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تقديم

يسـر معهـد أبحـاث السياسـات االقتصاديـة الفلسـطيني )مـاس(، أن يقـدم لجمهـور القـراء والمهتميـن العـدد السـنوي للمراقـب االقتصادي 
)العـدد 68(، والمراقـب هـو نتـاج العمـل المثمـر والسـلس بيـن الطاقـم البحثـي للمعهد وشـركاءه الثالثة: سـلطة النقد الفلسـطينية، الجهاز 
المركـزي لإلحصـاء الفلسـطيني، وهيئـة سـوق رأس المـال الفلسـطينية. يحظـى المراقب بثقة واسـعة في مختلف األوسـاط، وبات يشـكل 
مصـدر معلومـات موثوقـة. مـع أول إصـدار مـن المراقـب في العـام 1997، لم يتوقف هـذا المرجع المعرفي عن العطـاء، بصيغ مختلفة 
)سـنوية ثـم ربعيـة( وتحـت عناويـن مختلفـة )اقتصـادي و/أو اجتماعـي(، ما يدل على مرونة المراقب واسـتجابته لرصـد التطورات على 
السـاحة االقتصاديـة المحليـة عقـب مراحـل سياسـية متفاوتـة، وإضافته العلميـة المتواصلة. مـع ثباته في رصد وتحليـل االداء االقتصادي 

الكلـي والفرعـي، ومـا يتصـل بـه مـن أدبيـات ومفاهيم، واكـب المراقب مراحـل البناء االقتصـادي الفلسـطيني وتأقلم معها. 

طـوال السـنوات الــ 25 الماضيـة، كان المراقـب شـاهداً: منـذ األيـام األولـى المتفائلـة لتسـعينيات القـرن الماضـي، مـروراً بمرحلـة 
االنتفاضـة الثانيـة، ومـا لحـق بـه مـن تراجـع اقتصـادي في ظل ممارسـات اسـتعمارية قمعية، وانقسـام سياسـي داخلي مدمـر، خروجاً 
مـن تلـك الحقبـة بمرحلـة اإلصـالح وبناء مؤسسـات الدولـة، وصوالً إلى أيامنـا هذه التي أصبح فيهـا التحدي االقتصـادي واالجتماعي 
يكبـر ويلـوح بأزمـات متتاليـة فـي ظـل توسـع وتوحـش المشـروع االسـتيطاني االسـتعماري. لـوال المسـاهمات اإلحصائيـة والبحثيـة 
القيمـة مـن شـركائه الثالثـة والباحثيـن المتعاقبيـن الذيـن عملـوا ضمـن طواقـم إعـداد المراقـب، لمـا كان هـذا اإلنجـاز للمعهـد ممكنـاً. 
كذلـك نذكـر دور عـدد مـن االقتصادييـن البارزيـن فـي قيـادة المراقـب وتحريـره، أمثـال األسـاتذة أسـامة حامـد، وعمـر عبـد الرازق، 
وفضـل النقيـب، وصـوالً إلـى نعمـان كنفاني، واسـهامات المـدراء العامين المتعاقبين. كل هؤالء، يسـاندهم عشـرات الباحثين طوال ما 
يقـارب العقديـن والنصـف مـن الزمـن، سـهروا على ضمان مسـتويات الجودة العلمية والدقة التحليلية والتوسـع المعرفي لهذا المنشـور 

الرئيسـي، لهـم جميعـاً تقديرنـا وعرفاننا.

يغطـي هـذا العـدد مـن المراقـب االقتصـادي فـي جزئـه األول، مجمـل التطـورات االقتصاديـة فـي العـام 2021، وفـي الجـزء الثانـي 
أبـرز مؤشـرات الربـع الرابـع مـن العـام 2021. يمتـاز هـذا العدد مـن المراقب بأنـه أعد بصورة تصـب جل التركيز علـى رصد أبرز 
التطـورات السـنوية، فـي حيـن تـم التطـرق إلـى التطـورات الربعيـة بشـكل مقتصب نسـبياً. ينظر قسـم االقتصـاد الحقيقي إلـى االقتصاد 
الفلسـطيني مـن منظـور القطاعـات المنتجـة الرئيسـية وأبـرز جوانب البنيـة التحتية المرافقة لها. وقد ركز هذا القسـم في هـذا العدد على 
األداء االقتصـادي فـي العـام 2021، بمـا يشـمل اإلنتـاج واالسـتهالك واألسـعار وميزان المدفوعـات. وقد تناول الجزء الخـاص بالبنية 

التحتيـة قطـاع المعلومـات واالتصـاالت عبـر التطـرق إلـى أحدث مؤشـرات النفـاذ لتكنولوجيـا المعلومات واالتصاالت في فلسـطين.

تشـير المعطيـات السـنوية إلـى تعـاٍف »منقـوص« فـي األداء االقتصـادي خـالل العـام 2021 مقارنـة مـع العـام 2020، مسـجالً نمواً 
حقيقيـاً فـي الناتـج المحلـي اإلجمالـي بمقـدار 7.1%، وذلـك بعـد توفـر اللقاحـات لفايـروس كورونـا، ومـا صاحـب ذلـك مـن وقـف 
لإلجـراءات الوقائيـة، وانتعـاش االسـتهالك واالسـتثمار. فعلـى الرغـم مـن التحسـن فـي أداء أبـرز المؤشـرات االقتصاديـة فـي العـام 
2021 مقارنـة بالعـام 2020 الـذي سـجل انهيـاراً بنسـبة 12% فـي الناتـج المحلـي، و15% للدخـل القومـي اإلجمالـي، إال أّن أداء 
القطاعـات الرئيسـية والفرعيـة المختلفـة لـم يصـل إلـى مسـتواه المعهود في فترة مـا قبل الجائحة، ما يؤكد هشاشـة االقتصاد الفلسـطيني 
الذي يحتاج ربما إلى 3 سـنوات السـتيعاب صدمة سـنة واحدة. ضمن السـياق نفسـه أدى العدوان االسـرائيلي األخير في أيار 2021 
علـى قطـاع غـزة، بالتزامـن مـع تضييـق الحصـار إلـى إضعـاف فـرص انتعـاش اقتصـاد قطاع غـزة، الذي نمـا بمعـدل 3.4% مقارنة 
بــ 7.8% فـي الضفـة الغربيـة.  تظهـر المؤشـرات مـرة أخـرى تبايـن النمـو االقتصـادي بيـن الضفـة الغربيـة وقطـاع غزة، الـذي امتد 
لفتـرة طويلـة مـن الزمـن. بالمحصلـة، تبلـغ اآلن مسـاهمة قطـاع غـزة فـي االقتصـاد الفلسـطيني حوالي الخمس. لتسـليط الضوء بشـكل 
موسـع علـى هـذا االنحسـار، خصـص قسـم »تحـت المجهـر« لمراجعـة األوضاع االقتصاديـة في قطاع غزة بعد سـنوات مـن الحصار 
والحروب واالنقسـام السياسـي، محلالً حجم األضرار التي ألمت باقتصاد القطاع، وبالتالي االقتصاد الفلسـطيني ككل، خالل السـنوات 

الخمـس عشـرة الماضيـة. كمـا عـرض بعـض التقديـرات الدوليـة لحجـم اإلنفـاق الضروري إلعـادة التعافـي االقتصـادي للقطاع. 

عنـد كتابـة هـذه السـطور فـي منتصـف العـام 2022، فـإن فـرص تحسـن األداء االقتصـادي الفلسـطيني تبقـى أسـيرة للعديـد مـن 
المخاطـر، أبرزهـا: اسـتمرار االحتـالل فـي اقتطـاع جـزء مـن أمـوال المقاصـة، مخـاوف اسـتمرار ارتفـاع أسـعار السـلع والخدمـات 
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علـى المسـتوى العالمـي، واحتمـاالت تجـدد مواجهـات واسـعة مـع االحتـالل اإلسـرائيلي الزاحـف دائمـاً. إن التداخـل الضـار بين هذه 
التأثيـرات قصيـرة المـدى، والتشـوه التاريخـي فـي بنيـة االقتصـاد الفلسـطيني، يضيـف سـنة جديـدة لسـجل العجـز التنمـوي المتراكـم 

لـأرض الفلسـطينية المحتلـة. 

كمـا أن باكـورة أعمـال المعهـد لهـذا العـام »تقريـر آفـاق التنميـة فـي فلسـطين 2021«، قـد سـلط الضـوء بشـكل مفصـل علـى الحالة 
الراهنـة للتنميـة فـي فلسـطين، وذلـك من خالل قراءة موضوعية لإلفرازات السياسـية واالقتصادية واالجتماعية للسـنوات الـ 25 التي 
تلـت اتفاقيـات أوسـلو، وتحليـل تداعياتهـا، وآفـاق تعزيـز فـرص تجاوزهـا. قـد تـم انتهـاز تزامـن إصـدار هذا التقريـر مع إعـداد العدد 
السـنوي مـن المراقـب، بتناولـه ضمـن قسـم إصـدارات حديثـة، وقـد تـم التركيـز علـى تنـاول موضـوع التشـوه الهيكلـي فـي االقتصاد 
الفلسـطيني، يمكـن تلخيـص أبـرز مـا جـاء فـي هـذا القسـم بـأّن التشـوهات فـي أداء وهيكليـة االقتصـاد الفلسـطيني خالل الـ 25 السـنة 
الماضيـة، هـي نتيجـة طبيعيـة لممارسـات وقيـود االحتـالل االسـرائيلي، وهيمنـة اقتصـاده األكبـر حجمـاً واألكثـر تقدمـاً وتجربة على 

الصعيـد الخارجـي، وأن قـدرة التنميـة الفلسـطينية علـى التقـدم معدومـة، مـا لم يـزل االحتالل. 

مـن جانـب آخـر، ألقـى قسـم التنميـة االجتماعيـة لهـذا العـدد من المراقـب الضوء على مفهـوم اقتصـاد الرعاية وأهمية تعزيـزه كإحدى 
األدوات الضروريـة لمكافحـة الفقـر المتعـدد األبعـاد، أمـا قسـم مفاهيـم وتعاريـف اقتصاديـة، فقـد اسـتكمل تنـاول نظريـة النقـود »مـن 

كينـز إلـى فريدمـان إلى نظريـة النقـد الحديثة«.

اخيـراً وليـس آخـراً، شـارك فـي إنجـاز هـذا العـدد مـن المراقـب تشـكيلة جديدة-قديمـة مـن الباحثيـن والمحرريـن، علـى رأسـهم 
الدكتـور فضـل النقيـب، والمديـر العـام رجـا الخالـدي، والدكتـور نعمـان كنفانـي، مـع المسـاهمات الدائمـة مـن طاقـم باحثـي ماس 
)الدكتـور رابـح مـرار، إسـالم ربيـع، إيمـان سـعادة وحبيب حن( وطبعاً الشـركاء الثالثة: الجهـاز المركزي لإلحصاء الفلسـطيني، 
سـلطة النقـد الفلسـطينية، هيئـة سـوق رأس المـال. نأمـل أن يجـد الباحـث وصانـع السياسـات والمواطـن المهتـم علـى حـد سـواء، فـي هـذا 
اإلصـدار، الـذي جعـل مـن متابعـة تطـورات االقتصاد والمجتمع الفلسـطيني الحيوية مهمة مشـتركة، ما يفيده ويسـاهم في تقدمـه إلى األمام.

رجا الخالدي
المدير العام 
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الجزء األول:التطورات السنوية 2021
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

54 سوق العمل

2
54 2-1 توزيع العمالة
54 2-2 البطالة
54 2-3 األجور
55 2-4 الحد األدنى لألجور

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

56 المالية العامة

3
56 3-1 اإليرادات العامة
57 3-2 النفقات العامة
57 3-3 الفائض/العجز المالي

58 3-4 المتأخرات الحكومية
58 3-5 الدين العام الحكومي

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

الجزء الثاني:التطورات في الربع الرابع من العام 2021

60 القطاع المالي

4

60 4-1 القطاع المصرفي
60 4-1-1 التسهيالت االئتمانية
61 4-1-2 القروض المتعثرة
62 4-1-3 األرصدة لدى سلطة النقد والمصارف
63 4-1-4 النقدية والمعادن الثمينة
63 4-1-5 ودائع العمالء
63 4-1-6 أرباح المصارف
64 4-1-7 متوسط أسعار الفائدة على اإليداع واإلقراض
64 4-1-8 حركة تداول الشيكات في فلسطين
65 4-1-9 شركات اإلقراض المتخصصة
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69
مفاهيـم وتعاريـف اقتصاديـة: نظريـة النقـود )2(: مـن كينـز إلـى فريدمـان 

إلـى نظريـة النقـد الحديثـة 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

73 المؤشرات االقتصادية الرئيسية في فلسطين 2017 - 2021

66 4-2 القطاع المالي غير المصرفي

466 4-2-1 قطاع األوراق المالية
67 4-2-2 قطاع التأجير التمويلي
68 4-2-3 قطاع التأمين
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الجزء األول:التطورات السنوية 2021

العام 2021 في سطور

الناتـج المحلـي اإلجمالـي: نمـا الناتـج المحلـي اإلجمالـي في فلسـطين بمعدل 7.1% بيـن العاميـن 2020 و2021 ليصل  	
إلـى نحـو 15 مليـار دوالر )بأسـعار 2015 الثابتـة(. وجـاء هـذا االرتفـاع نتيجـة نمـو بمعـدل 7.8% في الضفـة الغربية 
و3.4% فـي قطـاع غـزة.  وعنـد أخـذ زيـادة السـكان باالعتبـار، يتبيـن أّن حّصـة الفـرد مـن الدخـل فـي فلسـطين ارتفعت 
بنحـو 4.2% لتصـل إلـى 3,045.3 دوالر، موزعـة بيـن 4,410.5 دوالر في الضفة الغربيـة، مقابل 1,213.4 دوالر 
فقـط فـي قطـاع غـزة. أمـا باألسـعار الجاريـة، فلقـد نمـا الناتـج المحلـي اإلجمالـي بنحـو 16.1% ليصـل إلـى 18 مليـار 

دوالر، وقـد بلغـت حّصـة الفـرد مـن الناتـج المحلي اإلجمالـي نحـو 3,654.6 دوالر.

البطالـة: شـهد معـدل البطالـة فـي فلسـطين نهايـة العـام 2021 ارتفاعـاً طفيفـاً بمقـدار نصف نقطـة مئوية مقارنـة مع العام  	
2020، ليصـل إلـى 26.4% )15.5% فـي الضفـة، و46.9% فـي القطـاع(. وبلـغ متوسـط األجـر اليومـي للعمـال 
الفلسـطينيين 136.5 شـيكل، موزعـاً بيـن 124.3 للعامليـن فـي الضفـة، 60.4 للعامليـن في القطـاع، و266.2 للعاملين 
فـي إسـرائيل والمسـتعمرات. كمـا وصلـت نسـبة المسـتخدمين بأجـر يقل عـن الحد األدنى لأجـور في القطـاع الخاص إلى 

29%، بمتوسـط أجـر بلغ 740 شـيكالً.

الماليـة العامـة: ارتفـع صافـي اإليـرادات العامـة والمنـح خـالل العـام 2021، بنحـو 8.4% مقارنـة بالعام السـابق، ليبلغ  	
حوالـي 14.7 مليـار شـيكل. مـن الجهـة المقابلـة، انخفضـت النفقـات العامـة الفعليـة بنحـو 2.1% خـالل العـام 2021، 
مقارنـة بالعـام السـابق، لتبلـغ حوالـي 13.6 مليـار شـيكل )أسـاس نقـدي(، وقـد حقـق الرصيـد الكلـي وفقاً لأسـاس النقدي 
فائضـاً بحوالـي 1.4 مليـار شـيكل خـالل العـام 2021. وبلغـت قيمـة إجمالـي المتأخـرات المترتبـة علـى الحكومـة خـالل 
هـذا العـام نحـو 4.5 مليـار شـيكل. كمـا ارتفـع الديـن العـام الحكومـي مقوماً بالـدوالر بنسـبة 5.4% مقارنة بالعام السـابق 

حوالـي 3.8 مليـار دوالر )مـا يعـادل 12 مليـار شـيكل(.

القطـاع المصرفـي: ارتفعـت التسـهيالت االئتمانيـة فـي العـام 2021 بنحو 6.6% مقارنة بالعام السـابق، لتبلـغ 10.7 مليار  	
دوالر، منهـا 23.0% للقطـاع العـام. بالمقابـل، نمـت الودائـع بنسـبة 9.1% لتصـل إلـى 16.5 مليـار دوالر. وبلغت أرباح 

المصـارف حوالـي 178.4 مليـون دوالر، مرتفعـةً بمعـدل 77.3% مقارنـة مـع قيمتها فـي العام 2020.

بورصـة فلسـطين: بلغـت القيمـة السـوقية ألسـهم الشـركات المدرجـة فـي بورصـة فلسـطين 4.4 مليـار دوالر نهايـة العام  	
2021، مرتفعـةً بنسـبة 8% مقارنـة بالعـام 2020. وأُغلـق مؤشـر القـدس عند حاجز 608.5 نقطـة نهاية العام 2021، 

مسـجالً ارتفاعـاً بنسـبة 29% عـن إغالقه نهاية العـام 2020.

التضخـم واألسـعار: شـهد االقتصـاد الفلسـطيني فـي العـام 2021 تضخمـاً موجبـاً بنسـبة 1.24% مقارنـة بالعام السـابق؛  	
أي إّن القـوة الشـرائية للشـيكل انخفضـت بنحـو 1.24% مقارنـة بالعام السـابق. أّمـا الذين يتلقون دخلهم بالـدوالر وينفقون 
كامـل مصروفاتهـم بالشـيكل، فـإّن قوتهـم الشـرائية انخفضت بنحـو 7.31% مقارنة بالعام السـابق، نتيجـة انخفاض معدل 
صـرف الـدوالر مقابـل الشـيكل. ونظـراً الرتبـاط الدينـار األردنـي مـع الـدوالر بسـعر صـرف ثابـت، فقـد شـهدت القـوة 

الشـرائية للدينـار، أيضـاً، انخفاضـاً بنحو %5.
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1- االقتصاد الحقيقي والبنية التحتية – تعاٍف منقوص وهشاشة

أظهـر العـام 2021 مؤشـرات تعـاٍف تدريجـي فـي النشـاط االقتصـادي مقارنـة مـع القاعـدة المنخفضة فـي العـام 2020 عقب توفر 
اللقاحـات لفايـروس كورونـا، ومـا صاحبهـا مـن إزالـة لإلجـراءات الوقائيـة، وانتعـاش االسـتهالك واالسـتثمار. إذ نما الناتـج المحلي 
اإلجمالـي بنحـو 7.1% فـي العـام 2021 مقارنـة مـع العـام 2020، وقـد قـاد قطـاع اإلدارة العامـة االنتعـاش االقتصـادي بشـكل 
رئيسـي، حيـث سـاهم بنحـو 1.62 نقطـة مئويـة فـي نمـو الناتـج المحلـي اإلجمالـي الحقيقـي، تـاله قطاعـا الخدمـات والتجـارة اللذان 
سـاهما بنحـو 1.46 و0.81 نقطـة مئويـة فـي نمـو االقتصاد الحقيقي على التوالـي. كما نمت القيمة المضافـة لجميع قطاعات اإلنتاج 

الرئيسـية األخـرى، باسـتثناء الزراعـة التـي انخفضت قيمتهـا المضافـة بنحو %2.3.

علـى الرغـم مـن األداء الجيـد، فـإن إنتـاج القطاعـات الرئيسـية والفرعيـة المختلفـة لـم يصـل إلـى مسـتواه المعهـود فـي فتـرة مـا قبل 
الجائحـة. وعلـى وجـه الخصـوص، ال تـزال القيمـة المضافـة لقطاعات اإلنشـاءات والتجـارة والصناعة والنقل أقـل بأكثر من %10 
مـن مسـتوياتها قبـل انتشـار الوبـاء. أيضـاً، ال تـزال القيمة المضافة لنشـاط خدمـات اإلقامة والمطاعـم، والفنون والترفيه، واألنشـطة 
المهنية، وأنشـطة الخدمات األخرى أقل بأكثر من 20% من مسـتوياتها قبل انتشـار الوباء، نتيجة الركود الكبير في أنشـطة السـفر 

والسـياحة، والمخـاوف مـن انتشـار متحور جديد مـن الفيروس.

علـى مسـتوى اإلنفـاق، زيـادة االعتمـاد علـى واردات السـلع والخدمـات أضعفت فـرص االنتعاش علـى الرغم من الزيـادة الملحوظة 
فـي الصـادرات واالسـتهالك العـام، والتعافـي فـي االسـتهالك الخـاص واالسـتثمار. كمـا أنها حدت مـن انخفاض العجز في الحسـاب 
الجـاري علـى الرغـم مـن الزيـادة فـي تعويضـات العامليـن فـي إسـرائيل، ودخـل االسـتثمار فـي الخـارج، والتحويـالت الجاريـة 
للقطاعـات غيـر الحكوميـة. يالحـظ، أيضـاً، أن عـدوان االحتـالل األخير وتضييق الحصـار في أيار 2021، أضعـف فرص انتعاش 
اقتصـاد قطـاع غـزة )3.4%( مقارنـة بالضفـة الغربيـة )7.8%(. واسـتمرار االحتـالل فـي اقتطـاع جـزء مـن أمـوال المقاصـة، 
يضـع المزيـد مـن الضغـط علـى فـرص التعافـي في العـام 2022، وبخاصـة في ضـوء محدودية مصـادر النمو والتنميـة، ومخاوف 
اسـتمرار ارتفـاع أسـعار السـلع والخدمـات علـى المسـتوى العالمـي. إن التداخل الضـار بين هذه التأثيـرات قصيرة المدى والهشاشـة 

التاريخيـة فـي بنيـة االقتصـاد الفلسـطيني، يضيـف سـنة جديـدة لسـجل العجـز التنمـوي المتراكم لـأرض الفلسـطينية المحتلة.

يركـز هـذا القسـم علـى األداء االقتصـادي فـي العـام 2021، بمـا يشـمل اإلنتـاج واالسـتهالك واألسـعار وميـزان المدفوعـات. 
كمـا يركـز الضـوء علـى بعـض المؤشـرات الربعيـة فـي الربـع األخيـر مـن العـام نفسـه. يخصـص المراقـب قسـماً منفصـالً لقطـاع 
المعلومـات واالتصـاالت ضمـن الجهـود المسـتمرة لتغطيـة مختلف مواضيع البنية التحتية االقتصادية بشـكل دوري، فنسـلط الضوء، 
هنـا، علـى أحـدث مؤشـرات النفـاذ لتكنولوجيـا المعلومـات واالتصـاالت في فلسـطين، ومقارنتهـا مع المؤشـرات العالميـة واإلقليمية 

المشـابهة للوقـوف علـى مـدى كفـاءة البنيـة التحتيـة األساسـية لإلنترنـت واالتصـاالت فـي فلسـطين.

1-1 النشاط االقتصادي الكلي1

تشـير البيانـات األوليـة الصـادرة عـن الجهـاز المركـزي لإلحصـاء الفلسـطيني إلـى تعـاٍف فـي الناتـج المحلـي اإلجمالـي الحقيقـي، أو القيمـة 
النقديـة لكافـة أنـواع السـلع والخدمـات التـي يتـم إنتاجهـا محليـاً باألسـعار الثابتـة )سـنة األسـاس 2015(، فلقـد نمـا الناتـج المحلـي اإلجمالـي 
فـي العـام 2021 بنحـو 7.1%، مقارنـة مـع المسـتوى المنخفـض فـي العـام 2020 )انظـر الشـكل 1-1(. حصـل هـذا االرتفـاع نتيجـة نمو 
بمعـدل 7.8% فـي الضفـة الغربيـة، و3.4% فـي قطـاع غـزة، ليصـل إلى نحـو 15 مليار دوالر. وعلـى الرغم من هذا التحسـن، فإن الناتج 
المحلـي اإلجمالـي مـا زال دون مسـتواه مـا قبـل الجائحـة، إذ ال يـزال أقـل بنحـو 5.1% مقارنة بالعـام 2019 )أقل بنحـو 4.1% في الضفة 
الغربيـة، و9.7% فـي قطـاع غـزة(، لكنـه يفـوق التنبـؤات التـي كانـت قـد صدرت عـن الجهات الرسـمية في بدايـة العـام 2021 )نحو %6 
حسـب سـيناريو األسـاس(.2 وعلـى مسـتوى األسـعار الجاريـة، فقد وصـل الناتج المحلي اإلجمالي إلـى 18 مليار دوالر خـالل العام 2021.

1 معظــم اإلحصــاءات الــواردة فــي هــذا القســم مــن الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، باألخــص إحصــاءات الحســابات القوميــة. يتــم اإلشــارة إلــى المصــادر األخــرى 
حيثمــا تســتخدم. كمــا أن جميــع نســب التغييــر مقاســة باألســعار الثابتــة، ســنة األســاس 2015 مــا لــم تتــم اإلشــارة إلــى غيــر ذلــك.

2 https://pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_20-12-2020-eco-ar.pdf
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شكل 1-1: الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية والثابتة )سنة األساس 2015(
 لألعوام 2015-2021 *)مليون دوالر(

11,072 12,046 12,506 12,797 12,999 11,564 12,471

2,900 3,165 2,921 2,819 2,830
2,473

2,557

13,972.4
15,405.4 16,128.0 16,276.6 17,133.5 15,531.7 18,036.8

00
22,,000000
44,,000000
66,,000000
88,,000000

1100,,000000
1122,,000000
1144,,000000
1166,,000000
1188,,000000
2200,,000000

22001155 22001166 22001177 22001188 22001199 22002200 22002211

* تقديرات أولية وهي عرضة للنتقيح والتبديل.

مـن جانـب اإلنفـاق، يبقـى االسـتهالك الخـاص المحفـز األكبـر للنمـو بمـا يعـادل 86.9% مـن الناتـج المحلـي، يليـه االسـتثمار 
)25.3%(، واإلنفـاق الحكومـي )23.8%(. بينمـا يشـكل العجـز فـي الميـزان التجـاري نحـو 37.3% مـن الناتـج المحلـي، الـذي 
يضعـف فـرص النمـو )انظـر الشـكل 1-2(. نما كل من اإلنفاق االسـتهالكي النهائـي الخاص واإلنفاق االسـتهالكي النهائي الحكومي 
بنحـو 6.3% و11.1% علـى الترتيـب فـي العام 2021، مقارنة مع العام السـابق.3 كما نما إجمالي االسـتثمار )التكوين الرأسـمالي 
اإلجمالـي( بنحـو 14.2% خـالل الفتـرة نفسـها نتيجة زيادة التكوين الرأسـمالي الثابـت اإلجمالي في المبانـي )11%( وغير المباني 
)20.8%(. فـي المقابـل، اتسـع العجـز فـي الميـزان التجاري بنحو 15.5% بسـبب الزيادة األكبر في الـواردات )1.2 مليار دوالر 
أو 16.6%( مقارنـة بالصـادرات )439.1 مليـون دوالر أو 18.8%(. وال تـزال آثـار الجائحـة واضحة على اإلنفاق االسـتهالكي 
الخـاص وإجمالـي االسـتثمار، إذ سـجال مسـتوى أقـل بنحـو 7.6% و9% مقارنـة مـع العـام 2019، علـى التوالي. فـي المقابل، نما 

كل مـن اإلنفـاق االسـتهالكي النهائـي الحكومـي والصـادرات بنحـو 11.5% و5.5% خالل الفترة نفسـها، علـى التوالي.

شكل 1-2: التوزيع النسبي لإلنفاق السنوي على الناتج المحلي اإلجمالي 
لألعوام 2021-2016 4

88.4% 89.2% 87.0% 86.9% 89.2% 87.5%

25.0% 23.6% 20.1% 21.3% 20.2% 22.9%

25.1% 25.5% 27.0% 27.3% 26.4% 23.7%

-38.7% -36.7% -34.9% -36.4% -36.3% -34.6%

--6600%%
--4400%%
--2200%%

00%%
2200%%
4400%%
6600%%
8800%%

110000%%
112200%%
114400%%
116600%%

22001155 22001166 22001177 22001188 22001199 22002200

* تقديرات أولية وهي عرضة للنتقيح والتبديل.

اإلنفاق االستهالكي الخاص يشمل االستهالك النهائي لأسر واالستهالك النهائي للمؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية.  3

مجموع النسب ال يساوي 100% بسبب صافي السهو والخطأ.  4



12

مـن جانـب اإلنتـاج، شـهد العـام 2021 ارتفاعـاً فـي القيمـة المضافة لجميع القطاعـات الخدمية الرئيسـية مقارنة مع العام السـابق. كما 
شـهد كل مـن قطاعـي اإلنشـاءات والصناعـة ارتفاعـاً بنحـو 10.4% و4.7% علـى التوالـي خـالل العـام 2021، مقارنـة مـع العـام 
السـابق، بينمـا تراجـع قطـاع الزراعـة بنحـو 2.3% خـالل الفتـرة نفسـها.  قطاعا اإلنشـاءات والتجارة همـا األقل تعافياً مـن تداعيات 
الجائحـة، حيـث سـجلت القيمـة المضافـة انخفاضـاً بنحو 20% و18.2% على التوالـي، مقارنة مع العام 2019. وفي المقابل، شـهد 

كل مـن قطاعـي األنشـطة الماليـة والمعلومـات واالتصـاالت نمواً بنحـو 6.2% و3.2% علـى التوالي بالمقارنة مـع العام 2019.

الناتج القومي اإلجمالي

الناتـج القومـي اإلجمالـي هـو مجمـوع القيمـة السـوقية لجميـع المنتجـات والخدمـات النهائيـة التـي ينتجهـا اقتصـاد دولة مـا، من خالل 
وسـائل اإلنتـاج المملوكـة مـن قبـل مواطنيهـا، خـالل فتـرة زمنيـة محـددة، سـواء أكان اإلنتـاج يتـم داخـل الحـدود الجغرافيـة للدولة أم 
خارجهـا. والفـرق بيـن الناتـج المحلـي والناتـج القومـي هو في بنـد »صافي عوائد عناصر اإلنتـاج الخارجية«؛ أي الفـرق بين إجمالي 
الدخـول التـي يحصـل عليهـا مواطنـو الدولـة مـن الخـارج، وإجمالـي الدخـول التـي يحصـل عليـه األجانب داخل حـدود الدولـة. ارتفع 
الناتـج القومـي اإلجمالـي الحقيقـي فـي فلسـطين بنحـو 9.5% ما بيـن 2020 و2021 نتيجة زيادة نسـبتها 26.6% في صافي عوائد 

عناصـر اإلنتـاج الخارجيـة باألسـعار الثابتـة، إضافـة إلـى الزيادة فـي الناتج المحلـي اإلجمالي.

يعكـس الناتـج القومـي المـوارد المتاحـة للفلسـطينيين بصـورة أفضـل مـن الناتـج المحلـي، وبخاصـة أن قيمـة صافـي عوائـد عناصـر 
اإلنتـاج الخارجيـة فـي فلسـطين موجبـة وعاليـة إلى حد مـا، حيث بلغت حوالي 3.4 مليار دوالر باألسـعار الجارية فـي العام 2021، 
أو نحـو 16.8% مـن الناتـج المحلـي اإلجمالـي باألسـعار الثابتـة. وتجـدر اإلشـارة إلـى أّن نحـو 94.8% مـن صافـي عوائد عناصر 
اإلنتـاج هـذا جـاء مـن دخـل العمـال الفلسـطينيين فـي الخارج )يشـمل باألسـاس تعويضات العامليـن في إسـرائيل والمسـتوطنات(، في 

حيـن جـاء الباقـي مـن صافـي دخـل الملكية فـي الخارج.

الدخل القومي اإلجمالي المتاح

الدخـل القومـي اإلجمالـي المتـاح هـو مجمـوع الدخـل المتـاح لجميـع المواطنيـن فـي دولـة مـا، ويقيـس إجمالـي الدخـل المتوفـر فـي 
الدولـة لالسـتهالك واالدخـار. وإضافـة إلـى الدخـل القومـي، يشـمل هـذا المؤشـر صافـي التحويـالت الجاريـة مـن الخـارج، التـي 
تتضمـن المسـاعدات والهدايـا التـي يرسـلها المقيمـون فـي الخـارج إلـى أهلهـم وأصدقائهـم فـي فلسـطين، والمسـاعدات والهبـات مـن 
الخـارج للمؤسسـات والهيئـات الخاصـة والعامـة. هـذا يعنـي أن الدخـل القومي اإلجمالـي المتاح يقـدم معلومات إضافية حـول الموارد 
السـنوية المتاحـة للفلسـطينيين بالمقارنـة مـع الناتـج المحلـي والناتج القومـي، وبخاصـة أن التحويالت الجارية تشـكل مصدر دخل مهم 
للفلسـطينيين. وفـي العـام 2021، بلغـت قيمـة صافـي التحويـالت الجاريـة مـن الخـارج نحـو 2.2 مليـار دوالر باألسـعار الجارية أو 
11.9% مـن الناتـج المحلـي اإلجمالـي باألسـعار الثابتـة. وارتفـع الدخـل القومـي المتـاح اإلجمالـي بحولـي 12.6% مـا بيـن 2020 
و2021، نتيجـة زيـادة قدرهـا 7.3% فـي االسـتهالك النهائـي، و61.9% فـي االدخـار. وارتفـع صافـي التحويـالت الجاريـة مـن 

الخـارج بنحـو 56.9% خـالل الفتـرة نفسـها.

حّصة الفرد من الناتج المحلي

أّدى ارتفـاع الناتـج المحلـي اإلجمالـي فـي العـام 2021 بنسـبة أعلـى مـن معـدل النمو السـكاني السـنوي، إلـى ارتفاع حّصـة الفرد من 
الناتـج المحلـي اإلجمالـي الحقيقـي بنحـو 4.2% )نمـت بنحـو 5.1% فـي الضفـة الغربيـة، وبنحـو 0.5% فـي قطـاع غـزة(، لتصـل 
إلـى 3,045.3 دوالر )4,410.5 دوالر فـي الضفـة الغربيـة، مقابـل 1,213.4 دوالر فـي قطاع غـزة(. وبينما وصلت حّصة الفرد 
مـن الناتـج المحلـي اإلجمالـي إلـى 3,654.6 دوالر باألسـعار الجارية في العـام 2021 لأرض المحتلة كافة، فـإن األرقام اإلجمالية 
ألداء “اقتصـاد األرض الفلسـطينية المحتلـة” تخفـي الفجـوة الشاسـعة والمقلقـة فـي األداء االقتصـادي بيـن الضفـة الغربية الذي يسـجل 
مسـتويات يصنفهـا البنـك الدولـي بيـن اقتصاديات متوسـطة الدخـل )5,307.1 دوالر(، وقطـاع غزة المنكوب الـذي يعكس أحوال ما 

تصنفـه األمـم المتحدة بالـدول األقل نمـواً )1,437.6 دوالر(.
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1-2 القطاعات اإلنتاجية: الزراعة والصناعة واإلنشاءات5

ارتفعـت القيمـة المضافـة للقطاعـات اإلنتاجيـة فـي العـام 2021 بنحـو 3.7% مقارنـة مـع العـام السـابق، ولكنهـا ال تـزال أقـل بنحـو 
13.5% مقارنـة مـع العـام 2019. كذلـك انخفضـت مسـاهمة القطاعـات اإلنتاجيـة فـي الناتـج المحلـي اإلجمالـي مـن 24.1% فـي 
العـام 2020 إلـى 23.4% فـي العـام 2021، وهـي أقـل مـن تلـك المرصـودة فـي العـام 2019 )25.7%(، ما يعكس هشاشـة نمو 
مسـتمرة وتشـوه فـي عمليـة التحـول الهيكلـي االقتصـادي الفلسـطيني برمته. بشـكل رئيسـي، اتسـم هذا العـام بتعافي قطاعـي الصناعة 

واإلنشـاءات، بينمـا أظهـر قطـاع الزراعـة أداًء ضعيفاً.

قطاع الزراعة

شـهدت القيمة المضافة لنشـاط الزراعة والحراجة وصيد األسـماك انخفاضاً بنحو 2.3% في العام 2021 مقارنة مع العام السـابق، 
وبنحـو 11.2% مقارنـة مـع العـام 2019. وتراجعـت مسـاهمة القطـاع فـي الناتـج المحلـي اإلجمالـي مـن 7.1% فـي العـام 2020 

إلـى 6.5% فـي العام 2021.

قطاع الصناعة

كانـت القيمـة المضافـة للقطـاع الصناعـي فـي العـام 2021 أعلـى بنحـو 4.7% بالمقارنة مع العـام 2020، إال أن مسـاهمة القطاع 
فـي الناتـج المحلـي اإلجمالـي انخفضـت من 12.4% إلى 12.1% خالل الفترة نفسـها، بسـبب النمو األكبر فـي القطاعات الخدمية. 
وال تـزال القيمـة المضافـة للقطـاع الصناعـي أقـل بنحـو 12% بالمقارنة مـع العام 2019، وبخاصـة أن إنتاج الصناعـات التحويلية 

ال يـزال أقـل مـن مسـتواه مـا قبـل الجائحة. وتسـاهم الصناعـات التحويلية بنحـو 85.7% في القيمـة المضافة من قطـاع الصناعة.

قطاع اإلنشاءات

ارتفعـت القيمـة المضافـة لقطـاع اإلنشـاءات بنحـو 10.4% فـي العـام 2021 مقارنة بالعـام 2020. ونتيجة لذلك، ارتفعت مسـاهمة 
قطـاع اإلنشـاءات فـي الناتـج المحلـي اإلجمالـي إلـى 4.7% مقارنـة بنحـو 4.6% فـي العـام 2020. وقطـاع اإلنشـاءات هـو األقـل 
تعافيـاً مـن تداعيـات الجائحـة، حيـث ال تـزال قيمتـه المضافـة أقـل بنحـو 20% مـن مسـتواها فـي العـام 2019، أمـا نسـبة مسـاهمة 

القطـاع فـي الناتـج المحلـي اإلجمالـي، فـال زالـت أقـل ممـا كانـت عليـه فـي العـام 2019 بمقـدار 0.9 نقطـة مئوية.

1-3 القطاعات التجارية والمالية والخدمية

حجـم النمـو فـي القطاعـات التجاريـة والماليـة والخدميـة كان أكبـر مـن النمـو الُمسـجل فـي القطاعـات اإلنتاجيـة بشـكل عـام، وعليـه 
ارتفعـت مسـاهمتها فـي الناتـج المحلـي اإلجمالـي بشـكل طفيـف مـن 60.5% فـي العـام 2020 إلـى 60.6% فـي العـام 6.2021 
ويشـير الجـدول 1 إلـى األنشـطة االقتصاديـة الُمكونـة للقطاعـات التجاريـة والماليـة والخدميـة في االقتصـاد الفلسـطيني، التي ارتفعت 
القيمـة المضافـة الكليـة لهـا بنحـو 7.3% فـي العام 2021 مقارنة بالعام السـابق. ويتضح من الجـدول 1-1 أّن ارتفاع القيمة المضافة 
لهـذه األنشـطة، مقارنـة بالعـام السـابق، نتـج عـن انتعاش جميع القطاعات الفرعية باسـتثناء أنشـطة خدمـات اإلقامة والطعـام، والفنون 
والترفيـه والتسـلية، وأنشـطة الخدمـات األخـرى، والخدمـات المنزليـة. وال تـزال هـذه القطاعـات متأثـرة بالتداعيـات السـلبية لجائحـة 
كورونـا، وبخاصـة ضعـف السـياحة، التـي مـن المتوقـع أن ال تشـهد اسـتئنافاً لنشـاطها بشـكل اعتيادي قبـل العـام 2022. عالوة على 
ذلـك، يظهـر الجـدول التأثـر السـلبي المتواصل بتداعيـات الجائحة لقطاعات التجـارة، والنقل والتخزين، واألنشـطة المهنية، والخدمات 

اإلداريـة، حيـث ال تـزال أقـل مـن مسـتوياتها مـا قبل انتشـار الوباء.

مصدر األرقام في هذا الجزء: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2022. إحصاءات الحسابات القومية الربعية، 2000-2021. رام هللا، فلسطين.  5

شهد العام 2021 زيادة كبيرة )نحو 23.4%( في القيمة المضافة من الرسوم الجمركية.  6
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جدول 1-1: التوزيع النسبي للقيمة المضافة السنوية من القطاعات الخدمية للعام 2021
 ونسب التغيير في القيمة المضافة السنوية لألعوام 2021-2019

النشاط االقتصادي
التوزيع النسبي للقيمة 

المضافة من القطاعات الخدمية 
كما في العام 2021

نسبة التغير في 
القيمة المضافة عن 

العام السابق

نسبة التغير في 
القيمة المضافة عن 

العام 2019

تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات والدراجات 
)18.2%(4.3%30.3%النارية

)10.3%(9.3%2.7%النقل والتخزين

6.2%5.0%7.4%األنشطة المالية وأنشطة التأمين

3.2%4.4%5.5%المعلومات واالتصاالت

)23.1%()0.4%(2.2%أنشطة خدمات اإلقامة والطعام

)3.4%(10.6%7.5%األنشطة العقارية واإليجارية

)22.6%(1.7%1.6%األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

)6.1%(5.5%1.1%أنشطة الخدمات اإلدارية والخدمات المساندة

6.3%8.2%10.9%التعليم

27.4%21.2%7.5%الصحة والعمل االجتماعي

)45.5%()25.3%(0.5%الفنون والترفيه والتسلية وأنشطة الخدمات األخرى

)29.6%()19.5%(2.2%الخدمات األخرى

20.1%13.8%20.6%اإلدارة العامة

)23.1%()3.2%(0.1%الخدمات المنزلية

)3.4%(7.3%100.0%القطاعات الخدمية
* األرقام ما بين األقواس سالبة.

1-4 ميزان المدفوعات ووضع االستثمار الدولي والدين الخارجي

تعانـي فلسـطين مـن عجـز مزمـن فـي الميـزان التجـاري ألن قيمـة الـواردات تكـون، عـادةً، أكثـر مـن ثالثـة أضعـاف الصـادرات.  
وتسـاهم تعويضـات العامليـن فـي إسـرائيل، والمسـاعدات الخارجيـة، والتحويالت، والدخل المتحقق من االسـتثمارات فـي الخارج في 
سـد جـزء مـن هـذا العجـز، إال أنهـا غيـر كافيـة لتغطيـة كامل االسـتهالك المحلي. لذلـك، تعاني فلسـطين من عجز هيكلي في الحسـاب 
الجـاري يتـم تمويلـه عـادة مـن خـالل االقتـراض.7 ومعالجـة هـذا النـوع مـن العجـز بحاجـة لتجـاوز المعيقـات والقيـود التـي يضعهـا 
االحتـالل علـى مصـادر اإلنتـاج والحركـة، مثـل االسـتثمار فـي المناطـق المسـماة “ج”، واسـتغالل األراضـي، وتطوير البنيـة التحتية 
االقتصاديـة، والسـيطرة علـى المعابـر والحـدود، ... إلخ. هـذه القيود تحد من القـدرة اإلنتاجية لالقتصاد الفلسـطيني، وتضعف وصول 
المنتجـات الفلسـطينية إلـى األسـواق العالميـة، وتعـزز تبعية االقتصاد الفلسـطيني القتصاد االحتالل كموّرد لجزء كبير من االسـتهالك 

الخـاص والعـام، حيـث يسـتحوذ علـى حوالي نصـف الواردات الفلسـطينية.

خـالل العـام 2021، انخفـض عجـز الحسـاب الجـاري بنحـو 21.9% مقارنة بالعـام 2020، ليصل إلـى 1,486.5 مليون دوالر، 
أو 8.2% مـن الناتـج المحلـي اإلجمالـي باألسـعار الجاريـة. ونتـج انكمـاش عجـز الحسـاب الجـاري عـن الزيـادة فـي تعويضـات 
العامليـن فـي إسـرائيل )32.4%(، ودخـل االسـتثمار )41.4%(، ودعـم المانحيـن للقطـاع الحكومـي )34.2%(، والتحويـالت 
الجاريـة للقطاعـات غيـر الحكوميـة )55.1%(، التـي كانـت أكبـر مـن اتسـاع العجـز فـي الميـزان التجـاري )24.4%(، وتراجـع 
دعـم المانحيـن للقطاعـات غيـر الحكوميـة )11.9%(. ونتيجـة لذلك، انخفض صافـي االقتراض من الخارج بنحـو 28.8% مقارنة 

بالعـام 2020 )انظـر الجـدول 2-1(.

الحســاب الجــاري هــو ســجل معامــالت دولــة مــا مــع بقيــة دول العالــم. يحتــوي الســجل علــى الميــزان التجــاري، وصافــي األربــاح مــن االســتثمارات الخارجيــة، وصافــي   7
المدفوعــات التحويليــة. ويشــير عجــز الحســاب الجــاري إلــى أن التزامــات فلســطين الماليــة للخــارج، أكبــر مــن الدخــل والتحويــالت التــي تصلهــا مــن الخــارج.
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جدول 1-2: مقارنة سنوية لمؤشرات مختارة من ميزان المدفوعات للعامين
 2020 و2021 )مليون دوالر باألسعار الجارية(

نسبة التغير عن العام 20202021المؤشر
السابق

حجم التغير عن العام 
السابق

416.3 )21.9%()1,486.5()1,902.8(العجز في الحساب الجاري )صاٍف(

)1,384.7(24.4%)7,064.7()5,680.0(العجز في الميزان التجاري )الصادرات-الواردات(

795.1 33.3%3,180.3 2,385.2 الصادرات

2,179.7 27.0%10,244.9 8,065.2 الواردات

905.5 36.3%3,397.8 2,492.3 الدخل األولي )صاٍف(

780.9 32.4%3,188.6 2,407.7 منها: تعويضات العاملين في إسرائيل

89.8 41.4%306.9 217.1 منها: دخل االستثمار

895.5 69.7%2,180.5 1,285.0 الدخل الثانوي )التحويالت الجارية( )صاٍف(

91.0 34.2%357.2 266.2 منها: تحويالت الدول المانحة للقطاع الحكومي

منها: التحويالت الجارية للقطاعات غير الحكومية 
)يشمل دعم المانحين(

 1,277.8 1,982.0%55.1 704.2

7.6 1.8%439.0 431.4 التحويالت الرأسمالية )صاٍف(

423.9 )28.8%()1,047.5()1,471.4(صافي االقتراض )الحساب المالي(

)38.8(28.0%)177.6()138.8(منها: االستثمار المباشر )صاٍف(

135.6 )196.2%(66.5 )69.1(منها: استثمار الحافظة )صاٍف(

)442.5(73.4%)1,045.0()602.5(منها: الودائع )بالعمالت األجنبية(

المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية 2021، إحصاءات ميزان المدفوعات، 2010-2021. رام هللا، فلسطين.
*األرقام ما بين األقواس سالبة.

فـي نهايـة العـام 8،2021 فـاق إجمالـي اسـتثمارات الفلسـطينيين المقيميـن خـارج فلسـطين )أي إجمالـي األصـول المسـتثمرة فـي 
الخـارج( إجمالـي االسـتثمارات فـي فلسـطين المملوكـة لغيـر المقيميـن )إجمالـي االلتزامـات األجنبيـة( بحوالـي 3.7 مليـار دوالر.9 
وارتفـع صافـي االسـتثمار الدولـي لفلسـطين فـي نهاية العام 2021 بنحـو 30.7% مقارنة بنهاية العـام 2020 )انظر الجدول 3-1(. 
ونتجـت الزيـادة عـن ارتفـاع اإليداعـات المحليـة في البنـوك الخارجية، والنقد األجنبـي الموجود في االقتصاد الفلسـطيني. ومن الجدير 

بالذكـر، أن حوالـي 65.6% مـن إجمالـي أرصـدة األصـول المسـتثمرة فـي الخـارج، هـي عملة وودائـع )6.3 مليـار دوالر(.

جدول 1-3: مقارنة سنوية لوضع االستثمار الدولي للعامين
 2020 و2021 )مليون دوالر باألسعار الجارية(

20202021البند
نسبة التغير عن 

العام السابق
حجم التغير عن 

العام السابق

30.7860.0%2,799.03,659.0صافي االستثمار الدولي

)253.0(10.6%)2,644()2,391.0(1. االستثمار األجنبي المباشر )صاٍف(

)110.0()13.8%(2795.0685.0. استثمارات الحافظة )صاٍف(

28.31,047.0%33.698.04,745.0. استثمارات أخرى )صاٍف(

25.3176.0%4697.0873.0. أصول احتياطية
المصــدر: الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني وســلطة النقــد الفلســطينية 2021، وضــع االســتثمار الدولــي وإحصــاءات 

الديــن الخارجــي، 2010 - 2021.
رام هللا، فلسطين. تم حساب صافي البنود الفرعية بناء على بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء وسلطة النقد.

*األرقام ما بين األقواس سالبة.
تــم اعتمــاد النتائــج األوليــة لوضــع االســتثمار الدولــي والدَّيــن الخارجــي فــي نهايــة الربــع الرابــع مــن العــام 2021 لتقديــر القيــم فــي نهايــة العــام 2021، ألن البيانــات   8

الســنوية لــم تصــدر عــن الجهــات الرســمية حتــى تاريــخ إعــداد المراقــب.
وضــع االســتثمار الدولــي هــو بيــان إحصائــي يوضــح، عنــد تاريــخ معيــن، وضعيــة األصــول الماليــة للمقيميــن فــي اقتصــاد مــا، التــي تمثــل مطالبــات علــى غيــر المقيميــن مــن جهــة،   9
والتزامــات المقيميــن إزاء غيــر المقيميــن مــن جهــة أخــرى. وصافــي وضــع االســتثمار الدولــي يحتســب الفــرق بيــن األصــول الماليــة الخارجيــة ونظيرتهــا علــى مســتوى الخصــوم.
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بلـغ إجمالـي الديـن الخارجـي )المتراكـم( قرابـة 2.16 مليـار دوالر نهايـة العـام 2021، مرتفعـاً بنحو 4.4% مقارنـة بالعام 2020 
)انظـر الجـدول 1-4(. ونتـج ذلـك عـن ارتفـاع ديـن المصـارف الخارجـي قصيـر األجـل )15.6%(، وطويـل األجـل )%12.6(، 
وارتفـاع ديـن الحكومـة الخارجـي قصيـر األجـل )59.2%(، مـع انخفـاض ديـن الحكومـة الخارجـي طويـل األجـل )6.4%(. ومـن 

الجديـر بالذكـر أن ديـن الحكومـة هـو أساسـاً طويـل األجـل، ويشـكل 61.1% مـن إجمالـي الديـن الخارجي الفلسـطيني.

جدول 1-4: مقارنة سنوية لمكونات الدين الخارجي للعامين 
2020 و2021 )مليون دوالر باألسعار الجارية(

نسبة التغير عن 20202021القطاع االقتصادي
الربع السابق

نسبة التغير عن الربع 
المناظر

)6.0%()0.5%(1,325.01,319.0الحكومة الفلسطينية

71%59.2%120.0191.0    قصير األجل

)77.0%()6.4%(1,205.01,128.0    طويل األجل

96.0%14.0%684.0780.0المصارف

51.0%15.6%327.0378.0    قصير األجل

45.0%12.6%357.0402.0    طويل األجل

0.0%0.0%43.043.0قطاعات أخرى

90.0%4.3%2,069.02,159.0إجمالي الدين الخارجي
المصــدر: الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني وســلطة النقــد الفلســطينية 2021، وضــع االســتثمار الدولــي وإحصــاءات الديــن 

الخارجــي، 2010-2021. رام هللا، فلســطين.
*األرقام ما بين األقواس سالبة.

1-5 األسعار10

الرقـم القياسـي ألسـعار المسـتهلك هـو متوسـط أسـعار مجموعـة مختـارة مـن السـلع والخدمـات األساسـية التـي تعكـس نمط اسـتهالك 
العائلـة المتوسـطة فـي بلـد مـا. ويطلـق علـى مجموعـة السـلع والخدمـات المختـارة هـذه اسـم “سـلّة االسـتهالك”. ومعـّدل التضخم هو 

معـّدل االرتفـاع فـي هـذا الرقـم القياسـي بيـن تاريخيـن محدديـن، وهـو يعبـر عـن التغيـر فـي القـّوة الشـرائية للدخل.

يبيـن الشـكل 1-3 أدنـاه منحييـن؛ يصـور األول تطـور الرقـم القياسـي ألسـعار المسـتهلك بيـن 2016 و2021، بينما يقيـس المنحنى 
الثانـي التبـدل المئـوي فـي الرقـم القياسـي ألسـعار المسـتهلك فـي كل سـنة مقارنـة بالسـنة السـابقة؛ أي معـّدل التضخـم فـي كل سـنة. 
ووصـل الرقـم القياسـي ألسـعار المسـتهلك فـي العـام 2021 إلـى نحـو 102.1 نقطـة، مقارنـة مـع نحـو 100.8 نقطـة فـي العـام 
2020 )سـنة األسـاس 2018=100(؛ أي إن معـدل التضخـم بلـغ 1.24% تقريبـاً، مدفوعـاً بتحسـن النشـاط االقتصـادي وارتفـاع 
أسـعار الـواردات كنتيجـة للضغوطـات التضخميـة العالميـة التـي بـدأت بالتزايـد خـالل النصـف الثانـي مـن السـنة. ونتـج التضخـم في 
العـام 2021 عـن ارتفـاع األسـعار فـي كل مـن مجموعات المواصالت )4.4%(، والمسـكن والميـاه والكهرباء والغـاز، ... وغيرها 
مـن الوقـود )3.6%(، والمفروشـات والمعـدات المنزليـة وصيانـة المنـازل الروتينيـة )2.2%(، والمـواد الغذائيـة والمشـروبات غير 

الكحوليـة )0.9%(، قابلهـا تراجـع طفيـف فـي أسـعار مجموعـات المالبـس واألحذيـة )%0.6(.

10  مصدر األرقام في هذا الجزء: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2022. مسوح األرقام القياسية، 2016 -2021.
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شكل 1-3: تطّور الرقم القياسي ألسعار المستهلك ومعّدل التضخم السنوي،
لألعوام 2016-2021 )سنة األساس 2018(
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المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2022. مسوح األرقام القياسية، 2016 -2021.

القوة الشرائية11

القـوة الشـرائية للشـيكل: ارتفـع مؤشـر أسـعار المسـتهلك خـالل العـام 2021 بنحـو 1.24% مقارنـة بالعـام السـابق، وهـو ما يعني 
تراجـع القـوة الشـرائية بعملـة الشـيكل بالمقـدار نفسـه خـالل الفتـرة المشـار إليهـا، علمـاً أن تطور القـوة الشـرائية لعملة الشـيكل يعادل 

ويعاكـس معـدل التغير في أسـعار المسـتهلك.

القـّوة الشـرائية للـدوالر والدينـار: شـهد العـام 2021 انخفـاض متوسـط سـعر صـرف الدوالر مقابل الشـيكل بنحـو 6.07% مقارنة 
بالعـام 2020. وبنـاًء علـى ذلـك، فـإن القـوة الشـرائية لأفراد الذين يتلقـون رواتبهم بالـدوالر وينفقون كامل مصروفاتهم بالشـيكل، قد 
انخفضـت بنحـو 7.31% خـالل العـام 2021 مقارنـة مـع العـام 2020. ونظـراً الرتباط الدينـار األردني مع الدوالر بسـعر صرف 

ثابـت، فقـد شـهدت القوة الشـرائية للدينـار، أيضاً، انخفاضـاً بنحو 5% )انظر الشـكل 4-1(.

شكل 1-4: تطور القوة الشرائية بالعمالت الرئيسية المتداولة محليًا
في العام 2021 بالمقارنة مع العام 2020 )نسبة مئوية(

-1.24%

-7.31%

-5.00%

-8.00% -6.00% -4.00% -2.00% 0.00%

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

ُتعــّرف القــوة الشــرائية بأّنهــا “القــدرة علــى شــراء الســلع والخدمــات باســتخدام مــا يملكــه الفــرد مــن ثــروة، وتعتمــد علــى دخــل المســتهلك وعلــى التغيــر فــي معــدل األســعار   11
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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1-6 البنية التحتية االقتصادية: المعلومات واالتصاالت

يشـير أحـدث البيانـات المتوفـرة عـن الجهـاز المركـزي لإلحصـاء الفلسـطيني ووزارة االتصـاالت وتكنولوجيـا المعلومـات إلى تطور 
كبيـر فـي قطـاع االتصـاالت وتكنولوجيـا المعلومـات فـي فلسـطين، شـمل اسـتخداماً أوسـع لإلنترنـت والهواتـف الذكيـة والحواسـيب 
وغيرهـا مـن األدوات اإللكترونيـة، ولكـن ال يـزال هنـاك متسـع للمزيـد من النمـو والتطور، وبخاصة أن مؤشـرات انتشـار تكنولوجيا 
المعلومـات واالتصـاالت ال تـزال متواضعـة بالمقارنـة مـع مـا يتـم رصـده فـي الـدول المتقدمـة. وعلى سـبيل المثال، مسـتوى انتشـار 
خطـوط اإلنترنـت ال يـزال أقـل مـن المعـدل العالمـي البالـغ 13.6 خـط إنترنـت لكل 100 من السـكان، والنسـبة األكبر من مشـتركي 
خـط النفـاذ يلجـأون إلـى السـرعات األدنـى. ومـن الممكن تفسـير ذلك بارتفاع أسـعار خـط النفاذ للسـرعات العالية، وأيضـاً إلى ارتفاع 
أسـعار خدمـات اإلنترنـت بشـكل عـام بالمقارنـة مـع العديـد من دول العالـم.12 أيضاً، ال تزال فلسـطين تحتـل المرتبـة 123 عالمياً في 
مؤشـر تنميـة تكنولوجيـا المعلومـات واالتصـاالت، والمرتبـة 136 مـن ناحيـة رخـص خدمـات تكنولوجيـا المعلومـات واالتصـاالت، 
والمرتبـة 114 فـي مؤشـر سـرعة خطـوط النفـاذ، والمرتبـة األخيـرة عالميـاً فـي مؤشـر سـرعة اإلنترنـت المحمـول.13 وتشـير هـذه 
المؤشـرات إلـى وجـود حيـز كبيـر لتطويـر البنيـة التحتيـة الرقميـة فـي فلسـطين، وكذلـك رفـع مسـتوى الخدمـات المقدمـة وتخفيـض 
أسـعارها، بهـدف دعـم التنميـة االقتصاديـة والتحـول إلـى اقتصـاد المعرفـة. وهـذا بالطبع يسـتدعي تجـاوز المعيقات والعراقيـل الجمة 

التـي يضعهـا االحتـالل أمـام تطويـر البنيـة التحتيـة الخاصـة بقطاع االتصـاالت وتكنولوجيـا المعلومـات )انظر الجـدول 5-1(.

جدول 1-5: مؤشرات مختارة النتشار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، للعامين 2010 و2020

20102020المتغير

360466عدد خطوط الهاتف الثابت )ألف(

9.09.1نسبة انتشار الهاتف الثابت لكل 100 من السكان

2.64.3عدد خطوط الهاتف النقال في فلسطين )مليون(

6483نسبة انتشار الهاتف النقال لكل 100 من السكان

119373عدد مشتركي اإلنترنت عبر خطوط النفاذ في فلسطين )ألف(

3.07.3نسبة انتشار اإلنترنت عبر خطوط النفاذ لكل 100 من السكان

Mbps 0.5Mbps 13.5متوسط سرعة اإلنترنت

المصدر: وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، بيانات منشورة. رام هللا – فلسطين.

خطوط الهاتف الثابت والخلوي

شـهد العقـد الماضـي تطـوراً وتوسـعاً فـي البنـى التحتيـة لشـبكة االتصـاالت، انعكسـت فـي زيـادة بنحـو 29.4% فـي خطـوط الهاتف 
الثابـت )منزلـي، تجـاري وحكومـي( وبنحـو 65.4% فـي مشـتركي االتصـاالت الخلويـة مـا بيـن 2010 و14.2020 وأظهـرت 
نتائـج المسـح األسـري لتكنولوجيـا المعلومـات واالتصـاالت فـي العـام 2019، أن 31.2% مـن األسـر يتوفـر لديها خـط هاتف ثابت 
)39.3% فـي الضفـة الغربيـة و17% فـي قطـاع غـزة(.15 أظهـرت النتائـج، أيضـاً، أن 97.3% مـن األسـر يتوفـر لديهـا هاتـف 
خلـوي، مـع تفـاوت بسـيط جـداً )0.1%( بيـن الضفـة والقطـاع. أمـا على مسـتوى األفـراد، فنحـو 86.1% من األفراد، 10 سـنوات 
فأكثـر، يسـتخدمون الهاتـف الخلـوي، مع نسـبة انتشـار أعلى في قطـاع غزة )87.5%( مقارنـة بالضفة الغربيـة )85.2%(. ويظهر 
الجـدول 1-6 أن نسـب انتشـار الهاتـف الثابـت والنقـال قريبـة من تلك المسـجلة في الـدول العربيـة، ولكنها أقل من المسـتوى العالمي.

12 http://documents1.worldbank.org/curated/en/844141590600764047/pdf/Economic-Monitoring-Report-to-the-Ad-Hoc-Liai-
son-Committee.pdf

13 https://www.itu.int/myitu/-/media/Publications/2020-Publications/ICT-Price-Trends-2019.pdf and https://www.speedtest.net/glob-
al-index/palestine

14 https://www.pcbs.gov.ps/pcbs_2012/Pressar.aspx?CatId=22&scatId=52
15 https://pcbs.gov.ps/PCBS_2012/Publications_AR.aspx?CatId=21&scatId=287
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جدول 1-6: نسب انتشار خطوط الهاتف الثابتة والخلوية في فلسطين والعالم، العام 2019

الدول فلسطينالمؤشر
العربية

آسيا والمحيط 
الهادي

العالمأفريقيا

86.3100.6111.780.1108عدد مشتركي الهاتف النقال لكل 100 من األفراد

9.48.88.90.814.9عدد مشتركي الهاتف الثابت لكل 100 من األفراد
المصدر: االتحاد الدولي لالتصاالت/مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، بيانات منشورة.

خطوط اإلنترنت

تضاعـف عـدد مشـتركي اإلنترنـت عبـر خـط النفـاذ فـي فلسـطين خـالل الفتـرة مـا بيـن العاميـن 2010 و2020، كمـا أرتفـع متوسـط 
سـرعة اإلنترنـت مـن 0.5 ميجابايـت فـي الثانيـة العـام 2010 إلـى 13.5 ميجابايت في الثانيـة العام 2020. وأظهرت بيانات المسـح 
األسـري لتكنولوجيـا المعلومـات واالتصـاالت للعـام 2019، أن 79.6% مـن األسـر فـي فلسـطين لديها، أو لدى أحـد أفرادها، إمكانية 
النفـاذ إلـى خدمـة اإلنترنـت فـي البيـت، بواقـع 83.5% فـي الضفـة الغربيـة، و72.7% فـي قطـاع غزة. في حيـن بلغت نسـبة األفراد 
10 سـنوات فأكثـر الذيـن يسـتخدمون اإلنترنـت 70.6% في فلسـطين، بواقـع 74.1% في الضفة الغربيـة و65.2% في قطاع غزة.

مـن الجديـر بالذكـر أن 33.9% مـن األسـر فـي الضفـة الغربيـة التـي تتوفـر لديهـا خدمـة اإلنترنـت فـي البيـت، تعتمـد على شـركات 
الخلـوي اإلسـرائيلي، فـي حيـن بلغـت نسـبة األسـر فـي الضفـة الغربيـة التـي تتوفـر لديهـا خدمـة اإلنترنت في البيت، وتسـتخدم شـبكة 
الجيـل الثالـث للهاتـف النقـال )3G( نحـو 35.4%، حيـث ال تتوفـر هـذه الخدمـة فـي قطـاع غـزة. ويظهـر الجـدول 1-7 أن نسـب 
اسـتخدام اإلنترنت مرتفعة نسـبياً في فلسـطين مقارنة بالدول العربية والعالم بشـكل عام، إال أن عدد مشـتركي اإلنترنت على الهاتف 
النقـال متدنيـة جـداً بسـبب إجـراءات االحتـالل وسياسـاته التي تمنع الفلسـطينيين من الوصول إلـى خدمات الجيل الرابـع للهاتف النقال 

فـي الضفـة الغربيـة، والجيـل الثالـث للهاتـف النقـال في قطـاع غزة.

جدول 1-7: نسب انتشار واستخدام خطوط اإلنترنت في فلسطين والعالم، العام 2019

الدول فلسطينالمؤشر
العربية

آسيا والمحيط 
العالمأفريقياالهادي

79.657.150.917.857نسبة انتشار اإلنترنت بين األسر في المنزل

19.367.3893483عدد مشتركي اإلنترنت على الهاتف النقال لكل 100 من األفراد
عدد مشتركي اإلنترنت باستخدام النطاق العريض الثابت لكل 

100 من األفراد
7.38.114.40.414.9

70.651.648.428.253.6عدد األفراد الذين يستخدمون اإلنترنت لكل 100 من السكان
المصدر: االتحاد الدولي لالتصاالت/مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، بيانات منشورة.

أسعار خطوط اإلنترنت

أظهـرت نتائـج المسـح األسـرى لتكنولوجيـا المعلومـات واالتصـاالت فـي العـام 2019 أن 59% من األسـر التي ال تتوفـر لديها خدمة 
اإلنترنـت فـي البيـت تتفـادى مثـل هـذه الخدمـة بسـبب تكاليـف تشـغيل الخدمـة العاليـة جـداً. هـذا مـا يؤكـده الجـدول 1-8، ألن أسـعار 
خطـوط اإلنترنـت فـي فلسـطين أعلـى مـن المتوسـط العـام فـي معظـم دول العالـم، وقـد احتلـت المركـز 136 عالميـاً في العـام 2019 
مـن حيـث رخـص أسـعار سـلة االتصـاالت الخلويـة عاليـة االسـتهالك، وعلى المركـز 128 من حيث رخص أسـعار النطـاق العريض 

الثابت.
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جدول 1-8: مؤشرات أسعار بعض خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  في فلسطين والعالم، العام 2019

الدولة

سعر سلة االتصاالت الخلوية عالية االستهالك العام 2019سعر سلة النطاق العريض الثابت العام 2019

نسبة إلى الدخل 
القومي اإلجمالي 
 of GNI %( للفرد

)).p.c

بالدوالر 
األمريكي

تعادل القدرة 
الشرائية 
بالدوالر 
)$PPP(

الترتيب 
العالمي

نسبة إلى 
الدخل القومي 
اإلجمالي للفرد 
)).of GNI p.c %(

بالدوالر 
األمريكي

تعادل القدرة 
الشرائية 

)$PPP( بالدوالر

الترتيب 
العالمي

8.425.8537.161289.530.2543.48136فلسطين

0.827.5723.36160.311.119.424إسرائيل

-7.32239-7.22246الدول العربية

-10.32538-10.32843العالم

https://www.itu.int/myitu/-/media/Publications/2020-Publications/ICT-Price-Trends-2019.pdf المصدر: االتحاد الدولي لالتصاالت، بيانات منشورة

أدوات تكنولوجيا المعلومات

أظهـرت بيانـات المسـح األسـري لتكنولوجيـا المعلومـات واالتصـاالت للعـام 2019، أن 97.3% مـن األسـر فـي فلسـطين لديهـا هاتـف 
نقـال واحـد علـى األقـل، كمـا أظهـرت النتائـج أن 86.2% مـن األسـر لـدى أحـد أفرداهـا هاتـف ذكي علـى األقل. أمـا على صعيـد األفراد
)18 سـنة فأكثـر(، فـإن 90.1% يمتلكـون هاتفـاً نقـاالً خلويـاً و72.8% يمتلكـون هاتفاً ذكياً.  وبالنسـبة ألجهزة الحاسـوب، نحو %33.2 
مـن األسـر فـي فلسـطين لديهـا جهـاز حاسـوب )حاسـوب مكتبـي أو محمـول أو لوحـي( و22% مـن األفـراد 18 سـنة اسـتخدموا جهـاز 
الحاسـوب مـن أي موقـع. وتعتبـر نسـب االنتشـار هـذه متدنيـة نسـبياً إذا مـا قورنـت بمتوسـط الـدول العربية والعالـم )انظر الجـدول 9-1(.

جدول 1-9: نسب انتشار أدوات تكنولوجيا المعلومات في فلسطين والعالم، العام 2019

العالمأفريقياآسيا والمحيط الهاديالدول العربيةفلسطينالمؤشر

33.251.943.510.749.7نسبة انتشار الحاسوب بين األسر

المصدر: االتحاد الدولي لالتصاالت/مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، بيانات منشورة.

مهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

بخصـوص مهـارات اسـتخدام أدوات تكنولوجيـا المعلومـات واالتصـاالت فـي فلسـطين، يشـير الجـدول 1-10 إلـى انتشـار بعـض 
المهـارات مثـل نسـخ أو نقـل ملـف أو مجلـد، واسـتخدام أدوات النسـخ واللصـق لتكـرار المعلومـات أو نقلهـا داخـل المسـتند بشـكل 
ملحـوظ، ولكـن العديـد مـن مهـارات اسـتخدام أدوات تكنولوجيـا المعلومـات واالتصـاالت األخرى، ال تـزال بحاجة ملحـة إلى المزيد 
مـن التطويـر، وباألخـص المهـارات المتقدمـة مثـل اسـتخدام الصيغـة الحسـابية األساسـية في جـدول بيانـات وكتابة برنامـج كمبيوتر 

باسـتخدام لغـة برمجـة متخصصة.
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جدول 1-10: نسبة الشباب/البالغين ذوي مهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
حسب نوع المهارة في فلسطين ومصر وقطر، العام2019 )%(

قطرمصرفلسطينالمهارة

27.250.034.0توصيل أجهزة جديدة وتثبيتها )مثل مودم أو كاميرا أو طابعة(

61.657.257.0نسخ أو نقل ملف أو مجلد

23.215.823.4إنشاء عروض تقديمية إلكترونية

1838.537.3البحث عن البرامج وتنزيلها وتثبيتها وتكوينها

43.635.657.7إرسال رسائل البريد اإللكتروني مع الملفات المرفقة

45.350.434.7نقل الملفات بين الكمبيوتر واألجهزة األخرى

29.413.726.8استخدام الصيغة الحسابية األساسية في جدول بيانات

57.255.241.5استخدام أدوات النسخ واللصق لتكرار المعلومات أو نقلها داخل المستند

10.78.85.3كتابة برنامج كمبيوتر باستخدام لغة برمجة متخصصة
المصدر: المركزي لإلحصاء الفلسطيني )2020(. المسح األسري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 2019. واالتحاد الدولي لالتصاالت، بيانات منشورة.
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تحت المجهر:
األوضاع االقتصادية في قطاع غزة بعد سنوات من الحصار 

والحروب واالنقسام السياسي

منـذ العـام 2005، واقتصـاد قطـاع غـزة يعيـش أوضاعـاً اقتصاديـة بالغـة الصعوبـة، وذلـك بسـبب الحصـار اإلسـرائيلي الخانـق، 
والحروب اإلسـرائيلية المدمرة، واالنقسـام السياسـي الفلسـطيني المشـؤم. سـنرصد في هذا الصندوق، بأسـلوب كمي-إحصائي، حجم 
األضـرار التـي ألمـت باقتصـاد القطـاع، وبالتالـي االقتصـاد الفلسـطيني ككل، خـالل السـنوات الخمـس عشـرة الماضيـة. كمـا نعرض 

بعـض التقديـرات الدوليـة لحجـم اإلنفـاق الضـروري إلعـادة التعافـي االقتصـادي للقطاع.

فـي الجـزء األول نعـرض وضـع اقتصـاد القطـاع قبـل العـام 2005، ومقـدار مسـاهمته فـي االقتصـاد الفلسـطيني، ثـم نرصـد مقـدار 
التراجـع الـذي حصـل فـي السـنوات الخمس عشـرة الماضيـة، وتأثير ذلك على االقتصاد الفلسـطيني بشـكل إجمالي. فـي نهاية الجزء، 
نتنـاول حجـم األضـرار البشـرية والماديـة التـي الحقهـا العـدوان اإلسـرائيلي فـي أيـار 2021 علـى قطـاع غـزة. وفـي الجـزء الثانـي 
نقـوم بتقديـر حجـم األضـرار التـي لحقـت بالقطاع فـي فتـرة )2005-2020( وما هو متوقع مـن أضرار في فتـرة )2030-2020( 

بافتراض اسـتمرار الحصار واالنقسـام السياسـي.

الوضع االقتصادي لقطاع غزة قبل العام 2005 وبعده 	

يعتبـر قطـاع غـزة جـزءاً رئيسـياً مـن االقتصـاد الفلسـطيني، حيـث تفيـد البيانـات اإلحصائية الرسـمية للجهـاز المركـزي لإلحصاء الفلسـطيني بأنه 
قبـل العـام 2005 كان فيـه 40% مـن سـكان دولـة فلسـطين المحتلـة، وكان اقتصاده بمثابة ثلث االقتصاد الفلسـطيني، إذ كان يسـاهم بنسـبة %36 
فـي الناتـج المحلـي اإلجمالـي الفلسـطيني. إال أن الظـروف السياسـية واالقتصاديـة التـي مرت بها فلسـطين بشـكل عـام، وقطاع غزة بشـكل خاص، 
قـد أثـرت علـى النمـو االقتصـادي الفلسـطيني، وأدت إلـى تدهـور الوضـع االقتصـادي في قطاع غزة بشـكل خاص، وعلـى كافة المسـتويات، وذلك 
بسـبب الحصـار وحـروب 2008، و2012، و2014، وأخيـراً 2021. كذلـك فـإن االنقسـام السياسـي القائـم منـذ صيـف العـام 2007 وحتـى 
يومنـا الحاضـر، مـا زال أحـد العوامـل المعيقـة للتنميـة االقتصاديـة وتبـادل المنافـع بين المحافظـات الشـمالية والجنوبية للوطن )يخضـع قطاع غزة 
للحكـم الذاتـي مـن قبـل حمـاس، ولكنـه ال يـزال جـزءاً مـن دائـرة نفـوذ السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية(، فقـد كلـف االنقسـام قطـاع غزة كميـات هائلة 
مـن المسـاعدات واالسـتثمارات نتيجـة إحجـام الـدول المانحـة عـن تقديـم الدعـم، ألن الواليـات المتحـدة واالتحـاد األوروبـي وبعـض دول الخليـج 
العربيـة، قامـت بتصنيـف حمـاس منظمـة إرهابيـة، األمـر الذي انعكس، بشـكل سـلبي، علـى القـدرات التجارية واإلنتاجيـة للقطاع، وحـّد من قدرته 
علـى االسـتيراد والتصديـر، مـا تسـبب فـي تراجـع نسـبة مسـاهمة قطـاع غـزة فـي الناتـج المحلـي الفلسـطيني، لتصـل بالمتوسـط إلـى 25% خالل 
الفتـرة 2006-2013. ومـن ثـم اسـتمرت فـي التراجـع، وبخاصـة فـي العـام 2014، لتصـل النسـبة إلـى 19.6% فـي فتـرة 2014-2019. مـا 
زاد الوضـع سـوءاً مـا نجـم عـن جائحـة كورونـا التـي أدت إلـى اسـتمرار التراجـع االقتصادي في قطاع غزة، لتصل نسـبة مسـاهمة قطـاع غزة في 

الناتـج المحلـي اإلجمالـي الفلسـطيني إلـى 17.7% العـام 2020 )انظر الشـكل 1(.16

أكبـر التحديـات التـي تواجههـا القطاعـات اإلنتاجيـة فـي قطـاع غـزة هـي الحصـار الـذي طـال أمـده، والقيـود االقتصاديـة والتجارية، 
والقيـود علـى التنقـل، والقصـف اإلسـرائيلي المتكـرر علـى مـدى 14 عامـاً.17 منـذ العـام 2007، منعـت )إسـرائيل( معظـم التجـارة 
داخـل القطـاع وخارجـه، وذلـك مـن خـالل سـيطرتها بشـكل كلـي تقريبـاً علـى الحـدود البحرية والجويـة والبريـة للقطاع، مـا أدى إلى 
تقليـص عائـدات التجـارة بشـكل كبيـر، وإعاقـة قـدرة القطاعـات علـى تنميـة أسـواقها وإيراداتهـا، فـال تـزال التجـارة وعوامـل اإلنتاج 

)وبخاصـة المـوارد ومدخـالت اإلنتـاج( مقيـدة بشـكل كبيـر منـذ العـام 2007 بسـبب الحصـار اإلسـرائيلي.

لقـد قلصـت هـذه القيـود مـن قـدرة المصانـع علـى اإلنتـاج بشـكل منتظـم وبطـرق فعالـة، والتوسـع والحفـاظ على أسـعار تنافسـية، وخلق 
فـرص العمـل فـي القطـاع، وذلـك ألن معظـم المـواد الخـام والمعـدات الالزمـة لإلنتـاج فـي جميـع الصناعـات )المعروفـة، أيضـاً، باسـم 
المدخالت( مثل األسـمدة والمبيدات الحشـرية والبذور وقطع الغيار واألجهزة ومعدات االتصاالت السـلكية والالسـلكية وأنابيب الصلب 

والمـواد الكيميائيـة ومـواد البنـاء ومضخـات الميـاه والمعـدات الطبيـة والغـاز، وكل مـا لـه عالقة بالسـلع “ذات االسـتخدام المزدوج”،

المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني. )2021(. إحصاءات الحسابات القومية، 1994-2020. رام هللا، فلسطين.  16
17 UNCTAD. (2020). Report on UNCTAD assistance to the Palestinian people: Developments in the economy of the Occupied Palestinian 

Territory.
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 حيـث تمنـع )إسـرائيل( الفلسـطينيين مـن اسـتيراد هـذه السـلع بحجـة أنهـا قـد تسـتخدم ألغراض عسـكرية.18 كما أن سـيطرة )إسـرائيل( 
علـى الحـدود، منعـت القطـاع مـن االسـتفادة مـن سـوق الضفـة الغربيـة، الـذي يعتبـر أحد أهم األسـواق بالنسـبة لقطـاع غزة.

كل ذلـك أدى إلـى تباطـؤ فـي النمـو الحقيقـي للقطـاع الصناعي في قطاع غزة )معدل النمو السـنوي خالل الفترة مـا بين 2020-1994 
وصـل إلـى نحـو 1%(، الـذي كان يعتبـر مـن أهـم مكونـات الناتـج المحلـي، حيـث تراجعـت نسـبة مسـاهمة القيمـة المضافـة للقطـاع 
الصناعـي مـن الناتـج المحلـي فـي القطـاع مـن 25.8% فـي العـام 1994 إلـى 7.1% فقط فـي العـام 2020. ويعد تباطـؤ النمو في 
القيمـة المضافـة للقطـاع الصناعـي أكبـر ممـا هـو عليـه فـي القطاعـات األخرى مثـل قطاع تجـارة الجملـة والتجزئة الذي نمـت القيمة 

المضافـة لـه بوتيـرة أسـرع )نمـو سـنوي بمعـدل 4.7% خالل الفتـرة ما بيـن 2020-1994(.19

لقـد أدى هـذا التراجـع فـي القطـاع الصناعـي إلـى تراجـع مسـاهمة قطـاع غزة فـي الناتج المحلـي اإلجمالي في فلسـطين، فلقـد تراجعت 
مسـاهمة قطـاع غـزة مـن الناتـج المحلـي اإلجمالـي لفلسـطين مـن 37.6% فـي العـام 1994، لتصـل إلـى 17.6% في العـام 2020 
)انظـر الشـكل 1(. وقـد انعكـس ذلـك فـي انخفـاض حصـة الفـرد من الناتـج المحلي في القطـاع بمقدار النصـف ما بيـن العامين 1994 
و2020 )2,328.2 فـي العـام 1994، مقابـل 1,207.6 فـي العـام 2020(، وقـد خلـف هـذا التراجـع االقتصادي فـي القطاع الفترة 

اسـتفحال البطالـة فـي القطـاع ليصـل معـدل البطالـة إلـى 46.6% فـي العـام 2020 )أي أحـد أعلى معـدالت البطالة فـي العالم(.20

شكل 1: حصة قطاع غزة من الناتج المحلي اإلجمالي لفلسطين لألعوام 2020-1994
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المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني. )2021(. إحصاءات الحسابات القومية، 1994-2020. رام هللا، فلسطين.

وفـي العـام الفائـت قامـت إسـرائيل بعـدوان عسـكري علـى قطاع غزة اسـتمر لمدة 11 يوماً، مـن 10 إلى 21 أيار 2021. وقد شـمل 
هـذا العـدوان الغاشـم غـارات جوية عنيفة ومكثفة على مناطق مختلفة من قطاع غزة، شـملت منشـآت سـكنية ومدنيـة وحكومية وأمنية 

وتجاريـة، إضافـة إلـى المستشـفيات والمراكز الصحية ومرافق المياه والصرف الصحي، وشـبكات النقـل والطاقة واالتصاالت.

أسـفرت هـذه الغـارات عـن خسـائر بشـرية، فقـد بلـغ عـدد الشـهداء 232 شـهيداً، بينهم 65 طفـالً، و39 سـيدة، و17 ُمسـنّاً، كما أدت 
هـذه الغـارات إلـى إصابـة أكثـر مـن 1900 بجـروح مختلفـة، منهـا 90 ُصنفـت شـديدة الخطـورة. بالنسـبة إلـى األضـرار الماديـة 
والخسـائر االقتصاديـة التـي أسـفر عنهـا هـذا العـدوان، وباالسـتناد إلـى نتائـج التقريـر الـذي أعـده البنـك الدولـي لتقييـم األضـرار 
واالحتياجـات فـي قطـاع غـزة، فـإن األضـرار الماديـة تصل قيمتها إلـى حوالي 380 مليـون دوالر، في حين أن الخسـائر االقتصادية 
سـتصل قيمتهـا إلـى حوالـي 190 مليـون دوالر، بالمقابـل فـإن عمليـة التعافـي وإعـادة إعمـار القطـاع سـتتطلب حوالـي 485 مليـون 

دوالر خـالل العاميـن القادميـن.21

18 UNCTAD. (2020). Report on UNCTAD assistance to the Palestinian people: Developments in the economy of the Occupied Palestinian 
Territory.

المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني. )2021(. إحصاءات الحسابات القومية، 1994-2020. رام هللا، فلسطين.  19
المرجع السابق.  20

21 World Bank )2021(. Gaza Rapid Damage and Needs Assessment.
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يحـدد الجـدول 1، والمسـتند إلـى نتائـج تقريـر البنـك الدولـي، القطاعات المتضـررة من العدوان اإلسـرائيلي األخير علـى قطاع غزة، 
ويبيـن حجـم األضـرار الماديـة والخسـائر االقتصاديـة التـي تكبدهـا كل قطـاع، إضافـة إلـى االحتياجـات التـي تطلبهـا عمليـة التعافـي 
وإعـادة البنـاء لـكل قطـاع. وتظهـر األرقـام فـي الجدول أّن األضـرار المادية تُقدر قيمتها مـا بين 290-380 مليـون دوالر، وأّن أكثر 

القطاعـات تضـرراً هي القطاعـات االجتماعية.

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

القطاع
االحتياجات )0-24شهرًا(الخسائراالضرار

القيمة 
األدنى

القيمة 
األعلى

القيمة 
األدنى

القيمة 
األعلى

القيمة 
األدنى

القيمة 
األعلى

1401806080160210 القطاعات االجتماعية

6085103585135 قطاعات البنية التحتية

759035707095 القطاعات اإلنتاجية والقطاع المالي

53045 -1525 القطاعات المشتركة

290380105190345485المجموع الكلي

المصدر: البنك الدولي. )2021(. التقييم السريع لأضرار واالحتياجات في قطاع غزة- حزيران.
مالحظة: إشارة الشرطة )-( تشير إلى أن المبلغ يقل عن 2.5 مليون دوالر.

تقدير حجم خسائر القطاع االقتصادية في فترة )2005-2020( وفترة )2020- 2030( 	

لقـد بيّنـا فـي الجـزء السـابق مقـدار تراجـع مسـاهمة قطـاع غـزة فـي االقتصاد الفلسـطيني فـي فتـرة 2005-2020، وفي هـذا الجزء 
سـنقوم بعمليـة تقديـر حجـم الخسـائر االقتصاديـة التـي قـادت إلـى ذلك التراجع. سـيتم حسـاب هذه الخسـائر عبـر تطبيق أسـلوب التنبؤ 

.)Linear Trend Forecast Method( وفـق االتجـاه الخطـي

لقياس خسـائر األنشـطة االقتصادية المختلفة في فترة )2005-2020(، سـنقوم بحسـاب حجم النشـاط االقتصادي االفتراضي لو أن 
النشـاط القتصـادي اسـتمر طـوال الفتـرة وفـق اتجاهـه الخطـي لفتـرة )1994-2005(، والفرق بين ذلـك الحجـم االفتراضي والحجم 

الحقيقي يشـكل حجم خسـارة ذلك النشـاط.

لتقديـر حجـم خسـائر األنشـطة االقتصاديـة فـي فتـرة )2020-2030(، سـنقوم بمقارنـة حجميـن افتراضييـن لـكل نشـاط.  األول هـو 
الحجـم االفتراضـي الـذي اسـتعملناه سـابقاً، والثانـي هـو حجـم النشـاط االفتراضي لو أن النشـاط االقتصادي اسـتمر طـوال الفترة وفق 
اتجاهـه الخطـي لفتـرة )2005-2020(. والفـرق بيـن هذيـن الحجمين االفتراضيين للنشـاط، يشـكل حجم خسـارته. فيمـا يلي نعرض 

لتقديـرات الخسـائر فـي بعـض األنشـطة االقتصادية بنـاًء على هذه الحسـابات:

تشـير التقديـرات إلـى أن مجمـوع خسـائر القطـاع الصناعـي خالل الفتـرة 2005-2020 قد بلغت 4.9 مليـار دوالر. وفي حال 	 
اسـتمرت ظـروف الحصـار الحاليـة والقيـود التجاريـة بأنواعهـا كافـة، فـإن التقديـرات تشـير إلـى أن هذه الخسـائر سـتبلغ بحلول 
العـام 2030 حوالـي 7.1 مليـار دوالر أمريكـي. وهـذا يعنـي أن القاعـدة اإلنتاجيـة الصناعيـة فـي قطـاع غـزة فـي حالـة تـآكل 
مسـتمر منـذ العـام 2005 وحتـى اليـوم، وفجـوة اإلنتـاج فـي اتسـاع مسـتمر كمـا هـو مبين فـي الشـكل 2. وتجدر اإلشـارة، هنا، 
إلـى أن هـذا التـآكل أدى إلـى تراجـع مؤشـر اإلنتاج الفلسـطيني، وضغـط على اقتصاد غزة بشـكل ملحوظ وغير مسـبوق، وترك 
آثـاراً سـلبية علـى اقتصـاد الضفـة الغربيـة بحيـث تـم اسـتبدال الشـراء مـن قطـاع غـزة من طـرف آخر وبتكلفـة أعلـى بكثير من 

تكلفـة الشـراء مـن القطـاع، وبالتالـي كانـت اآلثار سـلبية علـى كل االقتصاد الفلسـطيني.
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شكل 2: فجوة اإلنتاج للقطاع الصناعي ما بين الحقيقي والمتوقع في قطاع غزة
 خالل األعوام 1994-2020 )مليون دوالر(
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المصدر: حسابات الباحث باالستناد إلى أرقام الحسابات القومية.

بالنسـبة للتجـارة الخارجيـة،22 كان مـن المفتـرض أن تكـون واردات الفـروع الصناعيـة التـي تم بحثها قيد الدراسـة ما بين 775 	 
مليون دوالر، ومليار دوالر خالل الفترة 2015-2019. إال أن حجم الواردات الفعلية كان 165 مليون دوالر كمعدل سـنوي 

لتلـك الفتـرة.23 بمعنـى أن معـدل الـواردات للفروع الصناعيـة المبحوثة، قد تراجع إلـى أكثر من %75.
كمـا يالحـظ أن واردات الصناعـات الغذائيـة قـد سـجلت الجـزء األكبـر مـن هـذه الفجـوة )تراجـع الـواردات( بنسـبة تصـل إلـى 	 

35%، تليهـا الصناعـات الكيماويـة بنسـبة 17%، ومـن ثـم الصناعـات المعدنيـة بنسـبة %13.
وبالوتيـرة نفسـها واالتجـاه نفسـه، تأثـرت واردات القطـاع الصناعـي ككل، حيـث إن الـواردات الفعليـة قـد بلغـت حوالـي 452 	 

مليـون دوالر كمعـدل سـنوي خـالل الفتـرة 2015-2019، بينمـا مـن المفتـرض أن تتـراوح مـا بيـن 1.2 و1.5 مليـار دوالر 
أمريكـي. أي إن معـدل التراجـع فـي واردات القطـاع الصناعـي ككل، قـد كان بحـدود %65.

أمـا مـن جانـب الصـادرات، فقـد تراجعـت بشـكل كبيـر جـداً، لدرجـة أن صـادرات معظـم الفـروع الصناعيـة كانـت قريبـة مـن 	 
الصفـر، وأن جميـع الصـادرات الصناعيـة لتلـك الفـروع لـم تتجـاوز 325 ألف دوالر في أحسـن السـنوات.24 هذا الوضع يشـير 
إلـى اتسـاع فجـوة التصديـر بيـن مـا هـو فعلـي وبيـن ما يجـب أن يكون عليـه التصديـر، إذ إن مـن المفترض أن تكـون صادرات 
الفـروع الصناعيـة مـا بيـن 70 إلـى 92 مليـون دوالر فـي ظل الظـروف الطبيعية، والصـادرات الصناعية الكليـة من المفترض 

أن تصـل إلـى 105 مالييـن دوالر.
إذا مـا أتيـح اسـتغالل السـلة الزراعيـة التـي تتمتـع بهـا غـزة عبـر تسـويق منتجاتهـا فـي الضفـة الغربية، فـإن هذا الوضـع يؤدي 	 

إلـى خلـق فـرص عمـل ونمـو فـي القطاع، وتأمين سـلع زراعية لسـوق الضفـة الغربية بأسـعار مقبولة، وهذا يعزز مـن القدرات 
الشـرائية للفلسـطينيين، ويقلل من اسـتيراد هذه السـلع من السـوق اإلسـرائيلي.

تشـير بيانـات اإلنفـاق الحكومـي لـكل مـن الضفـة الغربيـة وقطاع غـزة إلى التغيـر المفاجئ في نسـبة وقيمة اإلنفـاق على قطاع 	 
غـزة، حيـث إن اإلنفـاق علـى غـزة لغايـة العـام 2005 كان يزيـد علـى 40% مـن إجمالـي نفقـات الموازنـة، وأصبـح بحـدود 
25% فـي السـنوات األخيـرة، بسـبب تراجـع اإلمكانيـات الماليـة للموازنـة العامـة الفلسـطينية وتغييـر األولويـات بعد االنقسـام 

)انظر الشـكل 3(.

تــم قيــاس الفجــوة بيــن حالــة التجــارة الخارجيــة فــي ظــل الظــروف الحاليــة وفيمــا لــو كانــت الظــروف مســتقرة، مــن خــالل تطبيــق الخطــوات التاليــة: احتســاب نســبة   22
الــواردات والصــادرات لقطــاع غــزة حســب كل فــرع صناعــي مــن نســبتها فــي الضفــة الغربيــة خــالل العاميــن 1999 و2004. مــن ثــم ضــرب هــذه النســب فــي بيانــات 
الــواردات والصــادرات للضفــة الغربيــة لــكل ســنة مــن ســنوات الفتــرة 2015-2019 لينتــج قيمــة الــواردات والصــادرات المقــدرة لــكل فــرع صناعــي فــي قطــاع غــزة 
فيمــا لــو كانــت الظــروف فــي قطــاع غــزة مشــابهة للضفــة الغربيــة. بالنهايــة تــم احتســاب الفجــوة بطــرح قيمــة الــواردات والصــادرات المقــدرة فــي قطــاع غــزة مــن قيمــة 

الــواردات والصــادرات الحقيقيــة فــي قطــاع غــزة لأعــوام 2019-2015.
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني )2020(. إحصاءات التجارة الخارجية، 1994-2019. رام هللا، فلسطين.  23

المرجع السابق.  24
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شكل 3: نسبة اإلنفاق في قطاع غزة من إجمالي اإلنفاق الحكومي )%(
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المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني. )2021(. إحصاءات الحسابات القومية، 1994-2020. رام هللا، فلسطين.

هـذا التراجـع الملحـوظ كان نتيجـة عوامـل عـدة، وأهمهـا االنقسـام الفلسـطيني، إضافـة إلـى تراجـع مسـاهمة إيـرادات غـزة فـي 	 
الموازنـة العامـة، حيـث كانـت تشـكل إيـرادات غـزة حوالـي ثلـث اإليـرادات الفلسـطينية، إال أنهـا تراجعـت بسـبب الحصـار 
واإلغـالق والظـروف السياسـية إلـى أقـل مـن 10%. فانخفـاض اإليـرادات مـن قطاع غـزة، أدى إلـى إضعاف القـدرات المالية 
للموازنـة العامـة الفلسـطينية.  مـن جانـب آخـر، فـان تأميـن إيـرادات قطـاع غزة يسـهم في سـد فجوة العجـز في الموازنـة العامة 

التـي كانـت تعتمـد علـى المسـاعدات الدوليـة التـي تراجعـت بشـكل كبيـر فـي السـنوات العشـر األخيرة.
هـذا التراجـع فـي اإلنفـاق واإليـرادات ترك تأثيره السـلبي المباشـر على العجلة االقتصادية للسـكان والقدرة الشـرائية، إضافة إلى تأثيره 	 

علـى الطلـب بسـبب تراجـع اإلنفـاق العـام، األمـر الـذي يقـود إلـى ركـود اقتصـادي يلقـي بظاللـه السـلبية علـى المؤشـرات االقتصادية 
كافـة؛ مـن عمالـة وإنتـاج ونمـو، وخيـر مثـال علـى ذلـك أن نسـبة البطالـة فـي غـزة قـد وصلـت إلـى 46.6% فـي العـام 2020 وهي 

مـن أعلى النسـب فـي العالم.
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2- سوق العمل25

يوجـد ثالثـة مؤشـرات رئيسـية تحـدد عـدد العامليـن فـي االقتصـاد، وهـي: عـدد السـكان فـي سـن العمـل، نسـبة المشـاركة فـي سـوق 
العمـل، نسـبة البطالـة عـن العمـل. ويتحـدد دور العمـال فـي النشـاط االقتصـادي مـن خـالل مؤشـرات خاصـة بـرأس المـال البشـري 
الـذي يملكـه العمـال، وحجـم رأس المـال المـادي المتـاح للعمـال، وطبيعة المؤسسـات التي لها تأثير مباشـر وغير مباشـر على العملية 
اإلنتاجيـة. كمـا ينعكـس واقـع االقتصـاد الكلـي والظـروف السياسـية فـي فلسـطين علـى أوضـاع سـوق العمـل؛ فبشـكل عـام، نالحـظ 

ارتفـاع فـي معـدالت زيـادة السـكان فـي سـن العمـل وارتفـاع معـدل البطالة.

يعانـي سـوق العمـل الفلسـطيني مـن فجـوة كبيـرة بيـن مؤشـري الطلـب والعـرض علـى العمالـة ولصالـح العـرض. عنـد التدقيـق فـي 
أسـباب ذلـك، نجـد أن السـبب الرئيسـي هـو عـدم كفايـة معـدل النمو السـنوي في الناتـج المحلي اإلجمالـي لتوليد فرص عمل تسـتوعب 
الزيـادة السـنوية فـي األيـدي العاملـة،26 وذلـك يعـود إلـى جملـة أسـباب وتحديـات اقتصاديـة وسياسـية.  فـي السـياق ذاتـه، يسـتوعب 
النشـاط االقتصـادي المحلـي 63.2% فقـط مـن القـوى العاملـة، بينمـا يعمـل حوالـي 10.3% منهـم فـي االقتصـاد اإلسـرائيلي، فيمـا 

يعانـي حوالـي ربـع القـوة العاملـة مـن البطالة.

القوى العاملة ونسبة المشاركة

حسـب الشـكل 2-1، بلـغ عـدد سـكان فلسـطين فـي العـام 2021 حوالـي 5.2 مليون نسـمة. أما القوة البشـرية، فقد بلغـت حوالي 3.2 
مليـون فـرد )جميـع األفـراد الذيـن تزيـد أعمارهـم علـى 15 سـنة( بينمـا بلغـت القـوة العاملـة 1.4 مليـون فـرد )تشـمل عـدد العامليـن 
والعاطليـن عـن العمـل الذيـن يبحثـون عـن عمـل(. وشـهدت القـوى العاملـة ارتفاعـاً ملحوظـاً بنحـو 9% )115 ألف شـخص( مقارنة 
مـع العـام 2020، الـذي يعـزى، بشـكل رئيسـي، إلـى إعـادة دوران عجلـة االقتصـاد نتيجـة إزالـة اإلجـراءات التقييديـة علـى العمـل 
والحركـة، التـي فرضتهـا الحكومـة الفلسـطينية فـي العام 2020 مـن أجل مواجهة جائحة كورونا والحد من انتشـارها، ما شـجع عدداً 
كبيـراً مـن الذيـن غـادروا سـوق العمـل فـي العام 2020، علـى االنخراط مجـدداً فيه العـام 2021. وانعكس هذا االرتفـاع إيجاباً على 
نسـبة المشـاركة فـي القـوى العاملـة )نسـبة القـوة العاملـة إلـى القوة البشـرية( في العـام 2021 التي ارتفعـت بمقـدار 2.5 نقطة مئوية 
عـن العـام 2020، لتصـل إلـى 43.4%. وبالنظـر إلى نسـبة المشـاركة على مسـتوى المناطق الفلسـطينية، يالحظ اسـتمرار التفاوت 

مـا بيـن الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة مـع نهايـة العـام 2021، بواقـع 45.8% في الضفـة الغربيـة، مقابل 39.4% فـي القطاع.

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

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2022. مسح القوى العاملة الفلسطينية. رام هللا - فلسطين.  25
26 https://mas.ps/cached_uploads/download/migrated_files/financing-20of-20government-20activitypmaclean-1640017383.pdf
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2-1 توزيع العمالة

تشـير البيانـات السـنوية إلـى ارتفـاع أعـداد العامليـن الفلسـطينيين مـن 956 ألـف عامـل فـي العـام 2020 إلـى 1,034 ألـف عامـل 
فـي العـام 2021 )ارتفـاع بنسـبة 8%(. وتـوزع ارتفـاع العمالـة بيـن 58.2 ألـف عامـل في السـوق المحلـي )ارتفاع بنسـبة 4% في 

الضفـة الغربيـة، و15% فـي قطـاع غـزة(، و19.8 ألـف عامـل في إسـرائيل والمسـتعمرات.

تـوزع العاملـون فـي العـام 2021، حسـب مكان العمـل، بين 60.8% في الضفة الغربية، و25.2% فـي قطاع غزة، و14.0% في 
إسـرائيل والمسـتعمرات )نحـو 145 ألـف عامـل، 25% منهـم ال يحملـون تصاريـح عمل(. أّما بالنسـبة لتوزيع العاملين حسـب قطاع 
العمـل فـي العـام 2021، فـكان علـى النحـو التالـي: 20.2% فـي القطـاع العـام، و62.3% في القطـاع الخـاص، وحوالي %17.6 
فـي القطاعـات األخـرى وإسـرائيل والمسـتعمرات.27 وتركـز العاملـون فـي الضفـة الغربيـة فـي القطـاع الخـاص بنسـبة 63.9% من 

إجمالـي العامليـن )57.4% فـي قطـاع غـزة(، مقابـل 15.2% للقطـاع العـام )35.2% فـي قطاع غزة( )انظر الشـكل 2-2(.

شكل 2-2: التوزيع النسبي للعاملين حسب مكان العمل
 وحسب القطاع في العام 2021 )%(

علـى مسـتوى األنشـطة االقتصاديـة، شـهد عـدد العامليـن فـي السـوق المحلـي ارتفاعـاً فـي األنشـطة االقتصاديـة كافـة خـالل العـام 
2021 مقارنـة مـع العـام السـابق. إذ ارتفـع عـدد العامليـن فـي نشـاط البنـاء والتشـييد بنسـبة 17.7%، وفـي نشـاط الزراعـة بنسـبة 
10.4%، وفي قطاع الصناعة بنسـبة 3.4%، وفي نشـاط التجارة والفنادق والمطاعم بنسـبة 12.6%، وفي نشـاط النقل والتخزين 

واالتصـاالت بنسـبة 4.8%، وفـي أنشـطة الخدمـات بنسـبة %2.6.

يظهـر الجـدول 2-1 أّن هنـاك تباينـاً فـي التوزيـع النسـبي للعامليـن فـي األنشـطة المختلفـة فـي الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة، حيـث 
ترتفـع نسـبة التشـغيل فـي الصناعـة والمحاجـر فـي الضفـة الغربيـة )15.0% فـي الضفـة الغربيـة، مقابـل 6.3% فـي قطـاع غزة(، 
يقابلـه ارتفـاع نسـبة التشـغيل فـي قطـاع الخدمـات فـي قطـاع غـزة )54.7% فـي قطـاع غزة، مقابـل 33.2% فـي الضفـة الغربية(.  
كمـا تشـير األرقـام إلـى التدنـي الكبيـر فـي نسـبة العامليـن فـي البناء والتشـييد في قطاع غـزة )3.8% فقـط(، وهذا يعود إلـى الحصار 
المشـدد الـذي تفرضـه إسـرائيل علـى دخـول مواد البنـاء إلى القطاع )انظـر الصندوق المتعلـق بالقيود التي تفرضها سـلطات االحتالل 

اإلسـرائيلي علـى اسـتيراد المـواد ثنائيـة االسـتخدام فـي العـدد 57 من المراقـب االقتصـادي الربعي(.

تتركـز العمالـة الفلسـطينية فـي إسـرائيل والمسـتعمرات بشـكل كبير فـي قطاع البناء والتشـييد، إذ بلغت نسـبة العاملين فـي هذا القطاع 
نحـو 63.2%، فـي حيـن بلغـت نسـبة العامليـن فـي قطـاع الصناعـة نحـو 12.9%، بينمـا بلغـت نسـبة العامليـن فـي قطـاع التجـارة 
والمطاعـم والفنـادق نحـو 11.3%، بالمقابـل بلغـت نسـبة العامليـن فـي كل مـن قطاعـات الزراعـة والخدمـات والنقـل والتخزيـن 

واالتصـاالت 6.5%، و4.7%، و1.5% علـى التوالـي )انظـر الجـدول 1-2(.

القطاعات األخرى تشمل المؤسسات األهلية، والمؤسسات غير الهادفة للربح.  27
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جدول 2-1: التوزيع النسبي للعاملين في فلسطين حسب التوزيع الجغرافي 
والنشاط االقتصادي في العام 2021 )%(

قطاع غزةالضفة الغربيةالنشاط االقتصادي
إسرائيل 

والمستعمرات
فلسطين )ال يشمل العاملين 
في إسرائيل والمستعمرات(

6.96.06.56.8الزراعة والصيد والحراجة

15.06.312.912.3محاجر وصناعة تحويلية

14.73.863.211.5البناء والتشييد

24.920.511.323.6التجارة والمطاعم والفنادق

5.68.71.56.6النقل والتخزين واالتصاالت

33.254.74.739.5خدمات وغيرها

100.0100.0100.0100.0المجموع

أمـا بالنسـبة للحالـة العمليـة للعمـال، فقـد شـهد عـدد العامليـن بأجـر فـي العـام 2021 ارتفاعاً بمقـدار53 ألـف عامل )بنسـبة %7.7( 
مقارنـة بالعـام 2020، والعامليـن لحسـابهم الخـاص )صاحـب عمل ويعمل لحسـابه( ارتفاعـاً بمقدار 23 ألف عامل )بنسـبة %10(، 

كمـا ارتفـع عـدد العامليـن كأعضـاء أسـرة بـدون أجر بمقـدار ألفي عامـل )بنسـبة 5.5%( خالل الفتـرة ذاتها.

2-2 البطالة

شـهد معـدل البطالـة فـي فلسـطين فـي العـام 2021 ارتفاعـاً طفيفـاً بمقـدار نصـف نقطـة مئويـة مقارنـة مـع العـام 2020، ليصل إلى 
26.4%، األمـر الـذي يعـزى إلـى نمـو القـوى العاملـة )9.0%( بنسـبة أعلـى من عـدد العامليـن )8.2%( في الفترة نفسـها. ويظهر 
الجـدول 2-2 تبايـن معـدل البطالـة مـا بيـن الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة. هـذا، وقد شـهد معـدل البطالـة في الضفـة الغربيـة انخفاضاً 

طفيفـاً بمقـدار 0.2 نقطـة مئويـة، بينمـا شـهد معـدل البطالـة فـي قطاع غـزة ارتفاعـاً طفيفاً بمقـدار 0.3 نقطـة مئوية.

إن مشـكلة البطالـة ليسـت حديثـة فـي االقتصـاد الفلسـطيني، إذ يعـد معـدل البطالـة فـي فلسـطين مـن أعلـى المعـدالت علـى الصعيديـن 
اإلقليمـي والعالمـي، حيـث بلـغ معـدل البطالـة علـى المسـتوى العاملـي نحـو 6.5% فـي العـام 2021، مقابـل نحـو 10% فـي الدول 

العربيـة، و10.5% فـي منطقـة الشـرق األوسـط وشـمال أفريقيـا.28

جدول 2-2: معدل البطالة بين األفراد المشاركين في القوى العاملة 
في فلسطين حسب المنطقة والجنس )%(

20202021المنطقة/الجنس

الضفة الغربية

13.012.5ذكور

27.229.0إناث

15.715.5المجموع

قطاع غزة

42.141.8ذكور

63.665.0إناث

46.646.9المجموع

فلسطين

22.422.4ذكور

40.342.8إناث

25.926.4المجموع

28 https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS
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يعـزى معـدل البطالـة المرتفـع فـي االقتصاد الفلسـطيني، بال شـك، إلى القيود واإلجـراءات العقابية التي يفرضها االحتالل اإلسـرائيلي 
علـى كل مـن الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة، والتـي عّمقـت من تبعيـة االقتصاد الفلسـطيني لالقتصاد اإلسـرائيلي. وعملـت اإلجراءات 
اإلسـرائيلية مـع مـرور الزمـن علـى تـردي األوضـاع االقتصاديـة في فلسـطين، وأحدثت تشـوهات بنوية فـي هيكلية االقتصـاد، ما حدَّ 
مـن قدرتـه علـى اسـتيعاب الداخليـن الجـدد إلى سـوق العمل، بسـبب الضمـور الحاصـل للقطاعات اإلنتاجيـة )الزراعـة والصناعة(.29 
وفـي ظـل نقـص الوظائـف فـي السـوق المحلـي، وانخفـاض األجـور، أضحـى سـوق العمـل اإلسـرائيلي مصـدراً رئيسـياً للعمالـة 
الفلسـطينية، مـا عّمـق مـن التبعيـة لالقتصـاد اإلسـرائيلي، حيـث بلغ عدد العاملين في إسـرائيل والمسـتعمرات مع نهايـة العام 2021، 
حوالـي 145 ألـف عامـل، يشـكلون نحـو 18.5% مـن القـوى العاملـة فـي الضفـة الغربيـة، كما تسـهم التحويالت الخاصة بهم سـنوياً 

بنحـو 13% مـن الدخـل القومـي الفلسـطيني )أو مـا يعادل 2.4 مليـار دوالر(.

هنا نسلط الضوء على أبرز خصائص البطالة في فلسطين في العام 2021:

تركـزت البطالـة، بشـكل خـاص، بيـن الشـباب، إذ بلغـت نحـو 41.7% فـي الفئـة التي تتـراوح أعمارهم بيـن 15-24 سـنة، و32.6% بين . 1
الفئـة التـي تتـراوح أعمارهـم بيـن 25-34 سـنة،30 وهـذا يعنـي أّن نسـبة كبيـرة مـن العاطليـن عـن العمـل هـم مـن الداخليـن الجدد إلى سـوق 

العمل.31
معـدل البطالـة لـدى اإلنـاث أكبـر منـه لـدى الذكـور، ويعـود هذا إلـى محدودية عـدد القطاعات االقتصاديـة المفتوحة أمام تشـغيل . 2

اإلنـاث مقارنـة بالذكـور، إذ يتركـز تشـغيل اإلنـاث في فلسـطين في قطـاع الخدمات وبنسـبة %73.3.32
كمـا هـو الحـال خـالل السـنوات الماضيـة، نجـد هنـاك فرقـاً جوهريـاً بيـن نسـب الذكـور واإلنـاث العاطليـن عـن العمـل مقارنـة مـع سـنوات . 3

التعليـم، إذ تنخفـض البطالـة فـي فلسـطين مـع ارتفـاع نسـب التعليـم فـي أوسـاط الذكـور، فـي حيـن ترتفـع عنـد اإلنـاث. وعلـى سـبيل المثال، 
بلـغ معـدل البطالـة لـدى الذكـور الحاصليـن علـى تعليـم ابتدائـي نحـو 24.5%، مقابـل نحـو 19.6% للذكـور الحاصليـن علـى تعليـم دبلـوم 
متوسـط فأعلـى، بينمـا بلـغ معـدل البطالـة لـدى اإلنـاث الحاصـالت علـى تعليـم ابتدائـي نحـو 5.2%، مقابـل نحـو 45.6% للحاصالت على 
تعليـم دبلـوم متوسـط فأعلـى. ويمكـن تفسـير ذلـك باالرتفـاع الكبيـر فـي نسـبة مشـاركة اإلنـاث المتعلمات في سـوق العمـل )التي تنمـو بمعدل 
أعلـى مـن معـدل تزايـد الطلـب علـى اإلنـاث فـي سـوق العمـل( مقارنـة بالذكـور )راجع الصنـدوق رقم 1 فـي العـدد 53 من المراقـب، الذي 
يوضـح أّن ارتفـاع بطالـة اإلنـاث المتعلمـات مقارنـة بغيـر المتعلمات ليس بسـبب تعليمهن، ولكن بسـبب االرتفاع الكبير في نسـبة مشـاركتهن 

فـي سـوق العمل(.

2-3 األجور

ارتفـع متوسـط األجـر اليومـي للعامليـن الفلسـطينيين كافـة فـي العـام 2021 بمقـدار3.8 شـيكل مقارنـة بالعـام 2020، ليصـل إلـى 
136.5 شـيكل. وجـاء هـذا االرتفـاع نتيجـة ارتفـاع متوسـط أجـر العامليـن فـي الضفـة الغربيـة بمقـدار 2.5 شـيكل، وفـي إسـرائيل 
والمسـتعمرات بمقـدار 3.8 شـيكل، بينمـا انخفـض متوسـط أجـر العاملين فـي قطاع غزة بمقدار 1.3 شـيكل. ويخفي متوسـط األجر 

فـي فلسـطين خـالل العـام 2021 بعـض التباينـات الكبيـرة، مـا بين:

متوسـط األجـر فـي الضفـة الغربيـة واألجـر فـي قطـاع غـزة: إذ بلـغ متوسـط األجـور فـي قطـاع غـزة حوالي 49% مـن متوسـط األجر في . 1
الضفـة الغربيـة. كمـا تتسـع الفجـوة أكثـر عنـد أخـذ األجـر الوسـيط عوضـاً عـن المتوسـط؛ فاألجـر الوسـيط لـه داللـة أفضـل مـن المتوسـط، 
ألنّـه يعبـر عـن المسـتوى الـذي يحصـل نصـف العامليـن علـى أجـر أعلـى منـه، والنصـف اآلخر على أجـر أدنى منـه، في حيـن يخفي األجر 
المتوسـط التبايـن الكبيـر بيـن العمـال ذوي األجـر المرتفـع واألجـر المنخفض )انظر الشـكل 2-3(. فعلى سـبيل المثال، في حين يبلغ متوسـط 
األجـر فـي القطـاع 49% مـن مسـتواه فـي الضفـة، فـإّن وسـيط األجـر فـي القطـاع يبلـغ 35.7% فقط من وسـيط األجـر في الضفـة الغربية 

)انظر الجـدول 3-2(.
متوسـط أجـر العامليـن فـي الضفـة والقطـاع مـن جهـة، ومتوسـط أجـر العامليـن فـي إسـرائيل والمسـتعمرات مـن جهـة أخـرى. . 2

تُشـير األرقـام فـي الجـدول 3 إلـى أّن متوسـط أجـر العاملين اليومي في إسـرائيل والمسـتعمرات )266.2 شـيكل( يعادل ضعف 
متوسـط أجـر العامليـن فـي الضفـة الغربيـة )124.3 شـيكل(، وأربعـة أضعـاف أجـر العامليـن في قطـاع غزة )60.3 شـيكل(.

راجع قسم مفاهيم وتعاريف اقتصادية في العدد 55 من المراقب االقتصادي، الذي يوضح عوارض المرض الهولندي في فلسطين.  29
من أجل معلومات أكثر عن بطالة الشباب، راجع الصندوق عن »مسح انتقال الشباب من التعليم إلى سوق العمل« في العدد 47.  30

المصدر السابق.  31
من أجل معلومات أكثر، راجع الصندوق »اإلناث في سوق العمل الفلسطيني: لماذا مشاركتهن متدنية وبطالتهن أعلى؟« في العدد 51.  32
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جدول 2-3: متوسط ووسيط األجر اليومي بالشيكل للمستخدمين معلومي األجر
في فلسطين العامين 2020-2021 )شيكل(

مكان العمل

20202021

متوسط األجر 
اليومي

األجر الوسيط 
اليومي

متوسط األجر 
اليومي

األجر الوسيط 
اليومي

121.9107.7124.3111.5الضفة الغربية

61.640.060.438.5قطاع غزة

257.9250.0266.2250.0إسرائيل والمستعمرات

132.7115.4136.5115.4المجموع

شكل 2-3: متوسط ووسيط األجر اليومي للمستخدمين معلومي األجر
 في فلسطين لألعوام 2015-2021)شيكل(

8800

9900

110000

111100

112200

113300

114400

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2-4 الحد األدنى لألجور

يبلـغ مسـتوى الحـد األدنـى لأجـر الشـهري فـي فلسـطين نحـو 1,450 شـيكالً. كمـا تشـير البيانـات السـنوية الصـادرة عـن الجهـاز 
المركـزي لإلحصـاء الفلسـطيني إلـى ارتفـاع نسـبة المسـتخدمين بأجـر الذيـن يتقاضـون أقـل من الحـد األدنى لأجور مـن نحو %28 
نهايـة العـام 2020 إلـى نحـو 29% نهايـة العـام 2021، بمتوسـط أجـر بلغ حوالي 740 شـيكالً في العـام 2021، مقارنة مع 741 
شـيكالً فـي العـام 2020. وبحسـب إحصـاءات الجهـاز المركـزي لإلحصـاء الفلسـطيني أيضـاً، يبلـغ متوسـط اإلنفـاق الشـهري لعائلة 
مكونـة مـن 5 أفـراد فـي الضفـة الغربيـة حوالـي 1,602.85 دوالر، أي مـا يقـارب أربعـة أضعاف الحـد األدنى لأجـور، هذا بدوره 
يعكـس الفجـوة الواسـعة مـا بيـن متوسـط الحـد األدنـى لأجـور الشـهري والمسـتوى المقبول لضمـان حياة كريمة لأسـرة الفلسـطينية.

رفع الحد األدنى لألجور في فلسطين بنسبة 30% ليصل إلى 1,880 شيكالً

قررت الحكومة الفلسـطينية في العام 2021 رفع الحد األدنى لأجور في فلسـطين بنسـبة 29.6% ليصبح 1,880 شـيكالً بدال من 1,450 
شـيكالً، واألجر اليومي لعمال المياومة بـ 85 شـيكالً بدالً من 65 شـيكالً، واألجر األدنى بالسـاعة بمقدار 10.5 شـيكل بدالً من 8.5 شـيكل. 

وسـتدخل هـذه التعديالت حيز التنفيـذ مطلع العام 2022.

يبلـغ عـدد العامليـن فـي فلسـطين الذيـن يتقاضـون أجـراً شـهرياً يقـل عـن 1,880 شـيكالً فـي العـام 2020 نحـو 140 ألـف عامـل، 
86% منهـم يعملـون فـي القطـاع الخـاص، ويتوزعـون بيـن 54 ألـف عامـل فـي الضفـة الغربيـة، و86 ألـف عامـل في قطـاع غزة. 
ويشـّكل هـؤالء العمـال نحـو 17% مـن إجمالـي العاملين في السـوق المحلي. ومن حيث النشـاط االقتصادي، يسـتحوذ قطاع الخدمات 

علـى نحـو 31% مـن هـؤالء، يليـه قطـاع التجـارة والمطاعـم والفنـادق الذي يسـتحوذ علـى 29% )انظر الجـدول 4-2(.
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جدول 2-4: متوسط ووسيط األجر الشهري للعاملين الذين يتقاضون أجراً شهرياً أقل من 1,880 شيكالً
والزيادة في فاتورة األجور حسب القطاع والنشاط االقتصادي للعام 2020

عدد العاملين
متوسط 

األجور
وسيط 
األجور

الزيادة في فاتورة 
األجور الشهرية 
)مليون شيكل(

حسب القطاع

19,3001,4281,5009حكومي

119,200989900106خاص

حسب النشاط االقتصادي

12,60080252014الزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

21,0001,1381,20016التعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

8,2001,2011,3006البناء والتشييد

41,00096480038التجارة والمطاعم والفنادق

14,30075752015النقل والتخزين واالتصاالت

42,9001,2301,35027الخدمات والفروع األخرى

140,0001,0501,000116اإلجمالي

المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، مسح القوى العاملة، بيانات خام مؤهلة للعام 2020.

بلـغ متوسـط أجـر إجمالـي العامليـن الذيـن يتلقـون أجـراً يقـل عـن 1,880 شـيكالً شـهرياً نحـو 1,050 شـيكالً بحسـب بيانـات العام 
2020، مـا يعنـي أن تطبيـق قـرار الحـد األدنـى لأجور يسـتوجب رفع متوسـط الراتب الشـهري لهذه الفئة من العمـال بمقدار 830 
شـيكالً، أي زيادة في فاتورة بنحو 116.2 مليون شـيكل شـهرياً )830 شـيكالً × 140 ألف عامل(. وسـوف تتحمل فاتورة رواتب 
الضفـة الغربيـة نحـو خمـس هـذا المبلغ )23 مليون شـيكل( بالمقابل سـيتحمل قطاع غـزة المتبقي من هذا المبلغ )93 مليون شـيكل(، 

كمـا تتحمـل فاتـورة رواتـب اإلناث 16% منه )16 مليون شـيكل( )انظـر الجدول 5-2(.

جدول 2-5: متوسط ووسيط األجر الشهري للعاملين الذين يتقاضون أجراً شهرياً 
أقل من 1,880 شيكالً والزيادة في فاتورة األجور 

حسب الجنس والمنطقة الجغرافية للعام 2020

متوسط األجورعدد العاملين
الزيادة في فاتورة األجور 
الشهرية )مليون شيكل(

حسب الجنس

116,9001,019101ذكور

23,1001,20416إناث

حسب المنطقة

54,0001,45823الضفة الغربية

86,00079393قطاع غزة

140,0001,050116فلسطين

المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، مسح القوى العاملة، بيانات خام مؤهلة للعام 2020.

إن ضعـف االلتـزام بالحـد األدنـى لأجـور يتفاوت حسـب القطاعات، كما يعزى إلى أسـباب اقتصادية وسياسـية ونقابيـة. وإن قياس مدى 
نجاعـة تطبيـق قـرار الحـد األدنـى لأجـور الجديـد في فلسـطين سـيعتمد علـى المؤشـرات الثالثة التاليـة: درجة االلتـزام بتطبيـق القرار، 

أثـر زيـادة األجـور الدنيـا علـى التشـغيل، أثر زيادة األجـور على األسـعار والتضخم.
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3- المالية العامة33

3-1 اإليرادات العامة

بلغـت إيـرادات الجبايـة المحليـة خـالل العـام 2021 حوالي 5 مليارات شـيكل، مسـجلة ارتفاعـاً ملحوظاً نسـبته 20.5% مقارنة بالعام 
السـابق، إذ ارتفعـت اإليـرادات الضريبيـة بنسـبة 27.6%، لتبلـغ حوالـي 3.2 مليـار شـيكل، كمـا ارتفعـت اإليـرادات غيـر الضريبيـة 
بنحـو 2.1%، لتبلـغ حوالـي 1.3 مليـار شـيكل، بينمـا بلغـت التحصيـالت المخصصـة حوالـي 458.2 مليـون شـيكل، مقارنـة بنحـو 
335.9 مليـون شـيكل خـالل العـام 2020. وارتفعـت إيـرادات المقاصة بنسـبة 11.8%، لتبلغ حوالي 9 مليارات شـيكل. في المقابل، 
تراجعت المنح والمسـاعدات الخارجية بشـكل كبير، وبنسـبة 38.6%، مقارنة بالعام 2020، ووصلت إلى أدنى مسـتوياتها تاريخياً، 
إذ بلغـت حوالـي مليـار شـيكل. فـي المحصلـة، ارتفـع صافي اإليـرادات العامة والمنح خالل العـام 2021، بنحـو 8.4% مقارنة بالعام 

السـابق، ليبلـغ حوالـي 14.7 مليـار شـيكل، نتيجة تحسـن النشـاط االقتصادي بشـكل أساسـي )انظر الجـدول 1-3(.

جدول 3-1: اإليرادات العامة في العامين 2020 و2021 )مليون شيكل(

20202021المتغير

4,133.24,979.6إجمالي اإليرادات المحلية

2,523.53,221.4إيرادات ضريبية

1,273.91,758.2إيرادات غير ضريبية

8,090.88,990.8إجمالي إيرادات المقاصة

391.8294.7االرجاعات الضريبية

11,832.513,675.7إجمالي صافي اإليرادات

1,670.31,026.0المنح والمساعدات

13,502.614,701.7صافي اإليرادات العامة والمنح

3-2 النفقات العامة

ارتفعـت نفقـات األجـور والرواتـب المدفوعـة )األسـاس النقدي( بنسـبة 1% خالل العـام 2021، مقارنة بالعام السـابق، لتبلغ حوالي 
6.4 مليـار شـيكل، وشـكلت مـا نسـبته 82.5% مـن فاتـورة األجـور والرواتـب المسـتحقة خـالل العام نفسـه.  كما ارتفـع بند صافي 
اإلقـراض خـالل العـام 2021 بنسـبة 3.5%، ليبلـغ نحو 1.2 مليار شـيكل. بالمقابل، انخفضت نفقات غير األجور المدفوعة بنسـبة 
6.2% مقارنـة بالعـام السـابق، لتبلـغ حوالـي 5.3 مليـار شـيكل، وتشـكل ما نسـبته 69.6% مـن نفقات غير األجور المسـتحقة. كما 
انخفضـت النفقـات التطويريـة بنحـو 5.5%، لتبلـغ حوالـي 0.5 مليـار شـيكل، مشـكلة 69.2% مـن النفقات التطويرية على أسـاس 
االلتـزام. فـي المحصلـة، انخفضـت النفقـات العامـة الفعليـة بنحـو 2.1% خـالل العـام 2021، مقارنـة بالعـام السـابق، لتبلـغ حوالي 

13.6 مليـار شـيكل، وتشـكل مـا نسـبته 76.4% مـن النفقـات العامة المسـتحقة خالل العام نفسـه )انظر الجـدول 2-3(.

جدول 3-2: النفقات العامة على األساس النقدي في العامين
 2020 و2021 )مليون شيكل(

20202021المتغير

6,369.16,435.4الرواتب واألجور

5,602.15,252.2نفقات غير األجور

1,165.51,207.6صافي اإلقراض

182.3161.7مدفوعات مخصصة

572.2540.5النفقات التطويرية

13,891.213,369.1إجمالي النفقات

مصــدر البيانــات فــي هــذا الجــزء هــو: وزارة الماليــة، التقاريــر الماليــة الشــهرية للعــام 2021: العمليــات المالية–اإليــرادات والنفقــات ومصــادر التمويــل )كانــون   33
األول، 2021(، وهــي بيانــات أوليــة قابلــة للتعديــل والتنقيــح.
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3-3 الفائض/العجز المالي

بلـغ العجـز الكلـي بعـد المنـح والمسـاعدات علـى أسـاس االلتـزام حوالـي 3 مليـارات شـيكل فـي العـام 2021، مقارنـة بعجـز يقارب 
3.9 مليـار شـيكل خـالل العـام 2020، بينمـا حقـق الرصيـد الكلـي وفقاً لأسـاس النقدي فائضـاً بحوالي 1.4 مليار شـيكل خالل العام 

2021 )مـا نسـبته 1.9% مـن الناتـج المحلـي اإلجمالـي(، مقارنـة بعجـز بحوالـي 0.3 مليار شـيكل خالل العـام 2020.

3-4 المتأخرات الحكومية

بلـغ إجمالـي المتأخـرات خـالل العـام 2021 حوالـي 4.5 مليـار شـيكل، مقارنـة بــ 3.7 مليـار شـيكل فـي العـام 2020 )ارتفـاع 
بنسـبة 22.7%(. وتوزعـت بيـن متأخـرات نفقـات غيـر األجـور بمـا يقـارب 2.3 مليار شـيكل، ومتأخـرات األجـور والرواتب بنحو 
1.4 مليـار شـيكل، ومتأخـرات النفقـات التطويريـة بمـا يقـارب 0.2 مليـار شـيكل، ومتأخـرات المدفوعـات المخصصـة واإلرجاعات 
الضريبيـة، بحوالـي0.3 مليـار شـيكل. وقـد اسـتطاعت الحكومـة خـالل العـام 2021 دفع مـا يقارب 1.4 مليار شـيكل مـن متأخرات 
سـنوات سـابقة، لتبلـغ قيمـة صافـي المتأخـرات خالل العـام 2021 حوالي 3.1 مليار شـيكل )انظر الجـدول 3-3(، وراجع الصندوق 

عـن تطـور المتأخـرات 2012-2019 فـي العـدد 60 مـن المراقـب االقتصـادي لمزيـد مـن التفصيل(.

جدول 3-3: المتأخرات المترتبة على الحكومة الفلسطينية خالل العامين
 2020 و2021 )مليون شيكل(

20202021البيان

104.1299.6إرجاعات ضريبية

517.51,360.2األجور والرواتب

2,502.52,264.8نفقات غير األجور

380.2228.3النفقات التطويرية

153.8308.1مدفوعات مخصصة

3,658.14,488.0إجمالي المتأخرات

1,562.51,391.1دفعات متأخرات سلع وخدمات ونفقات عن سنوات سابقة

2,095.73,096.9صافي المتأخرات

3-5 الدين العام الحكومي

ارتفـع الديـن العـام الحكومـي مقومـاً بالـدوالر نهايـة العـام 2021، بنسـبة 5.4% مقارنـة بالعـام السـابق، ليبلـغ حوالـي 3.8 مليـار 
دوالر )مـا يعـادل 12 مليـار شـيكل(، ُمَشـِكّالً حوالـي 21.3% مـن الناتـج المحلـي اإلجمالـي االسـمي. إذ ارتفـع الديـن الحكومـي 
المحلـي بنحـو 8.8%، خـالل فتـرة المقارنـة نفسـها، ليبلـغ حوالي 2.5 مليـار دوالر، في حين اسـتقر الدين الحكومـي الخارجي عند 
مسـتوى العـام السـابق )انخفـاض طفيـف بنحـو 0.4%(، ليبلغ حوالـي 1.3 مليار دوالر. وقـد بلغت فوائد الديـن المدفوعة خالل هذا 
العـام حوالـي 343 مليـون شـيكل، منهـا 334 مليـون شـيكل فوائـد مدفوعـة علـى الديـن المحلي، وما يقـارب 9 ماليين شـيكل فوائد 
مدفوعـة علـى الديـن الخارجـي )لمزيـد مـن التفصيـل عـن الدين العـام الحكومي، راجـع صندوق تطـور الدين العـام 2019-2012 

فـي العـدد 60 مـن المراقـب االقتصادي(.
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4- القطاع المالي

4-1 القطاع المصرفي34

بلـغ عـدد فـروع ومكاتـب المصـارف المرخصـة فـي فلسـطين 379 فرعـاً ومكتباً فـي نهاية العـام 2021. وتوزعت بيـن 249 فرعاً 
ومكتبـاً للمصـارف المحليـة، و130 فرعـاً ومكتبـاً للمصـارف الوافـدة )خمسـة مصـارف أردنيـة ومصرف مصري(. كذلـك منها 81 
فرعاً ومكتباً للمصارف اإلسـالمية التي تقدم خدماتها وفقاً للشـريعة اإلسـالمية )مصارف إسـالمية(. أما جغرافياً، فاسـتحوذت الضفة 

الغربيـة علـى 322 فرعـاً ومكتبـاً مقابل 57 فـي قطاع غزة.

وتشـير بيانـات الميزانيـة المجمعـة للمصـارف نهايـة العـام 2021 إلـى نمـو موجودات/مطلوبـات المصـارف بنحـو 9.0% مقارنـة 
مـع العـام 2020، لتصـل إلـى 21.7 مليـار دوالر.35 إذ سـجلت أصـول المصـارف اإلسـالمية نمـواً على المسـتوى السـنوي بحوالي 
11.9%، لتصـل إجمالـي أصولهـا إلـى 3.9 مليـار دوالر، مقابـل زيـادة بمعـدل 8.4% للمصـارف التجاريـة، لتبلـغ إجمالي أصولها 

نحـو 17.8 مليـار دوالر خـالل الفتـرة ذاتهـا )انظـر الجـدول 1-4(.

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

20202021البيان*

19,886.201,673.00إجمالي األصول

10,078.710,747.2التسهيالت االئتمانية المباشرة

5,509.15,876.9األرصدة لدى سلطة النقد والمصارف

1,368.81,492.1محفظة األوراق المالية واالستثمارات

1,770.92,497.3النقدية والمعادن الثمينة

1,158.61,059.5الموجودات األخرى

19,886.221,673.0إجمالي الخصوم

15,138.316,518.1ودائع العمالء**

1,967.42,107.5حقوق الملكية

1,349.51,500.1أرصدة سلطة النقد والمصارف

488.5536.2المطلوبات األخرى

942.51,011.10المخصصات واالهتالك
* البنود في الجدول هي باإلجمالي )تشمل المخصصات(.

** ودائع العمالء تشمل ودائع القطاع الخاص وودائع القطاع العام.

4-1-1 التسهيالت االئتمانية

تشـير البيانـات إلـى زيـادة التسـهيالت االئتمانيـة بمعـدل 6.6% مقارنة مع العـام 2020، لتبلغ 1.7 مليـار دوالر. وجاء هذا االرتفاع 
مدفوعـاً بنمـو محفظـة التسـهيالت للقطـاع الخـاص بحوالـي 5.2%، إضافة إلى نمو محفظة تسـهيالت القطاع العـام بمعدل %11.9.  
وأدت هـذه التطـورات إلـى ارتفـاع نصيـب القطـاع العـام مـن إجمالـي التسـهيالت االئتمانيـة، لتصـل إلـى 23.0% مقارنـة بنحـو 
21.9% فـي العـام 2020. كمـا نمـت التسـهيالت الممنوحـة بالشـيكل بشـكل ملحوظ وبنحـو 12%، وارتفعت، أيضـاً، لكن بمعدالت 
أدنـى التسـهيالت الممنوحـة بعملـة الدينـار والدوالر )3.8% للدينـار، و1.2% للدوالر(، إذ تراجعت تكلفـة اإلقراض خالل هذا العام 

مقارنـة مـع العـام 2020 علـى االقتـراض بعمـالت الشـيكل والدينـار، مقابـل نمو طفيف فـي تكلفة االقتـراض بالدوالر.

مصدر البيانات في هذا القسم: سلطة النقد الفلسطينية، آذار 2021، الميزانية المجّمعة للمصارف، قائمة األرباح والخسائر، وقاعدة بيانات سلطة النقد.  34
هنــاك تأثيــر واضــح ألثــر تراجــع ســعر صــرف الــدوالر مقابــل الشــيكل علــى نمــو بنــود الميزانيــة المجمعــة، وبخاصــة التــي يشــكل الشــيكل جــزءًا كبيــرًا منهــا، إذ تراجــع ســعر الصــرف   35

نهايــة الفتــرة مــن 3.220 شــيكل/دوالر فــي الربــع الســابق و3.216 شــيكل/دوالر فــي الربــع المناظــر إلــى 3.117 شــيكل/دوالر.
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4-1-2 األرصدة لدى سلطة النقد والمصارف

سـجلت األرصـدة لـدى سـلطة النقـد والمصـارف ارتفاعـاً بمعـدل 6.7%، بما يعـادل 368 مليـون دوالر، نتيجة للزيـادة في األرصدة 
لـدى سـلطة النقـد بحوالـي 210.9 مليـون دوالر )57% مـن الزيـادة فـي إجمالـي األرصـدة(. كمـا سـاهم النمـو فـي األرصـدة لـدى 

المصـارف فـي الخـارج واألرصـدة البينيـة لـدى المصـارف في هـذا االرتفـاع بدرجـات متباينة.

4-1-3 النقدية والمعادن الثمينة

سـجل بنـد النقديـة ارتفاعـاً بحوالـي 41% مقارنـة مـع قيمتـه فـي العـام 2020، متأثـراً بارتفـاع حجـم الودائـع، وزيـادة فائض الشـيكل بعد 
اسـتمرار تعافـي االقتصـاد مـن جائحـة كورونـا، وعودة حركة فلسـطينيي الداخل إلى أسـواق الضفـة الغربية كنتيجة للتخفيـف من إجراءات 
الوقايـة ضـد فايـروس كورونـا، وارتفـاع أعـداد العامليـن في إسـرائيل والمسـتعمرات بحوالـي 7.4% مقارنة مـع عددهم في العام السـابق.

4-1-4 ودائع العمالء

ارتفعـت ودائـع العمـالء خـالل العـام 2021 بمعـدل 9.1% مقارنـة مـع العام 2020، لتبلـغ 16.5 مليار دوالر، وجـاء هذا االرتفاع 
نتيجـةً لنمـو ودائـع القطـاع الخـاص بمعـدل 8.3%، أو بنحـو 1.2 مليـار دوالر، متأثـرةً بارتفـاع أعـداد العامليـن فـي إسـرائيل 
والمسـتوطنات، إضافـة إلـى زيـادة فـي صافـي التحويـالت الجاريـة )التدفقـات الداخلـة إلـى فلسـطين-التدفقات الخارجـة من فلسـطين( 

بحوالـي النصـف خـالل الشـهور التسـعة األولـى مـن العـام 2021 مقارنـة بالفتـرة ذاتهـا مـن العـام 2020.

4-1-5 أرباح المصارف

بلـغ صافـي دخـل المصـارف بعـد الضرائـب نهايـة العـام 2021 حوالـي 178.4 مليـون دوالر، مرتفعـاً بمعـدل 77.3% مقارنة مع 
قيمتـه فـي العـام 2020. وقـد جـاء هـذا النمو الملحـوظ خالل العام متأثـراً بارتفاع إجمالي إيـرادات القطاع المصرفـي بحوالي 71.3 
مليـون مقارنـة مـع العـام السـابق، إذ تشـير البيانـات إلـى ارتفـاع صافـي دخل المصـارف مـن الفوائد بحوالـي 7.8%، إضافـة لزيادة 
فـي صافـي دخـل المصـارف مـن غيـر الفوائـد )وبخاصـة صافي الدخل مـن العمـوالت، واألوراق الماليـة واالسـتثمارات، إضافة إلى 
ز التراجع في  الدخـل مـن عمليـات تبديـل وتقييـم العمـالت األجنبيـة( بمعـدل 17.4% خالل فتـرة المقارنة ذاتها. مـن جانب آخر، عـزَّ
النفقـات الزيـادة فـي صافـي الدخـل، إذ تراجعـت النفقـات بمعـدل 1.1%، لتنخفـض إلى 590.2 مليـون دوالر، نتيجـة لتراجع صافي 

المخصصـات بمعـدل 36.5%، بعـد تراجـع المخاطـر الناتجـة عن جائحـة كورونا )انظر الجـدول 2-4(.

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

2021 2020 البند

768.6 697.2 اإليرادات

559.2 518.8 الدخل من الفوائد

209.4 178.4 الدخل من غير الفوائد

113.1 107     -  العموالت

18.7 11.3    -  أرباح وخسائر األدوات المالية

77.6 60.1    - اإليرادات األخرى

590.2 596.6 النفقات

460 444 نفقات غير الفوائد

64.7 102.1 المخصصات

65.5 50.5 الضرائب

178.4 100.6 صافي الدخل
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4-1-6 متوسط أسعار الفائدة على اإليداع واإلقراض

تراجعـت أسـعار الفائـدة علـى الودائـع بالعمالت كافة، وبمعدالت متباينة، فسـجل متوسـط أسـعار الفائدة على الودائـع بالدينار األردني 
بنحـو 42 نقطـة لتصـل إلـى 2.19% فـي العـام 2021، وتراجـع للودائـع بالـدوالر بنحو 19 نقطة أسـاس ليصل إلـى 2.24%، في 
حيـن بقيـت أسـعار الفائـدة علـى الودائـع بالشـيكل مسـتقرة عنـد 2.23%. وعلـى المنـوال نفسـه، تراجعت، أيضاً، متوسـطات أسـعار 
الفائـدة علـى اإلقـراض بعمـالت الدينـار األردنـي والشـيكل بنحو 45 نقطة و12 نقطة أسـاس على التوالي. أما متوسـط أسـعار الفائدة 

علـى القـروض بعملـة الـدوالر فارتفعـت بشـكل طفيف )3 نقاط أسـاس( لتصل إلـى 5.55% )انظر الجـدول 3-4(.

جدول 4-3: متوسط الفوائد الدائنة والمدينة بالعمالت المختلفة

فوائد اإلقراض )%( فوائد اإليداع )%( العملة

5.55 2.24 الدوالر

6.39 2.19 الدينار

6.77 2.23 الشيكل

4-1-7 حركة تداول الشيكات في فلسطين

سـجل عـدد الشـيكات المتداولـة خـالل العـام 2021 حوالـي 7.9 مليون شـيك، بقيمة إجمالية تخطـت 21.4 مليار دوالر، متراجعـة من حيث العدد 
بمعـدل 1.8%، مقابـل ارتفـاع فـي قيمتهـا اإلجماليـة بنحـو 19.8% مقارنة مع العام 2020. وعلى مسـتوى الشـيكات المعادة، فقد سـجلت تراجعاً 
ملحوظـاً بنحـو 43.1% مـن حيـث العـدد، و26.5% مـن حيـث القيمـة، ليبلـغ عددهـا في نهاية العـام 817,081 شـيكاً، بقيمـة 1.5 مليار دوالر، 
ولتتحسـن قيمة الشـيكات المعادة منسـوبة لقيمة الشـيكات المتداولة على المسـتوى السـنوي، مسـجلةً 7.1% مقارنة مع 11.6% في العام 2020.

4-1-8 شركات اإلقراض المتخصصة

تشـير البيانـات الرتفـاع طفيـف فـي قيمـة أصول قطـاع اإلقراض المتخصـص بمعدل لم يتجاوز نقطـة مئوية واحـدة )0.6%( مقارنة 
مـع العـام 2020. وتعـزى الغالبيـة العظمـى مـن هـذا االرتفـاع لزيـادة محفظـة القـروض التجاريـة بمعـدل 20%، وارتفـاع قيمـة 
األصـول الثابتـة بنحـو 5% خـالل فتـرة المقارنـة، مقابـل تراجعـاٍت متفاوتـة فـي النقـد واألرصـدة لـدى هـذه المؤسسـات، إضافـة إلى 
تراجـع فـي محفظـة القـروض اإلسـالمية. أمـا إجمالي المحفظـة االئتمانية القائمة، فسـجلت ارتفاعاً بمعدل 10% عـن قيمتها في نهاية 

العـام السـابق، نتيجـة الرتفاعهـا فـي الضفـة الغربيـة بنسـبة 12%، مقابـل تراجعهـا بشـكل طفيف في قطـاع غزة.

4-2 القطاع المالي غير المصرفي36

4-2-1 قطاع األوراق المالية

أُغلـق مؤشـر القـدس عنـد حاجـز 608.5 نقطة مع نهاية العام 2021، مسـجالً ارتفاعاً بنسـبة 29% عن إغالقـه نهاية العام 2020. 
مـن جهـة أخـرى، شـهدت القيمـة السـوقية فـي نهايـة العـام 2021 نمـواً ملحوظاً بنسـبة 28% مقارنةً مـع نهاية العـام 2020، لتصل 
إلـى 4.4 مليـار دوالر، وهـذا يعـادل مـا نسـبته 24% مـن الناتـج المحلـي اإلجمالـي باألسـعار الجاريـة )ارتفـاع بمـا يقـارب نقطتيـن 
مئويتيـن مقارنـةً مـع العـام 2020(. كمـا ارتفـع إجمالـي أحجـام وقيـم التـداول نهايـة العـام 2021 بنسـبة 133% و120% علـى 
التوالـي، مقارنـة مـع نهايـة العـام 2020 )انظـر الجـدول 4-4(. ويقود هـذا االرتفاع في أحجام وقيـم التداول قطاعـا التأمين والبنوك. 
ويعـزى االرتفـاع الملحـوظ فـي مؤشـرات قطـاع األوراق الماليـة نهايـة العـام 2021 مقارنـة بالعـام السـابق، إلـى االرتـداد الطبيعـي 
لمنحنـى التـداول نظـراً ألن العـام 2020 شـهد أداًء اقتصاديـاً متردياً نتيجة انتشـار فايروس كورونا، إضافة إلـى ضعف جانب الطلب 
علـى األوراق الماليـة نتيجـة عـزوف المسـتثمرين عن االسـتثمار فـي األوراق المالية، إضافـةً إلى تعليق التداول في بورصة فلسـطين 
بتاريـخ 2020/3/23، لغايـة 2020/5/3 كإجـراء احتـرازي نتيجـة تداعيـات جائحة كورونا. هذا بالتزامن مع ارتفاع أسـعار أسـهم 
معظـم الشـركات المدرجـة نهايـة العـام 2021 مقارنـة بالعـام 2020. مـن جهـة أخـرى، بلـغ إجمالـي عـدد المتعامليـن فـي بورصـة 

فلسـطين 69,768 متعامـالً مـع نهايـة العـام 2021، بينهـم 5% مـن المتعامليـن األجانب غالبيتهـم من األردن.

مصدر األرقام في هذا القسم: هيئة سوق رأس المال الفلسطينية 2022.  36
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جدول 4-4: بعض المؤشرات على نشاط التداول في بورصة فلسطين

20202021البيان

86.5201.2عدد األسهم المتداولة )مليون سهم(

190.1418.7قيمة األسهم المتداولة )مليون دوالر(

3,446.94,407.1القيمة السوقية )مليون دوالر(

17,24333,531عدد الصفقات

220245عدد جلسات التداول

24.4%22.2%القيمة السوقية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي )باألسعار الجارية( *
* تم استخدام الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية للعامين 2020 و2021، ألن القيمة السوقية لأسهم المتداولة هي باألسعار الجارية.

4-2-2 قطاع التأجير التمويلي

تعمـل فـي فلسـطين 9 شـركات تأجيـر تمويلـي مرخصـة مـن قبـل هيئـة سـوق رأس المـال نهاية العـام 2021. وشـهد أداؤهـا ارتفاعاً 
ملحوظـاً مـع نهايـة العـام 2021، إذ بلـغ عـدد العقـود 1,900 عقد بقيمة اسـتثمار إجمالـي 102.2 مليون دوالر، ويمثـل هذا ارتفاعاً 
قـدره 39% و48% فـي عـدد وقيمـة العقـود علـى التوالـي، مقارنـةً بالعـام 2020 )انظر الجـدول 4-5(. ويعزى االرتفـاع الملحوظ 
والمشـار إليـه، إلـى عـودة الحيـاة االقتصاديـة لطبيعتها، حيث شـهد العام 2020 العديد مـن اإلغالقات بهدف الحد من انتشـار فيروس 

كورونـا، الـذي أثـر بشـكل سـلبي على أداء الشـركات، وسـبب انخفاضاً فـي حجم نشـاطها في حينه.

جدول 4-5: إجمالي قيمة وعدد عقود التأجير التمويلي

عدد عقود التأجير التمويلي )عقد(قيمة عقود التأجير التمويلي )مليون دوالر(العام

202068.91,364

2021102.21,900

مـع نهايـة العـام 2021، مـا زال هنـاك تركـز عـاٍل في عدد عقـود التأجير التمويلي في مدينة رام هللا، حيث وصلت النسـبة إلى %38، 
تليهـا مدينتـا نابلـس والخليـل بنسـبة 15% و11% علـى التوالـي. ومـن المالحـظ أّن هنـاك اسـتقراراً في توزيـع هذه النسـب بين المدن 

علـى مـدار السـنوات السـابقة، نتيجـة عوامـل تتعلق بهيكليـة االقتصاد، وتركز األعمال فـي بعض المحافظات )انظر الشـكل 1-4(.

شكل 4-1: التوزيع النسبي الجغرافي لعدد عقود التأجير التمويلي المسجلة
 كما هي في نهاية العام 2021
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مـا زالـت المركبـات تسـتحوذ علـى الحصـة األكبـر )51%( مـن محفظـة التأجيـر التمويلـي نهايـة العـام 2021. ويعـود السـبب فـي 
ذلـك إلـى سـهولة تسـجيل ملكيـة المركبـات فـي دوائـر السـير، وتدنـي مخاطرهـا مـن حيـث وجـود سـوق ثانويـة وإعـادة حيازتهـا، 
أمـا الشـاحنات والمركبـات الثقيلـة والمركبـات ألغـراض تجاريـة، فاسـتحوذت علـى مـا نسـبته 42%، وفيمـا يخـص المـال المنقـول 

)المعـدات وخطـوط اإلنتـاج وغيرهـا، بمـا ال يشـمل المركبـات( فبلغـت نسـبتها حوالـي %7.

4-2-3 قطاع التأمين

بلـغ عـدد شـركات التأميـن المرخصـة مـن قبـل الهيئـة عشـر شـركات نهايـة العـام 2021. كمـا بلـغ إجمالـي المحفظـة التأمينيـة نهاية 
العـام 2021 حوالـي 342 مليـون دوالر. فيمـا بلـغ إجمالي اسـتثمارات شـركات التأمين حوالي 252 مليـون دوالر. من جهة أخرى، 
بلـغ صافـي التعويضـات المتكبـدة فـي القطـاع 199 مليـون دوالر. وتجـدر اإلشـارة إلـى أن البيانات الماليـة المتعلقة بالعـام 2021 ال 

تشـمل بيانـات شـركة المجموعـة األهليـة للتأمين )انظر الجـدول 6-4(.37

جدول 4-6: بعض المؤشرات المالية لقطاع التأمين في فلسطين )مليون دوالر(

2021*2020البيان

303.2341.5إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

266.4285.8صافي األقساط المكتسبة

266.3252.0إجمالي استثمارات شركات التأمين

175.5198.7صافي التعويضات المتكبدة في قطاع التأمين

83.7%87.8%صافي األقساط المكتسبة/إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

-69.5%-65.9%صافي التعويضات المتكبدة/صافي األقساط المكتسبة

* اإلحصائيات ال تشمل البيانات المالية المتعلقة بشركة المجموعة األهلية للتأمين.

يشـير الجـدول 4-7 إلـى أهـم المؤشـرات التأمينيـة التـي تعكـس األهميـة النسـبية لقطـاع التأميـن في االقتصـاد الوطني، حيـث ال تزال 
مسـاهمة التأميـن إلـى الناتـج المحلـي اإلجمالـي متواضعـة، على الرغم من نمو هذه النسـبة عبـر األعوام الثالثة الماضيـة، حيث بلغت 
مـع نهايـة العـام 2021 نحـو 2%، إذ تشـير هـذه النسـبة »نسـبة االختـراق التأمينيـة« إلـى إجمالـي المحفظـة التأمينيـة منسـوبة إلـى 
إجمالـي الناتـج المحلـي اإلجمالـي باألسـعار الجاريـة، أمـا من حيـث الكثافة التأمينية التي تشـير إلـى حصة الفرد مـن إجمالي المحفظة 

التأمينيـة، فقـد بلغـت نهاية العـام 2021 حوالـي 69 دوالراً أمريكياً.

جدول 4-7: انتشار الخدمات والمنتجات التأمينية

الكثافة التأمينية )دوالر أمريكي(نسبة االختراق التأمينيةالعام

2018%1.756.8

2019%1.860.0

2020%1.958.7

*2021%2.068.6
* اإلحصائيات المتعلقة بشركة المجموعة األهلية للتأمين أولية.

تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه لــم يتــم إجــراء مقارنــة ســنوية بخصــوص المؤشــرات الماليــة لقطــاع التأميــن مــع العــام الســابق )2020(، وذلــك لعــدم تجانــس البيانــات، حيــث إن البيانــات   37
المتعلقــة بالعــام 2021 ال تشــمل البيانــات الماليــة المتعلقــة بشــركة المجموعــة األهليــة للتأميــن.
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5- التنمية االجتماعية

5-1 ضعف اقتصاد الرعاية الفلسطيني وعالقته بزيادة نسب الفقر المتعدد األبعاد

يهـدف قسـم التنميـة االجتماعيـة لهـذا العـدد إلى إلقاء الضـوء على مفهوم اقتصاد الرعايـة وأهمية تعزيزه كإحـدى األدوات الضرورية 
لمكافحـة الفقـر المتعـدد األبعـاد، وذلـك مـن خـالل تعزيز قـدرة القائمين بأعمال الرعايـة المنزلية غيـر المدفوعة األجر علـى االلتحاق 
بسـوق العمـل المدفـوع األجـر، وتحسـين أوضـاع النسـاء العامـالت في قطاعات خدمـات الرعايـة المدفوعة األجر. ففـي حين ال تزال 
النسـاء تلعـب الـدور الرئيسـي فـي تقديـم أنشـطة الرعايـة المنزليـة المجانيـة، فـإن من شـأن إتاحـة خدمات الرعايـة للجميـع، وبخاصة 
خدمـات رعايـة الطفولـة، وتعزيـز نظـام الحمايـة االجتماعيـة فـي هذا القطاع، أن يسـاهم في تعزيز مشـاركة النسـاء في سـوق العمل.

تعـّرف منظمـة العمـل الدوليـة أعمـال الرعايـة بأنهـا »األنشـطة والعالقـات التـي تقـوم بتلبية االحتياجـات الماديـة والنفسـية والعاطفية 
للبالغيـن واألطفـال، للكبـار والصغـار، للضعفـاء والقادريـن علـى حـد سـواء«.38 وقـد تقـدم الرعايـة بطريقـة غيـر مدفوعـة األجـر 
بواسـطة أفـراد العائلـة، أو بطريقـة مدفوعـة مـن خالل سـوق العمل. وأصبـح مفهوم اقتصاد الرعايـة أكثر تداوالً فـي العالم، وبخاصة 
فـي فلسـطين، مـا بعـد جائحـة كورونـا، التـي أظهـرت التهميـش الواضـح فـي سـوق العمل ضد مـن يقدمون خدمـات الرعاية األسـرية 
المجانيـة، حيـث انعكـس ذلـك، بشـكل رئيسـي، فـي تـرك نسـبة كبيـرة مـن النسـاء أعمالهـن بشـكل قسـري أو طوعـي من أجـل التفرغ 
ألعمـال الرعايـة المنزليـة المجانيـة، مـا انعكـس علـى ارتفـاع مسـتويات البطالـة لـدى النسـاء وانخفاض مشـاركتهن في سـوق العمل، 
وبالتالـي انخفـاض الدخـل وارتفـاع نسـب الفقـر بينهـن. من ناحيـة أخرى، تأثرت قطاعـات الخدمـات والرعاية بتبعات الجائحة بشـدة، 
مـا أدى إلـى توقـف نسـبة كبيـرة مـن العامـالت فـي هـذه القطاعـات عـن العمل بشـكل مؤقـت أو دائم. وأظهـرت بعـض اإلحصائيات، 
أن حوالـي 64 مليـون امـرأة39 حـول العالـم، قد خسـرن أعمالهـن المدفوعة األجر خالل الجائحة بسـبب تزايد مسـؤوليات الرعاية بعد 
انقطـاع األطفـال عـن الذهـاب إلـى المـدارس، واالنتقـال إلـى التعليـم اإللكترونـي، الـذي أصبـح عبئـاً إضافياً علـى النسـاء، إضافة إلى 
تزايـد أعمـال الرعايـة واألعمـال المنزليـة األخـرى فـي ظـل وجود جميـع أفراد العائلـة داخل المنـزل، وتآكل الدخـل، وتقلص خدمات 

الرعايـة مثـل دور الحضانـات ... وغيرها.

تشـير دراسـة صـادرة عـن منظمـة العمـل الدوليـة فـي العـام 2018، إلـى أن متوسـط مـا تقضيـه النسـاء فـي اليـوم الواحـد 4 سـاعات 
و25 دقيقـة فـي أعمـال الرعايـة واألعمـال المنزليـة40 غيـر مدفوعـة األجـر، مقابـل سـاعة و23 دقيقـة يقضيهـا الرجـل فـي هـذه األعمال 
نفسـها.41 كمـا تظهـر الدراسـة نفسـها أن النسـاء والفتيـات يتحملـن مسـؤولية ثالثـة أربـاع أعمـال الرعايـة غيـر مدفوعـة األجـر الالزمـة 
للحفـاظ علـى العائـالت والمجتمـع. لـو افترضنـا تلقـي هـؤالء الحـد األدنى مـن األجور المنصـوص عليه فـي بلدانهم، فإن فاتـورة أجورهم 
سـتبلغ 11 تريليـون دوالر؛ أي مـا يقـارب )15% مـن الناتـج اإلجمالـي العالمـي(. تنبـع معضلـة األعمـال المنزليـة غيـر المدفوعة األجر 
مـن ضرورتهـا بالنسـبة لأطفـال والكبـار فـي السـن، مـا يضطر النسـاء وبعـض الرجال من ذوي المسـؤوليات األسـرية، إلـى التخلي عن 
العمـل المأجـور. فوفقـاً لمنظمـة العمـل الدوليـة، أفصحـت 606 ماليين امـرأة العام 2018، عـن أن أعمال الرعاية غيـر المدفوعة األجر 

حرمتهـن مـن االلتحـاق بسـوق العمـل الرسـمي والحصـول علـى وظائـف مدفوعـة األجـر، وعبـر 41 مليـون رجـل عن األمـر ذاته.42

5-1-1 عالقة اقتصاد الرعاية بالفقر متعدد األبعاد

يعـد بعـد العمـل مسـاهماً أساسـياً فـي مؤشـر الفقـر متعـدد األبعاد في فلسـطين، حيث يأتي فـي المرتبة الثانيـة بعد الفقر النقدي المسـبب 
األول للفقـر، حيـث يشـكل 12.5% مـن مؤشـر الفقـر متعـدد األبعـاد فـي فلسـطين؛ بواقـع 14.9% فـي الضفـة الغربيـة، و%11.7 
فـي قطـاع غـزة.43 ويرتبـط وضـع اقتصـاد الرعايـة فـي أي بلـد بالفقـر متعـدد األبعـاد، من خـالل قدرته علـى تقليل التمييـز ضد ذوي 

38 https//:www.ilo.org/wcmsp5/groups/public---/dgreports---/dcomm---/publ/documents/publication/wcms.633135_pdf
39 https//:www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/ilo-director-general/statements-and-speeches/ 

WCMS/774827_lang--en/index.htm
بحســب تعريــف منظمــة العمــل الدوليــة، تقســم أعمــال الرعايــة إلــى أنشــطة الرعايــة المباشــرة )يشــار إليهــا أحيانــًا باســم “الرعايــة” أو “الرعايــة العالئقيــة”(، مثــل “إطعــام الطفــل،   40
وتمريض الشــريك المريض، ومســاعدة كبار الســن على االســتحمام، وإجراء الفحوصات الصحية”، أو تدريس األطفال الصغار. والثاني يتميز بأنشــطة الرعاية غير المباشــرة، 
“التــي ال تســتلزم رعايــة شــخصية وجهــًا لوجــه، مثــل التنظيــف والطهــي وغســيل المالبــس وغيرهــا مــن مهــام الصيانــة المنزليــة )يشــار إليهــا أحيانــًا باســم “األعمــال المنزليــة”(، 

التــي توفــر الشــروط المســبقة لتقديــم الرعايــة الشــخصية”.
41 https//:www.ilo.org/wcmsp5/groups/public---/dgreports---/dcomm---/publ/documents/publication/wcms.633135_pdf
42 https//:www.ilo.org/wcmsp5/groups/public---/dgreports---/dcomm---/publ/documents/publication/wcms.633135_pdf
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المسـؤوليات األسـرية مـن األهـل العامليـن، وعـدم قدرتهـم علـى الحصـول علـى فرص متسـاوية مـع باقـي العاملين في سـوق العمل، 
مـن خـالل قـدرة المجتمـع أو الدولـة علـى توفيـر الخدمـات والترتيبـات المختلفـة التـي تناسـب احتياجـات األهـل فـي رعايـة أطفالهـم، 
وتضمـن لهـم القـدرة علـى االنخـراط الفعـال بالعمـل بأقـل قـدر مـن العوائـق. والحقيقـة أن النسـاء هـن األكثـر تعرضـاً لهـذا التمييـز؛ 
كونهـن ال يزلـن المسـؤوالت الرئيسـيات عـن مهـام الرعايـة بحكـم الصـور النمطيـة عـن األدوار الجندريـة لـكل مـن المـرأة والرجل. 
وفـي المعـدل، تقضـي النسـاء مـا يقـارب 19% مـن وقتهـا فـي أنشـطة العمـل المنزلـي والرعائـي غيـر مدفـوع األجـر، بينمـا يقضي 

الرجـل 4% فقـط مـن وقتـه يوميـاً فـي هذه األنشـطة في فلسـطين.44

تـزداد أهميـة توفـر إجـراءات وخدمـات تسـهل رعاية األطفـال في المجتمع الفلسـطيني، حيث إنه مجتمـع فتّي، ترتفع فيه نسـبة األطفال الذين 
يحتاجـون إلـى الرعايـة، وبخاصـة األطفـال مـا قبـل عمـر االلتحـاق بالتعليـم مـا قبـل المدرسـي، وهـي المرحلـة العمريـة مـن 0-4 حيـث بلغ 
عـدد األطفـال فـي هـذه الفئـة 718,921 طفـالً في فلسـطين العـام 45.2021 وفي ظل الواقع االسـتعماري، ونكوص التنمية الـذي تعاني منه 
األراضي الفلسـطينية، وارتفاع الالمسـاواة بين الجنسـين، والفقر، والبطالة، ال بد من االسـتثمار في تعزيز الموارد البشـرية، ورفع مسـتوى 

قدرتهـا علـى المشـاركة الفاعلـة فـي سـوق العمـل لمواجهة تفاقـم هذه المشـاكل االقتصادية واالجتماعيـة وآثارها المدمرة علـى المجتمع.

ينعكـس التقسـيم االجتماعـي التقليـدي للعمـل علـى أوضـاع النسـاء فـي سـوق العمـل الفلسـطيني بشـكل كبير. فال تزال نسـبة مشـاركة 
النسـاء فـي سـوق العمـل مـن أقـل النسـب عالميـاً وعربيـاً، حيث إنهـا لـم تتجـاوز 17.2% العـام 2021، مقابـل 68.9% للذكور.46 
كذلـك، تتركـز النسـاء العامـالت بنسـبة 73.3% منهـن، فـي القطاعـات الخدميـة التـي تعـد امتـداداً لأعمـال المنزليـة والرعائيـة 
التـي تقـوم بهـا النسـاء أساسـاً. ويشـير تركـز النسـاء فـي قطاعـات محـددة مـن ناحيـة إلـى تمييـز أفقـي47 ضـد النسـاء في سـوق العمل 
الفلسـطيني، كمـا يـؤدي إلـى الضغـط علـى األجـور فـي القطاعـات التـي ترتفـع فيهـا نسـبة النسـاء العامالت. وفـي المحصلـة، ينعكس 
كل هـذا علـى نسـبة مشـاركة النسـاء فـي سـوق العمـل، وبالتالي علـى الدخل الذي يحققنه ومسـتويات الفقر في أوسـاطهن، حيث تشـير 
إحصـاءات الفقـر فـي فلسـطين إلـى أن نسـب الفقـر ترتفـع فـي أوسـاط أفـراد األسـر التـي ترأسـها أنثـى مقارنـة مـع أفراد األسـر التي 
يرأسـها ذكر. وشـكلت األسـر التي ترأسـها أنثى 10.1% من األسـر الفلسـطينية العام 2017، وقد بينت اإلحصاءات أن نسـبة الفقر 
بيـن األفـراد فـي األسـر التـي ترأسـها إنـاث قـد بلغـت 30.6%، مقابل 29.2% لأسـر التي يرأسـها ذكـور في العـام 2017. كذلك، 
يـزداد الفقـر بيـن أفـراد األسـر التـي أربابهـا عاطلـون عـن العمـل، ليصـل إلـى 59.6% وفقـاً ألنمـاط االسـتهالك للعـام 2017 على 
نحـو يفـوق انتشـاره بيـن أفـراد األسـر التـي أربابهـا يعملـون، إذ بلغـت نسـبة الفقـر بينهـم 24.2%.48 وهـو ما يـدل على أهميـة زيادة 

نسـبة النسـاء المشـاركات فـي سـوق العمـل، وتأميـن فـرص العمل الالئـق لهن.

تشـير اإلحصـاءات إلـى أن نسـبة العامـالت فـي القطـاع الخـاص اللواتـي يتقاضين أقل من الحـد األدنى لأجور، وصلت إلـى 64% من عدد 
النسـاء العامـالت بمتوسـط أجـر شـهري بلـغ 849 شـيكالً مقارنـة مع 28% للذكـور العام 49.2020 كما تشـير اإلحصائيات إلـى أن حوالي 
64.9% مـن النسـاء بقيـن خـارج سـوق العمل بسـبب تفرغهن لأعمـال المنزلية، مقابل 0% مـن الرجال.50 يبقى العمـل المنزلي والرعائي 
غيـر محتسـب فـي الناتـج المحلـي اإلجمالـي علـى الرغم مـن دوره في إعادة إنتـاج أفراد األسـرة، وتأمين احتياجاتهـم، ليكونوا أفـراداً فاعلين 

فـي المجتمـع، وبالتالـي فـإن النسـاء أكثر عرضة للفقر بسـبب مسـؤوليتهن عـن األعمال الرعائيـة بحكم التقسـيم التقليدي للعمل.

5-1-2 أنظمة الحماية االجتماعية، وقوانين العمل الكفيلة بدعم العاملين والعامالت ذوي المسؤوليات األسرية

مـن المهـم تحليـل مـدى كفايـة ونجاعـة اإلجراءات التي من شـأنها تسـهيل التوفيق بين العمل والمسـؤوليات األسـرية؛ سـواء على مسـتوى 
تشـريعات وقوانيـن العمـل الفلسـطينية، أو مـدى توفـر المؤسسـات التي تقدم خدمـات الرعاية، وبخاصـة خدمات رعاية الطفولـة، وإمكانية 
الوصـول إليهـا مـن قبـل جميـع الفئـات، إضافـة إلـى أنظمـة الحمايـة االجتماعيـة الشـاملة. وبنـاء علـى هـذا التحليـل، يمكـن التنبـؤ بمـدى 

مالءمة سـوق العمل للنسـاء والرجال ذوي المسـؤوليات األسـرية، وبشـكل أساسـي النسـاء، لأسـباب التي أشـرنا إليها سـابقاً.
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني. 2016. دراسة تحليلية من مسح استخدام الوقت 2012/2013:  44

 https//:www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2202.pdf
بيان صحافي: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني وصندوق األمم المتحدة للسكان. بمناسبة اليوم العالمي للسكان، 11/07/2021.  45
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يشــير مصطلــح التمييــز األفقــي إلــى تركــز النســاء فــي قطاعــات محــددة بنســب كبيــرة، وبالعــادة هــي قطاعــات الخدمــات مثــل الصحــة والتعليــم والزراعــة التــي تتطابــق إلــى حــد كبيــر مــع   47
األدوار الجندريــة للنســاء، وبالتالــي تنقطــع عــن العمــل فــي قطاعــات أخــرى مثــل قطــاع البنــاء والتشــييد وقطــاع االتصــاالت، وهــي قطاعــات ترتبــط بفكــرة القــوة العضليــة المرتبطــة بالرجــل.

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني. 2018. النتائج الرئيسية لمستويات المعيشة في فلسطين )اإلنفاق، االستهالك، والفقر(، 2017. رام هللا- فلسطين.  48
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يكفـل قانـون العمـل الفلسـطيني إجـازة مدتهـا أسـبوعان فقـط عـن كل سـنة للعامليـن والعامـالت الذين/اللواتـي أمضـوا أقـل مـن خمس 
سـنوات لـدى المشـغل نفسـه. وتزيـد مـدة اإلجـازة إلـى ثالثـة أسـابيع في بعـض المهـن ذات المخاطر المرتفعـة، أو لمـن أمضى خمس 
سـنوات وأكثـر فـي مـكان العمل نفسـه. أما بالنسـبة للموظفيـن الحكوميين، وبناء على تعميـم ديوان الموظفين الصـادر حول اإلجازات 
بتاريـخ 2005/12/31، فإنـه يحـق للموظـف/ة الحصـول على إجازة سـنوية مدتها خمسـة عشـر يوماً خالل السـنة األولى من العمل. 
بعـد إتمـام السـنة األولـى مـن العمـل يحق للموظف الحصول علـى 30 يوماً كإجازة سـنوية. كما يكفل قانون العمل الفلسـطيني وقانون 

الخدمـة المدنيـة إجـازة أمومـة مدفوعـة األجر مدتها 10 أسـابيع فقط.51

ال تواجـه النسـاء العامـالت فـي القطـاع العـام أيـة مشـاكل فـي الحصول علـى إجازة األمومـة المدفوعة األجـر كما كفلها لهـن القانون، 
لكـن تشـير اإلحصـاءات إلـى أن حوالـي 50% مـن النسـاء العامـالت فـي القطاع الخـاص، لم يحصلن علـى إجازة األمومـة المدفوعة 
األجـر.52 كمـا أن دفـع صاحـب العمـل أجـور العامـالت خـالل فتـرة إجـازة األمومـة يجعـل تشـغيل النسـاء مكلفـاً من وجهـة نظر رب 
العمـل، مـا يجعـل كثيـراً مـن المشـغلين يحجمـون عـن تشـغيل النسـاء مقابـل تشـغيل الرجـال. كذلـك تعمـل نسـبة كبيـرة مـن العامالت 
والعامليـن فـي القطـاع الخـاص بـدون عقـود عمـل، وبخاصـة فـي القطـاع غيـر المنظم، مـا يجعلنـا نتوقع أن االلتـزام بإجـازة األمومة 
وغيرهـا مـن حقـوق العامـالت والعامليـن مـن ذوي المسـؤوليات األسـرية ال يـزال ضعيفـاً.53 كمـا ال ينـص قانـون العمـل الفلسـطيني 
علـى إجـازة للمخاطـر الصحيـة المرتبطـة بالحمـل والـوالدة. ومـن ضمـن التطـورات فـي هـذا المجـال، قـررت الحكومـة في جلسـتها 
بتاريـخ 1 آذار 2022، زيـادة أيـام إجـازة األمومـة لتصبـح 14 أسـبوعاً بـدل 10 أسـابيع، وأن يعطـى كل رجـل يـرزق بمولود جديد 
إجـازة أبـوة مدفوعـة الراتـب لمـدة 3 أيـام لمسـاعدة زوجتـه. كمـا قرر المجلـس أن يتم احتسـاب أيام الغيـاب لرعاية الطفل كاسـتحقاق 

يحتسـب ضمـن سـنوات التقاعـد، األمـر الـذي تـم تصديقه ونشـره فـي الجريدة الرسـمية في العـدد 191.

فـي هـذا تطـور فـي مجـال دعـم العامالت والعاملين ذوي المسـؤوليات األسـرية، ودعـم رعاية الطفولـة، إال أن هذا التعديـل ينطبق فقط 
علـى قانـون الخدمـة المدنيـة، وليـس علـى قانـون العمـل ممـا يلـزم الحكومـة فيـه، ولكـن يطبـق بشـكل طوعـي من قبـل منشـآت القطاع 
الخـاص وباقـي المؤسسـات. مـن ناحيـة أخـرى، يبقـى عـدم تطبيـق نظـام ضمـان اجتماعـي عادل وشـامل لجميـع الفئات نقطـة ضعف، 
فقـد اسـتند قانـون الضمـان االجتماعـي الـذي أقـر العـام 2016، والـذي تـم إسـقاطه بعـد احتجاجـات مدنيـة عماليـة ضـد بنود عـدة فيه، 
إلـى مبـدأ تقاسـم التكاليـف بيـن صاحـب العمـل والموظفين والموظفات، ويغطـي تأمينات السـالمة والتقاعد واألمومة. ومن شـأن تطبيق 
قانـون ضمـان اجتماعـي تحقيـق مكاسـب كثيرة للنسـاء في سـوق العمل، منهـا بداية العمل الرسـمي، والحصول على حقـوق مثل مكافأة 

نهايـة الخدمـة، واإلجـازات المختلفـة، إضافـة إلـى إجـازة األمومـة، مـا يعزز من مشـاركة النسـاء وتوفيـر فرص عمـل الئقة لهن.

5-1-3 توفر خدمات رعاية األطفال وفعاليتها في دعم العامالت والعاملين في سوق العمل الفلسطيني

تؤمـن وزارة التربيـة والتعليـم الحـق فـي التعليـم المجانـي للجميـع مـن االبتدائـي إلـى الثانـوي، مـن خـالل مدارسـها المنتشـرة فـي 
جميـع المـدن والقـرى، كمـا تقـدم األونـروا مـن خـالل مدارسـها المنتشـرة في المخيمـات خدمـات التعليم االبتدائـي إلى الثانوي لسـكان 
المخيمـات الفلسـطينية. ويتوافـق -إلـى حـد كبيـر- دوام الطـالب فـي المـدارس مـع دوام األمهات العامـالت في القطـاع الحكومي، لكن 
المعضلـة األكبـر مـع األمهـات العامـالت فـي القطـاع الخاص ممن يتطلب عملهن سـاعات دوام أطول )حوالي 8 سـاعات يومياً( بينما 
ال يتجـاوز دوام األطفـال فـي المـدارس الحكوميـة )6 سـاعات يوميـاً(. ويخلـق عـدم التوافق بين سـاعات عمل األهـل وتواجد األطفال 
فـي المدرسـة فجـوة فـي تقديـم الرعايـة لهـم خـالل هـذا الوقت، ما قـد يضطر عدداً من النسـاء إلـى أن يخرجن من سـوق العمل مدفوع 

األجـر للقيـام بأعمـال الرعايـة غير المدفوعـة التي يقدمنهـا ألطفالهن.

تـزداد المسـألة صعوبـة عندمـا يكـون لـدى األم العاملـة مولـود جديـد، أو أطفال فـي عمر أقل من عمر المدرسـة، ما يعنـي الحاجة إلى 
خدمـات الرعايـة؛ سـواء الحضانـات أو ريـاض األطفـال. وبالنسـبة لريـاض األطفال، منذ العـام 2012، بـدأت وزارة التربية والتعليم 
فـي تقديـم برامـج ريـاض األطفـال لمـدة عـام مـا قبـل المدرسـة، كجزء من نظـام التعليـم الحكومـي العـام، وافتتحت عـدداً من صفوف 
ريـاض األطفـال فـي المـدارس الحكوميـة فـي القرى والتجمعات المهمشـة فـي المناطق المصنفـة »ج«. وبحلول نهاية العام الدراسـي 
2016/2015، وصـل عـدد صفـوف ريـاض األطفـال الحكوميـة إلـى 221 فـي الضفـة الغربيـة، و13 فقـط فـي قطـاع غـزة. وبلـغ 
عـدد الملتحقيـن بريـاض األطفـال الحكوميـة 4,759 طفـالً فـي الضفـة الغربيـة، و333 طفـالً في قطـاع غزة؛ أي ما نسـبته %5.8، 

أبــو حميــد، كاريــن والطيبــي، مريــم. 2021. دراســة اســتطالعية حــول حقــوق العامليــن والعامــالت ذوي المســؤوليات األســرية فــي ســوق العمــل الفلســطيني. مركــز الديمقراطيــة   51
وحقــوق العامليــن. رام هللا- فلســطين. 
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و0.5% علـى التوالـي مـن مجمـوع األطفـال الملتحقيـن بريـاض األطفال في العام الدراسـي 54.2019/2018 بالتالـي، فإنه ال يمكن 
التنبـؤ بـأن جميـع األطفـال فـي عمـر األربع سـنوات ملتحقون بريـاض األطفال، ألن غالبيـة خدمات هذا القطاع مقدمـة من قبل القطاع 

الخـاص، وقـد تعتبـر ذات تكلفـة مرتفعـة لنسـبة ال بأس بها من األسـر.

بالنسـبة لأطفـال مـا قبـل عمـر األربـع سـنوات، تلجـأ األمهـات إلـى االسـتعانة بـدور الحضانـات لتوفيـر الرعايـة لهـم خـالل تواجدها 
فـي العمـل. وال يـزال التدخـل الحكومـي فـي هـذا القطـاع، مـن خـالل وزارة التنميـة االجتماعيـة، يقتصـر علـى إصـدار التراخيـص، 
والـدور الرقابـي، مـن خـالل الزيـارات السـنوية للحضانـات، والتأكـد مـن مطابقتها لشـروط األمان والسـالمة، والتعامل مع الشـكاوى 
والمخالفـات، إضافـة إلـى بعـض التدخـالت لتدريـب المشـرفات والمربيات، التي ال تزال تسـير ببـطء. لكن، ال يوجـد أي ُدور حضانة 
حكوميـة، مـا يعنـي أن الحضانـات، بشـكل كامـل، تؤسـس وتـدار مـن قبل القطـاع الخـاص، وبالتالي يتقاضـى القطاع الخاص رسـوماً 
مقابـل الخدمـات التـي يقدمهـا. وتتفـاوت أسـعار الخدمـات التـي تقدمهـا الحضانـات بنـاء علـى الخدمـات المقدمـة، وجودتهـا، ويختلـف 
مسـتوى األسـعار بحسـب نـوع التجمـع السـكاني: مدينـة، قريـة، مخيـم، ويختلـف كذلـك مـن مدينـة إلـى أخـرى. وترتفـع األسـعار فـي 
الحضانـات بحسـب الجـودة والخدمـات التـي تتـراوح فـي رام هللا علـى سـبيل المثـال مـا بين 500-900 شـيكل شـهرياً تقريبـاً، وبناء 

علـى ذلـك لـن يكـون مجديـاً لكثيـر مـن األمهـات، وباألخـص ممـن يتقاضيـن أجـوراً منخفضة، توفيـر حضانـات ألطفالهن.

بالتالـي، قـد تضطـر بعضهـن للتفـرغ ألعمـال الرعايـة وترك سـوق العمل، أو اللجـوء إلى حضانات غيـر مرخصة أقل جـودة وأماناً. 
وحسـب سـجالت وزارة التنميـة االجتماعيـة، تعمـل فـي الضفـة الغربيـة 235 حضانـة مرخصة يلتحـق بها حوالـي 4900 طفل، أما 
فـي قطـاع غـزة، فعـدد الحضانـات المرخصـة أقـل من ذلك بكثير، حيث تشـير السـجالت إلى وجـود 25 حضانة مرخصـة فقط، وبلغ 
عـدد األطفـال المسـجلين فـي هـذه الحضانـات 670 طفـالً فقـط. وإذا مـا قمنا بمقارنة عـدد األطفال المسـجلين في الحضانـات مع عدد 
األطفـال فـي المرحلـة العمريـة مـن 0-4 سـنوات، نجـد أن نسـبة األطفـال فـي الحضانـات المرخصـة أقـل مـن 1% مـن األطفـال، ما 
يـدل علـى أن هنالـك لجـوءاً مـن األهالـي إلـى األشـكال األخـرى مـن خدمـات الرعايـة غير الرسـمية والمرخصـة، وتكون فـي الغالب 
أقـل سـعراً، لرعايـة األطفـال أثنـاء الـدوام. وإضافـة إلـى أن السـعر قـد يشـكل عبئـاً ماليـاً علـى عدد كبيـر من األهالـي، فإن كثيـراً من 
الحضانـات غيـر المرخصـة أو المنزليـة تعمـل فـي داخـل العمارات السـكنية، أو داخل بعـض األحياء، ما يجعل الوصول إليها أسـهل، 

لكـن هـذه الحضانـات ال تتبـع للجهـات اإلشـرافية، وال يمكـن التأكـد من مدى مطابقتها لشـروط السـالمة واألمان.

ال يعزز واقع المرأة في سوق العمل ويقلل الفقر المتعدد األبعاد: الحاجة إلى اقتصاد رعاية فلسطيني فعَّ

يظهـر تحليـل عالقـة توفـر اقتصـاد رعايـة فعـال بالتقليـل مـن الفقـر المتعـدد األبعـاد، أن مسـؤولية النسـاء عـن األعمـال الرعائيـة 
والمنزليـة المجانيـة فـي ظـل عـدم توفـر تشـريعات قانونيـة تراعـي هـذا الدور وخدمـات رعايـة طفولة شـاملة ومتاحة، يقلـل من قدرة 
النسـاء علـى المشـاركة فـي سـوق العمـل، وبالتالـي ينعكـس ذلـك فـي نسـب مشـاركة منخفضـة، وأوضـاع عمـل أكثر هشاشـة وأجور 

منخفضـة، مـا يزيـد مـن الفقـر النقـدي والفقـر المتعـدد األبعاد.

يبـدو مـن خـالل التحليـل المقتضـب لبعـض بنـود وخدمـات الرعايـة التـي تتوفر جزئياً فـي األراضـي الفلسـطينية، أن قطاع الرعايـة العام 
ال يـزال مهمـالً علـى الرغـم مـن أهميتـه ودوره فـي ظـل وجـود احتـالل مسـتمر يقضـي علـى أي فرصـة بالتنميـة الحقيقيـة، ويصعـب 
األوضـاع المعيشـية للفلسـطينيين فـي الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة. إن عـدم وجود خدمـات رعاية فعالـة، ومتاحة للجميـع وضعف أنظمة 
اإلجـازات المتعلقـة بالرعايـة يضعـف مـن قدرة النسـاء، بشـكل أساسـي، على االلتحاق بسـوق العمـل، وقدرتهن على تحقيق دخل مسـتقل، 
مـا يؤثـر فـي الفقـر المتعـدد األبعـاد للنسـاء ولأسـر، كمـا أنه يزيد مـن الالمسـاواة الجندرية، فال تزال النسـاء هن المسـؤوالت الرئيسـيات 
عـن أعمـال الرعايـة واألعمـال المنزليـة. إن مـن شـأن دعـم خدمـات رعايـة عامـة ومتاحـة، أن يزيد مـن قدرة النسـاء على المشـاركة في 
مختلـف القطاعـات االقتصاديـة، ويتيـح لهـن الترقـي الوظيفـي بطريقة أسـهل، ويدعم وصولهـن لمواقع صنـع القرار والمواقـع القيادية في 
المؤسسـات المختلفـة، مـا يحسـن مكانـة المـرأة فـي المجتمـع، ويدعـم الجهـود المبذولة لتحقيق هدف جسـر فجوة الالمسـاواة بين الجنسـين 

المحـدد فـي أهـداف التنمية المسـتدامة 2030.

وزارة التربية والتعليم. )2020(. الكتاب اإلحصائي التربوي السنوي للعام الدراسي 2018-2019 )إحصاءات المدارس ورياض األطفال(. دولة فلسطين.  54
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6- إصدارات حديثة

آفاق التنمية في فلسطين 2021-اقتصاد مشّوه هيكليًا

أصـدر معهـد أبحـاث السياسـات االقتصاديـة الفلسـطيني )ماس( تقريراً بعنـوان آفاق التنمية في فلسـطين 55.2021 يقـدم التقرير تصوراً 
شـامالً عـن الحالـة الراهنـة للتنميـة فـي فلسـطين، من خالل قـراءة موضوعيـة لإلفرازات السياسـية واالقتصاديـة واالجتماعية للسـنوات 
الــ25 التـي تلـت اتفاقيـات أوسـلو، وتحليـل تداعياتهـا وآفـاق تعزيـز فـرص تجاوزهـا. ويضم التقرير قسـماً تمهيديـاً، وجزأين رئيسـيين. 
يقـدم القسـم التمهيـدي نظـرة عامـة علـى حالة النكوص التي تشـهدها التنمية الفلسـطينية. بينما يسـتعرض الجزء األول التقـدم المحرز في 
مؤشـرات التنميـة البشـرية فـي فلسـطين خـالل الفتـرة 2014-2019. فيمـا يتكـون الجزء الثاني من سـتة فصول تناقش مجـاالت العجز 
الهيكلـي فـي العمليـة التنمويـة الفلسـطينية منـذ قيـام السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية، وذلـك مـن خـالل التركيز علـى أربعة محاور رئيسـية: 

التشـوه الهيكلـي االقتصـادي، آثـار األمَولـة الليبراليـة، الطريق الشـاق نحو التنمية االجتماعية، المسـؤولية الفلسـطينية فـي الحوكمة.

نركـز فـي هـذا القسـم علـى الفصـل الـذي تناول موضوع التشـوه الهيكلي في االقتصاد الفلسـطيني، فقـد رصد هذا الفصل أبـرز االتجاهات 
فـي أداء االقتصـاد الفلسـطيني علـى المـدى الطويـل، وسـلط الضـوء على أبرز القضايا التي يجب أخذها بعين االعتبار عند رسـم سياسـات 

التنميـة والتجـارة، والتـي مـن الممكن لها أن تسـاعد على تحقيق تحسـن مسـتدام في الوضع المعيشـي للفلسـطينيين فـي الضفة والقطاع.

الخالصـة العامـة لهـذا التحليـل، هـي أن التشـوهات فـي أداء وهيكليـة االقتصـاد الفلسـطيني خـالل الــ 25 السـنة الماضية، هـي نتيجة 
طبيعيـة لممارسـات وقيـود االحتـالل االسـرائيلي، وهيمنـة اقتصـاده األكبـر حجمـاً واألكثـر تقدمـاً وتجربـة علـى الصعيـد الخارجـي، 
وبالتالـي شـكل االحتـالل عـدواً لـدوداً أمـام تحقيق نمو مسـتدام ومسـتقر في فلسـطين، وفاقم من العجـز في النمو والتنمية عبر السـنين، 
إلـى جانـب ذلـك حـال االحتـالل دون تنشـيط عمليـة التصنيع وتوسـيع القاعـدة اإلنتاجيـة. وفي ظل االقتصـاد المعولم، ومـع المعطيات 
والمؤشـرات التـي أفضتهـا الخمـس والعشـرين السـنة الماضيـة، مـن انخفاض نمـو اإلنتاجية، ومحدوديـة التقـدم التكنولوجي، وضعف 

القـدرة التنافسـية، توّضـح، وبشـكل بالـغ، أن قـدرة التنميـة الفلسـطينية علـى التقـدم معدومة، مالم يـزول االحتالل

أبرز مالمح أداء االقتصاد الفلسطيني خالل العقود الماضية

عقود التنمية الضائعة	 
بحسـب تقديـرات عـدة، فـإن االقتصـاد الفلسـطيني كان بإمكانـه تحقيـق معـدالت نمـو أعلـى بضعفيـن إلـى ثالثـة أضعـاف مـن   
معـدالت النمـو التـي تحققـت خـالل العقـود الماضيـة، كمـا أن أداء االقتصـاد الفلسـطيني كان ضعيفـاً خـالل العقـود الماضيـة عند 
مقارنتـه ببعـض البلـدان التـي تتشـارك معـه فـي العديـد مـن السـمات )األردن(، أو شـهدت الظـروف نفسـها مـن الصـراع وعـدم 
االسـتقرار السياسـي )لبنـان(.  فعلـى سـبيل المثـال، فـي العـام 2019 لـم يتجـاوز الناتـج المحلـي اإلجمالـي فـي فلسـطين حسـب 

مكافـئ القـوة الشـرائية 28.6%، و29.6% مـن مثيلـه بـاألردن ولبنـان علـى الترتيـب.

علـى صعيـد التجـارة الخارجيـة، وباالسـتناد إلـى تقديـرات نمـوذج الجاذبيـة، فـإن مسـتويات الصـادرات والـواردات الفلسـطينية قياسـاً   
إلـى حجـم االقتصـاد الفلسـطيني ودخلـه، كان باإلمـكان ان تكـون ضعـف مسـتواها الحالي.  وفيما يتعلـق بالقوى العاملة، فـإن االقتصاد 
الفلسـطيني لـم يتمكـن خـالل العقـود الماضيـة مـن اسـتيعاب القـوى العاملـة المتناميـة، وبالتالـي حافـظ علـى معـدل بطالـة هيكلـي مرتفع.

األثر الضار لالحتالل الطويل	 
يعتبـر االحتـالل اإلسـرائيلي العائـق األكبـر أمـام النمو االقتصادي والتنمية المسـتدامة في فلسـطين، وذلك من جـراء فرضه عدداً   
كبيـراً مـن القيـود والتدابيـر، لعـل مـن أبرزها القيود المفروضة على حركة األفراد والسـلع )على سـبيل المثال القيود اإلسـرائيلية 
علـى اسـتيراد البضائـع ثنائيـة االسـتخدام(،56 وحرمـان الفلسـطينيين من اسـتغالل العديد من المـوارد والمصادر. وبشـكل طبيعي 
فلقـد أثـرت القيـود والتدابيـر اإلسـرائيلية بشـكل سـلبي للغايـة علـى أداء االقتصـادي فـي فلسـطين، وهـذا مـا أكدتـه الدراسـات 

معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني )ماس(. )2022(. آفاق التنمية في فلسطين 2021:  55
https//:mas.ps/cached_uploads/download/2022/04/22/development-report.1650653342-pdf

البضائــع ثنائيــة االســتخدام هــي منتجــات أو تقنيــات تســتخدم عــادة لألغــراض المدنيــة، ولكــن يمكــن أن يكــون لهــا تطبيقــات عســكرية/حربية، وهــو مــا يبــرر المتطلبــات الدوليــة   56
لمراقبــة التجــارة لهــا.
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والتقاريـر، كافـة، التـي تعرضـت لهـذا المجـال، فعلى سـبيل المثـال ال الحصر، أفاد صنـدوق النقد الدولي، ضمـن تقريره الدوري 
فـي العـام 2016 حـول االقتصـاد الفلسـطيني، بأنـه لـو لـم يكـن هنـاك احتـالل لبلغ نصيب الفـرد من الناتـج المحلـي اإلجمالي في 
فلسـطين قيمـاً أعلـى بنسـب تتـراوح مـا بيـن 40-83%. فـي حيـن تشـير دراسـة أجراهـا البنـك الدولي فـي العـام 2017 إلى أن 
تخفيـف بعـض القيـود سـيزيد مـن قيمـة الناتـج المحلـي اإلجمالـي بنحـو 36% في الضفـة الغربية، وبنحـو 40% مع نهايـة العام 
2025. وعلـى صعيـد اسـتيراد البضائـع ثنائيـة االسـتخدام، تنـاول البنـك الدولـي هـذا الموضـوع ضمـن تقريـره الـدوري حـول 
االقتصـاد الفلسـطيني فـي عـدد نيسـان 2019، وأشـارت التقديـرات إلـى أّن تخفيف حدة القيـود المفروضة على اسـتيراد البضائع 
مزدوجـة االسـتخدام إلـى فلسـطين، سـوف يولـد نمـواً تراكميـاً إضافياً فـي الناتج المحلي اإلجمالـي يعادل 6% فـي الضفة الغربية 

و11% فـي قطـاع غـزة مـع حلول العـام 57.2025

أسواق مشّوهة وغير فاعلة	 
خـالل العقـود الماضيـة، أدت التدابيـر المكرسـة إلدامـة االحتـالل إلـى خلـق تشـوهات فـي هيكليـة االقتصـاد الفلسـطيني، منهـا:   
تنامـي القطاعـات المنتجـة للسـلع غيـر التبادليـة علـى حسـاب القطاعات المنتجة للسـلع التبادليـة،58 تباطؤ في عمليـة تنمية القطاع 
الخاص، تزايد أنشـطة االقتصاد غير المنظم، نزوح السـكان والتخصيص المكاني المشـوه للنشـاط االقتصادي. بال شـك، تركت 

هـذه التشـوهات أثـراً سـلبياً عميقـاً علـى النمـو االقتصـادي والتنمية في فلسـطين.

التجزئة الجغرافية وصغر الحجم	 
تبايـن مسـار النمـو والتنميـة مـا بيـن الضفـة الغربيـة وقطـاع غزة بعد االنقسـام الفلسـطيني السياسـي فـي العـام 2007، فبعد ذلك   
التاريـخ، أصبـح كل مـن الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة يعمـل ككيان/إقليـم مسـتقل ومنفصـل عـن اآلخـر فـي النواحـي السياسـية 
واالقتصاديـة، وقـد فاقـم هـذا االنقسـام المدمـر مـن صعوبـة األوضـاع االقتصادية التـي يعانيهـا كال اإلقليمين، وهذا بـدوره قّوض 
آفـاق التنميـة فـي الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة. وعلـى سـبيل المثـال قـاد االنقسـام إلـى خسـارة الشـركات الفلسـطينية فـي الضفة 

الغربيـة 33% مـن سـوقها المحتملـة.59

ومـن ناحيـة أخـرى، أدت القيـود التـي يفرضهـا االحتـالل إلـى تجزئة اقتصـاد الضفـة الغربية، كما أنهـا عملت على إضعـاف الروابط 
االقتصاديـة مـا بيـن مناطـق الضفـة الغربيـة المختلفـة، ليطلق البنك الدولي مسـمى »اقتصـاد األرخبيل« واصفاً الواقـع االقتصادي في 
الضفـة الغربيـة؛ هـذا الواقـع جعـل الشـركات فـي الضفـة الغربيـة تحصر نشـاطها في قطاعـات صغيـرة معزولة من السـوق، وتواجه 
قيـود االحتـالل بشـكل منعـزل تبعـاً لموقعهـا الجغرافـي. وقـد عمـل هـذا الواقع خـالل العقـود الماضية على إعاقـة عملية تنميـة القطاع 

الخـاص والنهوض به.

مسار النمو الهش وتقلباته

يوضـح الشـكل 6-1 التقلبـات فـي معـدل النمـو الحقيقـي لـكّلٍ مـن الناتـج المحلـي ونصيـب الفـرد مـن الناتـج المحلـي خـالل األعـوام 
1995-2019، وكمـا يظهـر الشـكل فقـد شـهد النمـو دورات ازدهـار وكسـاد، وتباينـاً سـنوياً واضحـاً. وقـد بلـغ معدل النمـو الحقيقي 
السـنوي المركـب لالقتصـاد الفلسـطيني خـالل هـذه الفتـرة نحو 4.65%، فـي حين بلغ معدل النمو الحقيقي السـنوي فـي نصيب الفرد 
1% فقـط خـالل الفتـرة نفسـها، وقد شـهد أداء االقتصاد الفلسـطيني تدهـوراً ملحوظاً في العام 2020 نتيجـة جائحة كورونا، إذ تراجع 
الناتـج المحلـي اإلجمالـي بنسـبة 11% مقارنـة مـع العـام 2019، ونتيجـة لذلـك تراجـع نصيـب الفـرد بنسـبة 13% مقارنة مـع العام 
2019. مسـجلة بذلـك أقـل قيمـة لحّصـة الفـرد مـن الناتـج المحلـي اإلجمالـي منـذ العـام 2010، ما يشـير إلـى خطـورة التراجع الذي 

عانـى منه النشـاط االقتصـادي خالل العـام 2020.

لمزيد من التفصيل حول القيود اإلسرائيلية على استيراد البضائع ثنائية االستخدام، راجع العدد 57 من المراقب االقتصادي.  57
لمزيد من التفصيل عن السلع التبادلية والسلع غير التبادلية، راجع صندوق المرض الهولندي في قسم مفاهيم وتعاريف اقتصادية ضمن العدد 55 من المراقب االقتصادي.  58

لمزيــد مــن التفصيــل حــول أثــر االنقســام علــى اقتصــاد قطــاع غــزة، راجــع صنــدوق “األوضــاع االقتصاديــة فــي قطــاع غــزة بعــد ســنوات مــن الحصــار والحــروب واالنقســام       59
السياســي” فــي هــذا العــدد مــن المراقــب.
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شكل 6-1: معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي اإلجمالي ونصيب الفرد من الناتج
 المحلي اإلجمالي خالل األعوام 1995-2019 )2015 سنة األساس(
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نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي الناتج المحلي اإلجمالي

المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني. )2020(. إحصاءات الحسابات القومية، 1994-2020. رام هللا، فلسطين.

يطرح مسار النمو لالقتصاد الفلسطيني خالل هذه الفترة عدداً من النقاط المهمة، ومن أهمها:

إجمالـي االسـتهالك النهائـي كان المحـرك الرئيسـي للنمـو االقتصـادي، إذ فـاق بشـكل دائـم مسـتوى الناتـج المحلـي اإلجمالـي، . 1
وتعتبـر التحويـالت مـن الخـارج )تحويـالت عوامـل اإلنتـاج والتحـوالت الجارية( المغذي األساسـي لهـذا االسـتهالك. ويتم عادة 
إشـباع الزيـادة فـي االسـتهالك عبـر زيـادة االسـتيراد ومـا يترتـب عليـه مـن زيـادة فـي العجز تجـاه العالـم الخارجـي، ويدلل هذا 

علـى اتسـاع الهـوة بيـن اسـتخدام المـوارد وإنتاجهـا محليـاً. وتمثـل هـذه الفجـوة أبـرز مظاهر التشـوه فـي االقتصاد الفلسـطيني.
بعـد االنقسـام فـي العـام 2007، تبايـن مسـار النمـو االقتصـادي بين الضفة الغربيـة وقطاع غزة. وخـالل الفتـرة 1994-2019، بلغ . 2

معـدل النمـو الحقيقـي السـنوي القتصـاد الضفـة الغربيـة نحو 6.4%، بينمـا بلغ معدل النمو السـنوي الحقيقي القتصـاد قطاع غزة فقط 
0.38%. وقـد أدى هـذا التباطـؤ فـي النمـو االقتصـادي لقطـاع غـزة إلـى تآكل/تراجـع حصـة اقتصـاد غزة مـن االقتصاد الفلسـطيني، 
واتسـاع الفجـوة بيـن مسـاهمة الضفـة ومسـاهمة القطـاع فـي الناتج المحلي لفلسـطين خالل العقـد الماضي. حيث أصبحـت حصة قطاع 
غـزة اآلن أقـل مـن ُخمـس الناتـج المحلـي اإلجمالـي لفلسـطين، بعـد أن كانـت تلـك النسـبة قـد بلغـت 31% فـي العـام 2006. وقد قاد 
التفـاوت فـي النمـو االقتصـادي بيـن الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة إلـى توسـيع الهوة فـي نصيب الفـرد من الناتـج المحلـي اإلجمالي ما 
بيـن المنطقتيـن، فبعـد أن كان نصيـب الفـرد فـي قطـاع غـزة يعـادل 68% مـن نصيب الفـرد في الضفـة الغربية خالل العـام 2006، 

فإنـه فـي العـام 2019 لـم يتعـدَّ نصيـب الفـرد فـي قطـاع غزة ما نسـبته 29% مـن نصيب الفـرد في الضفـة الغربية.
التقلبـات التـي شـهدها أداء االقتصـاد الفلسـطيني خـالل الفتـرة 1994-2019، ال تخـدم عمليـة النمـو االقتصـادي والتنميـة . 3

فـي فلسـطين، إذ خلقـت هـذه التقلبـات بيئـة أعمـال غيـر خاضعـة للتنبـؤ وتتسـم بعـدم اليقيـن، مـا أثبـط مـن عمليـة االسـتثمار فـي 
القطاعـات االقتصاديـة المختلفـة، إلـى جانـب ذلـك، زاد الوضـع السياسـي غيـر المسـتقر فـي البـالد من درجـة عدم اليقيـن، وهذا 

بـدوره أضعـف مـن فـرص االسـتثمار، مـا انعكـس، بشـكل سـلبي، علـى األنشـطة االقتصاديـة المختلفـة.

جـاءت هـذه التقلبـات نتيجـة لعوامـل مختلفـة مـن أبرزهـا: العالقـات بيـن السـلطة الفلسـطينية وإسـرائيل، التـي تعتمـد عليهـا تحويالت 
المقاصـة والقيـود التـي تفرضهـا إسـرائيل علـى حركـة األشـخاص والسـلع، وأيضـاً ترتبـط التقلبـات فـي النمـو بمعامـل الدخـل الوافـد 
)تحويـالت أجـور العمـال الفلسـطينيين فـي إسـرائيل، والتحويـالت الجاريـة مـن الخـارج(، التـي تسـتند إليهـا -كمـا أشـرنا سـابقاً- 

مسـتويات االسـتهالك النهائـي )الخـاص والحكومـي( الـذي يعـد المحـرك الرئيسـي للنمـو كمـا أسـلفنا سـابقاً.

اقتصاد ضعيف التطور هيكليًا

خالل الـ25 سـنةً الماضية، شـهد االقتصاد الفلسـطيني تحوالً ملموسـاً في مسـاهمة األنشـطة االقتصادية، فلقد ارتفعت نسـبة مسـاهمة 
القطاعـات الخدميـة علـى حسـاب القطاعـات المنتجـة للسـلع األساسـية )الزراعـة والصناعـة(، فقـد ارتفعـت نسـبة مسـاهمة القطاعات 
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الخدميـة فـي االقتصـاد الفلسـطيني مـن 67.7% فـي العـام 1994، لتصـل إلـى نحـو 75.9% فـي العـام 2019، بالمقابـل تراجعت 
مسـاهمة القطاعـات المنتجـة للسـلع األساسـية مـن 34.3% فـي العـام 1994، لتصـل إلـى نحـو 19.6% فقـط فـي العـام 2019. 
وتأثـرت القطاعـات المنتجـة للسـلع األساسـية بالقيـود التـي فرضهـا االحتـالل، والتـي أعاقـت، بشـكل كبيـر، مـن قدرتهـا التنافسـية 
واإلنتاجيـة، مـا انعكـس علـى أدائهـا، الـذي كان أقـل مـن المسـتوى المطلـوب، وشـهد فتـرة طويلـة من الركـود. ويوضح الشـكل 2-6 
معدالت النمو خالل الفترة نفسـها في النشـاطين الرئيسـين للقطاعات المنتجة للسـلع األساسـية، وهما الزراعة والصناعة. ويتبين من 
الشـكل أن كال النشـاطين شـهد تقلبـات فـي النمـو أعلـى مـن تقلبـات الناتـج المحلي اإلجمالـي، وهذا يدلل علـى أن األثر السـلبي لتقلبات 

النمـو كان أشـد أثـراً فـي هـذه األنشـطة، وهـذا يفسـر، ولـو بشـكل جزئـي، أداءهمـا الضعيـف لفتـرات طويلة خـالل العقـود الماضية.

مـن جانـب آخـر، كانـت القطاعـات الخدميـة أكثـر قـدرة نسـبياً علـى مقاومـة الصدمـات والتقلبات. هـذا، وال تبـدو هناك آفاق مبشـرة 
للتنميـة الزراعيـة فـي فلسـطين، وبخاصـة فـي ظـل عـدم القـدرة علـى الوصـول إلـى األراضـي الزراعيـة والحصـول علـى الميـاه 
الكافيـة، ناهيـك، باألسـاس، عـن أن الهيكليـة الحاليـة للقطـاع الزراعـي تعيـق تنميتـه. وبخصـوص القطـاع الصناعـي، ال تبـدو آفـاق 
تنميتـه مبشـرة أكثـر مـن القطـاع الزراعـي، إذ يتكـون القطاع الصناعي، باألسـاس، من شـركات صغيـرة ومتناهية في الصغر تتسـم 
بانخفـاض تراكـم رأس المـال، وقـدرات اسـتيعابية منخفضـة للتكنولوجيـا، ولـم يظهـر القطـاع الصناعـي أي تحـول باتجـاه الحداثـة 
والتطـور خـالل العقـود الماضيـة، إذ بقيـت هيكليـة القطـاع الصناعـي علـى حالهـا، مـع وجـود مؤشـرات مقلقـة تشـير إلـى تراجـع 

اإلمكانـات األساسـية للقطـاع الصناعـي لتحقيـق إنتاجيـة وكفـاءة أعلـى.

شكل 6-2: معدالت النمو الحقيقية السنوية للقطاعين الزراعي والصناعي
 خالل األعوام 2019-1994
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الناتج المحلي اإلجمالي الزراعة الصناعة

المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني. )2020(. إحصاءات الحسابات القومية، 1994-2020. رام هللا، فلسطين.

هنـاك مفارقـة مهمـة بخصـوص مسـاهمة القطاعـات الخدميـة فـي الناتـج المحلي اإلجمالـي، فهي تعد مـن أعلى مسـاهمات الخدمات في 
الناتـج المحلـي اإلجمالـي فـي العالـم، وهـي أعلـى بكثيـر مـن نسـبة المسـاهمة المتوقعة حسـب مسـتوى نصيب الفـرد من الناتـج المحلي 
اإلجمالـي، هـذه المعطيـات تشـير بوضـوح إلى أن الحالة فلسـطينية شـاذة وبعيدة عن الواقـع )غير طبيعية(، إذ يعد النمو غير المتناسـب 
فـي القطاعـات الخدميـة أحـد التشـوهات الرئيسـية الناجمـة عـن القيـود المفروضـة للحفـاظ علـى االحتـالل، إذ عملـت تلـك القيـود علـى 
تغييـر هيكلـة االقتصـاد، وجعلـت تحسـن أدائـه االقتصـادي يعتمـد بشـكل مبالـغ فيـه علـى الخدمـات غيـر القابلـة للتـداول )السـلع غيـر 
التبادليـة( ذات اإلنتاجيـة المنخفضـة، ويمكـن تلخيـص مـا جرى خالل العقـود الماضية بأن االقتصاد الفلسـطيني يظهر كاقتصاد ضعيف 

التطـور هيكليـاً، تـم فيـه نقـل قـوة العمـل تدريجيـاً من الزراعـة والصناعة إلـى الخدمات غيـر التجاريـة ذات اإلنتاجيـة المنخفضة.
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القدرة التنافسية على الصعيد الدولي والتغير الهيكلي الذي يحد من النمو

تتأثـر القـدرة التنافسـية للمنتجيـن الفلسـطينيين علـى الصعيـد الدولي بعاملين رئيسـيين، أثّرا، بشـكل بالـغ، على قطاعات اإلنتـاج القابلة 
للتـداول، وهما:

سـعر الصـرف: يعـد سـعر الصـرف عامـالً حاسـماً فـي القـدرة التنافسـية فـي السـوق الدوليـة،60 وقـد شـهد الشـيكل خـالل فتـرة 	 
طويلـة ارتفاعـاً كبيـراً ومتواصـالً مقابـل العمـالت الدوليـة الرئيسـية، وهـذا يعنـي أن األسـعار المحليـة فـي فلسـطين )أسـعار 
السـلع غيـر القابلـة للتـداول، مدخـالت اإلنتـاج المحليـة، تكاليـف قـوة العمـل( والمعبـر عنهـا بالـدوالر األمريكي ارتفعت بشـكل 
كبيـر. وهـذا االرتفـاع أعـاق القـدرة التنافسـية للمنتجيـن المحلييـن، الذيـن يواجهون، في الوقت نفسـه، منافسـة شرسـة مع السـلع 
المسـتوردة. واالرتفـاع فـي سـعر الصـرف يعنـي تراجـع تنافسـية البضائـع الفلسـطينية فـي أسـواق التصدير، ما انعكس، بشـكل 

سـلبي، علـى نمو الصـادرات الفلسـطينية.
األجـور: تعـد تكلفـة قـوة العمـل، أيضـاً، عامـالً حاسـماً ومؤثـراً علـى القـدرة التنافسـية للمنتجيـن الفلسـطينيين علـى الصعيـد 	 

الدولـي، فاألجـور المرتفعـة نسـبياً مقارنـة مـع األجـور مـع البلـدان المنافسـة، تحـد، بشـكل كبيـر، مـن التنافسـية، وبخاصة في 
القطـاع الصناعـي، إلـى جانـب ذلـك تضغـط األجـور التـي يتقاضهـا العمـال الفلسـطينيون في إسـرائيل والمسـتعمرات، بشـكل 
تصاعـدي، علـى مسـتوى األجـور التـي يتقاضهـا العمـال فـي السـوق المحلـي، ويـؤدي تدفـق أجـور العمـال الفلسـطينيين فـي 
إسـرائيل والمسـتعمرات، إلـى ارتفـاع أسـعار السـلع غيـر التبادليـة، مقارنـة مع السـلع التبادلية في فلسـطين، ويعـادل هذا األثر 
تأثيـر ارتفـاع سـعر الصـرف الحقيقـي، إذ إن ارتفـاع أسـعار السـلع غيـر التبادليـة بنحـو غيـر متناسـب مـع القـدرة اإلنتاجيـة 
لالقتصـاد المحلـي، يضعـف القـدرة اإلنتاجيـة للقطاعـات اإلنتاجيـة )الزراعـة والصناعـة( التـي تواجههـا السـلع التبادليـة مـن 

المنتجـات اإلسـرائيلية.

إن تحقيـق نمـو اقتصـادي وتنميـة مسـتدامة، يتطلـب تحويـل الفائـض القابـل لالسـتثمار وقـوة العمـل بشـكل تريجـي من األنشـطة ذات 
اإلنتاجيـة المنخفضـة، إلـى األنشـطة ذات اإلنتاجيـة األعلـى، وبهـذا الخصـوص شـهدت فلسـطين تغييـراً هيكليـاً مخفضـاً للنمو.

ارتفاع سعر الصرف يزيد من سعر الصادرات المعبر عنه بعملة السوق المستهدفة، ويخفض سعر الواردات المعبر عنه بالعملة الوطنية في السوق المحلية.  60
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الجزء الثاني: التطورات في الربع الرابع من العام 2021

الربع الرابع من العام 2021 في سطور

الناتـج المحلـي اإلجمالـي: شـهد الناتـج المحلـي اإلجمالـي في الربع الرابـع من العام 2021 باألسـعار الثابتة )2015 سـنة  	
األسـاس( نمـواً بمعـدل 5.4% مقارنـة بالربـع السـابق، ليصـل إلـى نحـو 3.9 مليـار دوالر، وجـاء هـذا نتيجـة نمـو بمعـدل 
5.2% فـي الضفـة الغربيـة، و6.5% فـي قطـاع غـزة. وعنـد أخـذ زيـادة السـكان باالعتبـار، يتبيـن أّن حّصـة الفـرد مـن 
الدخـل فـي فلسـطين ارتفعـت بنحـو 4.8% لتصـل إلـى 791.4 دوالر، موزعـة بيـن 1,148 دوالراً فـي الضفـة الغربيـة 

مقابـل 313.9 دوالر فـي قطـاع غـزة.

 التشـغيل والبطالـة: انخفـض معـدل البطالـة فـي فلسـطين بنحـو 3.1 نقـاط مئويـة بيـن الربـع الرابـع مـن العـام 2021  	
والربـع الثالـث مـن العـام 2021، ووصـل إلـى 24.2% )13.2% فـي الضفـة، و44.7% فـي القطـاع(. وبلـغ متوسـط 
األجـر اليومـي للعمـال الفلسـطينيين 134.6 شـيكل، موزعـاً بيـن 122.2 للعاملين فـي الضفة، 60.6 للعامليـن في القطاع 
و269.4 للعامليـن فـي إسـرائيل والمسـتعمرات. كمـا وصلـت نسـبة المسـتخدمين بأجـر يقـل عـن الحـد األدنـى لأجـور في 

القطـاع الخـاص إلـى 30% بمتوسـط أجـر بلـغ 724 شـيكالً.

الماليـة العامـة: بلـغ صافـي اإليـرادات العامـة والمنـح المتحصلـة خـالل الربـع الرابع من العـام 2021 حوالـي 4 مليارات  	
شـيكل، مقارنـة بحوالـي 3.7 مليـار شـيكل خـالل الربـع السـابق. من جهـة أخـرى، ارتفعت النفقـات العامة بنسـبة %2.7، 
خـالل الفتـرة نفسـها، لتبلـغ حوالـي 3.8 مليـار شـيكل )أسـاس نقدي(، وقـد أدت التطورات علـى جانبي اإليـرادات والنفقات 
العامـة إلـى فائـض فـي الرصيـد الكلـي بعـد المنـح والمسـاعدات الخارجيـة بحوالـي 249.1 مليـون شـيكل. وقـد بلغـت 
المتأخـرات المترتبـة علـى الحكومـة خـالل هـذا الربـع نحـو 946.3 مليون شـيكل، كمـا ارتفع الديـن العام الحكومـي مقوماً 

بالـدوالر، بنسـبة 1.4% مقارنـة بالربـع السـابق، ليبلـغ حوالـي 3.8 مليـار دوالر )مـا يعـادل 12 مليـار شـيكل(.

القطـاع المصرفـي: ارتفعـت التسـهيالت االئتمانيـة نهاية الربـع الرابع من العام 2021 بنحو 2.6% مقارنة بالربع السـابق لتصل  	
إلـى نحـو 10.7 مليـار دوالر. كمـا نمـت ودائـع العمـالء بنسـبة 1.8% خـالل الفتـرة ذاتهـا، لتصل إلـى 16.5 مليـار دوالر. وقد 

بلـغ صافـي أربـاح المصـارف فـي هـذا الربـع 43.0 مليون دوالر، مسـجالً بذلك انخفاضاً بنحـو 7.1% مقارنة بالربع السـابق.

 بورصـة فلسـطين: بلغـت القيمـة السـوقية ألسـهم الشـركات المدرجـة فـي بورصـة فلسـطين 4.4 مليـار دوالر نهايـة الربع  	
الرابـع مـن العـام 2021، ويمثـل هـذا نمواً بنسـبة 4% مقارنة مع الربع السـابق. وأغلق مؤشـر القـدس عند حاجز 608.5 

نقطـة، مسـجالً ارتفاعـاً نسـبته 5% عـن إغالقه نهاية الربع السـابق.

التضخـم والقـوة الشـرائية: شـهد االقتصـاد الفلسـطيني فـي الربـع الرابـع مـن العـام 2021 تضخمـاً )ارتفاع في األسـعار(  	
بمعـدل 0.36% مقارنـة بالربـع السـابق. وبالتالـي، فـإّن القـوة الشـرائية تراجعـت بالمقـدار نفسـه بيـن الربعيـن لمـن يتلقون 
ويصرفـون دخلهـم بالشـيكل. أّمـا الذيـن يتلقـون دخلهـم بالـدوالر وينفقـون كامل مصروفاتهـم بالشـيكل، فإّن قوتهم الشـرائية 
انخفضـت خـالل هـذا الربـع تقريبـاً بنسـبة 2.71% مقارنـة مع الربع السـابق. ونظراً الرتبـاط الدينار األردنـي مع الدوالر 

بسـعر صـرف ثابـت، فقـد شـهدت القـوة الشـرائية للدينـار التطورات نفسـها على عملـة الـدوالر تقريباً.
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1- أبرز التطورات االقتصادية في الربع الرابع من العام 612021

نمـا الناتـج المحلـي اإلجمالـي الحقيقـي )سـنة األسـاس 2015( فـي الربـع الرابـع مـن العـام 2021 بنحـو 5.4% مقارنـة مـع الربـع 
السـابق )5.2% فـي الضفـة الغربيـة، و6.5% فـي قطـاع غـزة(، ليصل إلى نحو 3.9 مليار دوالر. وعلى المسـتوى السـنوي، ارتفع 
الناتـج المحلـي اإلجمالـي الحقيقـي بنحـو 11.2% عـن قيمتـه في الربع المناظر من العـام 2020، ليقترب من مسـتواه ما قبل الجائحة 
)ال يـزال أقـل بنحـو 2.3% مقارنـة مـع الربـع الرابـع مـن العـام 2019(. وشـهد الربـع الرابـع مـن العـام 2021 ارتفاعـاً فـي القيمة 
المضافـة لقطاعـات الزراعـة )18.7%(، واإلنشـاءات )7.8%(، والتجـارة )7.2%(، والنقـل والتخزيـن )11.6%(، والمعلومـات 
واالتصـاالت )8.7%(، مقارنـة مـع الربـع السـابق، بينمـا تراجعـت القيمـة المضافـة لقطاعـات الصناعـة )2%(، واألنشـطة الماليـة 

)0.8%(، والخدمـات )2%( خـالل الفترة نفسـها.

1-1 مؤشر سلطة النقد لدورة األعمال

يشـير مؤشـر سـلطة النقـد الفلسـطينية لـدورة األعمـال إلـى أن بيئـة النشـاط االقتصـادي تحسـنت فـي الربـع الرابـع من العـام 2021، 
ولكـن قيمـة المؤشـر ال تـزال متدنيـة. ويعـود ذلـك، بشـكل رئيسـي، إلـى تأثـره باالنخفـاض الحـاد في قطـاع غزة الـذي خلفـه العدوان 

اإلسـرائيلي فـي شـهر أيـار، وتراجعـه فـي الضفـة الغربيـة )انظر الشـكل 1-1(.

شكل 1-1: مؤشر سلطة النقد لدورة األعمال الشهري لألعوام 2021-2019
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المصدر: سلطة النقد الفلسطينية، 2021. مؤشر سلطة النقد لدورة األعمال، 2019-2021. رام هللا، فلسطين.

2-1 الرقم القياسي الكلي لكميات اإلنتاج الصناعي

انخفـض الرقـم القياسـي الكلـي لكميـات اإلنتـاج الصناعـي بنحو 0.1% فـي الربع الرابع من العـام 2021 مقارنة بالربع السـابق، ولكنه ارتفع 
بنحـو 5.7% مقارنـة مـع الربـع المناظـر مـن العام 2020، ليصل إلى حوالي 108.2 نقطة )سـنة األسـاس 2019( )انظر الشـكل 2-1(.

معظــم اإلحصــاءات الــواردة فــي هــذا القســم مــن الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، وبخاصــة إحصــاءات الحســابات القوميــة الربعيــة. وتتــم اإلشــارة إلــى المصــادر األخــرى   61
حيثمــا تســتخدم. كمــا أن جميــع نســب التغييــر مقاســة باألســعار الثابتــة، ســنة األســاس 2015 مــا لــم تتــم اإلشــارة إلــى غيــر ذلــك.



51

شكل 1-2: الرقم القياسي العام لكميات اإلنتاج الصناعي الربعي،
لألعوام 2019-2021 )سنة األساس 2019(
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المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2022. مسوح األرقام القياسية، 2019 -2021.

تسجيل السيارات

تشـير بيانـات وزارة الماليـة الفلسـطينية إلـى ارتفـاع ملحوظ في عدد السـيارات المسـجلة فـي الضفة الغربية بنحـو 51.2% في الربع 
الرابـع مـن العـام 2021 مقارنـة بالربـع السـابق، حيـث وصلـت إلـى 9,969 سـيارة )انظـر الشـكل 1-3(. ويعـود االرتفـاع، بشـكل 
أساسـي، إلـى زيـادة مقدارهـا 71.5% تقريبـاً فـي تسـجيل السـيارات المسـتعملة المسـتوردة من السـوق الخارجـي. واالرتفـاع الكبير 
فـي المؤشـر بالمقارنـة مـع مسـتواه فـي السـنتين الماضيتيـن، يعكـس انتعـاش األوضـاع االقتصاديـة وارتفـاع الدخـل المتـاح والطلب، 

إضافـة إلـى تخفيـف قيـود وإجـراءات السـفر التـي سـاهمت في ارتفـاع حجم االسـتيراد مقارنـة بالعـام الماضي.62

شكل 1-3: بيانات تسجيل السيارات المستوردة الربعية في الضفة الغربية، لألعوام 2021-2019
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المصدر: ووزارة المالية 2021، دائرة الجمارك والمكوس، بيانات غير منشورة. رام هللا، فلسطين.

4-1 رخص البناء

تشـير التقديـرات األوليـة إلـى ارتفـاع بنحـو 11.3% فـي تراخيص البناء الصـادرة في الربع الرابع مـن العام 2021، بالمقارنة مع الربع السـابق، 
وإلـى زيـادة بنحـو 16.4% بالمقارنـة مـع الربع الرابع من العام 2020 )انظر الشـكل 1-4(. وبلغ عدد رخص األبنــية الصادرة للمباني السكنيــة 
وغيـر السكنيــة 3,179 رخصـة خـالل الربـع الرابـع مـن العـام 2021، منهـا 1,940 رخصـة ألبنيـة جديـدة. كمـا بلـغ عـدد الوحـدات السـكنية 
المرخصـة 6,340 وحـدة سـكنية فـي الربـع الرابـع مـن العـام 2021، مجمـوع مسـاحتها 1,049 ألـف متر مربـع. وارتفع عدد الوحدات السـكنية 

الجديـدة بنحـو %11 مقارنـة بالربـع السـابق، كمـا سـجلت زيادة بنحـو 14% مقارنة بالربـع المناظر من العـام 63.2020
62 https://www.aliqtisadi.ps/article/84594/

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 2021، إحصاءات رخص األبنية.  63
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شكل 1-4: المساحات المرخصة )ألف متر مربع( والقيمة المضافة لقطاع اإلنشاءات 
في فلسطين )سنة األساس 2015(، بيانات ربعية لألعوام 2021-2019
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ــة  ــابات القومي ــاءات الحس ــة، وإحص ــص األبني ــاءات رخ ــطيني 2021، إحص ــاء الفلس ــزي لإلحص ــاز المرك ــدر: الجه المص
الربعيــة، 2000-2021. رام هللا، فلســطين.

5-1 أسعار العقارات السكنية

بلغـت قيمـة مؤشـر سـلطة النقـد ألسـعار العقـارات السـكنية الكلـي 108 نقطـة فـي الربـع الرابـع مـن العـام 2021، مرتفعـاً بنحـو %0.1 
بالمقارنـة مـع الربـع السـابق مـن العـام 2021 )انظـر الشـكل 1-5(. والمؤشـر الكلـي عبارة عن مؤشـر تجميعـي لمؤشـرين فرعيين: األول 
مؤشـر للشـقق السـكنية )بلـغ 103.4 نقطـة، منخفضـاً بنحـو 1.6% مـا بيـن األرباع المتتاليـة(، والثاني للمنازل التي تشـمل الفلـل )بلغ 111 
نقطـة، بمعـدل نمـو 1.2% مقارنـة بالربـع الثالث من العام 2021(. أما على المسـتوى السـنوي، فارتفعت قيمة المؤشـر الكلي بنحو %6.9 
مقارنةً مع الربع الرابع من العام 2020، وذلك بسـبب ارتفاع مؤشـر أسـعار المنازل بنحو 7.1%، ومؤشـر الشـقق السـكنية بنحو %6.7.

شكل 1-5: مؤشر سلطة النقد ألسعار العقارات السكنية في فلسطين، بيانات ربعية لألعوام 2021-2019
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المصدر: سلطة النقد الفلسطينية )2021(. مؤشر أسعار العقارات السكنية في فلسطين.

6-1 الرقم القياسي ألسعار المستهلك64

وصـل الرقـم القياسـي ألسـعار المسـتهلك فـي الربـع الرابع مـن العام 2021 إلى نحـو 102.7 نقطة، مقارنة مع نحـو 102.3 نقطة 
فـي الربـع الثالـث مـن العـام 2021، أي أن معـدل التضخم بلغ 0.36% تقريباً )انظر الشـكل 1-6(. وارتفع الرقم القياسـي ألسـعار 

المسـتهلك بنحـو 1.3% مقارنـة مع الربع المناظر مـن العام 2020.

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2022.  مسوح األرقام القياسية، 2021-2019.  64
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شكل 1-6: تطّور الرقم القياسي ألسعار المستهلك ومعّدل التضخم الربعي،
 لألعوام 2019-2021 )سنة األساس 2018(
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الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2022.  مسوح األرقام القياسية، 2019 -2021.

7-1 أسعار الجملة وأسعار المنتج65

شـهد الرقـم القياسـي ألسـعار الجملـة )سـعر البيـع إلـى تجـار التجزئـة( ارتفاعاً بنسـبة 0.3% بيـن الربعين الرابـع والثالث من العـام 2021 )انظر 
الشـكل 1-7(. ونتـج هـذا عـن ارتفـاع أسـعار الجملـة للسـلع المسـتوردة بنحـو 1%، قابلـه انخفـاض فـي أسـعار السـلع المحليـة بنحـو 0.2%. كما 
يالحـظ انخفـاض الرقـم القياسـي ألسـعار المنتـج )األسـعار التـي يتلقّاهـا المنتجـون المحلّيـون( بمقـدار 0.3% بيـن الربعيـن المتالحقيـن، نتـج عـن 
تراجـع أسـعار المنتـج للسـلع المنتجـة والمسـتهلكة محليـاً بنحـو 0.6%، والتـي قابلهـا أيضـاً ارتفـاع أسـعار المنتج للسـلع المنتجة محليـاً والمصدرة 
للخـارج بمقـدار 1.7%. ويعكـس هـذا التبايـن االرتفـاع الـذي يشـهده العالم في أسـعار السـلع األساسـية، بمـا في ذلك أسـعار النفط والغـذاء والمواد 
الخـام، الـذي مـن المتوقـع أن يـؤدي إلـى زيـادة تدريجيـة فـي التضخـم علـى المسـتوى المحلـي، إال أن تأثيـره علـى مسـتوى األسـعار المحليـة فـي 

فلسـطين ال يـزال محـدوداً ومحصـوراً حتـى اللحظة.

شكل 1-7: تطّور الرقم القياسي الربعي لكل من أسعار الجملة وأسعار المنتج،
لألعوام 2019-2021 )سنة األساس 2019(
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المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2022. مسوح األرقام القياسية، 2019 -2021. حسابات الباحث.

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2022. األسعار واألرقام القياسية 2021-2019.  65
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2- سوق العمل

2-1 توزيع العمالة

شـهد عـدد العامليـن فـي فلسـطين ارتفاعـاً بنحـو 5.4% )حوالـي 55.9 ألـف عامـل( بيـن الربعيـن الثالـث والرابع من العـام 2021، 
وتولـد هـذا االرتفـاع، بشـكل رئيسـي، نتيجـة ارتفـاع عـدد العامليـن فـي السـوق المحلـي بمقـدار 48.2 ألـف عامـل )بنسـبة %5.4(، 
وعـدد العامليـن فـي إسـرائيل والمسـتعمرات بمقـدار 7.7 ألـف عامـل )بنسـبة 5.3%(. وفـي الوقـت نفسـه، حافظت نسـبة المشـاركة 

فـي هـذا الربـع علـى مسـتواها نفسـه فـي الربـع السـابق، والبالغة نحـو %44.0.

2-2 البطالة
شـهد معـدل البطالـة فـي فلسـطين خـالل الربـع الرابـع من العـام 2021 انخفاضـاً بمقـدار 3.1 نقاط مئويـة، مقارنة مع الربـع الثالث 
مـن العـام 2021، ليصـل إلـى 24.2% )انظـر الجـدول2-1(. ويعـزى هـذا االنخفـاض في معدل البطالـة إلى ارتفاع عـدد العاملين 
بمقـدار 60 ألـف عامـل مـا بيـن الربعيـن المتالحقين، مع ثبات نسـبة المشـاركة في سـوق العمل خالل الربع الرابع مـن العام 2021 
عنـد مسـتواها نفسـه فـي الربـع السـابق والبالـغ نحـو 44.0%. )يظهـر الجـدول 2-1( تبايـن معـدل البطالـة مـا بيـن الضفـة الغربية 
وقطـاع غـزة، هـذا وقـد شـهد معـدل البطالـة في الضفـة الغربية انخفاضاً بمقـدار 1.5 نقطة مئوية، كما شـهد معـدل البطالة في قطاع 

غـزة انخفاضـاً بمقـدار 5.5 نقاط مئوية.

جدول 1-1: معدل البطالة بين األفراد المشاركين في القوى العاملة 
في فلسطين حسب المنطقة والجنس )%(

المنطقة/الجنس
الربع األول 

2021
الربع الثاني 

2021
الربع الثالث 

2021
الربع الرابع 

2021

الضفة الغربية

14.314.311.010.2ذكور

29.928.531.525.9إناث

17.116.914.713.2المجموع

قطاع غزة

43.339.244.640.2ذكور

66.26468.661.0إناث

47.944.750.244.7المجموع

فلسطين

24.222.622.420.4ذكور

43.242.346.639.2إناث

27.826.427.324.2المجموع

2-3 األجور

انخفـض متوسـط األجـر اليومـي للعامليـن كافـة، بمقـدار 3.2 شـيكل بين الربعيـن الرابـع )134.6 شـيكل/يوم( والثالث )137.8 
شـيكل/يوم( مـن العـام 2021. وجـاء هـذا االنخفـاض نتيجـة انخفـاض متوسـط أجـر العامليـن فـي الضفـة الغربيـة بمقـدار 3.4 
شـيكل، بالمقابـل ارتفـع متوسـط أجـر العامليـن فـي إسـرائيل والمسـتعمرات بمقـدار 3.1 شـيكل، فـي حيـن ارتفـع متوسـط األجـر 
اليومـي فـي قطـاع غـزة بمقـدار 0.1 شـيكل. وبخصـوص األجـر الوسـيط اليومـي، فقد اسـتقر عنـد قيمته نفسـها في الربع السـابق 

والبالغـة 115.4 شـيكل )انظـر الجـدول 2-2(.
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جدول 2-2: متوسط ووسيط األجر اليومي بالشيكل للمستخدمين معلومي األجر 
في فلسطين )الربع الرابع من العام 2021( )شيكل(

األجر الوسيط اليوميمتوسط األجر اليوميمكان العمل

122.2107.7الضفة الغربية

60.638.5قطاع غزة

269.4250.0إسرائيل والمستعمرات

134.6115.4المجموع

2-4 الحد األدنى لألجور

تشـير األرقـام الربعيـة الصـادرة عـن الجهـاز المركـزي لإلحصـاء الفلسـطيني للربـع الرابـع مـن العـام 2021، إلـى أّن %29.6 
)34.1% بيـن اإلنـاث، و28.7% بيـن الذكـور( مـن العامليـن فـي فلسـطين يتقاضـون أجـراً شـهرياً أقـل مـن الحـد األدنـى لأجـور، 
حيـث بلـغ متوسـط األجـر 724 شـيكالً، فـي حيـن بلغـت نسـبة الذيـن يتقاضـون أجـراً شـهرياً أقل مـن الحد األدنـى لأجور فـي الربع 

الثالـث مـن العـام 2020 نحـو 26.2%، وبمتوسـط أجـر بلـغ 747 شـيكالً.
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3- المالية العامة

3-1 اإليرادات العامة

علـى الرغـم مـن اسـتمرار التحسـن االقتصـادي خـالل الربع الرابع من العـام 2021، فإن ماليـة الحكومة ما زالت تعانـي من معيقات 
عديـدة، أهمهـا االقتطاعـات والخصومـات المتكـررة والمسـتمرة مـن أمـوال المقاصـة، إضافـة إلـى تذبـذب حجـم المنـح والمسـاعدات 
الخارجيـة المقدمـة. وقـد شـهد الربـع الرابـع مـن العـام 2021 انخفاضـاً فـي إيـرادات المقاصـة المحولة فعليـاً بنسـبة 6.2%، مقارنة 
بالربـع السـابق، لتبلـغ حوالـي 2.2 مليـار شـيكل، ولتشـكل ما يقارب 63.3% مـن إجمالي اإليرادات العامة خالل هـذا الربع.66 كذلك 
انخفضـت إيـرادات الجبايـة المحليـة خـالل هـذا الربـع بنسـبة 5.4% مقارنـة بالربع السـابق، في حيـن ارتفعت بنسـبة 8.6% مقارنة 
بالربـع المناظـر، لتبلـغ حوالـي 1.3 مليـار شـيكل )انظـر الشـكل 3-1(. أمـا المنـح والمسـاعدات الخارجيـة، فقـد بلغـت خـالل الربـع 
الرابـع مـن العـام 2021 حوالـي 666.2 مليـون شـيكل، مقارنـة بقيمـة 114.4 مليـون شـيكل خـالل الربـع السـابق، ونحـو 289.5 

مليـون شـيكل خـالل الربع المناظـر )انظر الجـدول 1-3(.

شكل 3-1: هيكل اإليرادات العامة )مليون شيكل(
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بالمحصلـة، بلـغ صافـي اإليـرادات العامـة والمنـح المتحصلة خـالل الربع الرابع من العـام 2021 حوالي 4 مليارات شـيكل، مقارنة بحوالي 
3.7 مليـار شـيكل خـالل الربـع السـابق، وحوالـي 6.1 مليـار شـيكل خـالل الربـع المناظـر.67 وشـكلت نحـو 86.7% مـن اإلنفـاق العـام 
المسـتحق علـى الحكومـة خـالل هـذا الربع )أسـاس االلتـزام(، مقارنة بنحـو 77.5% خالل الربع السـابق، و97.6% خـالل الربع المناظر.

الجديــر ذكــره أن إيــرادات المقاصــة تظهــر مرتفعــة خــالل الربــع المناظــر، إذ بلغــت قيمتهــا حوالــي 4.7 مليــار شــيكل، نتيجــة إعــادة تحويــل أمــوال المقاصــة مــع نهايــة العــام   66
2020، بعدمــا توقفــت خــالل الفتــرة )أيار–تشــرين الثانــي( مــن العــام نفســه.

ال بــد مــن اإلشــارة إلــى أن حجــم اإلرجاعــات الضريبيــة خــالل الربــع الرابــع مــن العــام 2021، بلــغ نحــو 83.3 مليــون شــيكل، مقارنــة بنحــو 84.2 مليــون شــيكل خــالل الربــع   67
الســابق، و51.3 مليــون شــيكل خــالل الربــع المناظــر.
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جدول 3-1: المنح والمساعدات الخارجية المقدمة للحكومة الفلسطينية )مليون شيكل(

البيان
20202021

الربع 
األول

الربع 
الثاني

الربع 
الثالث

الربع 
الرابع

الربع 
األول

الربع 
الثاني

الربع 
الثالث

الربع 
الرابع 

246.1544.3278151097.64500لدعم الموازنة

111.121.300000315منح عربية

135523278151097.64185من الدول األخرى

38.6153.312113835.2112.5110166التمويل التطويري

284.7697.639928935.2210.1114.5666.2إجمالي المنح والمساعدات

3-2 النفقات العامة

ارتفـع اإلنفـاق العـام الفعلـي خـالل الربـع الرابـع مـن العـام 2021 بنسـبة 2.7%، مقارنـة بالربـع السـابق، إال أنـه انخفـض بنسـبة 
43.9% مقارنـة بالربـع المناظـر، ليبلـغ حوالـي 3.8 مليـار شـيكل. ويُفسـر انخفـاض اإلنفـاق الفعلـي مقارنـة بالربـع المناظـر بقيـام 
الحكومـة بدفـع جـزء كبيـر مـن المتأخـرات المسـتحقة عليهـا خـالل الربـع المناظر، وبخاصـة متأخرات رواتـب الموظفيـن، وذلك بعد 
انتظـام تحويـل أمـوال المقاصـة مـع نهايـة العـام 2020. وفـي السـياق ذاتـه، انخفضـت فاتـورة األجـور والرواتـب بنسـبة %5.3، 
و43.8% مقارنـة بالربـع السـابق والمناظـر علـى الترتيـب، لتبلـغ حوالـي 1.7 مليـار شـيكل، وارتفعـت نفقـات غيـر األجـور الفعلية 
بنسـبة 5.7% مقارنـة بالربـع السـابق، إال أنهـا انخفضـت بنسـبة 41.2% مقارنـة بالربـع المناظـر، لتبلـغ حوالـي 1.5 مليار شـيكل. 
وقـد بلـغ بنـد صافـي اإلقـراض خـالل هـذا الربـع حوالـي 293.8 مليـون شـيكل، مقارنـة بقيمـة 288.2 مليـون شـيكل خـالل الربـع 
السـابق. كمـا ارتفـع حجـم اإلنفـاق التطويـري الفعلـي بنسـبة 81.1% مقارنـة بالربـع السـابق، إال أنـه انخفـض بنسـبة 6.2% مقارنة 

بالربـع المناظـر، ليبلـغ حوالـي 233.3 مليـون شـيكل )انظـر الشـكل 2-3(.

شكل 3-2: هيكل النفقات العامة )مليون شيكل(
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3-3 الفائض/العجز المالي

أدت التطـورات علـى جانبـي اإليـرادات والنفقـات العامـة )األسـاس النقـدي( خـالل الربـع الرابـع مـن العـام 2021، إلـى فائـض فـي 
الرصيـد الكلـي بعـد المنـح والمسـاعدات الخارجيـة بحوالـي 249.1 مليون شـيكل، أو ما نسـبته 1.6% من الناتج المحلي االسـمي.68 
إال أن هـذا الرصيـد ال يعكـس الوضـع الحقيقـي لماليـة الحكومـة، إذ حقـق الرصيـد على أسـاس االلتـزام عجزاً بحوالـي 395.7 مليار 

شـيكل، أو مـا يعـادل 2.6% مـن الناتـج المحلي االسـمي )انظر الشـكل 3-3(.

تجدر اإلشارة إلى أن بيانات الناتج المحلي اإلجمالي هي بيانات أولية، وهي عرضة للتنقيح والتعديل.  68
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شكل 3-3: الرصيد الكلي بعد المنح والمساعدات نسبة إلجمالي الناتج المحلي االسمي )%(
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3-4 المتأخرات الحكومية

بلغـت قيمـة إجمالـي المتأخـرات المترتبـة علـى الحكومة خالل الربع الرابع مـن العام 2021 حوالي 946.3 مليون شـيكل، منها نحو 
503.3 مليـون شـيكل متأخـرات غيـر األجـور، وحوالـي 278.2 مليـون شـيكل متأخـرات األجـور والرواتـب. كما بلغـت متأخرات 
اإلرجاعـات الضريبيـة حوالـي 83.2 مليـون شـيكل، ومتأخـرات النفقـات التطويريـة مـا يقـارب 46.6 مليـون شـيكل، فيمـا بلغـت 

متأخـرات المدفوعـات المخصصـة حوالـي 35 مليـون شـيكل )انظر الجـدول 2-3(.

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

البيان
20202021

الربع 
األول

الربع 
الثاني

الربع 
الثالث

الربع 
الرابع

الربع 
األول

الربع 
الثاني

الربع 
الثالث

الربع 
الرابع

13.763.890100.42683.2)4.3(30.9إرجاعات ضريبية

789.3106.1186.6278.2)1,208.5(1551,085.8485.2األجور والرواتب

209801825.1667.4658.7417.5685.3503.3نفقات غير األجور

72.561.7111.9134.168.669.355.435النفقات التطويرية

97.28.147.11.4107.57.3146.746.6مدفوعات مخصصة

1,741.1700.61,100946.3)341.8(564.61,952.31,483.0إجمالي المتأخرات

دفعات متأخرات سلع 
وخدمات ونفقات عن 

سنوات سابقة
239.7246.7344.2731.9263.7314393.6419.8

1,477.4386.6706.4526.5)1,073.7(324.91,705.61,138.9صافي المتأخرات
األرقام بين أقواس هي أرقام سالبة.

3-5 الدين العام الحكومي

ارتفـع الديـن العـام الحكومـي مقومـاً بالـدوالر نهايـة الربـع الرابـع مـن العـام 2021، بنسـبة 1.4% مقارنـة بالربـع السـابق، ليبلـغ 
حوالـي 3.8 مليـار دوالر )مـا يعـادل 12 مليـار شـيكل(، ُمَشـِكّالً حوالـي 21.3% مـن الناتـج المحلـي اإلجمالـي االسـمي. إذ ارتفع 
الديـن الحكومـي المحلـي بنحـو 2.3% خـالل فتـرة المقارنة نفسـها، ليبلـغ حوالي 2.5 مليـار دوالر. في حين اسـتقر الدين الحكومي 
الخارجـي عنـد مسـتوى الربـع السـابق )انخفـاض طفيـف بنحـو 0.2%(، ليبلـغ حوالـي 1.3 مليـار دوالر. وقـد بلغـت فوائـد الديـن 
المدفوعـة خـالل هـذا الربـع حوالـي 66.8 مليـون شـيكل، منهـا 65.9 مليون شـيكل فوائـد مدفوعة علـى الدين المحلـي، وما يقارب 

0.9 مليـون شـيكل فوائـد مدفوعـة علـى الديـن الخارجـي )انظر الجـدول 3-3(.69
تجدر اإلشارة أن هذه النسب تختلف عند احتساب األرقام بالشيكل، نتيجة أثر التغير في سعر الصرف.  69
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جدول 3-3: الدين العام الحكومي )مليون دوالر(

البيان
20202021

الربع 
األول

الربع 
الثاني

الربع 
الثالث

الربع 
الرابع

الربع 
األول

الربع 
الثاني

الربع 
الثالث

الربع 
الرابع

1,597.31,786.92,157.32,324.72,231.12,384.92,471.12,528.5الدين الحكومي المحلي

1583.11,772.22,099.12,262.32,171.02,323.32,408.82,464.1المصارف

14.214.758.262.460.161.662.364.4مؤسسات عامة

1289.01,294.11,302.81,324.71,314.41,317.51,322.81,319.6الدين الحكومي الخارجي

2,886.33,081.03,460.13,649.43,545.53,702.43,793.93,848.1الدين العام الحكومي

نسبة الدين العام إلى الناتج 
21.3%22.0%21.0%20.9%23.5%21.7%20.9%17.3%المحلي االسمي
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4-القطاع المالي

4-1 القطاع المصرفي70

تشـير بيانـات الميزانيـة المجمعـة للمصـارف نهايـة الربـع األخيـر مـن العـام 2021، إلـى نمـو موجودات/مطلوبات المصـارف بنحو 
1.6% مقارنـة بالربـع السـابق، وبنحـو 9.0% مقارنـة بالربـع المناظـر من العـام 2020، لتصل إلى 21.7 مليار دوالر. إذ سـجلت 
أصـول المصـارف اإلسـالمية نمـواً علـى المسـتوى السـنوي بحوالـي 11.9%، لتصـل إجمالـي أصولهـا إلـى 3.9 مليـار دوالر، 
مقابـل زيـادة بمعـدل 8.4% للمصـارف التجاريـة، لتبلـغ إجمالـي أصولهـا نحـو 17.8 مليـار دوالر خالل الفتـرة ذاتها. فيمـا يلي أهم 

التغيـرات التـي طـرأت علـى بنـود الميزانيـة المجمعـة للمصـارف )انظر الجـدول 1-4(.

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

البيان*
20202021

الربع الرابع الربع الثالثالربع الثانيالربع األولالربع الرابع

19,886.220,059.920,624.421,321.621,673.0إجمالي األصول

10,078.710,150.610,350.710,473.710,747.2التسهيالت االئتمانية المباشرة

5,509.15,126.95,387.25,469.05,876.9األرصدة لدى سلطة النقد والمصارف

1,368.81,377.21,430.01,456.01,492.1محفظة األوراق المالية واالستثمارات

1,770.92,151.62,307.22,785.22,497.3النقدية والمعادن الثمينة

1,158.61,253.71,149.41,137.71,059.5الموجودات األخرى

19,886.220,059.920,624.421,321.621,673.0إجمالي الخصوم

15,138.315,182.415,726.516,224.616,518.1ودائع العمالء**

1,967.42,016.71,994.02,062.62,107.5حقوق الملكية

1,349.51,337.71,372.71,455.51,500.1أرصدة سلطة النقد والمصارف

488.5564.5537.1543.3536.2المطلوبات األخرى

942.5958.6994.11,035.61,011.1المخصصات واالهتالك
* البنود في الجدول هي باإلجمالي )تشمل المخصصات(.

** ودائع العمالء تشمل ودائع القطاع الخاص وودائع القطاع العام.

4-1-1 التسهيالت االئتمانية

تسـارع النمـو فـي التسـهيالت االئتمانيـة خـالل الربـع الرابـع مـن العـام 2021، وبنحـو 2.6% مقارنـة مـع الربـع الثالـث مـن العـام 
نفسـه، لتبلـغ 10.7 مليـار دوالر. وتوزعـت هـذه المحفظـة بيـن القطـاع العام والخاص بنسـبة 23% و77% على الترتيب. إذ تشـير 
البيانـات إلـى زيـادة التسـهيالت الممنوحـة للقطـاع العـام بحوالي 92.7 مليون دوالر خالل الشـهور الثالثة األخيـرة من العام 2021، 
لتبلـغ نحـو 2.5 مليـار دوالر. فـي السـياق ذاتـه، نمـت التسـهيالت الممنوحـة للقطـاع الخـاص بنسـبة 2.2% خـالل الفترة ذاتهـا لتبلغ 
8.3 مليـار دوالر. وقـد انعكسـت هـذه الزيادة على نسـبة التسـهيالت االئتمانية إلـى ودائع الجمهور التي سـجلت ارتفاعاً من %64.6 

فـي الربـع الثالـث إلـى 65.1% في الربـع الحالي.

وجـاء االرتفـاع فـي التسـهيالت الممنوحـة للقطـاع الخـاص علـى المسـتوى الربعـي مدفوعـاً بارتفـاع التسـهيالت الممنوحـة لمعظـم 
القطاعـات االقتصاديـة، باسـتثناء قطاعـات الخدمـات والزراعـة والثـروة الحيوانيـة، إضافـة إلـى قطـاع النقـل والمواصـالت، التـي ال 

تتجـاوز حصتهـا مجتمعـة 14% مـن إجمالـي تسـهيالت القطـاع الخـاص )انظـر الجـدول 2-4(.

مصدر البيانات في هذا القسم: سلطة النقد الفلسطينية، آذار 2021، الميزانية المجّمعة للمصارف، قائمة األرباح والخسائر، وقاعدة بيانات سلطة النقد.  70
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جدول 4-2: التوزيع القطاعي للتسهيالت االئتمانية )مليون دوالر(

2021 2020
البند

الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني الربع األول الربع الرابع

2,466.9 2,374.3 2,327.6 2,141.7 2,205.4 القطاع العام

1,905.3 1,849.9 1,833.2 1,808.2 1,801.9 العقارات واإلنشاءات

565.8 550.8 546.3 467.7 443.6 التعدين والصناعة

1709.8 1,676.9 1,579.9 1,711.0 1,523.0 التجارة

1,008.9 1,046.5 1,107.3 1,068.5 1,125.2 الخدمات

415.5 398.9 391.1 392.0 405.3 تمويل شراء السيارات

1,425.6 1,396.8 1,352.4 1,349.0 1,415.0 تمويل السلع االستهالكية

1,249.5 1,179.6 1,212.9 1,212.5 1,159.3 أخرى في القطاع الخاص*

10,747.2 10,473.7 10,350.7 10,150.6 1,0078.7 المجموع
* أخــرى فــي القطــاع الخــاص تشــمل التســهيالت الممنوحــة لــكل مــن القطاعــات التاليــة: تطويــر األراضــي، والزراعــة، والثــروة 
الحيوانيــة، وقطــاع الســياحة والفنــادق والمطاعــم، وقطــاع النقــل والمواصــالت، إضافــة إلــى تمويــل االســتثمار باألســهم، 

ــى أي مــن هــذه القطاعــات. ــة عل ــر المصنف والتســهيالت األخــرى غي

علـى مسـتوى توزيـع التسـهيالت االئتمانيـة بحسـب العملـة، تشـير البيانـات إلـى ارتفاعـاٍت هامشـية في التسـهيالت الممنوحـة بعملتي 
الدينـار والـدوالر وبمعـدل 0.2% و0.1% علـى الترتيب، لتبلغ 1.3 مليار دوالر للتسـهيالت الممنوحـة بالدينار، و3.9 مليار دوالر 
للتسـهيالت الممنوحـة بالـدوالر. فـي حيـن ارتفعـت التسـهيالت الممنوحـة بعملـة الشـيكل، بشـكل ملحـوظ، وبنحـو 5.3% مقارنـة مع 
الربـع الثالـث مـن العـام السـابق، لتصـل قيمتهـا إلـى 5.3 مليـار دوالر مـع نهاية العـام 2021. وفي السـياق ذاته، حصلـت محافظات 
الضفـة الغربيـة علـى الغالبيـة العظمـى مـن التسـهيالت الممنوحة من المصارف، إذ اسـتحوذت على حوالي 91% منهـا، وبقيمة 9.8 
مليـار دوالر، مرتفعـة بحوالـي 233 مليـون مقارنـة بقيمتهـا فـي الربـع الثالـث، وكانـت 58% مـن هـذه الزيـادة فـي محافظـة رام هللا 
والبيـرة. أمـا محافظـات قطـاع غـزة، فحصلـت علـى حوالـي 9% مـن إجمالي التسـهيالت، وبقيمـة لم تتجـاوز المليار دوالر، مسـجلةً 

ارتفاعـاً بحوالـي 40.1 مليـون دوالر مقارنـة مـع الربع السـابق )انظر الشـكل 1-4(.

شكل 4-1: إجمالي التسهيالت االئتمانية المباشرة )مليون دوالر(
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4-1-2 القروض المتعثرة

سـجلت قيمـة القـروض المتعثـرة نهايـة الربـع األخيـر من العـام 2021 حوالـي 446.1 مليون دوالر، متراجعةً بشـكل طفيـف وبحوالي 
نصـف نقطـة مئويـة مقارنـة بالربـع السـابق، مقابـل ارتفاعهـا بنحـو 4.5% مقارنـة بالربـع المناظر من العـام 2020. إال أن نسـبتها من 

إجمالـي التسـهيالت الممنوحـة بقيـت مسـتقرة تقريبـاً عند 4.2% )انظر الشـكل 2-4(.
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كمـا تشـير البيانـات إلـى ارتفـاع قيمـة القـروض التـي تزيـد فتـرة التعثـر فيهـا علـى 360 يومـاً بنسـبة 0.9% مقارنـة مـع الربـع 
السـابق، وبمعـدل 7.4% علـى المسـتوى السـنوي، لتبلـغ 346.9 مليون دوالر، مشـكلة النسـبة األكبر من إجمالي القـروض المتعثرة 
)77%(، فـي حيـن تراجعـت القـروض التـي مضـى على فترة تعثرها بيـن 181-360 يوماً، بمعدل 9.5%، مقارنة بالربع السـابق، 
لتنخفـض إلـى 47.4 مليـون دوالر، مشـكلة 11% مـن إجمالـي القـروض المتعثـرة. أمـا القـروض المتأخـرة األداء أو المتعثرة خالل 

فتـرة 91-180 يومـاً، فبقيـت مسـتقرة عنـد 51.8 مليـون دوالر، مشـكلةً 12% مـن قيمتهـا اإلجمالية.

شكل 4-2: اتجاهات القروض المتعثرة )مليون دوالر(
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4-1-3 األرصدة لدى سلطة النقد والمصارف

بلغـت قيمـة أرصـدة سـلطة النقـد والمصـارف نهايـة الربـع الرابـع مـن العـام 2021 حوالـي 5.9 مليـار دوالر، توزعت بيـن أرصدة 
لـدى المصـارف فـي الخـارج بنسـبة 57%، وأرصـدة لـدى سـلطة النقـد بحوالـي 35%، في حيـن لم تتجـاوز حصة األرصـدة البينية 
بيـن المصـارف 8%. وتشـير بيانـات الميزانيـة المجمعـة إلـى ارتفاع هذه األرصدة خـالل الربع الحالي بمعـدل 7.5% مقارنة بالربع 
الثالـث مـن العـام نفسـه، وقـد جـاء هـذا االرتفـاع مدفوعـاً بنمـو أرصـدة المصـارف فـي الخـارج بحوالي 281 مليـون دوالر، مشـكلةً 
أكثـر مـن ثلثـي الزيـادة الحاصلـة فـي إجمالـي األرصدة خالل الشـهور الثالثة األخيرة من العـام 2021 لتبلغ 3.4 مليـار دوالر.  كما 
شـهدت أرصـدة المصـارف لـدى سـلطة النقـد ارتفاعـاً بحوالـي 89 مليـون دوالر، متأثرةً بارتفـاع االحتياطي اإللزامي بنسـبة %3.2 
والمتأتـي مـن االرتفـاع المسـتمر فـي الودائـع.  فـي السـياق ذاتـه، سـجلت األرصـدة بيـن المصـارف فـي فلسـطين ارتفاعـاً بقيمـة 38 

مليـون دوالر، لتبلـغ 482 مليـون دوالر )انظر الشـكل 3-4(.

شكل 4-3: هيكل أرصدة سلطة النقد والمصارف، )مليون دوالر(
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4-1-4 النقدية والمعادن الثمينة

سـجل بنـد النقديـة 2.5 مليـار دوالر فـي نهايـة العـام 2021، شـكلت عملـة الشـيكل نحـو 80% منهـا. وتشـير البيانـات إلـى تراجـع 
النقديـة خـالل الربـع األخيـر مـن العـام الحالـي بمعـدل 10.3% مقارنـة مـع الربـع السـابق، إذ تـم ترحيـل نحـو 6.9 مليار شـيكل من 

فائـض الشـيكل لـدى المصـارف فـي هـذا الربـع مقارنـة بحوالـي 5.2 مليـار شـيكل فـي الربع السـابق.

4-1-5 ودائع العمالء

شـهدت ودائـع العمـالء زيـادة بحوالـي 293.5 مليـون دوالر خـالل الربـع الرابـع مـن العـام 2021، مقارنة مـع الربع السـابق، لتبلغ 
16.5 مليـار دوالر، مشـكلةً نحـو 76% مـن إجمالـي مطلوبـات القطـاع المصرفـي. إذ ارتفعـت ودائع القطاع العـام بمعدل %25.7 
لتبلـغ 628.8 مليـون دوالر، كمـا ارتفعـت ودائـع القطـاع الخـاص بنقطـة مئويـة واحـدة لتبلـغ 15.9 مليـار دوالر. ويشـير تحليـل 
البيانـات إلـى ارتفـاع الودائـع الجاريـة بمعـدل 1.7% لتبقـى مسـتحوذة علـى النصيـب األكبـر مـن إجمالـي ودائـع العمـالء، وبنسـبة 
38% منهـا، متخطيـة 6.2 مليـار دوالر، كمـا ارتفعـت قيمة ودائع التوفير بنسـبة 3.6%، مكونةً نحـو 34% منها، لتبلغ قيمتها 5.6 
مليـار دوالر. أمـا الودائـع ألجـل فتراجعـت بشـكل هامشـي )0.2%( خـالل فتـرة المقارنة، لتصل إلـى 4.6 مليـار دوالر، ولتتراجع، 

أيضـاً، أهميتها النسـبية إلـى %27.8.

أمـا بحسـب عملـة اإليـداع، فارتفعـت ودائـع العمـالء بعملتـي الشـيكل والـدوالر، بمعـدالت 3.7% و0.9% علـى الترتيـب، لتصـل 
الودائـع بالشـيكل إلـى 5.9 مليـار دوالر، إذ ارتفعـت أهميتهـا النسـبية مـن ودائـع العمـالء إلـى 35.8%، أمـا الودائع بالـدوالر فبلغت 
6.5 مليـار دوالر، إال أن أهميتهـا النسـبية تراجعـت بشـكل طفيـف إلـى 39.4%. فـي حيـن بقيـت الودائـع بالدينـار األردنـي مسـتقرة 

عنـد 3.6 مليـار دوالر، مشـكلة 21.9% مـن الودائـع )انظـر الشـكل 4-4(.

شكل 4-4: توزيع ودائع العمالء )مليون دوالر(
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4-1-6 أرباح المصارف

بلـغ صافـي دخـل المصـارف خـالل الشـهور الثالثـة األخيـرة مـن العـام 2021 نحـو 43.0 مليـون دوالر، مقارنـة مـع 46.3 مليون 
دوالر خـالل الربـع السـابق، و22.0 مليـون دوالر خـالل الربـع المناظـر مـن العـام 2020 )انظـر الجـدول 3-4(.
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جدول 4-3: مصادر اإليرادات واإلنفاق للمصارف المرخصة )مليون دوالر(

2021 2020
الربع البند

الرابع
الربع 
الثالث

الربع 
الثاني

الربع 
األول

الربع 
الرابع 

200.1 192.6 192.5 183.4 181.3 اإليرادات

148.3 142.1 136.7 132.1 137.6 الدخل من الفوائد

51.8 50.5 55.8 51.3 43.7 الدخل من غير الفوائد

29.8 30.3 27.1 25.9 23 العموالت

2.2 3.2 7.3 6 3.2 أرباح وخسائر األدوات المالية

19.8 17 21.4 19.5 17.5 اإليرادات األخرى

157.1 146.3 158.7 128.1 159.3 النفقات

121.7 114.1 115 109.2 113.3 نفقات من غير الفوائد

23.5 13.6 21.5 6.1 27.3 المخصصات

11.9 18.6 22.2 12.8 18.7 الضرائب

43.0 46.3 33.8 55.3 22 صافي الدخل

4-1-7 متوسط أسعار الفائدة على اإليداع واإلقراض

تشـير البيانـات خـالل الربـع الرابـع من العام 2021 إلى تراجع متوسـط أسـعار الفائـدة على القروض والودائـع بالعمالت كافة مقارنة 
مـع الربـع الثالـث مـن العـام نفسـه، فتراجـع متوسـط أسـعار الفائـدة على القـروض بالدينـار األردني بحوالـي 15 نقطة أسـاس، لتصل 
إلـى 6.24%، وعلـى الودائـع بالعملـة نفسـها بواقع 15 نقطة أسـاس أيضاً، ليبلغ 2.09%. كما سـجلت أسـعار الفائـدة على القروض 
بالـدوالر تراجعـاً بحوالـي 21 نقطـة، إلـى 5.38%، وعلـى الودائع بنحو 20 نقطة أسـاس، ليبلغ متوسـط أسـعار الفائـدة على الودائع 
بالـدوالر 2.11%. وفـي حيـن تراجعـت أسـعار الفائـدة علـى القـروض بالشـيكل بحوالـي عشـر نقـاط أسـاس لتبلـغ 6.76%، فـإن 
التراجـع األكبـر كان فـي أسـعار الفائـدة علـى الودائـع بالعملـة نفسـها، إذ تراجعـت بحوالـي 31 نقطة خالل فتـرة المقارنة نفسـها لتبلغ 
2.03% )انظـر الجـدول 4-4(. قـد أدت هـذه التغيـرات، إلـى ارتفـاع فـي هامـش الفائـدة )الفـرق بيـن معـدالت أسـعار الفائـدة علـى 
اإلقـراض واإليـداع( علـى الشـيكل إلـى 4.7 نقطـة، مقارنـة مـع 3.5 نقطة في الربع السـابق، في حيـن بقي الهامش ثابتـاً على عملتي 

الـدوالر والدينـار، عنـد 3.3 نقطـة لعملـة الـدوالر، و4.1 نقطة لعملـة الدينار.

جدول 4-4: متوسط الفوائد الدائنة والمدينة بالعمالت المختلفة

فوائد اإلقراض )%( فوائد اإليداع )%(
العملة

ر4 2021 ر3 2021 ر4 2021 ر3 2021

5.38 5.59 2.11 2.31 الدوالر

6.24 6.39 2.09 2.24 الدينار

6.76 6.86 2.03 2.34 الشيكل

4-1-8 حركة تداول الشيكات في فلسطين

بلـغ عـدد الشـيكات المتداولـة فـي فلسـطين ما يقارب 2.1 مليون شـيك خالل الشـهور الثالثـة األخيرة من العـام 2021، بقيمة إجمالية 
بلغـت 6.1 مليـار دوالر، مرتفعـةً بمعـدل 7.1% مـن حيـث العـدد و10.5% مـن حيث القيمـة مقارنة مع الربع الثالث مـن العام ذاته 
)انظـر الشـكل 4-5(.  علـى الرغـم مـن هـذه الزيـادة فـي عـدد وقيمـة الشـيكات المتداولـة، فإنـه قابلها تراجع فـي عدد وقيمة الشـيكات 
المعـادة بمعـدل 2.3% و2.7% مـن حيـث العـدد والقيمـة علـى التوالـي، ليبلغ عددها 194 ألف شـيك، بقيمـة 374.4 مليون دوالر، 
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متأثـرةً باسـتمرار التعافـي االقتصـادي والخـروج مـن أزمـة جائحـة كورونـا. وقـد أدت هـذه التغيـرات إلـى تحسـن مؤشـر الشـيكات 
المعـادة للشـيكات المتداولـة خـالل الربـع الرابـع، ليسـجل 6.2% مقارنـة مـع 7.0% في الربع السـابق )انظر الشـكل 6-4(.

شكل 4-5: حركة تداول الشيكات )مليون دوالر(
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شكل 4-6: نسبة الشيكات المعادة إلى المقدمة للتقاص
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4-1-9 شركات اإلقراض المتخصصة

ارتفـع إجمالـي موجـودات قطـاع اإلقـراض المتخصـص71 نهايـة الربـع الرابع من العـام 2021 بشـكل هامشـي )0.1%( مقارنة مع 
الربـع السـابق، لتبلـغ 337.1 مليـون دوالر. إذ تشـير البيانـات الماليـة لقطـاع اإلقـراض المتخصـص إلـى ارتفـاع محفظـة القـروض 
التجاريـة، إضافـة إلـى زيـادة قيمـة األصـول الثابتـة خالل فتـرة المقارنة، مقابل تراجع فـي قيمة النقد واألرصدة لدى هذه المؤسسـات، 
إضافـة إلـى تراجـع قيمـة محفظـة القـروض اإلسـالمية في الفترة ذاتها. أما البيانات التشـغيلية، فتشـير إلى تراجعـات متفاوتة في أعداد 

المقترضيـن وأعـداد الفـروع، إضافـة إلى أعـداد الموظفين )انظـر الجدول 5-4(.

بلغ عدد مؤسسات اإلقراض المتخصصة المرخصة من سلطة النقد الفلسطينية 8 مؤسسات حتى نهاية العام 2021.  71
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جدول 4-5: بيانات شركات اإلقراض المتخصصة

20202021

الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األولالربع الرابع

249.8247.3253.9265.0274.9إجمالي محفظة القروض )مليون دوالر(

211.0210.0217.2227.6236.3الضفة الغربية

38.837.336.837.438.6قطاع غزة

68,02765,79065,04165,25764,541عدد المقترضين النشطين

9696969594عدد الفروع والمكاتب

849845835813805عدد الموظفين

أمـا المحفظـة اإلجماليـة للتسـهيالت االئتمانيـة المقدمـة مـن هذه المؤسسـات، فارتفعـت بمعدل 3.7% مقارنـة مع الربع السـابق، لتبلغ 
274.9 مليـون دوالر، متأثـرةً بشـكل أساسـي بارتفـاع محفظـة القـروض التجاريـة بمعـدل 4.9%، لتبلغ 232 مليـون دوالر، مقابل 
تراجعهـا للقـروض اإلسـالمية بمعـدل 2.4%، منخفضـة إلـى 42.9 مليـون دوالر. أمـا جغرافيـاً، فتشـير البيانـات إلـى نمـو المحفظة 
االئتمانيـة فـي كل مـن الضفـة الغربيـة وقطـاع غزة بمعدالت متفاوتـة، لتبلغ في الضفة الغربية 236 مليون دوالر، مشـكلةً 86% من 
إجمالـي المحفظـة، أمـا حصـة قطـاع غـزة، فلـم تتجـاوز 14%، بقيمة بلغت 39 مليـون دوالر. وعلـى صعيد توزيع المحفظـة القائمة 
حسـب القطاعـات االقتصاديـة، ارتفعـت التمويـالت الممنوحـة للقطاعـات االقتصاديـة كافـة، ليسـيطر قطاعـا العقارات والتجـارة على 
حصـة األسـد مـن التمويـالت الممنوحـة بواقـع 32% و30%، علـى التوالي. في حيـن بلغت حصة كل من قطـاع الزراعة والخدمات 
11% مـن قيمـة المحفظـة لـكل قطـاع، وشـكلت القـروض االسـتهالكية 10% مـن قيمـة المحفظـة اإلجمالية، وقطـاع الصناعة %5، 

فـي حيـن لـم تتجـاوز حصـة القطاع السـياحي 1% مـن إجمالي محفظـة القروض.

2-4 القطاع المالي غير المصرفي72

4-2-1 قطاع األوراق المالية

أُغلـق مؤشـر القـدس عنـد حاجـز 608.5 نقطـة نهايـة الربـع الرابـع مـن العام 2021، مسـجالً ارتفاعاً بنسـبة 5% عـن إغالقه نهاية 
الربـع السـابق )الربـع الثالـث مـن العـام 2021، 579.5 نقطـة(، و29% عـن إغالقـه نهايـة الربع المناظـر من العام السـابق )الربع 
الرابـع مـن العـام 2020، 471.3 نقطـة(. مـن جهـة أخـرى، شـهدت القيمـة السـوقية فـي نهايـة الربـع الرابع مـن العـام 2021 نمواً 
ملحوظـاً بنسـبة 4% و28% مقارنـةً مـع نهايـة الربـع السـابق والمناظـر علـى التوالي، لتصل إلـى 4.4 مليار دوالر، وهـذا يعادل ما 
نسـبته 24% مـن الناتـج المحلـي اإلجمالـي باألسـعار الجاريـة )ارتفـاع بمـا يقـارب نقطـة مئويـة مقارنـةً مع الربـع السـابق، ونقطتين 
مئويتيـن مقارنـةً مـع الربـع المناظـر(. وقـد شـهد إجمالـي أحجـام وقيـم التـداول في بورصة فلسـطين مـع نهاية الربـع الرابع مـن العام 
2021 انخفاضـاً بنسـبة 16% و4% مقارنـة مـع نهايـة الربـع السـابق علـى التوالـي، فيمـا ارتفعـت بشـكل ملحـوظ بنسـبة %138 

و147% مقارنـةً مـع نهايـة الربـع المناظـر مـن العـام 2020 على التوالـي )انظر الجـدول 6-4(.

يوضـح الشـكل 4-7 صفـة المتعامليـن فـي البورصـة تبعـاً لحصصهـم النسـبية مـن القيمـة السـوقية للتعامـالت نهايـة الربـع الرابع من 
العـام 2021. ويتّضـح أن حصـة الشـركات بلغـت 43%، فـي حيـن بلغـت حصـة األفـراد حوالـي %26.

بلـغ إجمالـي عـدد المسـاهمين فـي الشـركات المدرجة في بورصة فلسـطين 63,305 مسـاهمين نهاية الربع الرابع مـن العام 2021، 
حوالـي 83% منهـم فـي الضفـة الغربيـة، و17% فـي قطـاع غـزة. كمـا يالحـظ أن مشـاركة الذكـور أعلـى مـن اإلنـاث فـي قطـاع 

األوراق الماليـة فـي كل مـن الضفـة الغربيـة وقطـاع غزة.

مصدر األرقام في هذا القسم: هيئة سوق رأس المال الفلسطينية 2022.  72
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جدول 4-6: بعض المؤشرات على نشاط التداول في بورصة فلسطين

البيان
الربع الرابع 

2020
الربع الثالث 

2021
الربع الرابع 

2021

24.669.958.6عدد األسهم المتداولة )مليون سهم(

55.4143.0136.7قيمة األسهم المتداولة )مليون دوالر(

3,446.94,229.74,407.1القيمة السوقية )مليون دوالر(

5,59711,0388,377عدد الصفقات

646163عدد جلسات التداول

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

%22.2%23.5%24.4

* تم استخدام الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية للعامين 2020 و2021، ألن القيمة السوقية لأسهم المتداولة هي باألسعار الجارية.

شكل 4-7: توزيع القيمة السوقية ألسهم البورصة وفقاً لصفة المتعامل كما
 هي في نهاية الربع الرابع 2021 )مليون دوالر(

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

4-2-2 قطاع التأجير التمويلي

تعمـل فـي فلسـطين 9 شـركات تأجيـر تمويلـي مرخصـة مـن قبل هيئة سـوق رأس المال نهايـة الربع الرابـع من العـام 2021. وبلغت قيمة 
إجمالـي اسـتثمار العقـود المسـجلة لـدى الهيئـة حوالـي 29 مليـون دوالر بواقـع 504 عقود مـع نهاية الربـع الرابع من العـام 2021، وهذا 
يمثـل ارتفاعـاً بنسـبة 8% فـي قيمـة العقـود وانخفاضـاً بما نسـبته 1% في عددها، وذلك مقارنةً مع الربع السـابق من العـام ذاته. وبالمقارنة 

مـع الربـع المناظـر مـن العـام 2020، يالحـظ ارتفاع قيمة وعـدد العقود بنسـبة 16% و37% على التوالي )انظـر الجدول 7-4(.

جدول 4-7: إجمالي قيمة وعدد عقود التأجير التمويلي

الربع، العام
قيمة عقود التأجير التمويلي 

)مليون دوالر(
عدد عقود التأجير التمويلي

24.5369الربع الرابع، 2020

26.4511الربع الثالث، 2021

28.5504الربع الرابع، 2021
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مـع نهايـة الربـع الرابـع مـن العـام 2021، مـا زال هناك تركز عاٍل في عـدد عقود التأجير التمويلي في مدينة رام هللا بنسـبة %37، 
تليهـا مدينتـا نابلـس والخليـل بنسـبة 15% و13% علـى التوالـي. مـن جهة أخرى، ما زالت المركبات تسـتحوذ علـى الحصة األكبر 
)71%( مـن محفظـة التأجيـر التمويلـي كمـا فـي نهايـة الربـع الرابـع مـن العـام 2021، ويعـود السـبب في ذلك إلى سـهولة تسـجيل 
ملكيـة المركبـات فـي دوائـر السـير، وتدنـي مخاطرهـا مـن حيـث وجـود سـوق ثانويـة وإعـادة حيازتهـا، أمـا الشـاحنات والمركبـات 
الثقيلـة والمركبـات لأغـراض التجاريـة، فاسـتحوذت علـى نسـبة 27%، وفيمـا يخـص المـال المنقـول )المعـدات وخطـوط اإلنتـاج 

وغيرهـا، بمـا ال يشـمل المركبـات( فبلغت نسـبتها %2.

4-2-3 قطاع التأمين

بلـغ عـدد شـركات التأميـن المرخصـة مـن قبـل الهيئـة عشـر شـركات نهايـة الربـع الرابـع مـن العـام 2021. وبلـغ إجمالـي المحفظـة 
التأمينيـة )أقسـاط التأميـن المكتتبـة( نهايـة الربـع الرابـع مـن العـام 2021 حوالـي 82.0 مليـون دوالر، وهـذا يمثـل انخفاضـاً بنسـبة 
3% عمـا كان عليـه نهايـة الربـع الثالـث مـن العـام 2021، ويأتـي ذلـك في سـياق التذبـذب الطبيعي إلجمالي أقسـاط التأميـن المكتتبة 
مـا بيـن األربـاع، فيمـا شـهد صافـي التعويضـات المتكبـدة للقطـاع والبالغة حوالـي 53.1 مليـون دوالر ارتفاعاً قـدره 2% مقارنةً مع 
نهايـة الربـع الثالـث مـن العـام نفسـه. مـن جهة أخرى، بلغت إجمالي اسـتثمارات شـركات التأمين حوالي 252 مليـون دوالر، بارتفاع 
بنسـبة 11% مقارنـةً بالربـع السـابق مـن العـام نفسـه )انظر الجدول 4-8(. وتجدر اإلشـارة إلـى أن البيانات الماليـة المتعلقة بالربعين 

الثالـث والرابـع مـن العـام 2021 ال تشـمل بيانـات شـركة المجموعة األهليـة للتأمين.73

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

البيان
الربع 
الرابع 
2020

الربع 
الثالث 
*2021

الربع 
الرابع 
*2021

72.084.682.0إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

67.372.073.8صافي األقساط المكتسبة

266.3227.5252.0إجمالي استثمارات شركات التأمين

37.151.953.1صافي التعويضات المتكبدة في قطاع التأمين

90.1%85.1%93.3%صافي األقساط المكتسبة/إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

72.0%72.1%55.2%صافي التعويضات المتكبدة/صافي األقساط المكتسبة
* اإلحصائيات ال تشمل البيانات المالية المتعلقة بشركة المجموعة األهلية للتأمين.

تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه لــم يتــم إجــراء مقارنــة ربعيــة بخصــوص المؤشــرات الماليــة لقطــاع التأميــن مــع الربــع المناظــر، وذلــك لعــدم تجانــس البيانــات، حيــث إن البيانــات المتعلقــة   73
بالربعيــن الثالــث والرابــع مــن العــام 2021 ال تشــمل البيانــات الماليــة المتعلقــة بشــركة المجموعــة األهليــة للتأميــن.
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 مفاهيم وتعاريف اقتصادية

نظرية النقود )2(: من كينز إلى فريدمان إلى نظرية النقد الحديثة 
)Theory of Money)2(: From Keynes to Friedman to the 

Modern Monetary Theory(

تناولنـا فـي بـاب »مفاهيـم وتعاريـف اقتصاديـة« فـي العـدد الماضـي الجزء األول مـن نظرية النقود، وسـنتابع هذا في العـدد الحالي. 
بدأنـا فـي العـدد الماضـي باسـتعراض التطور التاريخـي للنظريات الخاصة بالنقود، منـذ منتصف القرن الماضـي. وبينا كيف تمكنت 
نظريـة ملتـون فريدمـان »النقديـة« )Monetarism(، فـي سـبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، من إقناع شـريحة كبيـرة في الدوائر 
األكاديميـة والبنـوك المركزيـة الكبـرى والمؤسسـات الدوليـة النافـذة علـى تبنيها كبديـل للنظرية الكينزيـة عن النقود. سـنركز في هذا 
العـدد علـى ظاهـرة انهيـار أطروحـات تلـك النظريـة على المسـتويين النظـري والعملـي، وعلى صعـود »النظرية النقديـة الحديثة«، 

التـي هـي كينزيـة في جوهرها مـع بعض الجنـوح والمغاالة.

انهـارت األسـس النظريـة ألطروحـات فريدمـان »النقديـة« بشـكل غريـب قـل حدوثـه فـي تاريـخ الفكـر االقتصـادي. وابتـدأت القصـة 
فـي العـام عندمـا نشـر األسـتاذ روبـرت لوكـس )1937-1972(، وهـو تلميـذ لفريدمـان ومـن المؤمنيـن بنظريتـه النقديـة، مقـاالً عـن 
»التوقعـات العقالنيـة« )Rational Expectations(.74 طـرح لوكـس فـي ذلـك المقـال نموذجـاً للكيفيـة التي يشـكل فيها األفـراد توقعاتهم 
بالنسـبة لمسـتقبل عـدد مـن المتغيـرات االقتصاديـة، مثـل معـدل البطالـة، ونسـبة التضخـم، ومعدل نمـو الناتـج المحلي اإلجمالي، وسـعر 
الفائـدة... إلـخ. اعتمـد لوكـس فـي نموذجـه علـى فرضيـة تقـول إن كل فـرد عقالنـي يبنـي توقعاتـه علـى أسـاس كل المعلومـات المتاحـة 
فـي وقـت صياغـة التوقـع، وبالتالـي فـإن الفـرد العقالنـي ال يرتكـب خطـأً فـي توقعاتـه أكثـر مـن مـرة، أي ال يكـرر أخطـاءه مـراراً.75 
ولقـد تـم الترحيـب بذلـك المقـال مـن قبـل أتبـاع فريدمـان علـى أسـاس أنـه يسـهم فـي إعـادة بنـاء نظريـة فريدمـان علـى أسـس صلبـة 
 تخـص التصـرف العقالنـي لأفـراد. وتـم اعتبـار ذلـك المقـال فـي الدوائـر األكاديمية علـى أنه »النسـخة المسـتجدة من النظريـة النقدية«

 )Monetarism –Mark 2(.76 مـا حـدث بعـد ذلـك أن لوكـس أقـدم علـى بنـاء نمـوذج كامـل لالقتصـاد الكلـي، يأخـذ األفـراد فيـه قراراتهـم 
االقتصاديـة علـى أسـاس توقعاتهـم العقالنيـة. وجـاء النمـوذج بنتائـج مغايـره كليـاً لنتائج نمـوذج » النقديـة« لفريدمان. إذ تبيـن أنه عندما 
يقـوم البنـك المركـزي بزيـادة الكتلـة النقديـة، فـإن تأثير ذلك على النشـاط االقتصـادي يكون فوريـاً، وال يحتاج لفترة زمنيـة غير معروفة 
كمـا يدعـي فريدمـان. األهـم مـن ذلـك أن تأثيـر تلـك الزيـادة يعتمد عمـا إذا كان التغيير قد تم اإلعـالن عنه من قبل البنك المركزي بشـكل 
مسـبق، أم أنـه تـم بشـكل مفاجـئ بـدون إعـالن. ففـي حالـة اإلعـالن المسـبق، ال توثـر السياسـة النقديـة إال على مسـتوى األسـعار، وليس 
لهـا أي تأثيـر علـى المتغيـرات الحقيقيـة )البطالة، واالسـتهالك، واالسـتثمار، والدخل(. أما في حالة السياسـة النقديـة المفاجئة، فإنها تؤثر 
علـى المتغيـرات الحقيقيـة.  هـذه النتيجـة معاكسـة تمامـاً لموقـف فريدمـان الذي تحدثنـا عنه في العدد الماضـي. بالتالي، عندمـا يتبع البنك 
المركـزي نصيحـة فريدمـان، ويعلـن أنـه سـيعمل على زيادة الكتلة النقدية سـنوياً بمقدار يتناسـب مـع معدل نمو الناتـج المحلي اإلجمالي، 

فلـن يكـون لذلـك الفعـل المعلـن عنه مسـبقاً أي تأثير حقيقـي )باألسـعار الحقيقية( على النشـاط االقتصادي.

أمـا علـى المسـتوى العملـي، فلقـد أثبتـت األحداث منـذ مطلع ثمانينيات القـرن الماضي خطأ مفهـوم فريدمان عن قـدرة البنك المركزي 
علـى السـيطرة علـى الكتلـة النقديـة. فبعـد التطـورات التقنيـة الكبيـرة التـي حدثـت فـي األسـواق الماليـة، والتـي انهـار بسـببها الحاجز 
الـذي كان موجـوداً بيـن الحسـابات الجاريـة وحسـابات االدخـار، لـم يعـد حتـى لمفهـوم الكتلـة النقديـة )Money Supply( معنى محدد. 
ونتيجـة لذلـك، لـم يعـد هنـاك أيـة عالقـة ترابـط بيـن مـا كان يعتبر على أنـه الكتلـة النقدية وبيـن الناتج المحلـي اإلجمالي اإلسـمي التي 
كانـت موجـودة فـي الخمسـينيات والسـتينيات، والتـي كان فريدمـان يستشـهد بهـا لدعـم نظريتـه.77 فاليـوم ال ينظـر إلـى الكتلـة النقديـة 
كمتغيـر خارجـي تحـت السـيطرة الكاملـة للبنـك المركـزي، ولكن كمتغيـر داخلي ليـس للبنك المركزي قدرة للسـيطرة الكاملـة عليه.78

وهكـذا، فعندمـا حصـل الركـود االقتصـادي فـي مطلـع التسـعينيات في معظـم البلدان الغنية، ثـم األزمة الماليـة الكبرى في العـام 2008 وما تبعها 
مـن ركـود اقتصـادي كبيـر، ثـم الركـود االقتصـادي الذي حصـل كنتيجة لوباء كوفيـد-19، فإن كل السياسـات التـي اتبعتها البلـدان المختلفة كانت 
سياسـات ماليـة متسـقة مـع الفكـر الكينـزي. ولـم تعمـد أي دولة إلى معالجـة الركود عن طريق السياسـة النقدية باألسـلوب الذي اقترحـه فريدمان.
74 Robert Lucas )1972( Expectations and the Neutrality of Money. Journal Of Economic Theory. 4)2(103-124.

تقوم نظرية فريدمان على أساس »التوقعات التكيفية« )Adaptive Expectations( التي يمكن للفرد فيها أن يرتكب الخطأ نفسه بشكل مستمر.  75
76 James Tobin )1981( The Monetarist Counter-Revolution Today- An Appraisal. Economic Journal March 29-42.

وهي العملة الموجودة في االقتصاد مع الحسابات الجارية في البنوك، وأحيانًا يضاف إلى ذلك بعض الحسابات األخرى.  77
الواقع أن النظرية الكينزية لم تعتبر الكتلة النقدية متغيرًا خارجيًا بشكل كامل.  78
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نظرية النقد الحديثة

وعـد بعـض أعضـاء الكونغـرس، مـن الجنـاح التقدمـي للحـزب الديمقراطـي فـي الواليـات المتحـدة، أثنـاء الحملـة االنتخابيـة للعـام 
2016، باتبـاع سياسـة تقضـي بزيـادة اإلنفـاق الحكومـي علـى خدمـات الصحة والتعليم بشـكل كبيـر وغير معهود. وقـد دعموا وجهة 
نظرهـم هـذه باالستشـهاد بنظريـة غيـر معروفـة وتخـص المفكـر االقتصادي وارن موسـيلر،79 وهو شـخصية مغمورة على المسـتوى 
األكاديمـي، وذات سـمعة جدليـة. لكـن تسـليط أضـواء الصحافـة واإلعـالم عليهـا جـذب إليـه االهتمـام األكاديمي، فنشـرت حـول آرائه 

مقـاالت وكتـب وأصبحـت أفـكاره تعرف باسـم »النظريـة النقديـة الحديثة«.

تعتمد النظرية النقدية الحديثة على مقولتين رئيستين:80

الدولـة التـي لهـا عملـة وطنيـة غيـر مدعومـة بالذهـب أو الفضـة، وغيـر مرتبطـة بعملـة دولـة أخـرى )أي التـي لديهـا عملـة 	 
تسـمى باإلنكليزيـة Fiat money( تسـتطيع أن تمـول إنفاقهـا بالنقـد الوطنـي دون حـدود، أي ليـس هنـاك قيـود علـى التوسـع 

.)No Budget Constraints( الممكـن فـي موازناتهـا
يتمثـل الهـدف الرئيسـي لفـرض الضرائـب فـي مثـل هـذه الدولة فـي السـيطرة علـى الطلـب الكلـي )Aggregate Demand( وليس 	 

تمويـل اإلنفـاق الحكومي.

بنـاًء علـى هاتيـن المقولتيـن، حاجـج موسـلير أن بإمـكان مثـل هـذه الدولـة تمويـل إنفاقهـا الحكومـي، الزائـد عـن مواردهـا المحصلـة 
مـن الضرائـب، دون أن تلجـأ إلـى فـرض ضرائـب جديـدة، أو االقتـراض عبر إصدار سـندات حكوميـة تبيعها للقطـاع الخاص، لكن 
عـن طريـق إصـدار سـندات حكوميـة تبيعهـا للبنـك المركـزي دون أن تدفع فوائـد عليها، ودون أي وعد باسـتردادها، وهـذا يعني من 

الناحيـة العمليـة التمويـل عـن طريق »طباعـة النقود«.

ليـس فـي هـذه النظريـة أيـة طروحـات جديـدة في واقع األمـر، فتمويل اإلنفـاق الحكومي عن طريـق طباعة النقود معروف ومسـتعمل 
منـذ أن أصبـح هنـاك نقـد غيـر مدعـوم بالفضـة أو الذهـب. لكـن مـا يمنـع الحكومـات مـن اتبـاع ذلـك األسـلوب هو أنـه يقود عـادة إلى 
التضخـم. علـى أن النظريـة النقديـة الحديثـة ال تهتـم بمشـكلة التضخـم علـى أسـاس أن الحكومـة تسـتطيع دومـاً أن توقـف إنفاقهـا، أو 
تفـرض ضرائـب جديـدة عندمـا يتجـه االقتصـاد نحـو التضخم. يستشـهد أتباع النظرية بما حصـل في أعقاب الركـود االقتصادي أعقب 
أزمـة 2008-2009. إذ علـى الرغـم مـن زيـادة اإلنفـاق الحكومـي بكميـات عالية جـداً وغير معهـودة، فإنه لم يجلـب التضخم، بل على 

العكـس ظـل النشـاط االقتصـادي لسـنوات أقـل مـن المسـتوى الـذي كان يمكـن أن يصل إليه فـي حالة التوظيـف الكامل.

ال شـك أن مـا تدعـو إليـة النظريـة مـن تبـّنٍ ألسـلوب تمويـل اإلنفـاق الحكومـي عـن طريق طباعـة النقود فيه شـيء مـن الصحة، على 
أسـاس أنـه فـي بعـض األحـوال يكـون ذلـك األسـلوب هـو أنجع أسـلوب للتغلـب على أوضـاع اقتصاديـة صعبة. لكـن القول باسـتعمال 
ذلـك األسـلوب فـي أوضـاع معينـة ولمـدة معينـة شـيء، واالدعـاء بأنه ال يوجد علـى ميزانية الدولـة أي قيد ألنها تسـتطيع دوماً طباعة 
النقـود هـو شـيء آخـر كليـاً. إن مقولـة »عـدم وجـود قيـد على ميزانيـة الدولة« هي مقولـة خاطئة بالتأكيـد، إلنها تناقـض جوهر الفكر 
االقتصـادي المبنـي علـى أسـاس أننـا نعيـش فـي عالم مـوارده محدودة، وأن اسـتعمال أي مورد لـه تكلفة اقتصادية، بمعنـى عدم القدرة 
علـى اسـتعماله فـي مجـال آخـر. فـي هذا السـياق، فعندما يبلـغ اإلنفاق الحكومي مسـتوى توظيف عاليـاً للموارد المحـدودة في المجتمع 

)تشـغيل عـاٍل لـرأس المـال البشـري والمـادي(، فـإن أية زيـادة في اإلنفـاق تقود إلى رفع مسـتوى األسـعار والتضخم.

هكـذا يتضـح لنـا أن مـا هـو صحيـح فـي »النظريـة النقدية الحديثـة« موجود في النظريـة الكينزية أصـالً، وما هو خاطئ فـي النظرية 
هـو المغـاالة فـي النظريـة الكينزيـة. ربمـا أن هـذه المغـاالة كانـت نتيجة طبيعيـة للمغاالة التـي حدثت فـي السـبعينيات والثمانينيات من 
القـرن الماضـي ضـد النظريـة الكينزيـة علـى أيـدي أتبـاع نظريـة النقديـة لملتـون فريدمـان. ففـي نلـك األثنـاء، طالـب أتبـاع فريدمـان 
بسـن قوانيـن تمنـع كليـاً تمويـل اإلنفـاق الحكومـي عـن طريق االقتـراض، أي إن تكـون ميزانية الحكومـة مقيدة بحجـم الضرائب فقط.

ــة فــي العــام 2009،  ــة، فهــو سياســي رشــح نفســه لرئاســة الجمهوري ــاألوراق المالي ــه أســتاذ اقتصــاد ومتاجــراً ب ــى كون ــة إل ــرة، فإضاف للســيد موســلير اهتمامــات كثي  79
ثــم انســحب وترشــح لعضويــة مجلــس الشــيوخ عــن واليــة كونتكــت. ثــم ترشــح أكثــر مــن مــرة ليمثــل الجزيــرة العــذراء فــي الكونغــرس األمريكــي، ولكــن بــاءت كل 
محاوالتــه بالفشــل. ومــن ناحيــة أخــرى، فهــو مهتــم بصناعــة الســيارات الرياضيــة الفاخــرة، حتــى أن هنــاك ســيارة تحمــل اســمه. وفــي العــام 2001 تفرعــت اهتماماتــه 

.Middle East Insight ــة ــي دوري ــك ف ــوان:Building a Palestinian Economy ، وذل ــاالً بعن ــى شــملت فلســطين، فنشــر مق حت
للتعرف على مضمون النظرية بشكل مفصل، انظر:  80

Michell, William, L. Randol Wray, and Martin Watts )2019( Macroeconomics. London: Red Globe Press.
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باختصار إذن، ما تعرضنا له في العدد الماضي وفي هذا العدد يؤكد على الحقائق التالية:

النظرية النقدية الحديثة تخص البلدان الصناعية الغنية، وال تمت بصلة لوضع البلدان النامية التي يرتبط نقدها بالدوالر أو اليورو.	 
هناك في كل نظرية عن النقود بعد أيديولوجي يخص دور الدولة في االقتصاد.	 
ما زالت طروحات النظرية الكينزية هي األكثر مالءمة لأوضاع االقتصادية في أكثر البلدان؛ سواء أكانت بلداناً غنية أم فقيرة.	 
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المؤشرات االقتصادية الرئيسية في فلسطين لألعوام 12021-2017

20172018201920202021المؤشر

20202021

الربع 

الرابع

الربع 

األول

الربع 

الثاني

الربع 

الثالث

الربع 

الرابع
السكان )ألف نسمة(

5,243.15,275.0 5,227.2 5,179.9  4,733.44,915.35,039.05,101.25,227.25,148.4فلسطين

3,120.43,128.93,146.0 3,095.2 3,053.23,120.43,078.4 2,856.72,953.93,020.0الضفة الغربية
2,106.82,114.22,129.1 2,084.7 2,048.02,106.72,070.0 1,876.71,961.42,019.0قطاع غزة

سوق العمل )حسب تعريف القوى العاملة الجديد المعتمد من قبل الجهاز المركزي لإلحصاء(2 

1,091.9 1,036.0 1,015.6 994.1 956.01,034.0995.0 948.7956.31,013.00عدد العاملين )ألف شخص(
43.043.844.0 42.9 40.943.441.0 4443.544.3نسبة المشاركة )%(

26.427.324.2 27.8 25.926.423.4 25.726.225.3معّدل البطالة )%(
13.2 14.7 16.9 17.1 15.514.9 18.417.314.615.7الضفة الغربية

44.7 50.2 44.7 47.9 46.943.1 38.343.145.146.6قطاع غزة
الحسابات القومية باألسعار الثابتة )سنة األساس 2015( )مليون دوالر( 3 

3,738.83,736.43,611.03,940.9 14,037.415,027.13,543.1 15,426.915,616.215,829.0الناتج المحلي اإلجمالي
13,420.313,570.114,126.512,367.213,055.83,028.93,178.23,169.83,217.23,490.6اإلنفاق االستهالكي الخاص

3,093.63,318.93,202.33,213.53,569.3916.7823.7910.1937.8897.7اإلنفاق االستهالكي الحكومي
4,166.94,260.34,177.13,328.63,801.6866.4893.7905.0943.51,059.4التكوين الرأسمالي اإلجمالي

2,515.62,578.72,630.52,335.92,775.0693.6619.2673.9682.7799.2الصادرات
7,901.58,256.88,376.17,189.18,381.51,984.71,978.72,003.12,056.82,342.9الواردات )-(

الناتج المحلي للفرد )دوالر(
3,620.53,562.33,656.73,233.63,654.6837.4976.9905.3904.9867.5باألسعار الجارية

3,463.13,417.73,378.32,922.53,045.3731.0791.4755.5759.7738.7باألسعار الثابتة )أسعار 2015(
ميزان المدفوعات )مليون دوالر(

)2,016.7()1,736.4()1,644.6()1,677.1()1,570.7()7,064.7()5,680.0()6,502.0()6,425.7()5,967.4(الميزان التجاري
2,129.02,786.33,030.92,492.33,397.8726.6749.6831.7906.4910.1ميزان الدخل

1,708.51,499.11,691.71,285.02,180.5333.9431.9519.2514.1715.3ميزان التحويالت الجارية
)391.3()315.9()293.8()485.5()510.1()1,486.5()1,902.8()1,779.4()2,140.4()2,129.7(ميزان الحساب الجاري

أسعار الصرف والتضخم 4 

3.63.593.563.4413.2313.3353.2723.2643.2343.158سعر صرف الدوالر مقابل الشيكل
5.085.075.034.8414.5524.6924.6154.5934.5484.454سعر صرف الدينار مقابل الشيكل

1.140.070.36)0.26(1.241.21)0.73(1.58)0.19(0.21معّدل التضخم )%(

المالية العامة )على األساس النقدي، مليون دوالر(
3,651.53,462.93,290.63,526.24,224.71,789.11,026.31,047.51,099.71,051.2صافي اإليرادات المحلية )بما فيها المقاصة(

3,794.83,660.03,660.13,954.94,035.11,972.8665.91,159.01,090.91,109.4النفقات الجارية

257.9276.9200.0168.8168.175.321.732.639.973.8النفقات التطويرية

)131.9()31.1()144.1()328.7()258.9(21.5)597.5()569.5()474.0()401.3(فائض/عجز الموازنة الكلي )قبل المنح(

720.4664.8492.1464.1321.485.011.064.635.4210.7إجمالي المنح والمساعدات

4.378.8)79.6()317.8()173.9(342.9 )133.4()77.3(319.1190.9فائض/عجز الموازنة الكلي )بعد المنح(

2,543.22,369.52,795.13,649.43,848.13,649.23,545.53,702.43,793.93,848.1الدين العام الحكومي

القطاع المصرفي )مليون دوالر(

15,850.216,125.017,825.519,886.221,673.019,886.220,059.920,624.421,321.621,673.0موجودات/مطلوبات المصارف

1,892.71,912.01,985.21,967.42,107.51,967.42,016.71,994.02,062.62,107.5حقوق الملكية

11,982.512,227.313,384.715,138.316,518.115,138.315,182.415,726.516,224.616,518.1ودائع الجمهور

8,026.08,432.39,039.110,078.710,747.210,078.710,150.610,350.710,473.710,747.2التسهيالت االئتمانية
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

بيانات األرباع للعامين 2020-2021 هي بيانات أولية عرضة للتنقيح والتعديل.  1
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   2

وقادرين على العمل. تبعاً لهذا، تم استثناء المحبطين من البحث عن عمل )الذين لم يسعوا إلى العمل خالل فترة اإلسناد( من حساب البطالة. نسجل، هنا، أرقام سوق العمل الفلسطيني حسب التعريف الجديد.
قام الجهاز المركزي لإلحصاء بإجراء تنقيح على بيانات الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة لأعوام 2004-2018. لذا، سيوجد اختالف في أرقام السنوات واألرباع السابقة على ضوء تنقيح البيانات  3

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




