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 الأول 2019

التجارة
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ال�صادرات ،الواردات والعجز التجاري يف فل�سطني (  000دوالر)،
الربع الأول  - 2015الربع الثاين 2019
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الناجت الإجمايل املحلي (الربع الأول  3,504.6 :)2019مليون دوالر
الناجت الإجمايل املحلي/ن�سمة (الربع الأول  755.4 :)2019دوالر امل�صدر :اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني

الواردات (الربع الثاين  1,438.4 :)2019مليون دوالر ال�صادرات (الربع الثاين  258.7 :)2019مليون دوالر
امل�صدر :اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني
العجز التجاري (الربع الثاين  1,179.7 :)2019مليون دالور

البطالة

م�ؤ�شر دورة الأعمال

البطالة وبطالة ال�شباب يف فل�سطني ،الربع الأول  - 2015الربع الثاين 2019

م�ؤ�شر �سلطة النقد لدورة الأعمال ،كانون الثاين  - 2015حزيران 2019
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�إجمايل الت�سهيالت االئتمانية وجمموع الودائع يف فل�سطني (  000دوالر)،
الربع الأول  - 2015الربع الأول 2019
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الن�شرة االقت�صادية الفل�سطينية

Total Deposits

جمموع الت�سهيالت االئتمانية (الربع الأول  8,569.6 :)2019مليون دوالر
جمموع الودائع (الربع الأول  12,394.4 :)2019مليون دوالر امل�صدر� :سلطة النقد الفل�سطينية

الن�شرة 155
2019

�آب

التقارير الرئي�سية

ن�شر معهد �أبحاث ال�سيا�سات االقت�صادية
الفل�سطيني م�ؤخر ًا �أجندة قطاعية ق�صرية
ومتو�سطة املدى لتنمية القد�س ال�شرقية.

خالل �شهر متوز  ،2019وقع عدد من
البلدان اتفاقات للت�أكيد على التزامهم جتاه
وكالة الأمم املتحدة لغوث وت�شغيل الالجئني
الفل�سطينيني يف ال�شرق الأدنى (الأونروا).
�أغلق م�ؤ�شر القد�س عند م�ستوى 519.8
نقطة نهاية حزيران  ،2019منخف�ضا
بن�سبة  %1.8مقارنة بال�شهر املا�ضي.

م�ستجدات الو�ضع االقت�صادي

مع تزايد ال�ضغوط املالية على ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،ما زالت �آفاق االقت�صاد الفل�سطيني تبدو ه�شة .فقد
�أ�سهم و�صول �أزمة «�إيرادات املقا�صة» التي بد�أت �آذار املا�ضي �إلى طريق م�سدود ،يف تفاقم الأزمة املالية الناجمة
1
عن وقف امل�ساعدات املالية الأمريكية لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية يف وقت �سابق هذا العام.

املالية العامة

يعترب االقت�صاد الفل�سطيني اقت�صادا ا�ستهالكيا مع اعتماده ب�شكل كبري على الإنفاق اال�ستهالكي احلكومي
( %25.7من الناجت املحلي الإجمايل يف  2)2018والقوة ال�شرائية ملوظفي القطاع العام ( %21.1من القوى
العاملة يف فل�سطني يف العام  3.)2018مل تتمكن ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية خالل ال�شهور ال�ستة الأخرية من
تغطية فاتورة رواتب موظفي القطاع العام كاملة وجل�أت ال�ستدانة قرو�ض �إ�ضافية من البنوك املحلية ،ومراكمة
املت�أخرات لعدم متكنها من �سداد م�ستحقات موردي القطاع اخلا�ص .ما مل يتم حل الأزمة قريبا� ،سي�ستمر الو�ضع
املايل لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية يف التدهور ال حمالة .وكما حذرت بع�ض املنظمات الدولية� ،ستكون تداعيات
4
الأزمة احلالية على االقت�صاد الفل�سطيني و�آفاق منوه خطرية.
بحثا عن حلول لبع�ض ال�ضغوط املالية ،تعمل �سلطة النقد الفل�سطينية ب�شكل وثيق مع البنوك املحلية منذ بداية
الأزمة للتخفيف من عبء ديون الرهن العقاري على موظفي القطاع العام ،يف الوقت الذي رفع فيه م�ستوى
االقرتا�ض احلكومي من القطاع امل�صريف املحلي �ضمن احلدود التي ال ت�ؤثر على الت�سهيالت االئتمانية للقطاع
اخلا�ص 5.يف ني�سان� ،أوعزت وزارة احلكم املحلي للبلديات والهيئات املحلية بتقدمي ت�سهيالت مالية ملوظفي القطاع
6
العام مل�ساعدتهم يف ت�سديد ر�سوم اخلدمات الأ�سا�سية امل�ستحقة عليهم.
�أعلنت ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية يف � 22آب تو�صلها التفاق مع حكومة �إ�سرائيل� ،ستقوم الأخرية مبوجبه بالإفراج
عن جزء من �أموال املقا�صة املحتجزة منذ �آذار .متثل هذه الأموال والتي ي�صل جمموعها قرابة  568مليون دوالر
�إيرادات �ضرائب ومكو�س املحروقات 7التي جمعتها �إ�سرائيل خالل ال�شهور ال�سبعة الأخرية بالنيابة عن ال�سلطة
الفل�سطينية �ضمن ترتيبات �ضرائب املقا�صة االعتيادية 8.وفق االتفاق اجلديد �ستعفي �إ�سرائيل ال�سلطة الفل�سطينية
من حت�صيل �ضرائب املحروقات من الآن ف�صاعد ًا عرب �آلية املقا�صة ،و�سي�صبح با�ستطاعة ال�سلطة الوطنية جمع
هذه ال�ضرائب مبا�شرة من امل�ستهلك الفل�سطيني ،وهو مطلب قدمي لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية قبل الأزمة احلالية.
وفق ما �أعلنته ال�سلطة الفل�سطينية� ،ست�ستخدم هذه الأموال املح�صلة لدفع اخل�صم الأول من الرواتب املدفوعة
ملوظفي القطاع العام (يف �شهر �آذار) الذي كان بن�سبة  %50من قيمة الرواتب ،بالإ�ضافة ملا ن�سبته  %60من
قيمة رواتب �شهر �آب ،وهي الن�سبة التي يتلقاها املوظفني من قيمة رواتبهم منذ �آذار 9.كما �ست�ستخدم الأموال
ل�سداد بع�ض الديون ل�صالح �شركة الكهرباء الإ�سرائيلية املرتاكمة على ال�سلطة الفل�سطينية .برغم �أن هذه الأموال
�ستخفف من �أعباء الأزمة املالية� ،إال �أنها ال تعني انتهائها ،فال تزال احلكومة الإ�سرائيلية حتتجر ثلثي �أموال
10
عائدات املقا�صة.
 1انظر العدد ال�سابق من الن�شرة.

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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http://pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_En_QNAQ418E.pdf
http://pcbs.gov.ps/Downloads/book2433.pdf
https://bit.ly/2Xrj0xl
 https://bit.ly/2HhA6Ezو http://www.bnews.ps/news/5cac5a762649ea58af0b0e4a
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx؟id=OB8QT4a854008918653aOB8QT4
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� 7ضريبة املكو�س التي تتقا�ضاها �إ�سرائيل مقابل الوقود واملحروقات التي ي�شرتيها الفل�سطينيون مبوجب بروتوكول باري�س ،تقوم �إ�سرائيل بجمع هذه ال�ضرائب من ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية عند
�شرائها للوقود ،ومن ثم تقوم بتحويلها لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية بعد خ�صم  %3كر�سم اداري� ،إلى جانب عائدات املقا�صة الأخرى التي جتمعها نيابة عن ال�سلطة الفل�سطينية .فقد طالبت
ال�سلطة الفل�سطينية منذ زمن طويل ب�أن تقوم بتح�صيل ال�ضرائب من امل�ستهلكني الفل�سطينيني مبا�شرة مما �سيجنبها دفع الر�سم الإداري  %3و�سيب�سط من تعقيدات عملية جمع ال�ضرائب.
https://bit.ly/33TPXTn 8
/http://www.aliqtisadi.ps/article/70200 9
https://www.wattan.tv/ar/news/289243.html 10

1/4

القد�س ال�شرقية وحتدد التحديات الرئي�سية والفر�ص املتاحة لتحقيق النمو
تراكم ديون الكهرباء
منذ بدء الأزمة ،تراجعت املدفوعات الفل�سطينية ل�شركة الكهرباء الإ�سرائيلية االقت�صادي وحت�سني العمالة ،وتخرج بتو�صيات وتدخالت ق�صرية ومتو�سطة
ب�صورة حادة ،مما �أدى �إلى ارتفاع �إجمايل الدين الفل�سطيني ل�صالح �شركة املدى ملواجهة هذه التحديات.
الكهرباء بن�سبة تقارب  ،%40من 111.05مليار �شيكل (ما يعادل  297.7مليون يعتمد فل�سطينيو القد�س ال�شرقية ب�شكل رئي�سي على االقت�صاد الإ�سرائيلي
دوالر) يف
�شباط �إلى  1.47مليار �شيكل (ما يعادل  417.8مليون دوالر) يف و�سوق العمل فيه كم�صدر دخل لأ�سرهم ( ،)%54وعلى دفعات الت�أمني الوطني
12
 1حزيران.
(بن�سبة  ،)%21.3بينما ي�ساهم القطاع اخلا�ص املحلي بن�سبة  %13.1فقط
يف  28متوز� ،أعلنت وزارة املالية الإ�سرائيلية اقتطاع  500مليون �شيكل (141

مليون دوالر) من �إيرادات املقا�صة التي حتتجزها احلكومة الإ�سرائيلية ،وذلك
لدفع جزء من ديون �شركة الكهرباء الإ�سرائيلية على الفل�سطينيني 13.كما قامت
ال�سلطة الفل�سطينية بعد ا�ستالمها �ضرائب املحروقات يف  23من نف�س ال�شهر
بت�سوية جزء من ديون �شركة الكهرباء ودفع  300مليون �شيكل.

�صمود القطاع اخلا�ص

يف خ�ضم هذه الأزمة ،ال زال القطاع اخلا�ص الفل�سطيني �صامدا .حيث حافظت
ن�سبة ال�شيكات املرجتعة يف حزيران على نف�س امل�ستوى من حيث القيمة ()10.5%
مقارنة بال�شهر ال�سابق وال�شهر املناظر من  14.2018كما تراجع عدد ال�شيكات
املرجتعة �إلى  %13يف حزيران مقارنة بـ  %14.5يف �أيار و %15.5يف حزيران
 .2018تظهر هذه البيانات �أن الأزمة مل ت�ؤثر بعد على قدرة معظم ال�شركات
والأفراد على الوفاء بالتزاماتهم املالية ،و�/أو جعلهم �أكرث حتفظا يف تعامالتهم
املالية .وفق ًا ل�سلطة النقد الفل�سطينية ،ف�إن حوايل  %47من ال�شيكات املرجتعة
يف العام  2018تعود ل�شركات �صغرية احلجم ،بينما  %27كانت �شيكات م�ؤجلة
15
كتبها موظفون ل�شراء �سيارة �أو �شقة �سكنية.

من دخل الأ�سر .تراجع معدل البطالة يف القد�س ال�شرقية من  %19يف العام
� 2014إلى  %11.6يف العام  ،2017ويعزى ذلك �إلى زيادة فر�ص العمل يف
�سوق العمل الإ�سرائيلي .مع هذا ،ف�إن معدل م�شاركة الذكور يف القوى العاملة يف
القد�س ال�شرقية ال يزال بحدود  %56.4فقط ،وهو �أقل بـ  %15نقطة مقارنة
مبعدل امل�شاركة يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة� .أما معدل م�شاركة الإناث يف
القوى العاملة يف القد�س ال�شرقية فيبلغ حاليا  %6.7وهو يقارب ن�صف معدل
امل�شاركة يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.
تذكر الأجندة �أن  %77من �سكان القد�س ال�شرقية من الفل�سطينيني يعي�شون
حتت خط الفقر ،مقارنة بـ  %23من الإ�سرائيليني الذين يعي�شون يف القد�س
الغربية وامل�ستعمرات الإ�سرائيلية يف القد�س ال�شرقية .يعاين �سكان القد�س
ال�شرقية من �إهمال البلدية الإ�سرائيلية ،حيث تخ�ص�ص بلدية القد�س
الإ�سرائيلية  %10فقط باملعدل من ميزانيتها للجزء ال�شرقي من املدينة ،على
الرغم من �أن �سكان القد�س ال�شرقية من الفل�سطينيني ميثلون  %37من �إجمايل
ال�سكان داخل احلدود البلدية الإ�سرائيلية للمدينة.

قطاع ال�سياحة

يف حزيران ،ارتفع م�ؤ�شر الإنتاج ال�صناعي بن�سبة  %1.1مقارنة بال�شهر ال�سابق تلعب ال�سياحة دورا حموريا يف اقت�صاد القد�س على الرغم من ال�صعوبات،
وبن�سبة  %7.7مقارنة بحزيران  ،2018مما ي�ؤكد على ا�ستدامة ال�صناعات فم�ساهمة الفنادق واملطاعم يف الناجت املحلي الإجمايل للقد�س تقارب .%20
املحلية اخلفيفة (مثل �صناعة املواد الغذائية وامل�شروبات ،والأثاث ،ومواد البناء) �إذا ما �أ�ضفنا القيمة امل�ضافة للأن�شطة الأخرى املرتبطة بالقطاع ،ترتفع
16
حتى بظل ت�صاعد ال�ضغوط املالية.
م�ساهمة القطاع �إلى حوايل  %40من الناجت املحلي الإجمايل للقد�س.
برغم �صمود القطاع اخلا�ص حتى اليوم ،يتوقع �أن ي�ؤثر تراجع الإنفاق اال�ستهالكي على الرغم من الدور املحوري لقطاع ال�سياحة يف القد�س ال�شرقية� ،إال �أن هذا
احلكومي والإنفاق اال�ستهالكي للأ�سر على �أداء القطاع �إذا ما ا�ستمرت الأزمة .القطاع يعاين من حتديات عدة ،مبا يف ذلك �ضعف التعاون امل�ؤ�س�سي على امل�ستوى
ي�شري �أحدث ما يتوفر من بيانات حول م�ؤ�شر دورة الأعمال الذي ير�صد تذبذبات القطاعي وما بني القطاعي؛ �صعوبة احل�صول على متويل �آمن ،ونق�ص العمال
الن�شاط االقت�صادي كما تعرب عنه ال�شركات املحلية �إلى توقع انكما�ش اقت�صادي املهرة واملدربني تدريب ًا جيد ًا .نتج عن ذلك توقف العديد من الفنادق واملحالت
17
حمتمل يف امل�ستقبل القريب ،حيث تراجع م�ؤ�شر دورة الأعمال الكلي من  -6.7ال�سياحية عن العمل ،وفر�ض �أعباء �ضريبية مرتفعة وعدم ا�ستطاعة �أ�صحاب
نقطة يف ال�شهر ال�سابق �إلى  -13.8نقطة يف متوز .يعزى هذا الرتاجع �إلى تدهور الأعمال اال�ستثمار يف حت�سني وت�أهيل املدينة جلذب عدد �أكرب من ال�سياح.
يف م�ؤ�شر ال�ضفة الغربية ،والذي و�صل  -10.2نقطة يف متوز ،وهو �أدنى م�ستوى
يو�صي التقرير بتنفيذ عدد من املبادرات والربامج على املدى الق�صري ومتو�سط
له منذ كانون �أول .2015
املدى ،وت�ضم هذه ما يلي:

تنمية القطاعات االقت�صادية يف القد�س ال�شرقية

•�إعادة ت�أهيل الفنادق :تقرتح الأجندة برناجما ا�ستثماريا بقيمة 50
مليون دوالر لت�أهيل وتطوير  20فندقا قائما يف القد�س ال�شرقية ،لتمكينها

ن�شر معهد �أبحاث ال�سيا�سات االقت�صادية الفل�سطيني (ما�س) م�ؤخر ًا وبالتعاون
مع وحدة �ش�ؤون املفاو�ضات يف منظمة التحرير الفل�سطينية (م.ت.ف)،
وبدعم من مكتب املمثلية الرنويجية لدى فل�سطني� ،أجندة قطاعية ق�صرية
ومتو�سطة املدى لتنمية القد�س ال�شرقية 18.تقدم الأجندة حتليال القت�صاد

من تقدمي خدمات متميزة وب�أ�سعار مناف�سة .بالإ�ضافة لربنامج لإدارة
املخاطر ودرئها ،من �ش�أنه امل�ساهمة يف �إحياء الفنادق املغلقة و�إعادتها
للعمل مرة �أخرى.
•معاجلة فجوة املهارات :تنفيذ برنامج تدريبي خمت�ص مبهارات ال�ضيافة
مدته عام واحد ي�ستهدف حت�سني م�ستوى  500مهني يعملون يف هذا
املجال .بالإ�ضافة �إلى و�ضع برامج �أكادميية تركز على مهارات ال�ضيافة يف
اجلامعات والكليات املحلية وذلك لزيادة عدد املر�شدين ال�سياحيني الذين
يتقنون التحدث بلغات �أجنبية.

https://bit.ly/2ZjrP9g 11
https://bit.ly/2P4zVCX 12
https://www.themarker.com/dynamo/energy/1.7581028 13

 14بيانات غري من�شورة مت احل�صول عليها من �سلطة النقد الفل�سطينية.

http://www.mas.ps/files/server/20182604153943-1.pdf 15

 16يقي�س الناجت احلقيقي يف الناجت احلقيقي يف ال�صناعات التحويلية ،والتعدين والكهرباء ،و�صناعات الغاز ،ن�سبة �إلى �سنة الأ�سا�س.
 17يعتمد م�ؤ�شر دورة الأعمال على ا�ستطالع �آراء عينة ممثلة من �أ�صحاب املن�ش�آت ال�صناعية املحلية جتريه �سلطة النقد ويقوم بر�صد
تذبذبات الن�شاط االقت�صادي الفل�سطيني من حيث م�ستويات الإنتاج واملبيعات والتوظيف.
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•رفع م�ستوى املهارات :تنفيذ برنامج بقيمة  5مليون دوالر لال�ستثمار يف
جمال التدريب والتعليم املهني حلوايل  1,000حريف من احلرفيني ال�شباب
يف القد�س ال�شرقية.
•�إعادة ت�أهيل املحال التجارية املغلقة :تنفيذ برنامج لت�أهيل  600حمل
مغلق يف القد�س ال�شرقية.

• خدمات النقل :دعم بقيمة  1.5( %30مليون دوالر �سنويا) ل�شركات
البا�صات حتى تتمكن من توفري حافالت نقل للمدن الفل�سطينية .بالإ�ضافة
لتوفري قرو�ض ل�شركات البا�صات لتحديث مركباتها.

قطاع الإ�سكان

منذ عام  ،1967قامت احلكومة الإ�سرائيلية مب�صادرة حوايل %87

من م�ساحة �أرا�ضي القد�س ال�شرقية ،مما يقلل من فر�ص تو�سع املناطق
ال�سكنية للفل�سطينيني يف القد�س ال�شرقية .كذلك تفر�ض �إ�سرائيل قيود ًا على
ا�ستخدامات الأرا�ضي اخلا�صة فيما تبقى من م�ساحة �أرا�ضي القد�س املخ�ص�صة خالل �شهر متوز ،وقع عدد من البلدان اتفاقات للت�أكيد على التزامهم جتاه وكالة
للفل�سطينيني ( ،)13%مما �أ�سهم يف زيادة عدد البنايات بال رخ�صة وبالتايل الأمم املتحدة لغوث وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني يف ال�شرق الأدنى (الأونروا)
حيث �أعلنت دولة الإمارات العربية املتحدة عن منحها  50مليون دوالر لدعم
من خطر هدم املباين.
برامج الأونروا يف العام  2019يف قطاع الرعاية ال�صحية ،والتعليم واخلدمات
وفقا للأجندة ،تعاين القد�س ال�شرقية من نق�ص حاد يف امل�ساكن ( - 40,000االجتماعية 19.تعهدت اململكة العربية ال�سعودية ،ثالث اكرب مانح للأونروا،
 50,000وحدة �سكنية) لل�سكان الفل�سطينيني .ملنع تزايد هذا النق�ص ،تقدر مببلغ  2مليون دوالر �إ�ضافة �إلى ما تعهدت به �سابقا من دعم كبري ي�صل 160
الأجندة �أن هناك حاجة لتوفري  2000وحدة �سكنية �إ�ضافية على الأقل كل عام .مليون دوالر و�سيتم ا�ستخدام املبلغ لتمويل خدمات الأونروا الأ�سا�سية يف جميع
ت�ستعر�ض الأجندة جمموعة مبادرات تهدف ملعاجلة التحديات التي تواجه قطاع مناطق عملها 20 .كما �أكدت �أ�سرتاليا على التزامها مبا �أعلنته �سابقا بتقدمي مبلغ
 1.95مليون لدعم امل�شاريع ال�صحية يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة 21.و�ساهمت
الإ�سكان يف القد�س ال�شرقية ،وت�شمل:
فرن�سا مبا قيمته  353,905يورو لدعم برامج التدريب والتطوير املهني للمعلمني
22
•الإ�سكان املي�سر� :إن�شاء �صندوق ا�ستثماري بر�أ�سمال  20مليون دوالر وكذلك لتنفيذ برامج تعليم اللغة الفرن�سية يف فرن�سا.
لال�ستثمار يف قطاع الإ�سكان �إلى جانب ا�ستثمارات القطاع اخلا�ص ،مع
حتتاج الوكالة يف العام  2019ما يقارب  1.2مليار دوالر لتغطية كافة عملياتها يف
الرتكيز على الإ�سكانات للأزواج ال�شابة والأ�سر ذات الدخل املحدود.
•التخطيط العمراين :تنفيذ برنامج بقيمة  5مليون دوالر لتطوير  50املنطقة� ،سواء �ضمن موازنة التنمية الب�شرية �أو موازنة امل�ساعدات الإن�سانية .يف
خطة م�شروع �إ�سكان وخدمات �أ�سا�سية (مدار�س ،وم�ست�شفيات ،وبنية م�ؤمترها ال�سنوي لتعهدات املانحني واملنعقد يف حزيران ،تعهد املانحون بااللتزام
بتخفيف ال�صعوبات املالية التي تواجهها الوكالة متعهدين مبا يزيد على 110
حتتية حلدائق عامة ومرافق ريا�ضية).
23
مليون دوالر لتغطية الفجوة التمويلية يف موازنتها.
•امل�ساعدات القانونية :مكتب فني للخدمات بهدف م�ساعدة الأ�سر الفقرية
ت�أتي هذه التربعات يف فرتة حرجة متر بها الأونروا ،والتي ال تزال تواجه
و�إعداد الوثائق املطلوبة وتعبئة الطلبات للح�صول على ت�صاريح بناء.
حتديات كبرية للإيفاء بجميع التزاماتها املالية امل�ستحقة حتى نهاية هذا العام.
•التن�سيق بني �أ�صحاب العالقة� :إن�شاء جمل�س تن�سيقي مكون من
حيث تعاين الوكالة من �صعوبات مالية منذ قرار الواليات املتحدة الأمريكية وقف
�أ�صحاب العالقة واملهنيني يف كل قطاع مهمته ت�سهيل اجلهود امل�شرتكة
م�ساعداتها املالية للوكالة ،و�أ�صبحت �أكرث اعتماد ًا على م�ساهمات �إ�ضافية من
بهدف معاجلة �أزمة ال�سكن.
املجتمع الدويل لدعم اخلدمات التي تقدمها لـ  5.4مليون الجئ فل�سطيني.

تعهدات جديدة لدعم الأونروا

ال�صناعات الغذائية واحلرفية

ح�سب التقرير ،ف�إن القيود املفرو�ضة على ا�سترياد وت�صدير املنتجات من و�إلى
القد�س ال�شرقية ،والتكاليف الت�شغيلية وال�ضرائب الباهظة ،واملعايري واملوا�صفات
الإ�سرائيلية ال�صارمة ،قد حدت من تطور ال�صناعات التقليدية .ويرى ت�أثري
هذه القيود ب�شكل خا�ص يف البلدة القدمية يف القد�س ،وعلى املحال والور�ش
متناهية ال�صغر والعائلية التي تقوم ب�إنتاج �صناعات يدوية تقليدية وحرفية .كما
يذكر التقرير �أن ما ن�سبته  %30من �إجمايل املحال التجارية يف �أ�سواق املدينة
القدمية قد �أغلقت �أبوابها.

التداول يف بور�صة فل�سطني متوز 2019

�أغلق م�ؤ�شر القد�س عند م�ستوى  529.4نقطة نهاية متوز ،مرتفعا بن�سبة
 %1.85مقارنة ب�شهر حزيران املا�ضي وقد مت تداول  15.3مليون �سهم بقيمة
�إجمالية  22.2مليون دوالر خالل ال�شهر ،وهو ما �شكل انخفا�ض ًا بن�سبة %167.5
و %114.9يف حجم وقيمة الأ�سهم املتداولة مقارنة بال�شهر ال�سابق.

يف هذا ال�سياق يتم ا�ستعر�ض جمموعة مبادرات تهدف ملعاجلة التحديات التي
تواجه قطاع ال�صناعات الغذائية واحلرفية يف القد�س ال�شرقية ،وت�شمل:
•حتديث ال�صناعات التقليدية :تنفيذ برنامج ا�ستثماري بقيمة  10مليون
دوالر لتطوير  30ور�شة حرفية� .سيقوم الربنامج بتوفري معدات و�أدوات
جديدة ت�ستخدم لأغرا�ض الت�صميم والإنتاج والتغليف ،بالإ�ضافة لتوفري
تدريب للحرفني على الأمور الفنية ،الت�سويق و�إدارة الأعمال.
•�إنتاج الغذاء :ت�سهيل الو�صول لقرو�ض بقيمة  20مليون دوالر لال�ستثمار يف
م�شاريع الإنتاج احليواين.

https://bit.ly/2yOwC7N 19
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� 23أنظر العدد ال�سابق من الن�شرة االقت�صادية.
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القد�س ال�شرقية وحتدد التحديات الرئي�سية والفر�ص املتاحة لتحقيق النمو
تراكم ديون الكهرباء
منذ بدء الأزمة ،تراجعت املدفوعات الفل�سطينية ل�شركة الكهرباء الإ�سرائيلية االقت�صادي وحت�سني العمالة ،وتخرج بتو�صيات وتدخالت ق�صرية ومتو�سطة
ب�صورة حادة ،مما �أدى �إلى ارتفاع �إجمايل الدين الفل�سطيني ل�صالح �شركة املدى ملواجهة هذه التحديات.
الكهرباء بن�سبة تقارب  ،%40من 111.05مليار �شيكل (ما يعادل  297.7مليون يعتمد فل�سطينيو القد�س ال�شرقية ب�شكل رئي�سي على االقت�صاد الإ�سرائيلي
دوالر) يف
�شباط �إلى  1.47مليار �شيكل (ما يعادل  417.8مليون دوالر) يف و�سوق العمل فيه كم�صدر دخل لأ�سرهم ( ،)%54وعلى دفعات الت�أمني الوطني
12
 1حزيران.
(بن�سبة  ،)%21.3بينما ي�ساهم القطاع اخلا�ص املحلي بن�سبة  %13.1فقط
يف  28متوز� ،أعلنت وزارة املالية الإ�سرائيلية اقتطاع  500مليون �شيكل (141

مليون دوالر) من �إيرادات املقا�صة التي حتتجزها احلكومة الإ�سرائيلية ،وذلك
لدفع جزء من ديون �شركة الكهرباء الإ�سرائيلية على الفل�سطينيني 13.كما قامت
ال�سلطة الفل�سطينية بعد ا�ستالمها �ضرائب املحروقات يف  23من نف�س ال�شهر
بت�سوية جزء من ديون �شركة الكهرباء ودفع  300مليون �شيكل.

�صمود القطاع اخلا�ص

يف خ�ضم هذه الأزمة ،ال زال القطاع اخلا�ص الفل�سطيني �صامدا .حيث حافظت
ن�سبة ال�شيكات املرجتعة يف حزيران على نف�س امل�ستوى من حيث القيمة ()10.5%
مقارنة بال�شهر ال�سابق وال�شهر املناظر من  14.2018كما تراجع عدد ال�شيكات
املرجتعة �إلى  %13يف حزيران مقارنة بـ  %14.5يف �أيار و %15.5يف حزيران
 .2018تظهر هذه البيانات �أن الأزمة مل ت�ؤثر بعد على قدرة معظم ال�شركات
والأفراد على الوفاء بالتزاماتهم املالية ،و�/أو جعلهم �أكرث حتفظا يف تعامالتهم
املالية .وفق ًا ل�سلطة النقد الفل�سطينية ،ف�إن حوايل  %47من ال�شيكات املرجتعة
يف العام  2018تعود ل�شركات �صغرية احلجم ،بينما  %27كانت �شيكات م�ؤجلة
15
كتبها موظفون ل�شراء �سيارة �أو �شقة �سكنية.

من دخل الأ�سر .تراجع معدل البطالة يف القد�س ال�شرقية من  %19يف العام
� 2014إلى  %11.6يف العام  ،2017ويعزى ذلك �إلى زيادة فر�ص العمل يف
�سوق العمل الإ�سرائيلي .مع هذا ،ف�إن معدل م�شاركة الذكور يف القوى العاملة يف
القد�س ال�شرقية ال يزال بحدود  %56.4فقط ،وهو �أقل بـ  %15نقطة مقارنة
مبعدل امل�شاركة يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة� .أما معدل م�شاركة الإناث يف
القوى العاملة يف القد�س ال�شرقية فيبلغ حاليا  %6.7وهو يقارب ن�صف معدل
امل�شاركة يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.
تذكر الأجندة �أن  %77من �سكان القد�س ال�شرقية من الفل�سطينيني يعي�شون
حتت خط الفقر ،مقارنة بـ  %23من الإ�سرائيليني الذين يعي�شون يف القد�س
الغربية وامل�ستعمرات الإ�سرائيلية يف القد�س ال�شرقية .يعاين �سكان القد�س
ال�شرقية من �إهمال البلدية الإ�سرائيلية ،حيث تخ�ص�ص بلدية القد�س
الإ�سرائيلية  %10فقط باملعدل من ميزانيتها للجزء ال�شرقي من املدينة ،على
الرغم من �أن �سكان القد�س ال�شرقية من الفل�سطينيني ميثلون  %37من �إجمايل
ال�سكان داخل احلدود البلدية الإ�سرائيلية للمدينة.

قطاع ال�سياحة

يف حزيران ،ارتفع م�ؤ�شر الإنتاج ال�صناعي بن�سبة  %1.1مقارنة بال�شهر ال�سابق تلعب ال�سياحة دورا حموريا يف اقت�صاد القد�س على الرغم من ال�صعوبات،
وبن�سبة  %7.7مقارنة بحزيران  ،2018مما ي�ؤكد على ا�ستدامة ال�صناعات فم�ساهمة الفنادق واملطاعم يف الناجت املحلي الإجمايل للقد�س تقارب .%20
املحلية اخلفيفة (مثل �صناعة املواد الغذائية وامل�شروبات ،والأثاث ،ومواد البناء) �إذا ما �أ�ضفنا القيمة امل�ضافة للأن�شطة الأخرى املرتبطة بالقطاع ،ترتفع
16
حتى بظل ت�صاعد ال�ضغوط املالية.
م�ساهمة القطاع �إلى حوايل  %40من الناجت املحلي الإجمايل للقد�س.
برغم �صمود القطاع اخلا�ص حتى اليوم ،يتوقع �أن ي�ؤثر تراجع الإنفاق اال�ستهالكي على الرغم من الدور املحوري لقطاع ال�سياحة يف القد�س ال�شرقية� ،إال �أن هذا
احلكومي والإنفاق اال�ستهالكي للأ�سر على �أداء القطاع �إذا ما ا�ستمرت الأزمة .القطاع يعاين من حتديات عدة ،مبا يف ذلك �ضعف التعاون امل�ؤ�س�سي على امل�ستوى
ي�شري �أحدث ما يتوفر من بيانات حول م�ؤ�شر دورة الأعمال الذي ير�صد تذبذبات القطاعي وما بني القطاعي؛ �صعوبة احل�صول على متويل �آمن ،ونق�ص العمال
الن�شاط االقت�صادي كما تعرب عنه ال�شركات املحلية �إلى توقع انكما�ش اقت�صادي املهرة واملدربني تدريب ًا جيد ًا .نتج عن ذلك توقف العديد من الفنادق واملحالت
17
حمتمل يف امل�ستقبل القريب ،حيث تراجع م�ؤ�شر دورة الأعمال الكلي من  -6.7ال�سياحية عن العمل ،وفر�ض �أعباء �ضريبية مرتفعة وعدم ا�ستطاعة �أ�صحاب
نقطة يف ال�شهر ال�سابق �إلى  -13.8نقطة يف متوز .يعزى هذا الرتاجع �إلى تدهور الأعمال اال�ستثمار يف حت�سني وت�أهيل املدينة جلذب عدد �أكرب من ال�سياح.
يف م�ؤ�شر ال�ضفة الغربية ،والذي و�صل  -10.2نقطة يف متوز ،وهو �أدنى م�ستوى
يو�صي التقرير بتنفيذ عدد من املبادرات والربامج على املدى الق�صري ومتو�سط
له منذ كانون �أول .2015
املدى ،وت�ضم هذه ما يلي:

تنمية القطاعات االقت�صادية يف القد�س ال�شرقية

•�إعادة ت�أهيل الفنادق :تقرتح الأجندة برناجما ا�ستثماريا بقيمة 50
مليون دوالر لت�أهيل وتطوير  20فندقا قائما يف القد�س ال�شرقية ،لتمكينها

ن�شر معهد �أبحاث ال�سيا�سات االقت�صادية الفل�سطيني (ما�س) م�ؤخر ًا وبالتعاون
مع وحدة �ش�ؤون املفاو�ضات يف منظمة التحرير الفل�سطينية (م.ت.ف)،
وبدعم من مكتب املمثلية الرنويجية لدى فل�سطني� ،أجندة قطاعية ق�صرية
ومتو�سطة املدى لتنمية القد�س ال�شرقية 18.تقدم الأجندة حتليال القت�صاد

من تقدمي خدمات متميزة وب�أ�سعار مناف�سة .بالإ�ضافة لربنامج لإدارة
املخاطر ودرئها ،من �ش�أنه امل�ساهمة يف �إحياء الفنادق املغلقة و�إعادتها
للعمل مرة �أخرى.
•معاجلة فجوة املهارات :تنفيذ برنامج تدريبي خمت�ص مبهارات ال�ضيافة
مدته عام واحد ي�ستهدف حت�سني م�ستوى  500مهني يعملون يف هذا
املجال .بالإ�ضافة �إلى و�ضع برامج �أكادميية تركز على مهارات ال�ضيافة يف
اجلامعات والكليات املحلية وذلك لزيادة عدد املر�شدين ال�سياحيني الذين
يتقنون التحدث بلغات �أجنبية.

https://bit.ly/2ZjrP9g 11
https://bit.ly/2P4zVCX 12
https://www.themarker.com/dynamo/energy/1.7581028 13

 14بيانات غري من�شورة مت احل�صول عليها من �سلطة النقد الفل�سطينية.

http://www.mas.ps/files/server/20182604153943-1.pdf 15

 16يقي�س الناجت احلقيقي يف الناجت احلقيقي يف ال�صناعات التحويلية ،والتعدين والكهرباء ،و�صناعات الغاز ،ن�سبة �إلى �سنة الأ�سا�س.
 17يعتمد م�ؤ�شر دورة الأعمال على ا�ستطالع �آراء عينة ممثلة من �أ�صحاب املن�ش�آت ال�صناعية املحلية جتريه �سلطة النقد ويقوم بر�صد
تذبذبات الن�شاط االقت�صادي الفل�سطيني من حيث م�ستويات الإنتاج واملبيعات والتوظيف.

http://www.mas.ps/files/server/20191703143807-1.pdf 18
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•رفع م�ستوى املهارات :تنفيذ برنامج بقيمة  5مليون دوالر لال�ستثمار يف
جمال التدريب والتعليم املهني حلوايل  1,000حريف من احلرفيني ال�شباب
يف القد�س ال�شرقية.
•�إعادة ت�أهيل املحال التجارية املغلقة :تنفيذ برنامج لت�أهيل  600حمل
مغلق يف القد�س ال�شرقية.

• خدمات النقل :دعم بقيمة  1.5( %30مليون دوالر �سنويا) ل�شركات
البا�صات حتى تتمكن من توفري حافالت نقل للمدن الفل�سطينية .بالإ�ضافة
لتوفري قرو�ض ل�شركات البا�صات لتحديث مركباتها.

قطاع الإ�سكان

منذ عام  ،1967قامت احلكومة الإ�سرائيلية مب�صادرة حوايل %87

من م�ساحة �أرا�ضي القد�س ال�شرقية ،مما يقلل من فر�ص تو�سع املناطق
ال�سكنية للفل�سطينيني يف القد�س ال�شرقية .كذلك تفر�ض �إ�سرائيل قيود ًا على
ا�ستخدامات الأرا�ضي اخلا�صة فيما تبقى من م�ساحة �أرا�ضي القد�س املخ�ص�صة خالل �شهر متوز ،وقع عدد من البلدان اتفاقات للت�أكيد على التزامهم جتاه وكالة
للفل�سطينيني ( ،)13%مما �أ�سهم يف زيادة عدد البنايات بال رخ�صة وبالتايل الأمم املتحدة لغوث وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني يف ال�شرق الأدنى (الأونروا)
حيث �أعلنت دولة الإمارات العربية املتحدة عن منحها  50مليون دوالر لدعم
من خطر هدم املباين.
برامج الأونروا يف العام  2019يف قطاع الرعاية ال�صحية ،والتعليم واخلدمات
وفقا للأجندة ،تعاين القد�س ال�شرقية من نق�ص حاد يف امل�ساكن ( - 40,000االجتماعية 19.تعهدت اململكة العربية ال�سعودية ،ثالث اكرب مانح للأونروا،
 50,000وحدة �سكنية) لل�سكان الفل�سطينيني .ملنع تزايد هذا النق�ص ،تقدر مببلغ  2مليون دوالر �إ�ضافة �إلى ما تعهدت به �سابقا من دعم كبري ي�صل 160
الأجندة �أن هناك حاجة لتوفري  2000وحدة �سكنية �إ�ضافية على الأقل كل عام .مليون دوالر و�سيتم ا�ستخدام املبلغ لتمويل خدمات الأونروا الأ�سا�سية يف جميع
ت�ستعر�ض الأجندة جمموعة مبادرات تهدف ملعاجلة التحديات التي تواجه قطاع مناطق عملها 20 .كما �أكدت �أ�سرتاليا على التزامها مبا �أعلنته �سابقا بتقدمي مبلغ
 1.95مليون لدعم امل�شاريع ال�صحية يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة 21.و�ساهمت
الإ�سكان يف القد�س ال�شرقية ،وت�شمل:
فرن�سا مبا قيمته  353,905يورو لدعم برامج التدريب والتطوير املهني للمعلمني
22
•الإ�سكان املي�سر� :إن�شاء �صندوق ا�ستثماري بر�أ�سمال  20مليون دوالر وكذلك لتنفيذ برامج تعليم اللغة الفرن�سية يف فرن�سا.
لال�ستثمار يف قطاع الإ�سكان �إلى جانب ا�ستثمارات القطاع اخلا�ص ،مع
حتتاج الوكالة يف العام  2019ما يقارب  1.2مليار دوالر لتغطية كافة عملياتها يف
الرتكيز على الإ�سكانات للأزواج ال�شابة والأ�سر ذات الدخل املحدود.
•التخطيط العمراين :تنفيذ برنامج بقيمة  5مليون دوالر لتطوير  50املنطقة� ،سواء �ضمن موازنة التنمية الب�شرية �أو موازنة امل�ساعدات الإن�سانية .يف
خطة م�شروع �إ�سكان وخدمات �أ�سا�سية (مدار�س ،وم�ست�شفيات ،وبنية م�ؤمترها ال�سنوي لتعهدات املانحني واملنعقد يف حزيران ،تعهد املانحون بااللتزام
بتخفيف ال�صعوبات املالية التي تواجهها الوكالة متعهدين مبا يزيد على 110
حتتية حلدائق عامة ومرافق ريا�ضية).
23
مليون دوالر لتغطية الفجوة التمويلية يف موازنتها.
•امل�ساعدات القانونية :مكتب فني للخدمات بهدف م�ساعدة الأ�سر الفقرية
ت�أتي هذه التربعات يف فرتة حرجة متر بها الأونروا ،والتي ال تزال تواجه
و�إعداد الوثائق املطلوبة وتعبئة الطلبات للح�صول على ت�صاريح بناء.
حتديات كبرية للإيفاء بجميع التزاماتها املالية امل�ستحقة حتى نهاية هذا العام.
•التن�سيق بني �أ�صحاب العالقة� :إن�شاء جمل�س تن�سيقي مكون من
حيث تعاين الوكالة من �صعوبات مالية منذ قرار الواليات املتحدة الأمريكية وقف
�أ�صحاب العالقة واملهنيني يف كل قطاع مهمته ت�سهيل اجلهود امل�شرتكة
م�ساعداتها املالية للوكالة ،و�أ�صبحت �أكرث اعتماد ًا على م�ساهمات �إ�ضافية من
بهدف معاجلة �أزمة ال�سكن.
املجتمع الدويل لدعم اخلدمات التي تقدمها لـ  5.4مليون الجئ فل�سطيني.

تعهدات جديدة لدعم الأونروا

ال�صناعات الغذائية واحلرفية

ح�سب التقرير ،ف�إن القيود املفرو�ضة على ا�سترياد وت�صدير املنتجات من و�إلى
القد�س ال�شرقية ،والتكاليف الت�شغيلية وال�ضرائب الباهظة ،واملعايري واملوا�صفات
الإ�سرائيلية ال�صارمة ،قد حدت من تطور ال�صناعات التقليدية .ويرى ت�أثري
هذه القيود ب�شكل خا�ص يف البلدة القدمية يف القد�س ،وعلى املحال والور�ش
متناهية ال�صغر والعائلية التي تقوم ب�إنتاج �صناعات يدوية تقليدية وحرفية .كما
يذكر التقرير �أن ما ن�سبته  %30من �إجمايل املحال التجارية يف �أ�سواق املدينة
القدمية قد �أغلقت �أبوابها.

التداول يف بور�صة فل�سطني متوز 2019

�أغلق م�ؤ�شر القد�س عند م�ستوى  529.4نقطة نهاية متوز ،مرتفعا بن�سبة
 %1.85مقارنة ب�شهر حزيران املا�ضي وقد مت تداول  15.3مليون �سهم بقيمة
�إجمالية  22.2مليون دوالر خالل ال�شهر ،وهو ما �شكل انخفا�ض ًا بن�سبة %167.5
و %114.9يف حجم وقيمة الأ�سهم املتداولة مقارنة بال�شهر ال�سابق.

يف هذا ال�سياق يتم ا�ستعر�ض جمموعة مبادرات تهدف ملعاجلة التحديات التي
تواجه قطاع ال�صناعات الغذائية واحلرفية يف القد�س ال�شرقية ،وت�شمل:
•حتديث ال�صناعات التقليدية :تنفيذ برنامج ا�ستثماري بقيمة  10مليون
دوالر لتطوير  30ور�شة حرفية� .سيقوم الربنامج بتوفري معدات و�أدوات
جديدة ت�ستخدم لأغرا�ض الت�صميم والإنتاج والتغليف ،بالإ�ضافة لتوفري
تدريب للحرفني على الأمور الفنية ،الت�سويق و�إدارة الأعمال.
•�إنتاج الغذاء :ت�سهيل الو�صول لقرو�ض بقيمة  20مليون دوالر لال�ستثمار يف
م�شاريع الإنتاج احليواين.

https://bit.ly/2yOwC7N 19
https://bit.ly/2MNFRxf 20
https://bit.ly/2YRj0Hn 21
https://www.unrwa.org/newsroom/press-releases/france-supports-unrwa-education-eur- 22
350k-contribution

� 23أنظر العدد ال�سابق من الن�شرة االقت�صادية.
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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 الأول 2019

التجارة

The Portland Trust

,

ال�صادرات ،الواردات والعجز التجاري يف فل�سطني (  000دوالر)،
الربع الأول  - 2015الربع الثاين 2019
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الناجت الإجمايل املحلي (الربع الأول  3,504.6 :)2019مليون دوالر
الناجت الإجمايل املحلي/ن�سمة (الربع الأول  755.4 :)2019دوالر امل�صدر :اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني

الواردات (الربع الثاين  1,438.4 :)2019مليون دوالر ال�صادرات (الربع الثاين  258.7 :)2019مليون دوالر
امل�صدر :اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني
العجز التجاري (الربع الثاين  1,179.7 :)2019مليون دالور

البطالة

م�ؤ�شر دورة الأعمال

البطالة وبطالة ال�شباب يف فل�سطني ،الربع الأول  - 2015الربع الثاين 2019

م�ؤ�شر �سلطة النقد لدورة الأعمال ،كانون الثاين  - 2015حزيران 2019
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القطاع امل�صريف
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م�ؤ�شر �أ�سعار امل�ستهلك (�سنة الأ�سا�س = ،)2010
كانون الثاين  - 2015متوز 2019

ال�ضفة الغربية (�أيار -10.2 :)2019
امل�صدر� :سلطة النقد الفل�سطينية

,

�إجمايل الت�سهيالت االئتمانية وجمموع الودائع يف فل�سطني (  000دوالر)،
الربع الأول  - 2015الربع الأول 2019
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الن�شرة االقت�صادية الفل�سطينية

Total Deposits

جمموع الت�سهيالت االئتمانية (الربع الأول  8,569.6 :)2019مليون دوالر
جمموع الودائع (الربع الأول  12,394.4 :)2019مليون دوالر امل�صدر� :سلطة النقد الفل�سطينية

الن�شرة 155
2019

�آب

التقارير الرئي�سية

ن�شر معهد �أبحاث ال�سيا�سات االقت�صادية
الفل�سطيني م�ؤخر ًا �أجندة قطاعية ق�صرية
ومتو�سطة املدى لتنمية القد�س ال�شرقية.

خالل �شهر متوز  ،2019وقع عدد من
البلدان اتفاقات للت�أكيد على التزامهم جتاه
وكالة الأمم املتحدة لغوث وت�شغيل الالجئني
الفل�سطينيني يف ال�شرق الأدنى (الأونروا).
�أغلق م�ؤ�شر القد�س عند م�ستوى 519.8
نقطة نهاية حزيران  ،2019منخف�ضا
بن�سبة  %1.8مقارنة بال�شهر املا�ضي.

م�ستجدات الو�ضع االقت�صادي

مع تزايد ال�ضغوط املالية على ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،ما زالت �آفاق االقت�صاد الفل�سطيني تبدو ه�شة .فقد
�أ�سهم و�صول �أزمة «�إيرادات املقا�صة» التي بد�أت �آذار املا�ضي �إلى طريق م�سدود ،يف تفاقم الأزمة املالية الناجمة
1
عن وقف امل�ساعدات املالية الأمريكية لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية يف وقت �سابق هذا العام.

املالية العامة

يعترب االقت�صاد الفل�سطيني اقت�صادا ا�ستهالكيا مع اعتماده ب�شكل كبري على الإنفاق اال�ستهالكي احلكومي
( %25.7من الناجت املحلي الإجمايل يف  2)2018والقوة ال�شرائية ملوظفي القطاع العام ( %21.1من القوى
العاملة يف فل�سطني يف العام  3.)2018مل تتمكن ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية خالل ال�شهور ال�ستة الأخرية من
تغطية فاتورة رواتب موظفي القطاع العام كاملة وجل�أت ال�ستدانة قرو�ض �إ�ضافية من البنوك املحلية ،ومراكمة
املت�أخرات لعدم متكنها من �سداد م�ستحقات موردي القطاع اخلا�ص .ما مل يتم حل الأزمة قريبا� ،سي�ستمر الو�ضع
املايل لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية يف التدهور ال حمالة .وكما حذرت بع�ض املنظمات الدولية� ،ستكون تداعيات
4
الأزمة احلالية على االقت�صاد الفل�سطيني و�آفاق منوه خطرية.
بحثا عن حلول لبع�ض ال�ضغوط املالية ،تعمل �سلطة النقد الفل�سطينية ب�شكل وثيق مع البنوك املحلية منذ بداية
الأزمة للتخفيف من عبء ديون الرهن العقاري على موظفي القطاع العام ،يف الوقت الذي رفع فيه م�ستوى
االقرتا�ض احلكومي من القطاع امل�صريف املحلي �ضمن احلدود التي ال ت�ؤثر على الت�سهيالت االئتمانية للقطاع
اخلا�ص 5.يف ني�سان� ،أوعزت وزارة احلكم املحلي للبلديات والهيئات املحلية بتقدمي ت�سهيالت مالية ملوظفي القطاع
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العام مل�ساعدتهم يف ت�سديد ر�سوم اخلدمات الأ�سا�سية امل�ستحقة عليهم.
�أعلنت ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية يف � 22آب تو�صلها التفاق مع حكومة �إ�سرائيل� ،ستقوم الأخرية مبوجبه بالإفراج
عن جزء من �أموال املقا�صة املحتجزة منذ �آذار .متثل هذه الأموال والتي ي�صل جمموعها قرابة  568مليون دوالر
�إيرادات �ضرائب ومكو�س املحروقات 7التي جمعتها �إ�سرائيل خالل ال�شهور ال�سبعة الأخرية بالنيابة عن ال�سلطة
الفل�سطينية �ضمن ترتيبات �ضرائب املقا�صة االعتيادية 8.وفق االتفاق اجلديد �ستعفي �إ�سرائيل ال�سلطة الفل�سطينية
من حت�صيل �ضرائب املحروقات من الآن ف�صاعد ًا عرب �آلية املقا�صة ،و�سي�صبح با�ستطاعة ال�سلطة الوطنية جمع
هذه ال�ضرائب مبا�شرة من امل�ستهلك الفل�سطيني ،وهو مطلب قدمي لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية قبل الأزمة احلالية.
وفق ما �أعلنته ال�سلطة الفل�سطينية� ،ست�ستخدم هذه الأموال املح�صلة لدفع اخل�صم الأول من الرواتب املدفوعة
ملوظفي القطاع العام (يف �شهر �آذار) الذي كان بن�سبة  %50من قيمة الرواتب ،بالإ�ضافة ملا ن�سبته  %60من
قيمة رواتب �شهر �آب ،وهي الن�سبة التي يتلقاها املوظفني من قيمة رواتبهم منذ �آذار 9.كما �ست�ستخدم الأموال
ل�سداد بع�ض الديون ل�صالح �شركة الكهرباء الإ�سرائيلية املرتاكمة على ال�سلطة الفل�سطينية .برغم �أن هذه الأموال
�ستخفف من �أعباء الأزمة املالية� ،إال �أنها ال تعني انتهائها ،فال تزال احلكومة الإ�سرائيلية حتتجر ثلثي �أموال
10
عائدات املقا�صة.
 1انظر العدد ال�سابق من الن�شرة.

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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http://pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_En_QNAQ418E.pdf
http://pcbs.gov.ps/Downloads/book2433.pdf
https://bit.ly/2Xrj0xl
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http://www.wafa.ps/ar_page.aspx؟id=OB8QT4a854008918653aOB8QT4
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� 7ضريبة املكو�س التي تتقا�ضاها �إ�سرائيل مقابل الوقود واملحروقات التي ي�شرتيها الفل�سطينيون مبوجب بروتوكول باري�س ،تقوم �إ�سرائيل بجمع هذه ال�ضرائب من ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية عند
�شرائها للوقود ،ومن ثم تقوم بتحويلها لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية بعد خ�صم  %3كر�سم اداري� ،إلى جانب عائدات املقا�صة الأخرى التي جتمعها نيابة عن ال�سلطة الفل�سطينية .فقد طالبت
ال�سلطة الفل�سطينية منذ زمن طويل ب�أن تقوم بتح�صيل ال�ضرائب من امل�ستهلكني الفل�سطينيني مبا�شرة مما �سيجنبها دفع الر�سم الإداري  %3و�سيب�سط من تعقيدات عملية جمع ال�ضرائب.
https://bit.ly/33TPXTn 8
/http://www.aliqtisadi.ps/article/70200 9
https://www.wattan.tv/ar/news/289243.html 10
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