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الربع األول 2021 في سطور

 ــة 	 ــعار الثابت ــام 2021 باألس ــن الع ــع األول م ــي الرب ــي ف ــي اإلجمال ــج المحل ــهد النات ــي: ش ــي اإلجمال ــج المحل النات
ــون دوالر،  ــى نحــو 3,607.5 ملي ــع الســابق، ليصــل إل ــة بالرب )2015 ســنة األســاس( نمــواً بمعــدل 1.9% مقارن
وجــاء هــذا نتيجــة نمــو بمعــدل 1.7% فــي الضفــة الغربيــة، وبمعــدل 2.3% فــي قطــاع غــزة، وهــو مــا انعكــس فــي 
ــة، و2.1%  فــي قطــاع غــزة(  ــة الغربي ــي بنحــو 1.2% ) 1.1% فــي الضف ــج المحل ــرد مــن النات ــادة حّصــة الف زي

ــزة(. ــاع غ ــي قط ــة، و303.9 دوالر ف ــة الغربي ــي الضف ــى 737.9 دوالر )1,060.4 دوالر ف لتصــل إل

 التشــغيل والبطالــة: ارتفــع معــدل البطالــة فــي فلســطين بنحــو 4.4 نقطــة مئويــة بيــن الربــع األول مــن العــام 2021 	
ــغ  والربــع الرابــع مــن العــام 2020، ووصــل إلــى 27.8% )17.1 %  فــي الضفــة، و47.9% فــي القطــاع(.  بل
متوســط األجــر اليومــي فــي فلســطين 135.8 شــيكل، موزعــاً بيــن 124.9 للعامليــن فــي الضفــة، و60.6 للعامليــن 
فــي القطــاع و263.8 للعامليــن فــي إســرائيل والمســتعمرات.  كمــا وصلــت نســبة المســتخدمين بأجــر يقــل عــن الحــد 

األدنــى لألجــور فــي القطــاع الخــاص إلــى 29% بمتوســط أجــر بلــغ 733 شــيكالً.

 الماليــة العامــة: انخفــض صافــي اإليــرادات العامــة والمنــح خــالل الربــع األول مــن العــام 2021 ليصــل إلــى 3.4 	
مليــار شــيكل، مقارنــة بحوالــي 3.7 مليــار شــيكل خــالل الربــع المناظــر )انخفــاض بنســبة 7%(.  مــن جهــة أخــرى، 
ــيكل.   ــار ش ــي 3.9 ملي ــغ حوال ــها، لتبل ــرة نفس ــبة 11%، خــالل الفت ــزام( بنس ــة )أســاس االلت ــات العام ــت النفق ارتفع
وقــد بلغــت المتأخــرات المترتبــة علــى الحكومــة خــالل هــذا الربــع إلــى 1.7 مليــار شــيكل، كمــا ارتفــع الديــن العــام 

الحكومــي بنحــو 15% مقارنــة بالربــع المناظــر ليبلــغ نحــو 11.8 مليــار شــيكل.

 ــابق 	 ــع الس ــة بالرب ــع األول 2021 بنحــو 1% مقارن ــة الرب ــة نهاي ــت التســهيالت االئتماني ــي: ارتفع القطــاع المصرف
لتصــل إلــى نحــو 10.1 مليــار دوالر، 21% منهــا للقطــاع العــام.  كمــا نمــت الودائــع بشــكل طفيــف )بنســبة %0.2( 
ــع 55.3  ــي هــذا الرب ــاح المصــارف ف ــي أرب ــغ صاف ــد بل ــار دوالر.  وق ــى 16.5 ملي ــرة ذاتهــا، لتصــل إل خــالل الفت

مليــون دوالر، مســجالً بذلــك نمــواً بأكثــر مــن الضعــف مقارنــة مــع الربــع الســابق.

  بورصــة فلســطين: بلغــت القيمــة الســوقية ألســهم الشــركات المدرجــة فــي بورصــة فلســطين 3.5 مليــار دوالر نهايــة 	
الربــع األول مــن العــام 2021.  هــذا، ولــم تشــهد القيمــة الســوقية نمــواً ملحوظــاً مقارنــة مــع الربــع الســابق.  وأغلــق 

مؤشــر القــدس عنــد حاجــز 466.2 نقطــة، بانخفــاض قــدره 1% مقارنــة مــع الربــع الســابق.

 ــي 	 ــاض ف ــاً ســالباً )انخف ــام 2021 تضخم ــن الع ــع األول م ــي الرب التضخــم واألســعار: شــهد االقتصــاد الفلســطيني ف
ــن  ــه بي ــدل نفس ــنت بالمع ــرائية تحس ــوة الش ــإّن الق ــي، ف ــابق.  وبالتال ــع الس ــة بالرب ــدل 0.26% مقارن ــعار( بمع األس
الربعيــن لمــن يتلقــون ويصرفــون دخلهــم بالشــيكل.  أّمــا الذيــن يتلقــون دخلهــم بالــدوالر، وينفقــون كامــل مصروفاتهــم 
ــدوالر مقابــل الشــيكل.   ــإّن قوتهــم الشــرائية انخفضــت بنحــو 1.63% نتيجــة انخفــاض معــدل صــرف ال بالشــيكل، ف
ونظــراً الرتبــاط الدينــار األردنــي مــع الــدوالر بســعر صــرف ثابــت، فقــد شــهدت القــوة الشــرائية للدينــار التطــورات 

نفســها علــى عملــة الــدوالر تقريبــاً.
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1- االقتصاد الحقيقي: نكسة وبائية متجددة

تأثــر النشــاط االقتصــادي فــي الربــع األول مــن العــام 2021 بعامليــن متناقضيــن: األول إيجابــي تمثــل بحصــول المواطنيــن علــى 
لقــاح كوفيــد-19 علــى نطــاق واســع، مــا أشــاع جــواً مــن التفــاؤل بقــرب الخــالص مــن الجائحــة، مــا قلــص مــن مســتوى المخــاوف 
والمخاطــر، وســاعد علــى رفــع مســتوى توقعــات رجــال األعمــال؛ والثانــي ســلبي تمثــل بانتشــار موجــة جديــدة مــن الوبــاء، مــا 
تســبب فــي إغالقــات وقيــود جديــدة علــى النشــاط االقتصــادي فــي بعــض القطاعــات.  نســتعرض هنــا األداء االقتصــادي فــي الربــع 
ــة  ــة، وهــو أحــد قطاعــات البني ــات الصلب ــى مؤشــرات واحتياجــات إدارة النفاي ــا نســلط الضــوء عل ــام 2021، كم ــن الع األول م
التحتيــة الخدميــة التــي تفتقــر إلــى اإلدارة الســليمة والتنفيــذ، وتعانــي مــن اإلجــراءات اإلســرائيلية التعســفية، مــا يهــدد االقتصــاد 

والبيئــة والصحــة العامــة.

1-1 النشاط االقتصادي1

تشــير البيانــات األوليــة الصــادرة عــن الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني إلــى نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي، أو 
القيمــة النقديــة لكافــة أنــواع الســلع والخدمــات التــي يتــم إنتاجهــا محليــاً باألســعار الثابتــة )ســنة األســاس 2015(، فــي الربــع األول 
ــاع نتيجــة نمــو بمعــدل  ــع الســابق )انظــر الشــكل 1-1(.  حصــل هــذا االرتف ــة مــع الرب ــام 2021 بنحــو 1.9%، مقارن مــن الع
1.7% فــي الضفــة الغربيــة، و 2.8% فــي قطــاع غــزة مــا بيــن الربعيــن المتالحقيــن.  وعلــى الرغــم مــن هــذا التحســن، فــإن 
الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي كان أقــل بنحــو 5.9% مــن قيمتــه فــي الربــع المناظــر مــن العــام 2020.  أمــا علــى مســتوى 
األســعار الجاريــة، فقــد وصلــت قيمــة الناتــج المحلــي اإلجمالــي الربعــي إلــى 4,235.5 مليــون دوالر.  مــن المهــم أن نالحــظ أن 
الشــكل 1-1 يظهــر أن الناتــج المحلــي اإلجمالــي للربــع األول مــن العــام 2021 باألســعار الحقيقيــة مــا زال أقــل بنســبة 10% مــن 

مثيلــه فــي العــام 2019، أي قبــل الجائحــة.

شكل 1-1: الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي حسب الربع لألعوام 2021-2019 
)مليون دوالر( )سنة األساس 2015(

نمــا كل مــن إجمالــي االســتثمار واالســتهالك الخــاص بنحــو 2.9% و 5.2% علــى التوالــي فــي الربــع األول مــن العــام 2021 
ــاق االســتهالكي الحكومــي بنحــو 10.1% خــالل  ــل، تراجــع اإلنف ــي المقاب ــع الســابق )انظــر الشــكل 1-2(.  ف ــة مــع الرب مقارن
الفتــرة نفســها، ونمــا العجــز فــي الميــزان التجــاري بنحــو 5.9% بســبب تراجــع الصــادرات ) 10.8%( مقابــل االســتقرار النســبي 
ــع مؤشــرات  ــي جمي ــاً ف ــام 2020 تراجع ــع المناظــر مــن الع ــة مــع الرب ــواردات )تراجــع بنحــو 0.3%(.  تظهــر المقارن ــي ال ف

معظــم اإلحصــاءات الــواردة فــي هــذا القســم مــن الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، باألخــص إحصــاءات الحســابات القوميــة الربعيــة.  يتــم اإلشــارة إلــى المصــادر   1
األخــرى حيثمــا تســتخدم.  كمــا أن جميــع نســب التغييــر مقاســة باألســعار الثابتــة، ســنة األســاس 2015، مــا لــم تتــم اإلشــارة إلــى غيــر ذلــك.
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ــزان التجــاري بســبب  ــي المي ــى تقلــص العجــز ف ــة إل ــاق الحكومــي، إضاف ــي باســتثناء اإلنف ــي اإلجمال ــج المحل ــى النات ــاق عل اإلنف
ــادة فــي صــادرات الســلع ) %24.6(. الزي

علــى مســتوى اإلنتــاج، شــهد الربــع األول مــن العــام 2021 ارتفاعــاً فــي القيمــة المضافــة لجميــع القطاعــات الخدميــة الرئيســية 
ــرى          ــات األخ ــة )- 1.9%(، والخدم ــاالت )- 2.7%(، واإلدارة العام ــات واالتص ــتثناء المعلوم ــابق باس ــع الس ــع الرب ــة م مقارن
ــع األول  ــاء واإلنشــاءات ارتفاعــاً بنحــو 6.9% خــالل الرب ــة، فشــهد قطــاع البن ــق باألنشــطة اإلنتاجي )-0.8%(.  أمــا فيمــا يتعل
مــن العــام 2021 مقارنــة مــع الربــع الســابق، بينمــا تراجــع كل مــن قطاعــي الزراعــة والصناعــة بنحــو 3.3% و 0.8% علــى 

التوالــي.

شكل 1-2: اإلنفاق الربعي على الناتج المحلي اإلجمالي لألعوام 2021-2019 
باألسعار الثابتة )سنة األساس 2015(

حّصة الفرد من الناتج المحلي

أّدى ارتفــاع الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي فــي الربــع األول مــن العــام 2021 مقارنــة مــع الربــع الســابق إلــى زيــادة حّصــة 
ــي  ــي قطــاع غــزة(.  ف ــة، و 1.2% ف ــة الغربي ــي الضف ــي بنحــو 1.2% ) 1.1% ف ــي الحقيق ــي اإلجمال ــج المحل ــرد مــن النات الف
الوقــت ذاتــه، يالحــظ أن حّصــة الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي لهــذا الربــع كانــت أقــل بنحــو 8.3% ممــا كان عليــه 
قبــل ســنة )- 8.2% فــي الضفــة الغربيــة، و- 8.5% فــي قطــاع غــزة(.  مــن الجديــر بالذكــر أن حّصــة الفــرد مــن الناتــج المحلــي 

اإلجمالــي وصلــت إلــى 866.3 دوالر باألســعار الجاريــة فــي الربــع األول مــن العــام 2021.

مؤشر سلطة النقد لدورة األعمال2

يشــير مؤشــر ســلطة النقــد الفلســطينية لــدورة األعمــال إلــى أن النشــاط االقتصــادي تحســن فــي الربــع األول مــن العــام 2021، ولكــن 
قيمــة المؤشــر ال تــزال أقــل مــن قيمتــه فــي الفتــرة المناظــرة قبــل الجائحــة فــي الربــع األول مــن العــام 2020 )انظــر الشــكل 3-1(.

يتــم احتســاب المؤشــر باالعتمــاد علــى اســتطالع آراء عينــة ممثلــة مــن مــدراء المنشــآت الصناعيــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة حــول المســتويات الحاليــة للتشــغيل   2
واإلنتــاج والمبيعــات، وتوقعــات تغيّرهــا لألشــهر القادمــة.  المؤشــر يعطــي لمحــة عــن األداء العــام لالقتصــاد الفلســطيني خــالل ذلــك الشــهر، والتوقعــات حولــه لألشــهر 

القادمــة.
القيمــة القصــوى للمؤشــر تبلــغ موجــب 100، فيمــا تبلــغ القيمــة الدنيــا ســالب 100.  وفــي حــال كانــت قيمــة المؤشــر موجبــة، فــإن األوضــاع االقتصاديــة جيــدة، وازديــاد   
المؤشــر يــدل علــى تحّســن الوضــع االقتصــادي العــام.  وبالعكــس فيمــا يخــص القيــم الســالبة، فهــي تدلــل علــى أن األوضــاع االقتصاديــة ســيئة، وتــزداد ســوءاً كلمــا 

اقتربــت مــن ســالب 100 اقتــراب قيمــة المؤشــر مــن الصفــر يدلــل علــى أن األوضــاع علــى حالهــا، وأنهــا ليســت بصــدد التغيــر فــي المســتقبل القريــب.

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2019 2020 2021



7

شكل 1-3: مؤشر سلطة النقد لدورة األعمال الشهري لألعوام 2021-2019

المصدر: سلطة النقد الفلسطينية، 2021.  مؤشر سلطة النقد لدورة األعمال، 2019-2021.  رام هللا، فلسطين.

تسجيل السيارات

ــع  ــي الرب ــات تســجيل الســيارات بنحــو 37.3% ف ــي عملي ــاع ف ــى ارتف ــل والمواصــالت الفلســطينية إل ــات وزارة النق تشــير بيان
األول مــن العــام 2021 مقارنــة بالربــع الســابق، حتــى وصلــت إلــى 7,602 ســيارة.  يعــود االرتفــاع بشــكل أساســي إلــى زيــادة 
مقدارهــا 24.8% تقريبــاً فــي تســجيل الســيارات المســتعملة المســتوردة مــن الســوق الخارجــي، التــي تشــكل بالعــادة نحــو ثالثــة 
أربــاع الســيارات الجديــدة التــي يتــم تســجيلها محليــاً.  يالحــظ أن عــدد الســيارات المســجلة فــاق مســتوى مــا قبــل جائحــة كورونــا، 

إذ ارتفــع عــدد الســيارات المســجلة بنحــو 29.8% مقارنــة بالربــع األول 2020 )انظــر الشــكل 4-1(.

شكل 1-4: بيانات تسجيل السيارات المستوردة الربعية، 2021-2019

المصدر: وزارة النقل والمواصالت، 2021.  بيانات تسجيل السيارات الشهرية، 2019-2021.  رام هللا، فلسطين.
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1-2 القطاعات اإلنتاجية: الزراعة والصناعة واإلنشاءات3

انخفضــت القيمــة المضافــة للقطاعــات اإلنتاجيــة فــي الربــع األول مــن العــام 2021 بنحــو 0.2% و 9.5% مقارنــة مــع الربــع 
الســابق ومــع الربــع المناظــر مــن العــام 2020 علــى الترتيــب.  وقــد أدى هــذا التراجــع إلــى انخفــاض مســاهمة هــذه القطاعــات 
فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي مــن 24.0% فــي الربــع الرابــع مــن العــام 2020، و 24.5% فــي الربــع األول مــن العــام 2020 

إلــى 23.5% فــي الربــع األول مــن العــام 2021.

قطاع الزراعة

ــع األول مــن العــام 2021  ــد الســمك تراجعــاً بنحــو 3.3% فــي الرب ــة لنشــاط الزراعــة والحراجــة وصي شــهدت القيمــة المضاف
مقارنــة بالربــع الســابق، وبنحــو 16.1% مقارنــة بالربــع األول مــن العــام 2020.  وعليــه، تراجعــت مســاهمتها فــي الناتــج المحلــي 
اإلجمالــي مــن 6.8% فــي الربــع الرابــع مــن العــام 2020 و 7.3% فــي الربــع األول مــن العــام 2020 إلــى 6.5% فــي الربــع 

األول مــن العــام 2021.

قطاع الصناعة

ــع  ــع الراب ــة مــع الرب ــل بنحــو 0.8% بالمقارن ــام 2021 أق ــع األول مــن الع ــي الرب ــة للقطــاع الصناعــي ف ــت القيمــة المضاف كان
مــن العــام 2020، وتراجعــت مســاهمة القطــاع فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي مــن 13.2% إلــى 12.8% خــالل الفتــرة نفســها، 

وارتفعــت بنحــو 0.4 نقطــة مئويــة بســبب التراجــع األكبــر فــي القيمــة المضافــة للقطاعــات األخــرى )انظــر الجــدول 1-1(.

جدول 1-1: مقارنة ربعية للقيمة المضافة من القطاعات الصناعية لألعوام 2020 و2021 
)مليون دوالر( )سنة األساس 2015(

ر1 2021ر4 2020ر1 2020النشاط االقتصادي
نسبة التغير عن 

الربع السابق
نسبة التغير عن 

الربع المناظر
6.2%7.9%12.912.713.7التعدين واستغالل المحاجر

-2.6%-1.8%401.8398.5391.5الصناعات التحويلية
-22.0%4.6%46.834.936.5إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة 
النفايات ومعالجتها

16.017.318.1%4.6%13.1

-3.7%-0.8%477.5463.4459.8قطاع الصناعة )المجموع(
المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2021.  إحصاءات الحسابات القومية الربعية، 2000-2021.  رام هللا، فلسطين.

أمــا بالنســبة للمؤشــر الصناعــي، فقــد انخفــض الرقــم القياســي الكلــي لكميــات اإلنتــاج الصناعــي بمقــدار 1.2% خــالل الربــع األول 
مــن العــام 2021 مقارنــة بالربــع الــذي ســبقه، ولكنــه ارتفــع بنحــو 10.4% بالمقارنــة مــع الربــع المناظــر ليصــل إلــى حوالــي 

105.1 نقطــة )ســنة األســاس 2018( )انظــر الشــكل 5-1(.

3  مصدر األرقام في هذا الجزء: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2021.  إحصاءات الحسابات القومية الربعية، 2000-2021.  رام هللا، فلسطين.
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شكل 1-5: الرقم القياسي العام لكميات اإلنتاج الصناعي الربعي، 2021-2019 
)سنة األساس 2018(

المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2021.  مسوح األرقام القياسية، 2010 -2021.

قطاع اإلنشاءات

علــى الرغــم مــن التراجــع فــي القطاعــات اإلنتاجيــة، ارتفعــت القيمــة المضافــة لقطــاع اإلنشــاءات بنحــو 6.9% فــي الربــع األول 
مــن العــام 2021 مقارنــة بالربــع الســابق، لكنهــا كانــت ال تــزال أقــل بنحــو 14.8% مقارنــة بالربــع المناظــر مــن العــام 2020.  
ــع  ــة بنحــو 4.1% فــي الرب ــى 4.3% مقارن ــي إل ــي اإلجمال نتيجــة لذلــك، ارتفعــت مســاهمة قطــاع اإلنشــاءات فــي الناتــج المحل

الرابــع مــن العــام 2020، ولكــن مســاهمتها كانــت ال تــزال أقــل مــن مســتوى الربــع األول 2020 ) %4.7(.

شكل 1-6: رخص األبنية الصادرة في فلسطين والقيمة المضافة لقطاع اإلنشاءات 
)سنة األساس 2015( من الربع األول 2019 إلى الربع األول 2021

المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 2021، إحصاءات رخص األبنية، وإحصاءات الحسابات القومية الربعية، 2021-2000.  
رام هللا، فلسطين.
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مــن ناحيــة تراخيــص البنــاء، تشــير التقديــرات األوليــة إلــى تراجــع بنحــو 17.8% فــي التراخيــص الصــادرة فــي الربــع األول مــن 
العــام 2021، بالمقارنــة مــع الربــع الســابق، ولكنهــا كانــت أعلــى بمقــدار 1.5% بالمقارنــة مــع الربــع المناظــر مــن العــام 2020 
)انظــر الشــكل 1-6(.  بلــغ عــدد رخــص األبنـــية الصــادرة للمبانــي السكنيـــة وغيــر السكنيـــة 2,245 رخصــة خــالل الربــع األول 
مــن العــام 2021، منهــا 1,285 رخصــة أبنيــة جديــدة.  كمــا بلــغ عــدد الوحــدات الســكنية المرخصــة 4,287 وحــدة ســكنية فــي 
الربــع األول مــن العــام 2021، مجمــوع مســاحتها 698 ألــف متــر مربــع.  تراجــع عــدد الوحــدات الســكنية الجديــدة بنحــو %32 

مقارنــة بالربــع الســابق، كمــا ســجلت مســتوى أقــل بنحــو 14.6% مقارنــة بالربــع المناظــر مــن العــام 4.2020

أمــا علــى صعيــد األســعار، فبلغــت قيمــة مؤشــر ســلطة النقــد ألســعار العقــارات الســكنية الكلــي 110.1 نقطــة فــي الربــع األول مــن 
ــة مــع الربــع الســابق والمناظــر 2020، بالتوالــي )انظــر الشــكل 7-1(.   العــام 2021، مرتفعــاً بنحــو 3.8% و4.1% بالمقارن
المؤشــر الكلــي عبــارة عــن مؤشــر تجميعــي لمؤشــرين فرعييــن: األول مؤشــر للشــقق الســكنية )بلــغ 103.7 نقطــة بمعــدل نمــو 

6.5% و9.0% تقريبــاً بالترتيــب(، والثانــي للمنــازل )بلــغ 114.5 نقطــة بمعــدل نمــو 2.2% و1.3% علــى التوالــي(.

شكل 1-7: مؤشر سلطة النقد ألسعار العقارات السكنية في فلسطين من الربع األول
من العام 2018 إلى الربع األول من العام 2021

المصدر: سلطة النقد الفلسطينية )2021(.  مؤشر أسعار العقارات السكنية في فلسطين.

1-3 القطاعات التجارية والمالية والخدمية

يشــير الجــدول 1-2 إلــى األنشــطة االقتصاديــة الُمكونــة للقطاعــات التجاريــة والماليــة والخدميــة فــي االقتصــاد الفلســطيني، التــي 
ارتفعــت القيمــة المضافــة الكليــة لهــا بنحــو 2.6% فــي الربــع األول مــن العــام 2021 مقارنــة بالربــع الســابق، ولكنهــا كانــت أقــل 
بنحــو 6.4% مقارنــة بالربــع المناظــر مــن العــام 2020.  يتضــح مــن الجــدول 1-2، أّن ارتفــاع القيمــة المضافــة لهــذه األنشــطة 
مقارنــة بالربــع الســابق نتــج عــن انتعــاش معظــم القطاعــات الفرعيــة، وبخاصــة التعليــم والتجــارة والصحــة واألنشــطة العقاريــة، مــا 
يظهــر ســرعة التعافــي النســبية لهــذه األنشــطة الخدميــة بعــد تراجعــات العــام 2020، ودورهــا فــي تحريــك عجلــة الطلــب الكلــي.

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 2021، إحصاءات رخص األبنية.  4
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جدول 1-2: مقارنة ربعية للقيمة المضافة للقطاعات الخدمية لألعوام 2020 و2021 
)مليون دوالر( )سنة األساس 2015(

ر1 2021ر4 2020ر1 2020النشاط االقتصادي
نسبة التغير 

عن الربع 
السابق

نسبة التغير 
عن الربع 
المناظر

تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات 
-17.2%2.5%840.2678.2695.4والدراجات النارية

-21.0%6.7%70.852.455.9النقل والتخزين
5.3%2.0%159.1164.2167.5األنشطة المالية وأنشطة التأمين

1.4%-2.7%117.5122.4119.1المعلومات واالتصاالت
-39.8%9.1%49.727.429.9أنشطة خدمات اإلقامة والطعام

-7.3%7.7%144.0123.9133.5األنشطة العقارية واإليجارية
-42.6%7.6%61.332.735.2األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

-36.2%4.4%37.022.623.6أنشطة الخدمات اإلدارية والخدمات المساندة

6.7%9.4%232.7226.9248.3التعليم
19.1%6.8%135.3150.9161.2الصحة والعمل االجتماعي

الفنون والترفيه والتسلية وأنشطة الخدمات 
-55.3%0.0%17.07.67.6األخرى

-47.4%-8.0%68.038.935.8الخدمات األخرى
18.1%-1.9%389.2468.9459.8اإلدارة العامة

0.0%0.0%2.02.02.0الخدمات المنزلية
-6.4%2.6%2,323.82,119.02,174.8القطاعات الخدمية

المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 2021، إحصاءات الحسابات القومية الربعية، 2000-2021.  رام هللا، فلسطين.

1-4 ميزان المدفوعات ووضع االستثمار الدولي والدين الخارجي

ــة أضعــاف الصــادرات  ــم ثالث ــواردات تســاوي بشــكل دائ ــزان التجــاري ألن قيمــة ال تعانــي فلســطين مــن عجــز مزمــن فــي المي
علــى األقــل.  وقــد تفاقــم هــذا العجــز فــي الربــع األول مــن العــام 2021.  تســاهم تعويضــات العامليــن فــي إســرائيل، والمســاعدات 
الخارجيــة، والتحويــالت الخارجيــة، والدخــل المتحقــق مــن االســتثمارات فــي الخــارج بســد جــزء مــن العجــز، إال أنهــا غيــر كافيــة 
لتغطيــة كامــل االســتهالك المحلــي.  لذلــك، تعانــي فلســطين مــن عجــز دائــم فــي الحســاب الجــاري يتــم تمويلــه عــادة مــن خــالل 

االقتــراض أو االســتثمار.5

خــالل الربــع األول مــن العــام 2021، ارتفــع عجــز الحســاب الجــاري بنحــو 46.7% مقارنــة بالربــع الســابق، ليصــل إلــى 428 
مليــون دوالر، وذلــك علــى إثــر ارتفــاع العجــز فــي الميــزان التجــاري بنحــو 8.2% بســبب تراجــع الصــادرات، وتراجــع مســاعدات 
الــدول المانحــة لموازنــة الســلطة الفلســطينية بنحــو 83.4%.6  كمــا تراجــع صافــي التحويــالت الرأســمالية بنحــو 36.8%، وهــذا 
بــدوره ثبــط االســتهالك الخــاص واإلنفــاق العــام، وســاهم فــي الحــّد مــن إمكانيــات التعافــي االقتصــادي فــي الربــع األول مــن العــام 
2021.  نتيجــة التســاع العجــز فــي الميــزان التجــاري وتراجــع التحويــالت الجاريــة، ارتفــع صافــي االقتــراض مــن الخــارج بنســبة   
38.8% مقارنــة بالربــع الســابق.  أمــا بالنســبة للمقارنــة الســنوية، فلقــد تراجــع، أيضــاً، الحســاب الجــاري، ولكــن مــع ارتفــاع فــي 

الحســاب الرأســمالي والمالــي كمــا هــو موضــح فــي الجــدول 3-1.

ــة،  ــاح مــن االســتثمارات الخارجي ــزان التجــاري، وصافــي األرب ــى المي ــوي الســجل عل ــم.  ويحت ــة دول العال ــة مــا مــع بقي الحســاب الجــاري هــو ســجل معامــالت دول  5
وصافــي المدفوعــات التحويليــة.  يشــير عجــز الحســاب الجــاري إلــى أن الدولــة عليهــا التزامــات ماليــة للخــارج أكبــر مــن الدخــل والتحويــالت التــي تصلهــا مــن الخــارج.

6  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 2021، إحصاءات ميزان المدفوعات الربعية، 2000-2021.  رام هللا، فلسطين.
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جدول 1-3: مقارنة ربعية لمؤشرات مختارة من ميزان المدفوعات لألعوام 2020 و2021 
)مليون دوالر باألسعار الجارية(

ر1 2021ر4 2020ر1 2020البند
نسبة التغير عن 

الربع السابق
نسبة التغير عن 

الربع المناظر
22.7%46.7%348.7291.8428.0العجز في الحساب الجاري )صافي(

6.6%0.4%663.2704.2707.0تعويضات العاملين في إسرائيل
75.1%43.6%47.457.883.0دخل االستثمار

-5.3%-10.2%445.6469.9422.0التحويالت الجارية )صافي(
-87.6%-83.4%72.354.19.0دعم المانحين للموازنة العامة

7.6%-1.7%421460.8453.0التحويالت الخارجية األخرى
3.1%-36.8%71.8117.174.0التحويالت الرأسمالية )صافي(

-23.8%38.8%484.2265.9369.0صافي االقتراض )الحساب المالي(
-173.0%58.943.0-0.2االستثمار المباشر )صافي(

-9.4%187.1%483.4421.0-464.6الودائع )بالعمالت األجنبية(
المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية 2021، إحصاءات ميزان المدفوعات الربعية، 2010 - 

2021.  رام هللا، فلسطين.

ــي األصــول  ــن خــارج فلســطين )أي إجمال ــي اســتثمارات الفلســطينيين المقيمي ــاق إجمال ــع األول مــن العــام 2021، ف خــالل الرب
المســتثمرة فــي الخــارج( إجمالــي االســتثمارات فــي فلســطين المملوكــة لغيــر المقيميــن )إجمالــي االلتزامــات األجنبيــة( بحوالــي 2.9 
مليــار دوالر.7  وارتفــع صافــي االســتثمار الدولــي لفلســطين بنحــو 1.9%  مقارنــة بالربــع الســابق، وحوالــي 65.3% مقارنــة 
ــي  ــة وصاف ــاع األصــول االحتياطي ــة عــن ارتف ــادة الربعي ــام 2020 )انظــر الجــدول 1-4(.  ونتجــت الزي ــن الع ــع األول م بالرب
اســتثمارات الحافظــة، أمــا الزيــادة الســنوية، فقــد نتجــت عــن ارتفــاع اإليداعــات المحليــة فــي البنــوك الخارجيــة والنقــد األجنبــي 
الموجــود فــي االقتصــاد الفلســطيني.  وشــكلت االســتثمارات الخارجيــة لقطــاع البنــوك نحــو 71% مــن إجمالــي األصــول المســتثمرة 
فــي الخــارج كمــا فــي الربــع األول مــن العــام 2021، وأن حوالــي 66% مــن إجمالــي أرصــدة األصــول المســتثمرة فــي الخــارج 
هــي عملــة وودائــع.  فــي المقابــل، شــكل االســتثمار األجنبــي نحــو 51%  مــن إجمالــي االلتزامــات األجنبيــة، وشــكلت االســتثمارات 
األخــرى )أهمهــا القــروض والودائــع مــن الخــارج( 37%.  وعلــى المســتوى القطاعــي، شــكلت االســتثمارات األجنبيــة فــي قطــاع 

البنــوك حوالــي 36% مــن إجمالــي االلتزامــات األجنبيــة علــى االقتصــاد الفلســطيني.

جدول 1-4: مقارنة ربعية لوضع االستثمار الدولي للعامين 2020 و2021 )مليون دوالر باألسعار الجارية(

ر1 2021ر4 2020ر1 2020البند
نسبة التغير عن 

الربع السابق
نسبة التغير عن 

الربع المناظر
65.3%1.9%1,7632,8592,914صافي االستثمار الدولي

2.4%1.0%-2,486-2,462-2,427االستثمار األجنبي المباشر )صافي(. 1
-5.2%4.4%670608635استثمارات الحافظة )صافي(. 2
44.9%0.4%2,7814,0164,031استثمارات أخرى )صافي(. 3
-0.7%5.3%739697734أصول احتياطية. 4

المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية 2021، وضع االستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي 
الربعية، 2010-2021.  رام هللا، فلسطين.  تم حساب صافي البنود الفرعية بناء على بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء وسلطة النقد.

بلــغ إجمالــي الديــن الخارجــي )المتراكــم( قرابــة 2.0 مليــار دوالر نهايــة الربــع األول مــن العــام 2021، وهــو مــا يشــكل انخفاضــاً 
بنحــو 1.2% مقارنــة بالربــع الســابق والمناظــر مــن العــام 2020 )انظــر الجــدول 1-5(.  ويعــزى انخفــاض إجمالــي الديــن الخارجــي 

وضــع االســتثمار الدولــي هــو بيــان إحصائــي يوضــح، عنــد تاريــخ معيــن، وضعيــة األصــول الماليــة للمقيميــن فــي اقتصــاد مــا، التــي تمثــل مطالبــات علــى غيــر المقيميــن   7
مــن جهــة، والتزامــات المقيميــن إزاء غيــر المقيميــن مــن جهــة أخــرى.  صافــي وضــع االســتثمار الدولــي يحتســب الفــرق بيــن األصــول الماليــة الخارجيــة ونظيرتهــا 

علــى مســتوى الخصــوم.
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علــى أســاس ربعــي إلــى تراجــع الديــون طويلــة األجــل علــى الحكومــة والبنــوك، أمــا علــى أســاس ســنوي، فقــد انخفــض إجمالــي الديــن 
الخارجــي نتيجــة تراجــع الديــون طويلــة األجــل علــى البنــوك، بينمــا ارتفعــت الديــون طويلــة األجــل علــى الحكومــة الفلســطينية.

جدول 1-5: مقارنة ربعية لمكونات الدين الخارجي للعامين 2020 و2021 
)مليون دوالر باألسعار الجارية(

نسبة التغير عن ر1 2021ر4 2020ر1 2020القطاع االقتصادي
الربع السابق

نسبة التغير عن 
الربع المناظر

1.9%-0.8%1,2901,3251,314الحكومة الفلسطينية
-6.8%-2.0%719684670المصارف

2.8%0.0%363737قطاعات أخرى
-1.2%-1.2%2,0512,0522,027إجمالي الدين الخارجي

المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية 2021، وضع االستثمار الدولي وإحصاءات الدين 
الخارجي الربعية، 2010-2021.  رام هللا، فلسطين.

1-5 األسعار8

ــط  ــي تعكــس نم ــات األساســية الت ــن الســلع والخدم ــارة م ــم القياســي ألســعار المســتهلك هــو متوســط أســعار مجموعــة مخت الرق
اســتهالك العائلــة المتوســطة فــي بلــد مــا.  يطلــق علــى مجموعــة الســلع والخدمــات المختــارة هــذه اســم »ســلّة االســتهالك«.  معــّدل 
التضخــم هــو معــّدل االرتفــاع فــي هــذا الرقــم القياســي بيــن تاريخيــن محدديــن، وهــو يعبــر عــن التغيــر فــي القــّوة الشــرائية للدخــل.

شكل 1-8: تطّور الرقم القياسي ألسعار المستهلك ومعّدل التضخم الربعي، 2021-2019 
)سنة األساس 2018(

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2021.  مسوح األرقام القياسية، 2010 -2021.

الرقم القياسي ألسعار المستهلك

يبيــن الشــكل أعــاله منحييــن، يصــور األول تطــور الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك بيــن الربــع األول مــن العــام 2019، ونظيــره 
مــن العــام 2021، بينمــا يقيــس المنحنــى الثانــي التبــدل المئــوي فــي الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك فــي كل ربــع ســنة مقارنــة 
مــع الربــع الســابق عليــه؛ أي معــّدل التضخــم فــي كل ربــع ســنة.  يظهــر الشــكل أن معــدل التضخــم عــاد إلــى المنطقــة الســالبة بعــد 
أن كان موجبــاً فــي الربــع الســابق )انظــر الشــكل 1-8(.  وصــل الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك فــي الربــع األول 2021 إلــى 

مصدر األرقام في هذا الجزء: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2021.  مسوح األرقام القياسية، 2010 -2021.  8
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نحــو 101.09 نقطــة مقارنــة مــع نحــو 101.35 فــي الربــع الرابــع مــن العــام 2020، ومعــدل التضخــم انخفــض إلــى -%0.3  
مقارنــة مــع االرتفــاع بنســبة 1.2% فــي الربــع الســابق.  انخفــض الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك بنســبة 0.44% مقارنــة مــع 

الربــع المناظــر مــن العــام 2020.

أسعار الجملة وأسعار المنتج9

انخفــض الرقــم القياســي ألســعار الجملــة )ســعر البيــع إلــى تجــار التجزئــة( بمقــدار 0.64% بيــن الربعيــن األول مــن العــام 2021، 
ــداره %1.52  ــة مق ــة للســلع المحلي ــي أســعار الجمل ــج هــذا عــن تراجــع ف ــام 2020 )انظــر الشــكل 1-9(.  نت ــع مــن الع والراب
ــي  ــج )األســعار الت ــم القياســي ألســعار المنت ــا الرق ــة للســلع المســتوردة بنســبة 0.27%. أم ــاع أســعار الجمل ــل ارتف ــاً، مقاب تقريب

يتلقّاهــا المنتجــون المحلّيــون(، فقــد ســجل انخفاضــاً مقــدراه 1.49% بيــن الربعيــن المتالحقيــن.

شكل 1-9: تطّور الرقم القياسي الربعي لكل من أسعار الجملة وأسعار المنتج، 2021-2018 
)سنة األساس 2019(

المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2021.  مسوح األرقام القياسية، 2019 -2021.

القوة الشرائية10

ــابق،  ــع الس ــة بالرب ــع األول 2021 بنحــو 0.26% مقارن ــض مؤشــر أســعار المســتهلك خــالل الرب ــوة الشــرائية للشــيكل: انخف الق
وبنســبة 0.44% مقارنــة بالربــع المناظــر، وهــو مــا يعنــي تحســن القــوة الشــرائية بعملــة الشــيكل بالمقــدار نفســه خــالل الفتــرات المشــار 

إليهــا )انظــر الشــكل 1-10(، علمــاً أن تطــور القــوة الشــرائية لعملــة الشــيكل يعــادل ويعاكــس معــدل التغيــر فــي أســعار المســتهلك.

القــّوة الشــرائية للــدوالر والدينــار: شــهد الربــع األول مــن العــام 2021 انخفــاض متوســط ســعر صــرف الــدوالر مقابــل الشــيكل 
بنحــو 1.89%، و6.41%، مقارنــة بالربــع الســابق والمناظــر، علــى الترتيــب.  وبنــاًء علــى ذلــك، فــإن القــوة الشــرائية لألفــراد 
الذيــن يتلقــون رواتبهــم بالــدوالر، وينفقــون كامــل مصروفاتهــم بالشــيكل، قــد انخفضــت بنحــو 1.63%، و5.97%، خــالل فتــرة 
المقارنــة نفســها علــى التوالــي.  ونظــراً الرتبــاط الدينــار األردنــي مــع الــدوالر بســعر صــرف ثابــت، فقــد شــهدت القــوة الشــرائية 

للدينــار التطــورات نفســها علــى عملــة الــدوالر، تقريبــاً.

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2021. األسعار واألرقام القياسية 2021.  9
ــا »القــدرة علــى شــراء الســلع والخدمــات باســتخدام مــا يملكــه الفــرد مــن ثــروة، وتعتمــد علــى دخــل المســتهلك وعلــى التغيــر فــي معــدل  تُعــّرف القــوة الشــرائية بأنّه  10
األســعار وســعر صــرف العملــة، لــذا فــإّن التغيــر فــي القــوة الشــرائية بافتــراض ثبــات الدخــل = معــدل التغيــر فــي ســعر صــرف العملــة مقابــل الشــيكل - معــدل التضخــم.
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شكل 1-10: مقارنة ربعية لتطور القوة الشرائية بالعمالت الرئيسية المتداولة محلياً )نسبة مئوية(

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

1-6 البنية التحتية الخدمية: إدارة النفايات الصلبة

تعتبــر إدارة النفايــات الصلبــة مــن خدمــات البنيــة التحتيــة األساســية فــي أي مجتمــع، فهــي تهــدف إلــى تقليــل وإزالــة اآلثــار الســلبية 
للمخلفــات االســتهالكية والنفايــات علــى البيئــة وصحــة اإلنســان، ودعــم التنميــة االقتصاديــة، وتحقيــق جــودة حيــاة أفضــل واســتدامة 
بيئيــة.  لتحقيــق هــذا الهــدف، يجــب إدارة النفايــات بشــكل منهجــي وبكفــاءة لتخفيــض التكاليــف ومنــع تراكــم النفايــات وضمــان أفضــل 
الممارســات البيئيــة.  لكــن النمــو الســكاني والتحضــر وتغيّيــر أنمــاط االســتهالك زاد مــن كميــة وتنــوع توليــد النفايــات، وتلــوث التربــة 
والميــاه، وزاد مــن صعوبــة تحقيــق هــدف إدارة النفايــات الصلبــة.  ولهــذا ســتزداد معانــاة المجتمعــات، باألخــص الناميــة، مــن أزمــة 

صحيــة مســتقبلية مــا لــم يتــم تبنــي سياســات مســتدامة إلدارة النفايــات، وإعــارة المزيــد مــن االهتمــام للتخطيــط والتوعيــة البيئيــة.

ــة للفلســطينيين،  ــاة اليومي ــداً، ألنهــا تعانــي مــن هيمنــة االحتــالل، وتحكمــه بالحي أمــا فــي فلســطين، فاألمــر يــزداد صعوبــة وتعقي
ــدات  ــا يعكــس القطــاع بعــض التعقي ــة.  كم ــة العام ــة النظاف ــاه، وضعــف الوعــي بأهمي ــوارد األراضــي والمي ــى م وســيطرته عل
ــة  ــع قطاعــات البني ــي جمي ــا هــو الحــال ف ــة اســتمرار الوضــع الراهــن، كم ــي تُظهــر صعوب ــة والسياســية الت ــة والجغرافي المكاني
ــم  ــة ويتحك ــق المأهول ــل المناط ــى داخ ــق إل ــي تتدف ــاء، الت ــات والكهرب ــاه والمحروق ــس المي ــى عك ــن، عل ــرى.  لك ــة األخ التحتي
ــة  ــى المجتمعــات الفلســطينية والبيئ ــة، ويؤثــر ســوء إدارتهــا عل ــى خــارج المناطــق المأهول ــات إل االحتــالل بتدفقهــا، تتدفــق النفاي
المحيطــة.  وعليــه، فــإن النفايــات والبنــى التحتيــة الخاصــة بهــا فــي فلســطين لهــا أهميــة أيضــاً لــدى االحتــالل والــدول المجــاورة، 

ــا.11 ــزال عــن تأثيراته وال يســتطيعون االنع

تتولــد النفايــات الصلبــة مــن االســتهالك األســري واألنشــطة االقتصاديــة وأنشــطة الخدمــات العامــة، ويمكــن تصنيفهــا علــى أســاس 
المــواد أو المخاطــر المحتملــة أو األصــل.  هنــاك ســتة مكونــات وظيفيــة مرحليــة لنظــام إدارة النفايــات، وهــي: التوليــد والتخزيــن 
والجمــع والنقــل والمعالجــة والتخلــص.12  يهــدف هــذا القســم إلــى إعطــاء لمحــة عامــة عــن الوضــع الحالــي إلدارة النفايــات الصلبــة 

فــي فلســطين ضمــن مــا هــو متوفــر مــن معلومــات وبيانــات.

تكوين النفايات الصلبة

ال توجــد بيانــات رســمية دقيقــة وشــاملة ومســتحدثة عــن الحجــم الكلــي للنفايــات الصلبــة التــي يتــم تكوينهــا فــي فلســطين، ولكــن 
ــى  ــات المانحــة وبعــض اإلحصــاءات الرســمية عل ــن الجه ــة م ــر ممول ــى دراســات وتقاري ــة عل ــرات المبني توجــد بعــض التقدي
ــة فــي فلســطين نحــو  ــات الصلب ــي للنفاي ــن الكل ــغ التكوي ــة.  وحســب أحــدث التقديــرات، بل مســتوى األســر والمنشــآت االقتصادي
11 https://academiccommons.columbia.edu/doi/10.7916/D8XS5TTX
12 https://www.thebalancesmb.com/an-introduction-to-solid-waste-management-2878102
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ــي 0.99 كغــم  ــة، أو حوال ــات الصلب ــاً بالمتوســط مــن النفاي ــاً يومي ــي العــام 2018؛ أي نحــو 4,889 طن ــون طــن ف 1.78 ملي
يومــاً بالمتوســط للفــرد.13  وينقســم التكويــن إلــى نحــو 3,163 طنــاً يوميــاً فــي الضفــة الغربيــة )يشــمل البيانــات التقديريــة للقــدس 
ــط  ــاً بالمتوس ــم يومي ــزة )0.89 كغ ــاع غ ــي قط ــاً ف ــاً يومي ــو 1,726 طن ــرد( ونح ــط للف ــاً بالمتوس ــم يومي ــرقية( )1.08 كغ الش
للفــرد(.14  كمــا يظهــر تفــاوت فــي تكويــن النفايــات الصلبــة حســب نــوع التجمــع، حيــث يتجمــع فــي المناطــق الريفيــة بالمتوســط 
حوالــي 0.75 كغــم يوميــاً للفــرد بينمــا يتجمــع فــي المناطــق الحضريــة 1-2 كغــم يوميــاً للفــرد.15  ولقطــاع األســر الحصــة األكبــر 
ــة   ــة والخدمي ــه المؤسســات التجاري ــرة(، تلي ــات المتوف ــام 2015، أحــدث البيان ــي الع ــا ف ــة )45-50% كم ــات الصلب ــن النفاي م

ــة واإلنشــاءات )%25-20(. ــم القطاعــات الصناعي )25-30%(. ومــن ث

باســتخدام تقديــر إحــدى الدراســات16 لمعــدل نمــو النفايــات الصلبــة )نحــو 4% ســنوياً، 3% منهــا بســبب معــدل النمــو الطبيعــي 
للســكان، و1% بســبب الزيــادة فــي إنتــاج النفايــات الصلبــة للفــرد(، مــن المتوقــع أن يصــل التكويــن الكلــي للنفايــات الصلبــة فــي 

فلســطين إلــى نحــو 2.0 مليــون طــن فــي العــام 2021، أي قــد يصــل معــدل تكويــن النفايــات إلــى 5,485 طنــاً يوميــاً.

وحســب بيانــات الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني للعــام 2015، تبلــغ كميــة تكويــن النفايــات المنزليــة فــي فلســطين حوالــي 
2,551 طنــاً يوميــاً )1,835 طنــاً يوميــاً فــي الضفــة الغربيــة و716 طنــاً يوميــاً فــي قطــاع غــزة(، ويبلــغ متوســط حّصــة األســرة 
ــى افتــراض أن متوســط  ــاً فــي قطــاع غــزة(.17  وعل ــة و2.4 كغــم يومي ــة الغربي ــاً فــي الضف اليومــي 2.9 كغــم )3.2 كغــم يومي
تكويــن النفايــات اليومــي لألســرة ارتفــع بمعــدل 1% ســنوياً منــذ العــام 2015 )حســب تقديــرات الدراســة المشــار إليهــا ســابقاً(،18 
فإنــه ســيصل إلــى نحــو 3.1 كغــم يوميــاً فــي العــام 2021.  وعلــى افتــراض أن عــدد األســر بلــغ 1,024,940 أســرة فــي العــام 
نفســه،19 مــن المتوقــع أن يصــل متوســط تجمــع النفايــات المنزليــة الصلبــة إلــى 3,155 طنــاً يوميــاً فــي العــام 2021.  فــي المقابــل، 
وعلــى افتــراض أن التقديــرات الســابقة إلنتــاج النفايــات المنزليــة الصلبــة صحيحــة، مــن المتوقــع أن يبلــغ تكويــن النفايــات خــارج 

القطــاع المنزلــي حوالــي 2,330 طنــاً يوميــاً.

الشكل 1-11: التوزيع النسبي للنفايات الصلبة حسب النوع، 2016

المصدر:
https://www.cesvi.eu/wp-content/uploads/2019/12/SWM-in-Palestine-report-Thoni-and-Matar-2019_com-
pressed-1.pdf

13 https://www.cesvi.eu/wp-content/uploads/2019/12/SWM-in-Palestine-report-Thoni-and-Matar-2019_compressed-1.pdf
  البيانات تشمل القدس الشرقية.

14  تم حساب متوسط إنتاج النفايات اليومي للفرد من خالل قسمة متوسط إنتاج النفايات اليومي الكلي على عدد السكان المقدر في منتصف العام 2018 لكل منطقة.
المصدر السابق نفسه.  15

16 http://www.environment.pna.ps/ar/files/Country%20report%20on%20the%20solid%20waste%20management.pdf 
17 https://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/HHE%202015%20a%205.htm
18 http://www.environment.pna.ps/ar/files/Country%20report%20on%20the%20solid%20waste%20management.pdf

19  متوسط عدد السكان المقدر في منتصف العام 2021 مقسوم على متوسط حجم األسرة )5.1 فرد(.
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ــي  ــة ف ــات الصلب ــن النفاي ــة 50% م ــواد العضوي ــكل الم ــي، تش ــم المحل ــرات وزارة الحك ــب تقدي ــام، وحس ــتوى الع ــى المس وعل
فلســطين، يليهــا البالســتيك ) 14.6%(، والــورق والكرتــون ) 12.5%( )انظــر الشــكل 1-11(.20  تشــكل المخلفــات العضويــة 
المكــون األكبــر مــن نفايــات األســر الصلبــة ) 59.8%(، يليهــا حافظــات األطفــال )27%(، وورق وكرتــون ) %12.3(، 
والبالســتيك )0.6%(.  فــي المقابــل، يتجمــع عنــد 89.8% مــن المنشــآت االقتصاديــة نفايــات صلبــة علــى شــكل ورق وكرتــون، 
و 76.6% بالســتك ومطــاط، و45.6% تــراب وحجــارة.  يلعــب التركيــب الفيزيائــي للنفايــات الصلبــة دوراً رئيســياً فــي إدارة 
هــذه المــواد، وتحديــد طــرق التخلــص منهــا، وعلــى الرغــم مــن أن جــزءاً كبيــراً مــن النفايــات الصلبــة فــي فلســطين يمكــن فصلهــا 
وإعــادة تدويرهــا أو اســتخدامها إلنتــاج الطاقــة، فــإن هــذه المبــادرات ال تــزال محــدودة جــداً بســبب صعوبــة تنفيذهــا وعــدم جدواهــا 

االقتصاديــة.

جمع النفايات ونقلها

يتــم جمــع النفايــات ونقلهــا مــن قبــل الهيئــات المحليــة ووكالــة الغــوث، أو بشــكل خــاص وفــردي.  وفــي البلــدات والمــدن الكبيــرة، يتم، 
بالعــادة، جمــع النفايــات الصلبــة مــن المنــازل والمؤسســات والمحــالت التجاريــة ومــا إلــى ذلــك يدويــاً فــي أكيــاس بالســتيكية، ومــن 
ثــم يتــم نقلهــا يدويــاً إلــى حاويــات بالســتيكية أو فوالذيــة صغيــرة )تتــراوح ســعتها بيــن 800 إلــى 1000 لتــر( أو كبيــرة )تتــراوح 
ســعتها بيــن 5 و6 أمتــار مكعبــة(.  مــن ثــم تقــوم الجهــة المختصــة بجمــع نفايــات الحاويــات بواســطة الضاغطــات أو الشــاحنات أو 
الرافعــات إلــى المكبــات )الصحيــة أو العشــوائية( أو محطــات النقــل، ومــن ثــم إلــى المكبــات الصحيــة، حيــث يتــم التخلــص منهــا.  
تختلــف الخدمــة بالنســبة للقــرى الصغيــرة، وبالعــادة ال يوجــد فيهــا حاويــات وال ضاغطــات لجمــع النفايــات.  ويســتخدم النــاس فــي 
هــذه التجمعــات الســكانية الجمــع اليــدوي، مــن البــاب إلــى البــاب، والجــرارات لجمــع النفايــات، عــادة مــرة واحــدة فــي األســبوع.  
ويختلــف، أيضــاً، أســلوب جمــع النفايــات مــا بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، حيــث يتــم، أيضــاً، اســتخدام عربــات تجرهــا الحميــر 

فــي أكثــر مــن ثلــث التجميــع األولــي للنفايــات فــي قطــاع غــزة، التــي ظهــر اســتخدامها منــذ أزمــة الوقــود فــي العــام 2008.

جدول 1-6: التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب جهة جمع النفايات الصلبة والمنطقة، 2015

الجهة التي تقوم 
بعملية الجمع

بلدية أو هيئة 
محلية

أحد أفراد المنزل )ال توجد 
خدمة جمع نفايات(

وكالة 
الغوث

متعهد خاص أو 
جهات أخرى

83.45.59.41.7فلسطين
84.57.36.02.2الضفة الغربية

90.62.36.70.4شمال الضفة الغربية
87.557.50وسط الضفة الغربية
74.515.23.76.6جنوب الضفة الغربية

81.32.115.90.7قطاع غزة
المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2021.  مسح البيئة المنزلي، 2015.  رام هللا - فلسطين.

يتــم جمــع النفايــات الصلبــة لنحــو 83.4% مــن األســر فــي فلســطين مــن قبــل البلديــات والهيئــات المحليــة )يشــمل مجالــس الخدمــات 
المشــتركة إلدارة النفايــات(، 9.4% مــن قبــل وكالــة الغــوث، و5.5% ال توجــد لديهــم خدمــة جمــع نفايــات )انظــر الجــدول 6-1(.  
ــذه  ــل ه ــا مث ــر له ــي يتوف ــن األســر الت ــي 39.4% م ــي األســبوع لحوال ــل ف ــرات فأق ــالث م ــة ث ــات األســر الصلب ــع نفاي ــم جم يت
الخدمــة، أربــع إلــى ســت مــرات لنحــو 39.9% ، وســبع مــرات فأكثــر لنحــو 20.7%.  كمــا يتــم التخلــص مــن النفايــات الصلبــة 
لنحــو 82.5% مــن المنشــآت االقتصاديــة مــن قبــل الهيئــات المحليــة، و12% مــن قبــل المنشــأة نفســها، و4.8% مــن قبــل وكالــة 
ــاً ) %97.8(.   ــة يدوي ــر المفصول ــة غي ــات المنشــآت الصلب ــة العظمــى مــن نفاي ــل الغالبي ــم نق الغــوث )انظــر الجــدول 1-7(.  يت
تجمــع هــذه النفايــات ثــالث مــرات فأقــل فــي األســبوع لحوالــي 52% مــن المنشــآت، أربــع إلــى ســت مــرات لنحــو 29%، وســبع 

مــرات فأكثــر لنحــو 19%. ال يوجــد تقديــر لنســبة وحجــم النفايــات الكليــة التــي ال يتــم جمعهــا مــن المنشــآت االقتصاديــة.

20  المصدر السابق نفسه.
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جدول 1-7: التوزيع النسبي للمنشآت االقتصادية في فلسطين* حسب الجهة التي تقوم
بالتخلص من النفايات الصلبة والمنطقة، 2017

أخرىوكالة الغوثمتعهد خاصهيئة محليةالمنشأة نفسهاالجهة
1282.50.34.80.4فلسطين

12.485.20.41.50.5الضفة الغربية
3.995.30.40.40شمال الضفة الغربية
15.779.902.61.8وسط الضفة الغربية
22.175.10.820جنوب الضفة الغربية

10.8770.211.70.3قطاع غزة
المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،2021.  مسح البيئة االقتصادي، 2017.  رام هللا - فلسطين.

يوجــد 13 مجلــس خدمــات مشــتركة إلدارة النفايــات الصلبــة فــي الضفــة الغربيــة، منهــا 12 مجلســاً مســؤوالً عــن تجميــع النفايــات ونقلهــا، وأربعــة 
ــة مــن هيئــات محليــة عــدة  ــارة عــن جمعيــات غيــر ربحيــة مكون مجالــس مســؤولة عــن إدارة مكبــات النفايــات.  مجالــس الخدمــات المشــتركة عب
هدفهــا تقديــم الخدمــات للهيئــات األعضــاء.  تقــوم الشــاحنات أو الضاغطــات أو الجــرارات بنقــل النفايــات إلــى محطــات النقــل، أو مباشــرة إلــى مكبــات 
النفايــات.  باســتثناء محافظتــي أريحــا وبيــت لحــم، يبلــغ متوســط مســافة النقــل إلــى مكبــات النفايــات نحــو 25 كــم، وفــي بعــض الحــاالت يتجــاوز 
80 كــم، مــا يؤثــر، بشــكل كبيــر، علــى التكاليــف التشــغيلية لمجالــس الخدمــات المشــتركة )انظــر الجــدول 1-8 للمزيــد مــن التفاصيــل(.  فــي قطــاع 
ــة  ــة، ووكال ــة، و25 بلدي ــات الصلب ــس الخدمــات المشــتركة إلدارة النفاي ــة، وهــم مجال ــات الصلب ــن لخدمــات إدارة النفاي ــة مزودي غــزة، يوجــد ثالث
الغــوث، فــي ثمانيــة مخيمــات لالجئيــن.  جميــع الهيئــات المحليــة فــي غــزة تحصــل علــى خدمــة نقــل النفايــات، وتتــم تغطيــة 97% مــن الســكان.21

جدول 1-8: الخصائص الرئيسية لنظام جمع النفايات الصلبة الذي تديره
مجالس الخدمات المشتركة في الضفة الغربية، 2018

مجلس الخدمات 
المشتركة

نوع نظام جمع 
النفايات*

عدد الهيئات 
المحلية التي 

تحصل على الخدمة

مجمل 
الهيئات 
المحلية

نسبة السكان 
التي تتم 
تغطيتها

عدد 
المركبات

جنين
70% حاويات الشوارع 
9332%7577و30% منزل إلى منزل

1004%951212% حاويات الشوارعطوباس
475%853257% حاويات الشوارعنابلس

8710%402731% حاويات الشوارعطولكرم
9712%962525% حاويات الشوارعقلقيلية
1008%901919% حاويات الشوارعسلفيت

8716%991417% حاويات الشوارعأريحا
7913%6070غير متوفررام الله والبيرة

10026%6026غير متوفرالقدس
8025%902836% حاويات الشوارعبيت لحم

5327%3255 75% حاويات الشوارعالخليل
المصدر:

https://www.cesvi.eu/wp-content/uploads/2019/12/SWM-in-Palestine-report-Thoni-and-Matar-2019_compressed-1.pdf

* منزل إلى منزل تعني االنتقال من باب إلى باب لجمع النفايات باستخدام العربات اليدوية أو الشاحنات.

يوجــد فــي فلســطين 15 محطــة لنقــل النفايــات )مــكان يتــم فيــه إيــداع النفايــات الصلبــة مؤقتــاً ليتــم نقلهــا الحقــاً إلــى مكبــات النفايــات أو موقــع التخلــص 
النهائــي(، منهــا 12 محطــة فــي الضفــة الغربيــة، وثــالث محطــات فــي قطــاع غــزة.  ســبعة مــن محطــات الضفــة الغربيــة تتــم إداراتهــا مــن قبــل 
مجالــس الخدمــات المشــتركة، وثالثــة مــن قبــل البلديــات.  نحــو نصــف النفايــات التــي يتــم تجميعهــا تنقــل مــن خــالل هــذه المحطــات.  تتيــح هــذه 
المحطــات المجــال ألنشــطة فصــل النفايــات وإعــادة تدويرهــا، مــا يســاعد علــى تقليــل كميــة النفايــات التــي يتــم التخلــص منهــا فــي مكبــات النفايــات 

النهائيــة، ولكــن ال تــزال هــذه األنشــطة محــدودة جــداً.  الجــدول 1-9 يوضــح خصائــص محطــات نقــل النفايــات الصلبــة فــي فلســطين.
21 https://www.cesvi.eu/wp-content/uploads/2019/12/SWM-in-Palestine-report-Thoni-and-Matar-2019_compressed-1.pdf 
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جدول 1-9: خصائص محطات نقل النفايات الصلبة في فلسطين، 2018

مكان التخلص النهائيمسافة النقل )كم(حجم النقل )طن يوميًا(محطة النقل

زهرة الفنجان5035غرب جنين
زهرة الفنجان4328طوباس

زهرة الفنجان18040الصيرفي )نابلس(
زهرة الفنجان13230طولكرم
زهرة الفنجان12360قلقيلية
زهرة الفنجان100120رام الله

زهرة الفنجان10080البيرة
المنية6055الرام )القدس(

المنية40033الفحص )الخليل(
المنية14035يطا )الخليل(

المنية10039ترقوميا )الخليل(
المنية30-وادي النار )القدس(

المنية6035العيزرية )القدس(
جحر الديك35010اليرموك )غزة(

الفاخوري014خان يونس
الفاخوري016رفح

معالجة النفايات

يتــم خلــط معظــم النفايــات الصلبــة القادمــة مــن المنــازل والمؤسســات التجاريــة والعامــة وبعــض الصناعــات عنــد جمعهــا، وال تتــم 
إعــادة تدويرهــا.  نحــو 16.4% مــن المنشــآت االقتصاديــة تقــوم بفصــل النفايــات الكيميائيــة، و14.2% تفصــل النفايــات الحــادة، 
و12.3% تفصــل النفايــات المعدنيــة، ولكــن حتــى اللحظــة ال توجــد منشــآت أو آليــة مخصصــة للنفايــات المفصولــة، وينتهــي بهــا 
المطــاف مخلوطــة مــع باقــي النفايــات فــي الوجهــة النهائيــة فــي مكــب النفايــات )انظــر الجــدول 1-10(.22  حطــام البنــاء والهــدم يتــم 
إلقــاؤه فــي مواقــع خاصــة.  وبشــكل عــام، النفايــات الخطــرة غيــر مســموح بهــا فــي مكبــات النفايــات الحاليــة، ومــن غيــر الواضــح 
أيــن تتــم معالجتهــا والتخلــص منهــا بشــكل فعــال.  تشــير بيانــات وزارة الحكــم المحلــي إلــى أن نســبة قليلــة جــداً ) 1.5%( مــن 
النفايــات يتــم تدويرهــا وبشــكل غيــر رســمي.  حســب بيانــات ســلطة جــودة البيئــة، %2 فقــط مــن النفايــات الخطــرة تتــم معالجتهــا.23

جدول 1-10: نسبة المنشآت االقتصادية حسب المنطقة ونوع النفايات الصلبة 
ونسبة النفايات التي يتم فصلها حسب النوع، 2017

 

 

ورق 
وكرتون

بالستك 
ومطاط

زجاج 
ومعادن

تراب 
وحجارة

نفايات 
عضوية

نفايات 
حادة

نفايات 
معدية

نفايات 
مشعة

نفايات 
كيميائية

أخرى

فلسطين
نوع النفايات الصلبة 

الناتجة
89.876.629.445.639.271.30.41.43.2

4.53.16.844.814.212.30.616.77.5النسبة التي يتم فصلها

الضفة الغربية
91853123.737.56.11.60.41.43.7نوع النفايات

4.72.65.74.35.120.20.600.97.7النسبة التي يتم فصلها

قطاع غزة
87.259.42690.342.68.80.70.41.52.3نوع النفايات

44.59.63.84.25.964.51.747.46.9النسبة التي يتم فصلها
المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2021.  مسح البيئة االقتصادي، 2017.  رام هللا - فلسطين.

22  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2021. مسح البيئة االقتصادي، 2017. رام هللا - فلسطين.
23 https://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_6-3-2021-env-ar.pdf
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التخلص من النفايات

الطــرق الرئيســية للتخلــص مــن النفايــات فــي فلســطين هــي الطمــر واإللقــاء )العشــوائي أو المتحكــم بــه(.  لكــن يتــم، أيضــاً، اســتخدام 
طــرق غيــر قانونيــة مثــل الحــرق العشــوائي فــي مكبــات النفايــات، أو فــي الحاويــات.  تشــير بيانــات وزارة الحكــم المحلــي إلــى أن الغالبيــة 
العظمــى مــن النفايــات الصلبــة ) 98%( يتــم طمرهــا بشــكل صحــي كمــا فــي العــام 24.2019  لكــن تقديــرات بديلــة تشــير إلــى أن %65  
فقــط مــن النفايــات الصلبــة يتــم طمرهــا، بينمــا يتــم تدويــر 3% منهــا، والتخلــص مــن 32% بطــرق غيــر قانونيــة.25  يوجــد ســبعة مكبــات 

نفايــات صحيــة فــي فلســطين، منهــم أربعــة فــي الضفــة الغربيــة وثالثــة فــي قطــاع غــزة كمــا هــو موضــح فــي الجــدول 26.11-1

ــق ســعة  ــات بســبب ضي ــاج النفاي ــي إنت ــردة ف ــادة المّط ــتيعاب الزي ــى اس ــا عل ــدم قدرته ــن ع ــة م ــات الصحي ــات النفاي ــي مكب تعان
ومســاحة المكبــات وصعوبــة توســيعها فــي ظــل نــدرة األراضــي والقيــود المفروضــة عليهــا مــن قبــل االحتــالل، وبخاصــة أن جميــع 
األراضــي الممكــن اســتخدامها لبنــاء مكبــات جديــدة تقــع فــي المنطقــة المســماة »ج«، هــذا إضافــة إلــى صعوبــة الحصــول علــى 
الموافقــات والتراخيــص الالزمــة إلنشــاء مكبــات جديــدة وضعــف الفصــل األولــي للنفايــات.  كمــا تعانــي المكبــات مــن عــدم التقبــل 
االجتماعــي، ومقاومــة الســكان إلنشــاء مكبــات جديــدة.  فعلــى ســبيل المثــال، مكــب رمــون دخــل فــي مرحلــة التخطيــط منــذ العــام 

2006، ولكنــه واجــه الرفــض مــن قبــل ســكان القــرى المجــاورة بســبب المخــاوف مــن تأثيراتــه الســلبية.27

جدول 1-11: مكبات النفايات الصحية في فلسطين، 2018

السعة )مليون المساحةسنة التأسيسمكبات النفايات الصحية
متر مكعب(

حجم التغذية 
اليومية

العمر 
االفتراضي

35-30 سنة1200 طن240,0002.25 متر مربع2007زهرة الفنجان )جنين(
20 سنة1100 طن250,0004.9 متر مربع2014المنية )بيت لحم(

50 طنًا20070.0685أريحا
4-3 سنوات65 طنًا3,000 متر مربع2018بيت عنان )شمال غرب القدس( 

20 سنة208,0002.75 متر مربعلم يتم تأسيسه بعدرمون )رام الله - مخطط(

الفاخوري )خان يونس(
170 طنًا26,000 متر مربع1996
140,000 متر مربع2014

450 طنًا59,9000.7725 متر مربع1995دير البلح
140,000 متر مربع جحر الديك )غزة(

و120,000 متر مربع
700 طن يوميًا

المصدر:
 https://www.cesvi.eu/wp-content/uploads/2019/12/SWM-in-Palestine-report-Thoni-and-Matar-2019_compressed-1.pdf

ــاً( البديــل الوحيــد لعــدم توفــر  بســبب هــذه التحديــات، تُشــكل المكبــات العشــوائية المنتشــرة بشــكل ملحــوظ )أكثــر مــن 160 مكب
الســعة الالزمــة فــي المكبــات الصحيــة، مــا يــؤدي إلــى أخطــار صحيــة تلحــق الضــرر باإلنســان والبيئــة واالقتصــاد.28  التخلــص 
ــخ(  ــد والزرني ــل الكلوري ــامة )مث ــواد الس ــادة المرتشــحة والم ــى تســرب الم ــؤدي ال ــة ي ــات الصلب ــتدام للنفاي ــليم أو المس ــر الس غي
والمعــادن الثقيلــة )مثــل الكادميــوم والزئبــق والرصــاص( إلــى الميــاه الجوفيــة، مــا يؤثــر علــى صحــة اإلنســان، ويحّمــل الدولــة 

تكاليــف عاليــة جــداً بســبب األمــراض الناشــئة عنهــا.29

يقــدر حجــم النفايــات التــي تلقــى فــي المكبــات العشــوائية بنحــو 343 طنــاً يوميــاً فــي الضفــة الغربيــة، و433 طنــاً يوميــاً فــي قطــاع 
ــم  ــي يت ــات الت ــى النفاي ــة إل ــذا إضاف ــة، ه ــة أو مناطــق حضري ــاٍذ ألراٍض زراعي ــو مح ــا ه ــا م ــام 2014، ومنه ــي الع ــا ف غــزة كم
حرقهــا.30  نحــو 20% مــن النفايــات الصلبــة المنتجــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة يتــم التخلــص منهــا فــي مكبــات عشــوائية.31

24 https://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_6-3-2021-env-ar.pdf
25 https://www.cesvi.eu/wp-content/uploads/2019/12/SWM-in-Palestine-report-Thoni-and-Matar-2019_compressed-1.pdf

26  المكبات الصحية عبارة عن مساحة معينة من األرض يتم تصميمها وتجهيزها وتخصيصها للتخلص من النفايات دون إلحاق الضرر بالبيئة واإلنسان.
27 https://palestineeconomy.ps/ar/Article/8201

28  المكبــات العشــوائية هــي أماكــن غيــر خاضعــة للرقابــة، تــم اختيارهــا بشــكل عشــوائي إللقــاء النفايــات الصلبــة دون مراعــاة األســس والشــروط الصحيــة والبيئيــة، 
وهــي ناتجــة عــن صعوبــة إنشــاء مكبــات صحيــة جديــدة وضعــف التخطيــط الهيكلــي واالســتراتيجي.

29 https://www.eea.europa.eu/publications/horizon-2020-mediterranean-report/file
30 https://www.un.org/unispal/document/state-of-environment-and-outlook-report-for-the-opt-2020-un-environmental-program-report/ 

31  المصدر السابق نفسه.
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جدول 1-12: توزيع المكبات حسب المحافظة، 2014

بيت الخليلطولكرمنابلسسلفيترام اللهمحافظة
قطاع القدسطوباسأريحاقلقيليةجنينلحم

المجموعغزة

عدد 
المكبات

8310341214072019163

غير 
مستخدمة

41223110107100187

المصدر:
 http://www.environment.pna.ps/ar/files/Country%20report%20on%20the%20solid%20waste%20management.pdf 

نفايات المستوطنات

تفاقــم النفايــات التــي تتجمــع مــن المســتوطنات اإلســرائيلية مــن أزمــة النفايــات الصلبــة، وتزيــد المشــاكل التــي تواجــه قطــاع إدارة 
النفايــات.  يوجــد حاليــاً أكثــر مــن 200 مســتوطنة إســرائيلية فــي الضفــة الغربيــة تضــم أكثــر مــن 620 ألــف مســتوطن، ويقذفــون 
ــالل  ــل مناطــق االحت ــن قب ــة م ــات المتجمع ــم ال يشــمل النفاي ــة )الرق ــات الصلب ــن النفاي ــف طــن ســنوياً م ــى 411 أل ــد عل ــا يزي م
ــإن  ــة، ف ــة الغربي ــي الضف ــة تعمــل ف ــات إســرائيلية حصري ــات نفاي ــاك مكب ــن أن هن ــة(.32  وفــي حي ــة الغربي ــي الضف ــة ف الصناعي
بعــض المســتوطنات تتخلــص مــن النفايــات فــي مكبــات فلســطينية.33  إضافــة إلــى ذلــك، يتــم التخلــص مــن نفايــات المســتوطنات 
الصلبــة بشــكل غيــر قانونــي فــي العديــد مــن المواقــع والمكبــات العشــوائية دون أي رقابــة أو محاســبة، ومعظمهــا يقــع بالقــرب مــن 
التجمعــات الفلســطينية.34  تشــير دراســة صــدرت عــن معهــد األبحــاث التطبيقيــة »أريــج«، فــي العــام 2011، إلــى أن نحــو %80 
مــن النفايــات الخاصــة بالمســتوطنات يتــم التخلــص منهــا فــي مكبــات عشــوائية فــي الضفــة الغربيــة.35  عــالوة علــى ذلــك، يتخلــص 
االحتــالل مــن نفاياتــه الصلبــة فــي الضفــة الغربيــة دون قيــود، فأكثــر مــن نصــف النفايــات الكهربائيــة المتولــدة فــي دولــة االحتــالل، 
يتــم التخلــص منهــا فــي الضفــة الغربيــة، ويقــوم االحتــالل بنقــل نفاياتــه الخطــرة بشــكل ممنهــج إلــى الضفــة الغربيــة لمعالجتهــا، 

تــاركاً آثــاراً ســلبية علــى البيئــة والصحــة العامــة.36

32 https://www.btselem.org/topic/settlements, and http://www.environment.pna.ps/ar/files/Country%20report%20on%20the%20
solid%20waste%20management.pdf

33 https://ps.boell.org/en/2020/10/07/palestine-solid-waste-management-under-occupation 
34  المرجع السابق.

35 http://www.arij.org/files/admin/2011/Palestinian%20landscape%20and%20the%20Israeli-Palestinian%20conflict.pdf 
36 https://ps.boell.org/en/2020/10/07/palestine-solid-waste-management-under-occupation and http://dmop.pt/category/settlements/
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تحت المجهر: الخسائر البشرية واالقتصادية لعدوان إسرائيل 
في أيار 2021 على قطاع غزة

قامــت إســرائيل بعــدوان عســكري علــى قطــاع غــزة اســتمر 11 يومــاً، مــن 10 أيــار 2021 وحتــى دخــل اتفــاق وقــف إطــالق النــار 
فــي قطــاع غــزة بيــن إســرائيل والفصائــل الفلســطينية برعايــة مصريــة حيــز التنفيــذ )21 أيــار 2021(.  وشــمل هــذا العــدوان الغاشــم 
غــارات جويــة عنيفــة ومكثفــة علــى مناطــق مختلفــة مــن قطــاع غــزة، شــملت منشــآت ســكنية ومدنيــة وحكوميــة وأمنيــة وتجاريــة، 

إضافــة إلــى المستشــفيات، والمراكــز الصحيــة، ومرافــق الميــاه، والصــرف الصحــي، وشــبكات النقــل، والطاقــة، واالتصــاالت.

أســفرت هــذه الغــارات عــن خســائر بشــرية، فقــد بلــغ عــدد الشــهداء 232 شــهيداً، بينهــم 65 طفــالً، و39 ســيدة، و17 ُمســنّاً، كمــا 
أدت هــذه الغــارات إلــى إصابــة أكثــر مــن 1,900 بجــروح مختلفــة، منهــا 90 ُصنفــت شــديدة الخطــورة.37  بالنســبة إلــى األضــرار 
الماديــة والخســائر االقتصاديــة التــي أســفر عنهــا هــذا العــدوان، وباالســتناد إلــى نتائــج التقريــر الــذي أعــده البنــك الدولــي لتقييــم 
األضــرار واالحتياجــات فــي قطــاع غــزة،38 فــإن األضــرار الماديــة ســتصل قيمتهــا إلــى حوالــي 380 مليــون دوالر،39 فــي حيــن 
أن الخســائر االقتصاديــة ســتصل قيمتهــا إلــى حوالــي 190 مليــون دوالر.40  بالمقابــل، فــإن عمليــة التعافــي وإعــادة إعمــار القطــاع 

ســتطلب حوالــي 485 مليــون دوالر خــالل الـــ 24 شــهراً القادمــة.

ــة  ــم األضــرار المادي ــدوان، وحج ــن الع ــات المتضــررة م ــي، القطاع ــك الدول ــر البن ــج تقري ــى نتائ ــتند إل ــدول 1، المس ــدد الج يح
والخســائر االقتصاديــة التــي تكبدهــا كل قطــاع، إضافــة إلــى االحتياجــات التــي تطلبهــا عمليــة التعافــي وإعــادة البنــاء لــكل قطــاع.  
تظهــر األرقــام فــي الجــدول أّن األضــرار الماديــة تُقــدر قيمتهــا مــا بيــن 290-380 مليــون دوالر، وأّن أكثــر القطاعــات تضــرراً 
هــي القطاعــات االجتماعيــة والمكونــة مــن القطاعــات التاليــة: اإلســكان، قطــاع الصحــة، التعليــم، والحمايــة االجتماعيــة، والعمــل، 
وقــد قُــدرت األضــرار الماديــة التــي تعرضــت لهــا هــذه القطاعــات مــا بيــن 140-180 مليــون دوالر، وقــد كان لقطــاع اإلســكان 
نصيــب األســد مــن حجــم األضــرار الماديــة التــي حلــت بالقطاعــات االجتماعيــة بنســبة 93%، بينمــا قـُـدرت األضــرار الماديــة التــي 
ــاه الشــرب  تكبدهــا قطــاع البنيــة التحتيــة مــا بيــن 60-85 مليــون دوالر، ويشــمل كالً مــن: خدمــات البلديــات، المواصــالت، مي
ــة  ــت األضــرار المادي ــد تراوح ــة، فلق ــة والمالي ــات اإلنتاجي ــا القطاع ــة.  أم ــة الرقمي ــة التحتي ــة، البني ــي، الطاق والصــرف الصح
التــي ألمــت بهــا مــا بيــن 75-90 مليــون دوالر.  وتشــمل هــذه القطاعــات كالً مــن الزراعــة، والخدمــات، والتجــارة، والصناعــة، 
والقطــاع المالــي.  وفــي ســياق متصــل، يتقاطــع كل مــن الحوكمــة والقطــاع البيئــي مــع القطاعــات المذكــورة ســابقاً، وقــد تراوحــت 

األضــرار الماديــة التــي لحقــت بهــذه القطاعــات المشــتركة مــا بيــن 15-25 مليــون دوالر.

ــات  ــدت القطاع ــه، تكب ــوال نفس ــى المن ــون دوالر، وعل ــن 105-190 ملي ــا بي ــة م ــائر االقتصادي ــة للخس ــة التقديري ــراوح القيم تت
ــن 80-60  ــا بي ــا م ــة تراوحــت قيمته ــدت خســائر اقتصادي ــد تكب ــة مــع القطاعــات األخــرى، فلق ــر مقارن ــة خســائَر أكب االجتماعي
ــة(  ــة أو المتوقع ــة )الفعلي ــة اإلضافي ــى التكلف ــة عل ــائر المترتب ــى الخس ــود إل ــائر تع ــذه الخس ــن ه ــر م ــبة األكب ــون دوالر، النس ملي
لخدمــات الرعايــة الصحيــة والحمايــة االجتماعيــة، والبطالــة، التــي ســوف تقــدم إلــى الفئــات المتضــررة مــن هــذا العــدوان، وبــال 
شــك أن فاتــورة هــذه التكلفــة ســوف تــزداد إن كان الضــرر وقــع علــى الفئــات المهمشــة والفقيــرة.  كمــا تكبــدت القطاعــات اإلنتاجيــة، 
إضافــة إلــى القطــاع المالــي، خســائَر ليســت بالهينــة، وتراوحــت قيمــة تلــك الخســائر مــا بيــن 35-70 مليــون دوالر، فــي حيــن 
تراوحــت قيمــة الخســائر التــي تكبدهــا قطــاع البنيــة التحتيــة مــا بيــن 10-35 مليــون دوالر، بالمقابــل ســتصل قيمــة الخســائر التــي 

تعــرض لهــا كل مــن قطاعــي الحوكمــة والبيئــة )القطاعــات المشــتركة( إلــى 5 مالييــن دوالر.

مــن المتوقــع مــع نهايــة العــام 2021 أن تصــل احتياجــات عمليــة التعافــي وإعــادة إعمــار القطاعــات المتضــررة إلــى 195 مليــون 
دوالر )احتياجــات فوريــة(، ومــن المتوقــع أن ترتفــع احتياجــات عمليــة التعافــي خــالل الـــ 24 شــهراً القادمــة لتصــل إلــى 485 
مليــون دوالر، تشــمل هــذه االحتياجــات إعــادة بنــاء المرافــق المتضــررة، بمــا فــي ذلــك المبانــي الســكنية، والمنشــآت االقتصاديــة، 
37 https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/5/21/%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9

%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86
38  تم االعتماد في هذا الصندوق على أرقام وتقديرات تقرير البنك الدولي، الذي صدر في حزيران من العام 2021:

 World Bank )2021(: Gaza Rapid Damage and Needs Assessment:       https://documents1.worldbank.org/curated/
en/178021624889455367/pdf/Gaza-Rapid-Damage-and-Needs-Assessment.pdf

39  تقدر األضرار بأنها قيمة استبدال األصول المادية التي لحق بها الضرر سواء أكان ضرراً كلياً أم جزئياً أم حتى طفيفاً.
40  تقدر الخسائر في تدفقات االقتصاد الناجمة عن الغياب المؤقت لألصول التي تعرضت للضرر.
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ــة  ــف نجــاح عملي ــرة والشــبكات المتضــررة.  ويتوق ــة المدم ــة التحتي ــاء البني ــى إعــادة بن ــة إل والمستشــفيات، والمؤسســات، إضاف
التعافــي والحفــاظ عليهــا علــى عوامــل عــدة، تشــمل:

التمويل المتاح أو الذي توفره الجهات المانحة لغرض إعادة اإلعمار.	 
ــع المتوجهــة إلــى قطــاع غــزة، بالتزامــن مــع 	  مــدى القيــود المفروضــة مــن قبــل االحتــالل علــى حركــة األشــخاص والبضائ

ــة أفضــل الســتثمارات القطــاع الخــاص. ــة مواتي ــة بيئ ــى القطــاع الخــاص، وتهيئ ــة عل ــود الداخلي تخفيــف القي
إقامة نظام حوكمة أكثر فعالية واستدامة وتحسين المؤسسات العامة.	 

جدول 1: إجمالي األضرار والخسائر واحتياجات التعافي وإعادة اإلعمار )مليون دوالر(

القطاع
االحتياجات )0-24 شهرًا(الخسائراألضرار

القيمة 
األدنى

القيمة 
األعلى

القيمة 
األدنى

القيمة 
األعلى

القيمة 
األدنى

القيمة 
األعلى

القطاعات االجتماعية

1301605104560اإلسكان

101515203040الصحة

4055- - 5 -التعليم

40504555 -- الحماية االجتماعية والعمل

1401806080160210مجموع القطاعات االجتماعية

قطاعات البنية التحتية

53040- 2530خدمات البلديات

51020- 1520النقل

51525- 1015مياه الشرب والصرف الصحي

10155102030الطاقة

55101020- البنية التحتية الرقمية

6085103585135مجموع قطاعات البنية التحتية

القطاعات اإلنتاجية والقطاع المالي

404510152535الزراعة

354515254560الخدمات والتجارة والصناعة

-  -1030 -- القطاع المالي

مجموع القطاعات اإلنتاجية 
759035707095والقطاع المالي

القطاعات المشتركة

5510 -5 -الحوكمة

1520002535البيئة

53045 -1525مجموع القطاعات المشتركة

290380105190345485المجموع الكلي

المصدر: 
World Bank )2021(: Gaza Rapid Damage and Needs Assessment

مالحظة: إشارة الشرطة )-( تشير إلى أن المبلغ يقل عن 2.5 مليون دوالر
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ــي  ــاع، الت ــى القط ــة عل ــابقة والمتالحق ــرائيلية الس ــروب اإلس ــار الح ــن آث ــدة م ــنوات ع ــذ س ــي من ــزة وال زال يعان ــاع غ كان قط
ترافقــت مــع حصــار جائــر وغائــر منــذ العــام 2007، هــذا إضافــة الــى جائحــة كورونــا التــي مــا زالــت تضــرب عصــب الحيــاة 
االقتصاديــة فــي القطــاع، بالتالــي فــإن العــدوان اإلســرائيلي األخيــر علــى القطــاع الــذي اســتمر 11 يومــاً، ومــا رافقــه مــن توقــف 
للحركــة االقتصاديــة، وإلحــاق الضــرر بالمنشــآت االقتصاديــة والتجاريــة، وتدميــر للبنيــة التحتيــة، ســوف يفاقــم مــن ســوء الوضــع 
االقتصــادي.  وباالســتناد إلــى تقديــرات تقريــر البنــك الدولــي، فإنــه مــن المتوقــع أن يشــهد الناتــج المحلــي فــي قطــاع غــزة انكماشــاً 
ــأن يشــهد قطــاع غــزة نمــواً بنحــو %2.5.   ــأت ب ــي تنب ــي ســبقت العــدوان، والت ــاً للتوقعــات الت بنحــو 0.3%، وهــذا يعــد مخالف
ســيلقي التراجــع االقتصــادي بظلــه علــى األحــوال االجتماعيــة لســكان القطــاع، وهــذا مــا يظهــر جليــاً فــي ارتفــاع معــدل البطالــة فــي 
القطــاع، إذ تشــير توقعــات تقريــر البنــك الدولــي إلــى أّن معــدل البطالــة ســيصل إلــى 50% فــي العــام 2021 مقارنــة مــع %47 

فــي العــام 2020 )بلــغ معــدل البطالــة فــي القطــاع فــي الربــع األول مــن العــام 2021 نحــو %48(.
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2- سوق العمل41

بلــغ حجــم القــوة البشــرية فــي فلســطين 3,211.2 ألــف شــخص نهايــة الربــع األول مــن العــام 2021، التــي تضــم حســب تعريــف 
الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، جميــع األفــراد الذيــن تزيــد أعمارهــم علــى 15 ســنة.  أّمــا القــوى العاملــة، التــي تمثــل 
عــدد األشــخاص العامليــن والعاطليــن عــن العمــل )الذيــن يبحثــون عــن عمــل(، فلقــد شــهدت ارتفاعــاً فــي الربــع األول مــن العــام 
2021 بنحــو 6% )حوالــي 72 ألــف شــخص( مقارنــة بالربــع الســابق مــن العــام 2020، وارتفاعــاً بنســبة 2% مقارنــة مــع الربــع 
المناظــر لــه مــن العــام 2020، لتصــل إلــى حوالــي 1,378.3 ألــف شــخص.  هــذا، وقــد انعكــس االرتفــاع فــي القــوى العاملــة 
بشــكل إيجابــي علــى نســبة المشــاركة )نســبة القــوى العاملــة إلــى القــوة البشــرية(، إذ بلغــت فــي الربــع األول مــن العــام 2021 نحــو 
43% علــى مســتوى فلســطين )الذكــور واإلنــاث(، بارتفــاع قــدره نقطتــان مئويتــان عــن الربــع الرابــع مــن العــام 2020، بالمقابــل 
اســتقرت عنــد مســتواها نفســه بالمقارنــة مــع الربــع المناظــر مــن العــام 2020.  كمــا يوّضــح الشــكل 2-1 العالقــة بيــن متغيــرات 

القــوة البشــرية وعــدد العامليــن مــع عــدد الســكان الكلــي نهايــة الربــع األول مــن العــام 2021.

شكل 2-1: عدد السكان والقوة البشرية وعدد العاملين في فلسطين 
)الربع األول 2021(، ألف شخص

توزيع العمالة

ــاً بنحــو 0.1% )حوالــي 700 عامــل( بيــن الربعيــن المتالحقيــن، ليصــل الــى  شــهد عــدد العامليــن فــي فلســطين انخفاضــاً طفيف
994.1 ألــف عامــل.  ويعــود ســبب هــذا االنخفــاض، بشــكل رئيســي، إلــى انخفــاض عــدد العامليــن فــي الضفــة الغربيــة بمقــدار 
22.1 ألــف عامــل )بنســبة 4%(، وانخفــاض عــدد العامليــن فــي إســرائيل والمســتعمرات بمقــدار 4.3 ألــف عامــل )بنســبة %3(، 

بينمــا ارتفــع عــدد العامليــن فــي قطــاع غــزة، بشــكل ملحــوظ، وبمقــدار 25.7 ألــف عامــل )بنســبة %12(.

تــوزع العاملــون فــي الربــع األول مــن العــام 2021 حســب مــكان العمــل بيــن 61% فــي الضفــة الغربيــة، و 25% فــي القطــاع، 
ــا حســب قطــاع  ــل(.  أّم ــح عم ــون تصاري ــم ال يحمل ــل، 20% منه ــف عام ــي إســرائيل والمســتعمرات )نحــو 138 أل و14% ف
العمــل، فــإّن نحــو 20% مــن العامليــن فــي الربــع األول قــد عملــوا فــي القطــاع العــام )21% فــي الربــع الرابــع مــن العــام 2020(، 
و63% فــي القطــاع الخــاص )62% فــي الربــع الرابــع مــن العــام 2020(، وحوالــي 17% فــي إســرائيل والمســتعمرات 
والقطاعــات األخــرى )النســبة نفســها فــي الربــع الرابــع مــن العــام 2020(.42  تركــز العاملــون فــي الضفــة الغربيــة فــي القطــاع 
الخــاص بنســبة 64% مــن إجمالــي العامليــن، مقابــل 15% للقطــاع العــام.  أمــا فــي قطــاع غــزة، فبلغــت نســبة العامليــن فــي القطاع 

41  مصدر األرقام في هذا القسم: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 2021، مسح القوى العاملة، رام هللا- فلسطين.
42  القطاعات األخرى تشمل المؤسسات األهلية، والمؤسسات غير الهادفة للربح.
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الخــاص نحــو 57%،  مقابــل 35%  للقطــاع العــام.  ويعــود الســبب الرئيــس فــي انخفــاض نســبة العامليــن فــي القطــاع الخــاص فــي 
قطــاع غــزة إلــى تــردي األوضــاع االقتصاديــة واالجتماعيــة التــي يعانــي منهــا قطــاع غــزة بســبب الحصــار اإلســرائيلي المفــروض 
عليهــا منــذ العــام 2006، وهــذا، بــدوره، انعكــس ســلباً علــى األنشــطة االقتصاديــة كافــة فــي القطــاع الخــاص )انظــر الشــكل 2-2(.

شكل 2-2: التوزيع النسبي للعاملين حسب مكان العمل وحسب القطاع 
في الربع األول من العام 2021 )نسبة مئوية%(

شــهد عــدد العامليــن فــي الســوق المحلــي )الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة( ارتفاعــاً فــي األنشــطة االقتصاديــة كافــة خــالل الربــع 
األول مــن العــام 2021 مقارنــة مــع الربــع الســابق، باســتثناء نشــاط المحاجــر والصناعــة التحويليــة، وأنشــطة الخدمــات؛ إذ ارتفــع 
عــدد العامليــن فــي نشــاط التجــارة والمطاعــم والفنــادق بنســبة 7%، وفــي نشــاط التشــييد والبنــاء بنســبة 6%، وفــي كل مــن أنشــطة 
ــي أنشــطة  ــن ف ــدد العاملي ــض ع ــن انخف ــي حي ــي، ف ــى التوال ــبة 2%، و1% عل ــن واالتصــاالت، والزراعــة، بنس ــل والتخزي النق

الخدمــات بنســبة 3%، وفــي نشــاط الصناعــة التحويليــة بنســبة %7.

جدول 2-1: التوزيع النسبي للعاملين في فلسطين حسب التوزيع الجغرافي والنشاط االقتصادي 
في الربع األول من العام 2021 )نسبة مئوية %(

النشاط االقتصادي

إسرائيل قطاع غزة )%(الضفة الغربية )%(
والمستعمرات )%(
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إسرائيل والمستعمرات( )%(
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يظهــر الجــدول 2-1، أّن هنــاك تباينــاً فــي التوزيــع النســبي للعامليــن فــي األنشــطة المختلفــة فــي كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، 
حيــث ترتفــع نســبة التشــغيل فــي الصناعــة والمحاجــر فــي الضفــة الغربيــة )15% فــي الضفــة الغربيــة، مقابــل 6% فــي قطــاع غــزة(، 
يقابلــه ارتفــاع نســبة التشــغيل فــي قطــاع الخدمــات فــي قطــاع غــزة )53% فــي قطــاع غــزة، مقابــل 34% فــي الضفــة الغربيــة(.  كمــا 
تشــير األرقــام إلــى التدنــي الكبيــر فــي نســبة العامليــن فــي البنــاء والتشــييد فــي قطــاع غــزة )نحــو 6%(، وهــذا يعــود إلــى الحصــار 
المشــدد الــذي تفرضــه إســرائيل علــى دخــول مــواد البنــاء إلــى القطــاع )انظــر الصنــدوق المتعلــق بالقيــود التــي تفرضهــا ســلطات 

االحتــالل اإلســرائيلي علــى اســتيراد المــواد ثنائيــة االســتخدام فــي العــدد 57 مــن المراقــب االقتصــادي الربعــي(.

أمــا توزيــع العامليــن حســب الحالــة العمليــة، فنالحــظ ارتفاعــاً فــي عــدد العامليــن الذيــن يعملــون دون أجــر بمقــدار 6% )حوالــي 
10 آالف عامــل( بيــن الربعيــن األول 2021 والرابــع 2020، وارتفاعــاً فــي عــدد العامليــن لحســابهم الخــاص )صاحــب عمــل 
ويعمــل لحســابه( بمقــدار 6% )حوالــي 12 ألــف عامــل(، بينمــا انخفضــت نســبة العامليــن بأجــر بمقــدار 3% )حوالــي 23 ألــف 

عامــل( خــالل الفتــرة نفســها.

البطالة

شــهد معــدل البطالــة فــي فلســطين خــالل الربــع األول مــن العــام 2021 ارتفاعــاً ملحوظــاً بمقــدار 4.4 نقطــة مئويــة مقارنــة مــع 
الربــع الرابــع مــن العــام 2020، وبمقــدار 2.8 نقطــة مئويــة مقارنــة مــع الربــع المناظــر مــن العــام 2020، ليصــل إلــى %27.8  
)انظــر الجــدول 2-2(، وذلــك بســبب ارتفــاع نســبة المشــاركة فــي القــوى العاملــة )حوالــي 2%( مقابــل انخفــاض عــدد العامليــن 

)حوالــي 0.1%( مــا بيــن الربعيــن المتالحقيــن )انظــر الجــدول 2-2(.

مــن المالحــظ وجــود بعــض التبايــن فــي نســب البطالــة فــي كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة؛ ففــي حيــن شــهد معــدل البطالــة 
ــام  ــن الع ــع م ــع الراب ــة بالرب ــام 2021 مقارن ــن الع ــع األول م ــي الرب ــة ف ــدار 2.2 نقطــة مئوي ــاً بمق ــة ارتفاع ــة الغربي ــي الضف ف
الســابق، و2.9 نقطــة مئويــة مقارنــة مــع الربــع المناظــر مــن العــام 2020، فــإن معــدل البطالــة فــي قطــاع غــزة شــهد ارتفاعــاً 
ملحوظــاً بمقــدار 4.8 نقــاط مئويــة فــي الربــع األول مــن العــام 2021 مقارنــة مــع الربــع الرابــع مــن العــام الســابق، و2.4 نقطــة 
مئويــة عــن الربــع المناظــر مــن العــام الســابق )انظــر الجــدول 2-2(. أمــا أبــرز خصائــص البطالــة فــي فلســطين فــي الربــع األول 

مــن العــام 2021، فهــي:

أن البطالــة متركــزة، بشــكل خــاص، بيــن الشــباب، إذ بلــغ معدلهــا فــي الفئــة العمريــة )15-19 ســنة( نحــو 44%، أمــا فــي ( 	
الفئــة العمريــة )20-24 ســنة( فبلــغ نحــو 43%، وذلــك بالمقارنــة مــع 12% للفئــة العمريــة )45-49 ســنة(، و11% للفئــة 
العمريــة )50 فمــا فــوق(.43  هــذا يــدل علــى أّن نســبة كبيــرة مــن العاطليــن عــن العمــل هــم مــن الداخليــن الجــدد إلــى ســوق 
العمــل )راجــع الصنــدوق عــن »مســح انتقــال الشــباب مــن التعليــم إلــى ســوق العمــل« فــي العــدد 47 مــن المراقــب مــن أجــل 

معلومــات أكثــر عــن بطالــة الشــباب(.
يوضــح الجــدول 2-2 أعــاله أّن معــدل البطالــة لــدى اإلنــاث أكبــر مــن معــدل البطالــة لــدى الذكــور، ويعــود هــذا إلــى محدوديــة ( 	

عــدد القطاعــات االقتصاديــة المفتوحــة أمــام تشــغيل اإلنــاث مقارنــة بالذكــور، إذ يتركــز تشــغيل اإلنــاث فــي فلســطين فــي قطــاع 
الخدمــات بنســبة 76%، بينمــا بلغــت نســبة الذكــور العامليــن فــي قطــاع الخدمــات نحــو %28.44

تنخفــض البطالــة مــع ارتفــاع التعليــم فــي أوســاط الذكــور، وترتفــع مــع ارتفــاع مســتوى التعليــم لــدى اإلنــاث؛ إذ بلــغ معــدل ( 	
البطالــة لــدى الذكــور الحاصليــن علــى تعليــم ابتدائــي نحــو 27%، ونحــو 23% للذكــور الحاصليــن علــى تعليــم دبلــوم متوســط 
فأعلــى، مقابــل 2% لإلنــاث الحاصــالت علــى تعليــم ابتدائــي و 50% لإلنــاث الحاصــالت علــى تعليــم دبلــوم متوســط فأعلــى.  

وهــذا يعــود أساســاً إلــى االرتفــاع الكبيــر فــي نســبة مشــاركة اإلنــاث المتعلمــات فــي ســوق العمــل مقارنــة بالذكــور.45

43  من أجل معلومات أكثر عن بطالة الشباب، راجع الصندوق »مسح انتقال الشباب من التعليم إلى سوق العمل« في العدد 47 من المراقب االقتصادي.
44  من أجل معلومات أكثر، راجع الصندوق »اإلناث في سوق العمل الفلسطيني: لماذا مشاركتهن متدنية وبطالتهن أعلى؟« في العدد 51 من المراقب االقتصادي.

45  راجــع الصنــدوق رقــم 1 فــي العــدد 53 مــن المراقــب االقتصــادي، الــذي يوضــح أّن ارتفــاع بطالــة اإلنــاث المتعلمــات مقارنــة بغيــر المتعلمــات ليــس بســبب تعليمهــن، 
ولكــن بســبب االرتفــاع الكبيــر فــي نســبة مشــاركتهن فــي ســوق العمــل
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جدول 2-2: معدل البطالة بين األفراد المشاركين في القوى العاملة في فلسطين 
حسب المنطقة والجنس )%(

الربع األول 2021الربع الرابع 2020الربع األول 2020المنطقة/الجنس

الضفة الغربية

12.012.014.3ذكور

24.227.429.9إناث

14.214.917.1المجموع

قطاع غزة

40.439.043.3ذكور

62.160.466.2إناث

45.543.147.9المجموع

فلسطين
21.420.124.2ذكور

39.637.443.2إناث

25.023.427.8المجموع

األجور

انخفــض متوســط األجــر اليومــي للعامليــن كافــة بمقــدار 3.2 شــيكل بيــن الربعيــن األول مــن العــام 2021 )135.8 شــيكل/يوم( 
ــي  ــن ف ــاض متوســط أجــر العاملي ــك، بشــكل رئيســي، بســبب انخف ــام 2020 )139.0 شــيكالً/يوم(، وذل ــع مــن الع ــع الراب والرب
قطــاع غــزة بمقــدار 5 شــواكل.  بالمقابــل ارتفــع متوســط أجــر العامليــن فــي إســرائيل والمســتعمرات وفــي الضفــة الغربيــة بمقــدار 

1.4 شــيكل، و3.0 شــيكل علــى الترتيــب.

كما يخفي متوسط األجر في فلسطين )135.8 شيكل/يوم( خالل الربع األول 2021 التباين الكبير بين:

متوســط األجــر فــي الضفــة الغربيــة واألجــر فــي قطــاع غــزة؛ إذ بلــغ متوســط األجــور فــي قطــاع غــزة حوالــي نصــف مســتواه ( 	
فــي الضفــة الغربيــة.  كمــا تتســع الفجــوة أكثــر عنــد أخــذ األجــر الوســيط عوضــاً عــن المتوســط؛ فاألجــر الوســيط لــه داللــة 
أفضــل مــن المتوســط، ألنـّـه يعبــر عــن المســتوى الــذي يحصــل نصــف العامليــن علــى أجــر أعلــى منــه، والنصــف اآلخــر علــى 
أجــر أدنــى منــه، فــي حيــن يخفــي األجــر المتوســط التبايــن الكبيــر بيــن العمــال ذوي األجــر المرتفــع واألجــر المنخفــض )انظــر 
الشــكل 2-3(.  فعلــى ســبيل المثــال، فــي حيــن يبلــغ متوســط األجــر فــي القطــاع 49% مــن مســتواه فــي الضفــة، فــإّن وســيط 

األجــر فــي القطــاع يبلــغ 33% فقــط مــن وســيط األجــر فــي الضفــة الغربيــة )انظــر الجــدول 3-2(.

متوســط أجــر العامليــن فــي الضفــة والقطــاع مــن جهــة، ومتوســط أجــر العامليــن فــي إســرائيل والمســتعمرات مــن ( 	
جهــة أخــرى.  تُشــير األرقــام فــي الجــدول 2-3 إلــى أّن متوســط أجــر العامليــن اليومــي فــي إســرائيل والمســتعمرات 
)263.8 شــيكل( أكثــر مــن ضعــف متوســط أجــر العامليــن فــي الضفــة الغربيــة )124.9 شــيكل(، وأربعــة أضعــاف 

أجــر العامليــن فــي قطــاع غــزة )60.6 شــيكل(.

جدول 2-3: متوسط ووسيط األجر اليومي بالشيكل للمستخدمين معلومي 
األجر في فلسطين )الربع األول 2021( )شيكل(

متوسط األجر مكان العمل
اليومي

األجر الوسيط 
اليومي

124.9115.4الضفة الغربية
60.638.5قطاع غزة

263.8250.0إسرائيل والمستعمرات
135.8115.4المجموع
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شكل 2-3: متوسط ووسيط األجر اليومي للمستخدمين معلومي األجر في فلسطين )شيكل(

الحد األدنى لألجور

ــاز  ــام الصــادرة عــن الجه ــث تشــير األرق ــي فلســطين نحــو 1,450 شــيكالً، حي ــى لألجــر الشــهري ف ــغ مســتوى الحــد األدن يبل
المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني للربــع األول مــن العــام 2021، إلــى ارتفــاع بمقــدار 5 نقــاط مئويــة فــي نســبة العامليــن الذيــن 
يتقاضــون أجــراً شــهرياً أقــل مــن الحــد األدنــى لألجــور، لتصــل إلــى 29% وبمتوســط أجــر بلــغ 733 شــيكالً، فــي حيــن بلغــت 
نســبة الذيــن يتقاضــون أجــراً شــهرياً أقــل مــن الحــد األدنــى لألجــور فــي الربــع الرابــع مــن العــام 2020 نحــو 24%، وبمتوســط 

أجــر بلــغ 750 شــيكالً.
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3-المالية العامة46

اإليرادات العامة

بدايــة، وقبــل اســتعراض بيانــات الماليــة العامــة وتحليلهــا، ال بــد مــن اإلشــارة إلــى صعوبــة المقارنــة مــع الربــع الســابق مــن العــام 
2020، حيــث شــهد عــودة تدفــق وانتظــام أمــوال المقاصــة، التــي توقفــت خــالل الفتــرة )أيــار- تشــرين الثانــي( مــن العــام نفســه، 
وهــو مــا أدى إلــى قيــام الحكومــة بدفــع المتأخــرات المترتبــة عليهــا خــالل فتــرة انقطــاع هــذه األمــوال، األمــر الــذي ضّخــم حجــم 
اإليــرادات والنفقــات خــالل الربــع الســابق، إضافــة إلــى إجــراءات وقيــود محاســبية تتعلــق بتســجيل النفقــات، نتــج عنهــا تســجيل 
األجــور والرواتــب لشــهر كانــون الثانــي 2021 علــى أســاس االلتــزام )خــالل الشــهر نفســه(، فــي حيــن دفعــت فــي شــهر شــباط، 
ــرادات  ــل اإلي ــإن تحلي ــه، ف ــاء علي ــدي خــالل الشــهر نفســه.  وبن ــى األســاس النق ــاق عل ــود اإلنف ــم تظهــر ضمــن بن ــى أنهــا ل بمعن
ــى  ــة عل ــة الربعي ــة العامــة بشــكل أفضــل، كمــا أن المقارن ــزام يوضــح واقــع المالي ــى أســاس االلت والنفقــات خــالل هــذا الربــع عل

أســاس ســنوي، تظهــر وضــع الماليــة العامــة بشــكل أكثــر وضوحــاً وواقعيــة.

وفــي هــذا اإلطــار، فقــد اســتمرت تحديــات وتداعيــات األزمــة الصحيــة علــى االقتصــاد الفلســطيني، خــالل الربــع األول مــن العــام 
ــح أو  ــع أي من ــذا الرب ــة خــالل ه ــقَّ الحكوم ــم تتل ــب اآلخــر ل ــى الجان ــة.  وعل ــرادات العام ــى تراجــع اإلي ــا أدى إل 2021، وهــو م
مســاعدات خارجيــة لدعــم الموازنــة، وهــو مــا فاقــم مــن صعوبــة أوضــاع الماليــة العامــة.  وقــد شــهد الربــع األول 2021، اســتالم 
مبلــغ بقيمــة تقــارب 2.2 مليــار شــيكل مــن أمــوال المقاصــة، وهــو مــا يقــارب المبلــغ المتحصــل خــالل الربــع المناظــر مــن العــام 
2020.  وقــد شــكلت إيــرادات المقاصــة خــالل هــذا الربــع مــا يقــارب 63.4% مــن إجمالــي اإليــرادات العامــة الفلســطينية، بالمقابــل 
انخفضــت إيــرادات الجبايــة المحليــة بنســبة 6.6%، مقارنــة بمســتواها خــالل الفتــرة نفســها مــن العــام الســابق، لتبلــغ حوالــي 1.3 
ــم تتلــقَّ الحكومــة خــالل  مليــار شــيكل )انظــر الشــكل 3-1(.  ومــا زالــت المنــح والمســاعدات الخارجيــة فــي انخفــاض مســتمر، فل
هــذا الربــع أي دعــم خارجــي، باســتثناء مبلــغ متواضــع وبقيمــة 35.2 مليــون شــيكل لدعــم مشــاريع تطويريــة )انظــر الجــدول 1-3(.

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

وبالمحصلــة انخفــض صافــي اإليــرادات العامــة والمنــح المتحصلــة خــالل الربــع األول مــن العــام 2021 إلــى 3.4 مليــار شــيكل، 
مقارنــة بحوالــي 3.7 مليــار شــيكل خــالل الربــع المناظــر،47 مشــكلة نحــو 87.6% مــن اإلنفــاق العــام المســتحق علــى الحكومــة 

خــالل هــذا الربــع )أســاس االلتــزام(، مقارنــة بنحــو 104.8% خــالل الربــع المناظــر.

ــل )آذار،  ــات ومصــادر التموي ــرادات والنفق ــة – اإلي ــات المالي ــة الشــهرية للعــام 2021: العملي ــر المالي ــة، التقاري ــات فــي هــذا الجــزء هــو: وزارة المالي 46  مصــدر البيان
ــح. ــل والتنقي ــة للتعدي ــة قابل ــات أولي 2021(.  وهــي بيان

47  ال بــد مــن اإلشــارة إلــى أن حجــم اإلرجاعــات الضريبيــة خــالل الربــع األول مــن العــام 2021 بلــغ نحــو 57.4 مليــون شــيكل مقارنــة بنحــو 114.4 مليــون شــيكل 
خــالل الربــع المناظــر.
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جدول 3-1: المنح والمساعدات الخارجية المقدمة للحكومة الفلسطينية )مليون شيكل(

البيان
20202021

الربع األولالربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

246.1544.32781510لدعم الموازنة

111.121.3000منح عربية

1355232781510من الدول األخرى

38.6153.312113835.2التمويل التطويري

284.7697.639928935.2إجمالي المنح والمساعدات

النفقات العامة

ارتفعــت النفقــات العامــة، علــى أســاس االلتــزام، خــالل الربــع األول مــن العــام 2021 بنســبة 11.2%، مقارنــة بالربــع المناظــر، 
لتبلــغ حوالــي 3.9 مليــار شــيكل.  فقــد ارتفــع اإلنفــاق علــى بنــد األجــور والرواتــب )أســاس االلتــزام( بنســبة 13.2% خــالل فتــرة 
المقارنــة نفســها، ليبلــغ حوالــي 1.9 مليــار شــيكل.  وارتفعــت نفقــات غيــر األجــور بنحــو 15.3% مقارنــة بالربــع المناظــر، لتبلــغ 
حوالــي 1.4 مليــار شــيكل.  وعلــى العكــس مــن ذلــك، انخفــض اإلنفــاق التطويــري خــالل هــذا الربــع بنســبة 5.1% مقارنــة بالربــع 
المناظــر، ليبلــغ حوالــي 140.5 مليــون شــيكل، واســتقر بنــد صافــي اإلقــراض عنــد مســتوى الربــع المناظــر، بحوالــي 0.3 مليــار 
شــيكل )انظــر الشــكل 3-2(.  الجديــر ذكــره أن النفقــات العامــة الفعليــة )األســاس النقــدي(، قــد انخفضــت بنحــو 23.4%، مقارنــة 

بالربــع المناظــر، لتبلــغ حوالــي 2.3 مليــار شــيكل، وذلــك لألســباب ســالفة الذكــر، تحديــداً اإلجــراءات والقيــود المحاســبية.

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

الفائض/العجز المالي

أدت التطــورات علــى جانبــي اإليــرادات والنفقــات العامــة خــالل الربــع األول مــن العــام 2021، إلــى فائــض فــي الرصيــد الكلــي بعــد المنــح 
والمســاعدات، علــى األســاس النقــدي، بحوالــي 1.1 مليــار شــيكل، أو مــا نســبته 8.2% مــن الناتــج المحلــي االســمي.48  إال أن هــذا الفائــض 
ــات.   ــق بتســجيل النفق ــود محاســبية تتعل ــق، بشــكل أساســي، نتيجــة إجــراءات وقي ــه تحق ــي للحكومــة، إذ إن ــة الوضــع المال ال يعكــس حقيق
ويعكــس الرصيــد الكلــي علــى أســاس االلتــزام، الوضــع الحقيقــي لماليــة الحكومــة، حيــث حقــق الرصيــد الكلــي بعــد المنــح والمســاعدات 

علــى هــذا األســاس، عجــزاً بحوالــي 0.6 مليــار شــيكل، أو مــا نســبته 4% مــن الناتــج المحلــي االســمي )انظــر الشــكل 3-3(.

48  تجدر اإلشارة إلى أن بيانات الناتج المحلي االجمالي بيانات أولية وهي عرضة للتنقيح والتعديل.
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شكل 3-3: الرصيد الكلي بعد المنح والمساعدات نسبة إلجمالي الناتج المحلي االسمي )%(

المتأخرات الحكومية

ــي 1714.3 مليــون شــيكل، منهــا نحــو  ــع األول مــن العــام 2021 حوال ــى الحكومــة خــالل الرب ــة عل بلغــت المتأخــرات المترتب
ــر األجــور، ونحــو 68.6  ــون شــيكل متأخــرات غي ــي 658.9 ملي ــون شــيكل متأخــرات األجــور والرواتــب، وحوال 789.3 ملي
ــيكل،  ــون ش ــي 107.5 ملي ــات المخصصــة حوال ــرات المدفوع ــت متأخ ــا بلغ ــة، فيم ــات التطويري ــرات النفق ــيكل متأخ ــون ش ملي

ــون شــيكل )انظــر الجــدول 2-3(. ــارب 90 ملي ــا يق ــة م ومتأخــرات اإلرجاعــات الضريبي

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

البيان
20202021

الربع 
األول

الربع 
الربع األولالربع الرابعالربع الثالثالثاني

13.763.8.900)4.3(30.9إرجاعات ضريبية

789.3)1,208.5(1551,085.8485.2األجور والرواتب

209801825.1667.4658.9نفقات غير األجور

72.561.7111.9134.168.6النفقات التطويرية

97.28.147.11.4107.5مدفوعات مخصصة

1,714.3)341.8(564.61,952.31,483.0إجمالي المتأخرات

دفعات متأخرات سلع وخدمات ونفقات 
239.7246.7344.2731.9263.7عن سنوات سابقة

1,450.6)1,073.3(324.91,705.61,138.9صافي المتأخرات

مالحظة: األرقام بين أقواس هي أرقام سالبة.
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الدين العام الحكومي

انخفــض الديــن العــام الحكومــي مقومــاً بالــدوالر نهايــة الربــع األول مــن العــام 2021، بنحــو 2.9% مقارنــة بالربــع الســابق، لكنــه 
ارتفــع بنحــو 22.8% مقارنــة بالربــع المناظــر )علــى أســاس ســنوي(، ليبلــغ حوالــي 3.5 مليــار دوالر )مــا يعــادل 11.8 مليــار 
شــيكل(، ُمَشــِكالً حوالــي 20.9% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي االســمي.  إذ انخفــض الديــن الحكومــي المحلــي بنحــو 4% مقارنــة 
ــن  ــك انخفــض الدي ــار دوالر، كذل ــي 2.2 ملي ــغ حوال ــع المناظــر، ليبل ــة بالرب ــع بنحــو 39.7% مقارن ــا ارتف ــع الســابق، فيم بالرب
الحكومــي الخارجــي بنســبة 0.8%، مقارنــة بالربــع الســابق، وارتفــع بنســبة 2%، مقارنــة بالربــع المناظــر، ليبلــغ حوالــي 1.3 
مليــار دوالر.  وقــد بلغــت فوائــد الديــن المدفوعــة خــالل هــذا الربــع حوالــي 30.6 مليــون شــيكل، منهــا 25.4 مليــون شــيكل فوائــد 

مدفوعــة علــى الديــن المحلــي، و5.2 مليــون شــيكل فوائــد مدفوعــة علــى الديــن الخارجــي )انظــر الجــدول 3-3(.49

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

البيان
20202021

الربع الربع الثالثالربع الثانيالربع األول
الرابع

الربع األول

1,597.31,786.92,157.32,324.72,231.1الدين الحكومي المحلي

1,583.11,772.22,099.12,262.32,171.0المصارف

14.214.758.262.460.1مؤسسات عامة

1,289.01,294.11,302.81,324.71,314.4الدين الحكومي الخارجي

2,886.33,081.03,460.13,649.43,545.5الدين العام الحكومي

نسبة الدين العام إلى الناتج 
20.9%23.5%21.7%21.4%17.0%المحلي االسمي

          

49  تجدر اإلشارة إلى أن هذه النسب تختلف عند احتساب األرقام بالشيكل، نتيجة أثر التغير في سعر الصرف.
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4- القطاع المالي
القطاع المصرفي50

بلــغ عــدد الفــروع والمكاتــب المصرفيــة فــي فلســطين نهايــة الربــع األول مــن العــام 2021 نحــو 380 فرعــاً ومكتبــاً، منهــا 322 
فــي الضفــة الغربيــة و58 فــي قطــاع غــزة.  وتشــير بيانــات الميزانيــة المجمعــة للمصــارف نهايــة هــذا الربــع إلــى نمــو موجــودات/
مطلوبــات المصــارف بنحــو 0.9% مقارنــة بالربــع الســابق، وبنحــو 13.3% مقارنــة بالربــع المناظــر، لتصــل إلــى 20.1 مليــار 
دوالر )انظــر الجــدول 4-1(.  ويعــزى هــذا النمــو بدرجــة أساســية لنمــو التســهيالت االئتمانيــة، والنقديــة، إضافــة لمحفظــة األوراق 
الماليــة خــالل هــذه الفتــرات، كمــا أن تراجــع ســعر صــرف الــدوالر مقابــل الشــيكل51 بنســبة 6.3% مقارنــة مــع الربــع المناظــر 
مــن العــام 2020، انعكــس علــى شــكل زيــادة غيــر حقيقيــة فــي حجــم بنــود األصول/الخصــوم مقومــة بالــدوالر، أمــا مقارنــة مــع 
الربــع الســابق، فســجل ســعر الصــرف ارتفاعــاً طفيفــاً بنســبة 0.8% ليبقــى تأثيــره محــدوداً خــالل الربــع الحالــي، حيــث تشــكل 

عملــة الشــيكل نحــو 40% مــن إجمالــي أصــول المصــارف، و33% مــن إجمالــي الخصــوم.

جدول 4-1: الميزانية المجمعة للمصارف المرخصة في فلسطين 2020-2021 )مليون دوالر(

البيان*   
20202021

الربع 
األول

الربع 
الثاني

الربع 
الثالث

الربع 
الرابع

الربع 
األول

17,709.518,237.118,625.019,886.220,059.9إجمالي األصول
9,249.99,652.49,894.010,078.710,150.6التسهيالت االئتمانية المباشرة

4,565.34,438.84,138.75,509.15,126.9األرصدة لدى سلطة النقد والمصارف
1,365.21,352.91,310.71,368.81,377.2محفظة األوراق المالية واالستثمارات

1,252.01,537.91,981.31,770.92,151.6النقدية والمعادن الثمينة
1,277.21,255.21,300.31,158.61,253.7الموجودات األخرى

17,709.518,237.118,625.019,886.220,059.9إجمالي الخصوم

13,303.813,814.114,061.915,138.315,182.4ودائع الجمهور )ودائع غير مصرفية( **
1,991.61,984.71,959.11,967.42,016.7حقوق الملكية

أرصــدة ســلطة النقــد والمصــارف )ودائــع 
مصرفيــة(

1,165.11,168.81,209.31,349.51,337.7

426.9414.0499.3488.6564.6المطلوبات األخرى
822.2855.5895.4942.5958.6المخصصات واإلهالك

* البنود في الجدول هي باإلجمالي )تشمل المخصصات(.
** الودائع غير المصرفية تشمل ودائع القطاع الخاص وودائع القطاع العام.

التسهيالت االئتمانية

ــع الســابق، لتســجل  ــع الرب ــة م ــام 2021 بنســبة 0.7% مقارن ــن الع ــع األول م ــة الرب ــة نهاي ــة التســهيالت االئتماني ارتفعــت قيم
10.1 مليــار دوالر، وجــاء هــذا التحســن مدفوعــاً بزيــادة التســهيالت الممنوحــة للقطــاع الخــاص بنســبة 1.7% لتســجل نحــو 8.0 
مليــار دوالر، مقابــل تراجــع فــي التســهيالت الممنوحــة للقطــاع العــام بنحــو 2.9%، لتبلــغ نحــو 2.1 مليــار دوالر، ولتبلــغ نســبة 
التســهيالت االئتمانيــة حوالــي 70% مــن ودائــع الجمهــور، و59.9% مــن الناتــج المحلــي باألســعار الجاريــة.  وفــي الســياق ذاتــه، 

ســيطرت الضفــة الغربيــة علــى معظــم هــذه التســهيالت بحصــة بلغــت نحــو 91.6%، مقارنــة بنحــو 8.4% لقطــاع غــزة.

مصدر البيانات في هذا القسم: سلطة النقد الفلسطينية، حزيران 2021، الميزانية المجمعة للمصارف، قائمة األرباح والخسائر، وقاعدة بيانات سلطة النقد.  50
بلــغ المتوســط الربعــي )نهايــة الفتــرة( لســعر صــرف الــدوالر مقابــل الشــيكل 3.334 شــيكل/دوالر فــي الربــع األول مــن العــام 2021 مقارنــة مــع 3.306 شــيكل/دوالر   51

فــي الربــع الســابق و3.558 شــيكل/دوالر فــي الربــع المناظــر.



35

ــى  ــروض عل ــتحوذت الق ــابقة، فاس ــاع الس ــن األرب ــة ع ــرات طفيف ــام بتغي ــا الع ــى هيكله ــا عل ــب نوعه ــهيالت بحس ــت التس ــا حافظ كم
83.2% مــن إجمالــي التســهيالت، فــي حيــن شــكلت حصــة الجــاري مديــن 15.5%، وبقيــت حصــة اإلجــارة المنتهيــة بالتمليــك مســتقرة 
عنــد حوالــي 1.6% )انظــر شــكل 4-1(.  وعلــى صعيــد العملــة، تشــير البيانــات إلــى تنامــي ســيطرة عملــة الشــيكل علــى حصــة أكبــر 

مــن إجمالــي التســهيالت، وبنســبة 47.9%، مقارنــة بنحــو 37.9% حصــة الــدوالر، ونحــو 12.7% حصــة الدينــار األردنــي.

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

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

2021 2020 البيان
الربع 
األول

الربع 
الرابع

الربع 
الثالث

الربع 
الثاني

الربع 
األول

2,141.7 2,205.4 2,041.8 1,742.4 1,577.2 القطاع العام
1,808.2 1,801.9 1,786.1 1,740.4 1,707.2 العقارات واإلنشاءات
467.7 443.6 490.5 487.3 485.1 التعدين والصناعة
1,711.0 1,523.0 1,479.7 1,486.2 1,539.9 التجارة
1,068.5 1,125.2 1,173.7 1,227.2 1,067.1 الخدمات
392.0 405.3 442.5 374.2 362.6 تمويل شراء السيارات

1,349.0 1,415.0 1,426.5 1,501.8 1,347.8 تمويل السلع االستهالكية
1,212.5 1,159.3 1,053.2 1,092.8 1,163.0 أخرى في القطاع الخاص*

10,150.6 10,078.7 9,894.0 9,652.3 9,249.9 المجموع
ــي،  ــر األراض ــة: تطوي ــات التالي ــن القطاع ــكل م ــة ل ــهيالت الممنوح ــمل التس ــاص تش ــاع الخ ــي القط ــرى ف * أخ
والزراعــة، والثــروة الحيوانيــة، وقطــاع الســياحة والفنــادق والمطاعــم، وقطــاع النقــل والمواصــالت، إضافــة إلــى 

ــى أّيٍ مــن هــذه القطاعــات. ــة عل ــر المصنف ــل االســتثمار باألســهم، والتســهيالت األخــرى غي تموي

وقــد شــهد الربــع األول مــن العــام 2021 ارتفــاع حصــة القطــاع الخــاص مــن إجمالــي المحفظــة االئتمانيــة لتصــل نحــو %78.9 
مقارنــة بــــــــ 78.1% فــي الربــع الرابــع مــن العــام 2020، مقابــل تراجــع فــي حصــة القطــاع العــام مــن 21.9% إلــى %21.1  
مــن إجمالــي التســهيالت خــالل الفتــرة ذاتهــا.  أمــا علــى المســتوى القطاعــي، فارتفعــت التســهيالت الممنوحــة للقطاعــات اإلنتاجيــة 
مثــل قطــاع العقــارات واإلنشــاءات بنســبة 0.4%، وقطــاع التعديــن والصناعــة بنســبة 5.4%، لكنهــا تراجعــت فــي قطــاع الزراعــة 
والثــروة الحيوانيــة وبنســبة 5.8%، كمــا تراجعــت فــي معظــم القطاعــات الخدميــة، باســتثناء ارتفاعهــا فــي قطــاع التجــارة، وفــي 

قطــاع التمويــل باألســهم، إضافــة إلــى ارتفاعهــا فــي قطــاع الســياحة )انظــر جــدول 4-2 فــي الصفحــة الســابقة(.
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القروض المتعثرة

بقــي مســتوى القــروض المتعثــرة لــدى القطــاع المصرفــي نهايــة الربــع األول مــن العــام 2021 مســتقراً كمــا هــو فــي الربــع الســابق بنمــو 
هامشــي بلــغ 0.1% لتبلــغ نحــو 427.5 مليــون دوالر، أو مــا يعــادل 4.2% مــن إجمالــي التســهيالت )انظــر الشــكل 4-2(.  وقــد بقيــت 
نســبة التعثــر بحســب القطاعــات االقتصاديــة، مســتقرة كمــا هــي فــي الربــع الســابق وبتغيــرات طفيفــة، فبلغــت فــي قطــاع التجــارة %7.1، 
وفــي قطــاع تمويــل الســلع االســتهالكية 5.6%، وفــي قطــاع العقــارات واإلنشــاءات 4.3%، وفــي قطــاع الصناعــة 5.9%، والخدمــات 

4.0%، فــي حيــن ســجلت هــذه النســبة نحــو 2.3% فــي قطــاع تمويــل الســيارات نظــراً لمحدوديــة المخاطــر فــي هــذا القطــاع.

شكل 4-2: اتجاهات القروض المتعثرة

شكل 4-3: هيكل القروض المتعثرة )مليون دوالر(
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أمــا بخصــوص تــوزع القــروض المتعثــرة بحســب فتــرة التعثــر )هيــكل القــروض المتعثــرة(،52 فقــد أظهــرت البيانــات أن النســبة 
األعلــى مــن القــروض المتعثــرة )أكثــر مــن ثالثــة أربــاع القــروض المتعثــرة( لــدى القطــاع المصرفــي مصنفــة كخســائر، فــي حيــن 
شــكلت القــروض المشــكوك فــي تحصيلهــا 14.4% مــن إجمالــي القــروض المتعثــرة، أمــا القــروض دون النموذجيــة فشــكلت نحــو 

13.1% )انظــر الشــكل 4-3 فــي الصفحــة الســابقة(.

األرصدة لدى سلطة النقد والمصارف

تراجعــت أرصــدة ســلطة النقــد والمصــارف خــالل الربــع األول مــن العــام 2021 بشــكل ملحــوظ، وبنســبة 6.9% مقارنــة بالربــع 
الســابق، لتبلــغ حوالــي 5.1 مليــار دوالر )انظــر الشــكل 4-4(.  ويعــزى هــذا التراجــع إلــى انخفــاض األرصــدة المحتفــظ بهــا لــدى 
المصــارف خــارج فلســطين )المكــون األكبــر واألهــم بنســبة 57% مــن إجمالــي أرصــدة ســلطة النقــد والمصــارف( بنحــو %10.8 
ــي 45.1% مــن هــذه األرصــدة هــي  ــى 2,920.3 مليــون دوالر.  والجديــر بالذكــر أن حوال ــع الســابق، لتصــل إل ــة بالرب مقارن
بعملــة الدينــار األردنــي، و37.1%  منهــا بعملــة الــدوالر، و9.6% منهــا بعملــة الشــيكل، فــي حيــن شــكلت العمــالت األخــرى نحــو 
8.4%.  كمــا يشــير تحليــل البيانــات لتراجــع األرصــدة البينيــة للمصــارف فــي فلســطين بنســبة 2.0% مقارنــة مــع الربــع الســابق، 
لتصــل إلــى حوالــي 404.3 مليــون دوالر، جــاء نصفهــا تقريبــاً )مــا نســبته 53%( بعملــة الشــيكل، وشــكلت حســابات المراســلة 
46% منهــا، فــي حيــن شــكلت الودائــع األخــرى 54% مــن إجمالــي األرصــدة بيــن المصــارف.  إضافــة إلــى ذلــك، تراجعــت 
أرصــدة المصــارف المحتفــظ بهــا لــدى ســلطة النقــد بنســبة 1.1% فــي الفتــرة ذاتهــا، لتصــل إلــى 1,802.3 مليــون دوالر، تشــكل 

االحتياطيــات اإللزاميــة حوالــي 75% منهــا.

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

النقدية والمعادن الثمينة

تشــير بيانــات الميزانيــة المجمعــة للمصــارف إلــى ارتفــاع بنــد النقديــة والمعــادن الثمينــة بشــكل ملحــوظ، وبنســبة 21.5%، مقارنــة 
مــع الربــع الســابق، وبنســبة 71.9% مقارنــة مــع الربــع المناظــر مــن العــام 2020، لتبلــغ 2.1 مليــار دوالر.  ويعــزى هــذا االرتفاع، 
بدرجــة أساســية، إلــى تراجــع هــذا البنــد بدايــة جائحــة كورونــا فــي آذار مــن العــام 2020 نتيجــة الرتفــاع ســحوبات العمــالء النقديــة 
تخوفــاً مــن آثــار الجائحــة، ثــم بــدأت بعــد ذلــك خــالل األربــاع الالحقــة بالعــودة إلــى مســتوياتها الطبيعــة.  كمــا أن ترحيــل فائــض 
الشــيكل إلــى إســرائيل بنســب أقــل مــن الفتــرات الســابقة، قــد ســاهم فــي زيــادة هــذا البنــد.  يضــاف إلــى ذلــك، تراجــع ســعر صــرف 
الــدوالر مقابــل الشــيكل الــذي أثــر، بشــكل واضــح، فــي زيــادة هــذا البنــد مقومــاً بالــدوالر، إذ إن حوالــي 71% منــه بعملــة الشــيكل.

52  تصنــف القــروض بحســب فتــرات التعثــر حســب تعليمــات ســلطة النقــد إلــى: )1( التســهيالت دون النموذجيــة وهــي التســهيالت التــي فــات علــى موعــد ســدادها مــدة 91 
إلــى 180 يومــاً.  )2( التســهيالت المشــكوك فــي تحصيلهــا وهــي تلــك التــي فــات علــى موعــد تســديدها مــدة 181 إلــى 360 يومــاً.  )3( الخســائر وهــي تلــك التســهيالت 

التــي فــات علــى موعــد ســدادها 360 يومــاً فأكثــر.
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الودائع

ارتفــع إجمالــي الودائــع )المصرفيــة وغيــر المصرفيــة( فــي الربــع األول مــن العــام 2021 بشــكل طفيــف، مقارنــة بالربــع الســابق 
ــغ مــا  ــع المناظــر مــن العــام 2020، لتبل ــة بالرب ــل ارتفاعهــا بشــكل ملحــوظ، وبنحــو 14.2% مقارن )مــا نســبته 0.2%(، مقاب

يقــارب 16.5 مليــار دوالر، ُمَشــِكلةً نحــو 82% مــن إجمالــي المطلوبــات.

ــف                ــكل طفي ــةً بش ــع، مرتفع ــذا الرب ــالل ه ــع خ ــي الودائ ــن إجمال ــى 92% م ــتحوذت عل ــور اس ــع الجمه ــره أن ودائ ــر ذك الجدي
) 0.3%( نتيجــة لنمــو ودائــع القطــاع العــام بشــكل رئيســي، وبنســبة 8.9% مقارنــة بالربــع الســابق لتبلــغ 506.7 مليــون دوالر، 
فــي حيــن بقيــت ودائــع القطــاع الخــاص مســتقرة عنــد 14.7 مليــار دوالر مشــكلةً الغالبيــة العظمــى مــن ودائــع الجمهــور، وبنســبة 
96.7% ويشــير تحليــل البيانــات إلــى اســتحواذ الودائــع الجاريــة علــى 37.2% مــن إجمالــي ودائــع الجمهــور، فيمــا بلغــت حصــة 
الودائــع االّدخاريــة واآلجلــة نحــو 33.1% و29.7% علــى الترتيــب.  وبحســب عملــة اإليــداع، بقــي التوزيــع مقــارب لمســتوياته 
التاريخيــة دون تغيــرات جوهريــة عــن مســتوياته العامــة، إذ شــكلت الودائــع بالــدوالر 39.9%، و35.2% للشــيكل، و%22.5 
للدينــار، ونحــو 2.5% للعمــالت األخــرى.  وأدى هــذا النمــو المتواضــع فــي الودائــع خــالل الربــع الحالــي، إلــى تراجــع نســبتها مــن 
الناتــج المحلــي، لتصــل إلــى 89.6%، مقارنــة بنحــو 97.3% فــي الربــع الســابق، و78.1% مقارنــة بالربــع المناظــر 2020.

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

أرباح المصارف

ــع الســابق،  ــة مــع الرب ــة العــام 2021، فســجل نمــواً بأكثــر مــن الضعــف مقارن عــاد صافــي دخــل المصــارف للتعافــي مــع بداي
كمــا ســجل ارتفاعــاً بنســبة 42.0% مقارنــة بالربــع المناظــر مــن العــام 2020، ليبلــغ 55.3 مليــون دوالر، مقارنــة بنحــو 22.0 
مليــون دوالر فــي الربــع الســابق، و39.0 مليــون دوالر فــي الربــع المناظــر.  ويعــزى هــذا االرتفــاع بدرجــة أساســية إلــى تراجــع 
النفقــات بنحــو 19.6% لتســجل 128.1 مليــون دوالر، عــززه أيضــاً نمــو اإليــرادات بنســبة بنحــو 1.1% مدفوعــةً بشــكل رئيــس 
بنمــو الدخــل مــن غيــر الفوائــد، لتســجل إجمالــي اإليــرادات 183.4 مليــون دوالر نهايــة الربــع األول مــن العــام 2021 )انظــر 
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جدول 4-3: مصادر اإليرادات واإلنفاق للمصارف المرخصة )مليون دوالر(

2021 2020 البند
الربع 
األول

الربع 
الرابع

الربع 
الثالث

الربع 
الثاني

الربع األول

183.4 181.4 170.8 165.2 179.8 اإليرادات

132.1 137.6 132.3 120.2 128.8 الدخل من الفوائد
51.3 43.8 38.5 45.0 51.0 الدخل من غير الفوائد
25.9 23.0 27.2 26.1 30.7 - العموالت

6.0 3.2 -2.2 6.7 3.6 - أرباح وخسائر األدوات المالية

19.4 17.6 13.6 12.2 16.7 - اإليرادات األخرى

128.1 159.4 140.2 156.2 140.8 النفقات
109.2 113.4 104.1 112.5 114.1 نفقات غير الفوائد

6.1 27.3 27.1 30.9 16.7 المخصصات
12.8 18.7 9.0 12.8 10.0 الضرائب
55.3 22.0 30.65 9.0 39.0 صافي الدخل

متوسط أسعار الفائدة على اإليداع واإلقراض

ترتبــط معــدالت الفائــدة علــى اإلقــراض واإليــداع علــى العمــالت المتداولــة فــي الســوق الفلســطيني، بمعدالتهــا الســارية فــي الــدول 
المصــدرة لهــذه العمــالت، إضافــة إلــى المنافســة بيــن المصــارف ودرجــة المخاطــر المرتبطــة بالســوق الفلســطيني.  ويشــير تحليــل 
البيانــات للربــع األول مــن العــام 2021 إلــى تراجــع متوســط أســعار الفائــدة علــى اإلقــراض بعملتــي الدينــار األردنــي والشــيكل، 
ــى  ــدة عل ــة الربــع األول مــن العــام 2021، فــي حيــن تصاعــد متوســط الفائ ــغ نحــو 6.46% و6.66% علــى الترتيــب نهاي لتبل

القــروض بالــدوالر األمريكــي ليســجل 5.59% مقارنــة مــع 5.34% فــي الربــع الســابق )انظــر الجــدول 4-4(.

جدول 4-4: متوسط الفوائد الدائنة والمدينة بالعمالت المختلفة

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

ر1 2021 ر4 2020 ر1 2021 ر4 2020 ر1 2021 ر4 2020

3.35 3.03 5.59 5.34 2.24 2.31 الدوالر
4.12 4.49 6.46 6.78 2.34 2.29 الدينار
4.40 4.46 6.66 6.82 2.26 2.36 الشيكل

وفــي الجانــب اآلخــر، ســجل متوســط أســعار الفائــدة علــى الودائــع ميــالً للهبــوط أيضــاً، لتســجل 2.24% للودائــع بالــدوالر مقارنــة 
بنحــو 2.31% فــي الربــع الســابق، و2.26% للشــيكل مقارنــة بـــ 2.36%، فــي حيــن بلغــت معــدالت الفائــدة علــى اإليــداع بعملــة 
الدينــار صعــوداً لتســجل 2.34% مقارنــة مــع 2.29% فــي الربــع الســابق.  وقــد تمخــض عــن هــذه التغيــرات تراجــع فــي هامــش 
ــة  ــى عمل ــاع الهامــش عل ــل ارتف ــى الترتيــب، مقاب ــغ 4.12 نقطــة، و4.40 نقطــة، عل ــار والشــيكل لتبل ــي الدين ــى عملت ــدة عل الفائ

الــدوالر لتســجل 3.03 نقطــة.

حركة تداول الشيكات

تراجعــت قيمــة الشــيكات المتداولــة فــي فلســطين خــالل الربــع األول مــن العــام 2021 بنســبة 3.3% مقارنــة بالربــع الســابق، لتبلــغ 
4.7 مليــار دوالر )انظــر الشــكل 4-6(، فــي حيــن ســجلت قيمــة الشــيكات المعــادة صعــوداً بنســبة 2.7% لتبلــغ 405.8 مليــون دوالر 
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ــة  ــة فــي الضف ــي تمــت مــن خــالل غــرف المقاصــة الوطني ــات قيمــة الشــيكات الت ــة ذاتهــا.  وتشــمل هــذه البيان ــرة المقارن خــالل فت
الغربيــة وقطــاع غــزة، والشــيكات المتداولــة بيــن المصــرف وفروعــه إضافــة إلــى الشــيكات المتداولــة مــع المصــارف اإلســرائيلية.

شكل 4-6: حركة تداول الشيكات )مليون دوالر(

وتشــير بيانــات الشــيكات المقدمــة للتقــاص والمعــادة بيــن المصــارف العاملــة فــي فلســطين مــن خــالل المقاصــة اإللكترونيــة، إلــى 
تراجــع قيمــة الشــيكات المقدمــة للتقــاص فــي الربــع األول مــن العــام 2021 بنســبة 3.7% مقارنــة بالربــع الســابق، لتصــل نحــو 
ــع المناظــر، علمــاً أن عــدد هــذه الشــيكات تراجــع أيضــاً  ــة بالرب ــار دوالر، فيمــا تصاعــدت قيمتهــا بنحــو 6.4% مقارن 2.7 ملي
ــى إجــراءات  ــة إل ــى عــودة الحكوم ــذا إل ــزى ه ــيكاً.  ويع ــي 1,250,269 ش ــغ حوال ــابق ليبل ــع الس ــة بالرب بنســبة 6.8% مقارن

اإلغــالق نتيجــة للموجــة الثالثــة مــن فيــروس كورونــا فــي شــهر آذار مــن العــام 2021.

شكل 4-7: نسبة قيمة الشيكات المعادة إلى المقدمة للتقاص حسب العملة

انعكــس ذلــك، أيضــاً، علــى الشــيكات المعــادة )المرتجعــة(، حيــث ارتفعــت قيمتهــا بنســبة 7.5% مقارنــة بالربــع الســابق، لتســجل 
ــى  ــام 2020.  وأدت هــذه التطــورات إل ــرة نفســها مــن الع ــة بالفت ــا تصاعــدت بنحــو 15.9% مقارن ــون دوالر، كم 332.5 ملي
ارتفــاع قيمــة الشــيكات المعــادة كنســبة مــن إجمالــي قيمــة الشــيكات المقّدمــة للتقــاص بيــن المصــارف العاملــة فــي فلســطين بالعمالت 
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ــة بنحــو 10.8% فــي الربــع الســابق، ونحــو 11.1% فــي  ــغ 12.1% خــالل الربــع األول مــن العــام 2021، مقارن كافــة، لتبل
ــة  ــذه النســبة للشــيكات بعمل ــث تصاعــدت ه ــابقة(، حي ــي الصفحــة الس ــام 2020 )انظــر الشــكل 4-7 ف ــن الع ــة م ــرة المماثل الفت
الشــيكل بدرجــة أساســية مــن 11.3% فــي الربــع األخيــر 2020، إلــى 13.0% فــي الربــع األول مــن العــام 2021، فــي حيــن 
تراجعــت للشــيكات بعمــالت الدينــار والــدوالر واليــورو لتشــكل 9.7%، و8.2%، و5.6% علــى الترتيــب، خــالل الفتــرة ذاتهــا.

وفــي الســياق ذاتــه، وفــي إطــار ســعي ســلطة النقــد الفلســطينية المســتمر لتطويــر البنيــة التحتيــة للنظــام المصرفــي، مــن خــالل 
ــران 2020 عــن تشــغيل نظــام  ــد فــي حزي ــة، أعلنــت ســلطة النق ــد مــن األنظمــة والبرامــج والخدمــات المصرفي اســتحداث العدي
المقاصــة اإللكترونيــة، الــذي يتــم فيــه تبــادل صــور الشــيكات ومعلوماتهــا إلكترونيــاً، كبديــل عــن تبــادل أصــل الشــيكات الورقيــة 
ألغــراض تنفيــذ عمليــة التقــاص مــا بيــن المصــارف العاملــة فــي فلســطين.  كمــا يــؤدي هــذا النظــام إلــى تعزيــز الثقــة فــي الشــيك 
كأداة وفــاء، وزيــادة ســرعة دوران األمــوال فــي االقتصــاد، مــن خــالل تقليــل وخفــض فتــرة األمــوال العائمــة.  وأصــدرت ســلطة 

النقــد تعليماتهــا رقــم )2021/1( بشــأن تنظيــم عمليــة تقــاص الشــيكات إلكترونيــاً بيــن المصــارف فــي نظــام المقاصــة.

شركات اإلقراض المتخصصة

تراجــع إجمالــي موجــودات قطــاع اإلقــراض المتخصــص53 نهايــة الربــع األول مــن العــام 2021 بنســبة 1.1% مقارنــة بالربــع 
الســابق، فــي حيــن ســجل إجمالــي موجــودات هــذه الشــركات نمــواً مقارنــة بقيمتهــا قبــل عــام بنســبة 1.8%، لتبلــغ 331.6 مليــون 
ــراض المتخصصــة بنســبة %1.0  ــة المقدمــة مــن خــالل شــركات اإلق ــع تراجــع المحفظــة االئتماني ــد شــهد هــذا الرب دوالر.  وق
ــة  ــة الغربي ــي الضف ــت ف ــث تراجع ــدول 4-5(، حي ــر الج ــون دوالر )انظ ــي 247.3 ملي ــجل حوال ــابق لتس ــع الس ــة بالرب مقارن
ــغ 210.0 مالييــن دوالر، وفــي قطــاع غــزة بنســبة 3.9% لتســجل 37.3 مليــون دوالر.  كمــا تراجــع عــدد  بنحــو 0.5% لتبل

ــاً. ــى 65,790 مقترضــاً، منهــم 65% ذكــوراً، و35% إناث ــن إل المقترضي

وعلــى صعيــد توزيــع المحفظــة القائمــة حســب القطاعــات االقتصاديــة، فقــد ســيطر القطــاع العقــاري علــى الحصــة األكبــر بنســبة 
32.7% وبقيمــة 80.9 مليــون دوالر، ثــم القطــاع التجــاري بنحــو 29.7% وبقيمــة 73.4 مليــون دوالر، تــاله قطــاع الخدمــات 
العامــة بحوالــي 11.7% وبقيمــة 28.9 مليــون دوالر، ثــم القطــاع الزراعــي بنســبة 11.6% وبقيمــة 28.6 مليــون دوالر، فيمــا 
تســيطر قــروض القطــاع االســتهالكي والقطــاع الصناعــي وقطــاع الســياحة علــى النســبة المتبقيــة ) 14.4%( مــن إجمالــي محفظــة 

شــركات اإلقــراض المتخصصــة.

جدول 4-5: بيانات شركات اإلقراض المتخصصة

البند
20202021

الربع األولالربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

259.4265.2259.7249.8247.3إجمالي محفظة القروض )مليون دوالر(

214.4220.2216.7211.0210.0الضفة الغربية	 
45.045.043.038.837.3قطاع غزة	 

74,06573,85372,36068,02765,790عدد المقترضين النشطين
100100979696عدد الفروع والمكاتب

900852846849845عدد الموظفين

كمــا تشــير البيانــات إلــى تراجــع قيمــة المحفظــة الخطــرة )المحفظــة غيــر المنتظمــة( لهــذه المؤسســات خــالل الربــع األول مــن 
العــام 2021 بنســبة 10.7% لتســجل 28.7 مليــون دوالر، 80.2% منهــا فــي الضفــة الغربيــة، و19.8% فــي قطــاع غــزة، كمــا 

غطــت المخصصــات نســبة جيــدة مــن هــذه المحفظــة نحــو 91% مقارنــة مــع 81% فــي الربــع الســابق.

53  بلغ عدد مؤسسات اإلقراض المتخصصة المرخصة من سلطة النقد الفلسطينية 8 مؤسسات.
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2-4 القطاع المالي غير المصرفي

قطاع األوراق المالية

أُغلــق مؤشــر القــدس عنــد حاجــز 466.2 نقطــة مــع نهايــة الربــع األول مــن العــام 2021، وهــذا يمثــل انخفاضــاً بنســبة 1% عــن 
إغالقــه نهايــة الربــع الســابق )الربــع الرابــع، 2020(، و7% عــن إغالقــه نهايــة الربــع المناظــر )الربــع األول، 2020(.  مــن 
جهــة أخــرى، لــم تشــهد القيمــة الســوقية نمــواً ملحوظــاً مــع نهايــة الربــع األول مــن العــام 2021 مقارنــةً مــع نهايــة الربــع الســابق، 
فيمــا يالحــظ انخفاضهــا بنســبة 4% مقارنــةً مــع نهايــة الربــع المناظــر، لتصــل إلــى 3.5 مليــار دوالر.  وتعــادل القيمــة الســوقية 
ألســهم الشــركات المدرجــة فــي بورصــة فلســطين مــا نســبته 22% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي باألســعار الجاريــة )انخفــاض 

بمقــدار نقطــة مئويــة واحــدة عــن نســبتها فــي الربــع المناظــر 2020، انظــر الجــدول 6-4(.

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

البيان
الربع األول 

2020
الربع الرابع 

2020
الربع األول 2021

15.224.622.8عدد األسهم المتداولة )مليون سهم(

31.955.449.0قيمة األسهم المتداولة )مليون دوالر(

3,598.73,446.93,451.3القيمة السوقية )مليون دوالر(

4,8405,5975,455عدد الصفقات

546461عدد جلسات التداول

القيمة السوقية كنسبة من الناتج 
المحلي اإلجمالي )باألسعار الجارية(*

%23.1%22.2%22.2

* تم استخدام الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية للعام 2020، ألن القيمة السوقية لألسهم المتداولة هي باألسعار الجارية.

شــهد إجمالــي أحجــام وقيــم التــداول نهايــة الربــع األول مــن العــام 2021 انخفاضــاً قــدره 7%، و12%، علــى التوالــي، مقارنــةً 
مــع نهايــة الربــع الســابق، بينمــا شــهدت أحجــام وقيــم التــداول ارتفاعــاً ملحوظــاً بنســبة 50%، و54%، علــى التوالــي، مقارنــةً مــع 
نهايــة الربــع المناظــر.  ويقــود هــذا االرتفــاع كلٌّ مــن قطاعــي التأميــن والخدمــات )انظــر الجــدول 4-6(.  ويعــزى االنخفــاض فــي 
أنشــطة التــداول فــي نهايــة الربــع األول مــن العــام 2021 مقارنــة مــع الربــع الســابق، إلــى الوضــع االقتصــادي والتوترات السياســية 
التــي شــهدتها فلســطين، هــذا بالتزامــن مــع انخفــاض أســعار أســهم بعــض الشــركات المدرجــة.  أمــا االرتفــاع الملحــوظ نهايــة الربــع 
األول مــن العــام 2021 مقارنــةً مــع الربــع المناظــر، فيعــود إلــى االرتــداد عــن االنخفــاض الملحــوظ فــي أنشــطة البورصــة التــي 
ــداول فــي بورصــة فلســطين  ــق الت ــن األول والثانــي، وكان مــن أبــرز أســبابه تعلي ــداً الربعي ــاع العــام 2020، وتحدي شــهدتها أرب
ــادة عــدم اليقيــن وتراجــع االســتثمار، إضافــة إلــى  ــا )مــن تاريــخ 2020/3/23 لغايــة 2020/5/3(، وزي بســبب جائحــة كورون
أنــه، تاريخيــاً، يشــهد الربــع األول تعزيــزاً فــي المراكــز االســتثمارية تزامنــاً مــع اجتماعــات الهيئــات العامــة للشــركات المدرجــة 

فــي الربــع األول مــن كل عــام، واتخــاذ قــرارات توزيعــات األربــاح.

يوضــح الشــكل 4-8 صفــة المتعامليــن فــي البورصــة تبعــاً لحصصهــم النســبية مــن القيمــة الســوقية للتعامــالت نهايــة الربــع األول 
2021.  ويتّضــح أن حصــة الشــركات بلغــت 42%، فــي حيــن بلغــت حصــة األفــراد حوالــي %26.
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شكل 4-8: توزيع القيمة السوقية ألسهم البورصة وفقاً لصفة المتعامل
 كما هي في نهاية الربع األول 2021 )مليون دوالر(

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

ــة الربــع األول مــن العــام  ــغ إجمالــي عــدد المســاهمين فــي الشــركات المدرجــة فــي بورصــة فلســطين 63,970 مســاهماً نهاي بل
2021، حوالــي 84% منهــم فــي الضفــة الغربيــة و16% فــي قطــاع غــزة.  هــذا، وتعــد مشــاركة الذكــور أكبــر مــن اإلنــاث فــي 

قطــاع األوراق الماليــة فــي كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.

قطاع التأجير التمويلي

تعمــل فــي فلســطين 9 شــركات تأجيــر تمويلــي مرخصــة مــن قبــل هيئــة ســوق رأس المــال فــي نهايــة الربــع األول مــن العــام 2021.  
وبلغــت قيمــة إجمالــي اســتثمار عقــود التأجيــر التمويلــي المســجلة لــدى الهيئــة حوالــي 22 مليــون دوالر بواقــع 387 عقــداً، مــا يمثــل 
انخفاضــاً فــي قيمــة العقــود بنســبة 10% وارتفاعــاً فــي عددهــا بنســبة 5%، وذلــك مقارنــةً مــع نهايــة الربــع الســابق، وبالمقارنــة مــع 

الربــع المناظــر يالحــظ ارتفــاع قيمــة العقــود بنســبة 16% وانخفــاض فــي عددهــا بنســبة 16% )انظــر الجــدول 7-4(.

جدول 4-7: إجمالي قيمة وعدد عقود التأجير التمويلي

الربع، العام
قيمة عقود التأجير التمويلي 

)مليون دوالر(
عدد عقود التأجير 

التمويلي

19.0458الربع األول، 2020

24.5369الربع الرابع، 2020

22.0387الربع األول، 2021

مــع نهايــة الربــع األول مــن العــام 2021، مــا زال هنــاك تركيــز عــاٍل فــي عــدد عقــود التأجيــر التمويلــي فــي مدينــة رام هللا بنســبة   
38%، تليهــا مدينتــا نابلــس وجنيــن بنســبة 16% و11% علــى التوالــي.  ومــن المالحــظ أّن هنــاك اســتقراراً فــي توزيــع هــذه النســب 

بيــن المــدن علــى مــدار الســنوات الســابقة، نتيجــة عوامــل تتعلــق بهيكليــة االقتصــاد، وتركــز األعمــال فــي بعــض المحافظــات.

مــا زالــت المركبــات )لالســتخدام الشــخصي( تســتحوذ علــى الحصــة األكبــر ) 48%( مــن محفظــة التأجيــر التمويلــي نهايــة الربــع 
األول مــن العــام 2021.  ويعــود الســبب فــي ذلــك إلــى ســهولة تســجيل ملكيــة المركبــات فــي دوائــر الســير، وتدنــي مخاطرهــا مــن 
حيــث وجــود ســوق ثانويــة وإعــادة حيازتهــا.  أمــا الشــاحنات والمركبــات الثقيلــة والمركبــات لألغــراض التجاريــة، فاســتحوذت علــى 
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مــا نســبته 43%.  وفيمــا يخــص المــال المنقــول )المعــدات وخطــوط اإلنتــاج وغيرهــا، بمــا ال يشــمل المركبــات( فبلغــت نســبته %10 
)انظــر الشــكل 4-9(، مــع العلــم بأنــه ابتــداًء مــن الربــع الرابــع مــن العــام 2020، تمــت إعــادة تصنيــف األصــول المؤجــرة فــي الســجل 
لــدى الهيئــة، بحيــث تمــت إضافــة المركبــات التــي تســتخدم ألغــراض تجاريــة ضمــن المركبــات التجاريــة علــى الرغــم مــن ترخيصهــا 
كمركبــة خصوصيــة، بينمــا ســابقاً كان يتــم تصنيفهــا )فــي ســجل الهيئــة( حســب ترخيصهــا فــي دوائــر الســير؛ أي مركبــات خصوصيــة.

شكل 4-9: التوزيع الجغرافي لعقود التأجير التمويلي المسجلة حسب العدد في نهاية الربع األول، 2021

قطاع التأمين

بلــغ عــدد شــركات التأميــن المرخصــة مــن قبــل الهيئــة عشــر شــركات مــع نهايــة الربــع األول مــن العــام 2021.  كمــا بلــغ إجمالــي 
ــي  ــغ صاف ــون دوالر، وبل ــي 93 ملي ــام 2021 حوال ــن الع ــع األول م ــة الرب ــة( نهاي ــن المكتتب ــاط التأمي ــة )أقس ــة التأميني المحفظ
ــا  ــون دوالر، أم ــي 45 ملي ــدة للقطــاع حوال ــي التعويضــات المتكب ــغ صاف ــا بل ــون دوالر، فيم ــي 72 ملي األقســاط المكتســبة حوال
إجمالــي اســتثمارات شــركات التأميــن، فبلــغ حوالــي 215 مليــون دوالر تتصدرهــا االســتثمارات العقاريــة، بمــا نســبته 41% مــن 
إجمالــي االســتثمارات )انظــر الجــدول 4-8(.  وتجــدر اإلشــارة الــى أن البيانــات الماليــة المتعلقــة بالربــع األول مــن العــام 2021 

ال تشــمل بيانــات شــركة المجموعــة األهليــة للتأميــن.54

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

الربع األول 2021**الربع الرابع 2020*الربع األول 2020البيان

83.972.093.3إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

243.2266.3215.4إجمالي استثمارات شركات التأمين

)45.0()35.2()43.0(صافي التعويضات المتكبدة في قطاع التأمين

77.4%93.3%84.8%صافي األقساط المكتسبة/إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

62.4%52.3%60.4%صافي التعويضات المتكبدة/صافي األقساط المكتسبة
* البيانات المالية المتعلقة بشركة المجموعة األهلية للتأمين أولية.

** اإلحصائيات ال تشمل البيانات المالية المتعلقة بشركة المجموعة األهلية للتأمين.
مالحظة: األرقام ما بين قوسين سالبة.

54  تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه لــم يتــم إجــراء مقارنــة ربعيــة بخصــوص المؤشــرات الماليــة لقطــاع التأميــن مــع الربعيــن الســابق والمناظــر، وذلــك لعــدم تجانــس البيانــات، 
حيــث إن البيانــات المتعلقــة بالربــع األول مــن العــام 2021 ال تشــمل البيانــات الماليــة المتعلقــة بشــركة المجموعــة األهليــة للتأميــن.
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5-التنمية االجتماعية

تأثير جائحة كورونا على الرعاية الصحية كأحد مكونات الفقر المتعدد األبعاد

وضعــت جائحــة كورونــا أنظمــة الــدول الصحيــة، وبخاصــة فــي الــدول الناميــة، فــي اختبــار حقيقــي أظهــر مكامــن الخلــل والهشاشــة فــي 
بنيتهــا، وضعــف اإلمكانيــات والنقــص فــي التمويــل الحكومــي الــالزم لصمودهــا أمــام الكــوارث والظــروف الطارئــة.  فقــد شــهدنا عجــز 
كثيــر مــن األنظمــة الصحيــة علــى تحمــل العــدد الكبيــر مــن حــاالت اإلصابــة الخطــرة بفيــروس كورونــا، وذلــك بســبب النقــص فــي األجهــزة 
الطبيــة، وفــي الكــوادر الطبيــة، واألدويــة الالزمــة للعــالج، مــا تســبب بأعــداد كبيــرة مــن الوفيــات.  ونتيجــة لذلــك، لجــأ الكثيــر مــن الــدول 
إلــى فــرض اإلغالقــات المشــددة والشــاملة مــن أجــل إعطــاء مســاحة للتباعــد االجتماعــي تعمــل علــى تبطــيء انتشــار الفيــروس.55  وكمــا هــو 
متوقــع، كانــت الفئــات الفقيــرة والمهّمشــة مــن أكثــر الفئــات تأثــراً بجائحــة كورونــا علــى مختلــف المســتويات، بمــا فيهــا الصحيــة، حيــث تظهر 
التقاريــر أن هــذه الفئــات كانــت أكثــر عرضــة لإلصابــة والوفــاة خــالل الجائحــة؛ فعلــى ســبيل المثــال، ســلط تقريــر “فيــروس الالمســاواة” 
الضــوء علــى حجــم الالمســاواة فــي الوصــول إلــى الخدمــات الصحيــة فــي العديــد مــن الــدول مثــل الواليــات المتحــدة األمريكيــة التــي كان مــن 
الممكــن أن يبقــى 22 ألــف شــخص مــن الســود وذوي األصــول الالتينيــة فيهــا علــى قيــد الحيــاة، لــو كانــت لهــا قــدرة الوصــول إلــى الخدمــات 
الصحيــة نفســها مقارنــة بالبيــض.  كذلــك األمــر فــي البرازيــل، حيــث كان مــن الممكــن أن يبقــى حوالــي 9,200 مــن المنحدريــن مــن أصــل 

إفريقــي علــى قيــد الحيــاة، لــو كانــت معــدالت الوفيــات لديهــم مماثلــة لمعــدالت وفيــات نظرائهــم مــن البيــض.56

ــان” )2020(،58  ــالف “أم ــة،57 وائت ــة والدولي ــات الرســمية والمؤسســات المحلي ــن الجه ــد م ــر الصــادرة عــن العدي تشــير التقاري
ووزارة الصحــة الفلســطينية )2020(،59 إلــى تأثيــر جائحــة كورونــا علــى قــدرة القطــاع الصحــي فــي فلســطين فــي تقديــم الخدمــات 
ــة  ــوارد العام ــن الم ــر م ــص جــزء كبي ــة، وتخصي ــود الحكومي ــز الجه ــن نتيجــة إلجــراءات الطــوارئ، وتركي األساســية للمواطني
-المحــدودة أصــالً- علــى مواجهــة الجائحــة.  أضــف إلــى ذلــك اإلجــراءات التــي اتخذتهــا وزارة الصحــة الفلســطينية داخــل مرافقهــا 
للحــد مــن االختــالط واالكتظــاظ.  كمــا أثــر ارتفــاع مســتويات الفقــر وفقــدان الدخــل علــى قــدرة عــدد كبيــر مــن األســر للحصــول 

علــى الخدمــات الصحيــة التــي ال توفرهــا المرافــق الصحيــة العامــة.

ســنعمد فــي هــذا القســم الخــاص بالتنميــة االجتماعيــة اســتكمال مــا بدأنــاه فــي العــدد الســابق مــن المراقــب فــي رصــد تأثيــرات جائحــة كورونا 
علــى المؤشــرات المختلفــة المكونــة للفقــر المتعــدد األبعــاد فــي فلســطين، وســنقوم بتســليط الضــوء علــى مؤشــر الصحــة فــي فلســطين خــالل 
الجائحــة، ومــدى تأثيــر ذلــك علــى الفئــات الفقيــرة والمهمشــة.  كمــا ســيتم االعتمــاد علــى التقاريــر الســنوية الصــادرة عــن وزارة الصحــة 

الفلســطينية مــن أجــل مقارنــة مؤشــرات الوصــول لخدمــات الرعايــة الصحيــة فــي فلســطين بيــن األعــوام 2019 و2020.

ــن  ــة، التأمي ــات الصحي ــى الخدم ــة مؤشــرات رئيســية هــي: الوصــول إل ــاد أربع ــدد األبع ــر المتع ــاد الفق يشــمل مؤشــر الصحــة كأحــد أبع
ــن بمــرض  ــر، مصابي ــع أفرادهــا، 30 ســنة وأكث ــرة أو محرومــة إذا كان جمي ــة.  تعــد األســرة فقي ــة، األمــراض المزمن الصحــي، اإلعاق
مزمــن يتــم تشــخيصه مــن قبــل مختــص، أو إذا لــم يتوفــر لــدى رب األســرة أو أّيٍ مــن أفرادهــا تأميــن صحــي، أو إذا كان أحــد أفرادهــا 
يعانــي مــن صعوبــة شــديدة فــي الســمع أو البصــر أو الحركــة أو اســتخدام األيــدي أو التواصــل أو التذكــر أو التركيــز، أو فــي حــال كانــت 
أقــرب مستشــفى أو عيــادة تبعــد عــن مــكان ســكن األســرة مســافة تزيــد علــى 5 كــم.  لهــذه المؤشــرات األربعــة، ثقــال متســاوية فــي تكويــن 

مؤشــر الصحــة الــذي يشــكل 13.3% مــن مؤشــر الفقــر الكلــي متعــدد األبعــاد.60

55 Jensen, L., and Molina, G.G. )2020(. COVID19 and health system vulnerabilities in the poorest developing countries, UNDP Glob-
al Policy Network Brief – HEALTH. https://www.undp.org/publications/covid-19-and-health-system-vulnerabilities-poorest-de-
veloping-countries#modal-publication-download

56  منظمة أوكسفام، 2021.  فيروس الالمساواة، يمكن توحيد عامل يمزقه فيروس كورونا فقط من خالل اقتصاد عادل ومنصف ومستدام.
 https://oi-files-cng-prod.s3.amazonaws.com/arabic.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20

%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%85%20-%20%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%20
% D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 9 % 8 4 % D 8 % A 7 % D 9 % 8 5 % D 8 % B 3 % D 8 % A 7 % D 9 % 8 8 % D 8 % A 7 % D 8 % A 9 % 2 0
)%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B3%202021(.pdf

57  https://www.ochaopt.org/ar/content/covid-19-emergency-situation-report-6
58  https://www.aman-palestine.org/activities/14020.html

59  التقرير الصحي السنوي، 2020.  وزارة الصحة الفلسطينية:
 http://site.moh.ps/Content/Books/chup6JkjmKecG8zGx6hnXjILuGecGmPq7Bt4Q4HsFj6vv7tW2W4aGE_ZiCEqSMuZx7v6kHVc-

DAjC59QDCVuSXx3NmUfwX6Ciqm4OxQrB4xAE6.pdf
60  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2020.  تقرير الفقر المتعدد األبعاد، 2017.  رام هللا- فلسطين.
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الوصول إلى الخدمات الصحية

يرتبــط مؤشــر الوصــول للخدمــات الصحيــة بمــكان الســكن، أو بمــدى القــرب أو البعــد عــن مراكــز المــدن، حيــث تشــكل ســهولة 
الوصــول إلــى الخدمــات الصحيــة مــن ناحيــة مــدى قربهــا أو بعدهــا عــن مــكان ســكن األســرة، عامــالً حاســماً فــي إمكانيــة تلقــي أّيٍ 
مــن أفرادهــا العــالج المناســب فــي الوقــت المناســب.  فــي فلســطين، أثــرت اإلجــراءات، )مثــل اإلغالقــات والحــد مــن حركــة األفراد 
ــق  ــى المراف ــى الوصــول إل ــن عل ــدرة المواطني ــى ق ــا، عل ــا الحكومــة للحــد مــن انتشــار جائحــة كورون ــي اتخذته ــات( الت والمركب
الصحيــة المختلفــة، كمــا تفاقمــت معانــاة األســر الفقيــرة بســبب التكلفــة المرتبطــة بالوصــول إلــى الخدمــات الصحيــة، ناهيــك عــن 

عــدم مقدرتهــا علــى تحمــل تكلفــة الخدمــة نفســها.

يتــم تقديــم خدمــات الصحــة األوليــة فــي فلســطين مــن خــالل مراكــز وزارة الصحــة بشــكل أساســي، إضافــة إلــى جهــات أخــرى 
مثــل المنظمــات غيــر الحكوميــة، ووكالــة غــوث وتشــغيل الالجئيــن )األونــروا(، والخدمــات الطبيــة العســكرية.  بلــغ عــدد مراكــز 
الرعايــة الصحيــة األوليــة التابعــة لــوزارة الصحــة الفلســطينية العــام 2020 مــا يقــارب 475 مركــزاً، وهــو العــدد نفســه للعــام 
ــف  ــم، والتثقي ــل، والتطعي ــألم والطف ــة ل ــة الصحي ــة كالرعاي ــات الوقائي ــن الخدم ــرة م ــز مجموعــة كبي ــذه المراك ــدم ه 2019.  تق
الصحــي، إضافــة إلــى الخدمــات العالجيــة كاإلســعاف األولــي، وتوفيــر طبيــب عــام فــي بعــض العيــادات، وعيــادات متخصصــة 

كعيــادات أســنان، والمختبــرات.

بلــغ إجمالــي عــدد زيــارات مراجعــي الطبيــب فــي مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة 2,012,524 زيــارة العــام 2020 مقارنــة 
بـــ 2,149,468 فــي العــام 2019، وهــو مــا يمثــل انخفاضــاً بنســبة 6%.  كمــا انخفــض عــدد زيــارات الــكادر الطبــي للعيــادات 
مــن 54,105 زيــارات طبيــة العــام 2019 إلــى 44,610 زيــارات طبيــة فــي العــام 2020، ومعــدل المراجعيــن فــي كل زيــارة 
طبيــب إلــى مراكــز الرعايــة أو العيــادات مــن 39.5 فــي العــام 2019 إلــى 36.9 مريــض فــي العــام 2020، وعــدد مراجعــي 
العيــادات المتخصصــة مــن 402,132 مراجعــاً العــام 2019 إلــى 368,574 مراجعــاً العــام 2020.  كل هــذا يدلــل بوضــوح 
علــى تأثــر خدمــات الرعايــة الصحيــة األوليــة ســلباً بســبب الجائحــة فــي ظــل عــدم القــدرة علــى الوصــول أو لعــدم تواجــد الطواقــم 

الطبيــة بالوتيــرة الســابقة نفســها لمــا قبــل الجائحــة.61

تعــد النســاء، وبخاصــة الحوامــل، مــن أكثــر الفئــات تأثــراً بجائحــة كورونــا بســبب التقييــدات المفروضــة علــى الحركــة، وتقليــص 
عــدد زيــارات األطبــاء للعيــادات فــي مراكــز وزارة الصحــة الفلســطينية، والخــوف مــن اإلصابــة بالفيــروس.  تشــير بيانــات وزارة 
الصحــة الفلســطينية إلــى انخفــاض أعــداد النســاء الحوامــل المتوجهــات إلــى مراكــز الرعايــة الصحيــة إلــى 97,360 زيــارة خــالل 
العــام 2020، مقارنــة بـــ 151,830 زيــارة فــي العــام 2019.  ترافــق ذلــك مــع انخفــاض أعــداد النســاء الحوامــل المســجالت فــي 
مراكــز وزارة الصحــة العــام 2020، إلــى 28,547 امــرأة حامــالً مقارنــة بـــ 36,048 امــرأة حامــالً خــالل العــام 2019.  كذلــك 
انخفضــت زيــارات النســاء مــا بعــد الــوالدة لمراكــز األمومــة والطفولــة التابعــة لــوزارة الصحــة إلــى 10,252 زيــارة للطبيــب 

مقارنــة بـــ 17,918 زيــارة فــي العــام 2019.

علــى الرغــم مــن تفاقــم صعوبــة الوضــع الوبائــي، واالرتفــاع فــي أعــداد اإلصابــات والوفيــات بســبب تفشــي فيــروس كورونــا، فــإن 
ــى  ــم الشــامل والمجانــي خــالل العــام 2020، حرصــاً منهــا عل ــزام ببرنامــج التطعي وزارة الصحــة الفلســطينية تمكنــت مــن االلت
صحــة األطفــال، وعــدم نقــل أي أمــراض لهــم، حيــث وصلــت نســبة تغطيــة برنامــج التطعيــم لألمــراض الســارية لألطفــال مــا دون 

الســنتين حــد االكتمــال.

األمراض المزمنة أو غير السارية

ــام  ــة بالع ــام 2020 مقارن ــي فلســطين ارتفاعــاً بنســبة 0.5% خــالل الع ــة ف ــة بأمــراض الســرطان المختلف شــهدت نســبة اإلصاب
2019، كمــا شــهدت نســبة الوفيــات الناتجــة عــن مضاعفــات مــرض الســكري زيــادة ملفتــة مقدارهــا 27% مقارنــة بالعــام 2019، 
بمعــدل 41.4 وفــاة لــكل 100 ألــف مــن الســكان فــي الضفــة الغربيــة.  وعلــى الرغــم مــن االرتفــاع فــي معــدل اإلصابــة باألمــراض 
المزمنــة خــالل العــام 2020، فقــد تــم تقليــص الخدمــات المقدمــة لهــم، وتخصيــص جــزء كبيــر مــن اإلمكانيــات الماديــة لعــالج 
المصابيــن بجائحــة كورونــا.  علــى ســبيل المثــال، تــم تأجيــل مــا ال يقــل عــن 7,000 عمليــة فــي الضفــة الغربيــة خــالل فتــرات 

61  التقرير الصحي السنوي، 2019 و2020.  وزارة الصحة الفلسطينية.
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اإلغالق الكلي، كما تــــم تقييــــد خدمــــات القطــــاع الخـــاص الصحيـــة والسـماح للعيـادات الخاصـة بالتعامـــل مـع الحـاالت الطارئـة 
فقـــط، وإغـــالق أقســـام عـــدة في المستشـــفيات الخاصـة، وتحويلهـا إلى مراكـــز بديلـة للتعامـل مـع المصابـــين بفيـروس كورونـا.62  
يعنــي ذلــك أن معانــاة المصابيــن بأمــراض مزمنــة كالســرطان، والســكري، والفشــل الكلــوي، أو غيرهــا، قــد تفاقمــت خــالل فتــرات 
اإلغالقــات بســبب ضعــف خدمــات الرعايــة الصحيــة المخصصــة لهــذا النــوع مــن األمــراض، وهــو مــا تؤكــد عليــه أرقــام وزارة 
الصحــة مــن انخفــاض العــدد الكلــي لتحويــالت شــراء الخدمــة مــن خــارج مرافــق وزارة الصحــة إلــى 80,020 تحويلــة، بانخفــاض 

مقــداره 23.7% عــن العــام 2019 )104,881 تحويلــة(.

التأمين الصحي

يعــد التأميــن الصحــي أحــد أعمــدة الحمايــة االجتماعيــة، باألخــص للفئــات التــي ال تســتطيع تحمــل تكلفــة العــالج.  أظهــرت جائحــة 
كورونــا أهميــة توفــر التأميــن الصحــي والرعايــة الصحيــة للجميــع دون عوائــق ماليــة.  تظهــر بيانــات وزارة الصحــة الفلســطينية أن 
أعــداد األســر المشــتركة فــي التأميــن الصحــي الحكومــي خــالل العــام 2020 لــم ترتفــع ســوى بقــدر بســيط )أقــل مــن ألــف أســرة(، 
لكــن ارتفعــت عوائــد التأميــن بشــكل كبيــر )مــا يزيــد علــى 3 مالييــن شــيكل عــن العــام الســابق(.  إال أن بيانــات القــوى العاملــة 
الصــادرة عــن الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني،63 تشــير إلــى ارتفــاع فــي نســب العامليــن بأجــر الذيــن يتوفــر لهــم تأميــن 
صحــي مجاني/جزئــي، حيــث ارتفعــت النســبة علــى مســتوى فلســطين مــن 11.8% العــام 2019، إلــى 15.2% العــام 2020، 
ــى مســتوى  ــث ارتفعــت النســبة عل ــي، حي ــن صحــي حكومــي مجان ــر لهــم تأمي ــن يتوف ــن بأجــر الذي ــك الحــال بالنســبة للعاملي كذل
فلســطين مــن 33.3% العــام 2019، إلــى 33.8% العــام 2020.  هــذا ينطبــق، أيضــاً، علــى نســبة العامليــن بأجــر الذيــن يتوفــر 
لهــم تأميــن ضــد إصابــات العمــل، حيــث ارتفعــت النســبة علــى مســتوى فلســطين مــن 28.4% العــام 2019 إلــى 33.8% العــام 
2020.  وقــد يعــود هــذا، بشــكل كبيــر، إلــى زيــادة الطلــب علــى الخدمــات الصحيــة خشــية مــن مضاعفــات اإلصابــة مــن جائحــة 
كورونــا، ومــا يترتــب عليهــا مــن تكاليــف كبيــرة فــي حــال حاجــة المريــض للعنايــة الطبيــة فــي المستشــفى، وبخاصــة أن عــدداً كبيراً 
مــن اإلصابــات الحرجــة توجــه للعــالج فــي المستشــفيات الخاصــة لعــدم وجــود قــدرة لــدى المستشــفيات العامــة الســتيعاب األعــداد 
ــة، وأجهــزة التنفــس الصناعــي، وبشــكل خــاص فــي ذروة انتشــار  ــة عالي ــة طبي ــى رعاي ــي بحاجــة إل ــات الت ــرة مــن اإلصاب الكبي
المــرض فــي النصــف الثانــي مــن العــام 2020.  ومــن المالحــظ انخفــاض عــدد العامليــن بأجــر فــي قطــاع غــزة الذيــن توفــر لهــم 
ــات العمــل )مــن %18.7    ــن ضــد إصاب ــام 2020(، أو تأمي ــى 1.5% الع ــام 2019 إل ــن صحــي خــاص )مــن 2.1% الع تأمي
العــام 2019، إلــى 14.8% العــام 2020(، مــا أثــر ســلباً علــى قدرتهــم فــي الوصــول إلــى الخدمــات الطبيــة، مــا يؤثــر علــى 

ارتفــاع مســتوى الفقــر متعــدد األبعــاد فــي قطــاع غــزة مقارنــة بالضفــة الغربيــة.

اإلعاقة

فــي فلســطين، تفاقمــت معانــاة ذوي اإلعاقــة خــالل جائحــة كورونــا بســبب تعطــل الخدمــات الصحيــة والدعــم المقــدم لهــم بالعــادة 
مــن خــالل الجمعيــات ومراكــز الرعايــة غيــر الحكوميــة، كمــا واجــه بعــض األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة صعوبــات فــي االلتــزام 
ــازل بســبب  ــه لألســطح والمن ــة الشــخصية، والتنظيــف المتكــرر الموصــى ب ــك النظاف ــي ذل ــة المتبعــة، بمــا ف باإلجــراءات الوقائي
ــن  ــن م ــم منتظمي ــاعدة ودع ــى مس ــم إل ــبب حاجته ــم بس ــداً له ــاً جدي ــق تحدي ــي خل ــد االجتماع ــا أن التباع ــدية، كم ــات الجس اإلعاق
أشــخاص آخريــن مــن أجــل الحصــول علــى الرعايــة الذاتيــة اليوميــة.  يؤكــد هــذا علــى أهميــة توفيــر بيئــة صديقــة ومســاندة لــذوي 
اإلعاقــة، إضافــة إلــى أهميــة إيجــاد نظــام ضمــان اجتماعــي يكفــل حقــوق ذوي اإلعاقــة فــي الظــروف كافــة، ويوفــر لهــم الحيــاة 
الكريمــة.  وترتبــط اإلعاقــة بالفقــر عــادة، وتعــد فئــة ذوي اإلعاقــة فــي فلســطين مــن صلــب اهتمــام وزارة التنميــة االجتماعيــة التــي 

توفــر لهــم برامــج ومســاعدات خاصــة كونهــا فئــة مهمشــة اجتماعيــاً.

الخاتمة

تأثــرت خدمــات الرعايــة الصحيــة المقدمــة مــن خــالل وزارة الصحــة الفلســطينية، بشــكل مالحــظ، خــالل العــام 2020، نتيجــة 
تخصيــص جــزء كبيــر مــن المــوارد البشــرية والماليــة المحــدودة المتوفــرة لديهــا لمواجهــة جائحــة كورونــا.  اســتدعى ذلــك تقليــص 
ــة،  ــة، وذوي اإلعاق ــراض المزمن ــل ذوي األم ــى مث ــن المرض ــة م ــات مختلف ــة لفئ ــراءات المخصص ــات واإلج ــن الخدم ــدد م ع
62  معهــد أبحــاث السياســات االقتصاديــة الفلســطيني-ماس، 2021.  االســتجابة الشــاملة لآلثــار االقتصاديــة واالجتماعيــة لجائحــة كوفيــد-19 فــي فلســطين تحــت االحتــالل، 

المحــور الثالــث المجتمعــات الصامــدة والوصــول إلــى الخدمــات الرئيســية، رام هللا-فلســطين:
http://www.mas.ps/files/server/2021/main%20services%203%20a.pdf

63  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2021.  قاعدة بيانات القوى العاملة، 2020.  رام هللا- فلسطين.
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والنســاء الحوامــل، مــا اّضطرهــا إلــى اللجــوء إلــى المؤسســات الصحيــة فــي القطــاع الخــاص، وتحمــل التكاليــف المرتفعــة للخدمــات 
الصحيــة فــي ظــل تــردي الوضــع االقتصــادي لعــدد كبيــر مــن األســر خــالل فتــرة الجائحــة، أو اللجــوء إلــى الجمعيــات والمؤسســات 
الطبيــة فــي القطــاع غيــر الحكومــي التــي تقــدم بعــض الخدمــات المجانيــة.  أظهــرت الجائحــة ضعــف أنظمــة الرعايــة الصحيــة 
ــى  ــر والمفاجــئ عل ــب الكبي ــع الطل ــل م ــام الصحــي للتعام ــي النظ ــة ف ــود مرون ــدم وج ــة، وع ــات الحكومي ــص الموازن ــبب نق بس
الخدمــات الصحيــة فــي أوقــات الكــوارث واألوبئــة.  أضــف إلــى ذلــك حرمــان نســبة كبيــرة مــن الفقــراء والمهّمشــين مــن الوصــول 
إلــى الخدمــات الصحيــة الالزمــة، وبخاصــة أنهــم غيــر قادريــن للحصــول عليهــا مــن القطــاع الخــاص، مــا فاقــم مــن أوضــاع هــذه 

الشــريحة الواســعة االنتشــار فــي المجتمــع، وبالتالــي أثـّـر ســلباً علــى مؤشــر الفقــر المتعــدد األبعــاد.
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6-إصدارات حديثة
آفاق التنمية االقتصادية في فلسطين خالل الفترة 2025-2019

أصــدر مؤتمــر األمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة »األونكتــاد« تقريــراً يعــرض فيــه التوقعــات المحتملــة لتطــور االقتصــاد الفلســطيني 
فــي فتــرة 2019-64،2025 وذلــك عبــر محــاكاة نمــوذج االقتصــاد الكلــي لالقتصــاد الفلســطيني الــذي صاغــه »األونكتــاد« فــي 

العــام 2006، وقــام بتحديثــه وتعديلــه فــي العــام 65.2018

ــاق  ــن الفلســطيني واإلســرائيلي بموجــب اتف ــن الجانبي ــة مــا بي ــة االقتصادي ــة اســتمرار العالق ــى فرضي تمــت محــاكاة النمــوذج عل
بروتوكــول باريــس االقتصــادي،66 وعــدم حــدوث أي تغييــر جــذري علــى المشــهد السياســي الحالــي، كمــا تشــمل الفرضيــة اســتمرار 

الحصــار اإلســرائيلي الصــارم علــى قطــاع غــزة المفــروض منــذ العــام 2006.

لــم تحمــل نتائــج محــاكاة النمــوذج أي توقعــات جيــدة لالقتصــاد الفلســطيني خــالل العــام 2020، فلقــد أظهــرت النتائــج أّن الناتــج 
المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي ســيتراجع بشــكل حــاد، وبنحــو 15.5% فــي ذلــك العــام بســبب تأثيــر جائحــة فيــروس كورونــا، التــي 
ضربــت عصــب االقتصــاد المحلــي واإلقليمــي والعالمــي، وســيواكب هــذا التراجــع فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي، بالتزامــن مــع 
ــي بنحــو 17.5% خــالل العــام 2020.  وأظهــرت  ــي اإلجمال ــج المحل ــادة عــدد الســكان، تراجــع فــي حصــة الفــرد فــي النات زي
ــي  ــج المحل ــهد النات ــا، إذ سيش ــة كورون ــار جائح ــن آث ــي م ــن للتعاف ــى عامي ــيحتاج إل ــج، أيضــاً، أن االقتصــاد الفلســطيني س النتائ
ــطيني  ــاد الفلس ــينمو االقتص ــن س ــي حي ــي، ف ــى التوال ــو 11%. و6% عل ــواً بنح ــن 2021 و2022 نم ــالل العامي ــي خ اإلجمال
ــي نمــواً  ــج المحل ــي النات ــة خــالل األعــوام 2023-2025 وبمعــدل ســنوي يســاوي 3.7%.  وســيرافق هــذا النمــو ف ــرة ثابت بوتي
فــي حصــة الفــرد مــن الناتــج المحلــي مــع أخــذ الزيــادة الســنوية فــي عــدد الســكان، إذ ســتنمو حصــة الفــرد بمعــدل 1.2% ســنوياً 
خــالل الفتــرة.  ومــن المتوقــع أّن ال تحــدث معــدالت النمــو هــذه تغييــراً هيكليــاً علــى نســب مســاهمة األنشــطة االقتصاديــة فــي الناتــج 
ــدة مــا  المحلــي اإلجمالــي، إذ ســيحافظ كل نشــاط علــى نســبة المســاهمة نفســها مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي خــالل الفتــرة الممت
بيــن 2018-2025.  بالمقابــل، مــن المتوقــع أن تســهم معــدالت النمــو هــذه فــي خفــض نســبة عجــز الميــزان التجــاري إلــى الناتــج 
المحلــي اإلجمالــي بشــكل ملحــوظ، إذ ســتنخفض هــذه النســبة لتصــل إلــى 30% مــع نهايــة العــام 2025 مقارنــة مــع 35%  فــي 

العــام 2018.

ــى 30% فــي  ــة ســوف يصــل إل ــج محــاكاة النمــوذج أّن معــدل البطال ــة، تظهــر نتائ ــة بمعــدل البطال ــؤات المتعلق بخصــوص التنب
العــام 2020، تحــت تأثيــر تداعيــات جائحــة كورونــا، وسيســتمر بالصعــود ليصــل إلــى 31% فــي العــام 2025، ويعــزى الســبب 
الرئيســي فــي وصــول معــدل البطالــة إلــى هــذا المســتوى المرتفــع مــع نهايــة العــام 2025، إلــى عــدم مقــدرة االقتصــاد الفلســطيني 
علــى خلــق فــرص العمــل الكافيــة لخفــض معــدل البطالــة، وذلــك فــي ظــل اســتمرار األوضــاع السياســية واالقتصاديــة الراهنــة.  
إذ تشــير التنبــؤات إلــى أن عــدد العامليــن الفلســطينيين )ســواء أكانــوا العامليــن فــي الســوق المحلــي، أو إســرائيل والمســتعمرات( 
لــن يشــهد زيــادة كبيــرة خــالل الفتــرة مــا بيــن 2019-2025، إذ ســيصل عددهــم إلــى حوالــي 919 ألــف عامــل مــع نهايــة العــام 
2025، بالمقارنــة مــع حوالــي 834 ألــف عامــل فــي العــام 2019 )نمــو بنحــو 10% مــا بيــن بدايــة الفتــرة ونهايتهــا(، وتظهــر 
التنبــؤات، أيضــاً، أن عــدد العامليــن الفلســطينيين فــي إســرائيل والمســتعمرات ســيرتفع إلــى حوالــي 145 ألــف عامــل فــي العــام 
2025، مقارنــة مــع حوالــي 115 ألــف عامــل فــي العــام 2019.  وبحســب هــذه النتائــج، فــإن “األونكتــاد” يــرى أن هــذه الزيــادة 
فــي عــدد العامليــن، بغــض النظــر عــن مــكان عملهــم )الســوق المحلــي، إســرائيل والمســتعمرات( لــن تكــون كافيــة لخفــض معــدل 

البطالــة إلــى مــا دون %30.

ــر الشــكل 1  ــا يظه ــق العجــز كم ــي تحقي ــة الفلســطينية ف ــة الحكوم ــع أن تســتمر موازن ــن المتوق ــة، م ــة العام ــد المالي ــى صعي عل
خــالل الفتــرة مــا بيــن 2019-2025، وذلــك نتيجــة نمــو النفقــات بوتيــرة أعلــى مــن النمــو الحاصــل علــى اإليــرادات، إذ ستســتمر 
اإليــرادات فــي التراجــع فــي ظــل اســتمرار الفصــل اإلداري لقطــاع غــزة عــن الضفــة الغربيــة، وكمــا ستســتمر اإليــرادات فــي 
64 UNCTAD )2021(: Integrated Simulation Framework - II Model for Palestinian Economic Policy:
 https://unctad.org/system/files/official-document/gdsapp2021d1_en.pdf
النمــوذج المســتخدم هــو بمضمونــه نمــوذج كينــزي يركــز علــى جانــب الطلــب، ولكنــه يختلــف عــن النمــاذج الكينزيــة التقليديــة بأنــه يشــمل جانــب العــرض أيضــاً.  وهــو   65

.)Integrated Simulation Framework( يســتعمل إطــار محــاكاة متكامــل
66  يجب التنويه، هنا، بأن حكومات إسرائيل المتعاقبة لم تلتزم بكل بنود بروتوكول باريس، وأنها أوقفت العمل ببعض تلك البنود وفق توجهاتها السياسية.
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ــواردات، التــي تشــكل الضرائــب المفروضــة عليهــا جــزءاً مهمــاً مــن إيــرادات الحكومــة  التراجــع نتيجــة االنخفــاض المتوقــع فــي ال
الفلســطينية )نصــف اإليــرادات بالمتوســط خــالل األعــوام العشــرة األخيــرة(،67 فلقــد أظهــرت التنبــؤات تراجعــاً فــي حّصــة الــواردات؛ ســواء 

مــن إســرائيل أو مــن العالــم الخارجــي، أو مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي.68

شكل 1: إجمالي اإليرادات العام وإجمالي النفقات العام للحكومة الفلسطينية خالل األعوام 2025-1996

بنــاًء علــى هــذه النتائــج، توصــل “األونكتــاد” إلــى نتيجــة واضحــة مفادهــا أنــه لتحقيــق نمــو اقتصــادي مســتدام، والحــد مــن ارتفــاع 
نســبة البطالــة، فإنــه ال بــد مــن تضافــر الشــروط التاليــة:

• تخفيف القيود المفروضة من قبل االحتالل اإلسرائيلي على االقتصاد الفلسطيني.	
•  رفع الحصار اإلسرائيلي الصارم عن قطاع غزة.	
• زيادة الدعم المقدم من قبل الدول المانحة.	
• توفيــر مســاحة سياســية أكبــر لصانعــي السياســة الفلســطينيين، وذلــك كــي يتمكنــوا مــن صياغــة السياســات النقديــة والتجاريــة 	

والماليــة المالئمــة والقــادرة فــي الوقــت نفســه علــى تلبيــة احتياجــات االقتصــاد الفلســطيني.

وزارة المالية، التقارير المالية الشهرية لألعوام 2011-2020: العمليات المالية – اإليرادات والنفقات ومصادر التمويل.  67
68  لمزيــد مــن المعلومــات حــول العالقــة بيــن عجــز الموازنــة والعجــز فــي الميــزان التجــاري، راجــع صنــدوق »فلســطين بيــن العجــز المــزدوج وفجــوة المــوارد« فــي العــدد 

49 مــن المراقــب االقتصــادي.
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7- مفاهيم وتعاريف اقتصادية
)Seigniorage(  ريع السيادة

منــذ أن بــدأت البشــرية باســتخدام قطــع نقديــة مــن المعــادن الثمينــة كوســائط للتــداول واالحتفــاظ بالثــروة )فــي حوالــي العــام 600  
قبــل الميــالد( أخــذ األمــراء الذيــن يصــدرون تلــك القطــع يجنــون إيــراداً يعــرف باســم “حــق األميــر” )Seigniorage(.  ولفهــم 
كيفيــة حصــول هــذا اإليــراد، علينــا أن نالحــظ أن القطــع النقديــة كانــت تصنــع، آنــذاك، مــن الذهــب أو الفضــة، وكان مــن المفتــرض 
أن تتطابــق قيمتهــا مــع قيمــة/وزن المعــدن الثميــن فيهــا.  ولكــن األمــراء الذيــن كانــوا يصــدرون تلــك القطــع، كانــوا يخلطــون المعدن 
الثميــن بمعــادن رخيصــة لضمــان تماســك وديمومــة قطــع النقــد مــن جهــة، ولزيــادة وزنهــا مــن جهــة أخــرى.  وعلــى ســبيل المثــال، 
فــإن قطعــة النقــد التــي تبلــغ قيمتها/وزنهــا 100 غ مــن الفضــة، كانــت تحتــوي فعليــا علــى 80 غ فقــط؛ أي أن األميــر كان يجنــي 
مــا قيمتــه 20 غ مــن الفضــة مــن كل قطعــة نقــد يصدرهــا ويتــم تداولهــا فــي الســوق.  هــذا الفــرق كان بمثابــة تعويــض عــن تكاليــف 
إصــدار العملــة والربــح الــذي يحققــه األميــر مقابــل الثقــة التــي يمنحهــا لقيمــة النقــد، وكان علــى األمــراء )أو الملــوك أو الخلفــاء( 
مراعــاة تــوازن دقيــق بيــن الرغبــة بزيــادة أرباحهــم، عــن طريــق زيــادة كميــة المعــادن الرخيصــة، وبيــن ضــرورة الحفــاظ علــى 

ثقــة الرعيــة حتــى تســتمر فــي تقبــل القطــع النقديــة واســتخدامها.

وبعــد قــرون مــن الزمــن، مــع حلــول القــرن الســابع عشــر، بــات بإمــكان األثريــاء وضــع ثرواتهــم فــي البنــوك وإجــراء معامالتهــم 
عــن طريــق كتابــة “وصــوالت تعهــد بالدفــع” تســمح لحاملهــا الذهــاب إلــى البنــك ومقايضتهــا بمــا يقابــل قيمتهــا مــن معــادن ثمينــة، 
ــي  ــي، أيضــاً، ف ــا ه ــي ربم ــوم، والت ــا الي ــي نعرفه ــوت( الت ــة )البنكن ــألوراق النقدي ــّد األول ل ــع الج ــت وصــوالت الدف ــذا كان وهك

طريقهــا إلــى الــزوال لصالــح الحســابات النقديــة اإللكترونيــة.

من وصوالت التعهد بالدفع إلى أوراق العملة

لــم يتطلــب األمــر ســوى تطــور علــى صعيديــن لالنتقــال مــن ذلــك النظــام إلــى أنظمــة النقــد المعاصــرة.  التطــور األول هــو قيــام الحكومات 
)ممثلــة بالمصــارف المركزيــة( باحتــكار حــق إصــدار وصــوالت التعهــد بالدفــع، عوضــاً عــن األفــراد أو المصــارف.  وثانيهمــا تمثــل فــي 
تقليــص حــق األفــراد باســتبدال وصــوالت التعهــد بالدفــع هــذه بالمعــادن الثمينــة.  ومــع هــذا التقليــص المتــدرج، وصــوالً إلــى إلغــاء هــذا 
الحــق كليــاً، بــات بإمــكان المصــارف المركزيــة إصــدار وصــوالت تعهــد بالدفــع )أي أوراق نقديــة( دون االضطــرار لالحتفــاظ بكميــات 
69.)Seigniorge( معادلــة مــن المعــادن الثمينــة مقابلهــا بالضــرورة.  ومــع هــذا النظــام الجديــد، ظهــر المفهــوم المســتجد لريــع الســيادة

ريع السيادة

هــو الدخــل الــذي يتحقــق للجهــة التــي تحتكــر حــق إصــدار العملــة، وهــو يعــادل الفــرق بيــن القيمــة اإلســمية المســجلة علــى أوراق 
ــك  ــال، عندمــا يصــدر البن ــى ســبيل المث ــد.  عل ــة، أو ســك قطــع النق ــف “طباعــة” األوراق النقدي ــن تكالي ــد وبي ــوت أو قطــع النق البنكن
المركــزي ورقــة نقــد بقيمــة 10 دنانيــر، فــإن الحكومــة تحصــل علــى دخــل يعــادل 10 دنانيــر تســتخدمها لشــراء خدمــات وبضائــع مــن 
الســوق بهــذه القيمــة.  وعلــى افتــراض أن تكلفــة طباعــة هــذه الورقــة النقديــة تعــادل نصــف دينــار، فــإن دخــل الحكومــة الصافــي )ريــع 
الســيادة( مــن هــذا اإلصــدار يبلــغ 9.5 دينــار.  هــذا العــرض المبســط يســمح لنــا باســتنتاج التالــي: أوالً، أن قيمــة ريــع الســيادة الســنوية 
تتناســب طــرداً مــع زيــادة حاجــة األفــراد للنقــود الورقيــة والمعدنيــة فــي االقتصــاد.  ثانيــاً، ونظــراً ألن الحاجــة إلــى النقــود فــي االقتصــاد 

تــزداد بشــكل طــردي مــع نمــو هــذا االقتصــاد، فــإن احتــكار إصــدار العملــة يترافــق مــع توليــد دخــل متزايــد مــع مــرور الزمــن.

الثقة والحاجة

مــن الطبيعــي أن نتســاءل لمــاذا يقبــل األفــراد قطــع الــورق هــذه، عديمــة القيمــة بذاتهــا، لقــاء جهودهــم وبضائعهــم، مــع علمهــم التــام 
بأنــه ليــس هنــاك احتياطــي مــن المعــادن الثمينــة مقابلهــا وال ضمــان فعلــي لقيمتهــا؟ الجــواب البســيط علــى ذلــك هــو الثقــة والحاجــة.  
الثقــة بتعهــد البنــك المركــزي بأنــه ســيبذل مــا يســتطيع لصيانــة القيمــة الشــرائية لهــذه “األوراق”، والثقــة بــأن اآلخريــن ســوف يقبلــون 
دائمــاً هــذه األوراق كوســيلة دفــع.  أمــا فــي الحــاالت التــي تنهــار بهــا هــذه الثقــة، كمــا فــي ظــرف التضخــم المنفلــت مــن عقالــه، فــإن 

مكــن للفــرد طبعــاً أن يقــوم بشــراء المعــادن الثمينــة مــن الســوق لقــاء مــا لديــه مــن أوراق بنكنــوت نقديــة، أي اســتبدال العملــة بالمعــادن، ولكــن الحكومــة ال تضمــن للفــرد   69
أن قيمــة المعــدن الثميــن تظــل ثابتــة علــى حالهــا بالنســبة للقيمــة اإلســمية للنقــود التــي يحملهــا.



52

فــرض الحكومــة للعملــة كأداة وحيــدة للتبــادل فــي االقتصــاد يجبــر األفــراد علــى اســتخدامها، علــى الرغــم مــن أنهــم يســارعون إلــى 
التخلــص منهــا عبــر شــراء البضائــع والحاجيــات، أو شــراء عمــالت أجنبيــة يثقــون بهــا )العملــة الصعبــة أو القطــع النــادرة(.

المفارقة بين ريع السيادة والتضخم

قــد يتســاءل البعــض لمــاذا إذن ال يقــوم البنــك المركــزي بطباعــة كميــات غيــر محــدودة مــن أوراق العملــة بحيــث تحصــل الحكومــة 
علــى التمويــل الــذي تحتاجــه، وتســتغني بذلــك عــن متاعــب وتكاليــف فــرض الضرائــب؟ هــذا بالطبــع ليــس خيــاراً متاحــاً، ألن كميــة 
ريــع الســيادة الســنوية التــي تحصــل عليهــا الحكومــة تعــادل مقــدار نمــو الطلــب علــى النقــود فــي االقتصــاد.  وإذا مــا قامــت الحكومــة 
بطباعــة أوراق نقــد بكميــات تفــوق زيــادة طلــب الجمهــور علــى هــذه األوراق، فــإن هــذا يــؤدي مباشــرة إلــى ارتفــاع التضخــم.  وارتفــاع 
ــة ريــع  معــدل التضخــم بنســب عاليــة يــؤدي بــدوره إلــى تقليــص طلــب الجمهــور علــى النقــود، مــا يعنــي، بــدوره، انخفــاض حصيل
الســيادة.  إذن، توجــد هنــا مفارقــة: عندمــا تقــوم الحكومــة بزيــادة عــرض النقــود بكميــات أكبــر بكثيــر مــن زيــادة الطلــب علــى النقــود، 

فــإن الحصيلــة المتحققــة مــن ريــع الســيادة يمكــن أن تصبــح أقــل ممــا كان يتــم تحصيلــه قبــل اإلصــدار اإلضافــي لــألوراق النقديــة.

ريع السيادة في فلسطين

فلســطين، كمــا هــو معلــوم، ال تمتلــك نقدهــا الوطنــي الخــاص، وهــو مــا يعنــي أن ريــع الســيادة المتحقــق مــن اســتعمال النقــد فيهــا 
يذهــب إلــى مصــدري العمــالت الثــالث التــي يتــم تداولهــا فــي األراضــي الفلســطينية )الشــيكل، والدينــار، والــدوالر(.  هــذا، وقــد 
تعرضــت الدراســات التــي تناولــت ريــع الســيادة فــي فلســطين إلــى جانبيــن للموضــوع: الخســائر التــي تحملهــا الطــرف الفلســطيني 
مــن عــدم حصولــه علــى ريــع الســيادة، وإيــراد ريــع الســيادة الممكــن فــي حــال أقدمــت فلســطين علــى إصــدار عملتهــا الخاصــة.  
ــي األراضــي  ــود( ف ــى النق ــب عل ــداول )أي الطل ــي الت ــود ف ــة النق ــة كمي ــن معرف ــي الحالتي ــيادة ف ــع الس ــة ري ــر كمي ــب تقدي يتطل

الفلســطينية، ومعــدل زيــادة هــذه الكميــة )الطلــب( ســنوياً.

توصلــت أولــى الدراســات التــي ســعت إلــى تقديــر كميــة ريــع الســيادة الضائــع علــى الضفــة والقطــاع، الــذي اســتقطعته إســرائيل 
خــالل الفتــرة 1970-1987 بأنــه يتــراوح بيــن 1.6% و 4.2% مــن الناتــج القومــي اإلجمالــي فــي األراضــي الفلســطينية ســنوياً.  
ومــن المهــم اإلشــارة إلــى أن الشــيكل شــهد فــي تلــك الفتــرة تضخمــاً مرتفعــاً، وهــو مــا انعكــس فــي االرتفــاع النســبي لكميــة الريــع 
الســيادي الضائــع.  ولقــد قــدرت الدراســة ذاتهــا كميــة ريــع الســيادة الضائــع للفتــرة مــا بعــد اتفــاق أوســلو )1994-1998(، فوجدتــه 

يتــراوح بيــن 0.31% و 1.68% مــن الناتــج القومــي اإلجمالــي ســنوياً.70

هنــاك دراســة أخــرى صــدرت فــي العــام 1996 ســعت إلــى تقديــر قيمــة كميــة ريــع الســيادة المحتمــل للدولــة الفلســطينية فــي حــال 
قامــت بإصــدار عملتهــا الوطنيــة الخاصــة بهــا، فوجــدت أنــه مــع معــدل نمــو 5% ســنوياً، ومعــدل تضخــم 5%، فــإن إيــراد ريــع 
الســيادة ســوف يبلــغ 4.5% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي ســنوياً خــالل الســنوات الخمــس األولــى.  هــذا المعــدل المرتفــع هو أساســاً 
بســبب إحــالل العملــة الجديــدة محــل العمــالت األخــرى.  أمــا بعــد الســنوات الخمــس، وإنجــاز إحــالل العملــة الوطنيــة محــل العمالت 

األخــرى، فــإن كميــة ريــع الســيادة الســنوي لــن يزيــد علــى 1.9% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي.71

حاججــت دراســة أجريــت فــي العــام 2004 بــأن التقديــرات الســابقة لريــع الســيادة فــي فلســطين مبالــغ بهــا.  واســتندت الدراســة 
ــن 1979  ــة بي ــرات زمني ــة خــالل 3 فت ــي 44 دول ــع الســيادة ف ــة ري ــن قيم ــي ع ــزي البريطان ــك المرك ــه البن ــام ب ــح ق ــى مس إل
ــإن قيمــة ريــع الســيادة  ــه فــي ظــل معــدل تضخــم متهــاود، وبنــك مركــزي مســتقل نســبياً، ف ــى أن و1993.  وتوصــل المســح إل

ــدول.72 ــك ال ــي تل ــي ف ــي اإلجمال ــج المحل ــط مــن النات ــن 0.5% و10%  فق تراوحــت بالمتوســط بي

واضــح أن تبايــن التقديــرات فــي الدراســات التــي أجريــت عــن ريــع الســيادة فــي فلســطين، ناتــج عــن عــدم توفــر تقديــرات دقيقــة 
لكميــة الطلــب علــى النقــود فــي األراضــي الفلســطينية، ولمعــدل النمــو الســنوي فــي هــذا الطلــب.  ومــن بيــن األســباب التــي تعقــد 

عمليــة التقديــر وجــود ثــالث عمــالت فــي التــداول، وغيــاب المعلومــات الدقيقــة حــول نســب اســتخدام هــذه العمــالت.

70 Hamed & Shaban )1993( and Hamed )1999( “Current monetary arranangments between Isreal and the West Bank and Gaza Strip 
and possible alternatives“ paper commissioned for the EU.

71 Arnon & Spivak )1996(: On the introduction of a Palestinian currency. Middle East Business and Economic Review, 8 )1(: 1-14.
72 Cobham )2004(: Alternative currency arrangement. In The Economics of Palestine. David Cobham and Numan Kanafani )eds.( 

Rutledge, London.
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مــا الــذي يمكــن اســتنتاجه مــن قيمــة ريــع الســيادة الضائــع والممكــن فــي األراضــي الفلســطينية؟ نتيجتــان: أوالً، أن مبالــغ ريــع 
الســيادة التــي ضاعــت، وال تــزال تضيــع علــى الطــرف الفلســطيني، نتيجــة اســتخدام الشــيكل أساســاً فــي االقتصــاد الفلســطيني، 
ليســت بالمبالــغ التافهــة، وأن علــى الطــرف الفلســطيني المطالبــة بهــا، وعلــى الطــرف اإلســرائيلي واجــب ردهــا إلــى ســلطة النقــد 
الفلســطينية.  ثانيــاً، أن إيــراد ريــع الســيادة الــذي يمكــن إحــرازه فــي حــال إصــدار عملــة وطنيــة خاصــة بفلســطين ضئيــل نســبياً، 

وال يبــرر، بحــد ذاتــه، التعــرض للمخاطــر الجســيمة المترافقــة مــع إصــدار عملــة فلســطينية ضمــن الظــروف الراهنــة.
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20162017201820192020المؤشر

20202021

الربع 

األول

الربع 

الثاني

الربع 

الثالث

الربع 

الرابع

الربع 

األول
السكان )ألف نسمة(

5,179.9  4,632.04,733.44,915.35,039.05,101.25,054.55,075.25,116.95,148.4فلسطين

 3,095.2 3,053.23,028.33,039.33,061.63,078.4 2,803.42,856.72,953.93,020.0الضفة الغربية
 2,084.7 2,048.02,026.22,035.92,055.32,070.0 1,828.61,876.71,961.42,019.0قطاع غزة

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

 994.1 995.0 956.01,009.8888.7936.0 939.6948.7956.31,013.0عدد العاملين )ألف شخص(
 42.9 40.943.138.541.041.0 43.844.043.544.3نسبة المشاركة )%(

 27.8 23.4 25.925.026.528.3 23.925.726.225.3معّدل البطالة )%(
 17.1 14.9 14.214.718.5 17.518.417.314.615.7-   الضفة الغربية

 47.9 43.1 45.549.148.6 35.438.343.145.146.6-   قطاع غزة
الحسابات القومية باالسعار الثابتة )سنة االساس 2015( )مليون دوالر( 3

 3,607.5 14,015.43,833.73,134.93,506.23,540.6 15,211.015,426.915,616.215,829.0الناتج المحلي اإلجمالي
 3,200.9 3,453.92,821.03,042.43,049.9 3,342.913,420.313,570.114,126.512,367.2-    اإلنفاق االستهالكي الخاص

822.2 3,207.6722.0761.3809.3915.0 3,584.73,093.63,318.93,202.3-    اإلنفاق االستهالكي الحكومي
 863.5 930.1658.1780.1838.8 3,873.84,166.94,260.34,177.13,207.1-    التكوين الرأسمالي اإلجمالي

 648.8 2,445.9539.5526.7652.5727.2 2,208.32,515.62,578.72,630.5-    الصادرات
 1,949.9 7,084.71,845.41,501.31,782.11,955.9 7,796.37,901.58,256.88,376.1-    الواردات )-(

الناتج المحلي للفرد )دوالر(
890.0706.7800.9837.4866.3 3,534.43,620.53,562.33,656.73,235.0باألسعار الجارية

2,913.9804.8653.8726.5728.8737.9 3,489.83,463.13,417.73,378.3باألسعار الثابتة )أسعار 2015(
ميزان المدفوعات )مليون دوالر(

)1,600.0()1,504.0()1,351.0()1,120.0()1,478.9()5,452.9()6,500.7()6,425.7()5,967.4()5,664.5(الميزان التجاري
1,896.02,129.02,786.22,658.02,546.6684.6424.0697.0741.0750.0ميزان الدخل

1,626.21,708.71,499.12,009.21,833.6445.6464.0454.0470.0422.0ميزان التحويالت الجارية
)428.0()293.0()200.0()232.0()348.7()1,072.7()1,833.5()2,140.4()2,129.7()2,142.7(ميزان الحساب الجاري

أسعار الصرف والتضخم4

3.843.63.593.563.4413.4963.5143.4193.3353.272سعر صرف الدوالر مقابل الشيكل
5.425.085.075.034.8404.9314.9434.7984.6924.615سعر صرف الدينار مقابل الشيكل

)0.26(1.21)0.20()1.20()0.39()0.73(1.58)0.19(0.21)0.22(معّدل التضخم )%(4
المالية العامة )على األساس النقدي، مليون دوالر(

صافي اإليرادات المحلية )بما فيها 

المقاصة(
3,551.93,651.53,462.93,290.63,802.1973.5487.7275.81,789.11,026.3

3,661.73,794.83,660.03,660.14,686.8830.9419.1731.91,972.8665.9النفقات الجارية

216.5257.9276.9200.0207.821.433.039.175.321.7النفقات التطويرية

338.7)258.9()495.1(121.235.6)1,092.6()569.5()474.0()401.3()326.4(فائض/عجز الموازنة الكلي )قبل المنح(

766.3720.4664.8492.1565.979.7196.8101.885.010.7إجمالي المنح والمساعدات

349.3)173.9()393.3(200.9232.4)526.7()77.3(440.0319.1190.9فائض/ عجز الموازنة الكلي )بعد المنح(

2,483.82,543.22,369.52,795.13,649.22,886.73,080.93,460.23,649.23,545.2الدين العام الحكومي

القطاع المصرفي )مليون دوالر(

14,196.415,850.216,125.017,825.519,934.017,709.518,237.118,625.019,934.520,059.9موجودات/ مطلوبات المصارف

1,682.41,892.71,912.01,985.21,973.81,991.61,984.71,959.11,967.42,016.7حقوق الملكية

10,604.611,982.512,227.313,384.715,137.013,303.813,814.114,061.915,138.315,182.4ودائع الجمهور

6,871.98,026.08,432.39,039.110,075.09,249.99,652.49,894.010,078.710,150.6التسهيالت االئتمانية

المؤشرات االقتصادية الرئيسية في فلسطين 2016 - 12020

1.  بيانات األرباع لألعوام 2020-2021 هي بيانات أولية عرضة للتنقيح والتعديل.  األرقام بين األقواس هي أرقام سالبة.
2.  اعتمد الجهاز المركزي لإلحصاء، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، تعريفاً منقحاً للبطالة ينص على أّن البطالة تشمل، فقط، األشخاص الذين لم يعملوا خالل فترة اإلسناد، وبحثوا بشكل جدي، 
وكانوا مستعدين وقادرين على العمل.  وتبعاً لهذا، تم استثناء المحبطين من البحث عن عمل )الذين لم يسعوا إلى العمل خالل فترة اإلسناد( من حساب البطالة.  ونسجل، هنا، أرقام سوق العمل 

الفلسطيني حسب التعريف الجديد.
3. قام الجهاز المركزي لإلحصاء بإجراء تنقيح على بيانات الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة لألعوام 2004-2018.  لذا، سيوجد اختالف في أرقام السنوات واألرباع السابقة على ضوء 

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

تغطي البيانات األراضي الفلسطينية باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل العام 1967 )باستثناء بيانات البطالة والسكان(.  
* البيانات في الجدول حسب آخر تحديث متوفر للبيانات من الجهاز المركزي لإلحصاء، وسلطة النقد، وهيئة سوق رأس المال.

** األرقام بين األقواس سالبة.


