اتّجاهات
التنميــة االجتامعيــة 12،واملســتمدة مــن بيانــات برنامــج التحويــات
النقديــة ،فقــد اســتفاد مــن الربنامــج خــال فــرة الشــهور الســتة أخـرا ً ،وبالعــودة ملفهــوم الفقــر املتعــدد األبعــاد ،قد تشــهد األرايض
األوىل مــن العــام  39147 ،2020أرسة يرأســها مســن ،و 17740أرسة الفلســطينية ارتفاعــاً يف مســتوى الفقــر املتعــدد األبعــاد نتيجــة
يرأســها شــخص ذو إعاقــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.
انخفــاض مــؤرشات مثــل جــودة التعليــم ،والوصــول إىل التعليــم،
نتيجــة عــدم مقــدرة جــزء كبــر مــن األرس الفلســطينية الوصــول إىل
 4-3-5برنامــج التحويــات النقديــة لــدى وزارة التنميــة االجتامعية خدمــات اإلنرتنــت التــي أصبحــت رضورة ملحــة للتعليــم عــن بعــد.
وتتبــع الخصائــص الدميوغرافيــة للمســتفيدين منــه خــال كذلــك مــؤرش الوصــول إىل خدمــات الصحــة قــد يشــهد تراجعــاً
النصــف األول مــن العــام 2020
بســبب ضعــف قــدرة املستشــفيات واملراكــز الصحيــة عىل اســتقبال
املــرىض واملراجعــن بســبب االرتفــاع الكبــر يف حــاالت اإلصابــة
أمــا بخصــوص االختالفــات الدميوغرافيــة للمســتفيدين مــن برامــج بفــروس كورونــا ،ونقــص اإلمكانيــات املاديــة والبرشيــة ،وبخاصــة
التحويــات النقديــة حســب البيانــات التــي زودتنــا بهــا وزارة مــع احتجــاز إرسائيــل أمــوال املقاصــة .ســتزيد هــذه األعبــاء
التنميــة االجتامعيــة ،فقــد بلــغ إجــايل املســتفيدين من مســاعدات وغريهــا ،بــكل تأكيــد ،مــن حجــم الطلــب عــى الخدمــات املقدمــة
وزارة التنميــة االجتامعيــة  567297مســتفيدا ً ،منهــم  294,242مــن قبــل وزارة التنميــة االجتامعيــة ،الــذي يتطلــب تطويــر برامــج
مــن النســاء ،و 273,055مــن الذكــور ،كــا شــكل املســتفيدون الحاميــة االجتامعيــة املوجــودة حالي ـاً للوصــول إىل نظــام حاميــة
واملســتفيدات مــن قطــاع غــزة النســية األكــر ( )%75مــن مجمــوع اجتامعيــة شــامل عــى مســتوى فلســطني ،يراعــي الفئــات الفقــرة
املســتفيدين عــى مســتوى األرايض الفلســطينية .كذلــك وصــل عدد واملهمشــة باألســاس .هــذه بــن أمــور التنميــة االجتامعيــة امللحــة
أربــاب وربــات األرس املســتفيدين/ات مــن برامــج وزارة التنميــة التــي ســتتطرق إليهــا األعــداد القادمــة مــن املراقــب االقتصــادي.
االجتامعيــة  106385مســتفيدا ً ،النســبة األكــر منهــم ( )%58مــن
أربــاب األرس الذكــور ،ويعيــش  70501منهــم يف محافظــات قطــاع
غــزة ،مشــكلني مــا نســبته  %66مــن إجــايل األرس املســتفيدة.
 -11جائحة كورونا والحاجة لتطوير قطاع الحامية االجتامعية يف فلسطني:
http://www.mas.ps/files/server/20200710145907-2.pdf
 -12وفــرت لنــا وزارة التنميــة االجتامعيــة مــن خــال قواعــد البيانــات الخاصــة باملســتفيدين
مــن برنامــج التحويــات النقديــة تفصيــات دميوغرافيــة حــول املســتفيدين مــن برامجهــا
خــال النصــف األول مــن العــام .2020
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-6إصدارات حديثة
 1-6آفاق التنمية البرشية  :2020جائحة كورونا والتنمية
البرشية :تقييم األزمة وتصور التعايف
مقدّ مة
خصــص برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ ( )UNDPتقريــره عــن آفــاق
التنميــة البرشيــة للعــام  2020لدراســة اآلثــار الســلبية لجائحــة كورونــا
عــى أوضــاع التنميــة البرشيــة عــى مســتوى العــامل ،ولعــرض تصــور أويل
1
عــن وســائل وآليــات التعــايف التنمــوي مــن الوبــاء.
لقــد أثــرت جائحــة كورونــا بشــدة عــى مســتويات الدخــل نتيجــة تأثــر
األنشــطة االقتصاديــة بشــكل مل يســبق لــه مثيــل منــذ الكســاد العظيــم يف
ثالثينيــات القــرن املــايض ،إضافــة إىل اآلثــار الخطــرة يف الجانــب الصحــي
مــن حيــث ماليــن اإلصابــات والوفيــات ،والعنــف ضــد املــرأة واألطفــال،
والتعليــم حيــث توقفــت العمليــة التعليميــة للمــدارس والجامعــات يف
أغلــب دول العــامل ،التــي تأثــرت بالجائحــة ،ووجــد الطلبــة أنفســهم
مضطريــن عــى التكيــف مــع أســلوب التعليــم اإللكــروين أو التعليــم
عــن بعــد ،الــذي يواجــه تحديــات كبــرة يف عــدد كبــر مــن الــدول
عــى مســتوى توفــر البنيــة التحتيــة مــن وســائل تكنولوجيــا املعلومــات
واالتصــاالت؛ كاإلنرتنــت وأجهــزة الكمبيوتــر ،فمــن املتوقــع أ ّن تنخفــض
مســتويات التعليــم األســايس حــول العــامل إىل املســتويات التــي كانــت
ســائدة يف الثامنينيــات مــن القــرن املــايض.
ولقــد أوىل التقريــر اهتاممـاً مبوضــوع أن الجائحــة حدثــت يف وقــت
كان العــامل يعــاين فيــه مــن التوت ـرات أو اإلشــكاليات املتفاقمــة مــا
بــن اإلنســان والتكنولوجيــا ،ومــا بــن اإلنســان وباقــي املكونــات
األخــرى يف هــذا الكوكــب ،ومــا بــن مــن ميلكــون ومــن ال ميلكــون،
التــي خلقــت أشــكاالً عديــدة مــن الالمســاواة يف اإلمكانيــات
واالحتياجــات الرضوريــة أو امللحــة للقــرن الحــادي والعرشيــن،
والتــي تــم تعريفهــا يف تقريــر التنميــة البرشيــة للعــام  .2019وبنــاء
عــى ذلــك ،فــإن طــرق معالجــة اآلثــار الســلبية للجائحــة يحــب أن
يهــدف إىل تقليــص تلــك املســتويات املرتفعــة مــن الالمســاواة.
املنهجية والنتائج
اعتمــد التقريــر يف منهجيتــه عــى منــوذج تقييمــي مــن أجــل
تقييــم أثــر الجائحــة وشــكل االســتجابات أو السياســات التــي
تــرز مــا يكمــن أن يفعلــه النــاس لتحقيــق طموحاتهــم بغــض
النظــر عــن توفــر املــوارد املاديــة أو األنشــطة االقتصاديــة .كــا
هــو معــروف ،فالجائحــة تواصــل االنتشــار يف عــدد كبــر مــن دول
العــامل ،ومــن املبكــر إج ـراء تقييــم شــامل للجائحــة عــى التنميــة
البرشيــة .لذلــك ،قــام التقريــر بدراســة أثــر جائحــة كورونــا عــى
النــاس مــن خــال اســتخدام نســخة معدلــة مــن مــؤرش التنميــة
البرشيــة أكــر حساســية لتأث ـرات الجائحــة .لقــد حافظــت هــذه
النســخة عــى معظــم املــؤرشات األساســية ،ولكــن مــع تعديــل
مــؤرش التعليــم ،ليعكــس أثــر إغــاق املــدارس وتدابــر التخفيــف،
كــا أنهــا اســتخدمت توقعــات صنــدوق النقــد الــدويل املتعلقــة
بحصــة الفــرد مــن الدخــل القومــي اإلجــايل للعــام  .2020تــم
تعديــل متوســط العمــر املتوقــع عنــد الــوالدة للعــام  2020يف
النســخة املعدلــة ،لتأخــذ بعــن االعتبــارات التأثــرات املحتملــة
1 undp.org/sites/default/files/covid-19_and_human_development_0.pdf
http://hdr.

لجائحــة كورونــا عــى الصحــة ،معتمــدة عــى الســيناريو األقــل
أثـرا ً (متوســط العمــر املتوقــع عنــد الــوالدة يف العــام  2020قريــب
جــدا ً مــن املتوســط يف العــام  )2019واملنشــور يف الدراســة الحديثــة
الخاصــة بتقديــر وفيــات األطفــال الصــادرة عــن معهــد “النســت”
للصحــة العامليــة ( 2.)The Lancet Global Healthافــرض
التقريــر يف عمليــة املحــاكاة أن الظــروف الحاليــة التــي ترافــق
انتشــار جائحــة كورونــا ســوف ترتافــق مــع انخفــاض حــاد وغــر
مســبوق يف مــؤرشات التنميــة البرشيــة ،يقودهــا انتكاســة هائلــة يف
التعلــم الفعــال ،بســبب أن إغــاق املــدارس يؤثــر عــى  9مــن كل
 10طــاب يف العــامل ،وركــود اقتصــادي غــر مســبوق يف عــدد كبــر
مــن دول العــامل.
أشــار التقريــر إىل أن االنخفــاض يف مــؤرش التنميــة البرشيــة يف هــذا
العــام يســاوي التقــدم الــذي حصــل عــى املــؤرش خــال الســنوات
الســت األخــرة مجتمعــة ،كــا أن الصدمــة التــي تعرضــت لهــا
مقــدرات أو إمكانيــات الــدول غــر مســبوقة منــذ أن بــدأ العمــل
مبــؤرش التنميــة البرشيــة يف ( 1990انظــر للشــكل  1يف األســفل).
يف حــال تــم اســتعادة الظــروف الخاصــة بالعــودة للمــدارس ،فــإن
ذلــك ســرتد بشــكل فــوري عــى تعــايف القــدرات املتعلقــة بالتعليم،
يف حــن أن مــؤرش الدخــل ســيعتمد عــى رسعــة مســار االنتعــاش
االقتصــادي مــا بعــد انتهــاء األزمــة .أظهــرت املحــاكاة أهميــة تعزيز
املســاواة يف القــدرات ،فعــى ســبيل املثــال ،يف الســيناريو املتعلــق
بتســاوي فــرص الوصــول لإلنرتنــت بــن الــدول -أي متكــن الــدول
ذات مــؤرشات التنميــة املنخفضــة مــن ســد الفجــوة بينهــا وبــن
الــدول ذات املــؤرش املرتفــع للتنميــة البرشيــة يف حريــة الوصــول
إىل اإلنرتنــت ،فــإن الرتاجــع يف مــؤرش التنميــة البرشيــة ســيتقلص
إىل أكــر مــن النصــف ،وهــو مــا ميكــن تحقيقــه ،حيــث تقدي ـرات
العــام  ،2018أظهــرت أن  100مليــار دوالر كافيــة لســد الفجــوة يف
الوصــول إىل اإلنرتنــت بــن الــدول املنخفضــة واملتوســطة الدخــل.
وهــو مبلــغ صغــر يعــادل واحــد باملئــة فقــط مــن مجمــوع املبالــغ
املاليــة االســتثنائية التــي تــم رصدهــا حــول العــامل يف مجــال التعامل
مــع آثــار الجائحــة حتــى تاريــخ صــدور التقريــر (أيــار.)2020 ،
شكل  :1مؤرش التنمية البرشية منذ العام 2020-1990

املصدر :برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ( ،)UNDPتقرير آفاق التنمية البرشية للعام 2020

2 https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(20)30229-1/fulltext
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التوصيات
اقــرح التقريــر مجموعــة مــن التوصيــات التــي تشــكل أبــرز مالمــح
االســتجابة لألزمــة ،وتشــمل:
1.1أهميــة إعطــاء أولويــة عاليــة لهــدف العدالــة عنــد االختيــار بــن
طــرق االســتجابة ،حيــث إ ّن الــدول واملجموعــات الفقــرة ســوف
تتــرر بشــكل كبــر ،ولذلــك فــإن تركهــم دون مســاعدة ،ســيرتك
آثــارا ً عكســية كبــرة وطويلــة األمــد عــى مــؤرشات التنميــة
البرشيــة.
ُحســنة) ،والذي
2.2الرتكيــز عــى تعزيــز قــدرات النــاس (القــدرات امل ّ
مــن شــأنه أن يــؤدي إىل نــوع مــن التــوازن الواضــح مــا بــن
الصحــة واالقتصــاد ،وأيضـاً يعــزز قــدرة النــاس عــى الصمــود يف
حــال الصدمــات املســتقبلية.
3.3اتبــاع نهــج متامســك ومرتابــط متعــدد األبعــاد ،وذلــك ألن
جائحــة كورونــا هــي عبــارة عــن أزمــة متعــدد ومتداخلــة
األبعــاد الصحيــة واالقتصاديــة واالجتامعيــة والبيئيــة ،فمــن املهم
التعامــل معهــا بطريقــة متكاملــة ،وليــس كل قطــاع عــى حــدة.
عــى ســبيل املثــال ،يف مســح جديــد تــم تنفيــذه يف  14دولــة،
أشــار  %71مــن البالغــن إىل أن التغــر املناخــي يعتــر تهديــدا ً
خطـرا ً شــأنه شــأن فــروس كورونــا ،ولذلــك يــرى أغلبهــم رضورة
أن تضــع الحكومــات التغــر املناخــي أولويــة يف خطــط التعــايف
مــن جائحــة كورونــا.
4.4أهميــة العمــل الجامعــي عــى مســتوى املجتمــع والدولــة والعــامل
مــن أجــل مواجهــة آثــار جائحــة كورونــا ،فعــى ســبيل املثــال ،ال
ميكــن تحقيــق رشوط التباعــد االجتامعــي الــروري للحــد مــن
انتشــار الجائحــة مــن دون الت ـزام كافــة أف ـراد املجتمــع ،ويف كل
الــدول ،ألن الخطــر ال يقتــر عــى دولــة واحــدة ،بــل عابــر للــدول
والقــارات ،والدليــل عــى ذلــك أن الجائحــة بــدأت يف مدينــة
ووهــان يف الصــن ومــن ثــم انتقلــت إىل الــدول والبلــدان كافــة.

 2-6الفجوة يف رضيبة القيمة املضافة يف الضفة الغربية%13 :
من الناتج املحيل
أصــدر البنــك الــدويل يف شــهر حزيــران املــايض دراســة بعنــوان
“تقديــر الفجــوة يف رضيبــة القيمــة املضافــة” ،كجــزء مــن تقاريــر
البنــك عــن تقييــم السياســة املاليــة يف فلســطني 3.ومــن املعلــوم
أن نســبة اإليــرادات الرضيبيــة إىل الناتــج املحــي اإلجــايل يف
فلســطني ،التــي بلغــت  %21.8يف  ،2019متدنيــة بشــكل ملحــوظ
مقارنــة ببقيــة الــدول مبــا فيهــا الــدول العربيــة ،حيــث بلغــت
هــذه النســبة  %26.4يف األردن ،و %31.1يف تونــس عــى ســبيل
املثــال .وتهــدف الدراســة إىل البحــث عــن أســباب قصــور التحصيــل
الرضيبــي والتوصيــة بسياســات معينــة ملعالجــة الوضــع .وكان مــن
املفــرض أن تقــوم الدراســة بتقديــر الفجــوات يف تحصيــل رضائــب
الدخــل عــى األجــور وعــى األربــاح ويف رضيبــة القيمــة املضافــة،
إال أن نقــص املعلومــات اضطرهــا لالقتصــار عــى تقديــر الفجــوة
يف رضيبــة القيمــة املضافــة فقــط .وبلغــت نســبة رضيبــة القيمــة
املضافــة إىل الناتــج املحــي اإلجــايل يف فلســطني  %5.7باملتوســط
بــن  ،2019-2015وتوزعــت هــذه بــن  %1.8مــن الجبايــة املحليــة،
و %3.9مــن املقاصــة مــع إرسائيــل.
3 http://documents1.worldbank.org/curated/en/988251593063216893/pdf/
Palestinian-Territories-Impact-of-Fiscal-and-Economic-Policies-Estimation-of-VAT-Tax-Gap.pdf

املنهجية والنتائج
تكمــن أهميــة تحديــد مقــدار وبنيــة الفجــوة يف رضيبــة القيمــة
املضافــة يف أنهــا تســاعد صانعــي القـرار عــى تقييــم مــدى فعاليــة
السياســات املاليــة ،وتحديــد املجــاالت التــي يتوجــب التدخــل
فيهــا إلصــاح الجبايــة الرضيبيــة .وتعــ ّرف الفجــوة الرضيبيــة
بأنهــا حاصــل الفــرق بــن اإليـراد الرضيبــي الــذي ميكــن ويتوجــب
تحصيلــه ،واإلي ـراد الرضيبــي الــذي يتــم تحصيلــه فعلي ـاً .وميكــن
تقســيم هــذه الفجــوة إىل فجوتــن رئيســيتني:
	•فجــوة السياســة الرضيبيــة بالعالقــة مــع القيمــة املضافــة،
وتقيــس هــذه الفجــوة الفــرق بــن إيــرادات رضيبــة القيمــة
املضافــة التــي ميكــن تحصيلهــا حســب املعــدل املحــدد بالقانــون
ودون إعفــاءات ،أو أي إج ـراءات رضيبيــة تفضيليــة ،وإي ـرادات
رضيبــة القيمــة املضافــة الفعليــة التــي يتــم تحصيلهــا يف ظــل
التخفيضــات واالعفــاءات املعمــول بهــا؛ أي إن هــذه الفجــوة
تقيــس اإليــرادات الضائعــة عــى الحكومــة نتيجــة السياســة
الرضيبيــة املتعلقــة باإلعفــاءات والتخفيضــات .قــدرت الدراســة
أن هــذه الفجــوة تبلــغ نحــو  %4مــن الناتــج املحــي اإلجــايل يف
العــام  2019يف الضفــة الغربيــة فقــط (= .)%15 - %19
	•فجــوة االمتثــال :وهــي عبــارة عــن الفــرق بــن إيـرادات رضيبــة
القيمــة املضافــة ضمــن اإلطــار املعمــول بــه حالي ـاً (مبــا فيهــا
اإلعفــاءات واالعفــاءات وإيــراد رضيبيــة القيمــة املضافــة
املحصلــة فعليـاً .وتقيــس هــذه الفجــوة مقــدار عــدم االمتثــال
الرضيبــي لــدى املكلفــن الرضيبيــن .وقــد بلغــت نســبة هــذه
الفجــوة نحــو  %9مــن الناتــج املحــي اإلجــايل يف الضفــة
الغربيــة (= .)%6 - %15
اعتمــد النمــوذج الــذي اســتخدمه التقريــر لتقديــر الفجــوة يف
رضيبــة القيمــة املضافــة ،بشــكل أســايس ،عــى :أوالً ،بيانــات جداول
العــرض واالســتخدام للعــام  2017الصــادرة عــن الجهــاز املركــزي
لإلحصــاء الفلســطيني ،وثانيــاً ،الســجالت الرضيبيــة مــن وزارة
املاليــة .ونظ ـرا ً لعــدم توفــر بيانــات عــن اإلي ـرادات الرضيبيــة يف
قطــاع غــزة ،اقتــر التقريــر عــى تقديــر قيمــة الفجــوة يف رضيبــة
القيمــة املضافــة يف الضفــة الغربيــة فقــط.
أظهــرت نتائــج التقريــر أن الفجــوة الكليــة يف رضيبــة القيمــة
املضافــة يف الضفــة الغربيــة بلغــت  %13مــن الناتــج املحــي
اإلجــايل يف العــام  ،2019وهــي نســبة عاليــة بــكل املقاييــس.
وتوزعــت هــذه النســبة بــن  %4لفجــوة السياســة الرضيبيــة ،و%9
لفجــوة االمتثــال الرضيبــي كــا شــاهدنا ســابقاً .وتوصلــت الدراســة
إىل أن أكــر مــن نصــف فجــوة االمتثــال الرضيبــي يعــود إىل عــدم
تحصيــل رضيبــة القيمــة املضافــة عــى الــواردات .ويوضــح الجــدول
 1أن فجــوة االمتثــال يف تســديد رضيبــة القيمــة املضافــة عــى
الــواردات بلغــت قيمتهــا  761مليــون دوالر يف الضفــة الغربيــة
فقــط يف العــام  .2019وتعــزى أســباب التهــرب الرضيبــي هــذا إمــا
عــى نقــص املعلومــات يف فواتــر املقاصــة عــن الكميــات والقيــم
الصحيحــة للبضائــع املســتوردة ،أو عــى التخفيــض املعتمــد للقيــم
الحقيقيــة للمســتوردات مــن الخــارج .وقــدرت الدراســة أن قيمــة
الــواردات الفلســطينية التــي يتــم التبليــغ عنهــا هــي أقــل بنحــو
 %32باملتوســط مــن القيــم الفعليــة للبضائــع املســتوردة (التــي
رصح بهــا الــركاء التجاريــون املــوردون) .والحظــت الدراســة أن
التهــرب الرضيبــي مرتكــز ،بشــكل خــاص ،يف الــواردات الفلســطينية
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جدول  :1الفجوة يف الرضائب غري املبارشة عىل الواردات
إىل الضفة الغربية فقط (مليون دوالر )2019
اإليراد الذي ميكن تحصيله
(دون خصومات أو سامح)
1,344

اإليراد الذي ميكن تحصيله اإليراد
(بعد السامح والخصومات) الفعيل
545
1,306

املرتبطــة بالتبــادل التجــاري مــع الجانــب اإلرسائيــي .كــا توصلــت
إىل أن فجــوة االمتثــال الرضيبــي تســود يف كل مــن قطاعــات
الصناعــة ،والزراعــة ،والتجــارة يف فلســطني.
توصلت دراسة البنك الدويل إىل عدد من التوصيات أهمها:
	•تحديــث وإعــادة صياغــة قانــون رضيبــة القيمــة املضافــة
لغــرض تقليــص فجــوة االمتثــال الرضيبــي.
	•لغــرض التخفيــف مــن فجــوة السياســة الرضيبيــة ،يتوجــب
التقليــل مــن األنشــطة املعفــاة مــن رضيبــة القيمــة املضافــة،
وهــذا الجانــب يجــب أخــذه بعــن االعتبــار عنــد إعــادة صياغــة
قانــون رضيبــة القيمــة املضافــة.
	•للحــد مــن التهــرب الرضيبــي للــواردات ،يــويص التقريــر مبواصلة
الجهــود مــن أجــل إدخــال التبــادل اإللكــروين للمعلومــات عــن
رضيبــة القيمــة املضافــة بــن الجانبــن اإلرسائيــي والفلســطيني.

 3-6مــدى اســتجابة برنامــج التحويــات النقديــة الوطنــي يف فلســطني
للتغيــر الحاصــل يف أشــكال ومســتويات الهشاشــة يف قطــاع غــزة
مقدّ مة
مــا زال الحصــار املفــروض عــى قطــاع غــزة يتســبب يف تدهــور
األوضــاع االقتصاديــة والحالــة االجتامعيــة واملعيشــية للســكان،
الــذي يعتمــد جــزء كبــر منهــم عــى املســاعدات مــن أجــل توفــر
االحتياجــات األساســية للعيــش .وينتــج عــن اســتمرار هــذا الوضــع،
دخــول فئــات جديــدة إىل دائــرة التهميــش ،وبخاصــة مــع وصــول
5
تصاعــد نســب البطالــة ( %45يف العــام  4،)2019والفقــر (،)%53
وانعــدام األمــن الغــذايئ ( 6)%68إىل مســتويات قياســية.
هنــاك العديــد مــن الربامــج اإلغاثيــة التــي تهــدف إىل تقليــص أرضار
األوضــاع االقتصاديــة واالجتامعيــة يف قطــاع غــزة ،والحــد مــن اآلثــار
الســلبية التــي ترتكهــا عــى رشيحــة واســعة مــن الســكان ،أبرزهــا
الربنامــج الوطنــي للتحويــات النقديــة املقــدم عــن طريــق وزارة
التنميــة االجتامعيــة .يُعنــى هــذا الربنامــج كغــره مــن برامــج
املســاعدات األخــرى بــاألرس التــي تقــع تحــت خــط الفقــر الشــديد،
وكذلــك األرس امله ّمشــة التــي تقــع بــن خطــي الفقــر املحــي والفقر
الشــديد ،وعــى وجــه التحديــد األرس التــي تضــم أشــخاصاً مــن
الفئــات امله ّمشــة أو األقــل حظــاً مثــل ذوي إعاقــة ،واملســنني،
واأليتــام ،وأصحــاب األم ـراض املزمنــة ،أو األرس التــي تعيلهــا نســاء.
يقــدم الربنامــج مســاعدات نقديــة ألكــر مــن  115ألــف أرسة
موزعــة عــى كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة بواقــع  74ألــف
7
أرسة يف قطــاع غــزة ،و 41ألف ـاً يف الضفــة الغربيــة.
4 http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3665
5 OCHA. (2018). Humanitarian Needs Overview 2019, op. cit.
 -6املصدر السابق.
برنامج-التحويالت-النقدية 7 http://www.mosa.pna.ps/ar/content/
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قامــت منظمــة أوكســفام ( )OXFAMبالتعــاون مــع مركــز العــامل
العــريب للبحــوث والتنميــة ( )AWRADبدراســة التغــر الحاصــل يف
شــكل أو نــوع الفئــات املعرضــة للخطر يف قطــاع غزة ،ومــدى كفاءة
برنامــج التحويــات النقديــة التابــع لــوزارة التنميــة االجتامعيــة
مــن خــال دراســة معايــر االســتهداف يف هــذا الربنامــج ،ومــدى
فعاليتهــا يف تحقيــق األهــداف املنشــودة منــه 8.تعتــر الدراســة
ذات أهميــة كبــرة للجهــات املانحــة مثــل االتحــاد األورويب ،والبنــك
الــدويل ،مــن أجــل إعطائهــم صــورة مفصلــة تســاعدهم يف وضــع
الربنامــج واآلليــات الكفيلــة بتوفــر مســاعدة أفضــل لســكان قطــاع
غــزة ،كــا تســاعد يف تزويــد مؤسســات املجتمــع املــدين يف فلســطني
باملعلومــات التــي متكنهــا مــن القيــام بحمــات املنــارصة عــى
املســتويني املحــي والــدويل .كــا تســاهم هــذه الدراســة ،أيض ـاً،
يف رســم اســراتيجيات إدارة املخاطــر وتخفيــف الفقــر املرتبطــة
بربنامــج التحويــات النقديــة.
املنهجية والنتائج
اعتمــدت الدراســة منهجــاً متعــدد األســاليب (كمــي ونوعــي)
مســتخدماً كالً مــن :املســح األرسي للفئــات الضعيفــة ،املجموعــات
البؤريــة ،املقابــات املع ّمقــة مــع الخــراء والفاعلــن املعنيــن،
مراجعــة البيانــات الخاصــة بربنامــج التحويــات النقديــة املقــدم
مــن وزارة التنميــة االجتامعيــة ،مراجعــة شــاملة لألدبيــات املتعلقــة
بقطــاع غــزة .شــمل املســح األرسي  600أرسة فقــرة وهشــة حســب
بيانــات وزارة التنميــة الخاصــة التــي تشــمل كالً مــن املســتفيدين
مــن برنامــج التحويــات النقديــة ،األرس عــى قوائــم االنتظــار
الخاصــة بالربنامــج ،األرس التــي متــت إزالتهــا مــن الربنامــج ،أو تلــك
التــي رفــض طلبهــا باالنضــام إىل الربنامــج .التحليــل مل يقتــر
فقــط عــى نتائــج املســح املتعلــق بالتجربــة الحقيقيــة لــأرس يف
قطــاع غــزة ،بــل شــملت انطباعاتهــم الخاصــة والتوجهــات أو
الســلوكيات االجتامعيــة لهــم .كــا اشــتمل التحليــل ،أيض ـاً ،عــى
التداخــل مــا بــن األفـراد ،واألرس ،واملجتمــع ،ومختلــف املؤسســات
واملناطــق الجغرافيــة يف قطــاع غــزة مــن أجــل الوصــول إىل صــورة
دقيقــة عــن الواقــع الفعــي عــى األرض.
ويف حــن أن معظــم املقاييــس الخاصــة بالهشاشــة ركــزت عــى
عوامــل مثــل الدخــل ،والتباينــات االقتصاديــة ،وديناميكيــة الفقــر
والصدمــات ،فــإ ّن هــذه الدراســة متتــاز برتكيزهــا عــى أبعــاد
اجتامعيــة سياســية للحيــاة يف غــزة ،كاالعتبــارات الجندريــة،
واملســتويات أو الرشائــح الجديــدة للفئــات الهشــة ،واملتمثلــة
يف ذوي االحتياجــات الخاصــة ،واألشــخاص الذيــن يعانــون مــن
املشــاكل النفســية-االجتامعية ،وجرحــى مســرات العــودة.
8 https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620989/
rr-responsiveness-palestinian-national-cash-programme-shifting-vulnerabilities-gaza-280520-en.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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أكــدت الدراســة عــى وجــود تــر ٍد عــام وشــامل لألوضــاع يف قطــاع
غــزة نتيجــة لألزمــات املتتاليــة التــي تعــرض لهــا الســكان خــال
العقديــن املاضيــن ،كــا أ ّن العديــد مــن املجموعــات التــي مــن
املفــرض أ ّن يكــون لهــا مشــاركة فعالــة يف النشــاط االقتصــادي يف
األوضــاع الطبيعيــة ،وجــدت نفســها مع ّرضــة للهشاشــة والخطــر،
وليــس لديهــا خيــار آخــر ســوى الســعي إىل تلقــي املســاعدات
اإلنســانية .لقــد شــملت هــذه املجموعــات كالً مــن املزارعــن،
والصياديــن ،والتجــار ،واملقاولــن ،والنســاء ،والفتيــات ،وموظفــي
الســلطة الوطنيــة الفلســطينية ،والجرحــى ،واملعاقــن ،والخريجــن
الجــدد ،واألرس التــي تشــمل أشــخاصاً مــرىض وليــس لديهــم القــدرة
عــى تلقــي العــاج .توصلــت الدراســة إىل أ ّن غالبية األرس املشــمولة
يف املســح تعتمــد عــى الديــون واالق ـراض ،إمــا مــن أحــد أف ـراد
األرسة ،وإمــا املجتمــع ،مــا يشــعرهم بالضعــف واإلذالل مقارنــة
بالرشائــح األخــرى للمجتمــع األقــل ضعف ـاً .أظهــرت الدراســة أن
الغالبيــة العظمــى مــن الفق ـراء الجــدد هــم مــن الشــباب الذيــن
لديهــم مســتويات عاليــة مــن التعليــم ،وميلكــون املؤهــات الكافيــة
للدخــول إىل ســوق العمــل.
فيــا يتعلــق مبــؤرشات الهشاشــة املســتخدمة مــن قبــل برنامــج
التحويــات النقديــة ،توصلــت الدراســة إىل أنهــا غــر كافيــة بســبب
اعتامدهــا عــى املمتلــكات املاديــة ومســتويات الدخــل ،لذلــك هــي
تتجاهــل الفئــات الهشــة أو الضعيفــة التــي تــأيت عــى غــر العــادة
مــن خلفيــات ميســورة ،والتــي أصبحــت بشــكل متزايــد تعتمــد
عــى املســاعدات مــن أجــل تلبيــة االحتياجــات األساســية اليوميــة
بســبب االرتفــاع الكبــر يف نســب البطالــة ،وتقلــص الفــرص املتاحــة
للمشــاركة يف القــوى العاملــة ،والخــوف مــن املخاطــر والصدمــات
املســتقبلية ،واســتنفاد آليــات التأقلــم أو املواجهــة .عــى الرغــم
مــن أن آليــات الشــمول املوســعة املعتمــدة مــن قبــل برنامــج
التحويــات النقديــة يف ظاهرهــا تراعــي أو تســتوعب الفئــات
الهشــة ،فــإ ّن ذلــك غــر منصــوص عليــه بشــكل رصيــح مــن خــال
الوثائــق أو معايــر االختيــار الخاصــة بطبيعــة التحــوالت يف تركيبــة
أو شــكل الهشاشــة والفقــراء الجــدد .إ ّن ســوء اإلدارة أحيانــاً يف
جمــع البيانــات املتعلقــة بالفئــات املهمشــة ،وضعــف املســاءلة
فيــا يتعلــق بقــرار شــمول أو عــدم شــمول الفئــات الهشــة،
وتعــارض األدوار بــن موظفــي الســلطة الفلســطينية وحكومــة األمــر
الواقــع يف قطــاع غــزة ،كلهــا عوامــل تعيــق عمليــة رصــد وتعريــف
التغيـرات أو التحــوالت الحاصلــة يف أشــكال ومســتويات الهشاشــة.
رصــدت الدراســة وجــود درجــة عاليــة مــن الغمــوض أو التبايــن
يف كل مــن عمليــات جمــع وإدخــال البيانــات الخاصــة بربنامــج
التحويــات النقديــة ،كــا أ ّن الربنامــج ال يأخــذ ،بشــكل كامــل،
بعامــل الجنــس ،وذوي االحتياجــات الخاصــة ،والكبــار يف الســن،
والعوامــل االجتامعية-السياســية متعــددة األبعــاد التــي تؤثــر عــى
املجموعــات الهشــة ،عــاوة عــى العوامــل االجتامعيــة املعتمــدة
حاليـاً .مــن الواضــح وجــود تداخــات يف املســتفيدين مــن الربامــج
املختلفــة للمســاعدات يف قطــاع غــزة؛ ســواء النقديــة ،أو العينية ،أو
اإلنســانية ،أو التنمويــة ،وذلــك بســبب الطبيعــة املجــزأة ملختلــف
الهيــاكل الحكوميــة والتنمويــة .فعــى ســبيل املثــال ،يف حــن يبــدو
املتقدمــن الجــدد للربنامــج أكــر فقــرا ً مــن الذيــن حذفــوا مــن
الربنامــج أو رفضــت طلبــات انضاممهــم ،فــإ ّن قدرتهــم (املتقدمــن
الجــدد) عــى الوصــول إىل مصــادر أخــرى للمســاعدات ،تتطلــب
مراجعــة معايــر القبــول أو دراســة الطلبــات املقدمــة بعنايــة.

التوصيات
توصلــت الدراســة إىل جملــة مــن التوصيــات املوجهــة لــكل مــن
الحكومــة الفلســطينية ،واملانحــن ،واملؤسســات الدوليــة غــر
الحكوميــة ،التــي مــن شــأنها أن تقــرح إعــادة التفكــر بتعريــف
الهشاشــة والجهــات األقــل ضعف ـاً يف قطــاع غــزة ،وإعــادة النظــر
يف معايــر القبــول يف الربنامــج الوطنــي للتحويــات النقديــة املقــدم
مــن قبــل وزارة التنميــة االجتامعيــة يف فلســطني ،مــن أجــل الحــد
مــن النمــو يف مســتويات الهشاشــة ،ورفــع مســتويات التمكــن
واملرونــة يف مواجهــة الصدمــات لــدى الســكان يف قطــاع غــزة.
1.1قيــام الحكومــة بخطــوات جــادة وحازمــة مــن أجــل توحيــد
مختلــف أشــكال املســاعدات ضمــن آليــة موحــدة ودور إرشايف
موحــد لجميــع الجهــات الفاعلــة يف تقديــم املســاعدات ،مبــا
يشــمل وزارة التنميــة االجتامعيــة ،ووكالــة غــوث وتشــغيل
الالجئــن (األونــروا) ،وبرنامــج الغــذاء العاملــي ،وغــره مــن
املؤسســات الدوليــة الفاعلــة.
2.2زيــادة الدعــم املقـ ّدم مــن قبــل الحكومــة الفلســطينية للربنامــج
الوطنــي للتحويــات النقديــة بســبب الطلــب املتزايــد عــى
الربنامــج مــن قبــل األرس يف قطــاع غــزة ،والناتــج عــن تــردي
األوضــاع االقتصاديــة واالجتامعيــة ،وقيــام حكومــة األمــر الواقــع
يف قطــاع غــزة باإليفــاء بالتزاماتهــا املاليــة لــدى العاملــن لديهــا
وإعــادة النظــر يف أولويــات اإلنفــاق لديهــا مــن أجــل زيــادة
مســتوى املســاعدات االجتامعيــة املق ّدمــة للمواطنــن.
3.3توســيع معايــر االســتحقاق يف برنامــج التحويــات النقديــة مــن
أجــل االســتجابة للتحــوالت يف أشــكال ومســتويات الهشاشــة يف
قطــاع غــزة ،والنمــو اســتجابة للحقائــق الجديــدة عــى األرض.
4.4خلــق آليــة قبــول جديــدة يف برنامــج التحويــات النقديــة
مــن أجــل االســتجابة لألشــخاص ذوي االحتياجــات الخاصــة
وكبــار الســن ،بحيــث يســتوفون رشوط االســتحقاق بصــورة
أوتوماتيكيــة.
5.5تفعيــل الــدور الرقــايب ملؤسســات املجتمــع املــدين عــى
املؤسســات الحكومــة ذات العالقــة ،وعــى مؤسســات حكومــة
األمــر الواقــع يف قطــاع غــزة ،مــن أجــل الحــد مــن الواســطة
واملحســوبية واالعتبــارات الحزبيــة يف عمليــة اختيــار الفئــات
املســتفيدة مــن الربنامــج.
6.6تشــجيع املانحــن واملؤسســات الدوليــة غــر الحكوميــة عــى
دعــم نشــاط مؤسســات املجتمــع املــدين مــن أجــل إعطــاء
مســاحة أكــر لحريــة التعبــر واألنشــطة االجتامعيــة ،وفســح
املجــال أمــام الفقـراء والفئــات الهشــة يف التعبري عــن احتياجاتها،
واختيــار األولويــات الخاصــة بهــا بالطــرق التــي تراهــا مناســبة.
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مفاهيم وتعاريف اقتصادية
منحنى الفيل
The Elephant Curve
مــع بدايــة القــرن الحــايل ،ازداد اهتــام االقتصاديــن يف الواليــات
املتحــدة األمريكيــة مبوضــوع توزيــع الدخــل القومــي الســتمرار
ســوء التوزيــع طــوال عقــدي الثامنينيــات والتســعينيات مــن القــرن
املــايض .ومــن املعــروف أن زيــادة درجــة الالمســاواة يف املجتمــع
تقــود إىل أرضار اقتصاديــة كثــرة مــن أهمهــا:
	•تقليــص حجــم االســتثامر يف الرأســال البــري ،وبالتــايل تقليــص
نســبة النمــو االقتصــادي.
	•تجميــع الــروة بأيــا ٍد قليلــة ،مــا يــؤدي إىل تعاظــم املضاربــات
املاليــة الخطــرة يف أســواق املــال.
	•تكريــس عنــارص القــوة السياســية بأيــادي األغنيــاء ،مــا يــؤدي
ـاب لألثريــاء ،مــا يقــود
إىل فــرض نظــام رضائبــي غــر كــفء ومحـ ٍ
إىل تقليــص إمكانــات القطــاع العــام يف اإلنفــاق عــى الصحــة
العامــة ،وحاميــة البيئــة ،ومواجهــة التقلبــات املناخيــة.
ومــع بــدء العرشيــة الثانيــة مــن القــرن ،أصبــح معروفــاً عــى
املســتوى الشــعبي يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،أن مســتوى
الالمســاواة بلــغ مرحلــة خطــرة مــن الســوء ،وأن ذلــك كان مــن
أحــد أســباب األزمــة املاليــة للعــام  ،2008كــا كان املســتوى
العــايل لعــدم املســاواة يف العرشينيــات مــن القــرن املــايض مــن
أحــد أســباب الضائقــة االقتصاديــة الكــرى ()Great Depression
التــي اســتمرت طــوال عقــد الثالثينيــات .ويف العــام  ،2011انفجــر
الغضــب الشــعبي مــن تعاظــم درجــة الالمســاواة يف املجتمــع
األمريــي باحتجاجــات “احتــل وول ســريت” ().Occupy Wall St
يف مدينــة نيويــورك التــي رفعــت شــعار “نحــن الـــ  ،”%99معــرة
بذلــك عــن الشــعور العــام بــأن  %1فقــط مــن الســكان ميلكــون
معظــم الــروة ويتحكمــون بالســلطة .ولقــد انتــرت هــذه
االحتجاجــات يف معظــم املــدن األمريكيــة ،ويف كثــر مــن بلــدان
العــامل األخــرى ،وبخاصــة يف بلــدان العــامل الرأســايل ،مؤكــدة بذلــك
أن مشــكلة “ســوء توزيــع الدخــل” ،أو تعاظــم درجــة الالمســاواة
هــي قضيــة عامليــة.
ويف الدوائــر األكادمييــة ،كان هنــاك تركيــز عــى عاملــن يعتقــد
أنهــا الســببان الرئيســيان وراء املشــكلة .األول هــو عمليــة تفكيــك
ركائــز “دولــة الرفاهيــة ( )The Welfare Stateيف املجتمعــات
الرأســالية التــي ابتــدأت يف مطلــع الثامنينيــات مــع إدارة ريغــان
يف الواليــات املتحــدة وحكومــة ثاتــر يف بريطانيــا ،حيــث تــم تغيــر
النظــام الرضائبــي ملصلحــة رأس املــال ،كــا تــم تحطيــم نفــوذ
نقابــات العــال ،وتقليــص اإلنفــاق الحكومــي عــى مرافــق الصحــة
والتعليــم ،ومحاربــة التلــوث البيئــي .أمــا العامــل الثــاين ،فــكان
حركــة العوملــة التــي نتــج عنهــا رســم خريطــة جديــدة للتوزيــع
العاملــي للعمــل ولــرأس املــال ،كــا قلصــت مــن قــدرة الدولــة
عــى انتهــاج سياســات اقتصاديــة ال تتــاىش مــع أهــداف الــركات
العمالقــة عابــرة الجنســيات والقــارات وهيمنــة البنــك الــدويل
وصنــدوق النقــد الــدويل عــى السياســات النقديــة واملالية .ويســود
االعتقــاد يف كثــر مــن الدوائــر اإلعالميــة يف البلــدان الرأســالية،

بــأن إعــادة االصطفــاف العاملــي عــى مســتوى توزيــع الدخــل ،كان
مــن أحــد أســباب انتشــار ظاهــرة الشــعبوية يف كثــر مــن البلــدان
الرأســالية التــي تتوجــت بانتخــاب دونالــد ترامــب رئيسـاً للواليــات
املتحــدة يف العــام .2016
وكان هنــاك كالم كثــر عــى أنــه يف الوقــت الــذي تســببت فيــه
حركــة العوملــة يف رفــع درجــة الالمســاواة يف الــدول الصناعيــة
الغنيــة ،كان لهــا املفعــول العكــي يف البلــدان الفقــرة ،وبخاصــة
يف بلــدان االقتصــادات الناميــة كالصــن والهنــد .وبشــكل طبيعــي،
فلقــد أثــار ذلــك ســؤاالً مه ـاً حــول حقيقــة تأثــر حركــة العوملــة
عــى توزيــع الدخــل عــى املســتوى العاملــي .هــل عملــت العوملــة
عــى تحســن درجــة املســاواة بالدخــل عــى املســتوى العاملــي أم
أنهــا كانــت ســبباً يف زيــادة الالمســاواة؟ وفيــا يــي عــرض لواحــدة
مــن أهــم الدراســات التــي حاولــت اإلجابــة عــن هــذا الســؤال،
وهــي الدراســة التــي نتــج عنهــا مفهــوم “منحنــى الفيــل”.
مــن املعــروف أن هنــاك ثالثــة مناهــج إحصائيــة مختلفــة لقيــاس
توزيــع الدخــل العاملــي ،ودراســة تطــور درجــة الالمســاواة الدوليــة.
النهــج األول يقيــس درجــة الالمســاواة عــر قيــاس التبايــن بــن
متوســطات الدخــل يف الــدول املختلفــة .هــذه الطريقــة تركــز عــى
قيــاس التبايــن بــن الــدول وليــس بــن األف ـراد نظ ـرا ً ألن متوســط
الدخــل ال يعنــي أ ّن األفـراد كافــة يف الدولــة ،يحصلــون فعليـاً عليــه.
متوســط الدخــل يف كل دولــة مــن دول العــامل يدخــل يف الحســاب يف
هــذا النهــج دون اعتبــار ألي عوامــل أخــرى ،بحيــث إن أهميــة كل
متوســط دخــل (يف دولــة مثــل الهنــد مثـاً بعــدد ســكانها  1.4مليــار)
تعــادل أهميــة كل متوســط يف دولــة أخــرى (يف الكويــت بعــدد
ســكانها الــذي ال يتجــاوز الخمســة ماليــن ،عــى ســبيل املثــال).
هــذا يعنــي أن تأثــر تحســن متوســط الدخــل يف الهنــد عــى توزيــع
الدخــل العاملــي ،ســوف يعــادل تأثــر تحســن الدخــل يف أي دولــة
فقــرة أخــرى بغــض النظــر عــن عــدد ســكانها .بكلــات أخــرى ،هــذا
النهــج ال يقيــس الالمســاواة بــن األفــراد يف العــامل ،ولكنــه يقيــس
التبايــن بــن متوســطات الدخــل يف الــدول املختلفــة ،كــا أنــه ال
يصــور فعليـاً تطــور الالمســاواة الدوليــة نظـرا ً ألنــه ال يقــوم برتجيــح
أثــر تطــور متوســط الدخــل يف كل دولــة بعــدد ســكانها.
النهــج الثــاين يأخــذ باالعتبــار متوســط الدخــل يف كل دولــة مــن دول
العــامل كــا يف الســابق ،ولكنــه يقــوم ،أيضـاً ،برتجيــح هــذا املتوســط
بعــدد الســكان يف كل دولــة .االرتفــاع يف الدخــل املتوســط يف دولــة
فقــرة نســبياً ،وذات عــدد الســكان املرتفــع (مثــل الهنــد) ،ســيكون
لــه أثــر أكــر يف تقليــص الالمســاواة الدوليــة هنــا مــن ارتفــاع مــوا ٍز
يف الدخــل املتوســط يف دولــة ذات عــدد ســكان محــدود (مثــل جــزر
القمــر مث ـاً) .الحــظ أن النهجــن األول والثــاين يأخــذان باالعتبــار
متوســطات الدخــل يف الــدول املختلفــة (الناتــج املحــي اإلجــايل
للفــرد) وليــس الدخــل الفعــي لألف ـراد؛ أي إنهــا يقيســان التبايــن
يف متوســطات الدخــل بــن الــدول مــع إهــال التبايــن يف توزيــع
الدخــل داخــل الــدول املنفــردة.
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النهــج الثالــث يقيــس التبايــن يف توزيــع الدخــل بــن األفــراد يف
أنحــاء العــامل كافــة ،دون اعتبــار للــدول التــي يقيمــون فيهــا .يف
حــن يقــوم النهجــان األول والثــاين عــى تجميــع الــدول ذات الدخــل
املتوســط املتقــارب معـاً (مــن أفقــر  %10مــن دول العــامل إىل أغنــى
 ،)%10يتــم التجميــع هنــا بــن األف ـراد مبــارشة :أفقــر  %10مــن
ســكان العــامل (وهــؤالء يأتــون بالطبــع مــن دول مختلفــة) إىل أغنــى
 %10مــن أف ـراد العــامل؛ أي إن الالمســاواة يف النهــج الثالــث تقــوم
عــى أســاس الفــرد والدخــل الفعــي الــذي يحصــل عليــه ،وليــس
عــى متوســط الدخــل يف الدولــة التــي يقيــم فيهــا .ويطلــق عــى
الالمســاواة التــي يتــم حســابها بهــذه الطريقــة اســم الالمســاواة
العامليــة ( .)Global Inequalityويتــم الحصــول عــى مســتويات
الدخــل الفعليــة لألفــراد يف كل دولــة مبــارشة مــن مســوح األرس
املعيشــية ( )Household Syrveysالتــي تقــوم بهــا مراكــز اإلحصــاء
بشــكل دوري يف الــدول املختلفــة.

أُ ّم املناظرات عن الالمساواة
يف إطــار أبحاثــه الرائــدة عــن الفقــر وتوزيــع الدخــل ،نــر برانكــو
ميالنوفتــش دراســة يف العــام  2012ســعى فيهــا إىل تحديــد مــن هم
الرابحــون والخــارسون ،خــال الســنوات املهمــة يف صعــود حركــة
العوملــة ،وذلــك بــن تاريــخ انهيــار حائــط برلــن ،وتاريــخ انــدالع
1
األزمــة املاليــة العامليــة ،أي خــال العقديــن بــن  1988و.2008
توصلــت دراســة ميالنوفتــش -أوالً -إىل أن الالمســاواة الدوليــة يف
توزيــع الدخــل ازدادت خــال فــرة الدراســة يف حــال اســتخدام
النهــج األول لحســاب التفــاوت الــدويل .وحــدث هــذا ،بشــكل عــام،
ألن الــدول الغنيــة منــت بشــكل أرسع مــن الــدول الفقــرة ،وألن
معجــزة النمــو يف الصــن والهنــد ليــس لهــا تأثــر قــوي نظ ـرا ً ألن
أرقــام منوهــا ال يتــم ترجيحهــا بأعــداد الســكان العاليــة فيهــا .أما
عنــد اســتخدام النهــج الثــاين يف حســاب الالمســاواة ،فــإن النتائــج
تشــر إىل أن ســنوات العوملــة ترافقــت مــع تراجــع يف الالمســاواة
الدوليــة .وســبب هــذا يعــود ح ـرا ً إىل النمــو االســتثنايئ للدخــل
املتوســط يف الصــن والهنــد ،وهــا البلــدان اللــذان انطلقــا مــن
مســتوى دخــل متــد ٍّن جــدا ً يف العقــود األخــرة مــن القــرن املــايض.
ويذكــر ميالنوفتــش أن هــذا يحــل لغــز “أم املناظـرات” التي ســادت
بــن أنصــار العوملــة ومناهضيهــا ،إذ يف حــن يشــدد أنصــار العوملــة
عــى قيــاس الالمســاواة الدوليــة حســب النهــج اإلحصــايئ الثــاين،
ر معارضوهــا عــى القيــاس بالنهــج األول.
يـ ّ

منحنى الفيل
ولكــن مــاذا حــدث لتوزيــع الدخل خــال ســنوات العوملــة إذا ما تم
قيــاس الالمســاواة حســب النهــج اإلحصــايئ الثالــث ،وهــو ،بطبيعــة
الحــال ،أدق الطــرق لتصويــر توزيــع الدخــل العاملــي ،وملالحقــة
تطــور هــذا التوزيــع عــر الزمــن؟ هــذا تحديــدا ً مــا قدمتــه دراســة
ميالنوفتــش .ولقــد لخــص الباحــث نتائــج دراســته يف شــكل بيــاين
مبســط .وحظــي هــذا الشــكل البيــاين بانتشــار واســع ،وأطلــق
عليــه اســم “منحنــى الفيــل” نظـرا ً ألنــه يشــابه رســم الفيــل بظهــره
املحــدودب ،وخرطومــه املرتفــع إىل األعــى.
1. Branko Milonovic (2012): Global Income Inequality by the Numbers: in
History and Now-An Overview. Policy Research Working Paper 6259.
The World Bank.

يســجل املحــور األفقــي يف الشــكل  1تــوزع ســكان العــامل حســب
مســتويات دخلهــم .أفقــر  %5مــن ســكان العــامل موجــودون عــى
أقــى الطــرف األيــر مــن املحــور األفقــي .ويــأيت بعدهــم ثــاين
أفقــر عشـ ّـر مــن ســكان العــامل ،وهكــذا دواليــك حتــى نصــل إىل
أغنــى  %5مــن ســكان الكــرة األرضيــة ،وهــم يف أقــى الطــرف
األميــن مــن املحــور األفقــي .املحــور العمــودي يقيــس معــدالت
النمــو الحقيقيــة املتوســطة للدخــل الــذي حصــل عليــه كل عشـ ّـر
خــال العقديــن بــن  1988و .2008الحــظ إذن أن املنحنــي
املرســوم“ ،منحنــى الفيــل” ،يصــور عــى ذلــك معــدالت منــو الدخــل
وليــس مســتويات الدخــل ذاتهــا .مســتويات الدخــل النســبية
مســجلة عــى املحــور األفقــي للشــكل البيــاين.
تــم التوصــل إىل أرقــام الدخــل الفعليــة ألف ـراد العــامل مــن خــال
مســوح األرس املعيشــية التــي تقــوم بهــا مراكــز اإلحصــاء بشــكل
دوري كل  5ســنوات يف مختلــف الــدول ،وبلــغ عــدد هــذه املســوح
 565مســحاً .كــا تــم تحويــل الدخــول كافــة مــن العمــات املحليــة
2
إىل دوالر مكافــئ القيمــة الرشائيــة.
شكل  :1معدالت النمو يف الدخل الحقيقي لسكان العامل
املصنفني مبجموعات عرشية من األفقر إىل األغنى
خالل ( 2008-1988نسبة مئوية)

املصدر :املرجع 1

الرابحون والخارسون من العوملة
توصلــت الدراســة إىل عــدد مهــم مــن النتائــج ،عــى رأســها أن
الالمســاواة الدوليــة يف توزيــع الدخــل العاملــي مل يطــرأ عليهــا تغــر
ـدي العوملــة ،إذ أن قيمــة “معامــل جينــي” ظلــت
كبــر خــال عقـ ّ
عــى حالهــا تقريبـاً يف حــدود  3.%70وهــذه النســبة تعنــي عمليـاً
قســمنا الدخــل العاملــي إىل نصفــن متســاويني ،فــإن
أنــه إذا مــا ّ
أغنــى  %8مــن ســكان العــامل يحصلــون عــى أحــد النصفــن ،والـــ
 %92املتبقيــة تحصــل عــى النصــف اآلخــر (النســب املناظــرة هــي
عقــدي
 %78-%22يف أمريــكا ،و %71-%29يف أملانيــا) .ولكــن
ّ
 -2مــن أجــل معلومــات أوىف وتعريــف لــدوالر مكافــئ القيمــة الرشائيــة ،راجــع عــدد
“املراقــب االقتصــادي الربعــي” رقــم .48
 -3معامــل جينــي هــو مقيــاس لعدالــة توزيــع الدخــل القومــي بــن املواطنــن يف دولــة مــا،
أو أي مجموعــة مــن النــاس .واملعامــل يـراوح بــن الصفــر والواحــد ( )%100حيــث يشــر
الصفــر إىل املســاواة التامــة (كل فــرد يحصــل عــى الدخــل نفســه) ويشــر الواحــد إىل
الالمســاواة التامــة (فــرد واحــد يحصــل عــى كل الدخــل القومــي) .ملعرفــة املزيــد عــن
اســتعامل وتفســر “معامــل جينــي” ،انظــر يف “املراقــب االقتصــادي الربعــي” رقــم .50
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العوملــة ترافقــا مــع إعــادة ترتيــب واصطفــاف يف التوزيــع بــن
فئــات الدخــل املختلفــة يف العــامل كــا يوضــح “منحنــى الفيــل”.
وميكن تلخيص إعادة االصطفاف هذه بالنقاط التالية:
ـدي العوملة،
ـ
عق
	•هنــاك فئتــان حصدتــا معظــم املكاســب خــال
ّ
أولهــا األغنيــاء جــدا ً؛ أي أغنــى  %5مــن ســكان العــامل،
الذيــن شــهد دخلهــم الحقيقــي منــوا ً مبقــدار  %60خــال
العقديــن ،كــا يظهــر يف أقــى نقطــة عــى خرطــوم الفيــل
يف الشــكل البيــاين .ال بــل إن املكاســب تركــزت بدرجــة أكــر
لــدى أغنــى  %1مــن ســكان الكوكــب ،الذيــن بلــغ عددهــم
نحــو  60مليــون شــخص %12( ،منهــم مواطنــون يف الواليــات
املتحــدة) .ثانيهــا ،الطبقــة الوســطى التــي يقــع دخلهــا بــن
العشـ ّـرين الخامــس والســادس يف التوزيــع .الدخــل املتوســط
لهــذه الطبقــة االجتامعيــة شــهد منــوا ً يفــوق  %70خــال
العقديــن .وتضــم هــذه الطبقــة نحــو  200مليــون صينــي،
و 90مليــون هنــدي ،و 30مليــون مــن إندونيســيا والربازيــل
ومــر وغريهــم.
	•الخــارسون خــال عقــدي العوملــة هــم ،أيض ـاً ،فئتــان :األوىل
أفقــر  %5مــن ســكان العــامل (موقعهــا يف أقــى اليســار عــى
املحــور األفقــي) .ويقيــم معظــم هــؤالء يف أفريقيــا جنــوب
الصحـراء ،ومنهــم ،أيضـاً ،مــن يقيــم يف أمريكا الالتينيــة ،وبعض
الــدول الشــيوعية ســابقاً .ويف حــن كان الدخــل املتوســط
لــكل إفريقــي جنــوب الصحـراء يعــادل  2/3مــن وســيط دخــل
الفــرد العاملــي يف العــام  ،1988فــإن هــذا هبــط إىل أقــل مــن
 1/2مــن وســيط الدخــل يف العــام  .2008املجموعــة الثانيــة

مــن الخارسيــن هــي التــي يطلــق عليهــا ميالنوفتــش اســم
“الرشائــح العليــا مــن الطبقــة العامليــة املتوســطة” .ويقــع
دخــل هــذه الرشائــح بــن العرشيّــن الســابع والتاســع .مل
يشــهد دخــل هــذه الطبقــة منــوا ً يذكــر ،بــل شــهد أحيانــاً
تراجع ـاً ،خــال العقديــن .وتضــم هــذه املجموعــة الكثرييــن
مــن مواطنــي الــدول االش ـراكية الســابقة ،ومــن العــال غــر
املهــرة يف الــدول الغنيــة ،إضافــة إىل أعــداد وفــرة مــن الطبقــة
املتوســطة يف أمريــكا الالتينيــة والــرق األوســط.
	•شــهد توزيــع الدخــل العاملــي ،إذن ،إعــادة اصطفــاف مهــم
ـدي العوملــة .وجــاء هــذا أساس ـاً نتيجــة منــو دخــل
خــال عقـ ّ
الثلــث األفقــر مــن ســكان الكــرة األرضيــة (باســتثناء أفقــر
 )%5مبعــدل حقيقــي يـراوح بــن  %40و .%70وتجســد هــذا
اإلنجــاز الباهــر يف انخفــاض نســبة أفـراد العــامل الذيــن يعانــون
مــن الفقــر املطلــق (الذيــن دخلهــم اليومــي أقــل مــن 1.25
دوالر مكافــئ قــوة رشائيــة) مــن  %44يف العــام  ،1988إىل
 %23مــن ســكان العــامل يف العــام  .2008ويتوجــب التنويــه بأن
الجــزء األكــر مــن الذيــن اســتفادوا مــن هــذا اإلنجــاز ،هــم
مواطنــون صينيــون يف املحــل األول ،وهنــود يف املحــل الثــاين.
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ملخص ألهم التطورات االقتصادية يف الربعني األول
والثاين من العام 2020
يشــمل هــذا القســم ملخصــاً ألهــم األحــداث االقتصاديــة خــال
الفــرة التــي يغطيهــا املراقــب ،حســب املوضــوع والتسلســل الزمنــي.

االقتصاد السيايس

يف  9أيــار  ،2020قــال رئيــس الــوزراء الفلســطيني ،محمــد اشــتية،
إنــه تــم االتفــاق مــع البنــوك عــى أن ت ُج ّمــد أي إجــراء بشــأن
8
حســابات األرسى لديهــا عقــب التهديــدات اإلرسائيليــة.

املالية العامة

الرؤية األمريكية اإلرسائيلية للسالم

إرسائيل تقتطع مبالغ جديدة من إيرادات املقاصة

يف  26شــباط  ،2020عقــد معهــد أبحــاث السياســات االقتصاديــة
الفلســطيني (مــاس) جلســة طاولــة مســتديرة حــول األبعــاد االقتصاديــة
واآلثــار املحتملــة لتطبيــق خطــة الرئيــس األمريــي دونالــد ترامــب
للســام يف الــرق األوســط؛ “الســام مــن أجــل االزدهــار” ،واملكونــة مــن
شــقني 1.أعلــن عــن الشــق الســيايس يف  28كانــون الثــاين  ،2020بينــا
الشــق االقتصــادي قــدم يف حزيـران  2.2019واجهــت هــذه الرؤيــة رفضاً
مــن القطاعــات الفلســطينية كافــة ،ســواء السياســية ،أو رجــال األعــال،
أو املجتمــع املــدين ،نظـرا ً لتجاهلهــا أمــورا ً عديــدة ،أبرزهــا حــق الشــعب
الفلســطيني يف إقامــة دولــة مســتقلة قابلــة للحيــاة وذات ســيادة.

يف  29كانــون األول  ،2019أعلنــت الحكومــة اإلرسائيليــة عــن اقتطاع
 149مليــون شــيكل إضــايف ســنوياً مــن إيــرادات املقاصــة التــي
تجمعهــا بالنيابــة عــن الســلطة الفلســطينية ،وهــذا املبلــغ يســاوي
قيمــة مــا تحولــه الحكومــة الفلســطينية مــن مســاعدات اجتامعيــة
ـح حجــم االقتطاعــات
لعائــات الشــهداء والجرحــى 9.وبذلــك تصبـ َ
حــوايل  650مليــون شــيكل ســنوياً ،وذلــك مبوجــب قانــون أقــ ّره
الربملــان اإلرسائيــي لحجــز أمــوال مــن إيــرادات املقاصــة تكافــئ
10
مخصصــات األرسى الفلســطينيني وعوائلهــم.

مخطط إرسائييل لضم أر ٍ
اض من الضفة الغربية

موازنة الطوارئ

يف  20نيســان  ،2020أعلنــت الحكومــة اإلرسائيليــة عــن عزميتهــا
طــرح مــروع قانــون لضــم غــور األردن واملســتوطنات اإلرسائيليــة
بالضفــة الغربيــة املحتلــة اعتبــارا ً مــن  1متــوز 3.مل يتــم طــرح
املــروع يف التاريــخ املحــدد ،ولكــن مل يصــدر أيضـاً أي إعالن رســمي
مــن الحكومــة اإلرسائيليــة يفيــد بالتخــي عــن الخطــة املذكــورة.

يف  17حزيـران  ،2020تقدمــت الســلطة الفلســطينية للجامعــة العربيــة
بطلــب رســمي لتفعيــل شــبكة األمــان العربيــة ،واق ـراض مبلــغ 100
مليــون دوالر شــهرياً ،يتــم ســدادها بعــد حــل أزمــة وقــف تحويــل
إيـرادات املقاصــة 11 .ولكــن حتــى اآلن ،مل تعلــن أي من الــدول العربية
12
رســمياً عــن تقديــم أي مســاعدات للســلطة الوطنيــة الفلســطينية.
كــا أن تصاعــد حــدة التوتــر الســيايس واإلقليمــي ،وبخاصــة بعــد
اإلعــان عــن اتفــاق تطبيــع العالقــات اإلرسائييل-اإلمــارايت ،قــد زاد مــن
حجــم التحديــات املاليــة التــي تواجــه الســلطة الفلســطينية.

ردا ً عــى الترصيحــات اإلرسائيليــة بخصــوص مخططــات الضــم،
أعلــن الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس يف  19أيــار 2020
وقــف جميــع أشــكال التنســيق األمنــي مــع إرسائيــل 4.وعقــب
هــذا اإلعــان ،ذكــر حســن الشــيخ ،رئيــس هيئــة الشــؤون املدنيــة
الفلســطينية ،أن الســلطة الوطنيــة الفلســطينية رفضــت قبــول
إي ـرادات املقاصــة لشــهر أيــار مــن إرسائيــل ،وأن الســلطة يف حـ ٍّـل
5
مــن جميــع االتفاقيــات والتفاهــات مــع حكومــة إرسائيــل.

تهديدات إرسائيلية لرواتب األرسى
يف  6أيــار  ،2020ذكــر حســن عبــد ربــه ،الناطــق باســم هيئــة شــؤون
األرسى واملحرريــن ،أن بعــض أرس األرسى واملحرريــن اشــتكوا مــن إغــاق
مفاجــئ لحســاباتهم املرصفيــة 6.وأكــدت الهيئــة أن بنكــن أردنيــن وآخــر
فلســطينياً قامــت بإغــاق حســابات ألرسى وأرس الشــهداء ،يف أعقــاب
تلقيهــا تحذيـرات مــن محــام إرسائيــي يف  20نيســان مــن مغبــة االســتمرار
يف دفــع رواتــب األرسى الفلســطينيني القابعــن يف الســجون اإلرسائيليــة.
وتــم تهديــد الســلطة الفلســطينية برفــع دعــاوى مدنيــة إرسائيليــة ضــد
7
البنــوك.
http://www.mas.ps/files/server/20200203154439-1.pdf
https://www.whitehouse.gov/peacetoprosperity/
https://bit.ly/2ULL3oj
https://nbcnews.to/2YGbKvQ
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=37R4Uca117299750238a37R4Uc
https://www.alhadath.ps/article/120052/
http://www.alquds.com/articles/1586248416063681700/

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

الدعم الدويل
اجتامع لجنة االرتباط الخاصة
عقــدت لجنــة االرتبــاط الخاصــة بتنســيق املســاعدات للشــعب الفلســطيني
( )AHLCاجتامعهــا يف  2حزيــران  2020عــر تقنيــة الفيديوكونفرنــس،
وذلــك لبحــث األوضــاع االقتصاديــة واإلنســانية يف فلســطني .ولجنــة
االرتبــاط الخاصــة هــي لجنــة مكونــة مــن  15عضــوا ً مــن الــدول الكــرى
املانحــة ،فيهــا ممثلــون عــن فلســطني وإرسائيــل ،تعمــل كآليــة لتنســيق
املســاعدات التنمويــة املقدمــة للشــعب الفلســطيني عــى املســتوى
13
السياســايت.
8. https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/5/9/%D8%A7%D9%84%D8%A8
%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D
8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86
%D9%88%D9%83-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%AF
9. https://www.jpost.com/Israel-News/Bennett-freezes-NIS-150-million		in-pay-for-slay-funds-612387
10. https://www.alhadath.ps/article/112019/
11. https://www.aa.com.tr/en/middle-east/palestine-seeks-100m-loanfrom-arab-league/1880887
12. https://felesteen.ps/post/69122/
13. https://bit.ly/32JvwKP
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برامج جديدة لدعم قطاع تكنولوجيا املعلومات بتمويل من
البنك الدويل
وافــق البنــك الــدويل يف  12حزيـران  2020عــى تقديــم منحــة بقيمة
 15مليــون دوالر لتعزيــز الفــرص االقتصاديــة املســتدامة للشــباب
الفلســطيني يف قطــاع تكنولوجيــا املعلومــات 14.ويهــدف مــروع
“التكنولوجيــا مــن أجــل الشــباب وفــرص العمــل” إىل مســاعدة
قطــاع تكنولوجيــا املعلومــات الفلســطيني عــى تنميــة قــدرات
الــركات ،وخلــق املزيــد مــن فــرص العمــل ذات الجــودة العاليــة.

مساعدات للقطاع الزراعي
يف الرابــع عــر مــن حزيــران  ،2020أعلــن وكيــل مســاعد وزيــر
الزراعــة أن هنالــك مســاعدات ستشــمل  150مزارعــاً مــن قطــاع
غــزة وتبلــغ هــذه املســاعدات يف مرحلتهــا األوىل  731ألــف دوالر،
15
وأكــد أن املســاعدات أتــت بتمويــل مــن االتحــاد األورويب.

أزمة أونروا املالية
يف  11ترشيــن الثــاين  ،2019أعلــن كريســتيان ســاوندرز ،القائــم

حــال أكمــل الشــباب الفلســطينيني تدريبهــم وحصلــوا عــى فرصــة
عمــل مــن خــال ســند األثــر اإلمنــايئ ،ســيقوم البنــك الــدويل بالدفــع
للمســتثمرين مــن خــال وزارة املاليــة الفلســطينية 20.ويف هــذا
اإلطــار ،تــم تخصيــص مبلــغ  1.8مليــون دوالر كاســتثامر خــاص
أويل مقــدم مــن أربعــة مســاهمني يف ســند األثــر اإلمنــايئ :صنــدوق
االســتثامر الفلســطيني ،البنــك األورويب إلعــادة اإلعــار والتنميــة،
بنــك التنميــة الهولنــدي ،اســتثمر فلســطني (.)Invest Palestine
يف املقابــل ،خصــص البنــك الــدويل (مــن خــال صنــدوق الضفــة
الغربيــة وقطــاع غــزة االئتــاين التابــع للبنــك الــدويل ،وصنــدوق
بنــاء الــدول والســام) مبلــغ  5ماليــن دوالر تدفــع مــن خــال وزارة
املاليــة بعــد تحقــق النتائــج املرجــوة.
ســندات األثــر اإلمنــايئ هــي أدوات اســتثامر قامئــة عــى األداء؛
تهــدف إىل متويــل برامــج تنمويــة بأمــوال مــن مســتثمرين مــن
القطــاع الخــاص ،الذيــن يســردون اســتثامراتهم مــن طــرف ثالــث
متــرع فقــط يف حــال تحققــت النتائــج ،التــي يتــم االتفــاق عليهــا
قبــل البــدء باملــروع ،ومــن ثــم يجــري قيــاس مــدى تحققهــا مــن
قبــل طــرف ثالــث مســتقل.

بأعــال املفــوض العــام لوكالــة األمــم املتحــدة إلغاثــة وتشــغيل تراجع اإلنتاج يف غزة

الالجئــن الفلســطينيني يف الــرق األدىن (األونــروا) ،أن الوكالــة
تواجــه أســوأ أزمــة ماليــة يف تاريخهــا 16.ويف  31كانــون الثــاين ،2020
أعلــن ســاوندرز ،أن الوكالــة ســتحتاج -كحــد أدىن -إىل  1.4مليــار
دوالر لتمويــل أنشــطتها وخدماتهــا األساســية يف العــام .2020

يف العــارش مــن كانــون الثــاين  ،2020أفــاد رئيــس اللجنــة الشــعبية
ملواجهــة الحصــار بــأن هنــاك تراجع ـاً يف متوســط اإلنتــاج الســنوي
يف مصانــع غــزة بـــ  20%مــن القــدرة اإلنتاجيــة الطبيعيــة .الرتاجــع
يعــود إىل أســباب عــدة ناتجــة عــن الحصــار ا ٍإلرسائيــي ،وإغــاق
21
جميــع معابــر القطــاع.

األسبوع العاملي لريادة األعامل– فلسطني

برنامج “إسناد”

بيئة األعامل
احتفلــت فلســطني باألســبوع العاملــي لريــادة األعــال للعام الســابع
عــى التــوايل ،الــذي عقــد هــذا العــام يف الفــرة بــن  18و 24مــن
ترشيــن الثــاين  2019تحــت شــعار التعليــم ودور تنميــة املهــارات يف
دعــم منــو الــركات الناشــئة 17.األســبوع العاملــي لريــادة األعــال
عبــارة عــن مبــادرة دوليــة تهــدف إىل تعريــف الشــباب مبفهــوم
18
ريــادة األعــال.

سندات األثر اإلمنايئ بهدف خلق فرص عمل
يف  5ترشيــن الثــاين  ،2019طــرح البنــك الــدويل أول ســند لألثــر
اإلمنــايئ يف فلســطني؛ بهــدف خلــق فــرص عمــل يف إطــار مــروع
“التمويــل مــن أجــل التوظيــف” ،والــذي يركــز عــى تطويــر
املهــارات وتوظيــف الشــباب وســد الفجــوة بــن الجنســن يف
فــرص التوظيــف 19.وتســتهدف ســندات األثــر اإلمنــايئ مجموعــة
تقديريــة تضــم نحــو  1500مســتفيد تــراوح أعامرهــم بــن 18
و 29عام ـاً (مبــا يف ذلــك مــا ال يقــل عــن  30%مــن النســاء) .ويف
14. https://bit.ly/3kSbLHw
15. https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=13fab743y335198019Y13fab743
16. https://bit.ly/2PfLllj
17. http://maannews.net/Content.aspx?id=1001866
18. http://maannews.net/Content.aspx?id=1001866
19. https://www.worldbank.org/en/news/feature/2019/11/11/rethinking-job-creation-for-palestinian-youth

يف الرابــع مــن أيــار  ،2020أعلــن صنــدوق االســتثامر الفلســطيني،
عــن إطــاق برنامــج “إســناد” بـــ 25مليــون دوالر لدعــم املنشــآت
الصغــرة ومتناهيــة الصغــر يف مواجهــة تداعيــات جائحــة “كورونــا”.
وجــاء هــذا الربنامــج ،بهــدف متكــن هــذه املنشــآت مــن الوصــول
22
إىل الســيولة املاليــة الالزمــة ملســاعدتها عــى االســتمرار يف عملهــا.

خدمات الدفع اإللكرتوين
يف  5أيــار  ،2020أصــدرت ســلطة النقــد الفلســطينية تعليــات عمل
الــركات املحليــة يف مجــال تقديــم خدمــات الدفــع اإللكــروين،
مثــل املحافــظ اإللكرتونيــة والبطاقــات مســبقة الدفــع 23.وتهــدف
هــذه التعليــات إىل تنظيــم العمــل يف مجــال خدمــات الدفــع
اإللكــروين يف فلســطني.
جــاء ذلــك بعــد ترخيــص أوىل رشكات خدمــات الدفــع اإللكــروين يف
24
فلســطني ،التــي بــدأت يف تفعيــل خدماتهــا.

20. https://bit.ly/2EaCeMq
21. http://www.alquds.com/articles/1578653397789103900/
22. https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=13db1130y333123888Y13db1130
23. https://bit.ly/2AGtmPX
24. https://www.aliqtisadi.ps/article/75024/
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بنك االستقالل للتنمية واالستثامر الحكومي

مــن خاللــه التصديــر مبــارشة إىل العــامل الخارجــي .يعتــر منــع
الفلســطينيني مــن تصديــر املنتجــات الزراعيــة إىل باقــي دول
العــامل خرق ـاً لبنــود بروتوكــول باريــس واتفاقــات منظمــة التجــارة
العامليــة ( 30.)WTOوقــد جــاء القــرار اإلرسائيــي ردا ً عــى منــع
الســلطة الوطنيــة الفلســطينية إدخــال املنتجــات اإلرسائيليــة إىل
الســوق الفلســطيني يف  5شــباط ،مبــا يف ذلــك الخــروات والفواكــه
31
والعصائــر وامليــاه املعدنيــة ،واملرشوبــات الغازيــة.

يف  1حزيـران  ،2020صــادق مجلــس الــوزراء الفلســطيني عــى مقــرح
إلنشــاء بنــك حكومــي إلدارة املــال العــام ومرصوفــات الحكومــة
وإيراداتهــا يف فلســطني ،ورفــع توصيتــه للرئيــس الفلســطيني محمــود
عبــاس لبــدء ذلــك 25.يتضمــن املقــرح إنشــاء مؤسســة ماليــة تقــدم
خدمــات مرصفيــة للجمهــور ،ومتنــح قروضـاً صغــرة ومتناهيــة الصغــر
لألفـراد والــركات .كــا رشــح مجلــس الــوزراء يف  20حزيـران مرصفيـاً
ليشــغل منصــب املديــر العــام للبنــك الــذي ســيتم إنشــاؤه قريب ـاً.
يف  20شــباط ،ذكــرت وســائل اإلعــام أن الحكومــة اإلرسائيليــة
والســلطة الوطنيــة الفلســطينية توصلــوا إىل اتفــاق إلنهــاء األزمــة
32
مبادرة لتحسني فرص الحصول عىل متويل
التجاريــة التــي احتــدت خــال الربــع األول مــن العــام .2020
يشــمل التفاهــم رفــع الحظــر عــى التجــارة املطبــق مــن قبــل
يف  3حزيــران ،أعلنــت املؤسســة األوروبيــة الفلســطينية لضــان الجانبــن ،وكذلــك الســاح باالســترياد املبــارش للعجــول مــن الخــارج
القــروض ،إطــاق مبــادرة جديــدة لتحســن فــرص الحصــول عــى وتصديــر البيــض الفلســطيني إىل إرسائيــل.
التمويــل للمنشــآت الصغــرة واملتوســطة الفلســطينية يف أعقــاب
األزمــة االقتصاديــة التــي
تســببها جائحــة كورونــا ،وتبلــغ قيمــة تراجع صادرات الحجر
26
املبــادرة  65مليــون شــيكل.
يف  12شــباط  ،2020كشــفت إدارة اتحــاد صناعــة الحجــر والرخــام
عــن تراجــع ملحــوظ يف مبيعاتهــا للســوقني الخارجيــة واملحليــة
إغراق السوق الفلسطيني باملنتجات الزراعية اإلرسائيلية
خــال العــام  ،2019مقارنــة مــع العــام الــذي ســبقه بســبب
يف  4حزيــران  ،2020أثــرت سياســة اإلغــراق اإلرسائيليــة ســلباً املنافســة الســعرية للرخــام املســتورد ،ويقــدر انخفــاض املبيعــات
33
عــى املنتــج الفلســطيني ،حيــث يتــم إغ ـراق الســوق الفلســطيني مبــا يقــارب .%20
مبخلفــات بيــوت التعبئــة اإلرسائيليــة ،وبطيــخ املســتوطنات ،وذلــك
يــؤدي إىل انخفــاض كبــر يف ســعر البطيــخ الفلســطيني ،ويلحــق جائحة كورونا
27
خســائر ماديــة مرتفعــة باملــزارع الفلســطيني.

صندوق “وقفة عز”

حوافز استثامرية لألغوار واملنطقة املسامة “ج”
يف  15حزيــران  ،2020صــادق مجلــس الــوزراء عــى حزمــة حوافــز
لغايــات تشــجيع االســتثامر يف منطقــة األغــوار واملنطقــة املســاة “ج”.
وتتوقــع هيئــة تشــجيع االســتثامر أن يتــم تســجيل نحــو  200مــروع
عــى األقــل خــال ثالثــة أعــوام ،مــا يســاهم يف خلــق  1400فرصــة
عمــل مبــارشة .وتشــمل الحوافــز تخفيضـاً رضيبيـاً بنســبة  %66ملــدة
28
خمســة أعــوام إضافيــة عــى الرشائــح املتاحــة أو القامئــة.

دعم القطاع الزراعي يف األغوار

يف  29حزيـران  ،2020أعلــن وزيــر الزراعــة ريــاض عطــاري ،ورئيــس

يف  6نيســان  ،2020عقــد مجلــس إدارة صنــدوق “وقفــة عــز”
اجتامعــه األول يف رام اللــه .وبــدأ املجلــس يف تعبئــة الدعــم
ملســاعدة الحكومــة يف جهودهــا ملكافحــة تأثــرات كوفيــد.19 -
ويهــدف الصنــدوق إىل جمــع التمويــل والتربعــات مــن القطــاع
الخــاص واملواطنــن األفــراد ،ســواء عــى املســتوى املحــي أو
بالخــارج ،وذلــك لدعــم جهــود وزاريت التنميــة االجتامعيــة والصحــة
وقطــاع الرعايــة الصحيــة كذلــك 34.وقــد جمــع الصنــدوق لغايــة 5
أيار-والــذي يهــدف لجمــع تربعــات بقرابــة  30مليــون دوالر17.7 -
35
مليــون دوالر.

ســلطة امليــاه مــازن غنيــم ،االنتهــاء مــن اآلليــات والخطــط الالزمــة خسائر رام الله والبرية

والخاصــة بدعــم القطــاع الزراعــي يف األغــوار ،وتخصيــص كميــات
29
ميــاه إضافيــة للقطــاع الزراعــي وقطــاع النخيــل بشــكل خــاص.

التجارة الدولية

يف الخامــس مــن أيــار  ،2020صــدرت دراســة تؤكــد أ ّن خســائر
املنشــآت يف محافظــة رام اللــه والبــرة جـراء جائحــة الكورونــا تقــدر
36
بـــ 40مليــون دوالر.

الخالفات التجارية الفلسطينية اإلرسائيلية
يف  9شــباط  ،2020أعلنــت الحكومــة اإلرسائيليــة يف خطــوة غــر
مســبوقة عــن حظرهــا تصديــر املنتجــات الزراعيــة الفلســطينية
(شــمل الق ـرار الفواكــه ،والخــروات ،والتمــور ،وزيــت الزيتــون)
عــر األردن ،وهــو املنفــذ الوحيــد الــذي تســتطيع الضفــة الغربيــة
http://www.palestinecabinet.gov.ps/portal/meeting/details/50376
https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=13ecd428y334287912Y13ecd428
http://www.alhayat-j.com/arch_page.php?nid=354661
http://www.alhayat-j.com/arch_page.php?nid=355156
\https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=13fddd62y335404386Y13fddd62

25.
26.
27.
28.
29.

30. https://www.timesofisrael.com/israel-blocks-palestinian-agricultural-export-in-escalating-trade-crisis/
31. http://english.wafa.ps/page.aspx?id=uCwp0va110502330312auCwp0v
32. https://www.timesofisrael.com/israel-palestinian-authority-appear-to-reach-arrangement-to-end-trade-war/
33. https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=139bf555y328987989Y139bf555
34. https://bit.ly/350Bl5I
35. https://www.waqfetizz.ps/ar
36. http://www.alhayat-j.com/arch_page.php?nid=353313
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خسائر قطاع السياحة

 117مليون دوالر للبنية التحتية لقطاع املياه يف قطاع غزة

يف  31أيــار  ،2020صــدرت دراســة تؤكــد أ ّن خســائر القطــاع
الســياحي اإلجامليــة خــال مــدة جائحــة كورونــا خــال الثالثــة
شــهور املاضيــة بـــحوايل  122مليــون دوالر 37.ويف  22مــن حزيـران،
صــدرت دراســة أخــرى تشــر إىل أن قطــاع الســياحة الفلســطيني
مــن أكــر القطاعــات االقتصاديــة تأث ـرا ً بفايــروس كورونــا ،حيــث
38
ســجل خســائر بأكــر مــن  %40مــن صــايف اإليــرادات.

أعلــن البنــك الــدويل يف  10شــباط  ،2020عــن تقديــم منحــة
بقيمــة  15مليــون دوالر لتنفيــذ بعــض مكونــات املرحلــة األوىل مــن
مــروع املحطــة املركزيــة لتحليــة ميــاه البحــر يف غــزة ()GCDP
42
واألعــال املرافقــة لهــا.

خسائر قطاع النقل
يف  24حزي ـران  ،2020تبــن أ ّن الخســائر املبــارشة لقطــاع النقــل يف
الضفــة الغربيــة تقــدر بنحــو  11مليــون دوالر أســبوعياً ،وأىت ذلــك
عــى أثــر التدابــر التــي منعــت كليـاً مركبــات النقــل العــام للــركاب
مــن التنقــل بــن املحافظــات وبــن مراكــز املــدن والبلــدات والقــرى
39
التابعــة لهــا ،كإجـراء احـرازي ملنــع تفــي فايــروس كورونــا.

البنية التحتية
أزمة ديون رشكة كهرباء القدس
أعلــن رئيــس الــوزراء الفلســطيني د .محمــد اشــتية يف  29كانــون
األول  2019عــن التوصــل لحــل ألزمــة ديــون رشكــة كهربــاء
محافظــة القــدس ( .)JDECOجــاء ذلــك بعــد تقديــم قــرض
مشــرك مــن مجموعــة مــن البنــوك املحليــة للرشكــة بقيمــة 670
مليــون شــيكل .يف ظــل التطــورات األخــرة ،ذكــر هشــام العمــري،
مديــر عــام الرشكــة ،أن القــرض البنــي ،الــذي ستســدده الرشكــة
خــال ســبع ســنوات ،سيســتخدم لســداد التزامــات الرشكــة تجــاه
رشكــة الكهربــاء القطريــة اإلرسائيليــة ،وللحيلولــة دون قيــام الرشكــة
اإلرسائيليــة بقطــع التيــار الكهربــايئ يف مناطــق امتيــاز الرشكــة
40
الفلســطينية.

يعــد مــروع املحطــة أكــر مــروع بنيــة تحتيــة يف قطــاع غــزة
نفــذ حتــى اآلن ،ويهــدف ملعالجــة أزمــة امليــاه يف القطــاع الواقــع
تحــت الحصــار ،وبســعة إنتاجيــة تصــل إىل  55مليــون مــر مكعــب/
الســنة مــن امليــاه املحـ ّـاة بحلــول العــام  2023ليصل إىل إنتــاج 110
43
ماليــن مــر مكعب/الســنة خــال املرحلــة الثانيــة مــن املــروع.
أطلــق املــروع يف آذار  ،2018بالتنســيق بــن مؤسســات دوليــة
وســلطة امليــاه الفلســطينية ( 44.)PWAويف شــهر نيســان ،2019
تلقــى املــروع تعهــدات إجامليــة بقيمــة  456مليــون يــورو مــن
45
املانحــن مــن إجــايل التكلفــة املقــدرة بـــ  562.3مليــون يــورو.
ويف  11حزيـران ،أعلــن البنــك الــدويل عــن تقديــم منحــة بقيمــة 10
ماليــن دوالر لتمويــل تشــغيل وصيانــة محطــة شــال غــزة ملعالجــة
ميــاه الــرف الصحــي ملــدة أربــع ســنوات ،وتهيئــة الظــروف
46
الالزمــة لتوفــر خدمــات مســتدامة ملعالجــة ميــاه الــرف.

خسائر بسبب الرسقات والتعديات
يف  18أيــار  ،2020صــدر بيــان عــن ســلطة امليــاه ،أكــد أن الرسقــات
والتعديــات عــى شــبكات وخطــوط امليــاه ،تــؤدي إىل فقــدان أكــر
مــن  6ماليــن مــر مكعــب مــن امليــاه ،وخســائر ماليــة بقيمــة 22
47
مليــون شــيكل ســنوياً.

واردات الطاقة من األردن
يف  15كانــون الثــاين  ،2020وقعــت رشكــة كهربــاء محافظــة
القــدس ( )JDECOاتفاق ـاً مــع رشكــة الكهربــاء الوطنيــة األردنيــة
( )NEPCOلرفــع قــدرة تزويــد الكهربــاء مــن األردن إىل فلســطني
مــن مســتواه الحــايل والبالــغ  26ميغــاواط ( %3.5مــن إجــايل
االســتهالك) إىل  80ميغــاواط ( %10.7مــن إجــايل االســتهالك).
ووفق ـاً ملصــادر فلســطينية ،ســيتم رفــع القــدرة الكهربائيــة خــال
ســبعة شــهور بعــد إنشــاء محطــة تحويــل الكهربــاء يف منطقــة
الرامــة يف األردن بقــدرة  132/33كيلــو فولــت ،وســتتكفل رشكــة
41
كهربــاء القــدس بتكاليــف بنــاء املحطــة.

http://www.alhayat-j.com/arch_page.php?nid=354515
http://www.alhayat-j.com/arch_page.php?nid=350057
https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=13fabafay335198970Y13fabafa
https://bit.ly/39YllTT
https://bit.ly/2NKxthL & https://bit.ly/2NiO2Ro

37.
38.
39.
40.
41.

42. https://bit.ly/3aF2nkv
43. https://www.eib.org/attachments/country/bringing_water_to_gaza_en.pdf
 -44املفوضيــة األوروبيــة والبنــك االســتثامري األورويب واالتحــاد مــن أجــل املتوســط وبنــك
التنميــة اإلســامي والبنــك الــدويلhttps://bit.ly/2Iyaof3 :
45. https://bit.ly/38A7gKq
46. https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=13f28460y334660704Y13f28460
47. http://www.alhayat-j.com/arch_page.php?nid=354138
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املؤرشات االقتصادية الرئيسية يف فلسطني 2020 - 2015
املؤرش

2015

2016

2017

2019

2018

السكان (ألف نسمة)

2020
2019
الربع الثاين الربع الثالث الربع الرابع الربع األول الربع الثاين

فلسطني
الضفة الغربية
قطاع غزة

4,530.4
2,750.0
1,780.4

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

4,961.3
2,978.5
1,982.8

4,992.2
0 .2,995
1,997.2

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

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

928.9
44.0
23.0
16.6
34.8

939.6
43.8
23.9
17.5
35.4

948.7
44.0
25.7
18.4
38.3

956.3
43.5
26.2
17.3
43.1

1,010
44.3
25.3
14.6
45.1

998.1
44.2
26.0
15.0
46.7

1,025.3
44.2
24.6
13.3
45.1

1,009.8 1,044.30
43.1
44.4
25.0
24.0
14.2
13.7
45.5
42.7

888.7
38.5
26.6
14.8
49.1

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

13,972.4
12,348.3
3,494.5
3,505.4
2,244.3
7,645.5

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

3,876.6 15,764.4 15,616.2 15,426.9
3,503.3 14,135.4 13,570.1 13,420.3
758.5 3,115.3 3,318.9 3,093.6
1,052.6 4,198.7 4,260.3 4,166.9
641.1 2,623.8 2,578.7 2,515.6
2,099.1 8,368.4 8,256.8 7,901.5

3,915.3
3,528.3
789.0
1,054.1
635.4
2,113.9

4,016.4
3,546.3
818.7
1,056.4
706.2
2,052.3

3,820.4
3,456.2
702.0
934.2
538.1
1,843.9

-

باألسعار الجارية
باألسعار الثابتة (أسعار )2015

3,534.40 3,277.90
3,489.80 3,277.90

894.5
830.1

914.8
832.9

938.6
848.8

887.0
802.0

-

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

()5,400.9
1,712.2
1,749.4
()1,939.1

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

3.88
5.48
1.43

3.84
5.42
()0.22

الناتج املحيل للفرد (دوالر)

3,640.10 3,562.30 3,620.50
3,364.50 3,417.70 3,463.10
ميزان املدفوعات (مليون دوالر)
()1,478.9( )1,556.5( )1,696.2( )1,637.7( )6,500.7( )6,425.7( )5,967.4
684.6
685.1
770.0
630.8 2,658.0 2,786.2 2,129.0
445.6
458.8
538.9
478.4 2,009.2 1,499.1 1,708.7
()348.7( )412.6( )387.3( )528.5( )1,833.5( )2,140.4( )2,129.7
أسعار الرصف والتضخم4
3.514
3.496
3.492
3.529
3.592
3.56
3.59
3.6
4.943
4.931
4.926
4.977
5.066
5.03
5.07
5.08
()1.20( )0.39( )0.27
0.33
1.54
1.58
()0.19
0.21

املالية العامة (عىل األساس النقدي ،مليون دوالر)

صايف اإليرادات املحلية (مبا فيها املقاصة) 2,890.2
3,424.3
النفقات الجارية
176.7
النفقات التطويرية
()710.8
فائض/عجز املوازنة الكيل (قبل املنح)
796.8
إجاميل املنح واملساعدات
88.2
فائض /عجز املوازنة الكيل (بعد املنح)
2,537.2
الدين العام الحكومي

3,551.0
3,659.3
216.5
()324.8
766.3
442.1
2,483.8

3,656.5
3,791.4
255.3
()390.2
720.4
329.6
2,543.2

3,462.9
3,653.8
276.9
()467.8
664.8
198.7
2,369.6

3,290.6
3,660.1
200.0
()569.5
492.1
()104.4
2,795.0

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

12,602.3
1,461.7
9,654.6
5,824.7

14,196.4
1,682.4
10,604.6
6,871.9

15,850.2
1,892.7
11,982.5
8,026.0

16,125.0
1,912.0
12,227.3
8,432.3

17,825.5 17,303.5 16,690.1 17,825.5
1,985.2 1,942.4 1,956.0 1,985.2
13,384.7 13,025.5 12,591.4 13,384.7
9,039.1 8,947.9 8,941.6 9,039.1

17,710.0
1,996.9
13,303.8
9,249.9

18,248.1
1,994.6
13,738.7
9,652.7

موجودات /مطلوبات املصارف
حقوق امللكية
ودائع الجمهور
التسهيالت االئتامنية

القطاع املرصيف (مليون دوالر)

332.8
694.0
44.0
()405.2
129.5
()275.7
2,637.1

1,070.7
858.6
46.6
165.5
177.1
342.6
2,914.8

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  .2018-2004لذا 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.
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