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أبرز التغريات ما بني الربعني األول والثاين من العام 2020:

الناتــج املحــي اإلجــاميل يف الربــع األول: شــهد الناتــج املحــي اإلجــايل يف الربــع   •
األول 2020 باألســعار الثابتــة تراجعــاً مبعــدل 4.9%، ومبعــدل 3.4% مقارنــة مــع 
الربــع الســابق واملناظــر عــى الرتتيــب، ليصــل إىل نحــو 3.8 مليــار دوالر. تحقــق 
ــو  ــة بنح ــة الغربي ــاش يف الضف ــة انك ــن نتيج ــن املتالحق ــن الربع ــع ب الرتاج
4.6% وبنحــو 6.1% يف قطــاع غــزة. قــد أّدى الرتاجــع يف الناتــج املحــي يف الربــع 
ــص  ــكان، إىل تقلي ــي يف الس ــو الطبيع ــب النم ــام 2020، إىل جان ــن الع األول م
حّصــة الفــرد مــن الناتــج املحــي بنحــو 5.5% )5.2% يف الضفــة الغربيــة و%6.8 
يف قطــاع غــزة( مقارنــة بالربــع األخــر مــن العــام 2019 لتصــل إىل 802 دوالر.

ــأداء  ــة ل ــرات األولي ــر التقدي ــاين: تش ــع الث ــاميل يف الرب ــي اإلج ــج املح النات  •
القطاعــي املتاحــة مــن قبــل الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني إىل أّن 
ــة  ــاين 2020 مقارن ــع الث ــاً يف الرب ــجلت تراجع ــة س ــطة االقتصادي ــة األنش غالبي
مــع الربــع الســابق، باســتثناء كل مــن قطــاع اإلدارة العامــة والدفــاع، وقطــاع 
ــة  ــات اإلنتاجي ــر القطاع ــن أك ــاءات م ــاع اإلنش ــد قط ــن. ويع ــة والتأم املالي
ــاين  ــع الث ــة للقطــاع يف الرب ــة املضاف ــاء إذ انخفضــت القيم ــراً بانتشــار الوب تأث
ــاله قطــاع التجــارة  ــع الســابق.  ت ــة بالرب ــام 2020 بنســبة 37%مقارن ــن الع م
بانخفــاض نســبته 28.5%، وقطــاع النقــل والتخزيــن بنحــو 26.8%.  كــا 
تراجعــت القيمــة املضافــة لقطــاع الخدمــات بنحــو 20.5% مقارنــة مــع الربــع 

ــابق. الس
التشــغيل والبطالــة: ارتفــع معــدل البطالــة يف فلســطن بنحــو 1.6 نقطــة مئويــة   •
بــن الربعــن الثــاين واألول 2020 ووصــل إىل 26.6% )14.8% يف الضفــة و%49.1 
ــاً  ــي يف فلســطن 120.6 شــيكل، موزع ــغ متوســط األجــر اليوم يف القطــاع(. بل
بــن 120.2 للعاملــن يف الضفــة، 59.3 للعاملــن يف القطــاع و254.6 للعاملــن يف 
ارسائيــل واملســتعمرات. كــا وصلــت نســبة املســتخدمن بأجــر يقــل عــن الحــد 
األدىن لأجــور يف القطــاع الخــاص إىل 34% )25.1% بــن اإلنــاث، و35.4% بــن 

الذكــور(.
املاليــة العامــة: انخفــض صــايف اإليــرادات العامــة واملنــح بنحــو 34% يف الربــع   •
الثــاين 2020 مقارنــة بالربــع الســابق ليصــل اىل 2.4 مليــار شــيكل نتيجــة 
انخفــاض إيــرادات املقاصــة بنســبة 47%، وانخفــاض إيــرادات الجبايــة املحليــة 
بنســبة 54%، باملقابــل ارتفعــت املنــح واملســاعدات الخارجيــة بشــكل ملحــوظ 
ــات  ــهدت النفق ــرى، ش ــة أخ ــن جه ــرتة. م ــس الف ــالل نف ــبة 149%، خ وبنس
العامــة انخفاضــا بنســبة 46% لتبلــغ حــوايل 1.6 مليــار شــيكل. وصلــت 
املتأخــرات املرتتبــة عــى الحكومــة خــالل هــذا الربــع إىل 2 مليــار شــيكل، كــا 
ارتفــع الديــن العــام الحكومــي بنحــو 3% مقارنــة بالربــع الســابق ليبلــغ نحــو 

ــيكل.  ــار ش 10.6 ملي
القطــاع املــريف: ارتفعــت التســهيالت االئتانيــة يف الربــع الثــاين 2020 بنحــو   •
4% مقارنــة بالربــع الســابق لتصــل إىل نحــو 9.7 مليــار دوالر، 18% منهــا 
للقطــاع العــام. كــا منــت الودائــع بنســبة 3% مقارنــة بالربــع الســابق لتصــل 
إىل 14.9 مليــار دوالر. قــد بلغــت أربــاح املصــارف يف هــذا الربــع 13.1 مليــون 

ــع الســابق.  ــاح يف الرب ــن األرب ــل بنحــو 66% م دوالر، وهــذا أق
بورصــة فلســطني: بلغــت القيمــة الســوقية ألســهم الــركات املدرجــة يف بورصــة   •
فلســطن 3.4 مليــار دوالر نهايــة الربــع الثــاين 2020 منخفضــًة مبــا نســبته %4 
ــد حاجــز 470.8 نقطــة  ــع الســابق. أغلــق مــؤرش القــدس عن ــة مــع الرب مقارن

بانخفــاض قــدره 6% مقارنــة مــع الربــع الســابق.

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

يرفنــي أن أقــدم )للمــرة األوىل شــخصياً( لجمهــور “املراقــب االقتصــادي” هــذا العــدد املــزدوج عــن الربــع األول والثــاين مــن العــام 2020. صــدر 
العــدد األول مــن املراقــب االقتصــادي يف العــام 1997، أي منــذ 22 ســنة، ومل يتوقــف مــذ ذاك الوقــت عــن الصــدور يف صيــغ مختلفــة )ســنوية ثــم 
ربعيــة( وتحــت عناويــن مختلفــة )اقتصــادي و/أو اجتاعــي(. وهــو مــا نعتــره دليــالً عــى حيويــة واســتجابة املراقــب للظــروف املحيطــة، وتقدمــه 
وإضافتــه العلميــة املتواصلــة. اليــوم، يف ســنته الـــ 23، يطــل املراقــب الربعــي يف صيغــة محدثــة، متاشــياً مــع تطــورات املرحلــة الراهنــة وتعاقــب 
أجيــال مــن الكفــاءات البحثيــة القديــرة والشــابة، متمنيــاً ان تســاهم الصيغــة الجديــدة للمراقــب بتعميــم الفائــدة عــى قاعــدة أوســع مــن القــراء.

يصــدر املراقــب يف ظــروف اقتصاديــة واجتاعيــة وسياســية عصيبــة، أولهــا أخطــار االســتعار االســتيطاين االرسائيــي املتصاعــدة وآخرهــا انتشــار 
ــك عــى اســتدامة  ــط، وكذل ــاة والعمــل والتخطي ــة مناحــي الحي ــع العــام 2020 عــى كاف ــذ ربي ــا من ــي تلقــي بظالله ــد19-، والت جائحــة كوفي
املؤسســات العامــة والخاصــة واألهليــة، ليــس فقــط عــى الصعيــد املــايل، بــل ايضــاً 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 املســلات، مثــل 
أهميــة الصحــة الجيــدة، أو األمــان الوظيفــي، أو قيمــة الوظائــف والعمــل نفســه، أو حريــة الســفر والســياحة، واالســتهالك الظاهــر، وكذلــك 
رضورة الحايــة والعدالــة االجتاعيــة. هــذا ناهيــك عــن التحــول الكبــر يف الفكــر والسياســات االقتصاديــة عامليــاً، فيــا يتعلــق بــدور الحكومــات 

يف تأمــن الصحــة والرعايــة االجتاعيــة وحايــة الوظائــف وغرهــا مــن املســائل التــي لطاملــا تجادلــت التيــارات العلميــة حولهــا.

مل يســلم املعهــد خــالل 2020 مــن تأثــرات هــذه األزمــة، بــل واجــه تحدياتهــا مــن خــالل االنخــراط علميــاً ووظيفيــاً وإداريــاً يف جهــوده الخاصــة 
ــة  ــة الكلي ــار االقتصادي ــة لآلث ــراءة أولي ــدم ق ــار، ق ــر يف شــهر أي ــا عــدد خــاص مــن املراقــب االقتصــادي ن “لالســتجابة والتعــايف”، كان باكورته
والقطاعيــة املتوقعــة وكذلــك التحــوالت املحتملــة يف املشــهد االجتاعــي الفلســطيني جــراء الرتاجــع االقتصــادي الكبــر. كــا عقــد املعهــد عــددا 
مــن جلســات الطاولــة املســتديرة، خصصــت ملناقشــة املوضــوع وتداعياتــه السياســاتية، مــن بــن مجمــل املوضوعــات االقتصاديــة الشــائكة التــي 

تواجــه فلســطن، وبــارش يف عــدد مــن املشــاريع البحثيــة املعمقــة حــول مختلــف األبعــاد االقتصاديــة واالجتاعيــة ألزمــات 2020. 

فيــا يتعلــق باملراقــب االقتصــادي، قــام املعهــد منــذ ظهــور األزمــة االقتصاديــة الراهنــة، مبراجعــة داخليــة وتشــاورية مــع املؤسســات الثــالث 
الريكــة، حــول مضمونــه البحثــي، وتغطيتــه القطاعيــة ومنهــج صياغتــه، آخذيــن بعــن االعتبــار التحــوالت الكــرى الجاريــة وأيضــاً تطــورات 
املشــهد االقتصــادي الســيايس منــذ تبنــي الصيغــة الربعيــة للمراقــب يف 2005 وتجديــد تصميمــه يف 2016. ســيجد 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 خــالل القســم األول املســتحدث )االقتصــاد الحقيقــي( الــذي ينظــر إىل االقتصــاد 
مــن منظــور القطاعــات املنتجــة الرئيســية وأبــرز جوانــب البنيــة التحتيــة املرافقــة لهــا. كذلــك تــم اســتحداث قســم ثابــت جديــد حــول التنميــة 
االجتاعيــة، يركــز عــى الفقــر والتهميــش وتحديــات التحــوالت االجتاعيــة تحــت االحتــالل. باإلضافــة لقســم جديــد يلخــص بعــض اإلصــدارات 
الالفتــة يف االقتصــاد الفلســطيني والعاملــي خــالل الفــرتة التــي يغطيهــا العــدد، أضيــف ملحــق بعنــوان “أبــرز األحــداث االقتصاديــة الربعيــة” 
لتوثيــق الســياق السياســايت وامليــداين للرصــد االحصــايئ املنهجــي يف األقســام الرئيســية. اقتضــت الظــروف الطارئــة اصــدار املراقــب االقتصــادي 
ألول ربعــن لعــام 2020 يف عــدد مــزدوج، وعــى ضــوء التطــورات القادمــة قــد يتكــرر ذلــك للربعــن الثالــث والرابــع مــن هــذه الســنة االنتقاليــة 

يف حيــاة املراقــب االقتصــادي.  

اخــراً وليــس آخــراً، شــارك يف إنجــاز الصيغــة املحدثــة مــن املراقــب تشــكيلة جديدة-قدميــة مــن الباحثــن واملحرريــن، الحقــاً لتــويل د. نعــان 
كنفــاين منــذ عــام 2012 املهمــة الشــاقة برئاســة تحريــر 32 عــددا ربعيــا مــن هــذه الدوريــة الفلســطينية املميــزة، وهنــا نســجل تقديــر املعهــد 
ــطينية  ــورات الفلس ــر املنش ــن أك ــايل ب ــه الح ــادي اىل موقع ــب االقتص ــال املراق ــبقوه، يف إيص ــن س ــزة، وم ــة املمي ــهاماته البحثي ــوده وإس لجه
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 مشــرتكة، مــا يفيــده ويســاهم يف تقدمــه اىل االمــام.      

رجا الخالدي           
املدير العام           

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

1-1 اإلنتاج واإلنفاق1 

ــواع  ــة أن ــة لكاف ــة النقدي ــايل، أو القيم ــي اإلج ــج املح ــهد النات ش
البضائــع والخدمــات التــي يتــم إنتاجهــا محليــاً، انخفاضــاً يف الربــع 
األول مــن العــام 2020 بنحــو 4.9% مقارنــة مــع الربــع األخــر مــن 
ــعار  ــاً باألس ــون دوالر )مقاس ــل إىل 3,820.4 ملي ــام 2019، ليص الع
الثابتــة للعــام 2015(، وذلــك حســب اإلحصــاءات األوليــة الصــادرة 
ــزي لإلحصــاء الفلســطيني )انظــر الشــكل 1-1(.   ــاز املرك عــن الجه
ــبة 4.6% يف  ــاش بنس ــة االنك ــاض نتيج ــذا االنخف ــدث ه ــد ح وق
الضفــة الغربيــة، و6.1% يف قطــاع غــزة.  أمــا باملقارنــة مــع الربــع 
املناظــر مــن العــام الســابق )الربــع األول 2019( فقــد شــهد الناتــج 
املحــي انخفاضــاً بنحــو 3.4%.  ومــن املتوقــع اســتمرار الرتاجــع يف 
ــة مــن الركــود االقتصــادي يف  الناتــج املحــي اإلجــايل وظهــور حال
الربــع الثــاين 2020 بســبب توســيع نطــاق التدابــر الحتــواء جائحــة 
ــه،  ــي تلت ــهر الت ــان، واألش ــا )COVID-19( يف نيس ــروس كورون ف
وتجــدد األزمــة املاليــة للســلطة الوطنيــة الفلســطينية يف حزيــران.

ــة  ــهر الثالث ــبة 2.6% يف األش ــايل بنس ــي اإلج ــج املح ــع النات ارتف
األخــرة مــن العــام 2019 مقارنــة بالربــع الســابق بســبب املســاهمة 
يف  امللحــوظ  والتحســن   ،)%1.1( املحــي  لالســتهالك  اإليجابيــة 
التجــارة الخارجيــة، الــذي يعــود إىل االرتفــاع الكبــر يف الصــادرات 
ــدم  ــن ع ــم م ــى الرغ ــواردات )2.9%(.  وع ــاض ال )11.1%( وانخف
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 
ــة عــدم اليقــن السياســية واالقتصاديــة  ــواردات، فيتمثــل بحال يف ال
ــا  ــت منه ــي عان ــة املقاصــة الت ــام 2019، وأزم ــي ســادت يف الع الت
الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، والتــي أدت إىل رصف أنصــاف 
ــث،  ــاين والثال ــن الث ــالل الربع ــام خ ــاع الع ــي القط ــب موظف روات
وبالتــايل تراجــع االســتهالك وتكتــل املخــزون.  أمــا يف الربــع األخــر، 
ــة  ــتحقات املؤجل ــل املس ــن رصف كام ــج ع ــتهالك نت ــن االس فتحس
ملوظفــي القطــاع العــام بعــد اتفــاق الســلطة الوطنيــة الفلســطينية 
مــع الجانــب اإلرسائيــي الــذي تــم مبوجبــه تحويــل جــزء كبــر مــن 
إيــرادات املقاصــة املحتجــزة.  ويالحــظ أيضــاً يف الربــع األخــر مــن 
ــع األنشــطة  ــة لجمي ــة املضاف ــات القيم ــاع أو ثب ــام 2019، ارتف الع

ــية. ــة الرئيس االقتصادي

ــايب  ــن اإليج ــذا التحس ــس ه ــد- 19 عك ــروس كوفي ــار ف ــن انتش ولك
يف الربــع األخــر مــن العــام 2019، وأدى إىل تأثــر ســلبي شــديد عــى 
النشــاط االقتصــادي منــذ نهايــة شــباط مــن العــام 2020.  فاالنخفــاض 
ــا  ــع األول 2020، ك ــبة 4.9% يف الرب ــايل بنس ــي اإلج ــج املح يف النات
ــات الصــادرة عــن الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني،  تشــر البيان
ناتــج، بشــكل أســايس، عــن الرتاجع الحــاد يف الطلــب واإلنتــاج، وبخاصة 
اســتهالك األرس )-2.6%(، واإلنفــاق الحكومــي )-14.3%( وإجــايل 
االســتثار )-11.6%( )انظــر الشــكل 1-2(.  أمــا بالنســبة للتجــارة 
معظــم اإلحصــاءات الــواردة يف هــذا القســم مــن الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، باألخــص   -1

إحصــاءات الحســابات القوميــة الربعيــة.  تتــم اإلشــارة للمصــادر األخــرى حيثــا تســتخدم.
ــل  ــز التحلي ــاين للعــام 2020 بشــكل رســمي، ترك ــع الث نظــراً لعــدم نــر إحصــاءات الرب  
عــى بيانــات الربــع األول للعــام 2020، مــع تخصيــص قســم فرعــي خــاص لعــرض أبــرز 
تطــورات األنشــطة االقتصاديــة للربــع الثــاين مــن العــام 2020، باالعتــاد عــى بيانــات غــر 

ــل. ــح والتعدي ــايل هــي عرضــة للتنقي منشــورة، بالت

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

ــور،  ــع املذك ــالل الرب ــة خ ــاهمتها إيجابي ــت مس ــد كان ــة، فق الخارجي
بســبب انخفــاض قيمــة الــواردات )208.4 مليــون دوالر( بشــكل أكــر 

ــون دوالر(. ــادرات )168.1 ملي ــة الص ــاض يف قيم ــن االنخف م

ــة  ــام 2020 انخفاضــاً يف القيمــة املضاف ــن الع ــع األول م شــهد الرب
ــع األخــر مــن العــام  ــة بالرب ــع القطاعــات الرئيســية مقارن يف جمي
2019، وبخاصــة 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 أّن الناتــج املحــي اإلجــايل ســوف 
يرتاجــع يف الربــع الثــاين مــن العــام 2020، ومــن املتوقــع أن يفــوق 
ــة يف  ــطة االقتصادي ــع األنش ــة لرتاج ــع األول، نتيج ــع يف الرب الرتاج

شكل 1-2: اإلنفاق الربعي عىل الناتج املحي اإلجاميل لألعوام 
2020-2016 باألسعار الثابتة )سنة األساس 2015(

املصــدر: الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني 2020، إحصــاءات الحســابات القوميــة 

الربعيــة، 2000-2020.  رام الله-فلســطن.

املصــدر: الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني 2020، إحصــاءات الحســابات القوميــة 

الربعيــة، 2000-2020.  رام الله-فلســطن.
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التكوین الرأسمالي اإلجمالي  الصادرات 
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الربــع الثــاين بشــدة أكــر مــن الربــع األول، بســبب انتشــار الجائحــة 
واإلجــراءات االحرتازيــة التــي اتخذتهــا الحكومــة الفلســطينية للحــد 
مــن انتشــارها، والتــي شــملت إغــالق جميــع األنشــطة االقتصاديــة 
“غــر األساســية والرضوريــة” مــن منتصــف شــهر آذار حتــى بدايــة 
ــن  ــوايل 40% م ــل ح ــي متث ــان؛ والت ــهر نيس ــن ش ــر م ــث األخ الثل

إجــايل القيمــة املضافــة مــن جميــع األنشــطة.2

وحســب أحــدث املــؤرشات الدوريــة مثــل مــؤرش ســلطة النقــد 
لإلنتــاج  العــام  القيــايس  والرقــم  األعــال،  لــدورة  الفلســطينية 
جميــع  يف  مســتوياته  أدىن  االقتصــادي  النشــاط  بلــغ  الصناعــي، 
القطاعــات الرئيســية يف نيســان، وأظهــر بــوادر تحســن مــن شــهر أيــار 
فصاعــداً بالتزامــن مــع التخفيــف التدريجــي إلجــراءات تعليــق اإلنتاج 
)اإلغــالق( وحلــول شــهر رمضــان املبــارك الــذي تنشــط فيــه الحركــة 
التجاريــة بشــكل ملحــوظ.  ولكــن ال يــزال مــؤرش ســلطة النقــد 
لــدورة األعــال متأثــراً باالنخفــاض يف بدايــة الربــع األول، وعليــه بقــي 
يف املنطقــة الســالبة )انظــر الشــكل 1-3( وزاد تقلصــاً يف الربــع الثــاين 
ــع األول. ــة أضعــاف مســتواه املنخفــض أصــالً يف الرب بأكــر مــن ثالث

ــاق  ــع أن يســتمر إنف ــن املتوق ــاب اإلحصــاءات الرســمية، م ويف غي
ــواء  ــراءات احت ــبب إج ــان بس ــن نيس ــاراً م األرس يف الرتاجــع اعتب
ــبب  ــار بس ــهر أي ــن يف ش ــض التحس ــر بع ــد يظه ــن ق ــاء، ولك الوب
ــذي حصــل  ــف التدريجــي ال ــد الفطــر والتخفي شــهر رمضــان وعي
إلجــراءات اإلغــالق.  يف املجمــل، تشــر املــؤرشات الدوريــة إىل 
انخفــاض االســتهالك أيضــاً يف الربــع الثــاين، وبخاصــة لبعــض أنــواع 
الخدمــات والســلع املعمــرة.  فعــى ســبيل املثــال، تعافــت عمليــات 
ــا إىل  ــد انخفاضه ــار، بع ــاً يف أي ــدة جزئي ــيارات الجدي ــجيل الس تس
ــا  ــف م ــن نص ــل م ــزال أق ــا ال ت ــان، ولكنه ــاً يف نيس ــر تقريب الصف
كانــت عليــه قبــل انتشــار الجائحــة وإجــراءات اإلغــالق التــي 

ــكل 4-1(. ــر الش ــا )انظ رافقته

تجــدر اإلشــارة إىل أن االنكــاش يف الدخــل املتــاح، وعــدم اليقــن، 
والتوجــه نحــو االّدخــار الوقــايئ، ميكــن أن يثبــط االســتهالك لبقيــة 
ــلطة  ــة للس ــة املالي ــدد األزم ــع تج ــق م ــذي يرتاف ــر ال ــام، األم الع
ــران، والعــودة إىل رصف  ــة شــهر حزي ــة الفلســطينية يف نهاي الوطني
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.

انخفــض االســتثار بنســبة 11.6% يف الربــع األول مــن العــام 2020 
مقارنــة بالربــع الســابق، وذلــك نتيجــة لالنخفــاض يف تكويــن رأس 
ــاين بنســبة 4.8% يف غــر  ــاين بنســبة 15.9%، ولغــر املب املــال للمب
املبــاين، وللمخــزون بنســبة 4.7%.  ويبــدو أن التوقعــات للربــع 
ــة  ــرات األولي ــر التقدي ــث تظه ــاً، حي ــر إحباط ــتكون أك ــاين س الث
للجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني انخفاضــاً بنســبة 16.7% يف 
ــاض  ــه انخف ــام 2020، يلي ــن الع ــع األول م ــاء يف الرب ــص البن تراخي

ــاين.3 ــع الث ــبة 45.0% يف الرب بنس

حّصة الفرد من الناتج املحي

ــام 2020، إىل  ــن الع ــع األول م ــي يف الرب ــج املح ــع النات أّدى تراج
جانــب النمــو الطبيعــي يف الســكان، إىل تقليــص حّصــة الفــرد مــن 

2-  قيمة تقديرية وليست دقيقة.
الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني 2020، إحصاءات رخص األبنية.  -3

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

ــدورة  ــطينية ل ــد الفلس ــلطة النق ــؤرش س ــطينية )2020(، م ــد الفلس ــلطة النق ــدر: س املص
األعــال، آب 2020.

شكل 1-4: أعداد السيارات الجديدة واملستعملة املسجلة ألول 
مرة يف الضفة الغربية حسب الربع للفرتة 2020-2019

املصدر: ووزارة املالية 2020، دائرة الجارك واملكوس، بيانات غر منشورة.

ــة و6.8% يف  ــة الغربي ــو 5.5% )5.2% يف الضف ــي بنح ــج املح النات
قطــاع غــزة( مقارنــة بالربــع األخــر مــن العــام 2019 لتصــل إىل 802 
دوالر.  أمــا بــن الربعــن املناظريــن، فلقــد انخفضــت حّصــة الفــرد 
مــن الناتــج املحــي بنحــو 5.9% )5.1% يف الضفــة الغربيــة، و%9.4 
يف قطــاع غــزة(، وهــذا أقــل مســتوى وصلــت لــه حّصــة الفــرد مــن 

الناتــج املحــي منــذ الربــع الثالــث 2014.

اآلثار االقتصادية املتوقعة لجائحة كورونا

يف نهايــة شــهر نيســان 2020، توقــع الجهــاز املركــزي لإلحصــاء 
الفلســطيني أن تتســبب جائحــة كورونــا بخســارة تقــارب 2.5 مليــار 
دوالر )13.5%( يف الناتــج املحــي اإلجــايل )الفــرق مــا بــن ســيناريو 
الجائحــة وســيناريو األســاس(، إذ يفــرتض ســيناريو الجائحة اســتمرار 
تأثــرات اإلغــالق حتــى نهايــة شــهر أيــار.4  وتوقــع الجهــاز املركــزي 
لإلحصــاء الفلســطيني أن ينخفــض اإلنفــاق الخــاص والعــام بقرابــة 
مليــار دوالر   2.1 بقرابــة  واالســتثار   ،)%5.2( مليــار دوالر   1.3

4  http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_En_23-4-
2020-forc-en.pdf
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)43.4%(، أمــا عــى مســتوى األنشــطة االقتصاديــة، فمــن املتوقــع 
ــائر  ــة بخس ــن األزم ــرضراً م ــد ت ــات األش ــاع الخدم ــون قط أّن يك
ــون  ــي )362 ملي ــاع الصناع ــه القط ــار دوالر، يلي ــدر بـــ 1.2 ملي تق
ــة )200  ــاع الزراع ــون دوالر( وقط ــاء )220 ملي ــاع البن دوالر(، وقط

ــون دوالر(. ملي

ويف تقديــرات 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 20.9% مقارنــة مــع العــام 2019، 
ــاق  ــن تراجــع اإلنف ــب الناتجــة ع ــة يف الطل ــك بســبب الصدم وذل
عــى  و%15.9   %22 )بنســبة  والحكومــي  الخــاص  االســتهاليك 
ــادرات  ــع الص ــبة 26.3%، وتراج ــتثار بنس ــع االس ــوايل(، وتراج الت
بنســبة 3%، مقابــل تراجــع الــواردات بنســبة 17.3%.5  كــا أعــدت 
ســلطة النقــد الفلســطينية تقديراتهــا الخاصــة للتأثــرات املتوقعــة 
لأزمــة، التــي أظهــرت انخفاضــاً أقــل شــدة مــن تنبــؤات كلٍّ مــن 
الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني ومعهــد “مــاس” )انظــر 
الجــدول 1-1، وراجــع العــدد الخــاص مــن املراقــب االقتصــادي(. 6

1-2 القطاعات اإلنتاجية7 

ــع األول  ــة يف الرب ــات اإلنتاجي ــة للقطاع ــة املضاف ــت القيم انخفض
مــن العــام 2020 بنســبة 11.6% عــن الربــع الســابق، و%6.0 
مقارنــة بالربــع املناظــر مــن العــام 2019، لتصــل إىل 931.9 مليــون 
دوالر )2015 ســنة األســاس(، وانخفضــت أيضــاً مســاهمة هــذه 
القطاعــات يف الناتــج املحــي اإلجــايل مــن 26.2% يف الربــع الرابــع 
مــن العــام 2019 إىل 24.2% يف الربــع األول مــن العــام 2020.  
واجهــت القطاعــات اإلنتاجيــة تغــرات عــدة متثلــت بتحســن بعــض 
األنشــطة وتراجــع أنشــطة إنتاجيــة أخــرى منــذ نهايــة الربــع األول 
للعــام 2020، بالتحديــد منــذ منتصــف آذار، وحتــى منتصــف الربــع 
الثــاين 2020 يف شــهر أيــار، نتيجــة اإلجــراءات املتخــذة للحــد مــن 
تأثــر جائحــة كورونــا )كوفيــد- 19(، لتأخــذ بعدهــا بعــض األنشــطة 
ــتمرار  ــن اس ــر م ــض اآلخ ــاين البع ــا يع ــع، في ــة يف التوس اإلنتاجي

ــة باألعــوام الســابقة. األزمــة ويرتاجــع مقارن

قطاع الزراعة

ــة  ــة والحراج ــاط الزراع ــة لنش ــة املضاف ــات أّن القيم ــر البيان تظه
وصيــد الســمك انخفضــت يف الربــع األول مــن العــام 2020 بنحــو 
8.5% مقارنــة مــع الربــع الرابــع مــن العــام 2019، بينــا ارتفعــت 
ــزى  ــع النظــر يف العــام الســابق 2019.  ويُع بنحــو 4.3% عــن الرب
ذلــك إىل أنــه يف الربــع الرابــع مــن العــام يشــكل النشــاط الزراعــي 
الســنوي  الزراعــي  اإلنتــاج  لكميــة  رافعــة  الزيتــون  قطــف  يف 
واملســاهمة يف الناتــج املحــي اإلجــايل.  ارتفعــت نســبة مســاهمة 
األنشــطة الزراعيــة إىل 7.2% مــن الناتــج املحــي اإلجــايل مقارنــة 
ــج  ــث شــكلت 6.7% مــن النات ــع األول مــن العــام 2019، حي بالرب
ــي يف  ــاع الزراع ــاهمة القط ــة مس ــت قيم ــايل، وبلغ ــي اإلج املح

الســيناريو األول يتمثــل يف أّن تنجــح الحكومــة يف احتــواء انتشــار الفــروس خــالل فــرتة الطــوارئ   -5
ــاً عقــب انتهائهــا: الحاليــة، ويتــم رفــع قيــود الطــوارئ تدريجي

http://www.mas.ps/files/server/20200705223647-2.pdf
6  https://bit.ly/2K9y9uH

مصــدر األرقــام يف هــذا الجــزء: الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، 2020.  إحصــاءات   -7
فلســطن. اللــه،  رام   .2020-2000 الربعيــة،  القوميــة  الحســابات 

الناتــج املحــي اإلجــايل مــا قيمتــه 276.4 مليــون دوالر أمريــي يف 
ــام 2020 )انظــر الشــكل 5-1(. ــن الع ــع األول م الرب

قطاع الصناعة

ــة  ــة املضاف ــاً يف القيم ــام 2020 تراجع ــن الع ــع األول م ــهد الرب ش
للقطــاع الصناعــي بنســبة 9.4% باملقارنــة مــع الربــع الســابق، 
ــود  ــام 2019.  ويع ــن الع ــر م ــع املناظ ــع الرب ــة م و7.0% باملقارن
ــطة  ــن أنش ــكل م ــة ل ــة املضاف ــع القيم ــاض إىل تراج ــذا االنخف ه
ــوايل،  ــن واســتغالل املحاجــر بنســبة 19% و26.9% عــى الت التعدي
وتراجــع أنشــطة الصناعــات التحويليــة بنحــو 11.9%، و7.7% عــى 
ــن  ــة م ــة املضاف ــت القيم ــها، ارتفع ــرتة نفس ــالل الف ــب.  وخ الرتتي
إمــدادات الكهربــاء والغــاز والبخــار، وتكييــف الهــواء )%17.4 
وإدارة  الصحــي  الــرف  وأنشــطة  امليــاه،  وإمــدادات  و%5.1( 
ــاط  ــى النش ــا ع ــا )1.9% و0%(، إال أن تأثره ــات ومعالجته النفاي
الصناعــي الــكي كان محــدوداً بســبب مســاهمتها املتواضعــة التــي 
ال تتجــاوز 13.5% مــن القيمــة املضافــة للقطــاع الصناعــي )انظــر 
الجــدول 1-2(.  وقــد انخفضــت حصــة قطــاع الصناعــة مــن الناتــج 
املحــي اإلجــايل نهايــة الربــع األول مــن العــام 2020 لتبلــغ نحــو 

شكل 1-5: القيمة املضافة ومساهمة القطاع الزراعي يف الناتج 
املحي اإلجاميل الربعي، 2020-2019

املصــدر: الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، 2020.  إحصــاءات الحســابات القوميــة 

الله-فلســطن رام  الربعيــة، 2020-2000، 

جدول 1-1: توقعات الخسائر الناجمة عن أزمة كوفيد- 19 للعام 2020

املؤسسة
الجهاز املركزي 

لإلحصاء الفلسطيني
معهد 
"ماس"

سلطة 
النقد

-8.5%-20.9%-13.5%الناتج املحي اإلجايل

-10.0%-22.0%-5.2%اإلنفاق الخاص

3.2%-15.9%- اإلنفاق الحكومي

-21.2%-26.3%-43.4%التكوين الرأسايل اإلجايل

-25.4%-3.0%-2.0%صادرات

-18.9%-17.3%-7.8%واردات

--24.4%-25.5%اإليرادات الحكومية

--17.4%-16.6%العالة
املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، ومعهد “ماس”، وسلطة النقد.
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ــام 2019،  ــن الع ــع م ــع الراب ــو 13.0% يف الرب ــة بنح 12.4% مقارن
ــام 2019. ــن الع ــر م ــع املناظ ــو 12.9% يف الرب وبنح

ــي  ــاج الصناع ــات اإلنت ــكي لكمي ــايس ال ــم القي ــع الرق ــاً، تراج أيض
مبقــدار 24.6% خــالل شــهر آذار 2020 مقارنــة بالشــهر الــذي 
ــه تجــاوز  ــى أن ــار، حت ــدأ باالرتفــاع والتعــايف يف أي ــه ب ســبقه، ولكن
ــاٍف  ــوادر تع ــراً ب ــران، مظه ــام 2019 يف حزي ــام للع ــتوى الع املس
قــد تســتمر خــالل الربــع الثالــث مــن العــام 2020.  وهــذا التغيــر 
يعكــس طبيعــة القطــاع الصناعــي الــذي قــد يتمكــن مــن تعويــض 
ــرتة  ــد ف ــاج بع ــادة اإلنت ــن خــالل زي ــالق، م ــرتة اإلغ الخســائر يف ف
اإلغــالق، يف حــال توفــر الطلــب والقــدرة اإلنتاجيــة.  وهــذه ميــزة 

ــكل 6-1(. ــر الش ــرى )انظ ــات األخ ــرة يف القطاع ــر متوف غ

قطاع اإلنشاءات 

كان قطــاع اإلنشــاءات مــن أكــر القطاعــات اإلنتاجيــة الفلســطينية 
ــة للقطــاع  ــث انخفضــت القيمــة املضاف ــاء، حي ــراً بانتشــار الوب تأث
ــع  ــة بالرب ــبة 20.7% مقارن ــام 2020 بنس ــن الع ــع األول م يف الرب
العــام 2019.   مــن  املناظــر  بالربــع  مقارنــة  و%16.1  الســابق، 
وتراجعــت مســاهمة قطــاع اإلنشــاءات يف الناتــج املحــي اإلجــايل 
نهايــة الربــع األول مــن العــام 2020 إىل نحــو 4.8% مقارنــة بـ %5.7 
يف الربــع الرابــع مــن العــام 2019، و5.4% يف الربــع األول مــن العــام 
2019.  وهــذا يعكــس الدرجــة العاليــة مــن املخاطــرة والحساســية 
الســوق.  ويعكــس  لقطــاع اإلنشــاءات ألي تغيــرات تطــرأ يف 
ــا املســتثمر الفلســطيني  ــي عــاىن منه ــة عــدم اليقــن الت أيضــاً حال
خــالل الفــرتة املذكــورة، فقطــاع اإلنشــاءات يســتحوذ عــى معظــم 
االســتثار يف فلســطن )61% مــن حصــة االســتثار يف العــام 2019(.  
وكــا أرشنــا ســابقاً، مــن املتوقــع أن يســتمر الرتاجــع يف الربــع الثــاين 
ــاض  ــة إىل انخف ــرات األولي ــر التقدي ــث تش ــام 2020، حي ــن الع م
بنســبة 16.7% يف تراخيــص البنــاء يف الربــع األول مــن العــام 2020، 
يليــه انخفــاض بنســبة 45.0% يف الربــع الثــاين.  وبلــغ عــدد رخــص 
األبنـــية الصــادرة للمبــاين السكنيـــة وغــر السكنيـــة 1,217 رخصــة 
ــة  ــة أبني ــا 813 رخص ــام 2020، منه ــن الع ــاين م ــع الث ــالل الرب خ
جديــدة فقــط.  أمــا عــدد الوحــدات الســكنية الجديــدة، فســجلت 
انخفاضــاً بنســبة 50% خــالل الربــع الثــاين مــن العــام 2020 مقارنــة 
بالربــع األول مــن العــام 2020، و44% مقارنــة بالربــع املناظــر مــن 

العــام 2019 )انظــر الشــكل 7-1(.8 

8-  الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2020، إحصاءات رخص األبنية.

شكل 1-7: رخص األبنية الصادرة يف فلسطني والقيمة املضافة 
لقطاع اإلنشاءات )سنة األساس 2015( من الربع األول

 2018 إىل الربع الثاين 2020

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

شكل 1-6: الرقم القيايس العام لكميات اإلنتاج الصناعي الشهري، 2020-2019

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

جدول 1-2: مقارنة ربعية للقيمة املضافة من القطاعات 
الصناعية )مليون دوالر( )سنة األساس 2015(

ر1 2020ر4 2019ر1 2019النشاط االقتصادي
نسبة التغري عن 

الربع السابق
نسبة التغري عن 

الربع املناظر

-26.9%-19.0%17.515.812.8التعدين واستغالل املحاجر

-7.7%-11.9%429.4449.8396.2الصناعات التحويلية

5.1%17.4%45.540.747.8إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

إمدادات املياه وأنشطة الرف الصحي وإدارة 
النفايات ومعالجتها

15.915.615.9%1.9%0.0

-7.0%-9.4%508.3521.9472.7التعدين والصناعة التحويلية واملياه والكهرباء

املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2020.  إحصاءات الحسابات القومية الربعية، 2000-2020.  رام الله، فلسطن.
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1-3 القطاعات الخدمية

ــات  ــة للقطاع ــة املكون ــطة االقتصادي ــدول 1-3 إىل األنش ــر الج يش
الخدميــة يف االقتصــاد الفلســطيني، وقــد شــهدت القيمــة املضافــة 
لهــذه القطاعــات انخفاضــاً يف الربــع األول مــن العــام 2020 بنســبة 
ــام 2019، وبنحــو %2.3  ــن الع ــع م ــع الراب ــع الرب ــة م 2.9% مقارن
مقارنــة بالربــع النظــر مــن العــام 2019، لتصــل إىل 2,316.7 مليــون 
دوالر )2015 ســنة األســاس(، ومــع ذلــك ارتفعــت مســاهمة هــذه 
القطاعــات يف الناتــج املحــي اإلجــايل مــن 59.5% يف الربــع الرابــع 
مــن العــام 2019 إىل 60.6% يف الربــع األول مــن العــام 2020 )انظــر 
ــة إىل  ــات الخدمي ــاع مســاهمة القطاع ــود ارتف الشــكل 1-8(.  ويع
ــة  ــات اإلنتاجي ــن القطاع ــة م ــة املضاف ــر يف القيم ــاض الكب االنخف
التــي وصلــت إىل 11.6%، و6.0%، عــى التــوايل كــا أرشنــا ســابقاً.

يتضــح مــن الجــدول 1-3 أّن 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 تراجعــاً 
يف الربــع األول مــن العــام 2020، حيــث انخفضــت بنســبة 23.5% عــن 
الربــع الســابق، تلتهــا األنشــطة العقاريــة واإليجــارات بنســبة %20.6، 
وأنشــطة خدمــات اإلقامــة والطعــام بنســبة 17.8%.  وهــذه التغيــرات 
تعكــس اآلثــار الواضحــة لجائحــة كورونــا، فاإلغــالق الــذي بــدأ يف شــهر 
ــة  ــرتاتيجيات مواجه ــن، واس ــات التخزي ــى خدم ــب ع آذار، زاد الطل
الجائحــة تطلبــت االســتثار يف أنشــطة مهنيــة وعلميــة لتطويــر آليــات 
ــات  ــن الخدم ــد م ــب املزي ــا تطل ــي بدوره ــد، الت ــن البع ــل ع العم
ــة  ــة الرياضي ــم واألندي ــادق واملطاع ــا أن الفن ــاندة.  ك ــة املس اإلداري
ــي  ــة الت ــت أول األنشــطة االقتصادي ــراح ... وغرهــا، كان وصــاالت األف
تــم إغالقهــا بســبب الجائحــة.  كــا أن ارتفــاع مســتوى عــدم اليقــن، 
والتوقعــات الســلبية للمســتقبل تــؤدي إىل االبتعــاد عــن الســلع 
ــذا  ــرة.  وه ــلع املُعم ــة )discretionary( والس ــات االختياري والخدم
الرتاجــع الكبــر يف األنشــطة املذكــورة، قــد يعطــي مــؤرشاً عــن حجــم 
الرتاجــع املتوقــع يف الربــع الثــاين مــن العــام 2020 الــذي احتــوى عــى 
املــدى األطــول مــن فــرتة اإلغــالق التــي دامــت ألكــر مــن شــهر بشــكل 

متواصــل، وشــهرين بشــكل متقطــع.

أيضــاً، عــى الرغــم مــن أن إحصــاءات الحســابات القوميــة غــر متوفــرة 
بشــكل كامــل للربــع الثــاين مــن العــام 2020 حتــى اآلن، فــإن البيانــات 
األوليــة املتوفــرة عــن القطــاع الســياحي تعكــس التأثــر الســلبي للجائحــة 
عــى النشــاط الســياحي.  وعــى الرغــم مــن ارتفــاع عــدد زوار املواقــع 
ــاين وشــباط مــن  ــون الث ــة خــالل شــهري كان الســياحية يف الضفــة الغربي
ــهد  ــام 2020 ش ــن الع ــف األول م ــإن النص ــبة 7%، ف ــام 2020 بنس الع
هبوطــاً كبــراً يف عــدد الزيــارات الوافــدة وصــل إىل 64% مقارنــة بالفــرتة 
املناظــرة مــن العــام 2019، التــي وصلــت إىل 658.2 ألــف زيــارة.  وطــال 
هــذا االنخفــاض جميــع املحافظــات يف الضفــة الغربيــة باســتثناء محافظــة 
طولكــرم، حيــث ارتفعــت أعــداد الزيــارات الوافــدة بنســبة 17% مقارنــة 
بالنصــف األول مــن العــام 2019.  أيضــاً، عــى الرغــم مــن االرتفــاع الــذي 
ــاين  ــون الث ــهري كان ــالل ش ــادق خ ــت يف الفن ــايل املبي ــداد لي ــهدته أع ش
ــبة %60  ــت بنس ــا انخفض ــوايل، فإنه ــى الت ــو 22% و8% ع ــباط بنح وش
يف النصــف األول مــن العــام الجــاري باملقارنــة مــع النصــف املناظــر مــن 

العــام 2019، لتصــل إىل 377.5 ألــف ليلــة )انظــر الشــكل 9-1(.9

9 http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_En_27-9-
2020-tour-en.pdf

شكل 1-8: القيمة املضافة للقطاعات الخدمية ومساهمتها يف 
الناتج املحي اإلجاميل، مليون دوالر )سنة األساس 2015(

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

شكل 1-9: نسبة التغري يف عدد زيارات الوافدين حسب الشهر من 
العام 2020 مقارنة بالشهر املناظر من العام 2019

املصــدر: الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني ووزارة الســياحة واآلثــار، 2020.  نــرة 

خاصــة مبناســبة اليــوم العاملي للســياحة.

1-4 التقديرات األولية لألداء القطاعي االقتصادي للربع الثاين 
من العام 2020

بينــا مل تصــدر، بعــُد، كامــل البيانــات الخاصــة بالناتــج املحــي اإلجايل 
يف الربــع الثــاين مــن العــام 2020، فــإن غالبيــة األنشــطة ســجلت تراجعاً 
بحســب التقديــرات األوليــة لــأداء القطاعــي املتاحــة مــن قبــل الجهــاز 
املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، مؤكــداً تحليــل املــؤرشات األولية املُشــار 
إليــه ســابقاً بالنــص.  يبــن الجــدول 1-4 أن أغلــب األنشــطة االقتصاديــة 
يف فلســطن مل تســلم مــن اآلثــار الســلبية للجائحــة، وشــهدت تراجعــاً 
مقارنــة مــع الربــع الســابق والربــع املناظــر مــن العــام 2019، باســتثناء 
كل مــن قطــاع اإلدارة العامــة والدفــاع، وقطــاع املاليــة والتأمــن.  وكان 
قطــاع اإلنشــاءات مــن أكــر القطاعــات اإلنتاجيــة تأثــراً بانتشــار الوبــاء، 
حيــث انخفضــت القيمــة املضافــة للقطــاع يف الربــع الثــاين مــن العــام 
ــع  ــة بالرب ــابق، و48.8%مقارن ــع الس ــة بالرب ــبة 37% مقارن 2020 بنس
ــبته  ــاض نس ــارة بانخف ــاع التج ــاله قط ــام 2019.  ت ــن الع ــر م املناظ
28.5%، و27.1%عــى التــوايل، وقطــاع النقــل والتخزيــن بنحــو %26.8، 

و18.7% مقارنــة بالربــع الســابق واملناظــر عــى الرتتيــب.
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 ،%20.5 بنحــو  الخدمــات  لقطــاع  املضافــة  القيمــة  تراجعــت 
ــد  ــوايل، وق ــع الســابق واملناظــر عــى الت ــع الرب ــة م و23.7% مقارن
كانــت كل مــن أنشــطة خدمــات اإلقامــة والطعــام، واألنشــطة 
ــلية  ــه والتس ــون والرتفي ــطة الفن ــة، وأنش ــة والتقني ــة والعلمي املهني
مــن أكــر أنشــطة الخدمــات الفرعيــة تــرضراً بالجائحــة خــالل الربــع 
الثــاين مــن العــام 2020 مقارنــة مــع الربــع الســابق، حيــث إن 
الصدمــة التــي تلقتهــا هــذه األنشــطة الخدميــة املرتبطــة بتدفقــات 
الســياحة والســفر الدوليــة واإلقليميــة واملحليــة يف فلســطن ليســت 
أقــل رضاوة مــا تكبدتهــا دول العــام األخــرى املعتمــدة عــى هــذا 
ــار  ــذر بأخط ــا ين ــتثار، م ــة واالس ــل والعال ــم للدخ ــدر امله املص
محدقــة أمــام مواصلــة هــذه األنشــطة طاملــا بقيــت حركــة الســياحة 
العامليــة مقيــدة.  أمــا عــى مســتوى املنطقــة، فــإّن أثــر الجائحــة عى 
القطاعــات االقتصاديــة يف الضفــة الغربيــة كان أشــد وطــأة مــن أثــره 
عــى القطاعــات االقتصاديــة يف قطــاع غــزة، باســتثناء قطــاع الزراعــة، 

ــع الســابق(.10 ــة بالرب ــات واالتصــاالت )مقارن وقطــاع املعلوم

1-5 األسعار11 

الرقــم القيــايس ألســعار املســتهلك هــو متوســط أســعار مجموعــة 
مختــارة مــن الســلع والخدمــات األساســية التــي تعكــس منــط 
ــق عــى مجموعــة  ــا.  ويطل ــد م ــة املتوســطة يف بل اســتهالك العائل
االســتهالك”.   “ســلّة  اســم  هــذه  املختــارة  والخدمــات  الســلع 
ومعــّدل التضخــم هــو معــّدل االرتفــاع يف هــذا الرقــم القيــايس بــن 
تاريخــن محدديــن.  ويعــر معــّدل التضخــم عــن التغــر يف القــّوة 

ــل. ــة للدخ الرائي

10-  املصــدر: الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، 2020.  إحصــاءات الحســابات القوميــة الربعيــة، 
2020 رام اللــه، فلســطن.  بيانــات غــر منشــورة وهــي بيانــات تقديريــة.

11-  مصــدر األرقــام يف هــذا الجــزء: الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، 2020.  مســوح األرقــام 
القياســية، 2020-2010

شكل 1-10: تطّور الرقم القيايس ألسعار املستهلك - 
معّدل التضخم )سنة األساس 2018(

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

جدول 1-3: مقارنة ربعية للقيمة املضافة للقطاعات الخدمية )مليون دوالر( )سنة األساس 2015(

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

نسبة التغري عن ر1 2020ر4 2019ر1 2019النشاط االقتصادي 
الربع السابق

سبة التغري عن 
الربع املناظر

-1.6%-1.9%853.6856.4840.2تجارة الجملة والتجزئة وإصالح املركبات والدراجات النارية

-6.6%2.0%71.465.466.7النقل والتخزين

0.6%-0.8%156.9159157.8األنشطة املالية وأنشطة التأمن

-6.6%-5.0%126.5124.4118.2املعلومات واالتصاالت

-32.1%-17.8%66.955.245.4أنشطة خدمات اإلقامة والطعام

-16.8%-20.6%169.5177.5141األنشطة العقارية واإليجارية

29.2%34.5%4846.162األنشطة املهنية والعلمية والتقنية

32.2%61.2%28.923.738.2أنشطة الخدمات اإلدارية والخدمات املساندة

-0.8%0.1%230227.8228.1التعليم

2.4%-2.0%130.5136.3133.6الصحة والعمل االجتاعي

-6.0%-23.5%18.422.617.3الفنون والرتفيه والتسلية

-13.6%6.6%76.261.765.8أنشطة الخدمات األخرى

1.9%-6.2%393.1426.7400.4اإلدارة العامة والدفاع

0.0%0.0%1.41.41.4الخدمات املنزلية

0.0%0.0%000خدمات الوساطة املالية املقاسة بصورة غر مبارشة

-2.3%-2.9%2371.32384.22316.1القطاعات الخدمية

الرقم القيايس لألسعار

ــايس  ــم القي ــور الرق ــور األول تط ــن، يص ــاه منحي ــكل أدن ــن الش يب
ــن  ــع األول م ــن الرب ــر( ب ــور األي ــى املح ــتهلك )ع ــعار املس ألس
العــام 2017 والربــع الثــاين مــن العــام 2020.  املنحنــى الثــاين 
ــايس  ــم القي ــوي يف الرق ــدل املئ ــن( التب ــور األمي ــى املح ــس )ع يقي
ــابق  ــع الس ــع الرب ــة م ــنة، مقارن ــع س ــتهلك يف كل رب ــعار املس ألس

ــنة. ــع س ــم يف كل رب ــّدل التضخ ــه؛ أي مع علي

وصــل الرقــم القيــايس ألســعار املســتهلك يف الربــع الثــاين مــن 
ــن  ــع األول م ــع 101.53 يف الرب ــة م ــام 2020 إىل 100.33 مقارن الع
ــام  ــن الع ــاين م ــع الث ــم يف الرب ــدل التضخ ــام 2020؛ أي إّن مع الع
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ــع األول  ــن -0.4% يف الرب ــالباً، منخفضــاً إىل -1.2% م 2020 كان س
ــؤرش أســعار  ــاض يف تضخــم م ــام 2020.  ويعكــس االنخف ــن الع م
ــؤرش  ــي الرتاجــع يف م ــع األول بشــكل رئي املســتهلكن خــالل الرب
النقــل واملواصــالت )-4.3%( واملــواد الغذائيــة واملروبــات املرطبــة 
)-2.0%( واألقمشــة واملالبــس واألحذيــة )-1.1%(.  ومــع ذلــك، 
ــة  ــة طفيف ــوط تضخمي ــا- ضغ ــد م ــاض -إىل ح ــذا االنخف ــل ه قاب
ــة )%1.2(  ــات املالي ــن والخدم ــات التأم ــعار خدم ــاع أس ــن ارتف م
والســلع والخدمــات الرتفيهيــة والثقافيــة )0.8%(.  كذلــك انخفــض 
ــة  ــاين 2020 مقارن ــع الث ــتهلك يف الرب ــعار املس ــايس ألس ــم القي الرق
مــع الربــع املناظــر مــن العــام 2019 بنســبة 1.5% )انظــر الشــكل 

.)10-1

أسعار الجملة وأسعار املنتج

ــار  ــع إىل تج ــعر البي ــة )س ــعار الجمل ــايس ألس ــم القي ــض الرق انخف
التجزئــة( مبقــدار 0.6% بــن الربعــن الثــاين واألول من العــام 2020.  
ونتــج هــذا عــن تراجــع أســعار الجملــة للســلع املحليــة واملســتوردة 
بنســبة 0.8% و0.4% عــى التــوايل.  باملقابــل، انخفــض الرقــم 
القيــايس ألســعار املنتــج )األســعار التــي يتلّقاهــا املنتجــون املحلّيون( 
مبقــدار 2.9% بــن الربعــن املتالحقــن، ونتــج هــذا االنخفــاض عــن 

جدول 1-4: التغري يف الناتج املحي اإلجاميل حسب املنطقة والنشاط االقتصادي للربع الثاين 
2020 باألسعار الثابتة: سنة األساس 2015

املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2020.  إحصاءات الحسابات القومية الربعية، 2020 رام الله، فلسطن.  بيانات غر منشورة وهي بيانات تقديرية.

النشاط االقتصادي
قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطني

املناظرالسابقاملناظرالسابقاملناظرالسابق

-5.2%-21.6%-5.8%-9.1%-5.6%-13.1%الزراعة والحراجة وصيد األساك

-11.7%-6.8%-21.7%-15.1%-20.5%-14.1%التعدين، والصناعة التحويلية واملياه والكهرباء

100.0%-33.3%-41.2%-14.4%-40.4%-14.8%التعدين واستغالل املحاجر

-7.2%-11.1%-21.8%-14.8%-20.5%-12.7%الصناعات التحويلية

-25.4%-31.8%-7.5%-23.6%-16.2%27.4%إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

35.0%-12.9%-18.1%-7.8%-11.6%-8.8%إمدادات املياه وأنشطة الرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها

-44.4%-24.0%-50.0%-40.1%-48.8%-37.0%اإلنشاءات

-28.7%-23.6%-26.8%-29.3%-27.1%-28.5%تجارة الجملة والتجزئة وإصالح املركبات والدراجات النارية

-12.9%-11.1%-19.8%-29.6%-18.7%-26.8%النقل والتخزين

1.2%1.8%4.5%2.9%4.1%2.8%األنشطة املالية وأنشطة التأمن

-7.1%-7.1%-7.3%-5.4%-7.3%-5.5%املعلومات واالتصاالت

-16.3%-8.5%-26.1%-24.2%-23.7%-20.5%الخدمات

-47.1%-49.3%-60.4%-43.6%-57.2%-45.4%أنشطة خدمات اإلقامة والطعام

-25.9%-1.4%-50.0%-40.1%-43.1%-29.4%األنشطة العقارية واإليجارية

-34.2%-35.9%-35.6%-51.6%-35.4%-50.6%األنشطة املهنية والعلمية والتقنية

-11.4%-3.1%-20.5%-39.1%-19.5%-36.1%أنشطة الخدمات اإلدارية والخدمات املساندة

-5.9%-3.7%-3.3%-2.4%-3.9%-2.7%التعليم

2.6%2.8%6.2%6.0%4.9%4.9%الصحة والعمل االجتاعي

-12.5%-16.7%-77.2%-69.7%-59.1%-53.2%الفنون والرتفيه والتسلية

-61.7%-51.0%-50.1%-52.0%-52.3%-51.8%أنشطة الخدمات األخرى

3.6%-0.3%6.7%0.5%5.7%0.2%اإلدارة العامة والدفاع

0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%الخدمات املنزلية

انخفــاض أســعار املنتــج للســلع املنتجــة واملســتهلكة محليــاً مبقــدار 
ــاً  ــة محلي ــلع املنتج ــج للس ــعار املنت ــت أس ــل ارتفع 3.0%، باملقاب
ــكل  ــكل 1-11 والش ــر الش ــدار 1.5% )انظ ــارج مبق ــدرة للخ واملص

.)12-1

أسعار الرف والقوة الرشائية

تعــرّف القــوة الرائيــة بأنهــا القــدرة عــى رشاء الســلع والخدمــات 
باســتخدام مــا ميلكــه الفــرد مــن ثــروة، وتعتمــد عــى دخــل 
ــة،  املســتهلك وعــى التغــر يف معــدل األســعار وســعر رصف العمل
ــة بافــرتاض ثبــات الدخــل =  مــا يعنــي أّن التغــر يف القــوة الرائي
ــدل  ــيكل – مع ــل الش ــة مقاب ــعر رصف العمل ــر يف س ــدل التغ مع

ــم. التضخ

القــوة الرائيــة للشــيكل: معــّدل تضخــم األســعار يف االقتصــاد هــو 
ــراد  ــة األف ــة لكاف ــوة الرائي ــّور الق ــاس لتط ــه مقي ــت ذات يف الوق
الذيــن يتلقــون رواتبهــم بالشــيكل، وينفقــون كامــل دخلهــم 
بهــذه العملــة؛ أي إّن تطــور القــوة الرائيــة لهــذه العملــة يعــادل 
ويعاكــس معــدل التغــر يف األســعار خــالل الفــرتة نفســها.  وتشــر 
بيانــات الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني إىل انخفــاض مــؤرش 
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أســعار املســتهلك خــالل الربــع الثــاين مــن العــام 2020 بنحــو %1.2 
و1.5% مقارنــة بالربــع الســابق واملناظــر، عــى الرتتيــب، وهــو مــا 
ــدار نفســه،  ــة الشــيكل باملق ــة بعمل ــوة الرائي ــي تحســن الق يعن
علــاً أن تطــور القــوة الرائيــة لعملــة الشــيكل يتناســب ســلباً مــع 

معــدل التغــر يف أســعار املســتهلك خــالل الفــرتة نفســها.

ــاين مــن العــام  ــع الث ــار: شــهد الرب ــدوالر والدين ــة لل القــوة الرائي
2020 ارتفــاع قيمــة الــدوالر مقابــل الشــيكل بنحــو 0.51%، مقارنــة 
ــة  ــبة 2.17%، مقارن ــه بنس ــت قيمت ــا انخفض ــابق، في ــع الس بالرب
ــوة  ــإن الق ــك، ف ــاًء عــى ذل ــام 2019، وبن ــن الع ــع املناظــر م بالرب
الرائيــة لأفــراد الذيــن يتلقــون رواتبهــم بالــدوالر، وينفقــون كامل 
ــاً  ــع تقريب ــذا الرب ــالل ه ــت خ ــد ارتفع ــيكل، ق ــم بالش مروفاته
ــت  ــد انخفض ــا ق ــابق، إال أنه ــع الس ــة بالرب ــبة 1.70%، مقارن بنس
ــر  ــام 2019 )انظ ــن الع ــر م ــع املناظ ــة بالرب ــبة 0.66% مقارن بنس
الشــكل 1-13(.  ونظــراً الرتبــاط الدينــار األردين مــع الــدوالر بســعر 
ــورات  ــار التط ــة للدين ــوة الرائي ــهدت الق ــد ش ــت، فق رصف ثاب

ــاً )انظــر الشــكل 14-1(. ــدوالر تقريب ــة ال نفســها عــى عمل

1-6 البنية التحتية االقتصادية

البنيــة التحتيــة االقتصاديــة هــي مجموعــة املرافــق واألنظمــة 
ــي،  ــادي واالجتاع ــاط االقتص ــم النش ــة لدع ــات الرضوري والخدم
وتشــمل الهيــاكل املاديــة العامــة والخاصــة مثــل الطــرق، وإمدادات 
ــاء واالتصــاالت )مبــا يف  ــاه، والــرف الصحــي، وشــبكات الكهرب املي
ــف  ــاق(.  وتختل ــع النط ــال واس ــت، واالتص ــال باإلنرتن ــك االتص ذل
بطبيعتهــا عــن البنيــة التحتيــة االجتاعيــة التــي تســاعد يف توفــر 
ــم، واألمــن،  ــة، والتعلي ــة الصحي ــل الرعاي ــة مث الخدمــات االجتاعي
ــي ســيتم التطــرق لهــا يف القســم الخامــس مــن هــذا العــدد.   والت
يتنــاول هــذا القســم امليــاه والكهربــاء، وســيتم التطــرق إىل الطــرق 

ــادم. ــدد الق ــرف الصحــي واالتصــاالت يف الع وال

زيــادة حجــم االســتثار 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 خــالل 
مــن  االســتثار  ألن   ،)multiplier effect( املضاعفــة  التأثــرات 
ــؤدي  ــدوره ي ــذي ب ــر ال ــل، األم ــادة الدخ ــؤدي إىل زي ــح أن ي املُرج

شكل 1-11: تطّور الرقم القيايس ألسعار الجملة )سنة األساس 2007(

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

شكل 1-12: تطّور الرقم القيايس ألسعار املنتج )سنة األساس 2018(

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

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

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

شكل 1-14: تطّور الرقم القيايس للقوة الرشائية للدخل الثابت 
بالدينار والدوالر والشيكل )سنة األساس 2016(*

املصدر: تم حساب األرقام بناًء عى بيانات سلطة النقد الفلسطينية والجهاز املركزي 
لإلحصاء الفلسطيني.

* تــم تطويــر الرقــم القيــايس للقــوة الرائيــة باســتخدام التغيــر النســبي الرتاكمــي الخطــي يف القــوة 
الرائيــة بافــرتاض ثبــات الدخــل وإنفــاق كامــل الدخــل يف الشــهر نفســه.
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ــا  ــة وم ــرة ثاني ــل م ــادة يف الدخ ــج زي ــا ينت ــاق، م ــادة اإلنف إىل زي
إىل ذلــك.  كــا أن تحســن مخــزون البنيــة التحتيــة يخلــق عوامــل 
ــة )positive externalities(، فاألشــكال  ــة إيجابي اقتصاديــة خارجي
املختلفــة للبنيــة التحتيــة رضوريــة لجميــع القطاعــات االقتصاديــة، 
وتطويرهــا يســاعد يف تحســن كفــاءة عمــل املؤسســات والــركات، 
ــكان كالوصــول  ناهيــك عــن أهميتهــا االجتاعيــة الحتميــة للس
ــن  ــدد م ــة ع ــة التحتي ــة.  وللبني ــات االجتاعي ــكن والخدم إىل الس
الخصائــص الفريــدة التــي متيزهــا عــن االســتثارات األخــرى، 
ــاريع  ــم املش ــبب حج ــرة بس ــة كب ــتثارات أولي ــب اس ــي تتطل فه
والتكاليــف العاليــة للتخطيــط والتنفيــذ، كــا أن لديهــا بعــض 
non-excludabil- )خصائــص الســلع العامــة مثــل عــدم االســتبعاد 
ــات  ــتخدام خدم ــن اس ــراد م ــتبعاد األف ــن اس ــه ال ميك ity(، أي إن
البنيــة التحتيــة، أو بإمكانهــم االســتفادة مــن هــذه الخدمــات 
ــإن معظــم مشــاريع  ــك، ف ــارشة.  ولذل ــا بصــورة مب ــع مثنه دون دف
ــة  ــل الحكوم ــة بالكامــل مــن قب ــا تكــون ممول ــة؛ إم ــة التحتي البني
و/أو مدعومــة بشــكل كبــر و/أو تــؤدي إىل احتــكار طبيعــي،12  
ــة  ــاريع البني ــم مش ــك، فمعظ ــن ذل ــتثناء م ــت اس ــطن ليس وفلس
ــا  ــم متويله ــة الفلســطينية، ت ــذ إنشــاء الســلطة الوطني ــة من التحتي
مــن قبــل الــدول املانحــة، باســتثناء قطاعــي االتصــاالت والكهربــاء 
ــن  ــال ضم ــايل عم ــاص، وبالت ــتثار الخ ــى االس ــدا ع ــن اعتم اللذي

ــي. ــكار الطبيع ــياق االحت س

اعتمــد االحتــالل اإلرسائيــي سياســة إهــال ممنهــج للبنيــة التحتيــة 
ــزال  ــة الفلســطينية، وال ي ــل إنشــاء الســلطة الوطني يف فلســطن قبي
يضــع العديــد مــن املعوقــات أمــام تطويــر البنيــة التحتيــة، وبخاصــة 
يف املنطقــة املســاة “ج”، الخاضعــة للســيطرة األمنيــة واإلداريــة 
ــة  ــلع الرضوري ــض الس ــتراد بع ــع اس ــالل من ــن خ ــة، أو م اإلرسائيلي
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 
ــد  ــالت( تجس ــي، املواص ــرف الح ــاه، ال ــة، املي ــطينية )الطاق الفلس
إرثــاً مــن التبعيــة االســتعارية.13 ومــع دوام االحتــالل، تــم “تطبيــع” 
ــذه  ــر ه ــق بتوف ــا يتعل ــكل م ــالل ب ــي لالحت ــم اليوم ــات التحك آلي
ــة  ــة، وبخاصــة مــن خــالل هيمن ــة واملادي ــاة البري ــات للحي املقوم
ــوارد  ــاه وامل ــة، ويف اســتغالل املي ــد الطاق ــى توري ــالل ع ــة االحت دول
ــة املواطــن  ــن تغطي ــد م ــة، ويف اعتبارهــا ســلعاً ســوقية ال ب املعدني
الفلســطيني تكلفــة الحصــول عليهــا واالســتفادة منها.  نفتتــح البحث 
ــة  ــول أداء البني ــؤرشات ح ــن م ــر م ــا يتوف ــة م ــالل مراجع ــن خ م
ــن  ــد م ــي تح ــوقية الت ــة والس ــود الجغرافي ــياق القي ــة يف س التحتي
فــرص تطويرهــا، مبــا يخــدم رؤيــة تنمويــة بعيــدة املــدى لالنفــكاك 
عــن قبضــة مصالــح التوســع يف املــروع االســتعاري الرأســايل 
اإلرسائيــي املعــادي، مــن خــالل هــذه الحقائــق املاديــة عــى األرض.  
مــن منطلــق املتابعــة الدوريــة لتطــور البنيــة التحتيــة االقتصاديــة يف 
فلســطن، وتحديــد الفجــوات بهــدف إيجــاد حلــول قابلــة للتطبيــق، 
متــت إضافــة هــذا القســم الجديــد يف املراقــب االقتصــادي لتســليط 
الضــوء عــى أحــدث اإلحصــاءات املتوفــرة عــن البنيــة التحتيــة 
ــة. ــداد قادم ــة يف أع ــث التغطي ــر وتحدي ــدف تطوي ــة، به االقتصادي

ــي يف  ــي الخط ــبي الرتاكم ــر النس ــتخدام التغي ــة باس ــوة الرائي ــايس للق ــم القي ــر الرق ــم تطوي ت  -12
ــه. ــهر نفس ــل يف الش ــل الدخ ــاق كام ــل وإنف ــات الدخ ــرتاض ثب ــة باف ــوة الرائي الق

انظر:  -13
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.

الكهرباء14 

ــنوات  ــة يف الس ــورات التريعي ــض التط ــاء بع ــاع الكهرب ــهد قط ش
العــر املاضيــة، ولكنــه مــا زال يعــاين مــن العديــد مــن التحديــات؛ 
ــاه “ج”،  ــة املس ــة يف املنطق ــى التنمي ــة ع ــود املفروض ــا القي أهمه
التــي تحــول دون تطويــر شــبكة كهربــاء موحــدة، وشــبكة خطــوط 
ضغــط عــاٍل تربــط جميــع التجمعــات الســكانية الفلســطينية.  
وهــذا، بــدوره، أدى إىل مشــاكل هيكليــة يف القطــاع؛ مثــل كــر 
ــة  ــى مجموع ــاد ع ــل إىل 22%، واالعت ــذي يص ــد ال ــم الفاق حج
ــا ال  ــي بدوره ــاء، الت ــع الكهرب ــة لتوزي ــات املحلي ــن الهيئ ــرة م كب
تلتــزم بالدفعــات املســتحقة عليهــا، وتراكــم صــايف اإلقــراض، إضافــة 
إىل عــدم التزامهــا بقانــون الكهربــاء العــام رقــم )13( لســنة 2009، 
وعــدم انضــام 30% منهــا إىل مجلــس تنظيــم الكهرباء.15   وتشــمل 
ــق  ــا يتعل ــة م ــن، وبخاص ــاذ القوان ــف إنف ــاً، ضع ــات، أيض التحدي
بالعقوبــات، وعــدم تنويــع مصــادر الكهربــاء، حيــث تســتورد 
فلســطن حــوايل 90% مــن احتياجاتهــا مــن الكهربــاء، وتوفــر رشكــة 
ــاء  ــب عــى الكهرب ــة أكــر مــن 99% مــن الطل ــاء اإلرسائيلي الكهرب
يف الضفــة الغربيــة، و65% يف قطــاع غــزة.  وكل مــا ذكــر يؤثــر 
بشــكل ســلبي عــى نوعيــة الخدمــات املقدمــة، ويرفــع التكاليــف 

ــن. ــع واملواط ــى رشكات التوزي ع

ويشــكل  الكهربــاء،  بشــبكة  متصلــة  الفلســطينية  األرس  غالبيــة 
الكهربــاء يف  اســتهالك  مجمــل  مــن   %60.2 املنــزيل  االســتهالك 
ــام  ــا يف الع ــاً ك ــاعة تقريب ــاوات بالس ــغ 5,576 جيج ــطن البال فلس
ــة %26.4،  ــات العام ــارة والخدم ــة التج ــكل حص ــا تش 2018.  بين
وحصــة الصناعــة 12.8% فقــط مــن مجمــل االســتهالك.  يتــم 
الكهربــاء )94%( مــن رشكــة  الســاحقة مــن  الغالبيــة  اســتراد 
ــزة(  ــاع غ ــاً )يف قط ــط محلي ــج 4% فق ــة، وينت ــاء اإلرسائيلي الكهرب
)انظــر الشــكل 1-15(.  كــا أن متوســط حصــة الفــرد الســنوية مــن 
الطاقــة الكهربائيــة املســتهلكة تقريبــاً 1149 كيلــوواط بالســاعة 
للفــرد )ك و س/ف( وهــو أقــل مــن املتوســط العاملــي البالــغ 3131 
ــاً  ــط تقريب ــاعة باملتوس ــو واط بالس ــة الكيل )ك و س/ف(.16   وتكلف
و0.6090  املنــزيل،  لالســتخدام  دوالر(   0.1422( شــيكل   0.4834
شــيكل  و0.4960  التجــاري،  لالســتخدام  دوالر(   0.1791( شــيكل 
)0.1459 دوالر( لالســتخدام الصناعــي،17  وهــو أعــى مــن متوســط 
ــل  ــه أق ــان )0.08 دوالر(، ولكن ــة يف األردن )0.11 دوالر( ولبن التكلف

مــن متوســط التكلفــة يف إرسائيــل )0.17 دوالر(.18

املياه

تعــاين فلســطن مــن مشــكلة نقصــان دائــم يف كميــات امليــاه 
املتاحــة لالســتهالك، وتنبــع هــذه املشــكلة، باألســاس، مــن سياســات 
ومارســات وإجــراءات االحتــالل اإلرسائيــي الــذي يســتغل املــوارد 

مصــادر هــذا الجــزء: ســلطة الطاقــة واملــوارد الطبيعيــة الفلســطينية، 2019.  رام اللــه - فلســطن.   -14
ــة 2018.  رام  ــارة الخارجي ــات التج ــدة بيان ــطيني، 2019. قاع ــاء الفلس ــزي لإلحص ــاز املرك والجه
اللــه – فلســطن.  والجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، 2019.  سلســلة املســوح االقتصاديــة 

ــه – فلســطن. 2018.  رام الل
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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ــاه.   ــي يف املي ــم الرع ــم وحقه ــن نصيبه ــطينين م ــرم الفلس ويح
وتشــمل إجــراءات االحتــالل الســيطرة عــى 90% مــن مصــادر املياه 
الجوفيــة املشــرتكة يف الضفــة الغربيــة ومصــادرة اآلبــار الفلســطينية 
واســتغاللها، ومنــع الفلســطينين مــن حفــر آبــار يزيــد عمقهــا عــى 
140 مــرتاً مكعبــاً، وعــدم منــح الرتاخيــص الالزمــة إلقامــة مشــاريع 
املنشــآت  وهــدم  “ج”،  املســاة  املنطقــة  يف  وبخاصــة  مائيــة، 
املائيــة، وحرمــان الفلســطينين مــن حقوقهــم مــن ميــاه نهــر األردن 
املقــدرة بنحــو 250 مليــون مــرت مكعــب ســنوياً.19  وتنعكــس هــذه 
اإلجــراءات عــى حصــة الفــرد اليوميــة مــن امليــاه املســتهلكة التــي 
ــد األدىن  ــن الح ــو ضم ــوم، وه ــرد يف الي ــرتاً للف ــول 87 ل ــرتاوح ح ت
الــذي تــويص بــه منظمــة الصحــة العامليــة، وهــو 50-100 لــرت للفــرد 
يوميــاً لتلبيــة االحتياجــات اليوميــة األساســية، وتقليــل مخاطــر 
األمــراض.  لكنــه أقــل بكثــر مــن حصــة الفــرد اليوميــة مــن امليــاه 
املســتهلكة يف إرسائيــل واملســتعمرات، التــي تصــل إىل 242 لــرتاً 
ــى  ــارز يف الحصــول ع ــاوت الب ــك يعكــس التف ــاً، وبذل ــرد يومي للف

ــي واملواطــن الفلســطيني.20  ــن املســتوطن اإلرسائي ــاه ب املي

ــتهلكة  ــاه املس ــة املي ــط كمي ــغ متوس ــرات، بل ــر التقدي ــب آخ حس
شــهرياً يف القطــاع املنــزيل 16.4 مليــون مــرت مكعــب، بواقــع 10.5 
ــغ  ــا بل ــزة.  ك ــاع غ ــة و5.9 م م م يف قط ــة الغربي م م م يف الضف
متوســط اســتهالك األرسة مــن امليــاه شــهرياً 18.7 مــرتاً مكعبــاً، 18.3 
م م يف الضفــة الغربيــة و19.7 يف قطــاع غــزة.  والغالبيــة العظمــى 
مــن األرس الفلســطينية حصلــت عــى ميــاه مــن خــالل شــبكة ميــاه 
عامــة )93.3%(، ولكــن يظهــر اســتخدام أعــى لتنــكات امليــاه 
وامليــاه املعدنيــة يف قطــاع غــزة )65.4% و24.9% بالتــوايل( باملقارنة 
مــع الضفــة الغربيــة )40.6% و13.5% عــى التــوايل(.  ويعــود هــذا 
ــا يف  ــوث وأنواعه ــاد مناطــق التل ــن إىل اتســاع امللوحــة وازدي التباي
ــاه الجوفيــة بكميــة  قطــاع غــزة، إضافــة إىل اســتنزاف أحــواض املي

أكــر مــن القــدرة الســنوية املتجــددة.21 

ــاه املتاحــة ســنوياً يف فلســطن حــوايل 389.5  ــة املي ــغ كمي ــا تبل ك
مليــون مــرت مكعــب )م م3(، منهــا 274.2 م م3 مــن اآلبــار الجوفيــة، 
و85.7 م م3 مــن رشكــة امليــاه اإلرسائيليــة، و25.5 م م3 مــن تريــف 
الينابيــع، و4.1 م م3 ميــاه رشب محــالة.  وتبلــغ حصــة القطــاع 
املنــزيل 55% مــن مجمــل امليــاه املتاحــة ســنوياً، ولكــن 13% منهــا 

يذهــب عــى شــكل فاقــد.  أمــا مــن ناحيــة جــودة امليــاه املنزليــة، 
فـــ 61.1% مــن األرس الفلســطينية تصفهــا بالجيــدة، مقابــل %13.1 
تجدهــا ســيئة.22 ويوضــح الجدول 1-5 متوســطات أســعار املســتهلك 
ــاً  ــر تباين ــذي يظه ــالل 2018، ال ــة خ ــب املنطق ــاه حس ــة املي لتعرف
ــاد  ــن اعت ــاً ع ــزة ناتج ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــن الضف ــا ب ــاً م عالي
 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-palestini-

ans-and-israelis
املصــادر: ســلطة امليــاه الفلســطينية، 2018.  نظــام معلومــات امليــاه.  رام اللــه - فلســطن.  الجهــاز   -21
ــام  ــة للتعــداد الع ــج النهائي ــة عــى النتائ ــرات مبني ــزي لإلحصــاء الفلســطيني، 2018.  تقدي املرك

للســكان واملســاكن واملنشــآت 2017.  رام اللــه- فلســطن.
22-  املرجع السابق.

شكل 1-15: التوزيع النسبي ملصادر الطاقة الكهربائية 
يف فلسطني، 2018 )ميجاواط/ساعة(

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

جدول 1-5: متوسطات أسعار املستهلك لتعرفة املياه حسب 
املنطقة خالل العام 2018 )شيكل/مرت مكعب(

املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2019.  مسح أسعار املستهلك، 2018.  
رام الله – فلسطن.

الضفة فلسطنيالوصف
الغربية

قطاع 
غزة

تعرفة املياه لفئة االستهالك )5-0( مرت 
3.073.981.12مكعب/شهر

تعرفة املياه لفئة االستهالك )-5.1 10( 
3.094.001.16مرت مكعب/شهر

تعرفة املياه لفئة االستهالك )10.1-20( 
4.455.312.44مرت مكعب/شهر

لیةشركة الكھرباء االسرائی
94%

مصر
1%

األردن
1%

 للكھرباء الفلسطینیة الشركة
4%



13
المراقب االقتصادي, عدد 62-61 / 2020

2- سوق العمل1 

بلــغ حجــم القــوة البريــة يف فلســطن نحــو 3,142.4 ألــف 
ــف  ــام 2020، وهــم حســب تعري ــاين للع ــع الث ــة الرب شــخص نهاي
الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، جميــع األفــراد الذيــن 
ــا القــوى العاملــة، وهــي عــدد  تزيــد أعارهــم عــى 15 ســنة.  أّم
ــن  ــون ع ــن يبحث ــل ولك ــن العم ــن ع ــن والعاطل ــخاص العامل األش
عمــل، فشــهدت انخفاضــاً كبــراً يف الربــع الثــاين مــن العــام 2020 
بنحــو 10% مقارنــة بالربــع الســابق مــن العــام نفســه، وباملقــدار 
ــل إىل  ــام 2019، لتص ــن الع ــر م ــع املناظ ــع الرب ــة م ــه مقارن نفس

ــخص. ــف ش ــوايل 1,210.1 أل ح

لقــد بــدى جليــاً تأثــر حجــم القــوى العاملــة يف الربــع الثــاين 
ــا الحكومــة  ــي اتخذته ــة الت مــن العــام 2020 باإلجــراءات التقييدي
الفلســطينية منــذ مطلــع آذار مــن العــام الجــاري، وذلــك ملواجهــة 
ــد  ــت بتقييــ ــي متثل ــارها، والت ــن انتش ــد م ــا، والح ــة كورون جائح
خــروج املواطنن مــن منازلهــم، واقتصــار الحركــة التجاريـة علـى 
املخابز، والصيدليـــات، ومحـــالت الســـوبرماركت، وقطـــاع التصنيـع 
الغــذايئ، والقطـــاع الزراعـــي، وقطـــاع التصنيـــع الــدوايئ.  وعــى إثر 
هــذه اإلجــراءات، انخفــض حجــم القــوى العاملــة مبقــدار 136 ألــف 
شــخص بــن الربعــن األول والثــاين مــن العــام 2020، وقــد انعكــس 
ــة،  ــوى العامل ــاركة يف الق ــبة املش ــى نس ــلباً ع ــاض س ــذا االنخف ه
التــي متثــل نســبة القــوى العاملــة إىل القــوة البريــة، إذ بلغــت يف 
الربــع الثــاين مــن العــام 2020 نحــو 38.5% عــى مســتوى فلســطن، 
ــام  ــن الع ــع األول م ــن الرب ــة ع ــة مئوي ــدره 4.6 نقط ــاض ق بانخف
ــام 2019.   ــن الع ــع املناظــر م ــن الرب ــة ع 2020، و5.7 نقطــة مئوي
ويوّضــح الشــكل 2-1 العالقــة بــن متغــرات القــوة البريــة وعــدد 
العاملــن مــع عــدد الســكان الــكي نهايــة الربــع الثــاين مــن العــام 
ــن فقــدوا  ــي أن النســبة األكــر مــن العــال الذي 2020.  هــذا يعن
ــة، عزفــوا عــن  وظائفهــم نتيجــة تقييــد حركــة األنشــطة االقتصادي
ــاين مــن  ــع الث البحــث عــى فــرص عمــل جديــدة خــالل فــرتة الرب
ــر،  ــا يف ــة، م ــوى العامل ــارج الق ــوا إىل خ ــل توجه ــام 2020، ب الع
ــاين، إذ بلغــت نحــو  ــع الث ــة يف الرب ــر نســبة البطال أيضــاً، عــدم تأث

ــع األول مــن العــام نفســه. ــة بنحــو 25% يف الرب 26.6% مقارن

توزيع العاملة

ــاين مــن العــام 2020 حســب مــكان  ــع الث ــون يف الرب ــوزع العامل ت
العمــل بــن 65.8% يف الضفــة الغربيــة و23.7% يف القطــاع و%10.6 
ــل واملســتعمرات )نحــو 93.7 ألــف عامــل، و%16  عامــل يف إرسائي
منهــم ال يحملــون تصاريــح عمــل(.  أّمــا بالنســبة لتوزيــع العاملــن 
حســب قطــاع العمــل يف الربــع الثــاين مــن العــام 2020، فــإّن نحــو 
22% مــن العاملــن يعملــون يف القطــاع العــام )21% يف الربــع األول 
مــن العــام 2020(، ونحــو 64% مــن العاملــن يعملــون يف القطــاع 
ــو 14% يف  ــام 2020(، ونح ــن الع ــع األول م ــاص )64% يف الرب الخ
القطاعــات األخــرى وإرسائيــل واملســتعمرات )15% يف الربــع األول 
مــن العــام 2020(.2   تركــز العاملــون يف الضفــة الغربيــة يف القطــاع 
الخــاص بنســبة 68% مــن إجــايل العاملــن، مقابــل 16% للقطــاع 
ــاع  ــن يف القط ــبة العامل ــت نس ــزة بلغ ــاع غ ــا يف قط ــام، بين الع

ــح  ــطيني 2020، مس ــاء الفلس ــزي لإلحص ــاز املرك ــم: الجه ــذا القس ــام يف ه ــدر األرق مص  -1
القــوى العاملــة، رام اللــه- فلســطن.

2-  القطاعات األخرى تشمل املؤسسات األهلية، واملؤسسات غر الهادفة للربح.

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

الخــاص نحــو 52%، مقابــل 40% للقطــاع العــام، ويعــزى الســبب 
الرئيــس يف انخفــاض نســبة العاملــن يف القطــاع الخــاص يف قطــاع 
غــزة إىل تــردي األوضــاع االقتصاديــة واالجتاعيــة التــي يعــاين منهــا 
قطــاع غــزة بســبب الحصــار اإلرسائيــي املفــروض عليهــا منــذ العــام 
2006، وهــذا، بــدوره، انعكــس ســلباً عــى األنشــطة االقتصاديــة يف 

القطــاع الخــاص كافــة )انظــر الشــكل 2-2(.

شــهد عــدد العاملــن يف فلســطن انخفاضــاً حــاداً بنحــو %12 
ــام  ــن الع ــاين واألول م ــن الربعــن الث ــل( ب ــف عام )حــوايل 121 أل
ــد  ــا.  وتول ــات جائحــة كورون ــراً، بشــكل أســايس، بتداعي 2020 متأث
ــن مبقــدار 8% )أي  هــذا االنخفــاض نتيجــة انخفــاض عــدد العامل
مــا يعــادل 52 ألــف عامــل( مــن إجــايل العاملــن يف الضفــة 
الغربيــة، و17% )أي مــا يعــادل 43 ألــف عامــل( مــن إجــايل 
ــل(  ــف عام ــادل 27 أل ــا يع ــزة، و22% )أي م ــاع غ ــن يف قط العامل
ــاض  ــتعمرات.  إّن االنخف ــل واملس ــن يف إرسائي ــايل العامل ــن إج م
ــل واملســتعمرات كان، بشــكل أســايس،  ــن يف إرسائي يف عــدد العامل

شكل 2-2: التوزيع النسبي للعاملني حسب مكان العمل وحسب 
القطاع يف الربع الثاين من العام 2020 )نسبة مئوية%(
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5,075.2 
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3,142.4

القوى العاملة
1,210.1
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888.7

%21.8قطاع عام، 

%65.8الضفة الغربیة، 
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%14.3غیرها، 
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ــة  ــك عــى خلفي ــر، وذل ــاً وأك ــن 50 عام ــة م ــة العمري ــن الفئ ضم
اإلجــراءات التــي اتّخذتهــا الحكومــة اإلرسائيليــة للحــد مــن انتشــار 
الفــروس، والتــي اقتضــت منــع مــن تتجــاوز أعارهــم 50 عامــاً مــن 

ــي. ــل اإلرسائي ــوق العم ــول إىل س الدخ
 

وبحســب الحالــة العمليــة، فلقــد شــهد عــدد العاملــن الذيــن يعملــون 
لحســابهم الخــاص )صاحــب عمــل ويعمــل لحســابه(، انخفاضــاً مبقدار 
101 ألــف عامــل )44%( بــن الربعــن الثــاين واألول مــن العــام 2020، 
ــن املســتخدمن بأجــر انخفاضــاً مبقــدار 115  كــا شــهد عــدد العامل
ألــف عامــل )16%( بــن الربعــن األول والثــاين مــن العــام 2020، بينــا 
ارتفــع عــدد العاملــن كأعضــاء أرسة بــدون أجــر مــن نحــو 39 ألــف 
عامــل إىل 133 ألــف عامــل )حــوايل 3 أضعــاف( خــالل الفــرتة نفســها.  
وقــد كان االنخفــاض األكــر للذيــن يعملــون لحســابهم الخــاص لــدى 
الفئــة العمريــة )25-34 ســنة( إذ انخفــض عددهــم بنســبة 52% )مــا 
يقــارب 34 ألــف عامــل( يف الربــع الثــاين 2020 مقارنــة بالربــع الســابق 
ــدى  ــكان ل ــر ف ــن بأج ــدد العامل ــر يف ع ــاض األك ــا االنخف 2020.  أم
فئــة الشــباب يف الفئــة العمريــة )15-24 ســنة(، وكذلــك الشــباب 
ــدى  ــن ل ــدد العامل ــض ع ــنة(، إذ انخف ــة )25-29 س ــة العمري يف الفئ
هاتــن الفئتــن بنســبة 30% و15% عــى الرتتيــب.  إّن انخفــاض أعــداد 
ــابهم  ــون لحس ــن يعمل ــن الذي ــدد العامل ــام، وع ــكل ع ــن، بش العامل
ــوح إىل  ــر بوض ــباب، يش ــة الش ــدى فئ ــة ل ــداً، وبخاص ــاص تحدي الخ
مــدى تأثــر جائحــة كورونــا عــى البيئــة االســتثارية وعــى املشــاريع 
الصغــرة واملتناهيــة الصغــر واألنشــطة الرياديــة بشــكل عــام، وبخاصة 
تلــك التــي تــدار مــن قبــل الشــباب، مــا يتطلــب تدخــالً مبــارشاً مــن 
قبــل الحكومــة لتوفــر الســيولة والدعــم الــالزم مــن أجــل دعــم هــذا 
ــكل %89  ــرة تش ــآت الصغ ــة أن املنش ــاريع، وبخاص ــن املش ــوع م الن

مــن مجمــوع املنشــآت يف القطــاع الخــاص والقطــاع األهــي.

ــة  ــام يف الجــدول 2-1 إىل أن أغلــب األنشــطة االقتصادي تشــر األرق
يف الســوق املحــي شــهدت انخفاضــاً يف عــدد العاملــن خــالل 
ــع  ــابق، م ــع الس ــع الرب ــة م ــام 2020 مقارن ــن الع ــاين م ــع الث الرب
وجــود تبايــن يف حجــم األثــر بــن األنشــطة املختلفــة، فاإلجــراءات 
التقييديــة التــي اتخذتهــا الحكومــة الفلســطينية ملواجهــة الفــروس، 
أثــرت مبســتويات مختلفــة عــى األنشــطة االقتصاديــة، فعــى ســبيل 
املثــال، شــهدت كل مــن أنشــطة التجــارة واملطاعــم والفنــادق، 
ــاء والتشــييد انخفاضــاً حــاداً يف عــدد العاملــن بنحــو  ونشــاط البن

مــع  مقارنــة   2020 العــام  مــن  الثــاين  الربــع  يف  و%14   ،%17
الربــع الســابق، وهــذا يعــزى إىل تأثرهــا بشــكل كبــر باإلجــراءات 
التقييديــة خــالل فــرتة الحجــر، إذ اقتــرت الحركــة التجاريــة 
ــة،  ــوبرماركت، والزراع ــالت الس ــات، ومح ــز، والصيدلي ــى املخاب ع
ــن  ــدواء، كــا انخفــض عــدد العامل ــع الغــذاء وال وقطاعــات تصني
ــع  ــبة 11% يف الرب ــوظ، وبنس ــكل ملح ــات، بش ــطة الخدم يف أنش
ــدد  ــا ع ــابق.  أم ــع الس ــع الرب ــة م ــام 2020 مقارن ــن الع ــاين م الث
العاملــن يف كل مــن أنشــطة الزراعــة، والصناعــة، والنقــل والتخزيــن 
أقــل حــدة وبنســبة 3%،  انخفاضــاً  واالتصــاالت، فلقــد شــهد 
و1%، و6% عــى الرتتيــب.  أمــا بالنســبة إىل العــال الفلســطينين 
العاملــن يف إرسائيــل واملســتعمرات، فلقــد انخفــض عددهــم بنحــو 
ــابق،  ــع الس ــة بالرب ــام 2020 مقارن ــن الع ــاين م ــع الث 22% يف الرب
ــاً  ــييد انخفاض ــاء والتش ــاط البن ــن يف نش ــدد العامل ــهد ع ــد ش فلق
كبــراً بنســبة 27% )21 ألــف عامــل(، كــا شــهد عــدد العاملــن يف 
نشــاطي الزراعــة والصناعــة انخفاضــاً ملحوظــاً بنســبة 29% )حــوايل 
2,000( و15% )حــوايل 2,700 عامــل( عــى الرتتيــب.  ويعــود 
ــة  ــة اإلرسائيلي ــرف الحكوم ــن ط ــراءات م ــاض إىل اإلج ــذا االنخف ه
واملتمثلــة مبنــع العــال الفلســطينين الذيــن تتجــاوز أعارهــم 50 

ــي. ــن الدخــول إىل ســوق العمــل اإلرسائي ــاً م عام

ــبي  ــع النس ــاً يف التوزي ــاك تباين ــاً، أّن هن ــدول 2-1، أيض ــر الج يظه
ــن الضفــة والقطــاع، حيــث ترتفــع نســبة التشــغيل يف  للتشــغيل ب
ــة،  ــة الغربي ــة )16% يف الضف ــة الغربي ــر يف الضف ــة واملحاج الصناع
مقابــل 7% يف قطــاع غــزة(، يقابلــه ارتفــاع نســبة التشــغيل يف قطــاع 
الخدمــات يف قطــاع غــزة )56% يف قطــاع غــزة، مقابــل 35% يف 
ــبة  ــر يف نس ــدين الكب ــام إىل الت ــر األرق ــا تش ــة(.  ك ــة الغربي الضف
ــذا  ــط(، وه ــييد )3% فق ــاء والتش ــزة يف البن ــاع غ ــن يف قط العامل
يعــود إىل الحصــار الصــارم الــذي تفرضــه إرسائيــل عــى دخــول مــواد 
البنــاء إىل القطــاع )انظــر الصنــدوق عــن القيــود عــى اســتراد املــواد 
ثنائيــة االســتخدام يف العــدد 57 مــن املراقــب االقتصــادي الربعــي(.

البطالة

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

جدول 2-1: التوزيع النسبي للعاملني يف فلسطني حسب النشاط االقتصادي يف الربع الثاين من العام 2020 )نسبة مئوية(

النشاط االقتصادي

إرسائيل واملستعمرات قطاع غزةالضفة الغربية
فلسطني )ال يشمل العاملني يف 

إرسائيل واملستعمرات(

الربع األول 

2020

الربع الثاين 

2020

الربع األول 

2020

الربع الثاين 

2020

الربع األول 

2020

الربع الثاين 

2020

الربع األول 

2020

الربع الثاين 

2020

78566567الزراعة والصيد والحراجة

15167715161214محاجر وصناعة تحويلية

13123363591010البناء والتشييد

2423222010122422التجارة واملطاعم والفنادق

67893377النقل والتخزين واالتصاالت

35355556454140خدمات وغرها

100100100100100100100100املجموع



15
المراقب االقتصادي, عدد 62-61 / 2020

ــن  ــع املناظــر م ــة بالرب ــام 2020، و26% مقارن ــن الع ــع األول م يف الرب
العــام 2019.  إن االرتفــاع الطفيــف يف معــدالت البطالــة، عــى الرغــم 
مــن تأثــرات جائحــة كورونــا عــى مجمــل االقتصــاد خــالل الربــع الثــاين 
ــدرت  ــي ص ــة الت ــة والدولي ــات املحلي ــام والتوقع ــة األرق ــض غالبي يناق
عــن الجهــات الرســمية ومراكــز األبحــاث، هــذا التناقــض مــن املمكــن 
تفســره -كــا أرشنــا ســابقاً- يف االنخفــاض الكبــر يف نســبة املشــاركة يف 
القــوى العاملــة يف فلســطن )38.5% يف الربــع الثــاين مــن العــام 2020، 
مقارنــة مــع 143% يف الربــع األول مــن العــام نفســه، ومــع 44.2% يف 
الربــع الثــاين مــن العــام 2019(؛ أي إن عــدداً كبــراً مــن الذيــن فقــدوا 
ــا  ــل؛ إم ــوق العم ــارج س ــوا إىل خ ــع، توجه ــذا الرب ــالل ه ــم خ وظائفه
ــي  ــالق الت ــة اإلغ ــة لحال ــل املرافق ــة والتنق ــى الحرك ــود ع بســبب القي
فرضتهــا الحكومــة الفلســطينية للحــد مــن انتشــار الجائحــة، وإمــا 
ــباب،  ــدد والش ــن الج ــة الخريج ــم، وبخاص ــزء منه ــعور ج ــبب ش بس
ــآت  ــم املنش ــالق معظ ــبب إغ ــرص بس ــن ف ــث ع ــدوى البح ــدم ج بع
االقتصاديــة، وإمــا بســبب عــدم قناعتهــم بإمكانيــة إيجــاد فرصــة عمــل.

ــب  ــى نس ــرأت ع ــي ط ــرات الت ــرز التغ ــى أب ــوء ع ــليط الض ــد تس عن
املشــاركة خــالل الربــع الثــاين مــن العــام 2020، وذلــك بحســب الفئــة 
العمريــة ومســتوى التعليــم، فإننــا نالحــظ أّن االنخفــاض األكــر يف نســبة 
املشــاركة مــا بــن الربــع الثــاين مــن العــام 2020 والربــع األول مــن العام 
نفســه، والربــع املناظــر مــن العــام 2019، كان لــدى الفئــة العمريــة مــا 
ــو 50.6% يف  ــة نح ــذه الفئ ــاركة له ــبة املش ــت نس ــن 25-29، إذ بلغ ب
الربــع الثــاين مــن العــام 2020، مقابــل 59% يف الربــع األول مــن العــام 
نفســه، و61.1% للربــع املناظــر مــن العــام 2019، تليهــا الفئــة العمريــة 
مــا بــن 20-24، إذ بلغــت نســبة املشــاركة لهــذه الفئــة نحــو 36.7% يف 
الربــع الثــاين مــن العــام 2020 مقابــل 44.5% يف الربــع األول مــن العــام 
نفســه، و45.4% للربــع املناظــر مــن العــام 2019.  أمــا حســب مســتوى 
التعليــم، فلقــد انخفضــت نســب املشــاركة عنــد األفــراد الحاصلــن عــى 
تعليــم دبلــوم متوســط فأعــى، إذ بلغــت نســبة املشــاركة لهــذه الفئــة 
يف الربــع الثــاين مــن العــام 2020 نحــو 51.2%، مقابــل 56% يف الربــع 
األول مــن العــام نفســه، ونحــو 58% يف الربــع املناظــر مــن العــام 2019.

ــن  ــة يف كل م ــب البطال ــن يف نس ــض التباي ــود بع ــظ وج ــن املالح م
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وكــا مــن املالحــظ أن معــدالت البطالة 
يف الضفــة الغربيــة مل تشــهد تغــراً كبــراً يف الربــع الثــاين مــن العــام 
ــع املناظــر مــن  ــع األول مــن العــام نفســه، والرب ــة بالرب 2020 مقارن
ــة  ــدل البطال ــض مع ــر يف الجــدول 2-2، ويناق ــا يظه ــام 2019 ك الع
ــل  ــذي وص ــام 2020 ال ــن الع ــاين م ــع الث ــة يف الرب ــة الغربي يف الضف
إىل 14.8%، التوقعــات الصــادرة عــن معهــد أبحــاث السياســيات 
ــاص  ــدد الخ ــع يف الع ــم التوق ــاس(، إذ ت ــطيني )م ــة الفلس االقتصادي
ــاع معــدل  ــار مــن العــام الجــاري، بارتف ــذي صــدر يف أي للمراقــب ال
ــا ليصــل إىل 30.2% يف  ــرات جائحــة كورون ــة تأث ــة عــى خلفي البطال
ــب  ــيناريو األول، وإىل 35.8% حس ــب الس ــام 2020 حس ــل الع مجم
ــا ســابقاً- بتقلــص حجــم  ــاين، ويفــر هــذا -كــا ذكرن الســيناريو الث
القــوى العاملــة يف الضفــة الغربيــة؛ إذ انخفضــت نســبة املشــاركة مــن 
46% يف الربــع األول مــن العــام 2020 إىل 41% يف الربــع الثــاين مــن 

العــام نفســه.3

3-  الســيناريو األول يتمثــل يف أّن تنجــح الحكومــة يف احتــواء انتشــار الفــروس خــالل فــرتة 
الطــوارئ الحاليــة، ويتــم رفــع قيــود الطــوارئ تدريجيــاً عقــب انتهائهــا.  أمــا الســيناريو 
ــوارئ،  ــراءات الط ــل بإج ــد العم ــروس، ومتدي ــار الف ــط انتش ــدم ضب ــل يف ع ــاين فيتمث الث
ــع  ــاين، راج ــيناريوهن األول والث ــة بالس ــات املتعلق ــن االفرتاض ــات ع ــن املعلوم ــد م ملزي

ــب االقتصــادي: ــن املراق العــدد الخــاص م
http://www.mas.ps/files/server/20200705223647-2.pdf

يف قطــاع غــزة تأثــر معــدل البطالــة بتأثــرات جائحــة كورونا بشــكل 
أكــر مــن الضفــة الغربيــة، إذ ارتفــع معــدل البطالــة يف الربــع الثــاين 
مــن العــام 2020 مبقــدار 3.6 نقطــة مئويــة عــن الربــع األول مــن 
العــام نفســه، ومبقــدار 2.4 نقــاط مئويــة عــن الربــع املناظــر مــن 

العــام الســابق، ليصــل إىل 49.1% )انظــر الجــدول 2-2(.

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

املنطقة/الجنس
الربع الثاين 

2019
الربع األول 

2020
الربع الثاين 

2020

الضفة الغربية

12.412.012.2ذكور

26.424.226.2إناث

15.014.214.8املجموع

قطاع غزة

39.740.444.4ذكور

68.362.166.8إناث

46.745.549.1املجموع

فلسطن

21.521.423.0ذكور

43.639.641.1إناث

26.025.026.6املجموع
مالحظــة: أرقــام الجــدول مبنيــة وفــق التعريــف الجديــد للبطالــة الــذي وضعــه الجهــاز املركــزي 
لإلحصــاء، بالتعــاون مــع منظمــة العمــل الدوليــة.  وينــص التعريــف الضيــق الجديــد عــى أّن 
البطالــة تشــمل فقــط األشــخاص الذيــن مل يعملــوا خــالل فــرتة اإلســناد، وبحثــوا بشــكل جــدي 
وكانــوا مســتعدين وقادريــن عــى العمــل.  وتبعــاً لهــذا، تــم اســتثناء املحبطــن مــن البحــث عــن 
عمــل )الذيــن مل يســعوا إىل العمــل خــالل فــرتة اإلســناد( مــن حســاب البطالــة.  وأدى اعتــاد 
ــة، عــى عكــس  ــة يف الضفــة الغربي ــر بســيط يف معــدل البطال ــة املنقــح إىل تغي ــاس البطال مقي
األمــر يف قطــاع غــزة، حيــث كان التغيــر أكــر نظــراً النتشــار اإلحبــاط مــن إيجــاد عمــل بشــكل 
ــام 2018(.   ــن 52.0% إىل 43.2% يف الع ــاع م ــة يف القط ــدل البطال ــاض مع ــاك )انخف ــع هن أوس
قــارن بــن معــدالت املشــاركة والبطالــة حســب املنهــج القديــم والجديــد يف امللحــق اإلحصــايئ يف 

نهايــة املراقــب االقتصــادي الحــايل مــع امللحــق اإلحصــايئ يف العــدد 56 مــن املراقــب.

ــن  ــاين م ــع الث ــطن يف الرب ــة يف فلس ــات البطال ــرز مواصف ــن أب م
العــام 2020 التــايل:

ــباب، . 1 ــن الش ــاص، ب ــكل خ ــزة، بش ــطن مرتك ــة يف فلس البطال
ــن  ــم ب ــرتاوح أعاره ــن ت ــباب الذي ــن الش ــا ب ــغ معدله إذ بل
ــن  ــغ معدلهــا بــن الشــباب الذي 19-15 ســنة 40.9%، كــا بل
تــرتاوح أعارهــم بــن 29-25 ســنة نحــو 43.1%، وذلــك 
ــنة(، و%8  ــة )45-49 س ــة العمري ــع 13.3% للفئ ــة م باملقارن
ــر  ــات أك ــوق.  ومــن أجــل معلوم ــا ف ــة 50 ف ــة العمري للفئ
ــال  ــح انتق ــن “مس ــدوق ع ــع الصن ــة الشــباب، راج ــن بطال ع
ــن  ــدد 47 م ــل” يف الع ــم إىل ســوق العم ــن التعلي الشــباب م

ــب. املراق
البطالــة يف فلســطن تنخفــض مــع ارتفــاع التعليــم يف أوســاط . 2

ــغ معــدل  ــاث؛ إذ بل ــد اإلن الذكــور، ولكــن األمــر معكــوس عن
ــو  ــدايئ نح ــم ابت ــى تعلي ــن ع ــور الحاصل ــدى الذك ــة ل البطال
ــم  ــل نحــو 19.4% للذكــور الحاصلــن عــى تعلي 22.9%، مقاب
دبلــوم متوســط فأعــى، بينــا لــدى اإلنــاث بلــغ معــدل 
ــو %1.2  ــدايئ نح ــم ابت ــى تعلي ــالت ع ــدى الحاص ــة ل البطال
ــوم  ــم دبل ــاث الحاصــالت عــى تعلي ــل نحــو 45.1% لإلن مقاب
ــر يف  ــاع الكب ــاً إىل االرتف ــود أساس ــذا يع ــى، وه ــط فأع متوس
ــة  ــل مقارن ــات يف ســوق العم ــاث املتعل نســبة مشــاركة اإلن
بالذكــور، )راجــع الصنــدوق رقــم 1 يف العــدد 53 مــن املراقــب، 
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ــة  ــات مقارن ــاث املتعل ــة اإلن ــاع بطال ــح أّن ارتف ــذي يوض ال
بغــر املتعلــات ليــس بســبب تعليمهــن، ولكــن بســبب 

ــل(. ــوق العم ــاركتهن يف س ــبة مش ــر يف نس ــاع الكب االرتف

األجور

ــن  ــي بشــكل ملحــوظ للعامل ــض متوســط األجــر اليوم ــد انخف لق
كافــة، مبقــدار 10 شــواكل بــن الربعــن الثــاين )120.6 شــيكل/

يــوم( واألول )130.6 شــيكل/يوم( للعــام الحــايل 2020، وجــاء ذلــك 
نتيجــة انخفــاض متوســط أجــر العاملــن يف الضفــة الغربيــة مبقــدار 
ــيكل، ويف  ــدار 9.9 ش ــتعمرات مبق ــل واملس ــيكل، ويف إرسائي 3.2 ش
قطــاع غــزة مبقــدار 0.6 شــيكل.  يخفــي متوســط األجــر يف فلســطن 
)120.6 شــيكل/يوم( خــالل 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.

تُشــر األرقــام يف الجــدول 2-3 إىل وجــود فجــوة كبــرة يف األجــور بن 
العاملــن يف الضفــة الغربيــة، وقطــاع غــزة، وإرسائيل واملســتوطنات، 
فبلــغ متوســط أجــر العاملــن يف إرسائيــل واملســتعمرات أكــر 
ــة  ــة، وأربع ــة الغربي ــن يف الضف ــن ضعــف متوســط أجــر العامل م
أضعــاف أجــر العاملــن يف قطــاع غــزة، كــا بلــغ متوســط األجــور 
ــة.   يف قطــاع غــزة حــوايل نصــف مســتواه )49%( يف الضفــة الغربي
ــد أخــذ األجــر الوســيط عوضــاً عــن  ــر عن ــا تتســع الفجــوة أك ك
ــط، ألن  ــن املتوس ــل م ــه أفض ــه دالل ــيط ل ــر الوس ــط؛ فاألج املتوس
ــع  ــر املرتف ــال ذوي األج ــن الع ــر ب ــن الكب ــي التباي ــر يخف األخ
ــذي  ــل األجــر ال ــو ميث ــا األجــر الوســيط، فه واألجــر املنخفــض.  أم
يقســم العاملــن إىل مجموعتــن متســاويتن: األوىل أصحــاب األجــر 
األقــل، والثانيــة أصحــاب األجــر األعــى )انظــر الشــكل 2-3(.  فعــى 
ســبيل املثــال، يف حــن يبلــغ متوســط األجــر يف القطــاع 49% مــن 
مســتواه يف الضفــة، فــإّن وســيط األجــر يف القطــاع يبلــغ 37% فقــط 

ــة )انظــر الجــدول 3-2(. مــن وســيط األجــر يف الضفــة الغربي

الحد األدىن لألجور

يبلــغ مســتوى الحــد األدىن لأجور الشــهري يف فلســطن نحــو 1,450 
ــاء  ــزي لإلحص ــاز املرك ــن الجه ــادرة ع ــام الص ــر األرق ــيكالً.  وتش ش
ــام 2020 إىل أّن %34 )%25.1  ــن الع ــاين م ــع الث ــطيني للرب الفلس
بــن اإلنــاث، و35.4% بــن الذكــور( مــن العاملــن يف فلســطن 
يتقاضــون أجــراً شــهرياً أقــل مــن الحــد األدىن لأجــور، وهــو أعــى 
مــن النســبة يف الربــع األول مــن العــام 2020 والبالغــة نحــو %29 
ــع  ــبة يف الرب ــن النس ــور( وم ــن الذك ــاث، و29% ب ــن اإلن )30% ب
ــاث،  ــن اإلن ــو 27% )29% ب ــة نح ــام 2019 والبالغ ــن الع ــاين م الث
و27% بــن الذكــور(.  ويعــزى الســبب يف ارتفــاع هــذه النســبة إىل 
أنــه جــراء تأثــرات الجائحــة، اضطــر املشــغلون يف القطــاع الخــاص 

إىل تريــح عــدد كبــر مــن العاملــن بأجــر، وبخاصــة أّن نحــو %46 
مــن العاملــن بأجــر يعملــون دون عقــد عمــل، وهــذا بــدوره ســّهل 
ــدد  ــض ع ــايل انخف ــم، وبالت ــن وظائفه ــم م ــة تريحه ــن عملي م
العاملــن بأجــر يف القطــاع الخــاص بنســبة 41% و42% مقارنــة 
بالربــع الســابق واملناظــر عــى الرتتيــب، وقــد كان هــذا االنخفــاض 
أكــر مــن االنخفــاض يف عــدد العاملــن يف القطــاع الخــاص، الذيــن 
يتقاضــون أجــراً شــهرياً أقــل مــن الحــد األدىن لأجــور، إذ انخفــض 
عــدد العاملــن يف الربــع الثــاين مــن العــام 2020 بنســبة %27، 
و32% مقارنــة بالربــع الســابق واملناظــر عــى الرتتيــب.  وقــد بلــغ 
ــا  متوســط األجــر الشــهري الــذي يتقاضــاه هــؤالء 722 شــيكالً.  أّم
ــتخدمن  ــن املس ــإّن 8% م ــاع، ف ــة والقط ــن الضف ــة ب ــد املقارن عن
بأجــر يف القطــاع الخــاص يف الضفــة الغربيــة يتقاضــون أجــراً أقــل 

ــل 82% يف قطــاع غــزة. مــن الحــد األدىن، مقاب

 

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

األجر الوسيط اليوميمتوسط األجر اليوميمكان العمل
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3- املالية العامة1

اإليرادات العامة 

شــهد العــام 2020 مجموعــة مــن التحديــات والصعوبــات التــي 
واجهــت ماليــة الحكومــة، حيــث شــهدت بدايــة هــذا العــام، تحديــداً 
ــة  ــد، متثلــت يف األزمــة الصحي ــوع جدي ــذ شــهر آذار، أزمــة مــن ن من
بســبب جائحــة فــروس كورونــا، التــي أدت إىل إعــالن حالــة الطــوارئ 
ــاً، وذلــك يف محاولــة مــن  وفــرض إغــالق شــامل ملــدة شــهرين تقريب
الحكومــة ملواجهــة تفــي وانتشــار الجائحــة.  كــا شــهد هــذا العــام، 
بــدءاً مــن شــهر أيــار، عــودة أزمــة إيــرادات املقاصــة لتعصــف باملاليــة 
العامــة الفلســطينية مــن جديــد، بســبب السياســات اإلرسائيليــة 

ومخطــط الضــم.

وقــد ترتــب عــى ذلــك مجموعــة مــن التداعيــات والصعوبــات التــي 
ــالل  ــة خ ــرادات املقاص ــت إي ــد انخفض ــة، فق ــة العام ــت املالي واجه
الربــع الثــاين مــن العــام 2020 بنحــو 47% مقارنــة بالربــع الســابق، 
ــر  ــع املناظ ــع الرب ــة م ــا باملقارن ــيكل، أم ــار ش ــوايل 1.2 ملي ــغ ح لتبل
ــر  ــكل كب ــة بش ــرادات املقاص ــت إي ــد ارتفع ــام 2019، فلق ــن الع م
ــة  ــة املحلي ــرادات الجباي ــت إي ــا انخفض ــو 194%.2  ك ــة بنح للغاي
بنســبة 54%، و28%، خــالل الفــرتة نفســها، لتبلــغ حــوايل 0.6 مليــار 
شــيكل، حيــث انخفضــت اإليــرادات الرضيبيــة بنســبة 54%، و%17، 
ــى  ــام 2019، ع ــن الع ــر م ــع املناظ ــابق، والرب ــع الس ــة بالرب مقارن
الرتتيــب، لتبلــغ حــوايل 0.5 مليــار شــيكل، كــا انخفضــت اإليــرادات 
ــغ  ــها، لتبل ــرتة نفس ــالل الف ــبة 66%، و53%، خ ــة بنس ــر الرضيبي غ
ــة، فقــد  ــح واملســاعدات الخارجي ــار شــيكل.  أمــا املن حــوايل 0.1 ملي
ــبة 148%، و%48،  ــع وبنس ــذا الرب ــالل ه ــوظ خ ــكل ملح ــت بش ارتفع
مقارنــة بالربــع الســابق والربــع املناظــر مــن العــام 2019، عــى الرتتيــب، 
ــع انخفــاض  ــة، شــهد هــذا الرب ــار شــيكل.  باملحصل ــغ حــوايل 0.7 ملي لتبل
صــايف اإليــرادات العامــة واملنــح بنحــو 34%، مقارنــة بالربــع الســابق، فيــا 
ــام 2019،  ــن الع ــر م ــع املناظ ــة بالرب ــو 44%، مقارن ــًة بنح ــاءت مرتفع ج
لتبلــغ مــا يقــارب 2.4 مليــار شــيكل )انظــر الشــكل 3-1 والجــدول 1-3(. 3

مصــدر البيانــات يف هــذا الجــزء هــو: وزارة املاليــة، التقاريــر املاليــة الشــهرية للعــام 2020:   -1
العمليــات املاليــة – اإليــرادات والنفقــات ومصــادر التمويــل )حزيــران، 2020(.

ــرادات املقاصــة  ــة اســتالم إي ــام 2019، رفضــت الســلطة الوطني ــاين مــن الع ــع الث يف الرب  -2
منقوصــة مــن إرسائيــل التــي تقــدر للفــرتة )شــباط – حزيــران( بحــوايل 3 مليــارات شــيكل 
)انظــر الصنــدوق يف العــدد 57 مــن املراقــب االقتصــادي مــن أجــل معلومــات أوىف عــن 

أزمــة إيــرادات املقاصــة(.
ــام  ــن الع ــاين م ــع الث ــة خــالل الرب ــات الرضيبي ــن اإلشــارة إىل أن حجــم اإلرجاع ــد م ال ب  -3
ــع  ــيكل يف الرب ــون ش ــو 114.4 ملي ــة بنح ــيكل مقارن ــون ش ــو 59.6 ملي ــغ نح 2020، بل

ــام 2019. ــن الع ــر م ــع املناظ ــيكل يف الرب ــون ش ــابق، و61.9 ملي الس

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

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

* تــم خــالل الربــع األول )2019( إعــادة مبلــغ بحــوايل 448.1 مليــون شــيكل إىل القنصليــة األمريكيــة مــن أجــل إغــالق حســاب منحــة 

أمريكيــة ســابقة، وهــو مــا انعكــس يف قيمــة املنــح لدعــم املشــاريع التطويريــة التــي ظهــرت وكأنهــا تراجعــت بنحــو 352.7 مليــون شــيكل.

البيان
20192020

الربع الثاينالربع األولالربع الرابعالربع الثالثالربع الثاينالربع األول

598.4368.1517.5292.4246.1544.3دعم للموازنة

396.394278.7107.3111.121.3منح عربية

202.1274.1238.8185.1135523من الدول األخرى

99.5107.7114.732.1145.1-352.7*التمويل التطويري

245.7467.6625.2407.1278.2689.4إجايل املنح واملساعدات

وقــد شــكلت اإليــرادات العامــة واملنــح )صــايف( نحــو %151 
مــن اإلنفــاق العــام الفعــي خــالل هــذا الربــع مقارنــة بنحــو 
ــو %66  ــبة نح ــذه النس ــت ه ــابق.  وبلغ ــع الس ــالل الرب 123% خ
ــع  ــة خــالل هــذا الرب ــام املســتحق عــى الحكوم ــاق الع ــن اإلنف م
)أســاس االلتــزام(، مقارنــة بنحــو 105% خــالل الربــع الســابق؛ أي 
أن الحكومــة مل تســتطع ســداد نحــو 34% مــن االلتزامــات املرتتبــة 

ــام 2020. ــن الع ــاين م ــع الث ــالل الرب ــا خ عليه

النفقات العامة

ــة  ــو 46%، و40% مقارن ــة بنح ــة الفعلي ــات العام ــت النفق انخفض
ــع املناظــر مــن العــام 2019، عــى الرتتيــب،  ــع الســابق والرب بالرب
ــار شــيكل، حيــث انخفــض اإلنفــاق الفعــي  ــغ حــوايل 1.6 ملي لتبل
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عــى بنــد األجــور والرواتــب بنســبة 63%، و43%، مقارنــة بالربــع 
ــغ  ــب، ليبل ــى الرتتي ــام 2019 ع ــن الع ــر م ــع املناظ ــابق والرب الس
حــوايل 0.6 مليــار شــيكل.  وانخفضــت، أيضــاً، نفقــات غــر األجــور 
بنحــو 20%، و33%، خــالل الفــرتة نفســها، لتبلــغ حــوايل 0.8 مليــار 
ــراض بنســبة 79%، و%73،  ــد صــايف اإلق ــض بن ــا انخف شــيكل.  ك
ــى  ــام 2019، ع ــن الع ــر م ــع املناظ ــابق والرب ــع الس ــة بالرب مقارن
الرتتيــب، ليبلــغ حــوايل 69.7 مليــون شــيكل.4  ويســتنزف هــذا البند 
املوازنــة العامــة ويؤجــل جــزءاً ال بــأس بــه مــن اإليــرادات للحكومــة 
الفلســطينية، التــي هــي يف أمــس الحاجــة إليهــا، وبخاصــة يف ظــل 
ــطينية  ــة الفلس ــا الحكوم ــاين منه ــي تع ــة الت ــة املزمن ــة املالي األزم
ــح  ــة، وتراجــع املن ــع اســتمرار الفجــوة التمويلي ــذ ســنوات.  وم من
ــاً  ــكل عبئ ــراض يش ــايف اإلق ــد ص ــإن بن ــة، ف ــاعدات الخارجي واملس

ــه. ــاً تســعى الحكومــة الفلســطينية إىل إيجــاد حــل ل وتحدي

ــاين  ــع الث ــالل الرب ــي خ ــري الفع ــاق التطوي ــع اإلنف ــل، ارتف باملقاب
ــه  ــابق، إال أن ــع الس ــة بالرب ــبة 53%، مقارن ــام 2020 بنس ــن الع م
ــام 2019،  ــن الع ــع املناظــر م ــة بالرب انخفــض بنســبة 28%، مقارن

ــكل 2-3(. ــر الش ــيكل )انظ ــون ش ــوايل 115.1 ملي ــغ ح ليبل

املتأخرات الحكومية

بلغــت املتأخــرات املرتتبــة عــى الحكومــة خــالل الربــع الثــاين 
مــن العــام 2020 حــوايل 1,952.3 مليــون شــيكل، منهــا نحــو 
1085.8 مليــون شــيكل متأخــرات األجــور والرواتــب، وحــوايل 801 
مليــون شــيكل متأخــرات غــر األجــور، ونحــو 61.7 مليــون شــيكل 
متأخــرات النفقــات التطويريــة، فيــا بلغــت متأخــرات املدفوعــات 
ــن  ــاً م ــع مقدم ــم الدف ــيكل، وت ــون ش ــوايل 8.1 ملي ــة ح املخصص
ــيكل  ــون ش ــارب 4.3 ملي ــا يق ــة مب ــات الرضيبي ــرات اإلرجاع متأخ

ــدول 2-3(. ــر الج )انظ

الفائض/العجز املايل

أدت التطــورات عــى جانبــي اإليــرادات العامــة والنفقــات العامــة 
الفعليــة خــالل الربــع الثــاين مــن العــام 2020، إىل فائــض يف الرصيــد 
ــار شــيكل )أو مــا  الــكي قبــل املنــح واملســاعدات بحــوايل 0.1 ملي
نســبته 1.1% مــن 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 
ــغ املخصومــة مــن إيــرادات املقاصــة مــن قبــل الجانــب  صــايف اإلقــراض يعــر عــن املبال  -4
ــاه  ــاء واملي ــزودة للكهرب ــة امل ــركات اإلرسائيلي ــتحقة لل ــون مس ــوية دي ــي لتس اإلرسائي

ــطينية. ــع الفلس ــات التوزي ــركات وجه ــات ول للبلدي

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

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

جدول 3-2: املتأخرات املرتتبة عىل الحكومة الفلسطينية )مليون شيكل(

البيان
20192020

الربع الثاينالربع األولالربع الرابعالربع الثالثالربع الثاينالربع األول

)4.3(38.517.619.657.330.9إرجاعات رضيبية

1551,085.8)689.8(359.9593.6409.6األجور والرواتب

333.4556.7492.7490.2209801نفقات غر األجور

105130.8122.9144.472.561.7النفقات التطويرية

97.28.1(45.6(75.127.69.9مدفوعات مخصصة

564.61,952.3)43.5(911.91,326.31,054.7إجايل املتأخرات

ــس  ــض ال تعك ــذه الفوائ ــايل.  إال أن ه ــي اإلج ــج املح ــن النات م
حقيقــة الوضــع املــايل للحكومــة، حيــث ســجل الرصيــد الــكي، قبــل 
ــار  ــو 1.8 ملي ــزاً نح ــزام، عج ــاس االلت ــى أس ــاعدات ع ــح واملس املن
شــيكل، وقــد ســاهمت املنــح واملســاعدات يف تخفيــض هــذا العجــز 
ــار شــيكل خــالل الفــرتة نفســها )انظــر الشــكل  إىل حــوايل 1.1 ملي

3-3 والجــدول 3-3(.

-8.6 -9.7 -6.6

3.4 2.9 4.82.0 1.1 6.9
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الدين العام الحكومي

ــع  ــة الرب ــيكل( نهاي ــاً بالش ــي )مقوم ــام الحكوم ــن الع ــع الدي ارتف
الثــاين مــن العــام 2020، بنحــو 3%، و13%، مقارنــة بنهايــة الربــع 
ــغ  ــب، ليبل ــى الرتتي ــام 2019، ع ــن الع ــر م ــع املناظ ــابق والرب الس
حــوايل 10.6 مليــار شــيكل، ُمَشــِكالً حــوايل 21.5% مــن الناتــج 
ــن املدفوعــة  ــد الدي ــد بلغــت فوائ املحــي اإلجــايل االســمي.5  وق
خــالل هــذا الربــع حــوايل 34.7 مليــون شــيكل، منهــا 21.9 مليــون 
شــيكل فوائــد مدفوعــة عــى الديــن املحــي و12.8 مليــون شــيكل 
فوائــد مدفوعــة عــى الديــن الخارجــي، علــاً أن الفوائــد املســتحقة 
خــالل الفــرتة نفســها بلغــت نحــو 54.3 مليــون شــيكل )انظــر 

ــدول 4-3(. الج

          

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

تغــرات ســعر رصف الــدوالر األمريــي مقابــل الشــيكل.

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

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

البيان
20192020

الربع الثاينالربع األولالربع الرابعالربع الثالثالربع الثاينالربع األول

46685,628.86,200.25,451.85,684.56,164.3الدين الحكومي املحي

4617.35,578.26,149.65,401.25,633.96,113.7املصارف

50.750.650.650.650.650.6مؤسسات عامة

3,744.33,783.73,950.24,210.54,588.74,465.2الدين الحكومي الخارجي

8,412.29,412.510,150.4966210,273.210,629.5الدين العام الحكومي

41.157.337.531.620.634.7الفوائد املدفوعة

نسبة الدين العام إىل الناتج املحي* 
االسمي

%14.0%15.8%17.4%16.4%17.1%21.5

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

البند
الربع الثاين 2020

التزامنقدي

1,717.61,880.0اإليرادات العامة

689.9689.9املنح واملساعدات الخارجية

1,594.23,658.5النفقات

)1,778.5(123.4الرصيد قبل املنح واملساعدات الخارجية

)1,088.6(813.3الرصيد بعد املنح واملساعدات الخارجية

151.065.8نسبة اإليرادات العامة واملنح إىل النفقات )%(

* األرقام ما بن األقواس هي أرقام سالبة.
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4- القطاع املايل1 

4-1 القطاع املايل املريف

بلــغ عــدد املصــارف العاملــة يف فلســطن، خــالل الربــع الثــاين مــن 
العــام 2020، أربعــة عــر مرفــاً، نصفهــا وافــد، تعمــل مــن خــالل 
ــاع  ــة و58 يف قط ــة الغربي ــا 317 يف الضف ــاً، منه ــاً ومكتب 375 فرع
ــاين مــن العــام 2020، ارتفــاع إجــايل  ــع الث غــزة.  وقــد شــهد الرب
ــع  ــة بالرب ــو 3% مقارن ــريف بنح ــاع امل ــات القط موجودات/مطلوب
ــام 2019،  ــن الع ــر م ــع املناظ ــة بالرب ــو 9% مقارن ــابق، وبنح الس

ــر الجــدول 1-4(. ــار دوالر )انظ ــغ 18.2 ملي ليبل

التسهيالت االئتامنية

بلغــت قيمــة التســهيالت االئتانيــة نهايــة الربــع الثــاين مــن العــام 
ــع  ــة بالرب ــو 4% مقارن ــًة بنح ــار دوالر، مرتفع ــو 9.7 ملي 2020 نح
الســابق، وبنحــو 8% مقارنــة مــع الربــع املناظــر مــن العــام 2019، 
وبذلــك اســتحوذت محفظــة االئتــان عــى نحــو 53% مــن إجــايل 
موجــودات املصــارف.  وجــاء هــذا التحســن كنتيجــة أساســية لنمــو 
كل مــن التســهيالت املمنوحــة للقطــاع العــام بنســبة 11% لتســجل 
نحــو 1.7 مليــار دوالر، وذلــك نتيجــة زيــادة اقــرتاض الحكومــة 
ــز  ــن حج ــة ع ــا، والناجم ــوزات لديه ــة العج ــارف لتغطي ــن املص م
أمــوال املقاصــة مــن قبــل إرسائيــل.  كذلــك، ارتفعــت التســهيالت 
املمنوحــة للقطــاع الخــاص بنســبة 3% لتبلــغ نحــو 7.9 مليــار دوالر.  
وقــد شــكلت التســهيالت االئتانيــة نحــو 64% مــن الناتــج املحــي 
ــل  ــام 2020، مقاب ــن الع ــاين م ــع الث ــالل الرب ــمي خ ــايل االس اإلج
54% يف الربــع الســابق، و52% يف الربــع املناظــر مــن العــام 2.2019 

ــة  ــول 2020، امليزاني ــطينية، أيل ــد الفلس ــلطة النق ــم: س ــذا القس ــات يف ه ــدر البيان مص  -1
ــة  ــد؛ وهيئ ــات ســلطة النق ــاح والخســائر، وقاعــدة بيان املجمعــة للمصــارف، قامئــة األرب

ســوق رأس املــال الفلســطينية، 2020.
2-  تم تقدير قيمة الناتج املحي اإلجايل من قبل فريق البحث يف سلطة النقد.

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

* البنود يف الجدول هي باإلجايل )تشمل املخصصات(.
** الودائع غر املرفية تشمل ودائع القطاع الخاص وودائع القطاع العام.

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

البيان*
20192020

الربع الثاينالربع األولالربع الرابعالربع الثالثالربع الثاينالربع األول

16,503.216,690.117,303.517,825.517,710.018,248.1إجايل األصول

8,569.58,941.68,947.99,039.19,249.99,652.7التسهيالت االئتانية املبارشة

3,712.93,534.53,870.54,329.14,565.34,361.7األرصدة لدى سلطة النقد واملصارف

1,362.21,382.11,373.71,406.51,365.21,354.3محفظة األوراق املالية واالستثارات

1,711.41,620.81,883.61,939.61,252.01,522.9النقدية واملعادن الثمينة

1,147.21,211.11,227.71,111.21,277.61,356.6املوجودات األخرى

16,503.216,690.117,303.517,825.517,710.018,248.1إجايل الخصوم

12,394.412,591.413,025.513,384.713,303.813,738.7ودائع الجمهور )ودائع غر مرفية( **

1,931.41,956.01,942.41,985.21,996.91,994.6حقوق امللكية

1.116.81,041.71,151.31,274.11,165.01,119.0أرصدة سلطة النقد واملصارف )ودائع مرفية(

361.3363.5408.9392.5424.9525.8املطلوبات األخرى

699.3737.5775.5789.0819.4870.0املخصصات واإلهالك

ــة العظمــى مــن إجــايل  ــة عــى الغالبي ــة الغربي اســتحوذت الضف
االئتــان )نحــو 91%(، مقارنــة بنحــو 9% حصــة قطــاع غــزة.  أمــا 
مــن حيــث نــوع االئتــان، فقــد ســيطرت القــروض عــى هيكليــة 
إجــايل  مــن   %85 نحــو  حصتهــا  لتبلــغ  االئتانيــة  املحفظــة 
التســهيالت، مقارنــة بنحــو 14% حصــة تســهيالت الجــاري املديــن.  
أّمــا عــى صعيــد العملــة، فقــد شــكلت التســهيالت املمنوحــة 
بعملــة الشــيكل نحــو 43% مــن إجــايل التســهيالت، مقارنــة بنحــو 
41% حصــة الــدوالر، ونحــو 14% حصــة الدينــار األردين )انظــر 

الشــكل 1-4(.
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ــر مــن  ــب األك ــام، يســيطر القطــاع الخــاص عــى النصي بشــكل ع
التســهيالت االئتانيــة )نحــو 82% مــن إجــايل التســهيالت، مقابــل 
18% للقطــاع العــام(.  أمــا بالنســبة لتوزيــع التســهيالت االئتانيــة 
عــى القطــاع الخــاص عــى مســتوى القطاعــات االقتصاديــة، فتشــر 
البيانــات إىل اســتحواذ قطــاع العقــارات واإلنشــاءات عــى النصيــب 
ــار  ــة 1.7 ملي ــن إجــايل التســهيالت، وبقيم ــر بنســبة 18% م األك
ــل الســلع االســتهالكية عــى نحــو  دوالر، كــا اســتحوذ قطــاع متوي
16% مــن املحفظــة التمويليــة وبقيمــة 1.5 مليــار دوالر، فيــا 
بلغــت حصــة قطــاع التجــارة نحــو 15% وبقيمــة 1.5 مليــار دوالر، 
وقطــاع الخدمــات اســتحوذ عــى 13% لتســجل قيمــة التســهيالت 
املمنوحــة للقطــاع 1.2 مليــار دوالر.  يف حــن كانــت حصــص 
األنشــطة اإلنتاجيــة متدنيــة، إذ بلغــت حصــة الصناعــة والتعديــن 
نحــو 5%، وحصــة الزراعــة والــروة الحيوانيــة نحــو 1.6%، وحصــة 

ــر األرايض نحــو 3.3% )انظــر الشــكل 2-4(. تطوي

ارتفعــت قيمــة التســهيالت االئتانيــة بــن الربعــن املتالحقــن 
ارتفــاع  نتيجــة  ذلــك  وتحقــق  دوالر،  مليــون   402.8 مبقــدار 
التســهيالت املمنوحــة لقطــاع الخدمــات بنســبة 15% )مــا يعــادل 
160 مليــون دوالر(.  كــا ارتفعــت التســهيالت املمنوحــة للقطــاع 
العــام بنســبة 11% )مــا يعــادل 166.7 مليــون دوالر(، كذلــك 
ــادل 153.4  ــا يع ــبة 11% )م ــتهالكية بنس ــروض االس ــت الق ارتفع
مليــون دوالر(، وارتفعــت التســهيالت املمنوحــة لقطــاع العقــارات 
واإلنشــاءات بنســبة 2% )33.2 مليــون دوالر(.  باملقابــل، انخفضــت 
التســهيالت املمنوحــة لقطــاع التجــارة بنســبة 3% )مــا يعــادل 53.7 

مليــون دوالر(.

القروض املتعرثة

شــهد الربــع الثــاين مــن العــام 2020 ارتفاعــاً يف مســتوى القــروض 
املتعــرة لــدى القطــاع املــريف بنســبة 1% )مــا يعــادل 5.2 مليــون 
دوالر( مقارنــة بالربــع الســابق.  ووصــل الرصيــد اإلجــايل للقــروض 
املتعــرة نحــو 371.8 مليــون دوالر، وهــو مــا يعــادل 4% مــن إجايل 
القــروض املمنوحــة، ونحــو 5% مــن إجــايل التســهيالت املمنوحــة 
للقطــاع الخــاص )انظــر الشــكل 4-3(.  أمــا باملقارنــة بالربــع املناظــر 

مــن العــام 2019، فلقــد ارتفعــت القــروض املتعــرة بنســبة %16.

وعنــد النظــر يف نســبة التعــر بحســب األنشــطة االقتصاديــة، فــإّن 
البيانــات نهايــة الربــع الثــاين مــن العــام 2020، تشــر إىل أن نســبة 
التعــر يف نشــاط النقــل واملواصالت بلغت 24%، ويف قطاع الســياحة 
ــو  ــة نح ــارة والصناع ــي التج ــادق 15%، ويف قطاع ــم والفن واملطاع
ــاءات، فســجلت  ــارات واإلنش ــاع العق ــا يف قط ــاع، أم ــكل قط 7% ل
ــل الســلع االســتهالكية،  4%، كــا ســجلت، أيضــاً، 4% لقطــاع متوي
وســجلت 3% تقريبــاً لــكل مــن قطــاع الزراعــة والــروة الحيوانيــة، 
ــن  ــيارات، يف ح ــل رشاء الس ــات، و1% يف متوي ــاع الخدم و2% لقط
مل تتجــاوز نســب التعــر 0.5% لــكل مــن قطــاع متويــل االســتثار 

ــر األرايض. 3 ــة وقطــاع تطوي باألســهم واألدوات املالي

أمــا بخصــوص تــوزع القــروض املتعــرة بحســب فــرتة التعــر )هيكل 
القــروض املتعــرة(، فقــد شــكلت القــروض املصنفــة كخســائر 
أكــر مــن ثلثــي القــروض املتعــرة لــدى القطــاع املــريف، يف حــن 

نســبة التعــر القطاعــي تحســب بقســمة القــروض املتعــرة يف القطــاع االقتصــادي عــى   -3
محفظــة هــذا القطــاع.

شكل 4-2: توزيع التسهيالت االئتامنية بحسب القطاع )نسبة مئوية(

شكل 4-3: الرصيد اإلجاميل للقروض املتعرثة )مليون دوالر(، 
ونسبتها من إجاميل القروض )نسبة مئوية(

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

األرصدة لدى سلطة النقد واملصارف

تراجعــت أرصــدة ســلطة النقــد واملصــارف خــالل الربــع الثــاين مــن 
ــاع  ــل ارتف ــو 4%، مقاب ــابق بنح ــع الس ــة بالرب ــام 2020 مقارن الع
بنحــو 23% مقارنــة بقيمتهــا قبــل عــام، لتصــل إىل حــوايل 4.4 مليــار 
ــارف.   ــودات املص ــايل موج ــن إج ــك 24% م ــكل بذل دوالر، ولتش
جــاء هــذا الرتاجــع نتيجــة النكــاش كل مــن األرصــدة لــدى 
ــد  ــلطة النق ــدى س ــدة ل ــبة 6%، واألرص ــارج بنس ــارف يف الخ املص
بنســبة 1%، واألرصــدة بــن املصــارف يف فلســطن بنســبة 14%.  أمــا 
مقارنــة مــع الربــع املناظــر مــن العــام 2019، فقــد ارتفعــت قيمــة 
ــدى ســلطة النقــد واملصــارف بنحــو 23%، وجــاء هــذا  األرصــدة ل
ــد بنحــو 22%، واألرصــدة  ــدى ســلطة النق ــو األرصــدة ل نتيجــة من

ــدى املصــارف يف الخــارج بنســبة 37% )انظــر الشــكل 4-4(. ل

تصنــف القــروض بحســب فــرتات التعــر حســب تعليــات ســلطة النقــد إىل: )1(   -4
التســهيالت دون النموذجيــة وهــي التســهيالت التــي فــات عــى موعــد ســدادها مــدة 91 
إىل 180 يومــاً.  )2( التســهيالت املشــكوك يف تحصيلهــا وهــي تلــك التــي فــات عــى موعــد 
تســديدها مــدة 181 إىل 360 يومــاً.  )3( الخســائر وهــي تلــك التســهيالت التــي فــات عــى 

موعــد ســدادها 360 يومــاً فأكــر.
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الودائع

الودائــع )املرفيــة وغــر املرفيــة( هــي املكــون األهــم يف جانــب 
ــام 2020،  ــن الع ــاين م ــع الث ــت إىل 81% يف الرب ــبة وصل ــات، بنس املطلوب
وشــهد هــذا الربــع ارتفاعــاً يف إجــايل الودائــع بنســبة 3% مقارنــة بالربــع 
الســابق ليصــل إىل 14.9 مليــار دوالر، كــا جــاءت أعــى بنحــو 9% مقارنــة 
بالربــع املناظــر مــن العــام 2019.  وقــد اســتحوذت ودائــع الجمهــور 
ــالل  ــع خ ــايل الودائ ــن إج ــو 92% م ــى نح ــة( ع ــر املرفي ــع غ )الودائ
هــذا الربــع، مقارنــة بنحــو 8% حصــة الودائــع املرفيــة.  وتظهــر البيانــات 
اســتمرار تركــز ودائــع الجمهــور يف الضفــة الغربيــة التــي اســتحوذت عــى 
الحصــة األكــر مــن هــذه الودائــع )نحــو 90%(، مقابــل نحــو 10% حّصــة 
قطــاع غــزة.  كــا بلغــت حّصــة القطــاع الخــاص 96% مــن هــذه الودائــع، 
ــع  ــن ودائ ــى 93% م ــدوالر ع ــتحوذ ال ــام.  واس ــاع الع ــل 4% للقط مقاب
الجمهــور، مقابــل 36% للشــيكل، ونحــو 22% للدينــار األردين، ونحــو %3 
لباقــي العمــالت.  أخــراً، شــكلت الودائــع الجاريــة نحــو 37% مــن ودائــع 
الجمهــور، فيــا بلغــت حصــة ودائــع التوفــر واآلجلــة نحــو 32%، و%31 
ــد  ــكل 4-5(.  وق ــر الش ــوايل )انظ ــى الت ــور ع ــع الجمه ــايل ودائ ــن إج م
شــكلت ودائــع الجمهــور نحــو 81% مــن الناتــج املحــي اإلجــايل االســمي 
نهايــة الربــع الثــاين مــن العــام 2020 مقارنــة بنحــو 78% يف الربــع الســابق، 

ــع املناظــر. و74% يف الرب
 

أرباح املصارف

ــاز املــريف إىل تراجــع  ــات املتعلقــة بقامئــة الدخــل للجه تشــر البيان
حــاد يف صــايف دخــل املصــارف يف الربــع الثــاين مــن العــام 2020 بنســبة 
66% مقارنــة بالربــع األول مــن العــام نفســه، وبنســبة 61% مقارنــة 
ــون دوالر.   ــو 13.1 ملي ــغ نح ــام 2019، لتبل ــن الع ــر م ــع املناظ بالرب
ــى  ــا ع ــروس كورون ــة ف ــات أزم ــة لتداعي ــع نتيج ــذا الرتاج ــاء ه وج
القطــاع املــريف، فلقــد تراجعــت اإليــرادات خــالل الربــع الثــاين بوترة 
ــرادات  ــع الســابق، إذ تراجعــت اإلي ــة بالرب أكــر مــن النفقــات مقارن
بنســبة 12%، لتصــل إىل 212.4 مليــون دوالر، بينــا تراجعــت النفقــات 

ــون دوالر )انظــر الجــدول 2-4(. بنســبة 1%، لتصــل إىل 199.3 ملي

جدول 4-2: مصادر اإليرادات واإلنفاق للمصارف املرخصة )مليون دوالر(

البيان*
20192020

Q1Q2Q3Q4Q1Q2

230.9234.6238.7231.7240.9212.4اإليرادات

163.1166.0171.9169.6167.9157.4الفائدة املقبوضة

30.632.332.735.233.930.1إيرادات العموالت

37.236.334.126.939.124.9إيرادات أخرى

183.2200.7199.3191.5202199.3النفقات

3336.737.238.739.136.1الفوائد املدفوعة

3.03.03.44.03.23.1مصاريف العموالت

23.931.535.523.037.040.1نفقات أخرى

110.6109.6113.6116.5112.6107.1النفقات التشغيلية

12.719.99.69.31012.9الرضائب

47.733.939.440.238.913.1صايف الدخل

شكل 4-5: توزيع ودائع الجمهور )مليون دوالر(

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

متوسط أسعار الفائدة عىل اإليداع واإلقراض

شــهد متوســط أســعار فوائــد اإلقــراض ميــالً للصعــود عــى العمــالت 
كافــة خــالل الربــع الثــاين مــن العــام 2020 مقارنــة بالربــع الســابق، 
ليصــل إىل نحــو 6.95%، و5.71%، و7.08%، لــكل مــن الدينــار، 
ــب اآلخــر، ســجل  ــب.  عــى الجان ــدوالر، والشــيكل عــى الرتتي وال
متوســط أســعار الفائــدة عــى اإليــداع ميــالً للهبــوط عــى الدينــار 
والــدوالر، ليصــل إىل 2.51%، و2.32% عــى التــوايل، بينــا ارتفعــت 
فائــدة اإليــداع بعملــة الشــيكل إىل نحــو 2.07%.  وأدت هــذه 
التغــرات إىل ارتفــاع الهامــش بــن أســعار الفائــدة عــى التســهيالت 
والودائــع عــى العمــالت كافــة مقارنــة بالربــع الســابق، مــن 3.80 
نقطــة مئويــة إىل 4.44 نقطــة مئويــة بالنســبة للدينــار، ومــن 2.95 
ــن 4.84  ــدوالر.  أخــراً، م ــة لل ــة إىل 3.39 نقطــة مئوي نقطــة مئوي
ــر  ــيكل )انظ ــبة للش ــة بالنس ــة مئوي ــة إىل 5.01 نقط ــة مئوي نقط

الجــدول 3-4(.

ــتثارات،  ــة واالس ــن املالي ــن أوراق الدي ــات م ــرادات والنفق ــمل اإلي ــرى يش ــد أخ • بن
وعمليــات تبديــل وتقييــم العمــالت األجنبيــة، وعمليــات بنــود خــارج امليزانيــة، والنفقــات 

ــة إىل املخصصــات. والدخــول التشــغيلية األخــرى، إضاف
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حركة تقاص الشيكات

انخفضــت قيمــة الشــيكات املقدمــة للتقــاص بنســبة 4% نهايــة الربــع 
الثــاين مــن العــام 2020 مقارنــة بالربــع الســابق، وبنســبة 19% مقارنة 
ــار دوالر  ــو 2.5 ملي ــل إىل نح ــام 2019 لتص ــن الع ــر م ــع املناظ بالرب
)موزعــة بــن 94% يف الضفــة الغربيــة، و6% يف قطــاع غــزة(، وذلــك 
عــى خلفيــة اإلعــالن عــن حالــة الطــوارئ ملواجهــة جائحــة كورونــا، 
ــل لأنشــطة  ــل وتعطي ــن التنق ــن الحــد م ــك م ــى ذل ــب ع ــا ترت وم
االقتصاديــة.  فقــد انخفضــت الشــيكات املقدمــة للتقــاص يف الضفــة 
الغربيــة بنســبة 3% لتبلــغ نحــو 2.3 مليــار دوالر، كــا انخفضــت يف 
ــات  ــون دوالر.  وتشــر البيان ــغ 145 ملي قطــاع غــزة بنحــو 16% لتبل
إىل أن نحــو 83% مــن قيمــة الشــيكات املقّدمــة للتقــاص هــي بعملــة 

الشــيكل، ونحــو 13% بعملــة الــدوالر، ونحــو 4% بالدينــار األردين.

الشيكات املعادة

شــهدت قيمــة الشــيكات املعــادة ارتفاعــاً بأكــر مــن الضعــف 
ــع الســابق،  ــة بالرب ــاين مــن العــام 2020 مقارن ــع الث )137%( يف الرب
وبنحــو 113% مقارنــة بالربــع املناظــر مــن العــام 2019، لتبلــغ نحــو 
679.3 مليــون دوالر.  ويعــزى هــذا االرتفــاع الكبــر لأزمــة الصحيــة 
وجائحــة كورونــا والتداعيــات واإلجــراءات التــي حدثــت خــالل هــذه 
الفــرتة، إذ تعطلــت معظــم األنشــطة االقتصاديــة ألكــر مــن شــهرين، 
وهــو مــا أثــر عــى قــدرة األفــراد والــركات عــى الوفــاء بااللتزامــات 
والتعهــدات املاليــة املرتتبــة عليهــم.  والجديــر ذكــره أن ســلطة النقــد 
أصــدرت مجموعــة مــن القــرارات خــالل فــرتة الطــوارئ ومــن ضمنهــا 
تعليــق تصنيــف املشــاريع الصغــرة والعمــالء األفــراد املترضريــن مــن 

األوضــاع االقتصاديــة عــى نظــام الشــيكات املعــادة. 5

ــن  ــة ب ــب املنطق ــاص حس ــة للتق ــيكات املقدم ــت الش ــد توزع وق
ــد  ــى صعي ــا ع ــزة.  أّم ــاع غ ــة و3% يف قط ــة الغربي 97% يف الضف
العملــة؛ فقــد شــكلت الشــيكات املقدمــة للتقــاص بعملــة الشــيكل 
ــا  ــدوالر.  أم ــو 7% لل ــار األردين، ونح ــو 4% للدين ــو 89%، ونح نح
ــد قيمــة الشــيكات املعــادة كنســبة مــن إجــايل قيمــة  عــى صعي
الشــيكات املقّدمــة للتقــاص، فقــد ارتفعــت خــالل الربــع الثــاين مــن 
العــام 2020، لتصــل إىل 27% مقارنــة بنحــو 11% يف الربــع الســابق، 
ونحــو 10% يف الربــع املناظــر مــن العــام 2019 )انظــر الشــكل 6-4(.

رشكات اإلقراض املتخصصة

ــاك مثــاين رشكات إقــراض متخصصــة ومرخصــة مــن ســلطة النقــد  هن
يف فلســطن.  وتشــر البيانــات املجّمعــة إىل تراجــع إجــايل موجــودات 
ــبة %2،  ــام 2020 بنس ــن الع ــاين م ــع الث ــة الرب ــركات نهاي ــذه ال ه

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

جدول 4-3: متوسط الفوائد الدائنة واملدينة بالعمالت املختلفة

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

ر2 2020ر1 2020ر2 2020ر1 2020ر2 2020ر1 2020

2.712.325.665.712.953.39الدوالر

2.922.516.726.953.804.44الدينار

2.042.076.887.084.845.01الشيكل

شكل 4-6: نسبة الشيكات املعادة إىل الشيكات 
املقدمة للتقاص )نسبة مئوية(

ــابق.   ــع الس ــة بالرب ــك مقارن ــون دوالر، وذل ــو 318.0 ملي ــجل نح ليس
وجــاء هــذا االنكــاش بدرجــة أساســية نتيجــة لرتاجــع محفظــة 
القــروض اإلســالمية بنســبة 16%، إضافــة إىل تراجع الودائــع )األرصدة( 
بنســبة 18%.  يف املقابــل، ارتفعــت محفظــة القــروض التجاريــة بنســبة 
ــب  ــى الرتتي ــبة 9% و1% ع ــة بنس ــرى والثابت ــودات األخ 2%، واملوج
خــالل الفــرتة ذاتهــا، نتيجــة لتطبيــق املعيــار الــدويل رقــم 16 واملتعلــق 
بعقــود اإليجــار.  كــا ســجل إجــايل موجــودات هــذه الــركات منــواً 

مقارنــة بقيمتهــا قبــل عــام بنســبة %26.

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

أمــا املحفظــة االئتانيــة املقدمــة مــن خــالل رشكات اإلقــراض املتخصصة، 
ــع  ــة بالرب ــبة 2% مقارن ــع وبنس ــذا الرب ــالل ه ــواً خ ــجلت من ــد س فق
ــع املناظــر مــن  ــة بالرب ــت أعــى بنســبة 23% مقارن ــا كان الســابق، في
العــام 2019 لتســجل حــوايل 265.2 مليــون دوالر )انظــر الجــدول 4-4(.

ــد  ــة، فق ــات االقتصادي ــب القطاع ــروض بحس ــة الق ــع محفظ ــا توزي أم
حافظــت عــى توزيعهــا التاريخــي، وذلــك بســيطرة القــروض املمنوحــة 
للقطــاع العقــاري عــى الحصــة األكــر مــن هــذا االئتــان بنســبة %32، 
ثــم القطــاع التجــاري بنحــو 29%، تــاله كل مــن القطــاع الزراعــي 
وقطــاع الخدمــات العامــة بحــوايل 12% لــكل قطــاع.  أمــا قــروض 
القطــاع االســتهاليك، فجــاءت يف املرتبــة الرابعــة بنســبة 8%، ثــم القطــاع 
الصناعــي بنســبة 5%، وأخــراً قطــاع الســياحة بواقــع 2% مــن إجــايل 

ــة. ــراض املتخصص ــة رشكات اإلق محفظ

4-2 القطاع املايل غري املريف

ــى  ــث، ع ــكل حثي ــطينية، بش ــال الفلس ــوق رأس امل ــة س ــل هيئ تعم
تطويــر ســوق رأس املــال يف فلســطن، وكان لجهودهــا أثــر واضــح يف 
ظــل انتشــار فــروس كورونــا منــذ شــهر آذار مــن العــام 2020، حيــث 
ــت  ــأول، وعمل ــا أوالً ب ــة وتداعياته ــورات الجائح ــة تط ــت الهيئ واكب
عــى إعــداد تقريــر شــامل يوضــح أثــر جائحــة فــروس كورونــا عــى 
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ــات  ــايل غــر املــريف،  كــا أصــدرت عــدداً مــن التعمي القطــاع امل
واإلجــراءات االحرتازيــة الخاصــة بالهيئــة، وأخــرى ملؤسســات القطــاع 
املــايل غــر املــريف،6 حيــث أصــدرت تعميــم رقــم )9/2020( بخصوص 
اإلجــراءات االحرتازيــة ملواجهــة فــروس كورونــا للقطاعــات الخاضعــة 
ــد  ــأن متدي ــم )15819/2020( بش ــرار رق ــدرت ق ــا أص ــا، ك إلرشافه
ــرار بشــأن  ــة الطــوارئ، وق ــات خــالل حال ــن املركب ــان تأم ــرتة رسي ف
ــم )15772/2020(  ــرار رق ــطن، وق ــة فلس ــداول يف بورص ــق الت تعلي
بشــأن متديــد فــرتة اإلفصــاح عــن البيانــات املاليــة الســنوية املدققــة 
للعــام 2019، وقــرار بشــأن متديــد فــرتة اإلفصــاح عــن البيانــات املاليــة 
ــاح  ــرتة اإلفص ــد ف ــأن متدي ــرار بش ــام 2020، وق ــن الع ــع األول م للرب
ــة إىل  ــام 2020، إضاف ــن الع ــف األول م ــة للنص ــات املالي ــن البيان ع
قــرار رقــم )15845/2020( بشــأن إعــادة التــداول يف بورصــة فلســطن 

ضمــن ضوابــط محــددة.

قطاع األوراق املالية

أغلــق مــؤرش القــدس عنــد مســتوى 470.8 نقطــة يف آخــر يــوم تــداول 
يف الربــع الثــاين مــن العــام 2020، منخفضــاً بنســبة 6% مقارنــة بالربــع 
الســابق مــن العــام نفســه )498.9 نقطــة(، وبنســبة 9% مقارنــة بالربــع 
ــه  ــا مجموع ــداول م ــم ت ــام 2019 )519.8 نقطــة(، وت ــن الع املناظــر م
7.5 مليــون ســهم بقيمــة إجاليــة بلغــت نحــو 15.3 مليــون دوالر 
خــالل الربــع الثــاين مــن العــام 2020، وهــو مــا ميثــل انخفاضــاً بنســبة 
ــة  ــوايل مقارن ــى الت ــة ع ــهم املتداول ــة األس ــدد وقيم 51% و52% يف ع
ــام نفســه، وانخفاضــاً بنســبة 73% و68% يف  ــن الع ــع الســابق م بالرب
ــر  ــع املناظ ــة بالرب ــوايل مقارن ــى الت ــة ع ــهم املتداول ــة األس ــدد وقيم ع
مــن العــام 2019.  وانخفضــت القيمــة الســوقية ألســهم الــركات 
املدرجــة يف بورصــة فلســطن بنحــو 4% نهايــة الربــع الثــاين مــن العــام 
2020 مقارنــة مبــا كانــت عليــه نهايــة الربــع الســابق، وبنحــو %7 
ــار دوالر،  ــة بالربــع املناظــر مــن العــام 2019، لتصــل إىل 3.4 ملي مقارن
وهــذا يعــادل مــا نســبته 20% مــن الناتــج املحــي اإلجــايل باألســعار 
ــؤرشات  ــع يف م ــذا الرتاج ــس ه ــدول 4-5(.7  يعك ــر الج ــة )انظ الجاري
ــا  ــار إليه ــرتة املش ــام يف الف ــادي الع ــة األداء االقتص ــاع األوراق املالي قط
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، إضافــًة إىل تعليــق 
أثــر جائحــة فــروس كورونــا عــى القطــاع املــايل غــر املــريف، هيئــة ســوق رأس املــال،   -6

نيســان، 2020:
file:///Z:/يداصتقالا20%بقارملا/Q61-Q62/Coronavirus-effect-05_04_2020.pdf

تــم اســتخدام الناتــج املحــي اإلجــايل باألســعار الجاريــة للعــام 2019، نظــراً ألّن القيمــة   -7
ــة. ــة هــي باألســعار الجاري الســوقية لأســهم املتداول

البيان*
20192020

الربع الثاينالربع األولالربع الرابعالربع الثالثالربع الثاينالربع األول

217.2216.3213.7262.5259.4265.2إجايل محفظة القروض )مليون دوالر(

163.7166.5167.9214.6214.4220.2الضفة الغربية

53.549.845.847.945.045.0قطاع غزة

80,31478,18676,50275,44474,06573,853عدد املقرتضن النشطن

939393100100100عدد الفروع واملكاتب

864843843910900852عدد املوظفن

جدول 4-4: بيانات رشكات اإلقراض املتخصصة

التــداول يف بورصــة فلســطن بتاريــخ 23/3/2020، لغايــة 3/5/2020 
ــا. ــات جائحــة كورون كإجــراء احــرتازي لتداعي

مــن جهــة أخــرى، بلــغ إجــايل عــدد املتعاملــن يف بورصــة فلســطن 
70,104 متعاملــن مــع نهايــة الربــع الثــاين مــن العــام 2020، بينهــم 

5% مــن املتعاملــن األجانــب غالبيتهــم مــن األردن.

جدول 4-5: بعض املؤرشات عىل نشاط التداول يف بورصة فلسطني

البيان*
20192020

Q1Q2Q1Q2

59.027.815.27.5عدد األسهم املتداولة )مليون سهم(

103.347.331.915.3قيمة األسهم املتداولة )مليون دوالر(

3,757.83,710.13,598.73,437.1القيمة السوقية )مليون دوالر(

8,6987,6534,8403,273عدد الصفقات

62585440عدد جلسات التداول

القيمة السوقية كنسبة من الناتج 

املحي اإلجايل )باألسعار الجارية(*
%23.1%22.8%22.1%21.1

* تــم اســتخدام الناتــج املحــي اإلجــايل باألســعار الجاريــة للعــام 2018، وذلــك 

بســبب أن القيمــة الســوقية لأســهم املتداولــة هــي باألســعار الجاريــة.

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

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

* أطراف ذوي عالقة 
365.5

أفراد  
887.8

26%

جهات حكومیة   
363.5

10%

شركات  
1,400.1

41%

صنادیق استثمار  
138.5

4% بنوك   
211.3

6%

شركات تأمین   
70.4

2%
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يوضــح الشــكل 4-5 صفــة املتعاملــن يف البورصــة تبعــاً لحصصهــم 
النســبية مــن القيمــة الســوقية للتعامــالت نهايــة الربــع الثــاين مــن 
ــت  ــركات بلغ ــة ال ــكل أن حص ــن الش ــح م ــام 2020.  ويتض الع
41% )1,400.1 مليــون دوالر(، يف حــن بلغــت حصــة األفــراد %26 

ــون دوالر(. )887.8 ملي

ــة  ــة يف بورص ــركات املدرج ــاهمن يف ال ــدد املس ــايل ع ــغ إج بل
فلســطن )64,240( مســاهاً نهايــة الربــع الثــاين مــن العــام 2020، 
كــا هــو مشــار إليــه يف الشــكل )4-8(، ويشــكلون حــوايل %2 
مــن إجــايل عــدد الســكان البالغــن )15 ســنة فأكــر( يف فلســطن، 
إضافــة إىل إجــايل عــدد الحســابات املفتوحــة يف بورصــة فلســطن 
ــف  ــاً للتصني ــام 2019، وفق ــة الع ــة )116,018( حســاب نهاي البالغ
الجنــدري والجغــرايف، كــا هــو مشــار إليــه يف الشــكل )4-8(، وكــا 
يوضــح الشــكل، فــإّن مشــاركة الذكــور يف قطــاع األوراق املاليــة أكــر 

مــن مشــاركة اإلنــاث.

قطاع التأجري التمويي

تعمــل يف فلســطن 8 رشكات تأجــر متويــي مرخصة من قبــل الهيئة.  
ــاين  ــع الث ــة الرب ــاداً يف نهاي ــاً ح ــركات تراجع ــذه ال ــجل أداء ه س
ــود بقيمــة اســتثار إجــايل  ــغ عــدد العقــود 210 عق 2020، إذ بل
ــدره 54%، و%52  ــل هــذا انخفاضــاً ق ــون دوالر، وميث ــغ 9.2 ملي بل
يف عــدد وقيمــة العقــود عــى التــوايل مقارنــة بالربــع الســابق.  أمــا 
باملقارنــة مــع الربــع الثــاين مــن العــام 2019، فقــد انخفــض عــدد 
وقيمــة العقــود بنســبة 58% و59% عــى الرتتيــب )انظــر الجــدول 
ــدم  ــا إىل ع ــار إليه ــرتة املش ــالل الف ــاض خ ــزى االنخف 4-6(.  ويع
انتظــام عمــل الــركات خــالل فــرتة اإلغــالق الخــاص بالحــد مــن 
ــا، وانكــاش الطلــب عــى خدمــات التأجــر  تفــي فــروس كورون
التمويــي مــن قبــل املنشــآت الصغــرة واملتوســطة والصناعيــة 

ــة. ــي واجهــت تباطــؤاً يف أنشــطتها اإلنتاجي ــة، الت واإلنتاجي

مــا زال هنــاك تركــز عــاٍل يف عــدد عقــود التأجــر التمويــي يف 
ــا  ــن مب ــس وجن ــا نابل ــا مدينت ــبة 36%، تليه ــه بنس ــة رام الل مدين
نســبته 17% و12% عــى التــوايل، وتســتحوذ بقيــة املحافظــات 

شكل 4-8: توزيع املساهمني يف الرشكات املدرجة يف بورصة فلسطني كام هو نهاية الربع الثاين من العام 2020 
والحسابات املفتوحة يف بورصة فلسطني كام هو نهاية العام 2019 وفقاً للتوزيع الجغرايف والجندري

*الحسابات الخاملة: الحسابات التي رصيدها صفر ومىض عليها عام أو أكر دون إجراء أي حركة عليها.

جدول 4-6: إجاميل قيمة وعدد عقود التأجري التمويي

الربع
قيمة عقود التأجر 

التمويي )مليون دوالر(

عدد عقود التأجر 

التمويي

20.1407الربع األول، 2019

22.2506الربع الثاين، 2019

19.0458الربع األول، 2020

9.2210الربع الثاين، 2020

مجتمعــة عــى مــا نســبته 35% مــن إجــايل عــدد العقــود.  ومــن 
ــدن  ــن امل ــع هــذه النســب ب ــاك اســتقراراً يف توزي املالحــظ أّن هن
ــة  ــق بهيكلي ــل تتعل ــة عوام ــابقة نتيج ــنوات الس ــدار الس ــى م ع
االقتصــاد، وتواجــد األعــال يف بعــض املحافظــات.  كــا أن املركبــات 
ــي  ــر مــن محفظــة التأجــر التموي ــت تشــكل الحصــة األك ــا زال م
نهايــة الربــع الثــاين مــن العــام 2020، إذ شــكلت 87% مــن إجــايل 
ــة  ــات عــى حّص قيمــة العقــود.  ويعــود الســبب يف حصــول املركب
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 وغرهــا( 

فبلغــت نســبتها %5.

قطاع التأمني

بلــغ عــدد رشكات التأمــن املرخصــة مــن قبــل الهيئــة عــر رشكات 
مــع نهايــة الربــع الثــاين مــن العــام 2020.  كــا شــهدت املحفظــة 
التأمينيــة )إجــايل أقســاط التأمــن املكتتبــة( انخفاضــاً بنحــو %15 
ــغ  ــل بل ــدار ضئي ــت مبق ــا ارتفع ــابق، بين ــع الس ــع الرب ــًة م مقارن
نحــو 1% مقارنــًة مــع الربــع املناظــر مــن العــام 2019، ويــأيت ذلــك 
يف ســياق التذبــذب الطبيعــي إلجــايل أقســاط التأمــن املكتتبــة مــا 
بــن األربــاع.  مــن جهــة أخــرى، انخفــض إجــايل اســتثارات رشكات 
التأمــن بنحــو 2% و5% مقارنــًة مــع نهايــة الربــع الســابق واملناظــر 
عــى التــوايل، كــا شــهد صــايف التعويضــات املتكبــدة نهايــة الربــع 

%55.4 ذكور

%62.8 ذكور

%43.7 اناث

%36.8 اناث

%0.9 مؤسسات

%0.5 مؤسسات

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

توزیع المساهمین وفق الجندروالمنطقة الجغرافیة 
2020كما هو نهایة الربع الثاني 

%59.9 ذكور

%66.4 ذكور

%38.5 اناث

%30.6 اناث

%1.6 مؤسسات

%3.0 مؤسسات
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در كما هو نهایة تصنیف الحسابات المفتوحة في بورصة فلسطین وفقاً للجن
2019العام 
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ــع  ــًة م ــبته 10% و11% مقارن ــاً نس ــاً ملحوظ ــاين 2020 انخفاض الث
نهايــة الربــع الســابق واملناظــر عــى التــوايل )انظــر الجــدول 7-4(.

جدول 4-7: بعض املؤرشات املالية لقطاع التأمني 
يف فلسطني )مليون دوالر(

البيان

20192020

الربع 

األول

الربع 

الثاين

الربع 

األول

الربع 

الثاين

81.971.283.971.6إجايل أقساط التأمن املكتتبة

251.6250.0243.2238.3إجايل استثارات رشكات التأمن

)38.7()43.0()43.7()40.7(صايف التعويضات املتكبدة

صايف األقساط املكتسبة/

إجايل أقساط التأمن املكتتبة
%79.5%88.3%84.8%85.8

صايف التعويضات املتكبدة/

صايف األقساط املكتسبة
%62.5%69.5%60.4%63.0

ــي تعكــس  ــة الت يشــر الجــدول )4-8( إىل أهــم املــؤرشات التأميني
األهميــة النســبية لقطــاع التأمــن يف االقتصــاد الوطنــي، إذ ال تــزال 
مســاهمة التأمــن إىل الناتــج املحــي اإلجــايل متواضعــة، عــى 
الرغــم مــن منــو هــذه النســبة عــر األعــوام الثالثــة املاضيــة، حيــث 
ــة  ــث الكثاف ــن حي ــا م ــام 2019، 1.9%، أم ــة الع ــع نهاي ــت م بلغ
التأمينيــة التــي تشــر إىل حصــة الفــرد مــن إجــايل املحفظــة 
التأمينيــة، فقــد شــهدت منــواً عــر الســنوات الثــالث املاضيــة لتصــل 

ــي. ــام 2019 إىل 60 دوالر أمري ــة الع ــع نهاي م

جدول 4-8: انتشار الخدمات واملنتجات التأمينية

الكثافة التأمينية )دوالر أمرييك(**نسبة االخرتاق التأمينية*العام

2016%1.444.1

2017%1.653.4

2018%1.756.8

2019%1.960
* نســبة االخــرتاق 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 )4-9(، أن محفظــة التأمــن مــا زالــت تشــهد تركــزاً 
كبــراً لصالــح تأمــن املركبــات الــذي بلغــت نســبته 62% مــن 
إجــايل املحفظــة التأمينيــة يف نهايــة الربــع الثــاين مــن العــام 2020، 
ــكل  ــن الش ــظ م ــا يالح ــبة 13%.  ك ــي بنس ــن الصح ــا التأم يليه
)4-10( أن هنــاك تركــزاً واضحــاً يف الحصــص الســوقية بــن رشكات 
التأمــن، حيــث تســتحوذ ثالثــة مــن أصــل عــر رشكات عاملــة يف 
القطــاع عــى نحــو 54% مــن إجــايل األقســاط املكتتبــة يف قطــاع 
التأمــن الفلســطيني كــا يف نهايــة الربــع الثــاين مــن العــام 2020.

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

شكل 4-10: توزيع محفظة التأمني وفقاً للرشكات العاملة يف 
فلسطني كام هو نهاية الربع الثاين 2020
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5- التنمية االجتامعية يف فلسطني1

ــز  ــار تعزي ــادي، ويف إط ــب االقتص ــات املراق ــة محتوي ــد مراجع بع
قدرتــه عــى تقديــم صورة شــاملة عــن الواقــع التنموي الفلســطيني، 
وبخاصــة يف ظــل األزمــات )االقتصاديــة، والسياســية، والصحيــة، 
واالجتاعيــة( املتالحقــة التــي تعصــف بفلســطن، وتــرز أزمــة 
الفقــر التــي تشــتد وتتوســع عنــد النظــر إىل الفقــر وفــق مفاهيــم 
جديــدة للحرمــان واإلقصــاء وانعــدام الفــرص )الفقــر متعــدد 
ــليط  ــب يف تس ــن املراق ــدد م ــذا الع ــد يف ه ــدأ املعه ــاد(، يب األبع
الضــوء عــى األبعــاد املختلفــة لتنميــة الفئــات االجتاعيــة الفقــرة، 
ــة( بــن  التــي تــرتاوح أعدادهــا )بحســب شــدة األزمــات االقتصادي
ــات  ــرى ومخي ــن يف مضــارب وق ــف أرسة،2  موزع 200 إىل 300 أل
ومــدن وعشــوائيات فلســطينية يف جميــع أنحــاء البالد.  بــادر املعهد 
يف تطويــر هــذا القســم مــن منطلــق اقتصــادي، يؤكــد أن التنميــة 
البريــة الصحيحــة للفئــات املســتضعفة، هــي أوىل أولويــات النمــو 
االقتصــادي املســتدام واملســتقر، واملنصــف للجميــع، بــل يولــد 
ــم  ــب اله ــاً القتصــاد صحــي(، إىل جان ــاً صحي ــه )مجتمع ــد من املزي

ــراء. ــا الفق ــي والواجــب العلمــي ملعالجــة قضاي األخالق

معالجــة  إىل  القادمــة،  األعــداد  مــن  عــدد  كل  يف  وسنســعى، 
ــى  ــاد ع ــاد، باالعت ــدد األبع ــر املتع ــاد الفق ــد أبع ــة ألح تفصيلي
ــر  ــذي يوف ــر ال ــر واملتاحــة، األم ــات املتخصصــة بالفق قواعــد البيان
لقــراء املراقــب، متابعــة دوريــة لواقــع التنميــة االجتاعيــة املحابيــة 

ــطن. للفقــراء يف فلس

5-1مفهوم الفقر متعدد األبعاد

تزامنــاً مــع تحــول مســمى وزارة الشــؤون االجتاعيــة إىل وزارة 
التنميــة االجتاعيــة، وكتطبيــق عمــي لهــذا التغيــر، أقــر مجلــس 
الــوزراء يف جلســته بدايــة العــام 2020، اعتــاد مفهــوم الفقــر 
متعــدد األبعــاد.3   يتجــاوز مفهــوم الفقــر متعــدد األبعــاد التعريــف 
الضيــق ملســألة الفقــر، الــذي يقتــر عــى املفهــوم النقدي، ليشــمل 
أبعــاداً اجتاعيــة أخــرى تقيــس بشــكل أدق مســتوى معيشــة 
ــول  ــكن، والوص ــل، والس ــة، والعم ــم، والصح ــل التعلي ــراد، مث األف
ــة  ــكات، والحري ــرف باملمتل ــة الت ــان، وحري ــات، واألم إىل الخدم
ــؤرشات  ــق م ــاد وف ــن هــذه األبع ــاس كل واحــد م الشــخصية.  يق

املراجع لهذا القسم:  -1
املراقــب االقتصــادي.  2020.  عــدد خــاص.  معهــد أبحــاث السياســات االقتصاديــة   
http://www.mas.ps/files/server/20200705223647-2.pdf       :”الفلســطيني “مــاس

األعــرج، بــدر.  2020.  “جائحــة كورونــا والحاجــة لتطويــر قطــاع الحايــة االجتاعيــة يف   
ــاس: ــطيني- م ــة الفلس ــات االقتصادي ــاث السياس ــد أبح ــطن”.  معه فلس

http://www.mas.ps/files/server/20200710145907-2.pdf
ــج  ــن نتائ ــطيني يعل ــاء الفلس ــطيني.  )2020(.  “اإلحص ــاء الفلس ــزي لإلحص ــاز املرك الجه  
مســح أثــر جائحــة كوفيــد 19 عــى الظــروف االجتاعيــة واالقتصاديــة لــأرس الفلســطينية”:
http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_4-10-2020- 
covid-ar.pdf

خطــة االســتجابة الريعــة لقطــاع الحايــة االجتاعيــة، وزارة التنميــة االجتاعيــة.    
)2020(.  دراســة اآلثــار االجتاعيــة لجائحــة كورونــا يف فلســطن وداللتهــا عــى السياســات 

ــة. ــر الحكومي ــة وغ ــالت الحكومي والتدخ

تريحــات مســؤويل وزارة التنميــة االجتاعيــة، حيــث إن حــوايل 200 ألــف أرسة فقــرة   -2
مســجلة لــدى قواعــد بيانــات وزارة التنميــة االجتاعيــة مــا قبــل أزمــة كورونــا، أضيــف 

ــدة. إليهــا كفقــراء جــدد مــا يقــارب 100-60 ألــف أرسة فقــرة جدي
3  https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2020/01/09/1305546.html

محــددة تشــكل مجتمعــة 80% مــن درجــة الفقــر )الحرمــان( 
الــكي، يضــاف إليهــا البعــد النقــدي الــذي يشــكل 20% مــن وزن 
ــات مســح  ــن خــالل بيان ــادًة، م ــم احتســابه، ع ــكي، ويت ــر ال الفق

ــتهالك. ــاق واالس اإلنف

ــر املتعــدد األبعــاد يف فلســطن  ــر الفق ــج تقري ــاد عــى نتائ باالعت
)2017(، الصــادرة عــن الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني 
بدايــة العــام 2020، فــإّن املفهــوم الجديــد للفقــر )الفقــر املتعــدد 
ــون  األبعــاد( اســتند إىل مفهــوم حقوقــي تضمــن أبعــاداً مــن القان
ــات  ــل، ونقاش ــون العم ــل، وقان ــوق الطف ــة حق ــايس، واتفاقي األس

ــر. ــة الفق ــي ملكافح ــق الوطن الفري

متعــدد  الفقــر  مفهــوم  اســتخدام  أن  باإلشــارة  الجديــر  ومــن 
األبعــاد يرفــع مــن قــدرة الــدول والحكومــات عــى اســتثار املــال 
ــرة  ــات الفق ــات الفئ ــة احتياج ــل، لتلبي ــكل أفض ــاح بش ــام املت الع
ــي تســبب لهــا شــكالً  ــوع مــن الخدمــات الت واملحرومــة مــن أي ن
مــن أشــكال الحرمــان، وإن مل يكــن نقديــاً.  عــى ســبيل املثــال، يف 
حــن تحتــاج نســبة معينــة مــن األرس تحويــالت نقديــة مبــارشة، قــد 
ــة،  ــات صحي ــة، أو تأمين ــاعدات عيني ــرى إىل مس ــبة أخ ــاج نس تحت

ــاد. ــدد األبع ــر املتع ــؤرش الفق ــا يف م بحســب وضعه

5-2 أبرز نتائج تقرير الفقر املتعدد األبعاد 2017 فيام يخص 
الفقر النقدي

ــث الســكان يف  ــارب ثل ــا يق ــاىن م ــدي، ع ــر النق ــوم الفق ــاً ملفه وفق
األرايض الفلســطينية مــن الفقــر يف العــام 2017 )نحــو %29.2(، 
وذلــك بحســب اإلحصــاءات الصــادرة عــن الجهــاز املركــزي لإلحصــاء 
الفلســطيني،4  التــي أظهــرت، أيضــاً، أّن مســتوى الفقــر النقــدي يف 
قطــاع غــزة )نحــو 53%( يفــوق مســتوى الفقــر النقــدي يف الضفــة 
الغربيــة )نحــو 13.9%( بحــوايل أربعــة أضعــاف.  كــا يوضــح 
مــؤرش الفقــر املدقــع أن األوضــاع االقتصاديــة واالجتاعيــة لســكان 
ــاع  ــكان قط ــث س ــوايل ثل ــث إن ح ــة، حي ــد صعوب ــزة أش ــاع غ قط
غــزة يعانــون مــن الفقــر املدقــع، مقابــل 5.8% يف الضفــة الغربيــة؛ 
ــكن  ــن املس ــم م ــات عائالته ــة حاج ــتطيعون تلبي ــم ال يس أي إنه

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 )43.3% يف قطــاع غــزة مقابــل 40% يف الضفــة 
ــاع  ــة وقط ــة الغربي ــراء يف الضف ــى أن الفق ــدل ع ــا ي ــة(، م الغربي
ــر  ــن الفق ــون م ــها، ويعان ــان نفس ــببات الحرم ــون مس ــزة يواجه غ

بالشــدة نفســها.

عــى الرغــم مــن نســب الفقــر املنخفضــة نســبياً يف الضفــة الغربيــة، 
فــإن هنــاك تباينــات ملحوظــة بــن املناطــق الجغرافيــة املختلفــة، 

الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني.  )2020(.  الفقــر متعــدد األبعــاد يف فلســطن، تقريــر النتائــج   -4
الرئيســية 2017.
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ــوب الضفــة الغربيــة  ــات جن فنســب الفقــر الســائدة يف محافظ
)13.6%( ومحافظــات شــال الضفــة الغربيــة )10.5%(، أعــى 
منهــا يف محافظــات وســط الضفــة الغربيــة )7.3%( التــي تعــد 
ــات الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني  األقــل فقــراً، وفــق بيان
للعــام 2017.  كذلــك تختلــف نســب الفقــر وفــق مــكان الســكن، 
ــن ســكان  ــر هــي األعــى ب ــر أن نســب الفق ــج التقري ــر نتائ فتظه
املخيــات )38.1%(، تليهــا كل مــن املــدن )24.4%(، واملناطــق 

الريفيــة )%13.9(.

ارتباط الفقر النقدي بالفقر املتعدد األبعاد

تظهــر نتائــج مســح الفقــر متعــدد األبعــاد للعــام 2017، أن الفقــر 
ــن  ــي م ــكل رئي ــع بش ــط وناب ــطن مرتب ــاد يف فلس ــدد األبع متع
الفقــر النقــدي، حيــث يســاهم الفقــر النقــدي وحــده بـــ %45.4 
)46.6% يف الضفــة الغربيــة مقابــل 45% يف قطــاع غــزة(.  كــا أن 
نســبة الفقــر متعــدد األبعــاد يف فلســطن )24%( أقــل مــن نســبة 
ــر  ــبة الفق ــع أن نس ــدي )29.2%(.  م ــوم النق ــب املفه ــر حس الفق
النقــدي يف قطــاع غــزة أعــى بكثــر مــن الضفــة الغربيــة كــا ذكــر 
ــت  ــاد كان ــدد األبع ــر املتع ــاهمته يف الفق ــبة مس ــإن نس ــابقاً، ف س
ــات  ــة، مــا يعنــي أن التحدي ــه يف الضفــة الغربي أقــل مــا هــو علي
االجتاعيــة واملعيشــية ودرجــة الحرمــان الكبــرة التــي يعــاين منهــا 
القطــاع بســبب الحصــار اإلرسائيــي منــذ العــام 2006، أدت إىل 
ارتفــاع مســاهمة املــؤرشات غــر النقديــة يف الفقــر متعــدد األبعــاد؛ 
ــمل،  ــل يش ــب، ب ــاً فحس ــس مادي ــزة لي ــاع غ ــر يف قط أي إن الفق
ــم والوصــول إىل  أيضــاً، تدهــور مــؤرشات العمــل والصحــة والتعلي

ــات. الخدم

جدول 5-1: مساهمة مركبات الفقر املتعدد األبعاد يف املؤرش 
اإلجاميل للفقر املتعدد األبعاد للعام 2017 يف كل من الضفة 

الغربية وقطاع غزة

املؤرش

املنطقة

الضفة الغربية
قطاع 

غزة
فلسطني

1110.710.8التعليم

7.74.45.3الصحة

14.911.712.5العمل

9.911.711.2ظروف السكن والوصول إىل الخدمات

السالمة الشخصية وحرية 

استخدام األصول
5.69.38.4

4.47.26.5الحرية الشخصية

46.64545.4الفقر النقدي

الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني.  )2020(.  الفقر متعدد األبعاد يف فلسطن، 

تقرير النتائج الرئيسية 2017.

تشــر البيانــات يف الجــدول )5-1( إىل أن الحرمــان مــن العمــل 
ــة،  ــات، والصح ــول إىل الخدم ــكن، والوص ــروف الس ــم، وظ والتعلي
ــدد  ــر املتع ــببات الفق ــر يف مس ــبة األك ــكل النس ــوايل، تش ــى الت ع
األبعــاد يف الضفــة الغربيــة بعــد الفقــر النقــدي.  تشــكل مــؤرشات 
مزايــا العمــل )7%(، وظــروف العمــل )3.9%( النســبة األكــر مــن 
مســاهمة العمــل يف الفقــر الــكي يف الضفــة الغربيــة، كــا يشــكل 

مــؤرش جــودة التعليــم )4.8%( النســبة األكــر مــن مســاهمة 
ــكي. ــر ال ــم يف الفق ــؤرشات التعلي م

أمــا يف قطــاع غــزة، فيشــر الجــدول )5-1( إىل أن مســببات الحرمان، 
ــول إىل  ــكن والوص ــروف الس ــل وظ ــن العم ــز يف كل م ــاً، ترتك أيض
الخدمــات بعــد الفقــر النقــدي، يليهــا الحرمــان يف مجــال التعليــم، 
ــة اســتخدام األصــول.   ــم مجــال الســالمة الشــخصية، وحري ومــن ث
أمــا الحرمــان مــن الحصــول عــى خدمــات الصحــة، فشــكلت 
النســبة األقــل مــن الحرمــان الــكي يف قطــاع غــزة.  شــكل مــؤرش 
ــر )4.8%( يف  ــاهمة األك ــاً، املس ــزة، أيض ــاع غ ــل يف قط ــا العم مزاي
الفقــر الــكي مــن بــن مــؤرشات العمــل يف قطــاع غــزة.  وبالنســبة 
للتعليــم، كذلــك، شــكلت مســاهمة مــؤرش جــودة التعليــم النســبة 

ــكي. ــم يف الفقــر ال األعــى )3.1%( مــن مســاهمة مــؤرش التعلي

ــدد  ــر متع ــم يف الفق ــودة التعلي ــؤرش ج ــاهمة م ــاع مس ــر ارتف يش
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 

ــات. والجامع

5-3 تأثري جائحة كورونا عىل الظروف االقتصادية واالجتامعية 
للفئات املهمشة والفقرية

ــة موجعــة ملخططــات  ــا رضب ــد، وجهــت جائحــة كورون ــكل تأكي ب
التنميــة يف فلســطن، وزادت مــن معانــاة األرس الفقــرة ومنخفضــة 
الدخــل عــى املســتويات كافــة، مــا يعنــي أن تبعاتهــا ســتفيض إىل 
توطــن الفقــر متعــدد األبعــاد خــالل هــذا العــام واألعــوام املقبلــة.  
فمــع ارتفــاع معــدالت الفقــر إىل مســتويات جديــدة، ســتجد 
ــتوجب  ــة تس ــات هائل ــام تحدي ــها أم ــطينية نفس ــة الفلس الحكوم
ــش  ــة.  يناق ــة هــذه املعضل ــة رشــيدة يف مواجه سياســات اقتصادي
هــذا القســم أبــرز تداعيــات جائحة كورونــا االجتاعيــة واالقتصادية 
عــى الفئــات األكــر تــرضراً )عــى ســبيل املثــال، الفقــراء، والعاملون، 
ــأنها أن  ــن ش ــي م ــة(، الت ــات الخاص ــن، وذوو االحتياج ــار الس وكب
ــاد  ــدد األبع ــر متع ــؤرشات الفق ــاً لتدهــور م ــؤرشاً واضح تعطــي م

ــطن. يف فلس

5-3-1 الفقراء

ــة الطــوارئ  ــن إعــالن حال ــا م ــج عنه ــا نت ــا وم أدت جائحــة كورون
ــراء  ــداد الفق ــد أع ــة إىل تزاي ــطة االقتصادي ــم األنش ــف معظ وتوق
والعاطلــن عــن العمــل يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، كــا أدت 
إىل ظهــور “فقــراء جــدد”، ارتبــط ظهورهــم بالظــروف التــي نتجــت 

عــن الجائحــة.

فحســب تقديــرات وزارة التنميــة االجتاعيــة، ســتؤدي الجائحــة إىل 
زيــادة عــدد األرس الفقــرة بنســبة 53% مــن )275819 أرسة إىل 
422915 أرسة(.  يف الضفــة الغربيــة ارتفــع عــدد األرس الفقــرة مــن 
ــبة %114.   ــدد بنس ــع الع 96,065 أرسة إىل 205,854 أرسة؛ أي ارتف
أمــا يف قطــاع غــزة، فارتفــع عــدد األرس الفقــرة مــن 179,754 إىل 
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217,061 )ارتفــاع بنســبة 21%( بعــد الجائحــة.5   ويعود الســبب يف 
هــذا التبايــن يف تزايــد أعــداد الفقــراء بــن الضفــة الغربيــة وقطــاع 
ــروس  ــار الف ــارش بانتش ــكل مب ــة بش ــة الغربي ــر الضف ــزة إىل تأث غ
خــالل األشــهر الثالثــة األوىل عــى األقــل، مــا اســتلزم اتخاذ إجــراءات 
وقايــة متثلــت باإلغــالق الشــامل الــذي امتــد مــن 5 آذار إىل 25 أيــار 
ــة ســلبية خطــرة  ــة واقتصادي ــرك انعكاســات اجتاعي ــا ت 2020، م
عــى رشائــح واســعة مــن الســكان يف الضفــة الغربيــة، حيــث بقيــت 
غــزة يف مرحلــة اإلغــالق األوىل مبنــأى عــن الجائحــة التــي اقتــرت 
ــم حجرهــا يف  ــي ت ــي قدمــت مــن الخــارج، والت عــى الحــاالت الت
ــار  ــة دون انتش ــح، للحيلول ــر رف ــن مع ــاً م ــة قريب ــق معزول مناط

الفــروس يف املجتمــع.

5-3-2 العاملون

ــر  ــح أث ــج مس ــطيني نتائ ــاء الفلس ــزي لإلحص ــاز املرك ــدر الجه أص
جائحــة كوفيــد- 19 عــى الظــروف االجتاعيــة واالقتصاديــة لــأرس 
الفلســطينية )آذار-أيــار( 2020.  وتظهــر النتائــج توقــف معيــل 
ــبة  ــة )بنس ــة الغربي ــن يف الضف ــبعة معيل ــن كل س ــن ب ــد م واح
14%( عــن العمــل خــالل فــرتة اإلغــالق، يف حــن كان معيــل واحــد 
مــن بــن مثانيــة معيلــن ال يعمــل قبــل فــرتة اإلغــالق )13%(.  ولقــد 
ــة الطــوارئ ســبباً رئيســياً للتغيــب عــن العمــل يف  كان إعــالن حال
الضفــة الغربيــة خــالل )آذار- أيــار( بنســبة وصلــت 75%.6   ويبــن 
الجــدول )5-2( أن 52% مــن العاملــن يف الضفــة الغربيــة مل يتلقــوا 
أي أجــور أو رواتــب خــالل الفــرتة )آذار-أيــار( 2020، وفقــط %23 
تلقــوا أجورهــم كاملعتــاد، بينــا %25 تلقــوا أجورهــم بشــكل جــزيئ.  
كان هنالــك تبايــن بــن الجنســن يف الحصــول عــى األجــر الكامــل، 
ــن  ــر م ــالت بأج ــيات العام ــالت الرئيس ــن املعي ــث إن 26% م حي
النســاء مل يحصلــن عــى أجرهــن كامــالً، مقارنــة بـــ 52% مــن معيي 

ــن. األرس العامل

جدول 5-2: تأثر تدفق الرواتب واألجور يف الضفة الغربية 
وقطاع غزة خالل الفرتة )آذار-أيار( 2020

قطاع غزةالضفة الغربيةتدفق الرواتب واألجور

_23%تلقوا أجورهم كاملعتاد

23%25%تلقوا أجورهم بشكل جزيئ

_52%مل يتلقوا أي أجور أو رواتب
ــطيني  ــاء الفلس ــطيني.  )2020(.  “اإلحص ــاء الفلس ــزي لإلحص ــاز املرك ــدر: الجه املص
يعلــن نتائــج مســح أثــر جائحــة كوفيــد 19 عــى الظــروف االجتاعيــة واالقتصاديــة 

ــأرس الفلســطينية”. ل

أمــا النســبة األكــر ممــن مل يتلقــوا أجورهــم هــم مــن العاملــن يف 
القطــاع الخــاص )انظــر الشــكل 5-1(، فقــد كان هنالــك التــزام مــن 
ــب خــالل فــرتة اإلغــالق  ــع الروات ــل الحكومــة الفلســطينية بدف قب
ــن  ــا، لكــن أجــور العامل ــي تبعته ــة الت ــات الجزئي الشــامل واإلغالق
يف القطــاع الخــاص تأثــرت بشــكل كبــر، حيــث إن جــزأً كبــراً 
ــة  ــاج الثالث ــراف اإلنت ــاق أط ــوا باتف ــل مل يلتزم ــاب العم ــن أصح م
)وزارة العمــل، واالتحــاد العــام لنقابــات عــال فلســطن، واملجلــس 

خطــة االســتجابة الريعــة لقطــاع الحايــة االجتاعيــة، وزارة التنميــة االجتاعيــة.    -5
)2020(.  دراســة اآلثــار االجتاعيــة لجائحــة كورونــا يف فلســطن وداللتهــا عــى السياســات 

ــة. ــر الحكومي ــة وغ ــالت الحكومي والتدخ
6 http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_4-10-2020-

covid-ar.pdf

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

املصــدر: الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني.  )2020(.  “اإلحصــاء الفلســطيني يعلــن نتائج 
مســح أثــر جائحــة كوفيــد 19 عــى الظــروف االجتاعيــة واالقتصاديــة لأرس الفلســطينية:

http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_4-10-2020-cov-
id-ar.pdf

التنســيقي للقطــاع الخــاص( الــذي ُوقــع يف بدايــة الجائحــة، بحيــث 
ــان  ــهري آذار ونيس ــن ش ــور ع ــع األج ــاص، بدف ــاع الخ ــزم  القط يل
2020، بنســبة 50% مــن األجــر مبــا ال يقــل عــن 1000 شــيكل، عــى 

أن يدفــع املتبقــي بعــد انتهــاء األزمــة.7 

كــا أشــارت نتائج املســح، أيضــاً، إىل أن 31% من األرس الفلســطينية 
ــرتة  ــالل ف ــا خ ــي احتياجاته ــل تغط ــادر دخ ــا مص ــط كان لديه فق
ــا  ــن األرس تعيله ــر، و40% م ــا ذك ــن األرس يعيله ــالق )31% م اإلغ

أنثــى(.

إن التفــاوت بــن الذكــور واإلنــاث يف الحصــول عــى األجــر الكامل أو 
يف توفــر مصــادر دخــل تغطــي االحتياجــات األساســية، رمبــا يعــود 
ــن إجــايل النســاء العامــالت يف فلســطن تعمــل يف  إىل أن 31% م
القطــاع الحكومــي وفــق إحصائيــات القــوى العاملــة العــام 2019، 
ــد أن ثلــث النســاء العامــالت عــى األقــل  ــدة تفي وهــي نســبة جي
ــر  ــرتة املرصــودة.8   أيضــاً، إن القطــاع غ ــن الف ــن أجورهــن ع تلق
ــل الجائحــة بســبب  ــرضرة بفع ــات املت ــر القطاع ــن أك الرســمي م
طبيعــة العمــل الهشــة يف مثــل هــذا القطــاع.  ووفــق إحصائيــات 
ــي  ــات الت ــر القطاع ــن أك ــاءات م ــاع اإلنش ــإن قط ــام 2019، ف الع
تشــغل منشــآت غــر رســمية،فعى ســبيل املثــال، يعمــل أكــر مــن 
70% مــن العاملــن يف قطــاع اإلنشــاءات يف منشــآت غــر رســمية.9   
ــاع  ــام 10،2019  إىل أن قط ــة للع ــوى العامل ــاءات الق ــر إحص وتش
اإلنشــاءات يشــّغل 20.6% مــن الذكــور مقابــل 0.5% مــن اإلنــاث.  
وقــد كان قطــاع اإلنشــاءات مــن بــن القطاعــات التــي تأثــرت بفعــل 
ــن أماكــن  ــدرة العــال عــى التنقــل ب اإلغــالق الشــامل، وعــدم ق
الســكن وورشــات العمــل.  وهــذا قــد يعطــي تفســراً الرتفــاع 
ــن مــن الذكــور ممــن مل يتلقــوا أجرهــم كامــالً عــن  نســب العامل

ــار( 2020 التــي تشــمل فــرتة اإلغــالق الشــامل. فــرتة )آذار- أي
7 https://www.maannews.net/news/1010157.html

املراقــب االقتصــادي.  2020.  عــدد خــاص.  معهــد أبحــاث السياســات االقتصاديــة   -8
http://www.mas.ps/files/server/20200705223647-2.pdf “مــاس”:     – الفلســطيني 

املرجع السابق.  -9
ــطينية:  ــة الفلس ــوى العامل ــح الق ــطيني.  2020.  “مس ــاء الفلس ــزي لإلحص ــاز املرك الجه  -10

ــطن. ــه- فلس ــنوي”، 2019، رام الل ــر الس التقري
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5-3-3 كبار السن وذوو االحتياجات الخاصة

رمــت جائحــة كورونــا بثقلهــا عــى كاهــل الفئــات األكــر تهميشــاً 
ــة  ــال، وبخاص ــة، واألطف ــات الخاص ــن، وذوي االحتياج ــار الس ككب
ــى  ــن ع ــار الس ــدرة كب ــرت ق ــامل.  تأث ــالق الش ــرتة اإلغ ــالل ف خ
التحــرك وزادت عزلتهــم، كــا أصبــح مــن الصعــب حصولهــم عــى 
الخدمــات.  فبحســب اإلحصائيــات الصــادرة عــن وزارة الصحــة 
الفلســطينية، كانــت النســبة األكــر مــن الوفيــات بســبب فــروس 
الكورونــا يف أوســاط كبــار الســن، إضافــة إىل أن تقلــص دخــل 
ــى  ــن الصعــب الحصــول ع ــل م ــه جع ــن األرس أو توقف ــد م العدي

ــن. ــار الس ــة لكب ــة الرضوري ــد واألدوي ــذاء الجي الغ

كذلــك األمــر بالنســبة لــذوي االحتياجــات الخاصــة، وبخاصــة مــن 
ــق  ــى تطبي ــم ع ــدم قدرته ــتمرة، وع ــة مس ــم لرعاي ــة حاجته ناحي
قواعــد التباعــد االجتاعــي.  مــن ناحيــة أخــرى، رصــد مســح 
قامــت بــه جمعيــة “نجــوم األمــل”، ومرصــد السياســات االقتصاديــة 
واالجتاعيــة، حــاالت لفصــل نســاء ذوات إعاقــة مــن العمــل، 
وعــدم دفــع أجــور أو مســتحقات بعــض منهــن، وعــدم متكنهــن أو 
معرفتهــن لكيفيــة الحصــول عــى مســاعدة قانونيــة.  كــا اشــتكت 
النســاء ذوات اإلعاقــة مــن التهميــش يف القــرارات املحليــة املتعلقــة 

ــع املســاعدات. 11 بعمــل لجــان الطــوارئ، وتوزي

ــة بخصــوص  ــة االجتاعي ــر التنمي وبحســب تريحــات عــدة لوزي
قطــاع الحايــة االجتاعيــة وأولويــات الــوزارة، فقــد ذكــر أن فئــات 
ــدى وزارة  ــل ل ــات العم ــن أولوي ــن ضم ــة م ــنن وذوي اإلعاق املس
ــا وزارة  ــا به ــي زودتن ــات الت ــب البيان ــة.  بحس ــة االجتاعي التنمي
التنميــة االجتاعيــة،12  واملســتمدة مــن بيانــات برنامــج التحويــالت 
ــة، فقــد اســتفاد مــن الرنامــج خــالل فــرتة الشــهور الســتة  النقدي
األوىل مــن العــام 2020، 39147 أرسة يرأســها مســن، و17740 أرسة 

يرأســها شــخص ذو إعاقــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.

5-3-4 برنامــج التحويــالت النقديــة لــدى وزارة التنميــة االجتامعية 
وتتبــع الخصائــص الدميوغرافيــة للمســتفيدين منــه خــالل 

النصــف األول مــن العــام 2020

أمــا بخصــوص االختالفــات الدميوغرافيــة للمســتفيدين مــن برامــج 
التحويــالت النقديــة حســب البيانــات التــي زودتنــا بهــا وزارة 
التنميــة االجتاعيــة، فقــد بلــغ إجــايل املســتفيدين من مســاعدات 
التنميــة االجتاعيــة 567297 مســتفيداً، منهــم 294,242  وزارة 
مــن النســاء، و273,055 مــن الذكــور، كــا شــكل املســتفيدون 
واملســتفيدات مــن قطــاع غــزة النســية األكــر )75%( مــن مجمــوع 
املســتفيدين عــى مســتوى األرايض الفلســطينية.  كذلــك وصــل عدد 
ــة  ــج وزارة التنمي ــن برام ــتفيدين/ات م ــات األرس املس ــاب ورب أرب
ــة 106385 مســتفيداً، النســبة األكــر منهــم )58%( مــن  االجتاعي
أربــاب األرس الذكــور، ويعيــش 70501 منهــم يف محافظــات قطــاع 

ــا نســبته 66% مــن إجــايل األرس املســتفيدة. غــزة، مشــكلن م

جائحة كورونا والحاجة لتطوير قطاع الحاية االجتاعية يف فلسطن:  -11
http://www.mas.ps/files/server/20200710145907-2.pdf

وفــرت لنــا وزارة التنميــة االجتاعيــة مــن خــالل قواعــد البيانــات الخاصــة باملســتفيدين   -12
مــن برنامــج التحويــالت النقديــة تفصيــالت دميوغرافيــة حــول املســتفيدين مــن برامجهــا 

خــالل النصــف األول مــن العــام 2020.

ــن  ــا عــى مســتوى العمــل، فقــد وصــل عــدد املســتفيدين الذي أم
ــالً،  ــوايل 55372 عام ــزة ح ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــون يف الضف يعمل
بنســبة ال تتجــاوز 10% مــن مجمــوع املســتفيدين، غالبيتهــم مــن 
العاملــن الذكــور، حيــث وصــل عددهــم 51852؛ أي بنســبة تقــارب 
94% مــن إجــايل العاملــن املســتفيدين مــن مســاعدات وزارة 

ــة. ــة االجتاعي التنمي

ــاب  ــة أرب ــإن غالبي ــة، ف ــة االجتاعي ــات وزارة التنمي ــب بيان بحس
األرس املســتفيدة مــن برنامــج التحويــالت النقديــة يعملــون يف 
القطــاع غــر املنظــم، حيــث وصــل عددهــم 17381 عامــالً، %64.5 
غالبيتهــم مــن الرجــال )17086 رجــالً و295 أمــرأه(، يليهــا أهميــًة 
ــون يف القطــاع الخــاص الفلســطيني، حيــث وصــل عددهــم  العامل

إىل 8621 مســتفيداً، وبنســبة %32.

ــجلن يف  ــدد املس ــراً يف ع ــداً كب ــاك تزاي ــارة إىل أن هن ــدر اإلش تج
ــدد،  ــراء الج ــن الفق ــة م ــة االجتاعي ــات وزارة التنمي ــد بيان قواع
بســبب تداعيــات جائحــة كورونــا، مــا ســيعني ارتفاعــاً كبــراً 
تبلــغ نســبة  العاملــن مســتقبالً.   املســتفيدين مــن  يف نســبة 
املســتفيدين مــن العاملــن حــوايل 10% مــن إجــايل املســتفيدين 
الحاليــن مــن برنامــج التحويــالت النقديــة حســب بيانــات النصــف 
ــراء الجــدد  ــا إىل الفق ــو نظرن ــاذا ل األول مــن العــام 2020، لكــن م
املســجلن؟ قــد نجــد أضعــاف هــذه النســبة مــن العاملــن الذيــن 
تــرضرت أوضاعهــم بســبب أزمــة الكورونــا، وســيدرجون عــى قوائم 

ــة. ــة االجتاعي ــدى وزارة التنمي ــراء ل الفق

5-3-5 اتّجاهات

أخــراً، وبالعــودة ملفهــوم الفقــر املتعــدد األبعــاد، قد تشــهد األرايض 
ــة  ــاد نتيج ــدد األبع ــر املتع ــتوى الفق ــاً يف مس ــطينية ارتفاع الفلس
ــم،  ــول إىل التعلي ــم، والوص ــودة التعلي ــل ج ــؤرشات مث ــاض م انخف
نتيجــة عــدم مقــدرة جــزء كبــر مــن األرس الفلســطينية الوصــول إىل 
خدمــات اإلنرتنــت التــي أصبحــت رضورة ملحــة للتعليــم عــن بعــد.  
ــاً  ــهد تراجع ــد يش ــة ق ــات الصح ــول إىل خدم ــؤرش الوص ــك م كذل
بســبب ضعــف قــدرة املستشــفيات واملراكــز الصحيــة عى اســتقبال 
ــاالت اإلصابــة  ــاع الكبــر يف ح املــرىض واملراجعــن بســبب االرتف
ــا، ونقــص اإلمكانيــات املاديــة والبريــة، وبخاصــة  بفــروس كورون
مــع احتجــاز إرسائيــل أمــوال املقاصــة.  ســتزيد هــذه األعبــاء 
وغرهــا، بــكل تأكيــد، مــن حجــم الطلــب عــى الخدمــات املقدمــة 
مــن قبــل وزارة التنميــة االجتاعيــة، الــذي يتطلــب تطويــر برامــج 
ــة  ــام حاي ــول إىل نظ ــاً للوص ــودة حالي ــة املوج ــة االجتاعي الحاي
اجتاعيــة شــامل عــى مســتوى فلســطن، يراعــي الفئــات الفقــرة 
واملهمشــة باألســاس.  هــذه بــن أمــور التنميــة االجتاعيــة امللحــة 
التــي ســتتطرق إليهــا األعــداد القادمــة مــن املراقــب االقتصــادي.
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6-إصدارات حديثة

6-1 آفاق التنمية البرشية 2020: جائحة كورونا والتنمية 
البرشية: تقييم األزمة وتصور التعايف

مقّدمة
ــاق  ــن آف ــره ع ــايئ )UNDP( تقري ــدة اإلمن ــم املتح ــج األم ــص برنام خص
ــا  ــار الســلبية لجائحــة كورون التنميــة البريــة للعــام 2020 لدراســة اآلث
عــى أوضــاع التنميــة البريــة عــى مســتوى العــامل، ولعــرض تصــور أويل 

عــن وســائل وآليــات التعــايف التنمــوي مــن الوبــاء. 1

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، 
ــات يف  ــدارس والجامع ــة للم ــة التعليمي ــت العملي ــث توقف ــم حي والتعلي
ــهم  ــة أنفس ــد الطلب ــة، ووج ــرت بالجائح ــي تأث ــامل، الت ــب دول الع أغل
ــم  ــرتوين أو التعلي ــم اإللك ــلوب التعلي ــع أس ــف م ــى التكي ــن ع مضطري
ــدول  ــن ال ــر م ــدد كب ــرة يف ع ــات كب ــه تحدي ــذي يواج ــد، ال ــن بع ع
عــى مســتوى توفــر البنيــة التحتيــة مــن وســائل تكنولوجيــا املعلومــات 
ــع أّن تنخفــض  ــر، فمــن املتوق ــزة الكمبيوت ــت وأجه واالتصــاالت؛ كاإلنرتن
ــت  ــي كان ــتويات الت ــامل إىل املس ــول الع ــايس ح ــم األس ــتويات التعلي مس

ــات مــن القــرن املــايض. ســائدة يف الثانيني

ولقــد أوىل التقريــر اهتامــاً مبوضــوع أن الجائحــة حدثــت يف وقــت 
كان العــامل يعــاين فيــه مــن التوتــرات أو اإلشــكاليات املتفاقمــة مــا 
ــات  ــي املكون ــان وباق ــن اإلنس ــا ب ــا، وم ــان والتكنولوجي ــن اإلنس ب
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 والعريــن، 
والتــي تــم تعريفهــا يف تقريــر التنميــة البريــة للعــام 2019.  وبنــاء 
عــى ذلــك، فــإن طــرق معالجــة اآلثــار الســلبية للجائحــة يحــب أن 

ــك املســتويات املرتفعــة مــن الالمســاواة. يهــدف إىل تقليــص تل

املنهجية والنتائج
اعتمــد التقريــر يف منهجيتــه عــى منــوذج تقييمــي مــن أجــل 
تقييــم أثــر الجائحــة وشــكل االســتجابات أو السياســات التــي 
ــض  ــق طموحاتهــم بغ ــاس لتحقي ــه الن ــن أن يفعل ــا يكم تــرز م
ــا  ــة.  ك ــطة االقتصادي ــة أو األنش ــوارد املادي ــر امل ــن توف ــر ع النظ
هــو معــروف، فالجائحــة تواصــل االنتشــار يف عــدد كبــر مــن دول 
ــة  ــم شــامل للجائحــة عــى التنمي العــامل، ومــن املبكــر إجــراء تقيي
البريــة.  لذلــك، قــام التقريــر بدراســة أثــر جائحــة كورونــا عــى 
ــة  ــن مــؤرش التنمي ــة م ــن خــالل اســتخدام نســخة معدل ــاس م الن
البريــة أكــر حساســية لتأثــرات الجائحــة.  لقــد حافظــت هــذه 
ــل  ــع تعدي ــن م ــية، ولك ــؤرشات األساس ــم امل ــى معظ ــخة ع النس
مــؤرش التعليــم، ليعكــس أثــر إغــالق املــدارس وتدابــر التخفيــف، 
ــة  ــدويل املتعلق ــد ال ــدوق النق ــات صن ــا اســتخدمت توقع ــا أنه ك
ــم  ــام 2020.  ت ــايل للع ــي اإلج ــل القوم ــن الدخ ــرد م ــة الف بحص
تعديــل متوســط العمــر املتوقــع عنــد الــوالدة للعــام 2020 يف 
ــة  ــرات املحتمل ــارات التأث ــن االعتب ــذ بع ــة، لتأخ ــخة املعدل النس
1 undp.org/sites/default/files/covid-19_and_human_development_0.pdf 

http://hdr.

ــل  ــيناريو األق ــى الس ــدة ع ــة، معتم ــى الصح ــا ع ــة كورون لجائح
أثــراً )متوســط العمــر املتوقــع عنــد الــوالدة يف العــام 2020 قريــب 
جــداً مــن املتوســط يف العــام 2019( واملنشــور يف الدراســة الحديثــة 
الخاصــة بتقديــر وفيــات األطفــال الصــادرة عــن معهــد “النســت” 
افــرتض     2.)The Lancet Global Health( العامليــة  للصحــة 
التقريــر يف عمليــة املحــاكاة أن الظــروف الحاليــة التــي ترافــق 
ــر  ــاض حــاد وغ ــع انخف ــق م ــا ســوف ترتاف انتشــار جائحــة كورون
مســبوق يف مــؤرشات التنميــة البريــة، يقودهــا انتكاســة هائلــة يف 
التعلــم الفعــال، بســبب أن إغــالق املــدارس يؤثــر عــى 9 مــن كل 
10 طــالب يف العــامل، وركــود اقتصــادي غــر مســبوق يف عــدد كبــر 

ــامل. ــن دول الع م

أشــار التقريــر إىل أن االنخفــاض يف مــؤرش التنميــة البريــة يف هــذا 
العــام يســاوي التقــدم الــذي حصــل عــى املــؤرش خــالل الســنوات 
ــا  ــت له ــي تعرض ــة الت ــا أن الصدم ــة، ك ــرة مجتمع ــت األخ الس
ــدأ العمــل  ــات الــدول غــر مســبوقة منــذ أن ب مقــدرات أو إمكاني
ــفل(.   ــكل 1 يف األس ــر للش ــة يف 1990 )انظ ــة البري ــؤرش التنمي مب
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 
ــال، يف الســيناريو املتعلــق  املســاواة يف القــدرات، فعــى ســبيل املث
ــدول  ــدول -أي متكــن ال ــن ال ــت ب ــرص الوصــول لإلنرتن بتســاوي ف
ــن  ــا وب ــن ســد الفجــوة بينه ــة املنخفضــة م ــؤرشات التنمي ذات م
ــة الوصــول  ــة يف حري ــة البري ــع للتنمي ــدول ذات املــؤرش املرتف ال
ــيتقلص  ــة س ــة البري ــؤرش التنمي ــع يف م ــإن الرتاج ــت، ف إىل اإلنرتن
إىل أكــر مــن النصــف، وهــو مــا ميكــن تحقيقــه، حيــث تقديــرات 
العــام 2018، أظهــرت أن 100 مليــار دوالر كافيــة لســد الفجــوة يف 
ــدول املنخفضــة واملتوســطة الدخــل.   ــن ال ــت ب الوصــول إىل اإلنرتن
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 1: مؤرش التنمية البرشية منذ العام 2020-1990

 
املصدر: برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ )UNDP(، تقرير آفاق التنمية البرية للعام 2020

2 https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PI-
IS2214-109X)20(30229-1/fulltext
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التوصيات
اقــرتح التقريــر مجموعــة مــن التوصيــات التــي تشــكل أبــرز مالمــح 

االســتجابة لأزمــة، وتشــمل:

أهميــة إعطــاء أولويــة عاليــة لهــدف العدالــة عنــد االختيــار بــن . 1
طــرق االســتجابة، حيــث إّن الــدول واملجموعــات الفقــرة ســوف 
تتــرضر بشــكل كبــر، ولذلــك فــإن تركهــم دون مســاعدة، ســيرتك 
ــة  ــؤرشات التنمي ــى م ــد ع ــة األم ــرة وطويل ــية كب ــاراً عكس آث

البريــة.
الرتكيــز عــى تعزيــز قــدرات النــاس )القــدرات املُحّســنة(، والذي . 2

ــن  ــا ب ــح م ــوازن الواض ــن الت ــوع م ــؤدي إىل ن ــأنه أن ي ــن ش م
الصحــة واالقتصــاد، وأيضــاً يعــزز قــدرة النــاس عــى الصمــود يف 

حــال الصدمــات املســتقبلية.
اتبــاع نهــج متاســك ومرتابــط متعــدد األبعــاد، وذلــك ألن . 3

جائحــة كورونــا هــي عبــارة عــن أزمــة متعــدد ومتداخلــة 
األبعــاد الصحيــة واالقتصاديــة واالجتاعيــة والبيئيــة، فمــن املهم 
التعامــل معهــا بطريقــة متكاملــة، وليــس كل قطــاع عــى حــدة.  
ــة،  ــذه يف 14 دول ــم تنفي ــد ت ــال، يف مســح جدي عــى ســبيل املث
أشــار 71% مــن البالغــن إىل أن التغــر املناخــي يعتــر تهديــداً 
خطــراً شــأنه شــأن فــروس كورونــا، ولذلــك يــرى أغلبهــم رضورة 
أن تضــع الحكومــات التغــر املناخــي أولويــة يف خطــط التعــايف 

ــا. مــن جائحــة كورون
أهميــة العمــل الجاعــي عــى مســتوى املجتمــع والدولــة والعــامل . 4

مــن أجــل مواجهــة آثــار جائحــة كورونــا، فعــى ســبيل املثــال، ال 
ــن  ــرضوري للحــد م ــي ال ــد االجتاع ــق رشوط التباع ــن تحقي ميك
ــراد املجتمــع، ويف كل  ــة أف ــزام كاف انتشــار الجائحــة مــن دون الت
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.

6-2 الفجوة يف رضيبة القيمة املضافة يف الضفة الغربية: %13 
من الناتج املحي

ــوان  ــة بعن ــايض دراس ــران امل ــهر حزي ــدويل يف ش ــك ال ــدر البن أص
“تقديــر الفجــوة يف رضيبــة القيمــة املضافــة”، كجــزء مــن تقاريــر 
ــوم  ــة يف فلســطن.3   ومــن املعل ــم السياســة املالي البنــك عــن تقيي
أن نســبة اإليــرادات الرضيبيــة إىل الناتــج املحــي اإلجــايل يف 
فلســطن، التــي بلغــت 21.8% يف 2019، متدنيــة بشــكل ملحــوظ 
ــت  ــث بلغ ــة، حي ــدول العربي ــا ال ــا فيه ــدول مب ــة ال ــة ببقي مقارن
هــذه النســبة 26.4% يف األردن، و31.1% يف تونــس عــى ســبيل 
املثــال.  وتهــدف الدراســة إىل البحــث عــن أســباب قصــور التحصيــل 
الرضيبــي والتوصيــة بسياســات معينــة ملعالجــة الوضــع.  وكان مــن 
املفــرتض أن تقــوم الدراســة بتقديــر الفجــوات يف تحصيــل رضائــب 
الدخــل عــى األجــور وعــى األربــاح ويف رضيبــة القيمــة املضافــة، 
ــر الفجــوة  ــى تقدي ــا لالقتصــار ع ــات اضطره ــص املعلوم إال أن نق
يف رضيبــة القيمــة املضافــة فقــط.  وبلغــت نســبة رضيبــة القيمــة 
املضافــة إىل الناتــج املحــي اإلجــايل يف فلســطن 5.7% باملتوســط 
بــن 2015-2019، وتوزعــت هــذه بــن 1.8% مــن الجبايــة املحليــة، 

ــل. و3.9% مــن املقاصــة مــع إرسائي

3 http://documents1.worldbank.org/curated/en/988251593063216893/pdf/
Palestinian-Territories-Impact-of-Fiscal-and-Economic-Policies-Estima-
tion-of-VAT-Tax-Gap.pdf

املنهجية والنتائج
ــة  ــة القيم ــة الفجــوة يف رضيب ــدار وبني ــد مق ــة تحدي تكمــن أهمي
املضافــة يف أنهــا تســاعد صانعــي القــرار عــى تقييــم مــدى فعاليــة 
السياســات املاليــة، وتحديــد املجــاالت التــي يتوجــب التدخــل 
فيهــا إلصــالح الجبايــة الرضيبيــة.  وتعــرّف الفجــوة الرضيبيــة 
بأنهــا حاصــل الفــرق بــن اإليــراد الرضيبــي الــذي ميكــن ويتوجــب 
ــاً.  وميكــن  ــه فعلي ــم تحصيل ــذي يت ــي ال ــراد الرضيب ــه، واإلي تحصيل

ــيتن: ــن رئيس ــوة إىل فجوت ــذه الفج ــيم ه تقس

فجــوة السياســة الرضيبيــة بالعالقــة مــع القيمــة املضافــة، • 
ــة  ــة القيم ــرادات رضيب ــن إي ــرق ب ــوة الف ــذه الفج ــس ه وتقي
املضافــة التــي ميكــن تحصيلهــا حســب املعــدل املحــدد بالقانــون 
ودون إعفــاءات، أو أي إجــراءات رضيبيــة تفضيليــة، وإيــرادات 
ــم تحصيلهــا يف ظــل  ــي يت ــة الت ــة الفعلي ــة القيمــة املضاف رضيب
ــوة  ــذه الفج ــا؛ أي إن ه ــول به ــاءات املعم ــات واالعف التخفيض
ــة  ــة السياس ــة نتيج ــى الحكوم ــة ع ــرادات الضائع ــس اإلي تقي
الرضيبيــة املتعلقــة باإلعفــاءات والتخفيضــات.  قــدرت الدراســة 
أن هــذه الفجــوة تبلــغ نحــو 4% مــن الناتــج املحــي اإلجــايل يف 

ــط )= %19 - %15(. ــة فق ــة الغربي ــام 2019 يف الضف الع
فجــوة االمتثــال: وهــي عبــارة عــن الفــرق بــن إيــرادات رضيبــة • 

ــا  ــا فيه ــاً )مب ــه حالي ــول ب ــار املعم ــن اإلط ــة ضم ــة املضاف القيم
املضافــة  القيمــة  رضيبيــة  وإيــراد  واالعفــاءات  اإلعفــاءات 
املحصلــة فعليــاً.  وتقيــس هــذه الفجــوة مقــدار عــدم االمتثــال 
الرضيبــي لــدى املكلفــن الرضيبيــن. وقــد بلغــت نســبة هــذه 
الفجــوة نحــو 9% مــن الناتــج املحــي اإلجــايل يف الضفــة 

الغربيــة )= %15 - %6(.

اعتمــد النمــوذج الــذي اســتخدمه التقريــر لتقديــر الفجــوة يف 
رضيبــة القيمــة املضافــة، بشــكل أســايس، عــى: أوالً، بيانــات جداول 
ــزي  ــاز املرك ــن الجه ــادرة ع ــام 2017 الص ــتخدام للع ــرض واالس الع
لإلحصــاء الفلســطيني، وثانيــاً، الســجالت الرضيبيــة مــن وزارة 
ــة يف  ــرادات الرضيبي ــات عــن اإلي ــر بيان ــة.  ونظــراً لعــدم توف املالي
قطــاع غــزة، اقتــر التقريــر عــى تقديــر قيمــة الفجــوة يف رضيبــة 

ــط. ــة فق ــة الغربي ــة يف الضف ــة املضاف القيم

أظهــرت نتائــج التقريــر أن الفجــوة الكليــة يف رضيبــة القيمــة 
املضافــة يف الضفــة الغربيــة بلغــت 13% مــن الناتــج املحــي 
اإلجــايل يف العــام 2019، وهــي نســبة عاليــة بــكل املقاييــس.  
وتوزعــت هــذه النســبة بــن 4% لفجــوة 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 
1 أن فجــوة االمتثــال يف تســديد رضيبــة القيمــة املضافــة عــى 
الــواردات بلغــت قيمتهــا 761 مليــون دوالر يف الضفــة الغربيــة 
فقــط يف العــام 2019.  وتعــزى أســباب التهــرب الرضيبــي هــذا إمــا 
ــم  ــات والقي ــر املقاصــة عــن الكمي عــى نقــص املعلومــات يف فوات
الصحيحــة للبضائــع املســتوردة، أو عــى التخفيــض املعتمــد للقيــم 
الحقيقيــة للمســتوردات مــن الخــارج.  وقــدرت الدراســة أن قيمــة 
ــل بنحــو  ــا هــي أق ــغ عنه ــم التبلي ــي يت ــواردات الفلســطينية الت ال
ــي  ــتوردة )الت ــع املس ــة للبضائ ــم الفعلي ــن القي ــط م 32% باملتوس
ــوردون(.  والحظــت الدراســة أن  ــون امل ــركاء التجاري ــا ال رصح به
التهــرب الرضيبــي مرتكــز، بشــكل خــاص، يف الــواردات الفلســطينية 
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املرتبطــة بالتبــادل التجــاري مــع الجانــب اإلرسائيــي.  كــا توصلــت 
إىل أن فجــوة االمتثــال الرضيبــي تســود يف كل مــن قطاعــات 

ــطن. ــارة يف فلس ــة، والتج ــة، والزراع الصناع

توصلت دراسة البنك الدويل إىل عدد من التوصيات أهمها:

تحديــث وإعــادة صياغــة قانــون رضيبــة القيمــة املضافــة • 
لغــرض تقليــص فجــوة االمتثــال الرضيبــي.

ــب •  ــة، يتوج ــة الرضيبي ــوة السياس ــن فج ــف م ــرض التخفي لغ
ــة القيمــة املضافــة،  ــل مــن األنشــطة املعفــاة مــن رضيب التقلي
وهــذا الجانــب يجــب أخــذه بعــن االعتبــار عنــد إعــادة صياغــة 

ــة. ــة املضاف ــة القيم ــون رضيب قان
للحــد مــن التهــرب الرضيبــي للــواردات، يــويص التقريــر مبواصلة • 

الجهــود مــن أجــل إدخــال التبــادل اإللكــرتوين للمعلومــات عــن 
رضيبــة القيمــة املضافــة بــن الجانبــن اإلرسائيــي والفلســطيني.

6-3 مــدى اســتجابة برنامــج التحويــالت النقديــة الوطنــي يف فلســطني 
للتغيــري الحاصــل يف أشــكال ومســتويات الهشاشــة يف قطــاع غــزة

مقّدمة
ــور  ــبب يف تده ــزة يتس ــاع غ ــى قط ــروض ع ــار املف ــا زال الحص م
األوضــاع االقتصاديــة والحالــة االجتاعيــة 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 
تصاعــد نســب البطالــة )45% يف العــام 2019(،4  والفقــر )%53(،5  

ــن الغــذايئ )68%(6 إىل مســتويات قياســية. ــدام األم وانع

هنــاك العديــد مــن الرامــج اإلغاثيــة التــي تهــدف إىل تقليــص أرضار 
األوضــاع االقتصاديــة واالجتاعيــة يف قطــاع غــزة، والحــد مــن اآلثــار 
الســلبية التــي ترتكهــا عــى رشيحــة واســعة مــن الســكان، أبرزهــا 
ــق وزارة  ــن طري ــدم ع ــة املق ــالت النقدي ــي للتحوي ــج الوطن الرنام
ــى هــذا الرنامــج كغــره مــن برامــج  التنميــة االجتاعيــة.  يُعن
املســاعدات األخــرى بــاألرس التــي تقــع تحــت خــط الفقــر الشــديد، 
وكذلــك األرس املهّمشــة التــي تقــع بــن خطــي الفقــر املحــي والفقر 
ــن  ــخاصاً م ــم أش ــي تض ــد األرس الت ــه التحدي ــى وج ــديد، وع الش
الفئــات املهّمشــة أو األقــل حظــاً مثــل ذوي إعاقــة، واملســنن، 
واأليتــام، وأصحــاب األمــراض املزمنــة، أو األرس التــي تعيلهــا نســاء.  
يقــدم الرنامــج مســاعدات نقديــة ألكــر مــن 115 ألــف أرسة 
موزعــة عــى كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة بواقــع 74 ألــف 

ــة. 7 ــة الغربي ــاً يف الضف ــزة، و41 ألف أرسة يف قطــاع غ

4  http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3665
5  OCHA. )2018(. Humanitarian Needs Overview 2019, op. cit.

املصدر السابق.  -6
7 http://www.mosa.pna.ps/ar/content/ برنامج-التحويالت-النقدية

قامــت منظمــة أوكســفام )OXFAM( بالتعــاون مــع مركــز العــامل 
العــريب للبحــوث والتنميــة )AWRAD( بدراســة التغــر الحاصــل يف 
شــكل أو نــوع الفئــات املعرضــة للخطر يف قطــاع غزة، ومــدى كفاءة 
ــة  ــة االجتاعي ــوزارة التنمي ــع ل ــة التاب ــالت النقدي ــج التحوي برنام
ــدى  ــج، وم ــذا الرنام ــتهداف يف ه ــر االس ــة معاي ــالل دراس ــن خ م
ــة  ــر الدراس ــه.8  تعت ــودة من ــداف املنش ــق األه ــا يف تحقي فعاليته
ذات أهميــة كبــرة للجهــات املانحــة مثــل االتحــاد األورويب، والبنــك 
ــة تســاعدهم يف وضــع  ــدويل، مــن أجــل إعطائهــم صــورة مفصل ال
الرنامــج واآلليــات الكفيلــة بتوفــر مســاعدة أفضــل لســكان قطــاع 
غــزة، كــا تســاعد يف تزويــد مؤسســات املجتمــع املــدين يف فلســطن 
باملعلومــات التــي متكنهــا مــن القيــام بحمــالت املنــارصة عــى 
ــا تســاهم هــذه الدراســة، أيضــاً،  ــدويل.  ك املســتوين املحــي وال
ــة  ــر املرتبط ــف الفق ــر وتخفي ــرتاتيجيات إدارة املخاط ــم اس يف رس

ــة. ــالت النقدي برنامــج التحوي

املنهجية والنتائج
اعتمــدت الدراســة منهجــاً متعــدد األســاليب )كمــي ونوعــي( 
مســتخدماً كالً مــن: املســح األرسي للفئــات الضعيفــة، املجموعــات 
البؤريــة، املقابــالت املعّمقــة مــع الخــراء والفاعلــن املعنيــن، 
ــدم  ــة املق ــالت النقدي ــج التحوي ــة برنام ــات الخاص ــة البيان مراجع
مــن وزارة التنميــة االجتاعيــة، مراجعــة شــاملة لأدبيــات املتعلقــة 
بقطــاع غــزة.  شــمل املســح األرسي 600 أرسة فقــرة وهشــة حســب 
بيانــات وزارة التنميــة الخاصــة التــي تشــمل كالً مــن املســتفيدين 
مــن برنامــج التحويــالت النقديــة، األرس عــى قوائــم االنتظــار 
الخاصــة بالرنامــج، األرس التــي متــت إزالتهــا مــن الرنامــج، أو تلــك 
ــر  ــل مل يقت ــج.  التحلي ــام إىل الرنام ــا باالنض ــض طلبه ــي رف الت
ــأرس يف  ــة ل ــة الحقيقي ــق بالتجرب ــح املتعل ــج املس ــى نتائ ــط ع فق
قطــاع غــزة، بــل شــملت انطباعاتهــم الخاصــة والتوجهــات أو 
ــل، أيضــاً، عــى  ــة لهــم.  كــا اشــتمل التحلي الســلوكيات االجتاعي
التداخــل مــا بــن األفــراد، واألرس، واملجتمــع، ومختلــف املؤسســات 
واملناطــق الجغرافيــة يف قطــاع غــزة مــن أجــل الوصــول إىل صــورة 

ــى األرض. ــي ع ــع الفع ــن الواق ــة ع دقيق

ــى  ــزت ع ــة رك ــة بالهشاش ــس الخاص ــم املقايي ــن أن معظ ويف ح
ــة الفقــر  ــة، وديناميكي ــات االقتصادي ــل الدخــل، والتباين عوامــل مث
والصدمــات، فــإّن هــذه الدراســة متتــاز برتكيزهــا عــى أبعــاد 
الجندريــة،  كاالعتبــارات  غــزة،  يف  للحيــاة  سياســية  اجتاعيــة 
واملســتويات أو الرائــح الجديــدة للفئــات الهشــة، واملتمثلــة 
يف ذوي االحتياجــات الخاصــة، واألشــخاص الذيــن يعانــون مــن 

العــودة. النفســية-االجتاعية، وجرحــى مســرات  املشــاكل 

8 https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620989/
rr-responsiveness-palestinian-national-cash-programme-shifting-vulnera-
bilities-gaza-280520-en.pdf?sequence=1&isAllowed=y

جدول 1: الفجوة يف الرضائب غري املبارشة عىل الواردات 
إىل الضفة الغربية فقط )مليون دوالر 2019(
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أكــدت الدراســة عــى وجــود تــرٍد عــام وشــامل لأوضــاع يف قطــاع 
ــا الســكان خــالل  ــرض له ــي تع ــة الت ــات املتتالي ــزة نتيجــة لأزم غ
ــن  ــي م ــات الت ــن املجموع ــد م ــا أّن العدي ــن، ك ــن املاضي العقدي
ــة يف النشــاط االقتصــادي يف  ــا مشــاركة فعال املفــرتض أّن يكــون له
ــة للهشاشــة والخطــر،  ــة، وجــدت نفســها معرّض األوضــاع الطبيعي
ــاعدات  ــي املس ــعي إىل تلق ــوى الس ــر س ــار آخ ــا خي ــس لديه ولي
ــن،  ــن املزارع ــات كالً م ــذه املجموع ــملت ه ــد ش ــانية.  لق اإلنس
ــي  ــات، وموظف ــاء، والفتي ــن، والنس ــار، واملقاول ــن، والتج والصيادي
ــة الفلســطينية، والجرحــى، واملعاقــن، والخريجــن  الســلطة الوطني
الجــدد، واألرس التــي تشــمل أشــخاصاً مــرىض وليــس لديهــم القــدرة 
عــى تلقــي العــالج.  توصلــت الدراســة إىل أّن غالبية األرس املشــمولة 
ــراد  ــن أحــد أف ــا م ــرتاض، إم ــون واالق ــى الدي ــد ع يف املســح تعتم
األرسة، وإمــا املجتمــع، مــا يشــعرهم بالضعــف واإلذالل مقارنــة 
ــة أن  ــرت الدراس ــاً.  أظه ــل ضعف ــع األق ــح األخــرى للمجتم بالرائ
ــة العظمــى مــن الفقــراء الجــدد هــم مــن الشــباب الذيــن  الغالبي
لديهــم مســتويات عاليــة مــن التعليــم، وميلكــون املؤهــالت الكافيــة 

للدخــول إىل ســوق العمــل.

ــج  ــل برنام ــن قب ــتخدمة م ــة املس ــؤرشات الهشاش ــق مب ــا يتعل في
التحويــالت النقديــة، توصلــت الدراســة إىل أنهــا غــر كافيــة بســبب 
اعتادهــا عــى املمتلــكات املاديــة ومســتويات الدخــل، لذلــك هــي 
تتجاهــل الفئــات الهشــة أو الضعيفــة التــي تــأيت عــى غــر العــادة 
ــد  ــد تعتم ــكل متزاي ــت بش ــي أصبح ــورة، والت ــات ميس ــن خلفي م
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 
ــم  ــى الرغ ــة.  ع ــم أو املواجه ــات التأقل ــتنفاد آلي ــتقبلية، واس املس
مــن أن آليــات الشــمول املوســعة املعتمــدة مــن قبــل برنامــج 
التحويــالت النقديــة يف ظاهرهــا تراعــي أو تســتوعب الفئــات 
الهشــة، فــإّن ذلــك غــر منصــوص عليــه بشــكل رصيــح مــن خــالل 
الوثائــق أو معايــر االختيــار الخاصــة بطبيعــة التحــوالت يف تركيبــة 
ــاً يف  ــوء اإلدارة أحيان ــدد.  إّن س ــراء الج ــة والفق ــكل الهشاش أو ش
ــاءلة  ــف املس ــة، وضع ــات املهمش ــة بالفئ ــات املتعلق ــع البيان جم
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 
التغيــرات أو التحــوالت الحاصلــة يف أشــكال ومســتويات الهشاشــة.  
ــن  ــوض أو التباي ــن الغم ــة م ــة عالي ــود درج ــة وج ــدت الدراس رص
ــج  ــة برنام ــات الخاص ــال البيان ــع وإدخ ــات جم ــن عملي يف كل م
التحويــالت النقديــة، كــا أّن الرنامــج ال يأخــذ، بشــكل كامــل، 
ــن،  ــار يف الس ــة، والكب ــات الخاص ــس، وذوي االحتياج ــل الجن بعام
والعوامــل االجتاعية-السياســية متعــددة األبعــاد التــي تؤثــر عــى 
ــدة  ــة املعتم ــل االجتاعي ــى العوام ــالوة ع ــات الهشــة، ع املجموع
حاليــاً.  مــن الواضــح وجــود تداخــالت يف املســتفيدين مــن الرامــج 
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 
ــن  ــوا م ــن حذف ــن الذي ــراً م ــر فق ــج أك ــدد للرنام ــن الج املتقدم
الرنامــج أو رفضــت طلبــات انضامهــم، فــإّن قدرتهــم )املتقدمــن 
ــب  ــاعدات، تتطل ــرى للمس ــادر أخ ــول إىل مص ــى الوص ــدد( ع الج

ــة. ــات املقدمــة بعناي ــول أو دراســة الطلب ــر القب مراجعــة معاي

التوصيات
ــن  ــكل م ــة ل ــات املوجه ــن التوصي ــة م ــت الدراســة إىل جمل توصل
غــر  الدوليــة  واملؤسســات  واملانحــن،  الفلســطينية،  الحكومــة 
ــف  ــر بتعري ــادة التفك ــرتح إع ــأنها أن تق ــن ش ــي م ــة، الت الحكومي
ــادة النظــر  ــزة، وإع ــاً يف قطــاع غ ــل ضعف ــات األق الهشاشــة والجه
يف معايــر القبــول يف الرنامــج الوطنــي للتحويــالت النقديــة املقــدم 
مــن قبــل وزارة التنميــة االجتاعيــة يف فلســطن، مــن أجــل الحــد 
مــن النمــو يف مســتويات الهشاشــة، ورفــع مســتويات التمكــن 

ــزة. ــاع غ ــكان يف قط ــدى الس ــات ل ــة الصدم ــة يف مواجه واملرون

ــد . 1 ــل توحي ــن أج ــة م ــادة وحازم ــوات ج ــة بخط ــام الحكوم قي
مختلــف أشــكال املســاعدات ضمــن آليــة موحــدة ودور إرشايف 
ــا  ــاعدات، مب ــم املس ــة يف تقدي ــات الفاعل ــع الجه ــد لجمي موح
يشــمل وزارة التنميــة االجتاعيــة، ووكالــة غــوث وتشــغيل 
الالجئــن )األونــروا(، وبرنامــج الغــذاء العاملــي، وغــره مــن 

ــة. ــة الفاعل ــات الدولي املؤسس
زيــادة الدعــم املقــّدم مــن قبــل الحكومــة الفلســطينية للرنامــج . 2

الوطنــي للتحويــالت النقديــة بســبب الطلــب املتزايــد عــى 
ــردي  ــن ت ــج ع ــزة، والنات ــاع غ ــل األرس يف قط ــن قب ــج م الرنام
األوضــاع االقتصاديــة واالجتاعيــة، وقيــام حكومــة األمــر الواقــع 
يف قطــاع غــزة باإليفــاء بالتزاماتهــا املاليــة لــدى العاملــن لديهــا 
ــادة  ــل زي ــن أج ــا م ــاق لديه ــات اإلنف ــر يف أولوي ــادة النظ وإع

ــن. ــة للمواطن ــة املقّدم ــاعدات االجتاعي ــتوى املس مس
توســيع معايــر االســتحقاق يف برنامــج التحويــالت النقديــة مــن . 3

أجــل االســتجابة للتحــوالت يف أشــكال ومســتويات الهشاشــة يف 
قطــاع غــزة، والنمــو اســتجابة للحقائــق الجديــدة عــى األرض.

خلــق آليــة قبــول جديــدة يف برنامــج التحويــالت النقديــة . 4
مــن أجــل االســتجابة لأشــخاص ذوي االحتياجــات الخاصــة 
وكبــار الســن، بحيــث يســتوفون رشوط االســتحقاق بصــورة 

أوتوماتيكيــة.
عــى . 5 املــدين  املجتمــع  ملؤسســات  الرقــايب  الــدور  تفعيــل 

املؤسســات الحكومــة ذات العالقــة، وعــى مؤسســات حكومــة 
ــطة  ــن الواس ــد م ــل الح ــن أج ــزة، م ــاع غ ــع يف قط ــر الواق األم
ــات  ــار الفئ ــة اختي ــة يف عملي ــارات الحزبي ــوبية واالعتب واملحس

ــج. ــن الرنام ــتفيدة م املس
ــى . 6 ــة ع ــر الحكومي ــة غ ــات الدولي ــن واملؤسس ــجيع املانح تش

دعــم نشــاط مؤسســات املجتمــع املــدين مــن أجــل إعطــاء 
ــح  ــة، وفس ــطة االجتاعي ــر واألنش ــة التعب ــر لحري ــاحة أك مس
املجــال أمــام الفقــراء والفئــات الهشــة يف التعبر عــن احتياجاتها، 
ــي تراهــا مناســبة. ــا بالطــرق الت ــات الخاصــة به ــار األولوي واختي
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ــات  ــن يف الوالي ــام االقتصادي ــرن الحــايل، ازداد اهت ــة الق ــع بداي م
ــتمرار  ــي الس ــل القوم ــع الدخ ــوع توزي ــة مبوض ــدة األمريكي املتح
ســوء التوزيــع طــوال عقــدي الثانينيــات والتســعينيات مــن القــرن 
ــادة درجــة الالمســاواة يف املجتمــع  املــايض.  ومــن املعــروف أن زي

ــا: ــرة مــن أهمه ــة كث تقــود إىل أرضار اقتصادي

تقليــص حجــم االســتثار يف الرأســال البــري، وبالتــايل تقليــص • 
نســبة النمــو االقتصــادي.

ــات •  ــؤدي إىل تعاظــم املضارب ــة، مــا ي ــاٍد قليل ــروة بأي ــع ال تجمي
ــة الخطــرة يف أســواق املــال. املالي

ــؤدي •  ــا ي ــاء، م ــادي األغني ــارص القــوة السياســية بأي ــس عن تكري
إىل فــرض نظــام رضائبــي غــر كــفء ومحــاٍب لأثريــاء، مــا يقــود 
ــة  ــى الصح ــاق ع ــام يف اإلنف ــاع الع ــات القط ــص إمكان إىل تقلي

ــة. ــات املناخي ــة التقلب ــة، ومواجه ــة البيئ ــة، وحاي العام

ومــع بــدء العريــة الثانيــة مــن القــرن، أصبــح معروفــاً عــى 
ــتوى  ــة، أن مس ــدة األمريكي ــات املتح ــعبي يف الوالي ــتوى الش املس
ــن  ــك كان م ــوء، وأن ذل ــن الس ــرة م ــة خط ــغ مرحل ــاواة بل الالمس
أحــد أســباب األزمــة املاليــة للعــام 2008، كــا كان املســتوى 
ــن  ــايض م ــرن امل ــن الق ــات م ــاواة يف العريني ــدم املس ــايل لع الع
 )Great Depression( ــة الكــرى أحــد أســباب الضائقــة االقتصادي
التــي اســتمرت طــوال عقــد الثالثينيــات.  ويف العــام 2011، انفجــر 
الغضــب الشــعبي مــن تعاظــم درجــة الالمســاواة يف املجتمــع 
 ).Occupy Wall St( ”األمريــي باحتجاجــات “احتــل وول ســرتيت
يف مدينــة نيويــورك التــي رفعــت شــعار “نحــن الـــ 99%”، معــرة 
ــن الســكان ميلكــون  ــأن 1% فقــط م ــام ب ــك عــن الشــعور الع بذل
انتــرت هــذه  بالســلطة.  ولقــد  الــروة ويتحكمــون  معظــم 
ــدان  ــن بل ــر م ــة، ويف كث ــدن األمريكي ــم امل ــات يف معظ االحتجاج
العــامل األخــرى، وبخاصــة يف بلــدان العــامل الرأســايل، مؤكــدة بذلــك 
ــع الدخــل”، أو تعاظــم درجــة الالمســاواة  أن مشــكلة “ســوء توزي

ــة. ــة عاملي هــي قضي

ويف الدوائــر األكادمييــة، كان هنــاك تركيــز عــى عاملــن يعتقــد 
أنهــا الســببان الرئيســيان وراء املشــكلة.  األول هــو عمليــة تفكيــك 
املجتمعــات  )The Welfare State( يف  الرفاهيــة  “دولــة  ركائــز 
الرأســالية التــي ابتــدأت يف مطلــع الثانينيــات مــع إدارة ريغــان 
يف الواليــات املتحــدة وحكومــة ثاتــر يف بريطانيــا، حيــث تــم تغيــر 
ــوذ  ــم نف ــم تحطي ــا ت ــال، ك ــة رأس امل ــي ملصلح ــام الرضائب النظ
نقابــات العــال، وتقليــص اإلنفــاق الحكومــي عــى مرافــق الصحــة 
ــكان  ــاين، ف ــل الث ــا العام ــي.  أم ــوث البيئ ــة التل ــم، ومحارب والتعلي
ــع  ــدة للتوزي ــا رســم خريطــة جدي ــج عنه ــي نت ــة الت ــة العومل حرك
ــة  ــدرة الدول ــن ق ــت م ــا قلص ــال، ك ــرأس امل ــل ول ــي للعم العامل
عــى انتهــاج سياســات اقتصاديــة ال تتــاىش مــع أهــداف الــركات 
العمالقــة عابــرة الجنســيات والقــارات وهيمنــة البنــك الــدويل 
وصنــدوق النقــد الــدويل عــى السياســات النقديــة واملالية.  ويســود 
ــالية،  ــدان الرأس ــة يف البل ــر اإلعالمي ــن الدوائ ــر م ــاد يف كث االعتق

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 رئيســاً للواليــات 

ــام 2016. ــدة يف الع املتح

ــه  ــببت في ــذي تس ــت ال ــه يف الوق ــى أن ــر ع ــاك كالم كث وكان هن
حركــة العوملــة يف رفــع درجــة الالمســاواة يف الــدول الصناعيــة 
ــرة، وبخاصــة  ــدان الفق ــول العكــي يف البل ــا املفع ــة، كان له الغني
يف بلــدان االقتصــادات الناميــة كالصــن والهنــد.  وبشــكل طبيعــي، 
فلقــد أثــار ذلــك ســؤاالً مهــاً 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 
ــؤال،  ــذا الس ــن ه ــة ع ــت اإلجاب ــي حاول ــات الت ــم الدراس ــن أه م

ــل”. ــى الفي ــا مفهــوم “منحن ــج عنه ــي نت وهــي الدراســة الت

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 
ــط  ــراً ألن متوس ــراد نظ ــن األف ــس ب ــدول ولي ــن ال ــن ب ــاس التباي قي
الدخــل ال يعنــي أّن األفــراد كافــة يف الدولــة، يحصلــون فعليــاً عليــه.  
متوســط الدخــل يف كل دولــة مــن دول العــامل يدخــل يف الحســاب يف 
ــة كل  ــار ألي عوامــل أخــرى، بحيــث إن أهمي هــذا النهــج دون اعتب
متوســط دخــل )يف دولــة مثــل الهنــد مثــالً بعــدد ســكانها 1.4 مليــار( 
تعــادل أهميــة كل متوســط يف دولــة أخــرى )يف الكويــت بعــدد 
ــال(.   ــبيل املث ــى س ــن، ع ــة مالي ــاوز الخمس ــذي ال يتج ــكانها ال س
هــذا يعنــي أن تأثــر تحســن متوســط الدخــل يف الهنــد عــى توزيــع 
ــة  ــر تحســن الدخــل يف أي دول ــادل تأث ــي، ســوف يع الدخــل العامل
فقــرة أخــرى بغــض النظــر عــن عــدد ســكانها.  بكلــات أخــرى، هــذا 
ــس  ــه يقي ــامل، ولكن ــراد يف الع ــن األف ــاواة ب ــس الالمس ــج ال يقي النه
ــه ال  ــا أن ــة، ك ــدول املختلف ــل يف ال ــطات الدخ ــن متوس ــن ب التباي
يصــور فعليــاً تطــور الالمســاواة الدوليــة نظــراً ألنــه ال يقــوم برتجيــح 

ــة بعــدد ســكانها. ــر تطــور متوســط الدخــل يف كل دول أث

النهــج الثــاين يأخــذ باالعتبــار متوســط الدخــل يف كل دولــة مــن دول 
العــامل كــا يف الســابق، ولكنــه يقــوم، أيضــاً، 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 مــواٍز 
يف الدخــل املتوســط يف دولــة ذات عــدد ســكان محــدود )مثــل جــزر 
القمــر مثــالً(.  الحــظ أن النهجــن األول والثــاين يأخــذان باالعتبــار 
ــج املحــي اإلجــايل  ــة )النات ــدول املختلف متوســطات الدخــل يف ال
للفــرد( وليــس الدخــل الفعــي لأفــراد؛ أي إنهــا يقيســان التبايــن 
ــع  ــن يف توزي ــدول مــع إهــال التباي ــن ال يف متوســطات الدخــل ب

الدخــل داخــل الــدول املنفــردة.
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ــراد يف  ــن األف ــل ب ــع الدخ ــن يف توزي ــس التباي ــث يقي ــج الثال النه
ــا.  يف  ــون فيه ــي يقيم ــدول الت ــار لل ــة، دون اعتب ــامل كاف ــاء الع أنح
حــن يقــوم النهجــان األول والثــاين عــى تجميــع الــدول ذات الدخــل 
املتوســط املتقــارب معــاً )مــن أفقــر 10% مــن دول العــامل إىل أغنــى 
ــن  ــر 10% م ــارشة: أفق ــراد مب ــن األف ــا ب ــع هن ــم التجمي 10%(، يت
ســكان العــامل )وهــؤالء يأتــون بالطبــع مــن دول مختلفــة( إىل أغنــى 
10% مــن أفــراد العــامل؛ أي إن الالمســاواة يف النهــج الثالــث تقــوم 
ــه، وليــس  ــذي يحصــل علي عــى أســاس الفــرد والدخــل الفعــي ال
عــى متوســط الدخــل يف الدولــة التــي يقيــم فيهــا.  ويطلــق عــى 
ــاواة  ــم الالمس ــة اس ــذه الطريق ــابها به ــم حس ــي يت ــاواة الت الالمس
ــم الحصــول عــى مســتويات  ــة )Global Inequality(.  ويت العاملي
ــوح األرس  ــن مس ــارشة م ــة مب ــراد يف كل دول ــة لأف ــل الفعلي الدخ
املعيشــية )Household Syrveys( التــي تقــوم بهــا مراكــز اإلحصــاء 

ــدول املختلفــة. بشــكل دوري يف ال

أُّم املناظرات عن الالمساواة

يف إطــار أبحاثــه الرائــدة عــن الفقــر وتوزيــع الدخــل، نــر برانكــو 
ميالنوفتــش دراســة يف العــام 2012 ســعى فيهــا إىل تحديــد مــن هم 
ــة  ــود حرك ــة يف صع الرابحــون والخــارسون، خــالل الســنوات املهم
ــدالع  ــخ ان ــن، وتاري ــط برل ــار حائ ــخ انهي ــن تاري ــك ب ــة، وذل العومل

األزمــة املاليــة العامليــة، أي خــالل العقديــن بــن 1988 و1.2008

ــة يف  ــاواة الدولي ــش -أوالً- إىل أن الالمس ــة ميالنوفت ــت دراس توصل
ــتخدام  ــال اس ــة يف ح ــرتة الدراس ــالل ف ــل ازدادت خ ــع الدخ توزي
النهــج األول لحســاب التفــاوت الــدويل.  وحــدث هــذا، بشــكل عــام، 
ــرة، وألن  ــدول الفق ــن ال ــكل أرسع م ــت بش ــة من ــدول الغني ألن ال
ــوي نظــراً ألن  ــر ق ــا تأث ــس له ــد لي معجــزة النمــو يف الصــن والهن
أرقــام منوهــا ال يتــم ترجيحهــا بأعــداد الســكان العاليــة فيهــا.  أما 
ــج  ــاين يف حســاب الالمســاواة، فــإن النتائ ــد اســتخدام النهــج الث عن
ــع تراجــع يف الالمســاواة  ــة ترافقــت م تشــر إىل أن ســنوات العومل
الدوليــة.  وســبب هــذا يعــود حــراً إىل النمــو االســتثنايئ للدخــل 
ــن  ــا م ــذان انطلق ــدان الل ــا البل ــد، وه ــن والهن ــط يف الص املتوس
مســتوى دخــل متــدنٍّ جــداً يف العقــود األخــرة مــن القــرن املــايض.  
ويذكــر ميالنوفتــش أن هــذا يحــل لغــز “أم املناظــرات” التي ســادت 
بــن أنصــار العوملــة ومناهضيهــا، إذ يف حــن يشــدد أنصــار العوملــة 
ــاين،  ــج اإلحصــايئ الث ــة حســب النه ــاس الالمســاواة الدولي ــى قي ع

يــّر معارضوهــا عــى القيــاس بالنهــج األول.

منحنى الفيل

ولكــن مــاذا حــدث لتوزيــع الدخل خــالل ســنوات العوملــة إذا ما تم 
قيــاس الالمســاواة حســب النهــج اإلحصــايئ الثالــث، وهــو، بطبيعــة 
ــة  ــي، وملالحق ــل العامل ــع الدخ ــر توزي ــرق لتصوي ــال، أدق الط الح
تطــور هــذا التوزيــع عــر الزمــن؟ هــذا تحديــداً مــا قدمتــه دراســة 
ميالنوفتــش.  ولقــد لخــص الباحــث نتائــج دراســته يف شــكل بيــاين 
ــق  ــع، وأطل ــار واس ــاين بانتش ــكل البي ــذا الش ــي ه ــط.  وحظ مبس
عليــه اســم “منحنــى الفيــل” نظــراً 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. 

ــوزع ســكان العــامل حســب  يســجل املحــور األفقــي يف الشــكل 1 ت
مســتويات دخلهــم.  أفقــر 5% مــن ســكان العــامل موجــودون عــى 
ــاين  ــأيت بعدهــم ث ــى الطــرف األيــر مــن املحــور األفقــي.  وي أق
ــى نصــل إىل  ــك حت ــر عشــّر مــن ســكان العــامل، وهكــذا دوالي أفق
ــرف  ــى الط ــم يف أق ــة، وه ــرة األرضي ــكان الك ــن س ــى 5% م أغن
ــدالت  ــس مع ــودي يقي ــور العم ــي.  املح ــور األفق ــن املح ــن م األمي
النمــو الحقيقيــة املتوســطة للدخــل الــذي حصــل عليــه كل عشــّر 
املنحنــي  أن  إذن  و2008.  الحــظ  بــن 1988  العقديــن  خــالل 
املرســوم، “منحنــى الفيــل”، يصــور عــى ذلــك معــدالت منــو الدخــل 
وليــس مســتويات الدخــل ذاتهــا.  مســتويات الدخــل النســبية 

ــاين. ــي للشــكل البي مســجلة عــى املحــور األفق

ــراد العــامل مــن خــالل  ــة ألف ــام الدخــل الفعلي ــم التوصــل إىل أرق ت
ــكل  ــاء بش ــز اإلحص ــا مراك ــوم به ــي تق ــية الت ــوح األرس املعيش مس
دوري كل 5 ســنوات يف مختلــف الــدول، وبلــغ عــدد هــذه املســوح 
565 مســحاً.  كــا تــم تحويــل الدخــول كافــة مــن العمــالت املحليــة 

إىل دوالر مكافــئ القيمــة الرائيــة. 2

شكل 1: معدالت النمو يف الدخل الحقيقي لسكان العامل 
املصنفني مبجموعات عرشية من األفقر إىل األغنى 

خالل 1988-2008 )نسبة مئوية(

 

املصدر: املرجع 1

الرابحون والخارسون من العوملة

ــها أن  ــى رأس ــج، ع ــن النتائ ــم م ــدد مه ــة إىل ع ــت الدراس توصل
الالمســاواة الدوليــة يف توزيــع الدخــل العاملــي مل يطــرأ عليهــا تغــر 
كبــر خــالل عقــدّي العوملــة، إذ أن قيمــة “معامــل جينــي” ظلــت 
عــى حالهــا تقريبــاً يف حــدود 70%.3  وهــذه النســبة تعنــي عمليــاً 
ــإن  ــاوين، ف ــن متس ــي إىل نصف ــل العامل ــمنا الدخ ــا قّس ــه إذا م أن
أغنــى 8% مــن ســكان العــامل يحصلــون عــى أحــد النصفــن، والـــ 
92% املتبقيــة تحصــل عــى النصــف اآلخــر )النســب املناظــرة هــي 
22%-78% يف أمريــكا، و29%-71% يف أملانيــا(.  ولكــن عقــدّي 

ــدد  ــع ع ــة، راج ــة الرائي ــئ القيم ــدوالر مكاف ــف ل ــات أوىف وتعري ــل معلوم ــن أج 2-  م
“املراقــب االقتصــادي الربعــي” رقــم 48.

3-  معامــل جينــي هــو مقيــاس لعدالــة توزيــع الدخــل القومــي بــن املواطنــن يف دولــة مــا، 
أو أي مجموعــة مــن النــاس.  واملعامــل يــرتاوح بــن الصفــر والواحــد )100%( حيــث يشــر 
ــى الدخــل نفســه( ويشــر الواحــد إىل  ــرد يحصــل ع ــة )كل ف ــر إىل املســاواة التام الصف
الالمســاواة التامــة )فــرد واحــد يحصــل عــى كل الدخــل القومــي(.  ملعرفــة املزيــد عــن 

اســتعال وتفســر “معامــل جينــي”، انظــر يف “املراقــب االقتصــادي الربعــي” رقــم 50.
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ــن  ــع ب ــاف يف التوزي ــب واصطف ــادة ترتي ــع إع ــا م ــة ترافق العومل
ــل”.   ــى الفي ــا يوضــح “منحن ــامل ك ــة يف الع ــات الدخــل املختلف فئ

وميكن تلخيص إعادة االصطفاف هذه بالنقاط التالية:
هنــاك فئتــان حصدتــا معظــم املكاســب خــالل عقــدّي العوملة، • 

أولهــا األغنيــاء جــداً؛ أي أغنــى 5% مــن ســكان العــامل، 
الذيــن شــهد دخلهــم الحقيقــي منــواً مبقــدار 60% خــالل 
ــل  ــى نقطــة عــى خرطــوم الفي ــر يف أق ــا يظه ــن، ك العقدي
يف الشــكل البيــاين.  ال بــل إن املكاســب تركــزت بدرجــة أكــر 
ــغ عددهــم  ــن بل ــى 1% مــن ســكان الكوكــب، الذي ــدى أغن ل
نحــو 60 مليــون شــخص، )12% منهــم مواطنــون يف الواليــات 
املتحــدة(.  ثانيهــا، الطبقــة الوســطى التــي يقــع دخلهــا بــن 
العشــّرين الخامــس والســادس يف التوزيــع.  الدخــل املتوســط 
لهــذه الطبقــة االجتاعيــة شــهد منــواً يفــوق 70% خــالل 
ــي،  ــون صين ــو 200 ملي ــة نح ــذه الطبق ــم ه ــن.  وتض العقدي
ــل  ــيا والرازي ــن إندونيس ــون م ــدي، و30 ملي ــون هن و90 ملي

ومــر وغرهــم.

ــان: األوىل •  ــة هــم، أيضــاً، فئت ــدي العومل الخــارسون خــالل عق
أفقــر 5% مــن ســكان العــامل )موقعهــا يف أقــى اليســار عــى 
ــوب  ــا جن ــم معظــم هــؤالء يف أفريقي ــي(.  ويقي املحــور األفق
الصحــراء، ومنهــم، أيضــاً، مــن يقيــم يف أمريكا الالتينيــة، وبعض 
الــدول الشــيوعية ســابقاً.  ويف حــن كان الدخــل املتوســط 
لــكل إفريقــي جنــوب الصحــراء يعــادل 2/3 مــن وســيط دخــل 
الفــرد العاملــي يف العــام 1988، فــإن هــذا هبــط إىل أقــل مــن 
ــة  1/2 مــن وســيط الدخــل يف العــام 2008.  املجموعــة الثاني

ــم  ــش اس ــا ميالنوفت ــق عليه ــي يطل ــي الت ــن ه ــن الخارسي م
ــع  ــطة”.  ويق ــة املتوس ــة العاملي ــن الطبق ــا م ــح العلي “الرائ
دخــل هــذه الرائــح بــن العريّــن الســابع والتاســع.  مل 
ــاً  ــهد أحيان ــل ش ــر، ب ــواً يذك ــة من ــذه الطبق ــل ه ــهد دخ يش
تراجعــاً، خــالل العقديــن.  وتضــم هــذه املجموعــة الكثريــن 
مــن مواطنــي الــدول االشــرتاكية الســابقة، ومــن العــال غــر 
املهــرة يف الــدول الغنيــة، إضافــة إىل أعــداد وفــرة مــن الطبقــة 

ــرق األوســط. ــة وال ــكا الالتيني املتوســطة يف أمري

ــم •  ــاف مه ــادة اصطف ــي، إذن، إع ــل العامل ــع الدخ ــهد توزي ش
خــالل عقــدّي العوملــة.  وجــاء هــذا أساســاً نتيجــة منــو دخــل 
ــر  ــتثناء أفق ــة )باس ــرة األرضي ــكان الك ــن س ــر م ــث األفق الثل
5%( مبعــدل حقيقــي يــرتاوح بــن 40% و70%.  وتجســد هــذا 
اإلنجــاز الباهــر يف انخفــاض نســبة أفــراد العــامل الذيــن يعانــون 
ــل مــن 1.25  ــي أق ــم اليوم ــن دخله ــق )الذي ــر املطل ــن الفق م
دوالر مكافــئ قــوة رشائيــة( مــن 44% يف العــام 1988، إىل 
23% مــن ســكان العــامل يف العــام 2008.  ويتوجــب التنويــه بأن 
ــاز، هــم  ــن هــذا اإلنج ــتفادوا م ــن اس ــن الذي ــر م الجــزء األك
ــاين. ــود يف املحــل الث ــون يف املحــل األول، وهن ــون صيني مواطن
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ملخص ألهم التطورات االقتصادية يف الربعني األول 
والثاين من العام 2020

ــالل  ــة خ ــداث االقتصادي ــم األح ــاً أله ــم ملخص ــذا القس ــمل ه يش
الفــرتة التــي يغطيهــا املراقــب، حســب املوضــوع والتسلســل الزمنــي.

االقتصاد السيايس

الرؤية األمريكية اإلرسائيلية للسالم

االقتصاديــة  السياســات  أبحــاث  معهــد  عقــد   ،2020 شــباط   26 يف 
الفلســطيني )مــاس( جلســة طاولــة مســتديرة حــول األبعــاد االقتصاديــة 
واآلثــار املحتملــة لتطبيــق خطــة الرئيــس األمريــي دونالــد ترامــب 
للســالم يف الــرق األوســط؛ “الســالم مــن أجــل االزدهــار”، واملكونــة مــن 
شــقن.1   أعلــن عــن الشــق الســيايس يف 28 كانــون الثــاين 2020، بينــا 
الشــق االقتصــادي قــدم يف حزيــران 2.2019   واجهــت هــذه الرؤيــة رفضاً 
مــن القطاعــات الفلســطينية كافــة، ســواء السياســية، أو رجــال األعــال، 
أو املجتمــع املــدين، نظــراً لتجاهلهــا أمــوراً عديــدة، أبرزهــا حــق الشــعب 

ــاة وذات ســيادة. ــة للحي ــة مســتقلة قابل الفلســطيني يف إقامــة دول

مخطط إرسائيي لضم أراٍض من الضفة الغربية

ــا  ــن عزميته ــة ع ــة اإلرسائيلي ــت الحكوم ــان 2020، أعلن يف 20 نيس
طــرح مــروع قانــون لضــم غــور األردن واملســتوطنات اإلرسائيليــة 
بالضفــة الغربيــة املحتلــة اعتبــاراً مــن 1 متــوز.3  مل يتــم طــرح 
املــروع يف التاريــخ املحــدد، ولكــن مل يصــدر أيضــاً أي إعالن رســمي 

مــن الحكومــة اإلرسائيليــة يفيــد بالتخــي عــن الخطــة املذكــورة.

رداً عــى التريحــات اإلرسائيليــة بخصــوص مخططــات الضــم، 
أعلــن الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس يف 19 أيــار 2020 
ــب  ــل.4  وعق ــع إرسائي ــي م ــيق األمن ــكال التنس ــع أش ــف جمي وق
هــذا اإلعــالن، ذكــر حســن الشــيخ، رئيــس هيئــة الشــؤون املدنيــة 
الفلســطينية، أن الســلطة الوطنيــة الفلســطينية رفضــت قبــول 
إيــرادات املقاصــة لشــهر أيــار مــن إرسائيــل، وأن الســلطة يف حــلٍّ 

ــل.5 ــة إرسائي ــع حكوم ــات م ــات والتفاه ــع االتفاقي ــن جمي م

تهديدات إرسائيلية لرواتب األرسى

ــؤون  ــة ش ــم هيئ ــق باس ــه، الناط ــد رب ــن عب ــر حس ــار 2020، ذك يف 6 أي
ــن اشــتكوا مــن إغــالق  ــن، أن بعــض أرس األرسى واملحرري األرسى واملحرري
مفاجــئ لحســاباتهم املرفيــة.6   وأكــدت الهيئــة أن بنكــن أردنيــن وآخــر 
فلســطينياً قامــت بإغــالق حســابات ألرسى وأرس الشــهداء، يف أعقــاب 
تلقيهــا تحذيــرات مــن محــام إرسائيــي يف 20 نيســان مــن مغبــة االســتمرار 
ــة.   ــجون اإلرسائيلي ــن يف الس ــطينين القابع ــب األرسى الفلس ــع روات يف دف
ــة ضــد  ــة إرسائيلي ــاوى مدني ــع دع ــد الســلطة الفلســطينية برف ــم تهدي وت

ــوك.7 البن
1.   http://www.mas.ps/files/server/20200203154439-1.pdf 
2.   https://www.whitehouse.gov/peacetoprosperity/ 
3.   https://bit.ly/2ULL3oj 
4.   https://nbcnews.to/2YGbKvQ 
5.   http://english.wafa.ps/page.aspx?id=37R4Uca117299750238a37R4Uc 
6.   https://www.alhadath.ps/article/120052/ 
7.   http://www.alquds.com/articles/1586248416063681700/ 

يف 9 أيــار 2020، قــال رئيــس الــوزراء الفلســطيني، محمــد اشــتية، 
ــأن  ــراء بش ــد أي إج ــى أن تُجّم ــوك ع ــع البن ــاق م ــم االتف ــه ت إن

ــة.8 ــدات اإلرسائيلي ــب التهدي ــا عق ــابات األرسى لديه حس

املالية العامة

إرسائيل تقتطع مبالغ جديدة من إيرادات املقاصة

يف 29 كانــون األول 2019، أعلنــت الحكومــة اإلرسائيليــة عــن اقتطاع 
ــي  ــة الت ــرادات املقاص ــن إي ــنوياً م ــايف س ــيكل إض ــون ش 149 ملي
تجمعهــا بالنيابــة عــن الســلطة الفلســطينية، وهــذا املبلــغ يســاوي 
قيمــة مــا تحولــه الحكومــة الفلســطينية مــن مســاعدات اجتاعيــة 
لعائــالت الشــهداء والجرحــى.9  وبذلــك تصبــَح حجــم االقتطاعــات 
ــرّه  ــون أق ــب قان ــك مبوج ــنوياً، وذل ــيكل س ــون ش ــوايل 650 ملي ح
ــئ  ــة تكاف ــرادات املقاص ــن إي ــوال م ــز أم ــي لحج ــان اإلرسائي الرمل

ــم.10 ــطينين وعوائله ــات األرسى الفلس مخصص

موازنة الطوارئ

يف 17 حزيــران 2020، تقدمــت الســلطة الفلســطينية للجامعــة العربيــة 
ــغ 100  ــة، واقــرتاض مبل ــان العربي ــل شــبكة األم ــب رســمي لتفعي بطل
ــل  ــف تحوي ــة وق ــل أزم ــد ح ــدادها بع ــم س ــهرياً، يت ــون دوالر ش ملي
إيــرادات املقاصــة. 11  ولكــن حتــى اآلن، مل تعلــن أي من الــدول العربية 
ــة الفلســطينية.12   ــم أي مســاعدات للســلطة الوطني ــن تقدي رســمياً ع
ــد  ــة بع ــي، وبخاص ــيايس واإلقليم ــر الس ــدة التوت ــد ح ــا أن تصاع ك
اإلعــالن عــن اتفــاق تطبيــع العالقــات اإلرسائيي-اإلمــارايت، قــد زاد مــن 

حجــم التحديــات املاليــة التــي تواجــه الســلطة الفلســطينية.

الدعم الدويل

اجتامع لجنة االرتباط الخاصة

عقــدت لجنــة االرتبــاط الخاصــة بتنســيق املســاعدات للشــعب الفلســطيني 
)AHLC( اجتاعهــا يف 2 حزيــران 2020 عــر تقنيــة الفيديوكونفرنــس، 
وذلــك لبحــث األوضــاع االقتصاديــة واإلنســانية يف فلســطن.  ولجنــة 
االرتبــاط الخاصــة هــي لجنــة مكونــة مــن 15 عضــواً مــن الــدول الكــرى 
ــة لتنســيق  ــل، تعمــل كآلي ــن فلســطن وإرسائي ــون ع ــا ممثل املانحــة، فيه
الفلســطيني عــى املســتوى  التنمويــة املقدمــة للشــعب  املســاعدات 

ــايت.13 السياس

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-loan-

from-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 12 حزيــران 2020 عــى تقديــم منحــة بقيمة 
ــباب  ــتدامة للش ــة املس ــرص االقتصادي ــز الف ــون دوالر لتعزي 15 ملي
ــدف مــروع  ــات.14  ويه ــا املعلوم الفلســطيني يف قطــاع تكنولوجي
“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

ــر  ــاعد وزي ــل مس ــن وكي ــران 2020، أعل ــن حزي ــر م ــع ع يف الراب
ــاع  ــن قط ــاً م ــمل 150 مزارع ــاعدات ستش ــك مس ــة أن هنال الزراع
غــزة وتبلــغ هــذه املســاعدات يف مرحلتهــا األوىل 731 ألــف دوالر، 

ــاد األورويب. 15 ــن االتح ــل م ــت بتموي ــد أن املســاعدات أت وأك

أزمة أونروا املالية

ــم  ــاوندرز، القائ ــتيان س ــن كريس ــاين 2019، أعل ــن الث يف 11 تري
ــغيل  ــة وتش ــدة إلغاث ــم املتح ــة األم ــام لوكال ــوض الع ــال املف بأع
الالجئــن الفلســطينين يف الــرق األدىن )األونــروا(، أن الوكالــة 
تواجــه أســوأ أزمــة ماليــة يف تاريخهــا.16  ويف 31 كانــون الثــاين 2020، 
ــار  ــد أدىن- إىل 1.4 ملي ــتحتاج -كح ــة س ــاوندرز، أن الوكال ــن س أعل

ــام 2020. ــية يف الع ــا األساس ــطتها وخدماته ــل أنش دوالر لتموي

بيئة األعامل

األسبوع العاملي لريادة األعامل– فلسطني

احتفلــت فلســطن باألســبوع العاملــي لريــادة األعــال للعام الســابع 
عــى التــوايل، الــذي عقــد هــذا العــام يف الفــرتة بــن 18 و24 مــن 
تريــن الثــاين 2019 تحــت شــعار التعليــم ودور تنميــة املهــارات يف 
دعــم منــو الــركات الناشــئة.17  األســبوع العاملــي لريــادة األعــال 
ــوم  ــباب مبفه ــف الش ــدف إىل تعري ــة ته ــادرة دولي ــن مب ــارة ع عب

ريــادة األعــال. 18

سندات األثر اإلمنايئ بهدف خلق فرص عمل

ــر  ــند لأث ــدويل أول س ــك ال ــرح البن ــاين 2019، ط ــن الث يف 5 تري
ــق فــرص عمــل يف إطــار مــروع  اإلمنــايئ يف فلســطن؛ بهــدف خل
“التمويــل مــن أجــل التوظيــف”، والــذي يركــز عــى تطويــر 
املهــارات وتوظيــف الشــباب وســد الفجــوة بــن الجنســن يف 
ــة  ــايئ مجموع ــر اإلمن ــندات األث ــف.19  وتســتهدف س ــرص التوظي ف
ــن 18  ــم ب ــرتاوح أعاره ــو 1500 مســتفيد ت ــم نح تقديريــة تض
ــا ال يقــل عــن %30 مــن النســاء(.  ويف  ــك م ــاً )مبــا يف ذل و29 عام

14.  https://bit.ly/3kSbLHw 
15. https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=13fab743y335198019Y-

13fab743 
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/rethink-

ing-job-creation-for-palestinian-youth 

حــال أكمــل الشــباب الفلســطينين تدريبهــم وحصلــوا عــى فرصــة 
عمــل مــن خــالل ســند األثــر اإلمنــايئ، ســيقوم البنــك الــدويل بالدفــع 
ــذا  ــطينية.20  ويف ه ــة الفلس ــالل وزارة املالي ــن خ ــتثمرين م للمس
ــاص  ــتثار خ ــون دوالر كاس ــغ 1.8 ملي ــص مبل ــم تخصي ــار، ت اإلط
أويل مقــدم مــن أربعــة مســاهمن يف ســند األثــر اإلمنــايئ: صنــدوق 
ــة،  ــار والتنمي ــادة اإلع ــك األورويب إلع ــتثار الفلســطيني، البن االس
  .)Invest Palestine( ــطن ــتثمر فلس ــدي، اس ــة الهولن ــك التنمي بن
ــة  ــدوق الضف ــالل صن ــن خ ــدويل )م ــك ال ــص البن ــل، خص يف املقاب
ــدوق  ــدويل، وصن ــك ال ــع للبن ــاين التاب ــزة االئت ــاع غ ــة وقط الغربي
بنــاء الــدول والســالم( مبلــغ 5 ماليــن دوالر تدفــع مــن خــالل وزارة 

ــج املرجــوة. ــق النتائ ــد تحق ــة بع املالي

ســندات األثــر اإلمنــايئ هــي أدوات اســتثار قامئــة عــى األداء؛ 
ــن  ــتثمرين م ــن مس ــوال م ــة بأم ــج تنموي ــل برام ــدف إىل متوي ته
القطــاع الخــاص، الذيــن يســرتدون اســتثاراتهم مــن طــرف ثالــث 
متــرع فقــط يف حــال تحققــت النتائــج، التــي يتــم االتفــاق عليهــا 
قبــل البــدء باملــروع، ومــن ثــم يجــري قيــاس مــدى تحققهــا مــن 

ــث مســتقل. ــل طــرف ثال قب

تراجع اإلنتاج يف غزة

يف العــارش مــن كانــون الثــاين 2020، أفــاد رئيــس اللجنــة الشــعبية 
ملواجهــة الحصــار بــأن هنــاك تراجعــاً يف متوســط اإلنتــاج الســنوي 
يف مصانــع غــزة بـــ %20 مــن القــدرة اإلنتاجيــة الطبيعيــة.  الرتاجــع 
ــي، وإغــالق  ــن الحصــار اإلرٍسائي ــدة ناتجــة ع ــود إىل أســباب ع يع

جميــع معابــر القطــاع. 21

برنامج “إسناد”

يف الرابــع مــن أيــار 2020، أعلــن صنــدوق االســتثار الفلســطيني، 
عــن إطــالق برنامــج “إســناد” بـــ25 مليــون دوالر لدعــم املنشــآت 
الصغــرة ومتناهيــة الصغــر يف مواجهــة تداعيــات جائحــة “كورونــا”.  
وجــاء هــذا الرنامــج، بهــدف متكــن هــذه املنشــآت مــن الوصــول 
إىل الســيولة املاليــة الالزمــة ملســاعدتها عــى االســتمرار يف عملهــا.22

خدمات الدفع اإللكرتوين

يف 5 أيــار 2020، أصــدرت ســلطة النقــد الفلســطينية تعليــات عمل 
ــرتوين،  ــع اإللك ــات الدف ــم خدم ــال تقدي ــة يف مج ــركات املحلي ال
مثــل املحافــظ اإللكرتونيــة والبطاقــات مســبقة الدفــع.23  وتهــدف 
هــذه التعليــات إىل تنظيــم العمــل يف مجــال خدمــات الدفــع 

اإللكــرتوين يف فلســطن.

جــاء ذلــك بعــد ترخيــص أوىل رشكات خدمــات الدفــع اإللكــرتوين يف 
فلســطن، التــي بــدأت يف تفعيــل خدماتهــا.24

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 

يف 1 حزيــران 2020، صــادق مجلــس الــوزراء الفلســطيني عــى مقــرتح 
إلنشــاء بنــك حكومــي إلدارة املــال العــام ومروفــات الحكومــة 
وإيراداتهــا يف فلســطن، ورفــع توصيتــه للرئيــس الفلســطيني محمــود 
ــة تقــدم  ــك.25 يتضمــن املقــرتح إنشــاء مؤسســة مالي ــدء ذل ــاس لب عب
خدمــات مرفيــة للجمهــور، ومتنــح قروضــاً صغــرة ومتناهيــة الصغــر 
لأفــراد والــركات.  كــا رشــح مجلــس الــوزراء يف 20 حزيــران مرفيــاً 

ليشــغل منصــب املديــر العــام للبنــك الــذي ســيتم إنشــاؤه قريبــاً.

مبادرة لتحسني فرص الحصول عىل متويل

ــان  ــطينية لض ــة الفلس ــة األوروبي ــت املؤسس ــران، أعلن يف 3 حزي
ــدة لتحســن فــرص الحصــول عــى  ــادرة جدي القــروض، إطــالق مب
ــاب  ــطينية يف أعق ــطة الفلس ــرة واملتوس ــآت الصغ ــل للمنش التموي
ــة  ــغ قيم ــا، وتبل ــة كورون ــببها جائح ــي تس ــة الت ــة االقتصادي األزم

ــيكل.26 ــون ش ــادرة 65 ملي املب

إغراق السوق الفلسطيني باملنتجات الزراعية اإلرسائيلية

يف 4 حزيــران 2020، أثــرت سياســة اإلغــراق اإلرسائيليــة ســلباً 
عــى املنتــج الفلســطيني، حيــث يتــم إغــراق الســوق الفلســطيني 
مبخلفــات بيــوت التعبئــة اإلرسائيليــة، وبطيــخ املســتوطنات، وذلــك 
ــق  ــطيني، ويلح ــخ الفلس ــعر البطي ــر يف س ــاض كب ــؤدي إىل انخف ي

ــطيني.27  ــزارع الفلس ــة بامل ــة مرتفع ــائر مادي خس

حوافز استثامرية لألغوار واملنطقة املسامة “ج”

ــز  ــة حواف ــى حزم ــوزراء ع ــس ال ــادق مجل ــران 2020، ص يف 15 حزي
لغايــات تشــجيع االســتثار يف منطقــة األغــوار واملنطقــة املســاة “ج”.  
وتتوقــع هيئــة تشــجيع االســتثار أن يتــم تســجيل نحــو 200 مــروع 
ــق 1400 فرصــة  ــا يســاهم يف خل ــوام، م ــة أع ــل خــالل ثالث ــى األق ع
عمــل مبــارشة.  وتشــمل الحوافــز تخفيضــاً رضيبيــاً بنســبة 66% ملــدة 

خمســة أعــوام إضافيــة عــى الرائــح املتاحــة أو القامئــة.28
دعم القطاع الزراعي يف األغوار

يف 29 حزيــران 2020، أعلــن وزيــر الزراعــة ريــاض عطــاري، ورئيــس 
ســلطة امليــاه مــازن غنيــم، االنتهــاء مــن اآلليــات والخطــط الالزمــة 
ــات  والخاصــة بدعــم القطــاع الزراعــي يف األغــوار، وتخصيــص كمي

ميــاه إضافيــة للقطــاع الزراعــي وقطــاع النخيــل بشــكل خــاص.29

التجارة الدولية

الخالفات التجارية الفلسطينية اإلرسائيلية

ــر  ــوة غ ــة يف خط ــة اإلرسائيلي ــت الحكوم ــباط 2020، أعلن يف 9 ش
ــطينية  ــة الفلس ــات الزراعي ــر املنتج ــا تصدي ــن حظره ــبوقة ع مس
ــون(  ــت الزيت ــه، والخــرضوات، والتمــور، وزي ــرار الفواك )شــمل الق
عــر األردن، وهــو املنفــذ الوحيــد الــذي تســتطيع الضفــة الغربيــة 

25.  http://www.palestinecabinet.gov.ps/portal/meeting/details/50376 
26.   https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=13ecd428y334287912Y13ecd428 
27.   http://www.alhayat-j.com/arch_page.php?nid=354661
28.   http://www.alhayat-j.com/arch_page.php?nid=355156
29.   https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=13fddd62y335404386Y13fddd62\

ــع  ــر من ــي.  يعت ــامل الخارج ــارشة إىل الع ــر مب ــه التصدي ــن خالل م
باقــي دول  الزراعيــة إىل  املنتجــات  الفلســطينين مــن تصديــر 
العــامل خرقــاً لبنــود بروتوكــول باريــس واتفاقــات منظمــة التجــارة 
ــع  ــى من ــي رداً ع ــرار اإلرسائي ــاء الق ــد ج ــة )WTO(.30  وق العاملي
ــة إىل  ــات اإلرسائيلي ــال املنتج ــطينية إدخ ــة الفلس ــلطة الوطني الس
الســوق الفلســطيني يف 5 شــباط، مبــا يف ذلــك الخــرضوات والفواكــه 

ــة.31   ــات الغازي ــة، واملروب ــاه املعدني ــر واملي والعصائ

يف 20 شــباط، ذكــرت وســائل اإلعــالم أن الحكومــة اإلرسائيليــة 
ــاء األزمــة  ــوا إىل اتفــاق إلنه ــة الفلســطينية توصل والســلطة الوطني
ــام 32.2020  ــن الع ــع األول م ــالل الرب ــدت خ ــي احت ــة الت التجاري
ــل  ــن قب ــق م ــارة املطب ــى التج ــر ع ــع الحظ ــم رف ــمل التفاه يش
الجانبــن، وكذلــك الســاح باالســتراد املبــارش للعجــول مــن الخــارج 

ــل. ــطيني إىل إرسائي ــض الفلس ــر البي وتصدي

تراجع صادرات الحجر

يف 12 شــباط 2020، كشــفت إدارة اتحــاد صناعــة الحجــر والرخــام 
ــة  ــة واملحلي ــوقن الخارجي ــا للس ــوظ يف مبيعاته ــع ملح ــن تراج ع
خــالل العــام 2019، مقارنــة مــع العــام الــذي ســبقه بســبب 
املنافســة الســعرية للرخــام املســتورد، ويقــدر انخفــاض املبيعــات 

ــارب %20.33 ــا يق مب

جائحة كورونا

صندوق “وقفة عز”

يف 6 نيســان 2020، عقــد مجلــس إدارة صنــدوق “وقفــة عــز” 
اجتاعــه األول يف رام اللــه.  وبــدأ املجلــس يف تعبئــة الدعــم 
ملســاعدة الحكومــة يف جهودهــا ملكافحــة تأثــرات كوفيــد- 19.  
ــاع  ــن القط ــات م ــل والترع ــع التموي ــدوق إىل جم ــدف الصن ويه
أو  املحــي  املســتوى  عــى  األفــراد، ســواء  واملواطنــن  الخــاص 
بالخــارج، وذلــك لدعــم جهــود وزاريت التنميــة االجتاعيــة والصحــة 
وقطــاع الرعايــة الصحيــة كذلــك.34  وقــد جمــع الصنــدوق لغايــة 5 
أيار-والــذي يهــدف لجمــع ترعــات بقرابــة 30 مليــون دوالر- 17.7 

مليــون دوالر.35

خسائر رام الله والبرية

ــائر  ــد أّن خس ــة تؤك ــدرت دراس ــار 2020، ص ــن أي ــس م يف الخام
املنشــآت يف محافظــة رام اللــه والبــرة جــراء جائحــة الكورونــا تقــدر 

بـــ40 مليــون دوالر.36

30.  https://www.timesofisrael.com/israel-blocks-palestinian-agricultur-
al-export-in-escalating-trade-crisis/

31.  http://english.wafa.ps/page.aspx?id=uCwp0va110502330312auCwp0v
32.  https://www.timesofisrael.com/israel-palestinian-authority-ap-

pear-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

القطــاع  أّن خســائر  أيــار 2020، صــدرت دراســة تؤكــد  يف 31 
ــة  ــالل الثالث ــا خ ــة كورون ــدة جائح ــالل م ــة خ ــياحي اإلجالي الس
شــهور املاضيــة بـــحوايل 122 مليــون دوالر.37 ويف 22 مــن حزيــران، 
صــدرت دراســة أخــرى تشــر إىل أن قطــاع الســياحة الفلســطيني 
ــث  ــا، حي ــروس كورون ــراً بفاي ــة تأث ــات االقتصادي ــر القطاع ــن أك م

ــرادات.38  ــايف اإلي ــن ص ــن 40% م ــر م ــائر بأك ــجل خس س

خسائر قطاع النقل

يف 24 حزيــران 2020، تبــن أّن الخســائر املبــارشة لقطــاع النقــل يف 
الضفــة الغربيــة تقــدر بنحــو 11 مليــون دوالر أســبوعياً، وأىت ذلــك 
عــى أثــر التدابــر التــي منعــت كليــاً مركبــات النقــل العــام للــركاب 
مــن التنقــل بــن املحافظــات وبــن مراكــز املــدن والبلــدات والقــرى 

التابعــة لهــا، كإجــراء احــرتازي ملنــع تفــي فايــروس كورونــا.39 

البنية التحتية

أزمة ديون رشكة كهرباء القدس

ــون  ــوزراء الفلســطيني د. محمــد اشــتية يف 29 كان ــن رئيــس ال أعل
ديــون رشكــة كهربــاء  لحــل ألزمــة  التوصــل  األول 2019 عــن 
محافظــة القــدس )JDECO(.  جــاء ذلــك بعــد تقديــم قــرض 
ــة بقيمــة 670  ــة للرك ــوك املحلي مشــرتك مــن مجموعــة مــن البن
مليــون شــيكل.  يف ظــل التطــورات األخــرة، ذكــر هشــام العمــري، 
ــة  ــدده الرك ــذي ستس ــي، ال ــرض البن ــة، أن الق ــام الرك ــر ع مدي
خــالل ســبع ســنوات، سيســتخدم لســداد التزامــات الركــة تجــاه 
رشكــة الكهربــاء القطريــة اإلرسائيليــة، وللحيلولــة دون قيــام الركــة 
اإلرسائيليــة بقطــع التيــار الكهربــايئ يف مناطــق امتيــاز الركــة 

الفلســطينية.40
 

واردات الطاقة من األردن

محافظــة  كهربــاء  رشكــة  وقعــت   ،2020 الثــاين  كانــون   15 يف 
ــاء الوطنيــة األردنيــة  القــدس )JDECO( اتفاقــاً مــع رشكــة الكهرب
)NEPCO( لرفــع قــدرة تزويــد الكهربــاء مــن األردن إىل فلســطن 
ــايل  ــن إج ــاواط )3.5% م ــغ 26 ميغ ــايل والبال ــتواه الح ــن مس م
االســتهالك( إىل 80 ميغــاواط )10.7% مــن إجــايل االســتهالك(.  
ووفقــاً ملصــادر فلســطينية، ســيتم رفــع القــدرة الكهربائيــة خــالل 
ــة  ــاء يف منطق ــل الكهرب ــة تحوي ــاء محط ــد إنش ــهور بع ــبعة ش س
ــة  ــتتكفل رشك ــت، وس ــو فول ــدرة 132/33 كيل ــة يف األردن بق الرام

ــة.41  ــاء املحط ــف بن ــدس بتكالي ــاء الق كهرب

37.   http://www.alhayat-j.com/arch_page.php?nid=354515
38.   http://www.alhayat-j.com/arch_page.php?nid=350057
39.   https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=13fabafay335198970Y13fabafa
40.   https://bit.ly/39YllTT
41.   https://bit.ly/2NKxthL & https://bit.ly/2NiO2Ro
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أعلــن البنــك الــدويل يف 10 شــباط 2020، عــن تقديــم منحــة 
بقيمــة 15 مليــون دوالر لتنفيــذ بعــض مكونــات املرحلــة األوىل مــن 
 )GCDP( ــاه البحــر يف غــزة مــروع املحطــة املركزيــة لتحليــة مي

ــا.42 ــة له واألعــال املرافق

ــزة  ــة يف قطــاع غ ــة تحتي ــر مــروع بني ــد مــروع املحطــة أك يع
ــاه يف القطــاع الواقــع  نفــذ حتــى اآلن، ويهــدف ملعالجــة أزمــة املي
تحــت الحصــار، وبســعة إنتاجيــة تصــل إىل 55 مليــون مــرت مكعــب/

الســنة مــن امليــاه املحــاّلة بحلــول العــام 2023 ليصل إىل إنتــاج 110 
ماليــن مــرت مكعب/الســنة خــالل املرحلــة الثانيــة مــن املــروع.43   
ــة  ــات دولي ــن مؤسس ــيق ب ــروع يف آذار 2018، بالتنس ــق امل أطل
وســلطة امليــاه الفلســطينية )PWA(.44 ويف شــهر نيســان 2019، 
تلقــى املــروع تعهــدات إجاليــة بقيمــة 456 مليــون يــورو مــن 

املانحــن مــن إجــايل التكلفــة املقــدرة بـــ 562.3 مليــون يــورو.45

ويف 11 حزيــران، 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 

الالزمــة لتوفــر خدمــات مســتدامة ملعالجــة ميــاه الــرف.46

خسائر بسبب الرسقات والتعديات

يف 18 أيــار 2020، صــدر بيــان عــن ســلطة امليــاه، أكــد أن الرقــات 
والتعديــات عــى شــبكات وخطــوط امليــاه، تــؤدي إىل فقــدان أكــر 
مــن 6 ماليــن مــرت مكعــب مــن امليــاه، وخســائر ماليــة بقيمــة 22 

مليــون شــيكل ســنوياً.47

42.   https://bit.ly/3aF2nkv
43.  https://www.eib.org/attachments/country/bringing_water_to_gaza_en.pdf

ــك  ــن أجــل املتوســط وبن ــاد م ــتثاري األورويب واالتح ــك االس ــة والبن ــة األوروبي 44- املفوضي
https://bit.ly/2Iyaof3 :ــدويل ــك ال ــالمي والبن ــة اإلس التنمي

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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20152016201720182019املؤرش
20192020

الربع الثاينالربع األولالربع الرابعالربع الثالثالربع الثاين

السكان )ألف نسمة(
4,530.44,632.04,733.44,915.35,039.04,961.34,992.25,023.35,054.55,075.2فلسطن

2,9953,011.63,028.33,039.3. 2,750.02,803.42,856.72,953.93,020.02,978.50الضفة الغربية
1,780.41,828.61,876.71,961.42,019.01,982.81,997.22,011.72,026.22,035.9قطاع غزة

سوق العمل )حسب التعريف الجديد املعتمد من جهاز اإلحصاء للقوى العاملة(2
1,025.31,044.301,009.8888.7 928.9939.6948.7956.31,010998.1عدد العاملن )ألف شخص(

44.244.443.138.5 44.043.844.043.544.344.2نسبة املشاركة )%(
24.025.026.6 23.023.925.726.225.326.024.6معّدل البطالة )%(
13.313.714.214.8 16.617.518.417.314.615.0-   الضفة الغربية

45.142.745.549.1 34.835.438.343.145.146.7-   قطاع غزة
الحسابات القومية باالسعار الثابتة )سنة االساس 2015( )مليون دوالر( 3

-13,972.415,211.015,426.915,616.215,764.43,876.63,915.34,016.43,820.4الناتج املحي اإلجايل
-12,348.33,342.913,420.313,570.114,135.43,503.33,528.33,546.33,456.2-    اإلنفاق االستهاليك الخاص

-3,494.53,584.73,093.63,318.93,115.3758.5789.0818.7702.0-    اإلنفاق االستهاليك الحكومي
-3,505.43,873.84,166.94,260.34,198.71,052.61,054.11,056.4934.2-    التكوين الرأسايل اإلجايل

-2,244.32,208.32,515.62,578.72,623.8641.1635.4706.2538.1-    الصادرات
-7,645.57,796.37,901.58,256.88,368.42,099.12,113.92,052.31,843.9-    الواردات )-(

الناتج املحي للفرد )دوالر(
-3,277.903,534.403,620.503,562.303,640.10894.5914.8938.6887.0باألسعار الجارية

-3,277.903,489.803,463.103,417.703,364.50830.1832.9848.8802.0باألسعار الثابتة )أسعار 2015(
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()5,664.5()5,400.9(امليزان التجاري
- 1,712.21,896.02,129.02,786.22,658.0630.8770.0685.1684.6ميزان الدخل

 -1,749.41,626.21,708.71,499.12,009.2478.4538.9458.8445.6ميزان التحويالت الجارية
-  )348.7()412.6()387.3()528.5()1,833.5()2,140.4()2,129.7()2,142.7()1,939.1(ميزان الحساب الجاري

أسعار الرف والتضخم4
3.5293.4923.4963.514 3.883.843.63.593.563.592سعر رصف الدوالر مقابل الشيكل
4.9774.9264.9314.943 5.485.425.085.075.035.066سعر رصف الدينار مقابل الشيكل

)1.20()0.39()0.27(1.581.540.33)0.19(0.21)0.22(1.43معّدل التضخم )%(4

املالية العامة )عىل األساس النقدي، مليون دوالر(
2,890.23,551.03,656.53,462.93,290.6332.81,070.71,099.4973.5487.7صايف اإليرادات املحلية )مبا فيها املقاصة(

3,424.33,659.33,791.43,653.83,660.1694.0858.61,362.9830.9419.1النفقات الجارية
200.044.046.667.921.433.0 176.7216.5255.3276.9النفقات التطويرية

121.235.6)331.4(165.5)405.2()569.5()467.8()390.2()324.8()710.8(فائض/عجز املوازنة الكي )قبل املنح(
796.8766.3720.4664.8492.1129.5177.1115.879.7196.8إجايل املنح واملساعدات

200.9232.4)215.6(342.6)275.7()104.4(88.2442.1329.6198.7فائض/ عجز املوازنة الكي )بعد املنح(
2,795.02,637.12,914.82,795.02,886.73,080.9 2,537.22,483.82,543.22,369.6الدين العام الحكومي

القطاع املريف )مليون دوالر(
17,825.517,710.018,248.1 12,602.314,196.415,850.216,125.017,825.516,690.117,303.5موجودات/ مطلوبات املصارف

1,985.21,996.91,994.6 1,461.71,682.41,892.71,912.01,985.21,956.01,942.4حقوق امللكية
13,384.713,303.813,738.7 9,654.610,604.611,982.512,227.313,384.712,591.413,025.5ودائع الجمهور

9,039.19,249.99,652.7 5,824.76,871.98,026.08,432.39,039.18,941.68,947.9التسهيالت االئتانية

املؤرشات االقتصادية الرئيسية يف فلسطني 2015 - 2020

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

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

العمل الفلسطيني حسب التعريف الجديد. 
3 قام جهاز اإلحصاء املركزي بإجراء تنقيح عى بيانات الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة لأعوام 2004-2018. لذا سيوجد اختالف يف أرقام السنوات واألرباع السابقة عى ضوء 

تنقيح البيانات.
4 معّدل التضخم محسوب عى أساس مقارنة متوسط األرقام القياسية ألسعار املستهلك يف كل سنة )كل ربع( مع متوسطها يف السنة )الربع( السابقة.

* البيانات يف الجدول حسب آخر تحديث متوفر للبيانات من الجهاز املركزي لإلحصاء وسلطة النقد وهيئة سوق رأس املال.
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من املراقب االقتصادي

النمو االقتصادي )Economic Growth 1(، العدد 16.• 
مصادر النمو )Sources of Growth(، العدد 17.• 
 • The Relationship between Growth & Income( العالقــة بــن النمــو االقتصــادي وتوزيــع الدخــل 

Distribution(، العدد 18.
 •The Relationship between Growth & For- )العالقــة بــن النمــو االقتصــادي والتجــارة الخارجيــة 

eign Trade(، العــدد 19.
التقلبات االقتصادية )The Business Cycles(، العدد 20.• 
تفسر أسباب التقلبات االقتصادية )The Reasons behind Economic Fluctuations(، العدد21.• 
 •Policies to Address Economic Fluc- )السياســات املالمئــة ملعالجــة مشــاكل التقلبــات االقتصاديــة 

tuations(، العدد 22.
مؤرش السعادة )Happiness Index(، العدد 23.• 
التسهيل الكّمي )Quantitative Easing(، العدد 45.• 
التضّخم املتوقّع )Expected Inflation(، العدد 46.• 
مناذج الجاذبية يف التجارة الدولية )Gravity Models(، العدد 46.• 
راتب املواطن )Citizen’s Income(، العدد 47.• 
مكافئ القوة الرائية )Purchasing Power Parity, PPP(، العدد 48.• 
منحنى فيلبس والعالقة العكسية بن التضخم والبطالة )Philips Curve(، العدد 49.• 
 • ،)The Dual Deficit and the Resource Gap( فلســطن بــن العجــز املــزدوج وفجــوة املــوارد

ــدد 49. الع
عدالة توزيع الدخل: منحنى “لورنز” ومعامل “جيني” )Income Distribution(، العدد 50.• 
رضيبة القيمة املضافة )Value-Added Tax, VAT(، العدد 51.• 
نظام الحسابات القومية )The System of National Accounts, SNA(، العدد 52.• 
اسرتاتيجية تعويض الواردات )Import Substitution Strategy, ISS(، العدد 53.• 
املسؤولية االجتاعية للركات )Corporate Social Responsibility, CSR(، العدد 54.• 
املرض الهولندي )The Dutch Disease(، العدد 55.• 
البضائع العامة )The Public Goods(، العدد 56.• 
السندات مقابل األسهم )Bonds vs. Stocks(، العدد 57.• 
إسرتاتيجية التنمية بالعناقيد )The Cluster Approach to Development(، العدد 58.• 
الريع والدولة الريعية )Rent and the Rentier State(، العدد 59.• 
السياسة النقدية مقابل السياسة املالية )Monetary Policy vs. Fiscal Policy(، العدد 60.• 



المراقب االقتصادي، عدد 61- 62/ 2020
44

األزمة املالية العاملية، العدد 14.  •
تداعيات األزمة االقتصادية عاملياً وعربياً، العدد 15.• 
طرق حساب الناتج املحي اإلجايل والتنبؤات االقتصادية الخاصة باالقتصاد الفلسطيني، العدد 17.• 
التقلبات االقتصادية، العدد 20.• 
النشاط االقتصادي يف قطاع غزة، العدد 23.• 
تقدير النمو االقتصادي “الضائع” يف األرايض الفلسطينية، العدد 24.• 
“انجازات” ممثل اللجنة الرباعية يف تخفيف القيود االقتصادية، العدد 24.• 
مراجعة كتاب: األزمة املالية العاملية-نظرة جديدة، العدد 24.• 
املساعدات األمريكية الثنائية للفلسطينين، العدد 27.• 
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كيف ارتفع الناتج املحي اإلجايل ألمريكا مبقدار 3.6% يف ساعة واحدة؟، العدد 34.• 
توزيع االستهالك يف األرايض الفلسطينية، العدد 36.• 
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لإلحصــاء، العــدد 47.
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ــدد 53. ــتهالك، الع ــع االس ــن رب ــل م ــتهلكون أق ــكان يس الس
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