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 أحدث التطورات 
 

شهد االقتصاد الفلسطيني قدراً ضئيالً من النمو الحقيقي خالل 

نظراً للتتتدرتور التحتاد  تيتالو تتي التوقت  الت    8102عام 

استمر تيه اقتصاد الضفة الير ية تي النموو وإن كان  توتتيترل 

أ طأ. وتكشف الحسا ا  الوطنية األختيترل لتلتر تل األول متن 

عن حتدو  تتفتافو تتمت تل تتي نتمتو االقتتتصتاد  8102عام 

% مقتارنتة  تالتفتتترل  اتتهتا متن التفتام 8.2الفلسطيني  مقدار 

 % تي قطاع غال.8% تي الضفة الير ية و2.8الماضي: 

ويفاى الس ب تي ر ا النمو إلى حد ك ير إلى تأ ير األساسو  

ضفيفاً  شكتل ختا .  8102حي  كان الر ل األول من عام 

و 8102وك لكو تقد  دأ  أامة المالية الفامة تي مارس/آ ار 

وله ا تلم ينفكس أ ررا  فد تي  يانا  إجمالي الناتج التمتحتلتي 

 للر ل األول.

% تتيتمتا  تيتن يتنتايتر/0.2وااد  األسفار  وجه عام  نس ة  

مقارنة  التفتتترل  اتتهتا متن  8102كانون ال اني ويوليو/تموا 

الفام المتاضتي. وكتانت  التايتادل متدتتوعتة  صتورل أستاستيتة 

 االرتفاع تي الضفةو التتتي ارتتفتفت  تتيتهتا األستفتار  تنتست تة 

% تي غال. وكان القدر األعتظتم متن 1.0% تي مقا ل 0.1

االرتفاع تي الضفة راجفاً إلى ايادل أسفار التمتواد التيت ائتيتة 

والمشرو ا و والتي تم ل الجاء األك ر من ستلتة االستتتهتالك 

 الفلسطينية.

وكان  الحكومة اإلسترائتيتلتيتة قتد شترعت  تتي متارس/آ ار  

و تي خصتم 8102و تي أعقاب إصدار قانون تي عام 8102

مليون دوالر أمريكي شهرياً من اإليترادا   08ما يقرب من 

الضري ية التي تحصلها  النتيتا تة عتن الستلتطتة التفتلتستطتيتنتيتة 

)إيرادا  المقاصة(. وتأتي ر ه الخصومو  تحتستب التحتكتومتة 

ً عتن التمت تالته التتتي تتدتتفتهتا الستلتطتة  اإلسرائتيتلتيتةو عتوضتا

الفلسطينية للسجناء الفلسطيتنتيتيتن تتي الستجتون اإلسترائتيتلتيتة 

وألسر المتوتين نتيجة ألعمال الفنف. وتي المقا تلو رتضت  

السلطة الفلسطينية ق ول ر ه التحويال   رمتها. ولتمتا كتانت  

% من إجمالي إيترادا  الستلتطتة 50إيرادا  المقاصة تشكل 

% من إجمالي النتاتتج التمتحتلتيو تتقتد أد  00الفلسطينيةو و 

خسارتها إلى نق  حاد تي السيولتة. وتتلت تيتة لتالحتتتيتاجتا و 

تراكم  على السلطة الفلسطينتيتة متتتأخترا  كت تيترل لصتالت  

الفاملين لديهاو والمورديتن متن التقتطتاع التختا و ووحتدا  

الحكم المحليو وصندوق المفاشا  التقاعدية الحكوميةو  لي  

. كتمتا 8102مليون دوالر تي النصف األول من عتام  525

لجأ  السلطة الفلسطينية إلى االقتراض اإلضاتي من القتطتاع 

متلتيتار  0.5المصرتي المحليو مما رتل رصيد ديونتهتا إلتى 

 .8102دوالرو حتى يونيو/حايران 

وت رب التقديرا  إلى أن الفجا تي التمتفتامتال  التختارجتيتة  

الجارية ) ما تي  لك التحتويتال  الترستمتيتة( قتد ارتتفتل عتام 

% من إجمالي الناتج المحلي  س تب ايتادل 00.2إلى  8102

الواردا  وانخفاض التحويال  الواردل. وال تاال الصادرا  

مقيدل  فرض القيود المستمرل على التجارل وظل  راكدل عتنتد 

% من إجمالي الناتج التمتحتلتيو  تيتنتمتا 81% إلى 02حوالي 

نقاط متئتويتة متن إجتمتالتي التنتاتتج  2ااد  الواردا   مقدار 

%. 51ووصتلت  إلتى متا يتقترب متن  8102المحلي عتام 

وتراجف  التحويال  الجتاريتة كتنتست تة متن إجتمتالتي التنتاتتج 

 المحلي  س ب انخفاض التحويال  الخاصة والرسمية.

وما اال مفدل ال طالة تي األراضي الفتلتستطتيتنتيتة مترتتفتفتاو  

ورتو   –  8102% تي الر ل ال اني متن عتام 85حي  سجل 

ما يفادل تقري اً نفس المستوى )الُمفّدل( ال   كان عتلتيته تتي 

% تي الر تل 00. وتي الضفةو  له مفدل ال طالة 8102عام 

أ  أقتل  تنتقتطتتتيتن متئتويتتتيتن عتن   –  8102ال اني من عام 

و ويرجل  لك تي الجانب األك ر منه 8102المتوسط تي عام 

إلى ايادل عدد الوظائف التي تم ختلتقتهتا تتي متجتال التتتجتارل 

الداخلية والفنادق والمطاعتم. وقتا تل االنتختفتاض تتي الضتفتة 

ارتفاع تي القطاع حي  ارتفل المفدل  تنتست تة عتالتيتة لتلتيتايتة 

 .8102% تي الر ل ال اني من عام 52 لي  

% من الفلسطينيين تح  خط الفقتر الت   82ويفيش حوالي  

دوالر أمتتريتتكتتي لتتلتتفتترد تتتي التتيتتوم تتتي الستتنتتة  0.0 تتلتته 

عتتلتتى أستتاس تتتفتتادل التتقتتول الشتترائتتيتتة عتتام  8101/8105

نقطة مئوية مقتارنتة  تمتا كتان  8.2و أ  أعلى  مقدار 8100

. وااداد  التفتجتول  تيتن الضتفتة 8100عليه التوضتل عتام 

% 25حتيت  كتان  8101/8105والقطاع ايادل ك يرل تي 

دوالر أمريكي  0.0من السكان يفيشون دون خط الفقر ال اله 

% تي الضفة. وظل  مستويا  التمتفتيتشتة 2تي غال و مقا ل 

النقدية تي كلتا المنطقتين رشة. تفي الضفتة التيتر تيتةو يتتتأ تر 

وضل الفقر حتى  الصدما  الصتيتيترل تتي نتفتقتا  األسترلو 

 ينما تتأ ر رتارة السكان تي غال تأ راً ك يراً  أ  تيتيتيتر تتي 

  تدتقا  المساعدا  االجتماعية.   

 

 

 

 

 

 األراضي

 الفلسطينية 
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 المحلي الحقيقي

دوالر للفرد تي اليوم  0.0/ مفدل الفقر عند خط الفقر األراضي الفلسطينية  2الشكل 

 8100على أساس تفادل القول الشرائية تي 

 المصادر: الجهاا المركا  لإلحصاء الفلسطيني وتقديرا  خ راء ال نك الدولي المصادر: الجهاا المركا  لإلحصاء الفلسطيني.

على الرغم من عالما  التفاتي التي  د  تي أوائل 
و تمن المتوقل أن ينحدر االقتصاد 9102عام 

من  9191الفلسطيني إلى النمو السل ي  داية من عام 
جراء األامة المستمرل حول تحويل الضرائب 

الفلسطينية التي تحّصلها إسرائيلو  اإلضاتة إلى القيود 
التي تفانيها التناتسية االقتصادية من  أمد طويل. 

وشهد  الظروف المفيشية تدرورًاو حي  يفاني ر ل 
% من الفلسطينيين 92قول الفمل من ال طالةو ويفيش 

دوالر أمريكي تي اليوم على أساس  5.5 أقل من 
. وسيؤد  المايد من 9100تفادل القول الشرائية تي 

االنخفاض تي المفونا  وايادل احتمالية نشوب صراع 
 إلى مخاطر  ا  آ ار سل ية ك يرل على النمو. 
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 اآلفاق المستقبلية 
 

قام  إسرائيل مرل واحدل تقتط  تتتحتويتل إيترادا  التمتقتاصتة 

متتلتتيتتون دوالر( تتتي أغستتطتتس/آب  01  لضتترائتتب التتوقتتود )

. ومن المتوقل أن يؤد  ر ا إلى تمكتيتن الستلتطتة متن 8102

و متل ختفتض اإلنتفتاق. 8102الخروج من األامة خالل عام 

وتشير مؤشرا  اقتصادية عدل إلى أن خفض اإلنفاق الفام لتم 

يسفر عن تفديل ك ير  اتجاه االنخفاض تي أنماط االستتتهتالك 

و حي  تفت ر األامتة 8102واالست مار حتى اآلن خالل عام 

مشكلة تي السيولة وليس تي المالءل المالية. ونتتتيتجتة لت لتكو 

% تتي 0.8يتوقل أن ي له نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 

. ولكن يظل رناك قدر ك ير من انفتدام التيتقتيتن  شتأن 8102

التوصل إلى حل شامل ألامة إيرادا  التمتقتاصتة. وتتي ظتل 

السيناريو األساسيو ال   يفترض استمرار نظام القيود التتتي 

تفرضها إسرائيلو واستمرار االنقستام التداختلتي  تيتن الضتفتة 

والقطاعو تمن المتوقل أن ينالق االقتصتاد التفتلتستطتيتنتي إلتى 

و حتتتى تتي 8180 و 8181منطقة النمو السل ي تي عامي 

حالة تحويل إيرادا  المقاصة لتمترل واحتدل أخترى. ويترجتل 

 لك تي المقام األول إلى ارتفاع مستوى انفدام التيتقتيتن  شتأن 

التوصل إلى حلو األمر ال   سيؤد  تي نهاية المتطتاف إلتى 

إلحاق ضرر  الته  ستلتوك إنتفتاق التقتطتاع التختا . ويشتيتر 

انخفاض مستوى النمو إلى التراجل الك ير تي نصتيتب التفترد 

 من الدخل الحقيقي وايادل الفقر.

و الم لو تتوقف نتائج المالية الفامة المستقت تلتيتة عتلتى أامتة  

إيرادا  المتقتاصتةو والتتتي إن لتم تتحتلو تستتتدختل الستلتطتة 

وري تي ظروف وخيمة تتي التمتالتيتة  8181الفلسطينية عام 

الفامة.  وإ ا ظل مستوى دعم المانحين عتنتد مستتتوى شت تيته 

و تقد تواجه السلطة تجول تمويلية  فتد 8102 مستواه تي عام 

 المفونةو على أساس االرت اطو تايد على  مليار  دوالر.

وستكون السلطة قد استنفد  مصادررتا التداختلتيتة لتلتتتمتويتل  

 شكل كامل تقري اًو  ما تي متا  لتك االقتتتراض متن الت تنتوك 

المحلية. وقد يؤد  تراكم التمتتتأخترا  التكت تيترل لتلتمتوظتفتيتن 

الفموميين والقطتاع التختا  تتي نتهتايتة األمتر إلتى انتهتيتار 

 الظروف االقتصادية ويتس ب تي قالقل اجتماعية.

وتي ضوء حالة عدم اليقين السائدل على صتفتيتد الستيتاستا   

تإن توقفا  مفدل الفقر غير واردل تتي رت ه التجتولتة آلتتاق 

االقتصاد الكتلتي.  تيتد أنته متل تتراجتل تتدتتقتا  التمتفتونتا و 

واالنخفاض المتوقل تي نصتيتب التفترد متن إجتمتالتي التنتاتتج 

المحليو واالنتختفتاض التمتحتتتمتل تتي التتتمتويتل التمتقتدم متن 

المانحينو تمن المتوقل أن تتتتأ  تر مستتتويتا  رتتارتة الستكتان 

  ودخولهم تأ راً سل ياً. 

 

 المخاطر والتحديات 
 

 مة مخاطر سل ية ك يرل تلقي  ظاللها عتلتى آتتاق األوضتاع. 

تال يئة السياسية يلفها قدر ك ير من انفدام اليتقتيتنو تتي ضتوء 

إجراء انتخا ا  عامة  انية تتي إسترائتيتل تتي غضتون ستتتة 

أشهرو وتشكيل حكومة جديدل تي الجانب الفلسطيني. وتضتال 

عن  لكو ترسل التمت تادرا  التدولتيتة لتلتتتكتامتل االقتتتصتاد  

إشارا  يلفها اليموض وانفدام اليقين. كما تشيتر االتتجتارتا  

مؤخرا إلى انخفاض عام تي حجم المساعدا  اإلنمائيتة التتتي 

سيتلقارا االقتصاد الفلتستطتيتنتي تتي الستنتوا  التقتادمتة. ومتل 

تحجيم نشاط القطاع الخا   س تب التقتيتود التمتفتروضتة متن 

الخارجو تإن مصادر النمو المحتملة ستكون متحتدودل لتلتيتايتة 

تي المستق ل. وعالول على  لتكو إ ا استتتمتر  االشتتت تاكتا  

التي حد   مؤخراً  ين الفلسطينيين والقوا  اإلسرائيتلتيتة تتي 

الضفة الير يةو أو عان  غال من تصاعد الفنفو تلن يتكتون 

 رناك مجال الستيفاب م ل ر ه الصدما . 
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