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م�ؤ�شر �سلطة النقد الفل�سطينية لدورة الأعمال ،كانون الثاين � –2015أيار 2019
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امل�صدر� :سلطة النقد الفل�سطينية

�إجمايل الت�سهيالت االئتمانية وجمموع الودائع يف فل�سطني (‘ 000دوالر)،
الربع الأول  – 2015الربع الرابع 2018
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جمموع الت�سهيالت االئتمانية (الربع الرابع  8,437.9 :)2018مليون دوالر
جمموع الودائع (الربع الرابع  12,227.3 :)2018مليون دوالر امل�صدر� :سلطة النقد الفل�سطينية

الن�شرة االقت�صادية الفل�سطينية يعدها معهد �أبحاث ال�سيا�سات االقت�صادية الفل�سطيني (ما�س) وحتررها بورتالند تر�ست.
ميكنكم �إر�سال تعليقاتكم �أو اقرتاحاتكم �أو �شكاويكم �إلى feedback@portlandtrust.org
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حزيران 2019

التقارير الرئي�سية
�أعلن رئي�س الوزراء الفل�سطيني الدكتور
حممد ا�شتية يف � 20أيار  ،2019عن �إطالق
حكومته خطة الـ  100يوم
�أعلنت �شركة «م�صادر» ،التابعة ل�صندوق
اال�ستثمار الفل�سطيني واملتخ�ص�صة يف قطاع
الطاقة والبنية التحتية ،يف � 23أيار املا�ضي،
�أن �أول حمطة طاقة �شم�سية يف فل�سطني
«حمطة نور �أريحا للطاقة ال�شم�سية» �ستدخل
طور الت�شغيل نهاية حزيران
�أغلق م�ؤ�شر القد�س عند م�ستوى 525.4
نقطة نهاية �أيار  ،2019منخف�ضا بن�سبة
 0.74%مقارنة بنهاية �شهر ني�سان املا�ضي.
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فل�سطني (�أيار  -6.1 :)2019ال�ضفة الغربية (�أيار 3.1 :)2019

م�ؤ�شر �أ�سعار امل�ستهلك (�سنة الأ�سا�س =  ،)2010كانون الثاين � - 2015أيار
2019

الن�شرة االقت�صادية الفل�سطينية
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م�ستجدات الأزمة املالية لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية

حذر رئي�س الوزراء الفل�سطيني د .حممد ا�شتية ،يف  5حزيران املا�ضي ،من مغبة ا�ستمرار الأزمة املالية احلالية والتي قد ت�ؤدي �إلى
1
«انهيار» ال�سلطة الوطنية خالل �أ�شهر قليلة.

فقد متخ�ضت �أزمة �أموال املقا�صة الأخرية وقطع امل�ساعدات الأمريكية عن م�أزق مايل خانق لل�سلطة الوطنية ،مما فاقم من التحديات
االقت�صادية وتبعات الأداء االقت�صادي ال�ضعيف �أ�ص ًال يف ال�سنوات املا�ضية 2.يف ظل هذا الو�ضع ،قامت ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
خالل الأ�شهر الأربعة الفائتة بدفع  %60-50فقط من الرواتب ال�شهرية ملوظفي القطاع العام بحد �أدنى � 2000شيكل (حوايل
 550دوالر) 3.للتعامل مع هذه الأزمة ،ا�ضطرت احلكومة الفل�سطينية ال�ستدانة قرو�ض �إ�ضافية من القطاع امل�صريف املحلي مما
�أدى �إلى مراكمة مت�أخرات القطاع اخلا�ص لعدم قدرتها على ال�سداد.
برغم حتذيرات املجتمع الدويل من الأزمة املالية الو�شيكة لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية خالل ال�سنوات الأخرية ،وحثها ال�سلطة
الوطنية الفل�سطينية على موا�صلة �سيا�ستها التق�شفية للحد من العجز يف موازنتها؛ و�ضرورة رفع ن�سبة امل�ساعدات املالية املقدمة من
الدول املانحة لل�سلطة الفل�سطينية؛ وال�ضغط على احلكومة الإ�سرائيلية للتخفيف من �سيا�ساتها التع�سفية� ،إال �أن ذلك مل مينع تراجع
م�ستويات الدعم املقدم من اجلهات املانحة على مدار ال�سنوات اخلم�س املا�ضية بن�سبة  ،%58ومل يغري ذلك �شيئ ًا يف ال�سيا�سة
4
الإ�سرائيلية.
يف ظل الو�ضع احلايل والذي ال يتيح جماال لإجراء تدابري تق�شفية �إ�ضافية ،وعدم قدرة الدول الأجنبية املانحة على �سد الفجوة
التمويلية الناجمة عن �أزمة �إيرادات املقا�صة ،قامت ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية بالدعوة لتفعيل «�شبكة الأمان املالية العربية»
لفل�سطني ،وهي �آلية �أقرتها جامعة الدول العربية يف اجتماعها يف بغداد يف �آذار  .2012مبوجب هذه الآلية ،تعهدت الدول العربية
الأع�ضاء بدعم ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية مببلغ  100مليون دوالر �شهري ًا للم�ساعدة ولو جزئيا يف تغطية عجز املوازنة الذي نتج
عن تراجع م�ساعدات الدول املانحة وحجز احلكومة الإ�سرائيلية لعائدات �ضرائب املقا�صة 5.برغم هذا ،مل ي�صل ال�سلطة الوطنية
6
الفل�سطينية حتى هذا اليوم �سوى  40مليون دوالر فقط من املبلغ املر�صود.
يف � 6أيار �أعلنت دولة قطر تعهدها بدعم ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية مببلغ  480مليون دوالر 7،خ�ص�ص  300مليون دوالر
منها لدعم قطاعي ال�صحة والتعليم .قرابة  50مليون دوالر فقط من مبلغ الدعم هي منحة و 250مليون دوالر هي مبثابة قر�ض
�ست�سدده ال�سلطة على �أق�ساط بقيمة  21مليون دوالر �شهريا� .أما املبلغ املتبقي بقيمة  180مليون دوالر ف�ستخ�ص�صه ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية لتنفيذ م�شاريع �إن�سانية يف قطاع غزة .الحقا يف � 28أيار ،بادر عدد من كبار رجال الأعمال الفل�سطينيني بتقدمي قرو�ض
8
لل�سلطة الفل�سطينية بقيمة �إجمالية ت�صل قرابة  150مليون دوالر تق�سم على ثالثة �أ�شهر.

درا�سة جديدة ل«ما�س» تدعو لتنفيذ تدخالت �سيا�ساتية للتمويل
امل�ستدام لعجز املوازنة

ن�شر معهد �أبحاث ال�سيا�سات االقت�صادية الفل�سطيني (ما�س) �آذار املا�ضي ،درا�سة �أعدها حديثا بعنوان «هيكل االقت�صاد الكلي
والأ�سواق املالية ومتويل الن�شاط احلكومي :درو�س لفل�سطني» .من خالل حتليلها للت�شوهات االقت�صادية الكلية والقيــود االقت�صادية
التي تواجه ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،تقرتح الدرا�سة جمموعة تدخالت �سيا�ساتية ق�صرية وطويلة الأجل قابلة للتنفيذ ،بهدف

https://www.nytimes.com/2019/06/05/world/middleeast/palestinian-prime-minister-israel.html 1
 2يحتوي العدد ال�سابق من الن�شرة على تفا�صيل حول املو�ضوع.
 /http://palestinecabinet.gov.ps/Website/AR/ViewDetails?ID=43734 3الرواتب اقل من � 2000شيكل مت دفعها بالكامل
http://documents.worldbank.org/curated/en/942481555340123420/pdf/Economic-Monitoring-Report-to-the-Ad-Hoc- 4
Liaison-Committee.pdf
www.middleeastmonitor.com/20190421-arab-league-pledges-100m-per-month-to-palestinian-authority 5
https://uk.reuters.com/article/uk-palestinians-finances/palestinian-finances-near-collapse-as-cuts-deepen- 6
monetary-chief-idUKKCN1TJ2IJ
www.reuters.com/article/us-qatar-palestinians-aid/qatar-pledges-480-million-in-support-of-palestinians-foreign- 7
ministry-idUSKCN1SC26M
www.alquds.com/articles/1561181237061321600 8
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9

م�ساعدة احلكومة الفل�سطينية على توفري متويل �أكرث ا�ستدامة للعجز احلايل يف موازنتها.
ت�أتي هذه الدرا�سة �ضمن برنامج التعاون بني املعهد و�سلطة النقد الفل�سطينية (،)PMA
11
حيث عهد «ما�س» لفريق دويل من الباحثني االقت�صاديني ب�إعداد الدرا�سة حتت �إ�شرافه.

10

وفقا ملا جاء يف الدرا�سة ،من غري املحتمل �أن ت�ستمر ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية يف
االعتماد على الآليات امل�ستخدمة حاليا لتمويل العجز على املدى الطويل ،فاملخزون املحلي
من االحتياطي النقدي الأجنبي يف تراجع م�ستمر ،كما �أن تراكم املت�أخرات وارتفاع م�ستويات
الدين ينذران بخطورة الو�ضع .لذا جتد احلكومة نف�سها �أمام خيارين� :إما �إ�صدار �سندات
دين يف �أ�سواق ر�أ�س املال �أو �إ�صدار عملة فل�سطينية وطنية لتمويل النفقات من خالل �سلطة
12
النقد الفل�سطينية.
يرى الباحثون �أن �إ�صدار �سندات دين قبل �إ�صدار عملة فل�سطينية وطنية ويف غياب بنك
مركزي ميار�س كامل �صالحياته وقادر على ال�سيطرة على �أ�سواق املال� ،سيكون له «�آثار
مدمرة على االقت�صاد الفل�سطيني» ،ملا قد ينتج عن ذلك من تقلبات حادة يف معدل �أ�سعار
الفائدة وزعزعة اال�ستقرار املايل .عادة ،عندما تقوم حكومات الدول ب�إ�صدار �سندات ،تقوم
13
البنوك املركزية ب�ضمان بقاء الدين العام ك�أ�صول �آمنة فهي مبثابة «املقر�ض الأخري».
يف حالة تخلفت احلكومة عن �سداد الديون ،يقوم البنك املركزي ب�شراء �سندات الدين
احلكومية من ال�سوق .فدون وجود بنك مركزي ميار�س كامل �صالحياته وقادر على �أداء هذه
الوظيفة� ،سرتتفع �أ�سعار الفائدة خالل الأزمات االقت�صادية و�ستتناق�ص خالل فرتات الرخاء
االقت�صادي ،مما يزيد من خماطر التخلف عن �سداد الدين العام .ونظر ًا لطبيعة �أ�سواق ر�أ�س
املال غري امل�ستقرة واملتقلبة �أ�ص ًال دون وجود «مقر�ض �أخري» ،ف�إن الباحثني ال ي�شجعون ال�سلطة
الوطنية الفل�سطينية على هذا اخليار� ،أي متويل عجز املوازنة الفل�سطينية من خالل �إ�صدار
�سندات دين حكومية.
ورغم ت�أكيد الدرا�سة على �أن وجود عملة وطنية فل�سطينية يعترب �ضرورة من �ضرورات حتقيق
التنمية االقت�صادية وتطبيق �سيا�سة نقدية م�ستقلة قادرة على �ضبط �أ�سعار ال�صرف وم�ستويات
العجز يف املوازنة احلكومية� ،إال �أنها ت�شدد على �ضرورة قيام ال�سلطة الوطنية ب�إعادة النظر
بخيار �إ�صدار عملة فل�سطينية كهدف ال بد من حتقيقه على املدى البعيد .فالبيئة احلالية غري
مواتية وال توفر املتطلبات امل�ؤ�س�سية واالقت�صادية الالزمة لإ�صدار عملة وطنية ،نتيجة �ضعف
القاعدة الإنتاجية وانعدام ال�سيادة على امل�صادر االقت�صادية والعجز يف امليزان التجاري
واحل�ساب اجلاري .وت�شدد الدرا�سة على �أن حماولة �إ�صدار عملة فل�سطينية وطنية يف املدى
املنظور �سيزعزع من ا�ستقرار التنمية االقت�صادية نتيجة التقلبات احلادة يف �سعر �صرف هذه
العملة ،ناهيك عن الت�ضخم امل�ستورد الناجت عن ارتفاع �أ�سعار الواردات.
كخيار بديل ،يرى الباحثون �أن على ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية تنويع م�صادر متويل موازنتها،
بتو�سيع دائرة �شركائها الدوليني (مثال من خالل توطيد عالقاتها مع دول �آ�سيوية �أخرى).
ولطمئنة اجلهات املانحة حول ا�ستخدامات هذه املنح وعدم هدرها يف �أن�شطة ا�ستهالكية،
يجب ا�ستخدام هذه املنح لتمويل م�شاريع تنموية و�أن�شطة �إنتاجية وم�شاريع البنية التحتية ،يف
�سياق ا�سرتاتيجية تنموية �شاملة .كما يتوجب جتنب و�ضع �أية قيود قانونية حتدد �سقفا للدين
احلكومي ،وبدال من ذلك ال�سماح للحكومة احل�صول على ائتمان �إ�ضايف من �سلطة النقد
الفل�سطينية .برغم �أن ذلك ي�ستدعي التعاون مع بنك �إ�سرائيل لتوفري ت�سهيالت ائتمانية توفر
ل�سلطة النقد الفل�سطينية احتياطي نقدي بعملة ال�شيكل� ،إال �أنه �سيح�سن من املناخ اال�ستثماري
من خالل احلد من الت�ضخم واحلفاظ على ا�ستقرار معدالت الفائدة احلقيقية واحلد من
مزاحمة القطاع اخلا�ص.
كما يناق�ش الباحثون ب�أنه من �ش�أن تنفيذ تدخالت ا�سرتاتيجية با�ستخدام منح ال�شركاء
الدوليني والت�سهيالت االئتمانية من خالل �سلطة النقد الفل�سطينية لتمويل امل�شاريع الإنتاجية
والبنية التحتية حتفيز اال�ستثمارات اخلا�صة يف قطاعات الت�صدير وتقليل تركز اال�ستثمارات
يف الأن�شطة اال�ستهالكية وقطاع العقارات/البناء .برغم احاطة الدرا�سة باملخاطر املرتبطة

www.mas.ps/files/server/2019/Flassbeck%20study-launch%20%20ebg%20nk.pdf 9
www.mas.ps/files/server/2019/Financing%20of%20Government%20 10
ActivityPMACLEAN.pdf
 11هاينز فال�سبك  ،Heiner Flassbeckوباتر ك كزماريك  ، Patrick Kaczmarczykومايكل بيتز .Michael Paetz
 12ال�سلطة الرقابية امل�شرفة على القطاع امل�صريف ،والتي تفرت�ض �أن تكون بنك ًا مركزي ًا فل�سطيني ًا.
“ 13املقر�ض الأخري” هو م�ؤ�س�سة ،عادة البنك املركزي لأي بلد ،يقوم ب�إقرا�ض البنوك �أو امل�ؤ�س�سات الأخرى ذات الأولوية يف فرتات
الأزمات املالية �أو ذات خماطر عالية �أو على و�شك االنهيار.

بارتفاع م�ستويات الدين العام� ،إال �أنها ت�ؤكد يف نف�س الوقت على �أن هذه اال�سرتاتيجية �ضرورية
لإ�صالح االختالالت الكبرية من خالل زيادة ح�صة ال�صادرات وبالتايل تقليل االعتماد على
احتياطي النقد الأجنبي ،وكذلك تقليل االرتهان على املدى الطويل لتحكم اجلانب الإ�سرائيلي
بتحويالت املقا�صة.

احلكومة الفل�سطينية اجلديدة تطلق خطة الـ
 100يوم

�أعلن رئي�س وزراء احلكومة الفل�سطينية الدكتور حممد ا�شتية يف � 20أيار  ، ،2019عن
�إطالق حكومته خطة الـ  100يوم ،والتي تهدف ملواجهة الأزمة املالية احلالية التي متر بها
ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 14.ويف عر�ضه حليثيات اخلطة ،ا�ستعر�ض رئي�س الوزراء �أهداف
اخلطة االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية والتي �سيتم حتقيقها من خالل  135تدخال
15
حكوميا ،بالرتكيز على املحاور الرئي�سية التالية:
1.1االنفكاك االقت�صادي عن �إ�سرائيل :يرتبط ذلك بتقلي�ص اعتماد ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية على ال�سلع واخلدمات امل�ستوردة من �إ�سرائيل من خالل ت�شجيع الإنتاج
املحلي وتطوير التعاون االقت�صادي مع الدول العربية املجاورة .كخطوة �أولى �أوقفت
ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية التحويالت الطبية للم�ست�شفيات الإ�سرائيلية للرعاية
الطبية الثالثية (املتخ�ص�صة) ،وتوفري اخلدمات ال�صحية يف امل�ست�شفيات الفل�سطينية
املحلية والأردنية والعربية وغريها بد ًال عن ذلك .حيث ترتاوح التكلفة ال�شهرية
لتحويالت وزارة ال�صحة الفل�سطينية للم�ست�شفيات الإ�سرائيلية بني  20-5مليون
16
دوالر.
2.2ال�سيا�سة ال�صناعية :تهدف ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية لتعزيز الإنتاج الوطني من
خالل التخطيط االقت�صادي ال�شامل ،بالرتكيز على «التنمية بالعناقيد « ،حيث يتم
جتميع املن�ش�آت وامل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة يف منطقة جغرافية معينة لتعظيم
اال�ستفادة من ا�ستخدام الأرا�ضي للأغرا�ض املختلفة وزيادة الإنتاجية .وقد �أقرت
احلكومة �إن�شاء تكتالت عنقودية يف ال�ضفة الغربية كالتايل :تكتل عنقودي زراعي
ي�ضم املحافظات ال�شمالية (جنني ،وطوبا�س ،وطولكرم ،وقلقيلية)؛ تكتل عنقودي يف
حمافظتي نابل�س واخلليل ،و تكتل عنقودي �سياحي يف بيت حلم والقد�س.
3.3دعم البنية التحتية لقطاع الطاقة :تدر�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية �سبل �إعادة
هيكلة قطاع الطاقة والكهرباء بهدف تقلي�ص م�شرتياتها من �إ�سرائيل وبالتايل تقليل
حجم الديون وااللتزامات املالية على كاهل �شركات الكهرباء .كما تدر�س احلكومة
�إمكانية �شراء الكهرباء من الأردن ،مبا يخدم قرارها ال�سابق باالنفكاك اقت�صاديا عن
�إ�سرائيل .اتخذت احلكومة قرار ًا بتخ�صي�ص مبلغ  50مليون دوالر ملعاجلة م�شكلة قطاع
الكهرباء احلالية ،مما يتيح توفري الطاقة الكهربائية ،ال �سيما خالل فرتة ال�صيف التي
يرتفع فيها الطلب على الكهرباء .و�أخري ًا ،قررت احلكومة دعم تعرفة الكهرباء بقيمة
 50مليون �شيكل �سنوي ًا ،منعا الرتفاع �أ�سعار الكهرباء على املواطنني ،وذلك من خالل
اقرتا�ض املبلغ من البنوك الفل�سطينية   .
 4.4التمكني االقت�صادي� :أقرت احلكومة الفل�سطينية جمموعة تدخالت تهدف خللق
بيئة حمفزة لال�ستثمار �ضمن ا�سرتاتيجية �شمولية للتمكني االقت�صادي .من بني
هذه �إن�شاء بنك اال�ستثمار للتنمية وت�شجيع امل�شاريع الريادية .كما ت�سعى احلكومة
الفل�سطينية لال�ضطالع ب�إدارة برنامج التمكني االقت�صادي الذي كان يدار يف ال�سابق
من قبل برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ( .)UNDPو�ستخ�ص�ص احلكومة
الفل�سطينية موارد الربنامج والبالغة  27مليون دوالر �سنويا لربامج التمكني
االقت�صادي التي تديرها وزارة التنمية االجتماعية .كذلك هناك خمطط للعمل على
حوكمة �صناديق وبرامج التمكني االقت�صادي يف اطار موحد بهدف احلد من �شرذمة
توظيف الأموال اال�ستثمارية املتوفرة ولتقوية التناغم مع م�ؤ�س�سات املجتمع املدين.

http://palestinecabinet.gov.ps/Website/AR/ViewDetails?ID=43725 14
www.youtube.com/watch?v=ATWvPlFzFus 15
https://bit.ly/2MWLlY8 16
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5.5التدريب املهني :ت�سعى احلكومة للت�صدي مل�شكلة البطالة من خالل موائمة متطلبات تهدف «م�صادر» من خالل هذه امل�شاريع �إلى امل�ساهمة يف �أمن وا�ستقالل قطاع الطاقة يف
�سوق العمل وخمرجات قطاع التعليم 17.حيث �سيتم تنفيذ برامج خا�صة بالتعليم فل�سطني ،والتي ت�ستورد حالي ًا  98%من احتياجاتها ال�سنوية من الكهرباء من �إ�سرائيل،
25
والتدريب املهني والتقني ت�ستهدف خريجي املدار�س واجلامعات ،بالإ�ضافة لإن�شاء كلية �أي ما يعادل  1,134ميغاواط �سنويا.
جامعية للتعليم املهني.
ووفق ًا ملا ذكره د .م�صطفى ف�إن ال�ضفة الغربية لوحدها تنفق �سنوي ًا  700مليون دوالر على
6.6الإ�صالح امل�ؤ�س�سي :ت�سعى احلكومة لتنفيذ �إ�صالحات م�ؤ�س�سية جديدة بهدف رفع م�شرتياتها من الكهرباء ،لذا تخطط فل�سطني خلف�ض وارداتها من الكهرباء من �إ�سرائيل �إلى
م�ستوى ال�شفافية وامل�س�ؤولية ،وتعزيز �إيرادات اخلزينة العامة .خالل فرتة املائة يوم ،الن�صف خالل ع�شر �سنوات.
�سيتم �إجراء انتخابات بلدية يف  14بلدية ب�سبب ا�ستقال اغلب �أع�ضاء املجل�س البلدي.
كما �ستطلق احلكومة برناجما خا�صا بحوكمة الوزارات والدوائر احلكومية يهدف
لتح�سني التخطيط ،والقيا�س واملتابعة للأداء احلكومي يف هذه الوزارات .كما �ستعمل
احلكومة على �إن�شاء فريق وطني للإعالم بهدف حت�سني قنوات التوا�صل بني احلكومة
وجمهور املواطنني.
�أغلق م�ؤ�شر القد�س عند م�ستوى  525.4نقطة نهاية �أيار  ،2019منخف�ضا بن�سبة

حجم التداول يف بور�صة فل�سطني كما هو نهاية
�أيار 2019

وقد ر�صدت احلكومة الفل�سطينية مبلغ  245مليون دوالر لتنفيذ خطة املائة يوم االقت�صادية 0.74% ،مقارنة بنهاية �شهر ني�سان املا�ضي 26.وقد مت تداول  81.0مليون �سهم بقيمة
�إجمالية  140.2مليون دوالر خالل ال�شهر ،وهو ما �شكل انخفا�ضا يف حجم وقيمة الأ�سهم
يف ظل الو�ضع املايل احلرج الذي يواجه ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية حالي ًا.
املتداولة بن�سبة  %25.2و %34.3على التوايل مقارنة بني�سان .2019

حمطة «نور �أريحا» للطاقة ال�شم�سية

يف نف�س ال�سياق ،بلغ �إجمايل �أرباح ال�شركات املدرجة خالل الربع الأول  2019قرابة 98.4
�أعلنت �شركة «م�صادر» ،التابعة ل�صندوق اال�ستثمار الفل�سطيني واملتخ�ص�صة يف قطاع الطاقة مليون دوالر ،م�سج ًال ارتفاع ًا بن�سبة  %11.7مقارنة بالربع املناظر  27.2018حيث �شهدت
والبنية التحتية 18،يف � 23أيار املا�ضي� ،أن �أول حمطة طاقة �شم�سية يف فل�سطني «حمطة نور � 39شركة من �أ�صل � 48شركة مدرجة ارتفاعا يف �أ�سعار �أ�سهمها ،يف املقابل انخف�ضت �أ�سعار
�أريحا للطاقة ال�شم�سية» �ستدخل طور الت�شغيل نهاية حزيران 19.تقدر تكلفة امل�شروع بنحو � 10أ�سهم �ست �شركات ،بينما مل تف�صح ثالث �شركات عن بياناتها.
ماليني دوالر ،وميتد على م�ساحة تزيد على  100دومن يف �ضواحي مدينة �أريحا يف ال�ضفة
الغربية بواقع  20,000لوح من �ألواح الطاقة ال�شم�سية .تقدر الطاقة الإنتاجية املتوقعة
للمحطة بعد ت�شغيلها بـ  7.5ميغاواط/ال�ساعة من الكهرباء �سنويا� 20،سيتم توزيعها من خالل
21
�شبكة توزيع �شركة كهرباء حمافظة القد�س (.)JDECO
تعاقدت ثالث �شركات ،وهي امل�ست�شفى اال�ست�شاري يف منطقة الريحان اجلديدة الواقعة يف
�ضواحي رام اهلل ،و�شركة بريزيت للأدوية ،والبنك الوطني ،على �شراء كامل انتاج املحطة
احلالية .من املتوقع �أن ت�ساهم املحطة يف التقليل من واردات الكهرباء مبقدار  1.25مليون
دوالر �سنوي ًا� ،أي توفري حوايل  31مليون دوالر على مدار فرتة عمل املحطة املتوقع �أن ت�ستمر لـ
� 25سنة� .ست�ستخدم هذه الأموال يف تنمية ورفد برنامج الطاقة البديلة الذي ينفذه �صندوق
اال�ستثمار الفل�سطيني ،وفق ًا ملا جاء على ل�سان رئي�س جمل�س �إدارة ال�صندوق ،الدكتور حممد
م�صطفى.
وحمطة «نور �أريحا» هي �إحدى مكونات برنامج» نور فل�سطني» للطاقة ال�شم�سية الذي تنفذه
م�صادر ،وهو م�شروع ال�ستثمار الطاقة البديلة ينفذ على عدة مراحل ويهدف لإنتاج 200
ميغاواط من الكهرباء �سنويا (ما يعادل  17.6%من الطاقة امل�ستهلكة يف فل�سطني حالي ًا)
خالل � 8سنوات .يت�ضمن الربنامج تطوير م�شاريع �أخرى �إلى جانب «نور �أريحا» ،وهي:
حمطتان لإنتاج الطاقة ال�شم�سية يف مدينتي طوبا�س وجنني ال تزاال يف طور الإن�شاء ،ب�سعة
22
 13.5ميغاواط.
توزيع الواح الطاقة ال�شم�سية  PVعلى �أ�سطح  500مدر�سة حكومية يف فل�سطني .تتوقع
م�صادر �أن يوفر هذا امل�شروع ،الذي ينتهي العمل على �أولى مراحله خالل ثالث �سنوات،
23
حوايل  35ميغاواط من الكهرباء.
خطة لتوفري الطاقة املتجددة للمباين ال�سكنية ،والتجارية ،واحلكومية من خالل �ألواح الطاقة
24
ال�شم�سية ،ومن املتوقع �أن يوفر �أي�ض ًا هذا امل�شروع  35ميغاواط �إ�ضافية من الكهرباء.

 17خالل الربع الرابع  ،2018بلغ معدل البطالة  30.2%يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،بينما بلغ معدل البطالة بني فئة ال�شباب
( 44.7%اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني).
www.massader.ps/en/page/about-massader 18
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=8B40eNa110459501427a8B40eN 19
 20تكفي هذه الكمية لتغطية حاجة  36,000منزل من الطاقة الكهربائية.
 21تنت�شر �شبكة خدمات ال�شركة يف حمافظات القد�س ،رام اهلل ،بيت حلم و�أريحا.
www.massader.ps/en/project/1518342899 22
www.massader.ps/en/project/1518342842 23
www.massader.ps/en/project/1518342187 24

www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/EnergyB-2017-1E.html 25
https://bit.ly/2Fn6kNs 26
https://bit.ly/2MYhvCI 27
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م�ساعدة احلكومة الفل�سطينية على توفري متويل �أكرث ا�ستدامة للعجز احلايل يف موازنتها.
ت�أتي هذه الدرا�سة �ضمن برنامج التعاون بني املعهد و�سلطة النقد الفل�سطينية (،)PMA
11
حيث عهد «ما�س» لفريق دويل من الباحثني االقت�صاديني ب�إعداد الدرا�سة حتت �إ�شرافه.

10

وفقا ملا جاء يف الدرا�سة ،من غري املحتمل �أن ت�ستمر ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية يف
االعتماد على الآليات امل�ستخدمة حاليا لتمويل العجز على املدى الطويل ،فاملخزون املحلي
من االحتياطي النقدي الأجنبي يف تراجع م�ستمر ،كما �أن تراكم املت�أخرات وارتفاع م�ستويات
الدين ينذران بخطورة الو�ضع .لذا جتد احلكومة نف�سها �أمام خيارين� :إما �إ�صدار �سندات
دين يف �أ�سواق ر�أ�س املال �أو �إ�صدار عملة فل�سطينية وطنية لتمويل النفقات من خالل �سلطة
12
النقد الفل�سطينية.
يرى الباحثون �أن �إ�صدار �سندات دين قبل �إ�صدار عملة فل�سطينية وطنية ويف غياب بنك
مركزي ميار�س كامل �صالحياته وقادر على ال�سيطرة على �أ�سواق املال� ،سيكون له «�آثار
مدمرة على االقت�صاد الفل�سطيني» ،ملا قد ينتج عن ذلك من تقلبات حادة يف معدل �أ�سعار
الفائدة وزعزعة اال�ستقرار املايل .عادة ،عندما تقوم حكومات الدول ب�إ�صدار �سندات ،تقوم
13
البنوك املركزية ب�ضمان بقاء الدين العام ك�أ�صول �آمنة فهي مبثابة «املقر�ض الأخري».
يف حالة تخلفت احلكومة عن �سداد الديون ،يقوم البنك املركزي ب�شراء �سندات الدين
احلكومية من ال�سوق .فدون وجود بنك مركزي ميار�س كامل �صالحياته وقادر على �أداء هذه
الوظيفة� ،سرتتفع �أ�سعار الفائدة خالل الأزمات االقت�صادية و�ستتناق�ص خالل فرتات الرخاء
االقت�صادي ،مما يزيد من خماطر التخلف عن �سداد الدين العام .ونظر ًا لطبيعة �أ�سواق ر�أ�س
املال غري امل�ستقرة واملتقلبة �أ�ص ًال دون وجود «مقر�ض �أخري» ،ف�إن الباحثني ال ي�شجعون ال�سلطة
الوطنية الفل�سطينية على هذا اخليار� ،أي متويل عجز املوازنة الفل�سطينية من خالل �إ�صدار
�سندات دين حكومية.
ورغم ت�أكيد الدرا�سة على �أن وجود عملة وطنية فل�سطينية يعترب �ضرورة من �ضرورات حتقيق
التنمية االقت�صادية وتطبيق �سيا�سة نقدية م�ستقلة قادرة على �ضبط �أ�سعار ال�صرف وم�ستويات
العجز يف املوازنة احلكومية� ،إال �أنها ت�شدد على �ضرورة قيام ال�سلطة الوطنية ب�إعادة النظر
بخيار �إ�صدار عملة فل�سطينية كهدف ال بد من حتقيقه على املدى البعيد .فالبيئة احلالية غري
مواتية وال توفر املتطلبات امل�ؤ�س�سية واالقت�صادية الالزمة لإ�صدار عملة وطنية ،نتيجة �ضعف
القاعدة الإنتاجية وانعدام ال�سيادة على امل�صادر االقت�صادية والعجز يف امليزان التجاري
واحل�ساب اجلاري .وت�شدد الدرا�سة على �أن حماولة �إ�صدار عملة فل�سطينية وطنية يف املدى
املنظور �سيزعزع من ا�ستقرار التنمية االقت�صادية نتيجة التقلبات احلادة يف �سعر �صرف هذه
العملة ،ناهيك عن الت�ضخم امل�ستورد الناجت عن ارتفاع �أ�سعار الواردات.
كخيار بديل ،يرى الباحثون �أن على ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية تنويع م�صادر متويل موازنتها،
بتو�سيع دائرة �شركائها الدوليني (مثال من خالل توطيد عالقاتها مع دول �آ�سيوية �أخرى).
ولطمئنة اجلهات املانحة حول ا�ستخدامات هذه املنح وعدم هدرها يف �أن�شطة ا�ستهالكية،
يجب ا�ستخدام هذه املنح لتمويل م�شاريع تنموية و�أن�شطة �إنتاجية وم�شاريع البنية التحتية ،يف
�سياق ا�سرتاتيجية تنموية �شاملة .كما يتوجب جتنب و�ضع �أية قيود قانونية حتدد �سقفا للدين
احلكومي ،وبدال من ذلك ال�سماح للحكومة احل�صول على ائتمان �إ�ضايف من �سلطة النقد
الفل�سطينية .برغم �أن ذلك ي�ستدعي التعاون مع بنك �إ�سرائيل لتوفري ت�سهيالت ائتمانية توفر
ل�سلطة النقد الفل�سطينية احتياطي نقدي بعملة ال�شيكل� ،إال �أنه �سيح�سن من املناخ اال�ستثماري
من خالل احلد من الت�ضخم واحلفاظ على ا�ستقرار معدالت الفائدة احلقيقية واحلد من
مزاحمة القطاع اخلا�ص.
كما يناق�ش الباحثون ب�أنه من �ش�أن تنفيذ تدخالت ا�سرتاتيجية با�ستخدام منح ال�شركاء
الدوليني والت�سهيالت االئتمانية من خالل �سلطة النقد الفل�سطينية لتمويل امل�شاريع الإنتاجية
والبنية التحتية حتفيز اال�ستثمارات اخلا�صة يف قطاعات الت�صدير وتقليل تركز اال�ستثمارات
يف الأن�شطة اال�ستهالكية وقطاع العقارات/البناء .برغم احاطة الدرا�سة باملخاطر املرتبطة

www.mas.ps/files/server/2019/Flassbeck%20study-launch%20%20ebg%20nk.pdf 9
www.mas.ps/files/server/2019/Financing%20of%20Government%20 10
ActivityPMACLEAN.pdf
 11هاينز فال�سبك  ،Heiner Flassbeckوباتر ك كزماريك  ، Patrick Kaczmarczykومايكل بيتز .Michael Paetz
 12ال�سلطة الرقابية امل�شرفة على القطاع امل�صريف ،والتي تفرت�ض �أن تكون بنك ًا مركزي ًا فل�سطيني ًا.
“ 13املقر�ض الأخري” هو م�ؤ�س�سة ،عادة البنك املركزي لأي بلد ،يقوم ب�إقرا�ض البنوك �أو امل�ؤ�س�سات الأخرى ذات الأولوية يف فرتات
الأزمات املالية �أو ذات خماطر عالية �أو على و�شك االنهيار.

بارتفاع م�ستويات الدين العام� ،إال �أنها ت�ؤكد يف نف�س الوقت على �أن هذه اال�سرتاتيجية �ضرورية
لإ�صالح االختالالت الكبرية من خالل زيادة ح�صة ال�صادرات وبالتايل تقليل االعتماد على
احتياطي النقد الأجنبي ،وكذلك تقليل االرتهان على املدى الطويل لتحكم اجلانب الإ�سرائيلي
بتحويالت املقا�صة.

احلكومة الفل�سطينية اجلديدة تطلق خطة الـ
 100يوم

�أعلن رئي�س وزراء احلكومة الفل�سطينية الدكتور حممد ا�شتية يف � 20أيار  ، ،2019عن
�إطالق حكومته خطة الـ  100يوم ،والتي تهدف ملواجهة الأزمة املالية احلالية التي متر بها
ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 14.ويف عر�ضه حليثيات اخلطة ،ا�ستعر�ض رئي�س الوزراء �أهداف
اخلطة االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية والتي �سيتم حتقيقها من خالل  135تدخال
15
حكوميا ،بالرتكيز على املحاور الرئي�سية التالية:
1.1االنفكاك االقت�صادي عن �إ�سرائيل :يرتبط ذلك بتقلي�ص اعتماد ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية على ال�سلع واخلدمات امل�ستوردة من �إ�سرائيل من خالل ت�شجيع الإنتاج
املحلي وتطوير التعاون االقت�صادي مع الدول العربية املجاورة .كخطوة �أولى �أوقفت
ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية التحويالت الطبية للم�ست�شفيات الإ�سرائيلية للرعاية
الطبية الثالثية (املتخ�ص�صة) ،وتوفري اخلدمات ال�صحية يف امل�ست�شفيات الفل�سطينية
املحلية والأردنية والعربية وغريها بد ًال عن ذلك .حيث ترتاوح التكلفة ال�شهرية
لتحويالت وزارة ال�صحة الفل�سطينية للم�ست�شفيات الإ�سرائيلية بني  20-5مليون
16
دوالر.
2.2ال�سيا�سة ال�صناعية :تهدف ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية لتعزيز الإنتاج الوطني من
خالل التخطيط االقت�صادي ال�شامل ،بالرتكيز على «التنمية بالعناقيد « ،حيث يتم
جتميع املن�ش�آت وامل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة يف منطقة جغرافية معينة لتعظيم
اال�ستفادة من ا�ستخدام الأرا�ضي للأغرا�ض املختلفة وزيادة الإنتاجية .وقد �أقرت
احلكومة �إن�شاء تكتالت عنقودية يف ال�ضفة الغربية كالتايل :تكتل عنقودي زراعي
ي�ضم املحافظات ال�شمالية (جنني ،وطوبا�س ،وطولكرم ،وقلقيلية)؛ تكتل عنقودي يف
حمافظتي نابل�س واخلليل ،و تكتل عنقودي �سياحي يف بيت حلم والقد�س.
3.3دعم البنية التحتية لقطاع الطاقة :تدر�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية �سبل �إعادة
هيكلة قطاع الطاقة والكهرباء بهدف تقلي�ص م�شرتياتها من �إ�سرائيل وبالتايل تقليل
حجم الديون وااللتزامات املالية على كاهل �شركات الكهرباء .كما تدر�س احلكومة
�إمكانية �شراء الكهرباء من الأردن ،مبا يخدم قرارها ال�سابق باالنفكاك اقت�صاديا عن
�إ�سرائيل .اتخذت احلكومة قرار ًا بتخ�صي�ص مبلغ  50مليون دوالر ملعاجلة م�شكلة قطاع
الكهرباء احلالية ،مما يتيح توفري الطاقة الكهربائية ،ال �سيما خالل فرتة ال�صيف التي
يرتفع فيها الطلب على الكهرباء .و�أخري ًا ،قررت احلكومة دعم تعرفة الكهرباء بقيمة
 50مليون �شيكل �سنوي ًا ،منعا الرتفاع �أ�سعار الكهرباء على املواطنني ،وذلك من خالل
اقرتا�ض املبلغ من البنوك الفل�سطينية   .
 4.4التمكني االقت�صادي� :أقرت احلكومة الفل�سطينية جمموعة تدخالت تهدف خللق
بيئة حمفزة لال�ستثمار �ضمن ا�سرتاتيجية �شمولية للتمكني االقت�صادي .من بني
هذه �إن�شاء بنك اال�ستثمار للتنمية وت�شجيع امل�شاريع الريادية .كما ت�سعى احلكومة
الفل�سطينية لال�ضطالع ب�إدارة برنامج التمكني االقت�صادي الذي كان يدار يف ال�سابق
من قبل برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ( .)UNDPو�ستخ�ص�ص احلكومة
الفل�سطينية موارد الربنامج والبالغة  27مليون دوالر �سنويا لربامج التمكني
االقت�صادي التي تديرها وزارة التنمية االجتماعية .كذلك هناك خمطط للعمل على
حوكمة �صناديق وبرامج التمكني االقت�صادي يف اطار موحد بهدف احلد من �شرذمة
توظيف الأموال اال�ستثمارية املتوفرة ولتقوية التناغم مع م�ؤ�س�سات املجتمع املدين.

http://palestinecabinet.gov.ps/Website/AR/ViewDetails?ID=43725 14
www.youtube.com/watch?v=ATWvPlFzFus 15
https://bit.ly/2MWLlY8 16
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5.5التدريب املهني :ت�سعى احلكومة للت�صدي مل�شكلة البطالة من خالل موائمة متطلبات تهدف «م�صادر» من خالل هذه امل�شاريع �إلى امل�ساهمة يف �أمن وا�ستقالل قطاع الطاقة يف
�سوق العمل وخمرجات قطاع التعليم 17.حيث �سيتم تنفيذ برامج خا�صة بالتعليم فل�سطني ،والتي ت�ستورد حالي ًا  98%من احتياجاتها ال�سنوية من الكهرباء من �إ�سرائيل،
25
والتدريب املهني والتقني ت�ستهدف خريجي املدار�س واجلامعات ،بالإ�ضافة لإن�شاء كلية �أي ما يعادل  1,134ميغاواط �سنويا.
جامعية للتعليم املهني.
ووفق ًا ملا ذكره د .م�صطفى ف�إن ال�ضفة الغربية لوحدها تنفق �سنوي ًا  700مليون دوالر على
6.6الإ�صالح امل�ؤ�س�سي :ت�سعى احلكومة لتنفيذ �إ�صالحات م�ؤ�س�سية جديدة بهدف رفع م�شرتياتها من الكهرباء ،لذا تخطط فل�سطني خلف�ض وارداتها من الكهرباء من �إ�سرائيل �إلى
م�ستوى ال�شفافية وامل�س�ؤولية ،وتعزيز �إيرادات اخلزينة العامة .خالل فرتة املائة يوم ،الن�صف خالل ع�شر �سنوات.
�سيتم �إجراء انتخابات بلدية يف  14بلدية ب�سبب ا�ستقال اغلب �أع�ضاء املجل�س البلدي.
كما �ستطلق احلكومة برناجما خا�صا بحوكمة الوزارات والدوائر احلكومية يهدف
لتح�سني التخطيط ،والقيا�س واملتابعة للأداء احلكومي يف هذه الوزارات .كما �ستعمل
احلكومة على �إن�شاء فريق وطني للإعالم بهدف حت�سني قنوات التوا�صل بني احلكومة
وجمهور املواطنني.
�أغلق م�ؤ�شر القد�س عند م�ستوى  525.4نقطة نهاية �أيار  ،2019منخف�ضا بن�سبة

حجم التداول يف بور�صة فل�سطني كما هو نهاية
�أيار 2019

وقد ر�صدت احلكومة الفل�سطينية مبلغ  245مليون دوالر لتنفيذ خطة املائة يوم االقت�صادية 0.74% ،مقارنة بنهاية �شهر ني�سان املا�ضي 26.وقد مت تداول  81.0مليون �سهم بقيمة
�إجمالية  140.2مليون دوالر خالل ال�شهر ،وهو ما �شكل انخفا�ضا يف حجم وقيمة الأ�سهم
يف ظل الو�ضع املايل احلرج الذي يواجه ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية حالي ًا.
املتداولة بن�سبة  %25.2و %34.3على التوايل مقارنة بني�سان .2019

حمطة «نور �أريحا» للطاقة ال�شم�سية

يف نف�س ال�سياق ،بلغ �إجمايل �أرباح ال�شركات املدرجة خالل الربع الأول  2019قرابة 98.4
�أعلنت �شركة «م�صادر» ،التابعة ل�صندوق اال�ستثمار الفل�سطيني واملتخ�ص�صة يف قطاع الطاقة مليون دوالر ،م�سج ًال ارتفاع ًا بن�سبة  %11.7مقارنة بالربع املناظر  27.2018حيث �شهدت
والبنية التحتية 18،يف � 23أيار املا�ضي� ،أن �أول حمطة طاقة �شم�سية يف فل�سطني «حمطة نور � 39شركة من �أ�صل � 48شركة مدرجة ارتفاعا يف �أ�سعار �أ�سهمها ،يف املقابل انخف�ضت �أ�سعار
�أريحا للطاقة ال�شم�سية» �ستدخل طور الت�شغيل نهاية حزيران 19.تقدر تكلفة امل�شروع بنحو � 10أ�سهم �ست �شركات ،بينما مل تف�صح ثالث �شركات عن بياناتها.
ماليني دوالر ،وميتد على م�ساحة تزيد على  100دومن يف �ضواحي مدينة �أريحا يف ال�ضفة
الغربية بواقع  20,000لوح من �ألواح الطاقة ال�شم�سية .تقدر الطاقة الإنتاجية املتوقعة
للمحطة بعد ت�شغيلها بـ  7.5ميغاواط/ال�ساعة من الكهرباء �سنويا� 20،سيتم توزيعها من خالل
21
�شبكة توزيع �شركة كهرباء حمافظة القد�س (.)JDECO
تعاقدت ثالث �شركات ،وهي امل�ست�شفى اال�ست�شاري يف منطقة الريحان اجلديدة الواقعة يف
�ضواحي رام اهلل ،و�شركة بريزيت للأدوية ،والبنك الوطني ،على �شراء كامل انتاج املحطة
احلالية .من املتوقع �أن ت�ساهم املحطة يف التقليل من واردات الكهرباء مبقدار  1.25مليون
دوالر �سنوي ًا� ،أي توفري حوايل  31مليون دوالر على مدار فرتة عمل املحطة املتوقع �أن ت�ستمر لـ
� 25سنة� .ست�ستخدم هذه الأموال يف تنمية ورفد برنامج الطاقة البديلة الذي ينفذه �صندوق
اال�ستثمار الفل�سطيني ،وفق ًا ملا جاء على ل�سان رئي�س جمل�س �إدارة ال�صندوق ،الدكتور حممد
م�صطفى.
وحمطة «نور �أريحا» هي �إحدى مكونات برنامج» نور فل�سطني» للطاقة ال�شم�سية الذي تنفذه
م�صادر ،وهو م�شروع ال�ستثمار الطاقة البديلة ينفذ على عدة مراحل ويهدف لإنتاج 200
ميغاواط من الكهرباء �سنويا (ما يعادل  17.6%من الطاقة امل�ستهلكة يف فل�سطني حالي ًا)
خالل � 8سنوات .يت�ضمن الربنامج تطوير م�شاريع �أخرى �إلى جانب «نور �أريحا» ،وهي:
حمطتان لإنتاج الطاقة ال�شم�سية يف مدينتي طوبا�س وجنني ال تزاال يف طور الإن�شاء ،ب�سعة
22
 13.5ميغاواط.
توزيع الواح الطاقة ال�شم�سية  PVعلى �أ�سطح  500مدر�سة حكومية يف فل�سطني .تتوقع
م�صادر �أن يوفر هذا امل�شروع ،الذي ينتهي العمل على �أولى مراحله خالل ثالث �سنوات،
23
حوايل  35ميغاواط من الكهرباء.
خطة لتوفري الطاقة املتجددة للمباين ال�سكنية ،والتجارية ،واحلكومية من خالل �ألواح الطاقة
24
ال�شم�سية ،ومن املتوقع �أن يوفر �أي�ض ًا هذا امل�شروع  35ميغاواط �إ�ضافية من الكهرباء.

 17خالل الربع الرابع  ،2018بلغ معدل البطالة  30.2%يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،بينما بلغ معدل البطالة بني فئة ال�شباب
( 44.7%اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني).
www.massader.ps/en/page/about-massader 18
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=8B40eNa110459501427a8B40eN 19
 20تكفي هذه الكمية لتغطية حاجة  36,000منزل من الطاقة الكهربائية.
 21تنت�شر �شبكة خدمات ال�شركة يف حمافظات القد�س ،رام اهلل ،بيت حلم و�أريحا.
www.massader.ps/en/project/1518342899 22
www.massader.ps/en/project/1518342842 23
www.massader.ps/en/project/1518342187 24

www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/EnergyB-2017-1E.html 25
https://bit.ly/2Fn6kNs 26
https://bit.ly/2MYhvCI 27
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الأداء االقت�صادي الفل�سطيني
النمو

�إجمايل الناجت املحلي (مليون دوالر) و�إجمايل الناجت املجلي لكل ن�سمة
(بالدوالر) يف فل�سطني ،الربع الأول  – 2015الربع الرابع 2018

التجارة

ال�صادرات ،الواردات والعجز التجاري يف فل�سطني (‘ 000دوالر) ،الربع الأول
 – 2015الربع الأول 2019
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الناجت الإجمايل املحلي (الربع الرابع  3,594.9 :)2018مليون دوالر
الناجت الإجمايل املحلي/ن�سمة (الربع الرابع  778.9 :)2018دوالر امل�صدر :اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني

الواردات (الربع االول  1,419.2 :)2019مليون دوالر ال�صادرات (الربع االول  260.2 :)2019مليون دوالر
العجز التجاري (الربع االول  1,159 :)2019مليون دالور

البطالة

م�ؤ�شر دورة الأعمال

البطالة وبطالة ال�شباب يف فل�سطني ،الربع الأول  – 2015الربع الرابع 2018

م�ؤ�شر �سلطة النقد الفل�سطينية لدورة الأعمال ،كانون الثاين � –2015أيار 2019
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معدل البطالة (الربع الرابع  30.2% :)2018معدل بطالة ال�شباب (الربع الرابع 44.7% :)2018

امل�صدر :اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني
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غزة (�أيار 104.7 :)2019

امل�صدر� :سلطة النقد الفل�سطينية
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فل�سطني (�أيار 114.3 :)2019

ال�ضفة الغربية (�أيار 118.7 :)2019

امل�صدر� :سلطة النقد الفل�سطينية

�إجمايل الت�سهيالت االئتمانية وجمموع الودائع يف فل�سطني (‘ 000دوالر)،
الربع الأول  – 2015الربع الرابع 2018
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Total Deposits

جمموع الت�سهيالت االئتمانية (الربع الرابع  8,437.9 :)2018مليون دوالر
جمموع الودائع (الربع الرابع  12,227.3 :)2018مليون دوالر امل�صدر� :سلطة النقد الفل�سطينية

الن�شرة االقت�صادية الفل�سطينية يعدها معهد �أبحاث ال�سيا�سات االقت�صادية الفل�سطيني (ما�س) وحتررها بورتالند تر�ست.
ميكنكم �إر�سال تعليقاتكم �أو اقرتاحاتكم �أو �شكاويكم �إلى feedback@portlandtrust.org
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حزيران 2019

التقارير الرئي�سية
�أعلن رئي�س الوزراء الفل�سطيني الدكتور
حممد ا�شتية يف � 20أيار  ،2019عن �إطالق
حكومته خطة الـ  100يوم
�أعلنت �شركة «م�صادر» ،التابعة ل�صندوق
اال�ستثمار الفل�سطيني واملتخ�ص�صة يف قطاع
الطاقة والبنية التحتية ،يف � 23أيار املا�ضي،
�أن �أول حمطة طاقة �شم�سية يف فل�سطني
«حمطة نور �أريحا للطاقة ال�شم�سية» �ستدخل
طور الت�شغيل نهاية حزيران
�أغلق م�ؤ�شر القد�س عند م�ستوى 525.4
نقطة نهاية �أيار  ،2019منخف�ضا بن�سبة
 0.74%مقارنة بنهاية �شهر ني�سان املا�ضي.

Q1 2015
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Gaza

West Bank

West Bank

الن�شرة 153

Palestine

فل�سطني (�أيار  -6.1 :)2019ال�ضفة الغربية (�أيار 3.1 :)2019

م�ؤ�شر �أ�سعار امل�ستهلك (�سنة الأ�سا�س =  ،)2010كانون الثاين � - 2015أيار
2019

الن�شرة االقت�صادية الفل�سطينية
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The Portland Trust

م�ستجدات الأزمة املالية لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية

حذر رئي�س الوزراء الفل�سطيني د .حممد ا�شتية ،يف  5حزيران املا�ضي ،من مغبة ا�ستمرار الأزمة املالية احلالية والتي قد ت�ؤدي �إلى
1
«انهيار» ال�سلطة الوطنية خالل �أ�شهر قليلة.

فقد متخ�ضت �أزمة �أموال املقا�صة الأخرية وقطع امل�ساعدات الأمريكية عن م�أزق مايل خانق لل�سلطة الوطنية ،مما فاقم من التحديات
االقت�صادية وتبعات الأداء االقت�صادي ال�ضعيف �أ�ص ًال يف ال�سنوات املا�ضية 2.يف ظل هذا الو�ضع ،قامت ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
خالل الأ�شهر الأربعة الفائتة بدفع  %60-50فقط من الرواتب ال�شهرية ملوظفي القطاع العام بحد �أدنى � 2000شيكل (حوايل
 550دوالر) 3.للتعامل مع هذه الأزمة ،ا�ضطرت احلكومة الفل�سطينية ال�ستدانة قرو�ض �إ�ضافية من القطاع امل�صريف املحلي مما
�أدى �إلى مراكمة مت�أخرات القطاع اخلا�ص لعدم قدرتها على ال�سداد.
برغم حتذيرات املجتمع الدويل من الأزمة املالية الو�شيكة لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية خالل ال�سنوات الأخرية ،وحثها ال�سلطة
الوطنية الفل�سطينية على موا�صلة �سيا�ستها التق�شفية للحد من العجز يف موازنتها؛ و�ضرورة رفع ن�سبة امل�ساعدات املالية املقدمة من
الدول املانحة لل�سلطة الفل�سطينية؛ وال�ضغط على احلكومة الإ�سرائيلية للتخفيف من �سيا�ساتها التع�سفية� ،إال �أن ذلك مل مينع تراجع
م�ستويات الدعم املقدم من اجلهات املانحة على مدار ال�سنوات اخلم�س املا�ضية بن�سبة  ،%58ومل يغري ذلك �شيئ ًا يف ال�سيا�سة
4
الإ�سرائيلية.
يف ظل الو�ضع احلايل والذي ال يتيح جماال لإجراء تدابري تق�شفية �إ�ضافية ،وعدم قدرة الدول الأجنبية املانحة على �سد الفجوة
التمويلية الناجمة عن �أزمة �إيرادات املقا�صة ،قامت ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية بالدعوة لتفعيل «�شبكة الأمان املالية العربية»
لفل�سطني ،وهي �آلية �أقرتها جامعة الدول العربية يف اجتماعها يف بغداد يف �آذار  .2012مبوجب هذه الآلية ،تعهدت الدول العربية
الأع�ضاء بدعم ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية مببلغ  100مليون دوالر �شهري ًا للم�ساعدة ولو جزئيا يف تغطية عجز املوازنة الذي نتج
عن تراجع م�ساعدات الدول املانحة وحجز احلكومة الإ�سرائيلية لعائدات �ضرائب املقا�صة 5.برغم هذا ،مل ي�صل ال�سلطة الوطنية
6
الفل�سطينية حتى هذا اليوم �سوى  40مليون دوالر فقط من املبلغ املر�صود.
يف � 6أيار �أعلنت دولة قطر تعهدها بدعم ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية مببلغ  480مليون دوالر 7،خ�ص�ص  300مليون دوالر
منها لدعم قطاعي ال�صحة والتعليم .قرابة  50مليون دوالر فقط من مبلغ الدعم هي منحة و 250مليون دوالر هي مبثابة قر�ض
�ست�سدده ال�سلطة على �أق�ساط بقيمة  21مليون دوالر �شهريا� .أما املبلغ املتبقي بقيمة  180مليون دوالر ف�ستخ�ص�صه ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية لتنفيذ م�شاريع �إن�سانية يف قطاع غزة .الحقا يف � 28أيار ،بادر عدد من كبار رجال الأعمال الفل�سطينيني بتقدمي قرو�ض
8
لل�سلطة الفل�سطينية بقيمة �إجمالية ت�صل قرابة  150مليون دوالر تق�سم على ثالثة �أ�شهر.

درا�سة جديدة ل«ما�س» تدعو لتنفيذ تدخالت �سيا�ساتية للتمويل
امل�ستدام لعجز املوازنة

ن�شر معهد �أبحاث ال�سيا�سات االقت�صادية الفل�سطيني (ما�س) �آذار املا�ضي ،درا�سة �أعدها حديثا بعنوان «هيكل االقت�صاد الكلي
والأ�سواق املالية ومتويل الن�شاط احلكومي :درو�س لفل�سطني» .من خالل حتليلها للت�شوهات االقت�صادية الكلية والقيــود االقت�صادية
التي تواجه ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،تقرتح الدرا�سة جمموعة تدخالت �سيا�ساتية ق�صرية وطويلة الأجل قابلة للتنفيذ ،بهدف

https://www.nytimes.com/2019/06/05/world/middleeast/palestinian-prime-minister-israel.html 1
 2يحتوي العدد ال�سابق من الن�شرة على تفا�صيل حول املو�ضوع.
 /http://palestinecabinet.gov.ps/Website/AR/ViewDetails?ID=43734 3الرواتب اقل من � 2000شيكل مت دفعها بالكامل
http://documents.worldbank.org/curated/en/942481555340123420/pdf/Economic-Monitoring-Report-to-the-Ad-Hoc- 4
Liaison-Committee.pdf
www.middleeastmonitor.com/20190421-arab-league-pledges-100m-per-month-to-palestinian-authority 5
https://uk.reuters.com/article/uk-palestinians-finances/palestinian-finances-near-collapse-as-cuts-deepen- 6
monetary-chief-idUKKCN1TJ2IJ
www.reuters.com/article/us-qatar-palestinians-aid/qatar-pledges-480-million-in-support-of-palestinians-foreign- 7
ministry-idUSKCN1SC26M
www.alquds.com/articles/1561181237061321600 8
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