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The Portland Trust

النشرة االقتصادية الفلسطينية
النشرة 158

تشرين الثاني 2019

التقارير الرئيسية
أعلن وزير الزراعة الفلسطيني رياض
العطاري يف  28تشرين أول عن
موافقة احلكومة اإلسرائيلية على
استيراد  10,700عجل من اخلارج
من خالل جتار فلسطينيني
مت إطالق فعاليات أسبوع فلسطني
لتكنولوجيا املعلومات «اكسبوتك» الـ
 16يف رام اهلل يف الفترة ما بني  4و5
تشرين ثاني 2019
أغلق مؤشر القدس عند مستوى
 519.5نقطة يف نهاية تشرين أول
 ،2019مرتفعا بنسبة  %0.36مقارنة
بشهر أيلول املاضي
يف هذا العدد من النشرة ،نقابل أحمد
الرمحي أحد مؤسسي شركة ”وي
ديلفر” وهي أولى شركات الشحن يف
فلسطني التي تعمل مببدأ االقتصاد
التشاركي وتقدم خدماتها لقطاع
األعمال يف منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا

تطورات أخيرة يف جتارة فلسطني الدولية

بدأت احلكومة الفلسطينية منذ تشكيلها بالعمل بشكل مكثف على تشجيع اإلنتاج املحلي وتعزيز التعاون
االقتصادي مع الدول املجاورة وذلك يف سياق جهودها للحد من االعتماد على السلع واخلدمات املستوردة
من إسرائيل 1.ومنذ اإلعالن عن استراتيجية االنفكاك االقتصادي التدريجي يف أيار  ،2019ازدادت
حدة التوتر يف العالقات التجارية بني احلكومة اإلسرائيلية والسلطة الوطنية الفلسطينية نتيجة عدم
تفعيل قنوات االتصال املتوافق عليها لتسيير القضايا االقتصادية بني اجلانبني مبوجب بروتوكول باريس
االقتصادي الذي مت توقيعه يف العام  .1994وقد مت إنشاء اللجنة االقتصادية املشتركة بني الفلسطينيني
واإلسرائيليني ملتابعة تنفيذ االتفاق االقتصادي والبت يف القضايا االقتصادية حسب البروتوكول 2،ولكن
اللجنة بقيت مجمدة منذ أوائل العام  2000على الرغم من املحاوالت العديدة إلعادة تفعيلها 3.ويف سياق
اإلعالن األخير عن التوصل حلل جزئي ألزمة إيرادات املقاصة بني السلطة الفلسطينية واحلكومة
اإلسرائيلية خالل العام  ،2019أُعلن عن إعادة تفعيل بعض اللجان الفنية املندرجة يف إطار اللجنة
االقتصادية املشتركة وإعادة النظر يف بعض بنود بروتوكول باريس االقتصادي ،ولكن لم يحرز أي تقدم
يذكر منذ هذا اإلعالن وال يوجد أي قنوات فعالة لنقاش املسائل االقتصادية العالقة.

وقف استيراد العجول من إسرائيل

يف  28تشرين أول ،أعلن وزير الزراعة الفلسطيني رياض العطاري عن موافقة احلكومة اإلسرائيلية
على استيراد  10,700عجل من اخلارج من خالل جتار فلسطينيني .وذكر أنه سيتم استيراد 1,680
4
عجل خالل األيام املقبلة ،أما بقية العجول فسيتم استيرادها تدريجيا حتى منتصف تشرين الثاني.
تستورد فلسطني حوالي  120,000عجل من إسرائيل سنويا 20,000 ،من املزارع اإلسرائيلية ،و100,000
من جتار إسرائيليني يستوردون العجول من اخلارج 5.يف  16أيلول ،أعلن عطاري عن خطة احلكومة
وقف استيراد العجول من إسرائيل بشكل كامل ،سواء التي تنتجها أو يستوردها جتار إسرائيليون،
ودعا جميع الهيئات الرقابية للعمل على تنفيذ هذا القرار 6.وجاء إعالن احلكومة األخير متاشيا مع
سياستها األوسع لالنفكاك االقتصادي ،حيث ُيكّن هذا القرار التجار الفلسطينيني من استيراد
العجول من اخلارج مباشرة ،وليس من خالل التجار اإلسرائيليني أو من املزارع اإلسرائيلية.

ويف املقابل ،هددت احلكومة اإلسرائيلية مبنع دخول املنتجات الزراعية الفلسطينية (حوالي  300-280طن
يوميا) للسوق اإلسرائيلية إذا استمرت احلكومة الفلسطينية بسياسة االستيراد املباشر للعجول 7.والحقا
للتهديدات اإلسرائيلية ،أدانت احلكومة الفلسطينية املوقف اإلسرائيلي جتاه سياساتها األخيرة ،مؤكدة على
حق الفلسطينيني يف تنويع مصادر وارداتهم 8.ويف هذا السياق ،اعلم بعض التجار الفلسطينيون وزارة الزراعة
الفلسطينية أن احلكومة اإلسرائيلية ودائرة البيطرية اإلسرائيلية احتجزت أول شحنة من العجول يف املوانئ
اإلسرائيلية بحجة عدم امتثالها للمعايير الصحية ،ما يعني تأخير الشحنة  25يوما الستكمال الفحوصات
الطبية الالزمة 9.كما قامت إسرائيل بسحب بطاقة رجال األعمال ( )BMCsمن التجار الفلسطينيني الذين
يعملون يف استيراد العجول مباشرة ،باإلضافة لتجميد رخص االستيراد اخلاصة بهم 10.وذكر تقرير لقناة
إسرائيل  ،11أن إسرائيل تدرس تطبيق عقوبات اقتصادية ،مبا يشمل منع دخول املساعدات الدولية الى
الضفة الغربية ومنع الصادرات الفلسطينية من التمور وزيت الزيتون 11.وقال العطاري انه لم يتلقى أي
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http://palestinecabinet.gov.ps/Website/AR/ViewDetails?ID=43725
www.paltrade.org/upload/agreements/Paris%20Economic%20Protocol.pdf
https://bit.ly/2rVbpZy
www.alhadath.ps/article/108478/
www.alhadath.ps/article/108478/
www.palestineeconomy.ps/ar/Article/15482
www.haaretz.com/opinion/.premium-israel-palestinian-authority-economy-boycott-1.7991256
https://bit.ly/32gFgIC
تكون فترة احلجر عادة  8أيام؛ https://bit.ly/35i7lRD
https://bit.ly/373mV57
https://bit.ly/2QE5GSt
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قرار رسمي من احلكومة اإلسرائيلية بهذا اخلصوص ،وأنه يعلم عن هذه
12
التداعيات فقط من خالل وسائل اإلعالم اإلسرائيلية.
أيضا ،واجه قرار وقف استيراد العجول من إسرائيل معارضة واسعة من
اللحامني الفلسطينيني ،الذين اعربوا عن قلقهم مفيدين انه مت اتخاذ
13
القرار دون دراسة كافية ودون التشاور بشأن تبعاته مع أصحاب املصلحة.
وقد ذكر احتاد اللحامني الفلسطينيني أن هذه السياسة اجلديدة ستؤدي
الى نقص يف أعداد العجول يف السوق وارتفاع يف أسعار اللحوم ،ومن
املحتمل أن تساهم يف احتكار مجموعة قليلة من التجار ،الذين لديهم
رخص استيراد ومصادر مالية كافية الستيراد العجول من اخلارج ،لهذه
التجارة 14.وقد أكدت وزارة الزراعة واجلهات احلكومية الرسمية األخرى
على توفر احتياطي من العجول يكفي لتغطية الطلب يف السوق لألشهر
15
األربعة املقبلة ،وأنها ستتخذ التدابير الالزمة ملنع أي احتكار للسوق.

واردات الزيتون من إسرائيل

يف  2تشرين أول  ،2019أعلن العطاري أن احلكومة سوف تسمح باستيراد
 3,600طن من زيتون «املنزلينو» من إسرائيل ومصر واألردن .سيتم
استيراد قرابة  2000طن من إسرائيل و 1600طن من مصر واألردن.
كسابقه ،واجه هذا اإلعالن انتقادات عديدة من املزارعني والناشطني
الفلسطينيني الذين يرون يف هذه اخلطوة خطورة على مزارعي الزيتون
الفلسطينيني وأنها ال تتماشى مع استراتيجية احلكومة الرامية لتحقيق
16
االنفكاك االقتصادي عن إسرائيل.

ردا على هذه االنتقادات ،قامت وزارة الزراعة الفلسطينية بالتوضيح
للجمهور أن ما ستسمح باستيراده من زيتون هو من أصناف معينة ال
يتم زراعتها محليا ،لذا لن يؤثر استيرادها على تسويق محصول الزيتون
املحلي .مضيفة أن الهدف من استيراد الزيتون هو لتزويد «مصانع
التخليل والكبيس» يف فلسطني مبدخالت اإلنتاج الالزمة ألنها تعمل
على تعبئة وتغليف املخلالت التي تعتمد على هذا الصنف من الزيتون
بهدف إعادة تصديرها يف ظل الطلب املتزايد عامليا 17.وذكر البيان
الصحفي أيضا ً أن هنالك جلنة مختصة يف وزارة الزراعة تقوم بدراسة
الطلبات املقدمة من قبل مصانع التخليل والكبيس سنويا قبل املوافقة
18
على استيراد الزيتون اخلاص بالكبيس.

العالقات التجارية مع العراق

قام وفد وزاري برئاسة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية
بزيارة العراق يف منتصف تشرين أول املاضي بهدف تعزيز العالقات
االقتصادية بني اجلانبني ،وخاصة يف قطاع الطاقة والنفط .ووفقا لوزير
االقتصاد الوطني ،خالد العسيلي ،تقدمت السلطة الفلسطينية مؤخرا
19
بطلب رسمي إلسرائيل للموافقة على استيراد النفط العراقي عبر األردن.

تعتمد فلسطني بشكل شبه كامل على واردات النفط والغاز من إسرائيل
لتلبية الطلب املحلي ،حيث تستورد ما يعادل  700مليون دوالر سنويا
(حوالي  800مليون لتر) ،وهو ما ميثل  %20من إجمالي الواردات
الفلسطينية .تنص بنود بروتوكول باريس االقتصادي على أنه سيتم
السماح باستيراد منتجات البترول من األردن ومصر ،إذا ما تطابقت
مع املقاييس املوجودة يف دول االحتاد األوروبي والواليات املتحدة 20.إال
12
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https://bit.ly/2KCyUx3
https://bit.ly/35hqgMs
https://bit.ly/2KBBcwj
https://bit.ly/2NZxHRj
https://themedialine.org/top-stories/palestinian-farmers-say-no-to-israeli-olives/
https://bit.ly/32fAFq0
https://bit.ly/2X1yMvW
https://bit.ly/33iKyVj
https://bit.ly/37hyZ2R

أن املقاييس األردنية ال تزال أدنى من املقاييس األوروبية واألمريكية،
وسيكون إنتاج منتجات بترول عالية اجلودة ،املسموح بها مبوجب
بروتوكول باريس ،مكلفا على املصفاة األردنية بوضعها احلالي.

تكثيف العالقات التجارية مع األردن ومصر

قام اشتية أيضا بزيارة ملصر يف  7تشرين األول املاضي لبحث سبل
التعاون بني البلدين 21.وقد أسفرت الزيارة عن اتفاق اجلانبني تشكيل
جلنة اقتصادية وجتارية مشتركة للعمل على تعزيز التعاون االقتصادي
والتجاري واالستثمارات املشتركة 22.وكان اشتية قد زار األردن يف وقت
سابق هذا العام (شهر متوز) ،ووقع على ثالث مذكرات تفاهم بني
23
فلسطني واألردن يف مجال الطاقة ،والصحة ،والنقل.
يأتي هذا يف أعقاب جهود السلطة الوطنية الفلسطينية يف الفترة
األخيرة لشراء اخلدمات الطبية من املستشفيات املصرية واألردنية
الستبدال اخلدمات التي تقدمها املستشفيات اإلسرائيلية 24.ففي
العام  ،2018مت إحالة حوالي  %88من املرضى الفلسطينيني املحولني
لتلقي العالج يف خارج فلسطني إلى املستشفيات اإلسرائيلية ،وتقدر
التكلفة اإلجمالية لعالجهم بـ  181مليون شيكل 25.أما بقية املرضى فيتم
حتويلهم إلى مصر ،بتكلفة  5.3مليون شيكل سنويا ً ( ،)2.1%واالردن،
بتكلفة  140268شيكل سنويا ً (.)0.03%

أسبوع فلسطني التكنولوجي إكسبوتك 2019

“التكنولوجيا املالية وسالسل الكتل”

مت إطالق فعاليات أسبوع فلسطني لتكنولوجيا املعلومات «اكسبوتك» الـ
 16يف رام اهلل يف الفترة ما بني  4و 5تشرين ثاني  .2019وقام احتاد
شركات أنظمة املعلومات الفلسطينية (بيتا) بتنظيم هذا احلدث السنوي
بالشراكة مع احلاضنة الفلسطينية لتكنولوجيا املعلومات (بيكتي) 26حتت
عنوان «التكنولوجيا املالية والدفع املالي اإللكتروني وسالسل الكتل
 .»Blockchainوضمت الفعاليات أربع ندوات متخصصة حول أحدث
التكنولوجيات يف القطاع املالي.
ضمن فضاء التكنولوجيا املالي ،كان هناك تركيز خاص على تكنولوجيا
سالسل الكتل أو ما يسمى بالـ  ،blockchainنظرا إلمكانياتها الكامنة
وقدرتها على إحداث تغييرات جوهرية يف هيكل القطاعات املختلفة وخلق
أسواق وشبكة قيم جديدة .تكنولوجيا سلسلة الكتل عبارة عن قاعدة
بيانات موزعة متتاز بقدرتها على إدارة وتخزين قائمة متزايدة باستمرار
من املعامالت والسجالت والبيانات املالية ،دون إمكانية تعديل املعلومات
بأثر رجعي 27.وركزت الندوات على مختلف أبعاد التكنولوجيا املالية مبا
يف ذلك تأثير القوانني والتشريعات على التكنولوجيا املالية ،وكيفية بناء
بيئة استثمارية شاملة للتكنولوجيا املالية ،وتناولت الندوات أيضا التجارب
الدولية يف هذا املجال ويف تكنولوجيا سالسل الكتل ،والتوقعات والتحديات
28
التي تواجه الشركات العاملة يف مجال تقدم خدمات التكنولوجيا املالية.
خالل اجللسة األولى حتدث السيد عزام الشوا ،محافظ سلطة النقد
الفلسطينية ( ،)PMAعن السياسات التنظيمية يف قضايا التكنولوجيا
املالية موضحا كيف يصب اعتماد نظم التكنولوجيا املالية يف مصلحة
سلطة النقد كحل فعال ملشكلة ضعف الوصول للخدمات املالية،
21
22
23
24
25
26
27
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فضال عن التحديات السياسية واملالية األخرى التي تواجه االقتصاد للشركات الناشئة ،وهو حدث إقليمي يعنى بالشركات الناشئة ويوفر
الفلسطيني .الفتا إلى أن سلطة النقد ستقوم باإلعالن عن رؤيتها محطة التقاء ملؤسسي الشركات ،واملستثمرين ،واملدراء التنفيذيني،
املستقبلية للتكنولوجيا املالية قبل نهاية العام احلالي ،والتي سوف ورجال األعمال ورؤوس األموال االستثمارية من آسيا وأوروبا.
تتطرق لتوفير حاضنة تكنولوجية مناسبة لدعم جميع املبادرات الناشئة
يف هذا املجال ،وإيجاد حلول تكنولوجية للمشاكل التي تواجه العمليات كيف تصف البيئة املمكنة للشركات التكنولوجية الناشئة يف
املالية .كما أشار إلى أنه يتم العمل حاليا على بعض التشريعات واللوائح فلسطني؟
التي تنظم عمل وسائل الدفع اإللكترونية ،وأن سلطة النقد الفلسطينية البيئة املمكنة يف فلسطني ال تزال غير ناضجة ،فحتى اآلن لم يشهد
عاكفة على دراسة احتياجات السوق الفلسطيني املرتبطة بالوصول السوق الفلسطيني أي خروج ناجح لشركة ناشئة من خالل االستحواذ أو
للخدمات املالية ،وقامت أواخر العام املاضي بفتح املجال أمام القطاع االكتتاب العام .نحتاج الى املزيد من الشركات الناشئة التي يتم تأسيسها
29
اخلاص لالستثمار يف هذا القطاع الهام.
من خالل أشخاص مهنيني ذوي خبرة يف السوق ويف اإلدارة وبإمكانهم أن

مقابلة مع أحمد الرمحي ،أحد مؤسسي شركة
وي ديلفر WeDeliver

ينقلوا شركاتهم من املستوى املحلي إلى اإلقليمي ورمبا العاملي .كذلك،
على الرغم من تبني احلكومة والقطاع اخلاص لبيئة داعمة للتكنولوجيا
واإلعالن يف محافل مختلفة عن دعمهم لريادة األعمال ،إال أن ما مت
إحرازه من تقدم على صعيد التشريعات واالستثمار يف الشركات الناشئة
حتى اآلن يعد ضئيال جدا .ومع هذا ،ال بد من القول إن املشهد العام يف
حتسن ولكنه حتسن بطيء جدا مقارنة بالدول املجاورة .رمبا لو انبثقت
قصة جناح كبيرة من فلسطني بإمكانها أن تكون مصدر إلهام لآلخرين،
وأن تسلط الضوء على إمكانيات هذا القطاع الواعد يف بالدنا.

أحمد الرمحي مهندس حاسوب متتد خبرته على مدى  9سنوات شغل خاللها
عدة مناصب عليا يف قطاع تكنولوجيا املعلومات .شارك رمحي يف تأسيس
عدة شركات ناشئة  ،Digital360و SocialStudioو،ConceptsTech
وشارك مؤخرا بتأسيس «وي ديلفر»  ،WeDeliverوهي أولى شركات
الشحن يف فلسطني التي تعتمد على تطبيقات تكنولوجية تعمل مببدأ
االقتصاد التشاركي وتقدم خدماتها لقطاع األعمال يف منطقة الشرق يعد قلة األشخاص املوهوبني واالفتقار للخبرة الالزمة لتأسيس أعمال
األوسط وشمال إفريقيا .قبل إطالق شركة وي ديلفر ،شغل الرمحي جتارية ومنتجات إقليمية قادرة على التوسع والتطور من التحديات
منصب مدير العمليات يف كرمي  – Careemمكتب فلسطني.
األساسية التي تواجه رواد األعمال عند تأسيس شركات ناشئة يف
فلسطني .وإذا ما مت العثور على أشخاص باملواهب املطلوبة ،من الصعب
عرفنا بـ «وي دليفر»؟
جدا اجتذابهم للعمل يف شركات ناشئة ألن أجورهم مرتفعة ،وغالبا ما
أنشئت وي دليفر يف كانون ثاني  ،2019كشركة عاملة يف مجال تقدمي توظفهم كبرى الشركات واملنظمات الدولية واملنظمات غير احلكومية.
خدمات الشحن املعتمدة على تطبيقات تكنولوجية موجهة خلدمة الشركات إضافة لذلك ،يصعب على األشخاص املوهوبني ترك وظائفهم اآلمنة
من خالل استخدام ابتكار التعهيد اجلماعي ( .)crowdsourcingواالنضمام لقطاع نسبة جناحه حتى اآلن صفر ،ففي ذلك مخاطرة
تستخدم الشركة الناشئة تكنولوجيا مبتكرة ملساعدة الشركات على إيصال كبيرة خاصة بظل البيئة السياسية السائدة وارتفاع معدالت البطالة.
طرودها من خالل استغالل أي مساحة متوفرة يف سيارات السائقني
املشتركني بشبكة الشركة .يقوم مبدأ الشركة على االستفادة املثلى من ما النصيحة التي توجهها للرياديني الشباب الذين يسعون
املساحة املتوفرة لدى السائقني مما يجعله بديال سريعا أكثر كفاءة وأقل لتأسيس شركاتهم اخلاصة يف قطاع التكنولوجيا يف فلسطني؟
تكلفة للشركات من الوسائل األخرى املتاحة ،وخاصة للشركات الناشئة تأكد من احلصول على اخلبرة الكافية والغنية بالتجارب قبل املخاطرة
التي حتتاج إلى وسيلة سريعة ميكن االعتماد عليها .ولتحقيق أكثر كفاءة والبدء مبشروعك اخلاص .فكر وخطط للوصول الى األسواق اإلقليمية
ممكنة ،أنشأت وي ديلفر أول شبكة مراكز حتميل وتفريغ من خالل والعاملية منذ البداية ،وتبنى أفكار قابلة للتطوير والتوسع وال تستهدف
التعهيد اجلماعي ،وتضم أماكن من السهل العثور عليها (مثل محطات السوق الفلسطيني املحلي فحسب .يجب أن تعتمد الشركة الناشئة على
الوقود ،ومحالت جتارية ،ومخازن ،ومحالت السوبر ماركت ... ،الخ) مبادئ تشغيل قليلة التكلفة ومرنة .ابدأ باملنتجات الصغيرة واستمر ببناء
التي يستخدمها السائقون املشتركون بالشبكة كنقاط الستالم وتسليم الشركة ومنتجاتها خالل عملها وتشغيلها ألنك ستتعلم الكثير من العمل
الطرود .تعمل وي دليفر دوما على تطوير اخلوارزميات التي تستخدمها يف امليدان ،وستحتاج لتعديل وحتسني هيكل الشركة وإجراءات العمل
لتعزيز أوامر اإلرساليات ،وتوفير إرشادات الطرق األمثل ،وتتبع الطرود .كلما تعلمت أكثر .من الطبيعي أن تواجه العديد من املشاكل واملعيقات،

وقد حافظت وي دليفر منذ تأسيسها على معدل منو مبيعات شهري ال تدع هذا يحبطك ،برأيي ،الرياديون اجليدون يجيدون حل املشاكل.
جتاوز الـ  ،%10وتخدم حاليا أكثر من  270شركة فلسطينية ،وتبني أنها
من أسرع الشركات الناشئة منوا يف فلسطني ،وبلغ رأسمالها عدة ماليني بورصة فلسطني يف نهاية تشرين أول 2019
من الدوالرات .وتخطط الشركة خالل الربع القادم لتوسيع أعمالها إلى أغلق مؤشر القدس عند مستوى  519.5نقطة يف نهاية تشرين أول
اململكة العربية السعودية ،والوصول لهدف املليون طرد وحتقيق مبيعات  ،2019مرتفعا بنسبة  %0.36مقارنة بشهر أيلول املاضي 30.وقد مت
تتجاوز  5مليون دوالر خالل العام القادم .تعمل الشركة حاليا على جمع تداول  4.9مليون سهم بقيمة إجمالية  10.8مليون دوالر خالل الشهر،
متويل أولي حوالي  1.2مليون دوالر ،وقد مت التعهد مبعظم هذا املبلغ وهو ما يشكل انخفاضا يف حجم وقيمة األسهم املتداولة بنسبة %57
من خالل رؤوس أموال استثمارية محلية وإقليمية ،إلى جانب رأس مال و %46.8مقارنة بشهر أيلول ،على التوالي .وكان مؤشر قطاع االستثمار
استثماري من اململكة املتحدة وبعض املستثمرين املالئكة.
األكثر انخفاضا ( ،)%2.2حيث تراجع الى  98.1نقطة خالل تشرين
أول .بينما كان قطاع التأمني األكثر ارتفاعا ،حيث ارتفع بنسبة ،%1.8
يف تشرين أول  ،2019مت اختيار وي ديلفر كأفضل شركة ناشئة من بني
واستقر عند مستوى  95.1نقطة.
مئات الشركات القادمة من  166دولة للمشاركة يف مؤمتر إسطنبول
maannews.net/Content.aspx?id=999614 29

https://bit.ly/2CTMEiO 30
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قرار رسمي من احلكومة اإلسرائيلية بهذا اخلصوص ،وأنه يعلم عن هذه
12
التداعيات فقط من خالل وسائل اإلعالم اإلسرائيلية.
أيضا ،واجه قرار وقف استيراد العجول من إسرائيل معارضة واسعة من
اللحامني الفلسطينيني ،الذين اعربوا عن قلقهم مفيدين انه مت اتخاذ
13
القرار دون دراسة كافية ودون التشاور بشأن تبعاته مع أصحاب املصلحة.
وقد ذكر احتاد اللحامني الفلسطينيني أن هذه السياسة اجلديدة ستؤدي
الى نقص يف أعداد العجول يف السوق وارتفاع يف أسعار اللحوم ،ومن
املحتمل أن تساهم يف احتكار مجموعة قليلة من التجار ،الذين لديهم
رخص استيراد ومصادر مالية كافية الستيراد العجول من اخلارج ،لهذه
التجارة 14.وقد أكدت وزارة الزراعة واجلهات احلكومية الرسمية األخرى
على توفر احتياطي من العجول يكفي لتغطية الطلب يف السوق لألشهر
15
األربعة املقبلة ،وأنها ستتخذ التدابير الالزمة ملنع أي احتكار للسوق.

واردات الزيتون من إسرائيل

يف  2تشرين أول  ،2019أعلن العطاري أن احلكومة سوف تسمح باستيراد
 3,600طن من زيتون «املنزلينو» من إسرائيل ومصر واألردن .سيتم
استيراد قرابة  2000طن من إسرائيل و 1600طن من مصر واألردن.
كسابقه ،واجه هذا اإلعالن انتقادات عديدة من املزارعني والناشطني
الفلسطينيني الذين يرون يف هذه اخلطوة خطورة على مزارعي الزيتون
الفلسطينيني وأنها ال تتماشى مع استراتيجية احلكومة الرامية لتحقيق
16
االنفكاك االقتصادي عن إسرائيل.

ردا على هذه االنتقادات ،قامت وزارة الزراعة الفلسطينية بالتوضيح
للجمهور أن ما ستسمح باستيراده من زيتون هو من أصناف معينة ال
يتم زراعتها محليا ،لذا لن يؤثر استيرادها على تسويق محصول الزيتون
املحلي .مضيفة أن الهدف من استيراد الزيتون هو لتزويد «مصانع
التخليل والكبيس» يف فلسطني مبدخالت اإلنتاج الالزمة ألنها تعمل
على تعبئة وتغليف املخلالت التي تعتمد على هذا الصنف من الزيتون
بهدف إعادة تصديرها يف ظل الطلب املتزايد عامليا 17.وذكر البيان
الصحفي أيضا ً أن هنالك جلنة مختصة يف وزارة الزراعة تقوم بدراسة
الطلبات املقدمة من قبل مصانع التخليل والكبيس سنويا قبل املوافقة
18
على استيراد الزيتون اخلاص بالكبيس.

العالقات التجارية مع العراق

قام وفد وزاري برئاسة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية
بزيارة العراق يف منتصف تشرين أول املاضي بهدف تعزيز العالقات
االقتصادية بني اجلانبني ،وخاصة يف قطاع الطاقة والنفط .ووفقا لوزير
االقتصاد الوطني ،خالد العسيلي ،تقدمت السلطة الفلسطينية مؤخرا
19
بطلب رسمي إلسرائيل للموافقة على استيراد النفط العراقي عبر األردن.

تعتمد فلسطني بشكل شبه كامل على واردات النفط والغاز من إسرائيل
لتلبية الطلب املحلي ،حيث تستورد ما يعادل  700مليون دوالر سنويا
(حوالي  800مليون لتر) ،وهو ما ميثل  %20من إجمالي الواردات
الفلسطينية .تنص بنود بروتوكول باريس االقتصادي على أنه سيتم
السماح باستيراد منتجات البترول من األردن ومصر ،إذا ما تطابقت
مع املقاييس املوجودة يف دول االحتاد األوروبي والواليات املتحدة 20.إال
12
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20
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أن املقاييس األردنية ال تزال أدنى من املقاييس األوروبية واألمريكية،
وسيكون إنتاج منتجات بترول عالية اجلودة ،املسموح بها مبوجب
بروتوكول باريس ،مكلفا على املصفاة األردنية بوضعها احلالي.

تكثيف العالقات التجارية مع األردن ومصر

قام اشتية أيضا بزيارة ملصر يف  7تشرين األول املاضي لبحث سبل
التعاون بني البلدين 21.وقد أسفرت الزيارة عن اتفاق اجلانبني تشكيل
جلنة اقتصادية وجتارية مشتركة للعمل على تعزيز التعاون االقتصادي
والتجاري واالستثمارات املشتركة 22.وكان اشتية قد زار األردن يف وقت
سابق هذا العام (شهر متوز) ،ووقع على ثالث مذكرات تفاهم بني
23
فلسطني واألردن يف مجال الطاقة ،والصحة ،والنقل.
يأتي هذا يف أعقاب جهود السلطة الوطنية الفلسطينية يف الفترة
األخيرة لشراء اخلدمات الطبية من املستشفيات املصرية واألردنية
الستبدال اخلدمات التي تقدمها املستشفيات اإلسرائيلية 24.ففي
العام  ،2018مت إحالة حوالي  %88من املرضى الفلسطينيني املحولني
لتلقي العالج يف خارج فلسطني إلى املستشفيات اإلسرائيلية ،وتقدر
التكلفة اإلجمالية لعالجهم بـ  181مليون شيكل 25.أما بقية املرضى فيتم
حتويلهم إلى مصر ،بتكلفة  5.3مليون شيكل سنويا ً ( ،)2.1%واالردن،
بتكلفة  140268شيكل سنويا ً (.)0.03%

أسبوع فلسطني التكنولوجي إكسبوتك 2019

“التكنولوجيا املالية وسالسل الكتل”

مت إطالق فعاليات أسبوع فلسطني لتكنولوجيا املعلومات «اكسبوتك» الـ
 16يف رام اهلل يف الفترة ما بني  4و 5تشرين ثاني  .2019وقام احتاد
شركات أنظمة املعلومات الفلسطينية (بيتا) بتنظيم هذا احلدث السنوي
بالشراكة مع احلاضنة الفلسطينية لتكنولوجيا املعلومات (بيكتي) 26حتت
عنوان «التكنولوجيا املالية والدفع املالي اإللكتروني وسالسل الكتل
 .»Blockchainوضمت الفعاليات أربع ندوات متخصصة حول أحدث
التكنولوجيات يف القطاع املالي.
ضمن فضاء التكنولوجيا املالي ،كان هناك تركيز خاص على تكنولوجيا
سالسل الكتل أو ما يسمى بالـ  ،blockchainنظرا إلمكانياتها الكامنة
وقدرتها على إحداث تغييرات جوهرية يف هيكل القطاعات املختلفة وخلق
أسواق وشبكة قيم جديدة .تكنولوجيا سلسلة الكتل عبارة عن قاعدة
بيانات موزعة متتاز بقدرتها على إدارة وتخزين قائمة متزايدة باستمرار
من املعامالت والسجالت والبيانات املالية ،دون إمكانية تعديل املعلومات
بأثر رجعي 27.وركزت الندوات على مختلف أبعاد التكنولوجيا املالية مبا
يف ذلك تأثير القوانني والتشريعات على التكنولوجيا املالية ،وكيفية بناء
بيئة استثمارية شاملة للتكنولوجيا املالية ،وتناولت الندوات أيضا التجارب
الدولية يف هذا املجال ويف تكنولوجيا سالسل الكتل ،والتوقعات والتحديات
28
التي تواجه الشركات العاملة يف مجال تقدم خدمات التكنولوجيا املالية.
خالل اجللسة األولى حتدث السيد عزام الشوا ،محافظ سلطة النقد
الفلسطينية ( ،)PMAعن السياسات التنظيمية يف قضايا التكنولوجيا
املالية موضحا كيف يصب اعتماد نظم التكنولوجيا املالية يف مصلحة
سلطة النقد كحل فعال ملشكلة ضعف الوصول للخدمات املالية،
21
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http://english.wafa.ps/page.aspx?id=uCwp0va110502330312auCwp0v
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http://expotech.ps/about/expotech-2019-conference-symposiums

فضال عن التحديات السياسية واملالية األخرى التي تواجه االقتصاد للشركات الناشئة ،وهو حدث إقليمي يعنى بالشركات الناشئة ويوفر
الفلسطيني .الفتا إلى أن سلطة النقد ستقوم باإلعالن عن رؤيتها محطة التقاء ملؤسسي الشركات ،واملستثمرين ،واملدراء التنفيذيني،
املستقبلية للتكنولوجيا املالية قبل نهاية العام احلالي ،والتي سوف ورجال األعمال ورؤوس األموال االستثمارية من آسيا وأوروبا.
تتطرق لتوفير حاضنة تكنولوجية مناسبة لدعم جميع املبادرات الناشئة
يف هذا املجال ،وإيجاد حلول تكنولوجية للمشاكل التي تواجه العمليات كيف تصف البيئة املمكنة للشركات التكنولوجية الناشئة يف
املالية .كما أشار إلى أنه يتم العمل حاليا على بعض التشريعات واللوائح فلسطني؟
التي تنظم عمل وسائل الدفع اإللكترونية ،وأن سلطة النقد الفلسطينية البيئة املمكنة يف فلسطني ال تزال غير ناضجة ،فحتى اآلن لم يشهد
عاكفة على دراسة احتياجات السوق الفلسطيني املرتبطة بالوصول السوق الفلسطيني أي خروج ناجح لشركة ناشئة من خالل االستحواذ أو
للخدمات املالية ،وقامت أواخر العام املاضي بفتح املجال أمام القطاع االكتتاب العام .نحتاج الى املزيد من الشركات الناشئة التي يتم تأسيسها
29
اخلاص لالستثمار يف هذا القطاع الهام.
من خالل أشخاص مهنيني ذوي خبرة يف السوق ويف اإلدارة وبإمكانهم أن

مقابلة مع أحمد الرمحي ،أحد مؤسسي شركة
وي ديلفر WeDeliver

ينقلوا شركاتهم من املستوى املحلي إلى اإلقليمي ورمبا العاملي .كذلك،
على الرغم من تبني احلكومة والقطاع اخلاص لبيئة داعمة للتكنولوجيا
واإلعالن يف محافل مختلفة عن دعمهم لريادة األعمال ،إال أن ما مت
إحرازه من تقدم على صعيد التشريعات واالستثمار يف الشركات الناشئة
حتى اآلن يعد ضئيال جدا .ومع هذا ،ال بد من القول إن املشهد العام يف
حتسن ولكنه حتسن بطيء جدا مقارنة بالدول املجاورة .رمبا لو انبثقت
قصة جناح كبيرة من فلسطني بإمكانها أن تكون مصدر إلهام لآلخرين،
وأن تسلط الضوء على إمكانيات هذا القطاع الواعد يف بالدنا.

أحمد الرمحي مهندس حاسوب متتد خبرته على مدى  9سنوات شغل خاللها
عدة مناصب عليا يف قطاع تكنولوجيا املعلومات .شارك رمحي يف تأسيس
عدة شركات ناشئة  ،Digital360و SocialStudioو،ConceptsTech
وشارك مؤخرا بتأسيس «وي ديلفر»  ،WeDeliverوهي أولى شركات
الشحن يف فلسطني التي تعتمد على تطبيقات تكنولوجية تعمل مببدأ
االقتصاد التشاركي وتقدم خدماتها لقطاع األعمال يف منطقة الشرق يعد قلة األشخاص املوهوبني واالفتقار للخبرة الالزمة لتأسيس أعمال
األوسط وشمال إفريقيا .قبل إطالق شركة وي ديلفر ،شغل الرمحي جتارية ومنتجات إقليمية قادرة على التوسع والتطور من التحديات
منصب مدير العمليات يف كرمي  – Careemمكتب فلسطني.
األساسية التي تواجه رواد األعمال عند تأسيس شركات ناشئة يف
فلسطني .وإذا ما مت العثور على أشخاص باملواهب املطلوبة ،من الصعب
عرفنا بـ «وي دليفر»؟
جدا اجتذابهم للعمل يف شركات ناشئة ألن أجورهم مرتفعة ،وغالبا ما
أنشئت وي دليفر يف كانون ثاني  ،2019كشركة عاملة يف مجال تقدمي توظفهم كبرى الشركات واملنظمات الدولية واملنظمات غير احلكومية.
خدمات الشحن املعتمدة على تطبيقات تكنولوجية موجهة خلدمة الشركات إضافة لذلك ،يصعب على األشخاص املوهوبني ترك وظائفهم اآلمنة
من خالل استخدام ابتكار التعهيد اجلماعي ( .)crowdsourcingواالنضمام لقطاع نسبة جناحه حتى اآلن صفر ،ففي ذلك مخاطرة
تستخدم الشركة الناشئة تكنولوجيا مبتكرة ملساعدة الشركات على إيصال كبيرة خاصة بظل البيئة السياسية السائدة وارتفاع معدالت البطالة.
طرودها من خالل استغالل أي مساحة متوفرة يف سيارات السائقني
املشتركني بشبكة الشركة .يقوم مبدأ الشركة على االستفادة املثلى من ما النصيحة التي توجهها للرياديني الشباب الذين يسعون
املساحة املتوفرة لدى السائقني مما يجعله بديال سريعا أكثر كفاءة وأقل لتأسيس شركاتهم اخلاصة يف قطاع التكنولوجيا يف فلسطني؟
تكلفة للشركات من الوسائل األخرى املتاحة ،وخاصة للشركات الناشئة تأكد من احلصول على اخلبرة الكافية والغنية بالتجارب قبل املخاطرة
التي حتتاج إلى وسيلة سريعة ميكن االعتماد عليها .ولتحقيق أكثر كفاءة والبدء مبشروعك اخلاص .فكر وخطط للوصول الى األسواق اإلقليمية
ممكنة ،أنشأت وي ديلفر أول شبكة مراكز حتميل وتفريغ من خالل والعاملية منذ البداية ،وتبنى أفكار قابلة للتطوير والتوسع وال تستهدف
التعهيد اجلماعي ،وتضم أماكن من السهل العثور عليها (مثل محطات السوق الفلسطيني املحلي فحسب .يجب أن تعتمد الشركة الناشئة على
الوقود ،ومحالت جتارية ،ومخازن ،ومحالت السوبر ماركت ... ،الخ) مبادئ تشغيل قليلة التكلفة ومرنة .ابدأ باملنتجات الصغيرة واستمر ببناء
التي يستخدمها السائقون املشتركون بالشبكة كنقاط الستالم وتسليم الشركة ومنتجاتها خالل عملها وتشغيلها ألنك ستتعلم الكثير من العمل
الطرود .تعمل وي دليفر دوما على تطوير اخلوارزميات التي تستخدمها يف امليدان ،وستحتاج لتعديل وحتسني هيكل الشركة وإجراءات العمل
لتعزيز أوامر اإلرساليات ،وتوفير إرشادات الطرق األمثل ،وتتبع الطرود .كلما تعلمت أكثر .من الطبيعي أن تواجه العديد من املشاكل واملعيقات،

وقد حافظت وي دليفر منذ تأسيسها على معدل منو مبيعات شهري ال تدع هذا يحبطك ،برأيي ،الرياديون اجليدون يجيدون حل املشاكل.
جتاوز الـ  ،%10وتخدم حاليا أكثر من  270شركة فلسطينية ،وتبني أنها
من أسرع الشركات الناشئة منوا يف فلسطني ،وبلغ رأسمالها عدة ماليني بورصة فلسطني يف نهاية تشرين أول 2019
من الدوالرات .وتخطط الشركة خالل الربع القادم لتوسيع أعمالها إلى أغلق مؤشر القدس عند مستوى  519.5نقطة يف نهاية تشرين أول
اململكة العربية السعودية ،والوصول لهدف املليون طرد وحتقيق مبيعات  ،2019مرتفعا بنسبة  %0.36مقارنة بشهر أيلول املاضي 30.وقد مت
تتجاوز  5مليون دوالر خالل العام القادم .تعمل الشركة حاليا على جمع تداول  4.9مليون سهم بقيمة إجمالية  10.8مليون دوالر خالل الشهر،
متويل أولي حوالي  1.2مليون دوالر ،وقد مت التعهد مبعظم هذا املبلغ وهو ما يشكل انخفاضا يف حجم وقيمة األسهم املتداولة بنسبة %57
من خالل رؤوس أموال استثمارية محلية وإقليمية ،إلى جانب رأس مال و %46.8مقارنة بشهر أيلول ،على التوالي .وكان مؤشر قطاع االستثمار
استثماري من اململكة املتحدة وبعض املستثمرين املالئكة.
األكثر انخفاضا ( ،)%2.2حيث تراجع الى  98.1نقطة خالل تشرين
أول .بينما كان قطاع التأمني األكثر ارتفاعا ،حيث ارتفع بنسبة ،%1.8
يف تشرين أول  ،2019مت اختيار وي ديلفر كأفضل شركة ناشئة من بني
واستقر عند مستوى  95.1نقطة.
مئات الشركات القادمة من  166دولة للمشاركة يف مؤمتر إسطنبول
maannews.net/Content.aspx?id=999614 29

https://bit.ly/2CTMEiO 30
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األداء االقتصادي الفلسطيني
النمو

إجمالي الناجت املحلي (مليون دوالر) وإجمالي الناجت املجلي لكل نسمة
(بالدوالر) يف فلسطني ،الربع األول  - 2015الربع الثاني 2019

التجارة
,
الصادرات ،الواردات والعجز التجاري يف فلسطني (  000دوالر)،
الربع األول  - 2015الربع الثالث 2019
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الناجت اإلجمالي املحلي (الربع الثاني  3,434.7 :)2019مليون دوالر
الناجت اإلجمالي املحلي/نسمة (الربع الثاني  735.5 :)2019دوالر املصدر :اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني

الواردات (الربع الثالث  1,464.4 :)2019مليون دوالر الصادرات (الربع الثالث  255.1 :)2019مليون دوالر
العجز التجاري (الربع الثالث  1,209.3 :)2019مليون دالور املصدر :اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني

البطالة

مؤشر دورة األعمال

البطالة وبطالة الشباب يف فلسطني ،الربع األول  - 2015الربع الثالث 2019
55.0%

مؤشر سلطة النقد لدورة األعمال ،كانون الثاني  - 2015تشرين األول
2019
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القطاع املصريف
,
إجمالي التسهيالت االئتمانية ومجموع الودائع يف فلسطني (  000دوالر)،
الربع األول  - 2015الربع الثالث 2019
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مجموع الودائع (الربع الثالث  13,025.5 :)2019مليون دوالر املصدر :سلطة النقد الفلسطينية

النشرة االقتصادية الفلسطينية يعدها معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني (ماس) وحتررها بورتالند ترست.
ميكنكم إرسال تعليقاتكم أو اقتراحاتكم أو شكاويكم إلى feedback@portlandtrust.org
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The Portland Trust

النشرة االقتصادية الفلسطينية
النشرة 158

تشرين الثاني 2019

التقارير الرئيسية
أعلن وزير الزراعة الفلسطيني رياض
العطاري يف  28تشرين أول عن
موافقة احلكومة اإلسرائيلية على
استيراد  10,700عجل من اخلارج
من خالل جتار فلسطينيني
مت إطالق فعاليات أسبوع فلسطني
لتكنولوجيا املعلومات «اكسبوتك» الـ
 16يف رام اهلل يف الفترة ما بني  4و5
تشرين ثاني 2019
أغلق مؤشر القدس عند مستوى
 519.5نقطة يف نهاية تشرين أول
 ،2019مرتفعا بنسبة  %0.36مقارنة
بشهر أيلول املاضي
يف هذا العدد من النشرة ،نقابل أحمد
الرمحي أحد مؤسسي شركة ”وي
ديلفر” وهي أولى شركات الشحن يف
فلسطني التي تعمل مببدأ االقتصاد
التشاركي وتقدم خدماتها لقطاع
األعمال يف منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا

تطورات أخيرة يف جتارة فلسطني الدولية

بدأت احلكومة الفلسطينية منذ تشكيلها بالعمل بشكل مكثف على تشجيع اإلنتاج املحلي وتعزيز التعاون
االقتصادي مع الدول املجاورة وذلك يف سياق جهودها للحد من االعتماد على السلع واخلدمات املستوردة
من إسرائيل 1.ومنذ اإلعالن عن استراتيجية االنفكاك االقتصادي التدريجي يف أيار  ،2019ازدادت
حدة التوتر يف العالقات التجارية بني احلكومة اإلسرائيلية والسلطة الوطنية الفلسطينية نتيجة عدم
تفعيل قنوات االتصال املتوافق عليها لتسيير القضايا االقتصادية بني اجلانبني مبوجب بروتوكول باريس
االقتصادي الذي مت توقيعه يف العام  .1994وقد مت إنشاء اللجنة االقتصادية املشتركة بني الفلسطينيني
واإلسرائيليني ملتابعة تنفيذ االتفاق االقتصادي والبت يف القضايا االقتصادية حسب البروتوكول 2،ولكن
اللجنة بقيت مجمدة منذ أوائل العام  2000على الرغم من املحاوالت العديدة إلعادة تفعيلها 3.ويف سياق
اإلعالن األخير عن التوصل حلل جزئي ألزمة إيرادات املقاصة بني السلطة الفلسطينية واحلكومة
اإلسرائيلية خالل العام  ،2019أُعلن عن إعادة تفعيل بعض اللجان الفنية املندرجة يف إطار اللجنة
االقتصادية املشتركة وإعادة النظر يف بعض بنود بروتوكول باريس االقتصادي ،ولكن لم يحرز أي تقدم
يذكر منذ هذا اإلعالن وال يوجد أي قنوات فعالة لنقاش املسائل االقتصادية العالقة.

وقف استيراد العجول من إسرائيل

يف  28تشرين أول ،أعلن وزير الزراعة الفلسطيني رياض العطاري عن موافقة احلكومة اإلسرائيلية
على استيراد  10,700عجل من اخلارج من خالل جتار فلسطينيني .وذكر أنه سيتم استيراد 1,680
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عجل خالل األيام املقبلة ،أما بقية العجول فسيتم استيرادها تدريجيا حتى منتصف تشرين الثاني.
تستورد فلسطني حوالي  120,000عجل من إسرائيل سنويا 20,000 ،من املزارع اإلسرائيلية ،و100,000
من جتار إسرائيليني يستوردون العجول من اخلارج 5.يف  16أيلول ،أعلن عطاري عن خطة احلكومة
وقف استيراد العجول من إسرائيل بشكل كامل ،سواء التي تنتجها أو يستوردها جتار إسرائيليون،
ودعا جميع الهيئات الرقابية للعمل على تنفيذ هذا القرار 6.وجاء إعالن احلكومة األخير متاشيا مع
سياستها األوسع لالنفكاك االقتصادي ،حيث ُيكّن هذا القرار التجار الفلسطينيني من استيراد
العجول من اخلارج مباشرة ،وليس من خالل التجار اإلسرائيليني أو من املزارع اإلسرائيلية.

ويف املقابل ،هددت احلكومة اإلسرائيلية مبنع دخول املنتجات الزراعية الفلسطينية (حوالي  300-280طن
يوميا) للسوق اإلسرائيلية إذا استمرت احلكومة الفلسطينية بسياسة االستيراد املباشر للعجول 7.والحقا
للتهديدات اإلسرائيلية ،أدانت احلكومة الفلسطينية املوقف اإلسرائيلي جتاه سياساتها األخيرة ،مؤكدة على
حق الفلسطينيني يف تنويع مصادر وارداتهم 8.ويف هذا السياق ،اعلم بعض التجار الفلسطينيون وزارة الزراعة
الفلسطينية أن احلكومة اإلسرائيلية ودائرة البيطرية اإلسرائيلية احتجزت أول شحنة من العجول يف املوانئ
اإلسرائيلية بحجة عدم امتثالها للمعايير الصحية ،ما يعني تأخير الشحنة  25يوما الستكمال الفحوصات
الطبية الالزمة 9.كما قامت إسرائيل بسحب بطاقة رجال األعمال ( )BMCsمن التجار الفلسطينيني الذين
يعملون يف استيراد العجول مباشرة ،باإلضافة لتجميد رخص االستيراد اخلاصة بهم 10.وذكر تقرير لقناة
إسرائيل  ،11أن إسرائيل تدرس تطبيق عقوبات اقتصادية ،مبا يشمل منع دخول املساعدات الدولية الى
الضفة الغربية ومنع الصادرات الفلسطينية من التمور وزيت الزيتون 11.وقال العطاري انه لم يتلقى أي
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http://palestinecabinet.gov.ps/Website/AR/ViewDetails?ID=43725
www.paltrade.org/upload/agreements/Paris%20Economic%20Protocol.pdf
https://bit.ly/2rVbpZy
www.alhadath.ps/article/108478/
www.alhadath.ps/article/108478/
www.palestineeconomy.ps/ar/Article/15482
www.haaretz.com/opinion/.premium-israel-palestinian-authority-economy-boycott-1.7991256
https://bit.ly/32gFgIC
تكون فترة احلجر عادة  8أيام؛ https://bit.ly/35i7lRD
https://bit.ly/373mV57
https://bit.ly/2QE5GSt
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