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م�ؤ�شر �سلطة النقد الفل�سطينية لدورة الأعمال ،كانون الثاين –2015ني�سان 2019
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Q4 2018

Q3 2018

Q2 2018

Q1 2018

Q4 2017

Q3 2017

Q2 2017

Q1 2017

Q4 2016

Q3 2016

Q2 2016

Palestine

Q1 2016

Tot

Q4 2015

Jan.2015
Feb.2015
Apr.2015
Jun.2015
Aug.2015
Oct.2015
Dec.2015
Feb.2016
Apr.2016
Jun.2016
Aug.2016
Oct.2016
Dec.2016
Feb.2017
Apr.2017
Jun.2017
Aug.2017
Oct.2017
Dec.2017
Feb.2018
Apr.2018
Jun.2018
Aug.2018
Sep.2018
Oct-2018
Oct-2018
Jan.2019
Feb.2019
Apr.2019

120
118
116
114
112
110
108
106
104
102
100

13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
Q3 2015

غزة (ني�سان 103.5 :)2019

امل�صدر� :سلطة النقد الفل�سطينية

امل�صدر� :سلطة النقد الفل�سطينية

Q2 2015

فل�سطني (ني�سان  113.8 :)2019ال�ضفة الغربية (ني�سان 118.9 :)2019

Palestine

Q1 2015

Jerusalem, J1

Gaza

West Bank

West Bank

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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التقارير الرئي�سية
عقد االجتماع ن�صف ال�سنوي للجنة االرتباط
اخلا�صة يف  30ني�سان  2019يف بروك�سل،
وهي جلنة مكونة من  15ع�ضوا تعمل ك�آلية
لتن�سيق امل�ساعدات املقدمة لل�شعب الفل�سطيني
على امل�ستوى ال�سيا�ساتي
�أغلق م�ؤ�شر القد�س عند م�ستوى  527.6نقطة
نهاية ني�سان  ،2019منخف�ضا بن�سبة %0.54
مقارنة ب�آذار املا�ضي
مقابلة مع ماهر اح�ش ّي�ش ،الرئي�س التنفيذي
الحتاد �صناعة احلجر والرخام يف فل�سطني،
حول الو�ضع احلايل يف قطاع احلجر والرخام
الفل�سطيني

فل�سطني (ني�سان  -14.1 :)2019ال�ضفة الغربية (ني�سان -7.4 :)2019
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The Portland Trust

املوازنة العامة -موازنة الطوارئ 2019

خالل جل�سة ا�ستماع حول موازنة الطوارئ  2019دعا لها الفريق الأهلي لدعم �شفافية املوازنة العامة – �أمان يف
 24ني�سان  ،2019قدمت وزارة املالية الفل�سطينية عر�ضها الأول حول موازنة العام .وقد �شارك يف اجلل�سة �أع�ضاء
الفريق الأهلي والذي مت ت�شكيله ليعمل كمنرب عام لتعزيز مبادئ ال�شفافية والنقا�ش ،ومت اختيار �أع�ضاءه من عينة
1
ممثلة من اخلرباء وم�ؤ�س�سات املجتمع الأهلية والبحثية والأكادميية وغريها.
ا�ستعر�ض ال�سيد فريد غنام ،وكيل وزارة املالية ،خالل اجلل�سة �أبرز م�ؤ�شرات الأداء املايل لل�سلطة الفل�سطينية
للفرتة ما بني  ،2018-2013مبين ًا ارتفاع ًا يف الإيرادات بن�سبة  ،%44مرده حت�سن االمتثال ال�ضريبي وتو�سع
القاعدة ال�ضريبية بن�سبة ( %45من � 167ألف �إلى � 226ألف مكلف) .كما �أ�شار للجهود التي بذلتها ال�سلطة
الفل�سطينية للحد من النفقات خالل نف�س الفرتة ،باعتمادها �سيا�سة جتميد التوظيفات والتعيينات اجلديدة،
واعتماد �سيا�سة التقاعد املبكر .كما �أ�شار �إلى ثبات الدين العام بالرغم مما مت �إجنازه ،فالرتاجع امللحوظ يف
امل�ساعدات اخلارجية (بن�سبة  )%59فاق نتائج حت�سن �إدارة املالية العامة.
فيما يتعلق ب�أولويات الإنفاق يف ظل املرحلة احلالية ،مت اتخاذ قرارات بتخفي�ض النفقات ب�شكل كبري مع �إعطاء
الأولوية ل�صرف خم�ص�صات عائالت ال�شهداء واجلرحى والأ�سرى واملتقاعدين .تهدف خطة احلكومة لتخفي�ض
النفقات الت�شغيلية بن�سبة  ،%20والنفقات الر�أ�سمالية بن�سبة  ،%50بح�سب ما ذكره غنام ،حيث �سيتم وقف
التعينات والتوظيف يف القطاع العام ،والعالوات ،واال�ستمالكات بكافة �أ�شكالها (�شراء ال�سيارات ،والأثاث،
والأجهزة) 2.كما �أعلن �أنه لن يتم اعتماد �أي نفقات جديدة على بند النفقات التطويرية �ضمن خطة الطوارئ
3
احلالية ،و�سيتم االلتزام بامل�شاريع التطويرية التي اعتمدت يف العام .2018
وكان وزير املالية الفل�سطيني ال�سيد �شكري ب�شارة قد �أعلن يف � 10آذار  2019عن �أهم الإجراءات املقررة يف خطة
الطوارئ� ،إثر قرار احلكومة الإ�سرائيلية �شباط املا�ضي عن اقتطاعها ما ن�سبته ( %5قرابة  190مليون دوالر)
من العوائد ال�ضريبية التي تقتطعها بالنيابة عن ال�سلطة الفل�سطينية من واردات ال�ضفة الغربية وقطاع غزة عرب
املعابر واملوانئ الإ�سرائيلية وحتولها لل�سلطة الفل�سطينية �شهريا (�أموال املقا�صة) 4.ومتثل هذه الأموال تقديرات
�إ�سرائيل ملا حتوله ال�سلطة الفل�سطينية كم�ستحقات لعائالت الأ�سرى .احتجاج ًا على القرار الإ�سرائيلي ،رف�ضت
ال�سلطة الفل�سطينية ا�ستالم �أموال املقا�صة منقو�صة ،معلنة �أنها لن ت�ستلم �أية �أموال حتولها �إ�سرائيل �إال �إذا قامت
الأخرية ب�إلغاء هذه االقتطاعات وبعد التحقق من �أي اقتطاعات �أخرى (�صايف الإقرا�ض) متفق عليها.
تغطي �أموال املقا�صة ،والتي و�صلت قرابة  2.4مليار دوالر يف  ،2018حوايل  %60من النفقات اجلارية لل�سلطة
الوطنية ،مما مل ميكن ال�سلطة الفل�سطينية من الإيفاء بالتزاماتها املالية خالل الأ�شهر الثالثة املا�ضية ودفع رواتب
القطاع العام ،حيث مت دفع  %50فقط (والتي مت رفعها �إلى  %60خالل �شهر رم�ضان) من الرواتب بحد �أدنى
 2000وحد �أق�صى � 10,000شيكل وتقييد ما تبقى من الدفعات امل�ستحقة يف ذمة وزارة املالية .كما ا�ضطرت
احلكومة الفل�سطينية لال�ستدانة من القطاع امل�صريف املحلي مما �أدى �إلى مراكمة املت�أخرات بوترية �سريعة ،نظرا
لعدم قدرتها على �سداد م�ستحقات املوردين من القطاع اخلا�ص.
وفق ما �أفاد به غنام� ،سيبقى العمل مبيزانية الطوارئ �ساريا �إلى �أن يتم حل �أزمة �أموال املقا�صة احلالية مع
�إ�سرائيل .و�أكد �أن الرتتيبات احلالية مع القطاع امل�صريف وما �سيتبع ذلك من �إجراءات تق�شفية �أخرى �ستوفر بع�ض
ال�سيولة املالية لل�سلطة الوطنية حتى متوز .2019
https://www.aman-palestine.org/ar/activities/6508.html 1

� 2إال يف حاالت ا�ستثنائية.
� 3أعلن دولة رئي�س الوزراء حممد �أ�شتية �أواخر �شهر �أيار عن خطة الـ  100يوم للحكومة اجلديدة ،و�سيتم تناول حيثياتها يف العدد القادم من الن�شرة.
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اجتماع جلنة االرتباط اخلا�صة ()AHLC

عقد االجتماع ن�صف ال�سنوي للجنة االرتباط اخلا�صة ( )AHLCيف 30
ني�سان  2019يف بروك�سل ،وهي جلنة مكونة من  15ع�ضوا تعمل ك�آلية لتن�سيق

امل�ساعدات املقدمة لل�شعب الفل�سطيني على امل�ستوى ال�سيا�ساتي.

5

وقد طالب حممد ا�شتية ،رئي�س الوزراء الفل�سطيني يف احلكومة اجلديدة،
املجتمع الدويل واملانحني بالوقوف مع ال�شعب الفل�سطيني �أمام احلرب املالية
التي ت�شنها عليه �إ�سرائيل بفر�ضها عقوبات مالية جديدة ،مع ت�أكيده على موقف
6
احلكومة الفل�سطينية امل�ؤيد حلل الدولتني.

قطاع املياه� :أحرز م�شروع «حمطة حتلية املياه املركزية والأعمال امل�صاحبة
له» يف قطاع غزة تقدم ًا .من املتوقع �أن توفر املحطة  55مليون مرت مكعب من
املياه ال�صاحلة لل�شرب ل�سكان القطاع بحلول عام  .2023كما تعهدت عدة
دول ومنظمات دولية بتقدمي دعم �إ�ضايف للم�شروع مببلغ يقدر بـ  41.6مليون
يورو ،مما يرفع �إجمايل امل�ساهمات �إلى  448.3مليون يورو ،ويخف�ض الفجوة
التمويلية �إلى حوايل  114مليون يورو .حتى يومنا هذا� ،أ�سرة واحدة فقط من
بني كل � 10أ�سر يف القطاع لديها القدرة على الو�صول مبا�شرة �إلى املياه امل�أمونة
ب�سبب تلوث املياه مبياه ال�صرف ال�صحي وت�سرب مياه البحر �إلى خزان املياه
اجلوفية ال�ساحلي .يقدر معدل التغذية خلزان املياه اجلوفية ما بني � 55إلى 60
مليون مرت مكعب �سنوي ًا ،بينما يقدر �إجمايل الطلب على املياه يف قطاع غزة بـ
 180مليون مرت مكعب �سنوي ًا.

وقد كان كل من البنك الدويل ومكتب املن�سق اخلا�ص للأمم املتحدة لعملية ال�سالم
يف ال�شرق الأو�سط ومكتب اللجنة الرباعية الدولية قد قدموا تقاريرهم الربعية
للجنة حول �أو�ضاع االقت�صاد الفل�سطيني والتطورات الإن�سانية قبل عقد اجتماعها .حركة التنقل ونقل الب�ضائع :ا�ستمر العمل على تو�سيع قاعدة امل�ستفيدين من
يف تقريره والذي ي�سعى لتقييم جهود ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية باجتاه بناء الدولة ،برنامج ت�سهيل التجارة «من الباب �إلى الباب» ،حيث ان�ضمت ت�سع �شركات �أخرى
حذر املن�سق اخلا�ص للأمم املتحدة من التحديات املالية والأمنية وال�سيا�سية غري من مدينة اخلليل للربنامج .يهدف الربنامج ،الذي مت �إطالقه يف متوز ،2018
امل�سبوقة التي تواجه احلكومة احلالية ،م�سلطا ال�ضوء على الأزمة املالية الأخرية لت�سهيل نقل الب�ضائع «منخف�ضة املخاطر» وامل�صنعة يف «م�صانع �آمنة» يف ال�ضفة
الناجمة عن حجز �إ�سرائيل جلزء من �أموال املقا�صة 7.وفق ًا ملا جاء يف التقرير حول الغربية والتي تلتزم بال�شروط الأمنية الإ�سرائيلية ،مما ي�سمح بنقلها مبا�شرة
النتائج املتوقعة للأزمة احلالية ،ف�إن الفئات الأ�شد �ضعف ًا يف املجتمع مهددة بعدم من امل�صنع الفل�سطيني �إلى وجهتها يف �إ�سرائيل �أو �إلى اخلارج على �أن تخ�ضع
للحد الأدنى من التفتي�ش على نقاط التفتي�ش.
احل�صول على اخلدمات الأ�سا�سية وخدمات احلماية االجتماعية.
بدوره �أكد البنك الدويل على هذه املخاوف يف تقرير املراقبة االقت�صادية املقدم
�إلى جلنة االرتباط حول �آخر امل�ستجدات يف االقت�صاد احلقيقي ،8و�أو�ضاع
القطاع املايل وامل�صريف .حيث ذكر التقرير �أن ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية قد
تواجه فجوة متويلية تتجاوز مليار دوالر �أمريكي يف العام  2019وزيادة كبرية
يف املت�أخرات املرتاكمة امل�ستحقة للقطاع اخلا�ص يف حال ا�ستمرار الإجراءات
الإ�سرائيلية احلالية .يو�ضح التقرير �أن هذا من �ش�أنه �أن ي�شل االقت�صاد
الفل�سطيني ،ويدفع ال�ضفة الغربية نحو منو اقت�صادي �سالب ويزيد من املخاطر
التي يتعر�ض لها القطاع امل�صريف ،الذي ي�شهد حاليا منوا بطيئا يف الودائع
والقرو�ض ،بالإ�ضافة �إلى زيادة القرو�ض املتعرثة بوترية �سريعة.

مقابلة مع ماهر اح�ش ّي�ش ،الرئي�س التنفيذي
الحتاد �صناعة احلجر والرخام يف فل�سطني

ي�شغل ال�سيد ماهر اح�شي�ش من�صب الرئي�س التنفيذي الحتاد احلجر والرخام
( )USMيف فل�سطني ،وكذلك من�صب رئي�س جمل�س �إدارة مركز احلجر والرخام
الفل�سطيني  -جامعة بوليتكنك فل�سطني ( ،)PPUوقد عمل يف ال�سابق مدير ًا لدائرة
التنمية ال�صناعية يف وزارة االقت�صاد الوطني .ت�أ�س�س احتاد �صناعة احلجر والرخام
( )USMيف فل�سطني عام  1996كم�ؤ�س�سة م�ستقلة غري حكومية وغري هادفة للربح
مبنية على الع�ضوية 10.يهدف الإحتاد �إلى تعزيز �صناعة احلجر والرخام وحماية
م�صالح �أع�ضائه الذين يزيد عددهم على  800ع�ضو .يقع مقر االحتاد يف مدينة
�أما تقرير اللجنة الرباعية الدولية ،فقد ا�ستعر�ض التقدم الذي �أحرزته امل�شاريع
بيت حلم ،وله ثالثة مكاتب فرعية يف مدينة اخلليل ،ونابل�س وجنني.
الرئي�سية اجلارية حاليا يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة يف قطاعات الطاقة واملياه
9
ً
تعد �صناعة احلجر والرخام رافدا من الروافد الهامة لالقت�صاد الفل�سطيني،
واالت�صاالت وحركة التنقل للأفراد ونقل الب�ضائع و�سيادة القانون.
�إذ ت�ساهم بنحو  %5من الناجت املحلي الإجمايل ويبلغ متو�سط مبيعاتها ال�سنوية
قطاع الطاقة :ال يزال قطاع غزة يعاين من �أزمة كهرباء �شديدة ،ففي العام قرابة  700مليون دوالر 11.بالإ�ضافة ،هناك ما يقارب  1,200من�ش�أة عاملة يف
 2018كان القطاع ميد بـ  140-120ميجاوات فقط يوميا (تكفي لتزويده هذا القطاع تو ّفر �أكرث من ع�شرين �ألف فر�صة عمل مبا�شرة.
بالكهرباء � 4ساعات فقط يوميا) بينما يقدر الطلب اليومي الكلي بنحو 500
ميجاوات .يف ت�شرين �أول املا�ضي ،ومبنحة قطرية تقارب  60مليون دوالر �شكلت �صادرات �صناعة احلجر والرخام ما ن�سبته  233( %22مليون دوالر)
12
�أمريكي ،مت رفع الطاقة الإنتاجية يف حمطة كهرباء غزة ( )GPPمن  25من �إجمايل ال�صادرات الفل�سطينية ( 1,064مليون دوالر) يف العام .2017
ميجاوات �إلى �أكرث من  75ميجاوات ،مما �أدى �إلى رفع �إمدادات الطاقة الكلية يعد حجر البناء ال�سلعة الأعلى قيمة من بني ال�صادرات يف فل�سطني (%16
يف القطاع �إلى  200ميجاوات يف اليوم (تكفي لإمداده بالكهرباء لـ  15-12من �إجمايل ال�صادرات) ،يف حني احتل «الرخام وحجر الرتافرتني» (حجر
�ساعة يف اليوم) .وفق ًا للتقرير ،ال بد من �إيجاد م�صادر �أخرى لتوليد الطاقة جريي غري ع�ضوي) املرتبة الرابعة ،بن�سبة  %3.2من �إجمايل ال�صادرات.
ت�صدر منتجات �صناعة احلجر والرخام �إلى �أكرث من  70دولة ،على الرغم من
الكهربائية حتى يتم �سد حاجة قطاع غزة من الطاقة.
�أن �إ�سرائيل ال تزال الوجهة الرئي�سية ل�صادرات القطاع� ،إذ ت�ست�أثر مبا ن�سبته
http://www.lacs.ps/article.aspx?id=6 5
 %65من �إجمايل ال�صادرات الفل�سطينية.13
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=R9QJEWa110250115767aR9QJEW 6
https://unsco.unmissions.org/sites/default/files/unsco_ahlc_report_april_2019.pdf 7

 8يق�صد باالقت�صاد احلقيقي ،االقت�صاد الإنتاجي الذي يعنى ب�إنتاج ال�سلع واخلدمات ،ويقابله االقت�صاد املايل والذي يعنى بعمليات البيع
وال�شراء يف الأ�سواق املالية.

https://www.un.org/unispal/document/report-of-office-of-the-quartet-to-ad-hoc- 9
/liaison-committee-brussels-30-march-2019

http://www.usm-pal.ps/about.php?lng=2 10
http://www.usm-pal.ps/about.php?lng=2 11
http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2388.pdf 12
https://www.mas.ps/download.php?id=85452y545874Y85452 13
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الن�شرة االقت�صادية الفل�سطينية (حمرر الن�شرة) :ما هي التحديات
الرئي�سية التي تواجه �صناعة احلجر والرخام الفل�سطينية؟
ماهر �إح�شي�ش (م�.إ :).يواجه قطاع �صناعة احلجر والرخام ،كغريه من
القطاعات ال�صناعية الفل�سطينية ،العديد من التحديات ،كتلك التحديات التي
�أوجدها االحتالل الإ�سرائيلي .مثال ،تقع �أغلب املناطق ذات املخزون االحتياطي
العايل من احلجر الطبيعي يف املنطقة «ج» الواقعة حتت ال�سيطرة الإ�سرائيلية،
حيث يعد احل�صول على ت�صاريح حلفر حماجر جديدة هناك �أمرا بالغ
ال�صعوبة� .إذا ما عجزت املحاجر عن تو�سيع نطاق عملها �إلى املنطقة «ج» ،ف�إن
�صناعة احلجر والرخام �ست�شهد تدهور ًا كبري ًا ،نظرا لأن خمزون املناطق التي
ميكن لهذه ال�شركات الو�صول �إليه يف املنطقتني «�أ» و»ب» قد �أو�شك على النفاد.
بالإ�ضافة للتحديات التي يواجهها �أ�صحاب املحاجر يف املنطقة «ج» الذين يعانون
من الإجراءات الإ�سرائيلية التي قد ت�صل حد م�صادرة معداتهم وفر�ض غرامات
باهظة على حماجرهم .ناهيك عن القيود الإ�سرائيلية على احلركة والتجارة
التي تزيد من التكاليف التي يتحملها املنتجون وحتد من القدرة التناف�سية لهذه
ال�صناعة.

(حمرر الن�شرة) :كيف ت�صف بيئة العمل يف هذه ال�صناعة؟ وما
ت�أثري ذلك على �أداء القطاع؟
م�.إ :.تنطوي البيئة اال�ستثمارية يف فل�سطني على حتديات خا�صة .وتتمثل بع�ض
التحديات التي تزيد من تكلفة الإنتاج وت�ضعف القدرة التناف�سية لهذه ال�صناعة
يف ارتفاع تكاليف اخلدمات العامة ،ال �سيما الكهرباء واملياه ،وارتفاع الأجور،
ونق�ص املياه ،وا�ستخدام تكنولوجيا غري حديثة ن�سبي ًا .كما ال يزال عمال املحاجر
ي�ستخدمون الطرق التقليدية يف الك�شف عن املحاجر املحتملة ،وهي طرق غري
فعالة ونتائجها غري م�ضمونة مما يزيد من احتمال تكبد خ�سائر �إذا مت احلفر
يف �أماكن خاطئة .كما �أن �ضعف التقنيات التكنولوجية امل�ستخدمة يعني �أن �إنتاج
�أغلبية ال�شركات ال يوافق املعايري واملوا�صفات الدولية .ال يقل �أهمية عن ذلك،
نق�ص العمالة املاهرة ،و�سوء الإدارة والتخطيط ومهارات الت�سويق ،وحمدودية
فر�ص احل�صول على متويل ،و�ضعف البيئة الناظمة ،و�صعوبة احل�صول على
الرتاخي�ص ال�صناعية.

م�.إ :.ميكن تذليل بع�ض التحديات املرتبطة مبمار�سات االحتالل مب�ساعدة
دولية ودعم من اجلهات املانحة ،لكن دون مبادرة احلكومة بو�ضع حلول �شاملة
لن تتمكن ال�صناعة من االزدهار �أو حتقيق كامل �إمكاناتها� .أما فيما يتعلق
بالإطار القانوين ،فيمكن تعزيز القطاع وحت�سني قدرته التناف�سية من خالل
تطبيق �أحكام قرار بقانون رقم ( )10لعام  2011ب�ش�أن قانون ال�صناعية،
كونه يتيح بع�ض املزايا حيث يحدد �أ�سعار ًا خمف�ضة للمياه والكهرباء خا�صة
بال�شركات ال�صناعية .كما طالب احتاد �صناعة احلجر والرخام ال�سلطة
الوطنية الفل�سطينية منذ زمن ب�إن�شاء منطقة �صناعية للحجر والرخام .من �ش�أن
مثل هذه املنطقة توفري البنية التحتية الالزمة لهذه ال�صناعة ،وتنظيم القطاع،
وتوفري و�سائل للنقل ،مما �سيخف�ض تكاليف الإنتاج الكلية.
كذلك ،هناك حاجة ال�ستخدام تكنولوجيا �أكرث تطورا يف الإنتاج .وميكن حتقيق
ذلك بتقدمي حوافز للم�صانع التي ت�ستخدم تكنولوجيا �إنتاج متطورة ،كتقنيات
الليزر ،ومتتثل للمعايري واملوا�صفات الدولية .مما �سي�ساعد يف خف�ض التكاليف
املرتفعة للآالت اجلديدة واعتبارها بدي ًال جمدي ًا �أكرث من غريها .ميكن كخطوة
�أولى يف هذا االجتاه ،منح �إعفاءات �ضريبية للمن�ش�آت العاملة يف �صناعة احلجر
والرخام من خالل تعديل قانون ت�شجيع اال�ستثمار يف فل�سطني .على احلكومة
كذلك �أن تعمل على امل�صادقة على امل�شاريع التي ت�سهل الو�صول للتمويل ما يخدم
تو�سع ال�صناعة وي�سهل �أمام املحاجر تبني تقنيات وخطوط �إنتاج حديثة.
على �صعيد البيئة ،هناك حاجة لتخ�صي�ص م�ساحات للتخل�ص من خملفات
احلجر والرخام ،والبدء با�ستخدام تقنيات �إعادة تدوير املخلفات ال�صناعية،
وتطوير البنية التحتية املحيطة مبرافق ا�ستخراج احلجر والرخام ،وتوفري
مرافق لتنقية املياه .كذلك هناك حاجة مل�شاريع تعنى ب�إعادة ت�أهيل مواقع
املحاجر القدمية.

يعمل احتاد �صناعة احلجر والرخام با�ستمرار على بناء قدرات العمال املحليني
وتطوير مهاراتهم ،وقد نفذ عدة تدخالت يف هذا ال�صدد ،من بينها �إن�شاء مركز
احلجر والرخام الفل�سطيني يف جامعة بوليتكنك فل�سطني ( )PPUبالتعاون
مع وزارة االقت�صاد الوطني يف العام  .2009يقدم املركز خدمة تدريب وت�أهيل
العمال بهدف رفد القطاع بالعمالة املاهرة ،بالإ�ضافة خلدمة فح�ص املنتجات
احلجرية املعدة للت�صدير ،ومنح �شهادة الدبلوم يف �إدارة وتكنولوجيا احلجر
من العوامل املرتبطة بطبيعة ال�صناعة والتي تعرقل تطورها ،عدم وجود درا�سات والرخام.
م�سحية وجيولوجية �شاملة حول توزيع املحاجر املحتملة وخ�صائ�صها و�أثرها على
البيئة .حيث تنت�شر املحاجر وم�صانع ق�ص احلجارة والك�سارات ب�شكل ع�شوائي حجم التداول يف بور�صة فل�سطني كما هو نهاية
يف جميع �أنحاء ال�ضفة الغربية ،مما ينعك�س �سلب ًا على الأرا�ضي ال�صاحلة ني�سان 2019
للزراعة والبيئة والتجمعات ال�سكانية املحلية .كما تفتقر معظم منا�شري احلجر �أغلق م�ؤ�شر القد�س عند م�ستوى  527.6نقطة نهاية ني�سان  ،2019منخف�ضا
ً
�إلى املعدات احلديثة الالزمة ملعاجلة خملفاتها معاجلة �سليمة ،كما يندر وجود بن�سبة  %0.54مقارنة ب�آذار املا�ضي 14.وقد مت تداول  12.6مليون �سهم بقيمة
مواقع منا�سبة لتجميع هذه املخلفات .لذا �أدى التو�سع غري املنظم يف �أن�شطة �إجمالية  22.3مليون دوالر خالل ال�شهر .وهو ما �شكل انخفا�ضا يف حجم وقيمة
ت�صنيع احلجر والرخام �إلى تلوث بيئي خطري .فهذه املخلفات ت�ؤثر �سلبا على الأ�سهم املتداولة بن�سبة  %38.6مقارنة ب�آذار  ،2019ويعد م�سار ًا طبيعي ًا نتيجة
تربة الأرا�ضي الزراعية ،وتلحق ال�ضرر بالغطاء النباتي والتنوع احليوي .كما �أن توزيع �أرباح الأ�سهم.
ال�ضجيج والغبار ي�ضران ب�صحة ال�سكان القاطنني بالقرب من هذه امل�صانع،
�إ�ضافة �إلى الأخطار الناجمة عن عدم �إعادة ت�أهيل املحاجر بعد تركها عندما وقد كان م�ؤ�شر قطاع اال�ستثمار الأكرث ارتفاعا ( ،)%2.42فيما كان م�ؤ�شر
قطاع اخلدمات امل�صرفية واملالية الأكرث تراجعا (.)%3
ينفد احلجر اخلام منها.

(حمرر الن�شرة) :ما هي اخلطوات الالزمة للت ّغلب على التحديات
الراهنة وموا�صلة تطوير �صناعة احلجر والرخام الفل�سطينية؟

14http://www.pex.ps/FileManagerWeb/Default.aspx?AID=1&UID=1&WFID=29&DocActi
on=610&HashCode=759&PathCode=1&TRID=39271&TID=536
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اجتماع جلنة االرتباط اخلا�صة ()AHLC

عقد االجتماع ن�صف ال�سنوي للجنة االرتباط اخلا�صة ( )AHLCيف 30
ني�سان  2019يف بروك�سل ،وهي جلنة مكونة من  15ع�ضوا تعمل ك�آلية لتن�سيق

امل�ساعدات املقدمة لل�شعب الفل�سطيني على امل�ستوى ال�سيا�ساتي.

5

وقد طالب حممد ا�شتية ،رئي�س الوزراء الفل�سطيني يف احلكومة اجلديدة،
املجتمع الدويل واملانحني بالوقوف مع ال�شعب الفل�سطيني �أمام احلرب املالية
التي ت�شنها عليه �إ�سرائيل بفر�ضها عقوبات مالية جديدة ،مع ت�أكيده على موقف
6
احلكومة الفل�سطينية امل�ؤيد حلل الدولتني.

قطاع املياه� :أحرز م�شروع «حمطة حتلية املياه املركزية والأعمال امل�صاحبة
له» يف قطاع غزة تقدم ًا .من املتوقع �أن توفر املحطة  55مليون مرت مكعب من
املياه ال�صاحلة لل�شرب ل�سكان القطاع بحلول عام  .2023كما تعهدت عدة
دول ومنظمات دولية بتقدمي دعم �إ�ضايف للم�شروع مببلغ يقدر بـ  41.6مليون
يورو ،مما يرفع �إجمايل امل�ساهمات �إلى  448.3مليون يورو ،ويخف�ض الفجوة
التمويلية �إلى حوايل  114مليون يورو .حتى يومنا هذا� ،أ�سرة واحدة فقط من
بني كل � 10أ�سر يف القطاع لديها القدرة على الو�صول مبا�شرة �إلى املياه امل�أمونة
ب�سبب تلوث املياه مبياه ال�صرف ال�صحي وت�سرب مياه البحر �إلى خزان املياه
اجلوفية ال�ساحلي .يقدر معدل التغذية خلزان املياه اجلوفية ما بني � 55إلى 60
مليون مرت مكعب �سنوي ًا ،بينما يقدر �إجمايل الطلب على املياه يف قطاع غزة بـ
 180مليون مرت مكعب �سنوي ًا.

وقد كان كل من البنك الدويل ومكتب املن�سق اخلا�ص للأمم املتحدة لعملية ال�سالم
يف ال�شرق الأو�سط ومكتب اللجنة الرباعية الدولية قد قدموا تقاريرهم الربعية
للجنة حول �أو�ضاع االقت�صاد الفل�سطيني والتطورات الإن�سانية قبل عقد اجتماعها .حركة التنقل ونقل الب�ضائع :ا�ستمر العمل على تو�سيع قاعدة امل�ستفيدين من
يف تقريره والذي ي�سعى لتقييم جهود ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية باجتاه بناء الدولة ،برنامج ت�سهيل التجارة «من الباب �إلى الباب» ،حيث ان�ضمت ت�سع �شركات �أخرى
حذر املن�سق اخلا�ص للأمم املتحدة من التحديات املالية والأمنية وال�سيا�سية غري من مدينة اخلليل للربنامج .يهدف الربنامج ،الذي مت �إطالقه يف متوز ،2018
امل�سبوقة التي تواجه احلكومة احلالية ،م�سلطا ال�ضوء على الأزمة املالية الأخرية لت�سهيل نقل الب�ضائع «منخف�ضة املخاطر» وامل�صنعة يف «م�صانع �آمنة» يف ال�ضفة
الناجمة عن حجز �إ�سرائيل جلزء من �أموال املقا�صة 7.وفق ًا ملا جاء يف التقرير حول الغربية والتي تلتزم بال�شروط الأمنية الإ�سرائيلية ،مما ي�سمح بنقلها مبا�شرة
النتائج املتوقعة للأزمة احلالية ،ف�إن الفئات الأ�شد �ضعف ًا يف املجتمع مهددة بعدم من امل�صنع الفل�سطيني �إلى وجهتها يف �إ�سرائيل �أو �إلى اخلارج على �أن تخ�ضع
للحد الأدنى من التفتي�ش على نقاط التفتي�ش.
احل�صول على اخلدمات الأ�سا�سية وخدمات احلماية االجتماعية.
بدوره �أكد البنك الدويل على هذه املخاوف يف تقرير املراقبة االقت�صادية املقدم
�إلى جلنة االرتباط حول �آخر امل�ستجدات يف االقت�صاد احلقيقي ،8و�أو�ضاع
القطاع املايل وامل�صريف .حيث ذكر التقرير �أن ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية قد
تواجه فجوة متويلية تتجاوز مليار دوالر �أمريكي يف العام  2019وزيادة كبرية
يف املت�أخرات املرتاكمة امل�ستحقة للقطاع اخلا�ص يف حال ا�ستمرار الإجراءات
الإ�سرائيلية احلالية .يو�ضح التقرير �أن هذا من �ش�أنه �أن ي�شل االقت�صاد
الفل�سطيني ،ويدفع ال�ضفة الغربية نحو منو اقت�صادي �سالب ويزيد من املخاطر
التي يتعر�ض لها القطاع امل�صريف ،الذي ي�شهد حاليا منوا بطيئا يف الودائع
والقرو�ض ،بالإ�ضافة �إلى زيادة القرو�ض املتعرثة بوترية �سريعة.

مقابلة مع ماهر اح�ش ّي�ش ،الرئي�س التنفيذي
الحتاد �صناعة احلجر والرخام يف فل�سطني

ي�شغل ال�سيد ماهر اح�شي�ش من�صب الرئي�س التنفيذي الحتاد احلجر والرخام
( )USMيف فل�سطني ،وكذلك من�صب رئي�س جمل�س �إدارة مركز احلجر والرخام
الفل�سطيني  -جامعة بوليتكنك فل�سطني ( ،)PPUوقد عمل يف ال�سابق مدير ًا لدائرة
التنمية ال�صناعية يف وزارة االقت�صاد الوطني .ت�أ�س�س احتاد �صناعة احلجر والرخام
( )USMيف فل�سطني عام  1996كم�ؤ�س�سة م�ستقلة غري حكومية وغري هادفة للربح
مبنية على الع�ضوية 10.يهدف الإحتاد �إلى تعزيز �صناعة احلجر والرخام وحماية
م�صالح �أع�ضائه الذين يزيد عددهم على  800ع�ضو .يقع مقر االحتاد يف مدينة
�أما تقرير اللجنة الرباعية الدولية ،فقد ا�ستعر�ض التقدم الذي �أحرزته امل�شاريع
بيت حلم ،وله ثالثة مكاتب فرعية يف مدينة اخلليل ،ونابل�س وجنني.
الرئي�سية اجلارية حاليا يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة يف قطاعات الطاقة واملياه
9
ً
تعد �صناعة احلجر والرخام رافدا من الروافد الهامة لالقت�صاد الفل�سطيني،
واالت�صاالت وحركة التنقل للأفراد ونقل الب�ضائع و�سيادة القانون.
�إذ ت�ساهم بنحو  %5من الناجت املحلي الإجمايل ويبلغ متو�سط مبيعاتها ال�سنوية
قطاع الطاقة :ال يزال قطاع غزة يعاين من �أزمة كهرباء �شديدة ،ففي العام قرابة  700مليون دوالر 11.بالإ�ضافة ،هناك ما يقارب  1,200من�ش�أة عاملة يف
 2018كان القطاع ميد بـ  140-120ميجاوات فقط يوميا (تكفي لتزويده هذا القطاع تو ّفر �أكرث من ع�شرين �ألف فر�صة عمل مبا�شرة.
بالكهرباء � 4ساعات فقط يوميا) بينما يقدر الطلب اليومي الكلي بنحو 500
ميجاوات .يف ت�شرين �أول املا�ضي ،ومبنحة قطرية تقارب  60مليون دوالر �شكلت �صادرات �صناعة احلجر والرخام ما ن�سبته  233( %22مليون دوالر)
12
�أمريكي ،مت رفع الطاقة الإنتاجية يف حمطة كهرباء غزة ( )GPPمن  25من �إجمايل ال�صادرات الفل�سطينية ( 1,064مليون دوالر) يف العام .2017
ميجاوات �إلى �أكرث من  75ميجاوات ،مما �أدى �إلى رفع �إمدادات الطاقة الكلية يعد حجر البناء ال�سلعة الأعلى قيمة من بني ال�صادرات يف فل�سطني (%16
يف القطاع �إلى  200ميجاوات يف اليوم (تكفي لإمداده بالكهرباء لـ  15-12من �إجمايل ال�صادرات) ،يف حني احتل «الرخام وحجر الرتافرتني» (حجر
�ساعة يف اليوم) .وفق ًا للتقرير ،ال بد من �إيجاد م�صادر �أخرى لتوليد الطاقة جريي غري ع�ضوي) املرتبة الرابعة ،بن�سبة  %3.2من �إجمايل ال�صادرات.
ت�صدر منتجات �صناعة احلجر والرخام �إلى �أكرث من  70دولة ،على الرغم من
الكهربائية حتى يتم �سد حاجة قطاع غزة من الطاقة.
�أن �إ�سرائيل ال تزال الوجهة الرئي�سية ل�صادرات القطاع� ،إذ ت�ست�أثر مبا ن�سبته
http://www.lacs.ps/article.aspx?id=6 5
 %65من �إجمايل ال�صادرات الفل�سطينية.13
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=R9QJEWa110250115767aR9QJEW 6
https://unsco.unmissions.org/sites/default/files/unsco_ahlc_report_april_2019.pdf 7

 8يق�صد باالقت�صاد احلقيقي ،االقت�صاد الإنتاجي الذي يعنى ب�إنتاج ال�سلع واخلدمات ،ويقابله االقت�صاد املايل والذي يعنى بعمليات البيع
وال�شراء يف الأ�سواق املالية.

https://www.un.org/unispal/document/report-of-office-of-the-quartet-to-ad-hoc- 9
/liaison-committee-brussels-30-march-2019

http://www.usm-pal.ps/about.php?lng=2 10
http://www.usm-pal.ps/about.php?lng=2 11
http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2388.pdf 12
https://www.mas.ps/download.php?id=85452y545874Y85452 13
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الن�شرة االقت�صادية الفل�سطينية (حمرر الن�شرة) :ما هي التحديات
الرئي�سية التي تواجه �صناعة احلجر والرخام الفل�سطينية؟
ماهر �إح�شي�ش (م�.إ :).يواجه قطاع �صناعة احلجر والرخام ،كغريه من
القطاعات ال�صناعية الفل�سطينية ،العديد من التحديات ،كتلك التحديات التي
�أوجدها االحتالل الإ�سرائيلي .مثال ،تقع �أغلب املناطق ذات املخزون االحتياطي
العايل من احلجر الطبيعي يف املنطقة «ج» الواقعة حتت ال�سيطرة الإ�سرائيلية،
حيث يعد احل�صول على ت�صاريح حلفر حماجر جديدة هناك �أمرا بالغ
ال�صعوبة� .إذا ما عجزت املحاجر عن تو�سيع نطاق عملها �إلى املنطقة «ج» ،ف�إن
�صناعة احلجر والرخام �ست�شهد تدهور ًا كبري ًا ،نظرا لأن خمزون املناطق التي
ميكن لهذه ال�شركات الو�صول �إليه يف املنطقتني «�أ» و»ب» قد �أو�شك على النفاد.
بالإ�ضافة للتحديات التي يواجهها �أ�صحاب املحاجر يف املنطقة «ج» الذين يعانون
من الإجراءات الإ�سرائيلية التي قد ت�صل حد م�صادرة معداتهم وفر�ض غرامات
باهظة على حماجرهم .ناهيك عن القيود الإ�سرائيلية على احلركة والتجارة
التي تزيد من التكاليف التي يتحملها املنتجون وحتد من القدرة التناف�سية لهذه
ال�صناعة.

(حمرر الن�شرة) :كيف ت�صف بيئة العمل يف هذه ال�صناعة؟ وما
ت�أثري ذلك على �أداء القطاع؟
م�.إ :.تنطوي البيئة اال�ستثمارية يف فل�سطني على حتديات خا�صة .وتتمثل بع�ض
التحديات التي تزيد من تكلفة الإنتاج وت�ضعف القدرة التناف�سية لهذه ال�صناعة
يف ارتفاع تكاليف اخلدمات العامة ،ال �سيما الكهرباء واملياه ،وارتفاع الأجور،
ونق�ص املياه ،وا�ستخدام تكنولوجيا غري حديثة ن�سبي ًا .كما ال يزال عمال املحاجر
ي�ستخدمون الطرق التقليدية يف الك�شف عن املحاجر املحتملة ،وهي طرق غري
فعالة ونتائجها غري م�ضمونة مما يزيد من احتمال تكبد خ�سائر �إذا مت احلفر
يف �أماكن خاطئة .كما �أن �ضعف التقنيات التكنولوجية امل�ستخدمة يعني �أن �إنتاج
�أغلبية ال�شركات ال يوافق املعايري واملوا�صفات الدولية .ال يقل �أهمية عن ذلك،
نق�ص العمالة املاهرة ،و�سوء الإدارة والتخطيط ومهارات الت�سويق ،وحمدودية
فر�ص احل�صول على متويل ،و�ضعف البيئة الناظمة ،و�صعوبة احل�صول على
الرتاخي�ص ال�صناعية.

م�.إ :.ميكن تذليل بع�ض التحديات املرتبطة مبمار�سات االحتالل مب�ساعدة
دولية ودعم من اجلهات املانحة ،لكن دون مبادرة احلكومة بو�ضع حلول �شاملة
لن تتمكن ال�صناعة من االزدهار �أو حتقيق كامل �إمكاناتها� .أما فيما يتعلق
بالإطار القانوين ،فيمكن تعزيز القطاع وحت�سني قدرته التناف�سية من خالل
تطبيق �أحكام قرار بقانون رقم ( )10لعام  2011ب�ش�أن قانون ال�صناعية،
كونه يتيح بع�ض املزايا حيث يحدد �أ�سعار ًا خمف�ضة للمياه والكهرباء خا�صة
بال�شركات ال�صناعية .كما طالب احتاد �صناعة احلجر والرخام ال�سلطة
الوطنية الفل�سطينية منذ زمن ب�إن�شاء منطقة �صناعية للحجر والرخام .من �ش�أن
مثل هذه املنطقة توفري البنية التحتية الالزمة لهذه ال�صناعة ،وتنظيم القطاع،
وتوفري و�سائل للنقل ،مما �سيخف�ض تكاليف الإنتاج الكلية.
كذلك ،هناك حاجة ال�ستخدام تكنولوجيا �أكرث تطورا يف الإنتاج .وميكن حتقيق
ذلك بتقدمي حوافز للم�صانع التي ت�ستخدم تكنولوجيا �إنتاج متطورة ،كتقنيات
الليزر ،ومتتثل للمعايري واملوا�صفات الدولية .مما �سي�ساعد يف خف�ض التكاليف
املرتفعة للآالت اجلديدة واعتبارها بدي ًال جمدي ًا �أكرث من غريها .ميكن كخطوة
�أولى يف هذا االجتاه ،منح �إعفاءات �ضريبية للمن�ش�آت العاملة يف �صناعة احلجر
والرخام من خالل تعديل قانون ت�شجيع اال�ستثمار يف فل�سطني .على احلكومة
كذلك �أن تعمل على امل�صادقة على امل�شاريع التي ت�سهل الو�صول للتمويل ما يخدم
تو�سع ال�صناعة وي�سهل �أمام املحاجر تبني تقنيات وخطوط �إنتاج حديثة.
على �صعيد البيئة ،هناك حاجة لتخ�صي�ص م�ساحات للتخل�ص من خملفات
احلجر والرخام ،والبدء با�ستخدام تقنيات �إعادة تدوير املخلفات ال�صناعية،
وتطوير البنية التحتية املحيطة مبرافق ا�ستخراج احلجر والرخام ،وتوفري
مرافق لتنقية املياه .كذلك هناك حاجة مل�شاريع تعنى ب�إعادة ت�أهيل مواقع
املحاجر القدمية.

يعمل احتاد �صناعة احلجر والرخام با�ستمرار على بناء قدرات العمال املحليني
وتطوير مهاراتهم ،وقد نفذ عدة تدخالت يف هذا ال�صدد ،من بينها �إن�شاء مركز
احلجر والرخام الفل�سطيني يف جامعة بوليتكنك فل�سطني ( )PPUبالتعاون
مع وزارة االقت�صاد الوطني يف العام  .2009يقدم املركز خدمة تدريب وت�أهيل
العمال بهدف رفد القطاع بالعمالة املاهرة ،بالإ�ضافة خلدمة فح�ص املنتجات
احلجرية املعدة للت�صدير ،ومنح �شهادة الدبلوم يف �إدارة وتكنولوجيا احلجر
من العوامل املرتبطة بطبيعة ال�صناعة والتي تعرقل تطورها ،عدم وجود درا�سات والرخام.
م�سحية وجيولوجية �شاملة حول توزيع املحاجر املحتملة وخ�صائ�صها و�أثرها على
البيئة .حيث تنت�شر املحاجر وم�صانع ق�ص احلجارة والك�سارات ب�شكل ع�شوائي حجم التداول يف بور�صة فل�سطني كما هو نهاية
يف جميع �أنحاء ال�ضفة الغربية ،مما ينعك�س �سلب ًا على الأرا�ضي ال�صاحلة ني�سان 2019
للزراعة والبيئة والتجمعات ال�سكانية املحلية .كما تفتقر معظم منا�شري احلجر �أغلق م�ؤ�شر القد�س عند م�ستوى  527.6نقطة نهاية ني�سان  ،2019منخف�ضا
ً
�إلى املعدات احلديثة الالزمة ملعاجلة خملفاتها معاجلة �سليمة ،كما يندر وجود بن�سبة  %0.54مقارنة ب�آذار املا�ضي 14.وقد مت تداول  12.6مليون �سهم بقيمة
مواقع منا�سبة لتجميع هذه املخلفات .لذا �أدى التو�سع غري املنظم يف �أن�شطة �إجمالية  22.3مليون دوالر خالل ال�شهر .وهو ما �شكل انخفا�ضا يف حجم وقيمة
ت�صنيع احلجر والرخام �إلى تلوث بيئي خطري .فهذه املخلفات ت�ؤثر �سلبا على الأ�سهم املتداولة بن�سبة  %38.6مقارنة ب�آذار  ،2019ويعد م�سار ًا طبيعي ًا نتيجة
تربة الأرا�ضي الزراعية ،وتلحق ال�ضرر بالغطاء النباتي والتنوع احليوي .كما �أن توزيع �أرباح الأ�سهم.
ال�ضجيج والغبار ي�ضران ب�صحة ال�سكان القاطنني بالقرب من هذه امل�صانع،
�إ�ضافة �إلى الأخطار الناجمة عن عدم �إعادة ت�أهيل املحاجر بعد تركها عندما وقد كان م�ؤ�شر قطاع اال�ستثمار الأكرث ارتفاعا ( ،)%2.42فيما كان م�ؤ�شر
قطاع اخلدمات امل�صرفية واملالية الأكرث تراجعا (.)%3
ينفد احلجر اخلام منها.

(حمرر الن�شرة) :ما هي اخلطوات الالزمة للت ّغلب على التحديات
الراهنة وموا�صلة تطوير �صناعة احلجر والرخام الفل�سطينية؟

14http://www.pex.ps/FileManagerWeb/Default.aspx?AID=1&UID=1&WFID=29&DocActi
on=610&HashCode=759&PathCode=1&TRID=39271&TID=536
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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 –2015ني�سان 2019
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امل�صدر :اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني
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الت�ضخم

القطاع امل�صريف

2019

�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

الن�شرة 152

ايار 2019

التقارير الرئي�سية
عقد االجتماع ن�صف ال�سنوي للجنة االرتباط
اخلا�صة يف  30ني�سان  2019يف بروك�سل،
وهي جلنة مكونة من  15ع�ضوا تعمل ك�آلية
لتن�سيق امل�ساعدات املقدمة لل�شعب الفل�سطيني
على امل�ستوى ال�سيا�ساتي
�أغلق م�ؤ�شر القد�س عند م�ستوى  527.6نقطة
نهاية ني�سان  ،2019منخف�ضا بن�سبة %0.54
مقارنة ب�آذار املا�ضي
مقابلة مع ماهر اح�ش ّي�ش ،الرئي�س التنفيذي
الحتاد �صناعة احلجر والرخام يف فل�سطني،
حول الو�ضع احلايل يف قطاع احلجر والرخام
الفل�سطيني

فل�سطني (ني�سان  -14.1 :)2019ال�ضفة الغربية (ني�سان -7.4 :)2019

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

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

املوازنة العامة -موازنة الطوارئ 2019

خالل جل�سة ا�ستماع حول موازنة الطوارئ  2019دعا لها الفريق الأهلي لدعم �شفافية املوازنة العامة – �أمان يف
 24ني�سان  ،2019قدمت وزارة املالية الفل�سطينية عر�ضها الأول حول موازنة العام .وقد �شارك يف اجلل�سة �أع�ضاء
الفريق الأهلي والذي مت ت�شكيله ليعمل كمنرب عام لتعزيز مبادئ ال�شفافية والنقا�ش ،ومت اختيار �أع�ضاءه من عينة
1
ممثلة من اخلرباء وم�ؤ�س�سات املجتمع الأهلية والبحثية والأكادميية وغريها.
ا�ستعر�ض ال�سيد فريد غنام ،وكيل وزارة املالية ،خالل اجلل�سة �أبرز م�ؤ�شرات الأداء املايل لل�سلطة الفل�سطينية
للفرتة ما بني  ،2018-2013مبين ًا ارتفاع ًا يف الإيرادات بن�سبة  ،%44مرده حت�سن االمتثال ال�ضريبي وتو�سع
القاعدة ال�ضريبية بن�سبة ( %45من � 167ألف �إلى � 226ألف مكلف) .كما �أ�شار للجهود التي بذلتها ال�سلطة
الفل�سطينية للحد من النفقات خالل نف�س الفرتة ،باعتمادها �سيا�سة جتميد التوظيفات والتعيينات اجلديدة،
واعتماد �سيا�سة التقاعد املبكر .كما �أ�شار �إلى ثبات الدين العام بالرغم مما مت �إجنازه ،فالرتاجع امللحوظ يف
امل�ساعدات اخلارجية (بن�سبة  )%59فاق نتائج حت�سن �إدارة املالية العامة.
فيما يتعلق ب�أولويات الإنفاق يف ظل املرحلة احلالية ،مت اتخاذ قرارات بتخفي�ض النفقات ب�شكل كبري مع �إعطاء
الأولوية ل�صرف خم�ص�صات عائالت ال�شهداء واجلرحى والأ�سرى واملتقاعدين .تهدف خطة احلكومة لتخفي�ض
النفقات الت�شغيلية بن�سبة  ،%20والنفقات الر�أ�سمالية بن�سبة  ،%50بح�سب ما ذكره غنام ،حيث �سيتم وقف
التعينات والتوظيف يف القطاع العام ،والعالوات ،واال�ستمالكات بكافة �أ�شكالها (�شراء ال�سيارات ،والأثاث،
والأجهزة) 2.كما �أعلن �أنه لن يتم اعتماد �أي نفقات جديدة على بند النفقات التطويرية �ضمن خطة الطوارئ
3
احلالية ،و�سيتم االلتزام بامل�شاريع التطويرية التي اعتمدت يف العام .2018
وكان وزير املالية الفل�سطيني ال�سيد �شكري ب�شارة قد �أعلن يف � 10آذار  2019عن �أهم الإجراءات املقررة يف خطة
الطوارئ� ،إثر قرار احلكومة الإ�سرائيلية �شباط املا�ضي عن اقتطاعها ما ن�سبته ( %5قرابة  190مليون دوالر)
من العوائد ال�ضريبية التي تقتطعها بالنيابة عن ال�سلطة الفل�سطينية من واردات ال�ضفة الغربية وقطاع غزة عرب
املعابر واملوانئ الإ�سرائيلية وحتولها لل�سلطة الفل�سطينية �شهريا (�أموال املقا�صة) 4.ومتثل هذه الأموال تقديرات
�إ�سرائيل ملا حتوله ال�سلطة الفل�سطينية كم�ستحقات لعائالت الأ�سرى .احتجاج ًا على القرار الإ�سرائيلي ،رف�ضت
ال�سلطة الفل�سطينية ا�ستالم �أموال املقا�صة منقو�صة ،معلنة �أنها لن ت�ستلم �أية �أموال حتولها �إ�سرائيل �إال �إذا قامت
الأخرية ب�إلغاء هذه االقتطاعات وبعد التحقق من �أي اقتطاعات �أخرى (�صايف الإقرا�ض) متفق عليها.
تغطي �أموال املقا�صة ،والتي و�صلت قرابة  2.4مليار دوالر يف  ،2018حوايل  %60من النفقات اجلارية لل�سلطة
الوطنية ،مما مل ميكن ال�سلطة الفل�سطينية من الإيفاء بالتزاماتها املالية خالل الأ�شهر الثالثة املا�ضية ودفع رواتب
القطاع العام ،حيث مت دفع  %50فقط (والتي مت رفعها �إلى  %60خالل �شهر رم�ضان) من الرواتب بحد �أدنى
 2000وحد �أق�صى � 10,000شيكل وتقييد ما تبقى من الدفعات امل�ستحقة يف ذمة وزارة املالية .كما ا�ضطرت
احلكومة الفل�سطينية لال�ستدانة من القطاع امل�صريف املحلي مما �أدى �إلى مراكمة املت�أخرات بوترية �سريعة ،نظرا
لعدم قدرتها على �سداد م�ستحقات املوردين من القطاع اخلا�ص.
وفق ما �أفاد به غنام� ،سيبقى العمل مبيزانية الطوارئ �ساريا �إلى �أن يتم حل �أزمة �أموال املقا�صة احلالية مع
�إ�سرائيل .و�أكد �أن الرتتيبات احلالية مع القطاع امل�صريف وما �سيتبع ذلك من �إجراءات تق�شفية �أخرى �ستوفر بع�ض
ال�سيولة املالية لل�سلطة الوطنية حتى متوز .2019
https://www.aman-palestine.org/ar/activities/6508.html 1

� 2إال يف حاالت ا�ستثنائية.
� 3أعلن دولة رئي�س الوزراء حممد �أ�شتية �أواخر �شهر �أيار عن خطة الـ  100يوم للحكومة اجلديدة ،و�سيتم تناول حيثياتها يف العدد القادم من الن�شرة.
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