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النشرة االقتصادية الفلسطينية
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كانون األول 2019

التقارير الرئيسية
يف  5تشرين ثان ،طرح البنك الدولي
يف فلسطني أول سند لألثر اإلمنائي
بهدف خلق فرص عمل يف إطار
مشروع «التمويل من اجل التوظيف»،
والذي يركز على تطوير املهارات
وتوظيف الشباب وسد الفجوة بني
اجلنسني يف فرص التوظيف
يف  13كانون أول ،أرسلت اجلمعية
العامة لألمم املتحدة رسالة دعم
قوية لوكالة األونروا وذلك بتجديد
التفويض املتمثل يف تقدمي اخلدمات
الضرورية لالجئني الفلسطينيني حتى
عام 2023
احتفلت فلسطني باألسبوع العاملي
لريادة األعمال للعام السابع على
التوالي ،والذي عقد هذا العام يف
الفترة بني  18و 24من تشرين ثان
يف تشرين ثاني  ،2019انخفض
مؤشر القدس بنسبة  1.1%عن
الشهر السابق ،ليصل إلى 517.7
نقطة يف اليوم األخير من التداول

املؤمتر املصريف الفلسطيني الدولي 2019

يف  27من تشرين ثان  ،2019عقدت سلطة النقد الفلسطينية املؤمتر املصريف الفلسطيني الدولي
“ 2019التمويل املصريف وآفاق التنمية االقتصادية” بالتعاون مع جمعية البنوك يف فلسطني ومؤسسة
التمويل الدولية واملؤسسة األوروبية الفلسطينية لضمان القروض .1وقد ركز املؤمتر على دور مؤسسات
اإلقراض يف دعم ومتويل القطاعات اإلنتاجية مثل التكنولوجيا والسياحة ،انسجاما مع خطة احلكومة
التنموية 2.كما ناقش املؤمتر تأثير السياسات االئتمانية لسلطة النقد الفلسطينية على مختلف القطاعات
االقتصادية ،والعقبات والتشوهات التي حتول دون مساهمة القطاع املالي يف التنمية االقتصادية،
وإمكانية وضع سياسات وتدخالت جديدة خللق بيئة مواتية لالستثمار.
تشير بيانات سلطة النقد أن النظام املصريف الفلسطيني شهد منوا ملحوظا خالل العقد املاضي حيث
ارتفع إجمالي األصول من  7.6مليار دوالر يف عام  2008إلى  16مليار دوالر يف عام  .2018وخالل
نفس الفترة ،ارتفعت محفظة االئتمان من  1.8مليار دوالر إلى  8.5مليار دوالر .كما بلغت التسهيالت
االئتمانية حوالي نصف الناجت املحلي اإلجمالي الفلسطيني يف عام  %84 ،2018من التسهيالت منحت
للقطاع اخلاص و %16للقطاع العام .وقد توزعت التسهيالت املمنوحة للقطاع اخلاص بني  %45قروض
استهالكية لألفراد و %55تسهيالت ائتمانية للشركات ،خاصة الشركات الكبيرة يف قطاعي اخلدمات
والتجارة ،مع محدودية االئتمان املقدم للقطاعات اإلنتاجية .ومن املالحظ أن معظم التسهيالت االئتمانية
(حوالي  )%89منحتها مؤسسات مالية يف الضفة الغربية ،بينما بلغت حصة قطاع غزة  %11فقط.
خالل املؤمتر ،أشار محافظ سلطة النقد الفلسطينية ،عزام الشوا ،بأن سلطة النقد أصدرت مؤخراً
تعليمات جديدة تهدف الى تشجيع تقدمي التسهيالت االئتمانية للقطاعات اإلنتاجية القادرة على خلق
فرص عمل وتشجع االبتكار وريادة األعمال 3.تتيح هذه التعليمات للمصارف االستثمار يف الشركات
الفلسطينية الناشئة التي تعمل يف قطاعات الزراعة أو الطاقة البديلة أو تكنولوجيا املعلومات ،وتدعم
اإلبداع واالبتكار وفاعلة يف مبادرات احلفاظ على البيئة .كما سمحت التعليمات مشاركة أكثر من
مصرف يف إنشاء هذه الشركات على آال يتجاوز احلد األقصى حلصة املصرف أو املصارف  %80من
رأسمال الشركة .وأضاف الشوا أن سلطة النقد ستقوم بتقييم ومراجعة سياساتها االئتمانية السابقة
للمساهمة بشكل أفضل يف التنمية االقتصادية املستدامة يف فلسطني.
خرج املؤمتر بعدة تدخالت وتوصيات تهدف إلى تعزيز التنمية االقتصادية يف فلسطني 4،أهمها:
• •صياغة سياسات ائتمانية تدعم االستثمار يف القطاعات اإلنتاجية ذات القيمة اإلضافية العالية
والقادرة على خلق فرص عمل جديدة؛
• •حتديد حصص أو نسب من إجمالي التسهيالت االئتمانية تخصص لالستثمار يف القطاعات
االقتصادية اإلستراتيجية املستهدفة وفقا خلطة احلكومة التنموية؛
• •تقدمي سلطة النقد الفلسطينية حوافز تشجيعية للمصارف ومؤسسات اإلقراض ملنح املزيد من
التسهيالت االئتمانية لبعض القطاعات االقتصادية االستراتيجية املستهدفة؛
• •دعم االستثمار يف التجمعات السياحية يف القدس؛

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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• •تطوير البنية التحتية لقطاع الزراعة وحتفيز مؤسسات اإلقراض على تطوير منظومة متويل
متخصصة لقطاع الزراعة؛
1
2
3
4

https://www.maannews.net/Content.aspx?id=1001505
http://www.aliqtisadi.ps/article/72162/
https://www.maannews.net/Content.aspx?id=1001521
https://www.maannews.net/Content.aspx?id=1001597
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• •إيالء أهمية خاصة لالستثمار يف تكنولوجيا املعلومات ،وفتح
الطريق لتعظيم االستفادة من خدمات التقنيات املالية احلديثة؛
• •إدراج سياسات ائتمانية خاصة لقطاعات استراتيجية معرفة
بخطة احلكومة التنموية مثل تكنولوجيا املعلومات واملرأة والزراعة
والطاقة واملهن واحلرف اليدوية وغيرها؛
• •تطوير وتعزيز البيئة القانونية الناظمة لتمويل القطاعات
االقتصادية اإلستراتيجية؛
• •توفير الدعم الفني الالزم للمصارف من أجل متويل مشاريع
الشركات الصغيرة واملتوسطة ،مبا يف ذلك تسهيل إجراءات
التسجيل لدى اجلهات الرسمية.

سندات األثر اإلمنائي بهدف خلق فرص عمل

يف  5تشرين ثان  ،2019طرح البنك الدولي يف فلسطني أول سند لألثر
اإلمنائي بهدف خلق فرص عمل يف إطار مشروع «التمويل من اجل
التوظيف» 5،والذي يركز على تطوير املهارات وتوظيف الشباب وسد
الفجوة بني اجلنسني يف فرص التوظيف 6.تهدف سندات األثر اإلمنائي
إلى جسر الهوة بني مؤهالت الباحثني عن العمل واملهارات املطلوبة
يف سوق العمل الفلسطيني من خالل متويل برامج التدريب للخريجني
والباحثني عن عمل ومن ثم ربطهم بفرص العمل املناسبة .وتستهدف
سندات األثر اإلمنائي مجموعة تقديرية تضم نحو  1500مستفيداً
تتراوح أعمارهم بني  18و 29عاما (مبا يف ذلك ما ال يقل عن  %30من
النساء) .ويف حال أكمل الشباب الفلسطينيني تدريبهم وحصلوا على
فرصة عمل من خالل سند األثر اإلمنائي ،سيقوم البنك الدولي بالدفع
7
للمستثمرين من خالل وزارة املالية الفلسطينية.
ويف هذا السياق قال كانثان شانكار ،مدير عمليات البنك الدولي يف
فلسطني “ تعزز هذه اآللية التعاون بني احلكومة واملستثمرين نحو حتقيق
هدف تنموي مشترك لدعم الشباب وخلق فرص عمل لهم من خالل
استثمار القطاع اخلاص يف برامج تدريب وتوظيف اخلريجني على أن
يتم متويلهم الحقا ً يف حال حتقيق النتائج املتفق عليها مسبقاً .إن الدعم
املالي الذي يقدمه البنك الدولي لهذه الشراكة بني القطاعني العام
واخلاص مدفوع بااللتزام بالنجاح واالستثمار يف الصالح االجتماعي
للتصدي لتفاقم نسبة البطالة وقلة الوظائف للعديد من اخلريجني
8
الفلسطينيني».
ويف هذا اإلطار ،مت تخصيص مبلغ  1.8مليون دوالر كاستثمار خاص
أولي مقدم من أربعة مساهمني يف سند األثر اإلمنائي :صندوق
االستثمار الفلسطيني ،والبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية ،وبنك
التنمية الهولندي ،واستثمر فلسطني ( .)Invest Palestineيف املقابل،
خصص البنك الدولي (من خالل صندوق الضفة الغربية وقطاع غزة
االئتماني التابع للبنك الدولي وصندوق بناء الدول والسالم) مبلغ 5
ماليني دوالر تدفع من خالل وزارة املالية بعد حتقق النتائج املرجوة.

أزمة األونروا املالية

يف  13كانون أول ،أرسلت اجلمعية العامة لألمم املتحدة رسالة دعم
قوية لوكالة األونروا وذلك بتجديد التفويض املتمثل يف تقدمي اخلدمات

5
6
7
8

سندات األثر اإلمنائي هي أدوات استثمار قائمة على األداء تهدف إلى متويل برامج تنموية بأموال من مستثمرين من القطاع
اخلاص ،والذين يستردون استثماراتهم من طرف ثالث متبرع فقط يف حال حتققت النتائج ،والتي يتم االتفاق عليها قبل
البدء باملشروع ومن ثم يجري قياس مدى حتققها من قبل طرف ثالث مستقل.
https://www.worldbank.org/en/news/feature/2019/11/11/rethinking-job-creation-forpalestinian-youth
https://bit.ly/2EaCeMq
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=rsk4xoa113987649798arsk4xo

الضرورية لالجئني الفلسطينيني حتى عام  9.2023ويأتي التصويت
الساحق لصالح التمديد بعد حوالي شهر من إجراء تصويت مماثل
يف جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإنهاء االستعمار (اللجنة الرابعة)
التابعة للجمعية العامة لألمم املتحدة .تخدم األونروا أكثر من 5.5
مليون الجئ فلسطيني يف فلسطني واألردن ولبنان وسوريا وقد دخلت
يف أزمة مالية جديدة بعد أن أوقفت الواليات املتحدة دعمها للوكالة يف
10
آب  2018والذي يبلغ حوالي  360مليون دوالر سنويا.
يف  11تشرين ثان ،أعلن كريستيان ساوندرز ،القائم بأعمال املفوض
العام لوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف
الشرق األدنى (األونروا) ،أن الوكالة تواجه أسوأ أزمة مالية يف تاريخها،
مضيفا أن الوكالة تبحث يف «إمكانية خفض وإيقاف تقدمي اخلدمات
يف األسابيع القادمة» 11 .وتواجه األونروا حاليا عجزا يف ميزانية 2019
قدره  332مليون دوالر ،منها  167مليون دوالر حتتاجها الوكالة على
وجه السرعة لتوفير اخلدمات األساسية12 .وكشف ساوندرز أن األونروا
حصلت على قرض قصير األجل من األمم املتحدة بقيمة  30مليون
دوالر لتتمكن من دفع رواتب العاملني لديها ،وأشار أن الوكالة عليها
سداد هذا القرض مع نهاية العام احلالي ،مضيفا أن الوكالة بحاجة إلى
 40مليون دوالر يف كانون أول لتوفير الغذاء والدواء.
وكانت الوكالة قد تعرضت لهزة مالية بعد قيام بعض الدول األعضاء
(مثل هولندا وسويسرا وبلجيكا) بتجميد مساهماتها يف أعقاب التحقيق
الذي أجراه مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع لألمم املتحدة حول
إدارة وشفافية األونروا .ومع أن التحقيق حتى اآلن لم يظهر حاالت
احتيال أو فساد أو سوء استخدام لألموال ،بالرغم من تغييرات يف إدارة
الوكالة وإجراء إصالحات داخلية ،إال أن املنتقدين لألونروا استغلوا
تلك الشبهات لتقويض أهمية ورسالة األونروا وجدوى االستمرار يف
13
تفويضها.
يف  9كانون أول ،استأنفت هولندا متويلها لألونروا وذلك بعد أن قامت
بشكل مؤقت بتعليق تبرع مخطط لها يف  31متوز بقيمة  13مليون يورو
نتيجة للتحقيق الذي يجريه مكتب خدمات الرقابة الداخلية يف األمم
املتحدة 14.ويف لفتة أخرى للتعبير عن دعمها للوكالة ،أضافت هولندا 6
ماليني يورو ملساهمتها لعام  ،2019مما يرفع إجمالي التمويل الهولندي
مليزانية األونروا يف عام  2019إلى  19مليون يورو.
ويف نفس السياق ،قامت دولة اإلمارات العربية املتحدة بدفع مساهمتها
البالغة  12.5مليون دوالرا يف  21تشرين الثاني ،والتي ستساعد الوكالة
يف مواصلة تقدمي اخلدمات يف مجال الرعاية الصحية األولية والتعليم
15
واخلدمات االجتماعية.

األسبوع العاملي لريادة األعمال– فلسطني

احتفلت فلسطني باألسبوع العاملي لريادة األعمال للعام السابع على
التوالي ،والذي عقد هذا العام يف الفترة بني  18و 24من تشرين ثان
16
حتت شعار التعليم ودور تنمية املهارات يف دعم منو الشركات الناشئة.
األسبوع العاملي لريادة األعمال عبارة عن مبادرة دولية تهدف الى
9
10
11
12
13

14
15
16

2/4

https://bit.ly/36SKWLB
https://reut.rs/2rQYCIc
https://bit.ly/2PfLllj
https://bit.ly/2LMtoZh
https://www.timesofisrael.com/white-house-demands-info-on-any-misuse-of-americanfunds-by-unrwa/ ; https://www.un.org/unispal/document/unrwa-tackling-managementissues-continues-to-deliver-vital-services-amid-misconduct-probe-officer-in-chargetells-fourth-committee-press-release-ga-spd-710/
https://www.unrwa.org/newsroom/press-releases/netherlands-resumes-funding-unrwa
https://www.unrwa.org/newsroom/press-releases/unrwa-receives-new-funding-unitedarab-emirates
http://maannews.net/Content.aspx?id=1001866

تعريف الشباب مبفهوم ريادة األعمال ،وحتشد املبادرة لهذا الغرض
رياديني ومستثمرين وواضعي سياسات وباحثني وأكادمييني ومنظمات
17
أهلية وأفراد مهتمني.
مت خالل األسبوع تنظيم العديد من الفعاليات يف جميع أنحاء فلسطني
مثل ورش عمل ودورات تدريبية ( )boot campومسابقات وأنشطة
إيجاد احللول ( )hackathonوغيرها 18.ولعل أحد أبرز الفعاليات متثل
يف عقد مسابقة  ،Seedstarsالتي تنافست فيها مجموعة مختارة
مسبقا من عشر شركات فلسطينية ناشئة أمام جلنة استثمار 19.وقد
فاز يف املسابقة متجر ِكنز للتجارة اإللكترونية (والذي يعمل يف مجال
املالبس الداخلية) ،والذي سيشارك يف قمة Seedstars
اإلقليمية ملنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وقمة Seedstars
العاملية يف سويسرا يف نيسان  .2020وحلت يف املرتبة الثانية شركة
 ،WeDeliverأولى شركات الشحن يف فلسطني التي تعتمد على
تطبيقات تكنولوجية تعمل مببدأ االقتصاد التشاركي ،أما املرتبة الثالثة،
فقد فاز بها شركة طالبكو ،وهي عبارة عن منصة إلكترونية/تطبيق
يربط طلبة اجلامعات بفرص العمل.

بلغ إجمالي املساهمة السعودية يف جهود برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
إلعادة بناء وتأهيل املنازل املدمرة واملتضررة يف قطاع غزة حوالي 71.5
مليون دوالر .يهدف البرنامج إلى ترميم وإعادة بناء ما يقارب 275
منزل تضررت يف القطاع بعد العدوان اإلسرائيلي يف عام  ،2014وقد
استفاد من هذا البرنامج أكثر من  13000أسرة ،حيث أدى إلى ترميم
 11913منزال تضررت بشكل جزئي و 444منزال تضررت بشدة و563
منزال دمرت بالكامل ،باإلضافة إلى ترميم مركز ثقايف واحد وثالث
مدارس غير حكومية وخمسة مالعب لألطفال 24.ويف تشرين األول،
اتفقت السلطة الوطنية الفلسطينية مع اململكة العربية السعودية على
تشكيل جلنة اقتصادية مشتركة ،وكذلك على إنشاء مجلس أعمال
سعودي فلسطيني 25.وكانت اململكة العربية السعودية يف وقت مبكر من
26
عام  2019قد تبرعت مببلغ  50مليون دوالر لألونروا.

يف  7تشرين ثان ،تعهدت أملانيا بدفع مبلغ  56.2مليون يورو للسلطة
الوطنية الفلسطينية لتنفيذ مشاريع تطوير جديدة يف قطاع غزة
والضفة الغربية والقدس الشرقية ،مع التركيز على حتسني إمدادات
مياه الشرب للفلسطينيني 27 .سيتم تخصيص  18مليون يورو من أصل
املبلغ اإلجمالي لبناء شبكة توزيع ملحطة حتلية مياه جديدة يف غزة.
يف ذات السياق ،أعلن “صندوق ابتكار” يف  25تشرين ثان عن استثماره ومن املتوقع أن يؤدي ذلك إلى توفير مياه شرب نظيفة ألكثر من مليون
28
يف  ،Inggezوهو تطبيق للهواتف الذكية ُيكن مستخدميه من الوصول شخص يف غزة.
ٍ
بشكل فوري .يوفر
للصاالت والنوادي الرياضية (مبا يف ذلك احلصص)
على الرغم من استئناف متويلها لألونروا (أنظر أعاله) ،أعلنت حكومة
التطبيق للمستخدمني إمكانية الوصول للخيارات املتعددة املحيطة بهم
هولندا يف  21تشرين ثان أنها ستوقف مساعدتها املالية املباشرة
يف نطاق اللياقة البدنية وبسهولة دون احلاجة إلى االلتزام بعضوية
للسلطة الوطنية الفلسطينية بحجة أن السلطة تدفع مساعدات لعائالت
يف صالة ألعاب رياضية واحدة 20.وصندوق ابتكار عبارة عن صندوق
الشهداء واألسرى الفلسطينيني .ويقدر هذا الدعم املالي– الذي كان
استثمار برأسمال قدره  10ماليني دوالر وهدفه االستثمار يف املراحل
يخصص لدفع رواتب موظفي وزارة العدل الفلسطينية– بنحو  1.5مليون
املبكرة للشركات الفلسطينية الناشئة.
29
دوالر سنويا.

التطورات األخيرة يف مساعدات اجلهات املانحة

التداول يف شهر تشرين ثان

وفقا لتقرير األونكتاد لعام  ،2018انخفضت املساعدات الدولية املقدمة
لفلسطني مبقدار الثلثني يف العقد املاضي ،من  2مليار دوالر يف عام
 2008إلى  720مليون دوالر يف عام  .2017وخالل نفس الفترة ،انخفض
الدعم املباشر مليزانية السلطة الوطنية الفلسطينية بنسبة  ،%70من
 1.8مليار دوالر إلى  544مليون دوالر 21.وبحلول نهاية عام ،2018
بلغت املتأخرات املتراكمة على خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية
جتاه القطاع اخلاص ما يقارب  3.4مليار دوالر ،أو  %23.3من الناجت
املحلي اإلجمالي ،يف حني أن مديونية اخلزينة للبنوك املحلية بلغت 450
مليون دوالر 22.وقد أدى توقف املساعدات األمريكية يف عام  ،2018إلى يف  11تشرين ثان  ،2019نشرت بورصة فلسطني نتائج اإلفصاح للربع
جانب أزمة إيرادات املقاصة لعام  ،2019إلى تفاقم العجز املالي للسلطة الثالث  ،2019حيث أفصحت  38شركة من أصل  45شركة عن حتقيقها
23
ألرباح خالل العام 31 .بلغ صايف الربح اإلجمالي جلميع الشركات (38
الوطنية الفلسطينية.
شركة) بعد خصم الضرائب حوالي  231.6مليون دوالر يف األشهر
تعتمد السلطة الوطنية الفلسطينية بشكل كبير على دعم اجلهات
التسعة األولى من عام  ،2019مما يشكل انخفاضا بنسبة  %2.9مقارنة
املانحة كمصدر لتمويل ميزانيتها .ووفقا للبيانات الصادرة عن وزارة
بنفس الفترة من عام  .2018وبلغ إجمالي األرباح املفصح عنها 235.6
املالية الفلسطينية يف  27تشرين ثان ،بلغ الدعم املالي اخلارجي مليزانية
مليون دوالر أمريكي يف األرباع الثالثة األولى من عام  ،2019مما يشكل
السلطة الوطنية الفلسطينية  385.1مليون دوالر يف نهاية شهر تشرين
انخفاضا بنسبة  %3.6مقارنة بنفس الفترة من عام  .2018يذكر أن
أول .تصدرت اململكة العربية السعودية قائمة الدول املانحة مليزانية
ثالث شركات لم تفصح خالل الفترة املسموح بها.
السلطة الوطنية الفلسطينية للسنة الثانية على التوالي ،حيث ساهمت
بنسبة  %34.8من إجمالي الدعم اخلارجي .كما ساهمت اململكة مببلغ
إضايف قدره  10ماليني دوالر لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،وبذلك

يف تشرين ثان  ،2019انخفض مؤشر القدس بنسبة  %1.1عن الشهر
السابق ،ليصل إلى  517.7نقطة يف اليوم األخير من التداول 30.وخالل
الشهر مت تداول ما مجموعه  11.4مليون سهم بقيمة  20.1مليون دوالر،
ما ميثل زيادة بنسبة  %166يف عدد األسهم املتداولة و  %164يف
قيمة األسهم املتداولة مقارنة بشهر تشرين األول .وقد سجل القطاع
الصناعي أعلى نسبة ارتفاع ( ،)%3.2يف حني سجل قطاع االستثمار
أعلى نسبة انخفاض (.)%-3.6
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• •إيالء أهمية خاصة لالستثمار يف تكنولوجيا املعلومات ،وفتح
الطريق لتعظيم االستفادة من خدمات التقنيات املالية احلديثة؛
• •إدراج سياسات ائتمانية خاصة لقطاعات استراتيجية معرفة
بخطة احلكومة التنموية مثل تكنولوجيا املعلومات واملرأة والزراعة
والطاقة واملهن واحلرف اليدوية وغيرها؛
• •تطوير وتعزيز البيئة القانونية الناظمة لتمويل القطاعات
االقتصادية اإلستراتيجية؛
• •توفير الدعم الفني الالزم للمصارف من أجل متويل مشاريع
الشركات الصغيرة واملتوسطة ،مبا يف ذلك تسهيل إجراءات
التسجيل لدى اجلهات الرسمية.

سندات األثر اإلمنائي بهدف خلق فرص عمل

يف  5تشرين ثان  ،2019طرح البنك الدولي يف فلسطني أول سند لألثر
اإلمنائي بهدف خلق فرص عمل يف إطار مشروع «التمويل من اجل
التوظيف» 5،والذي يركز على تطوير املهارات وتوظيف الشباب وسد
الفجوة بني اجلنسني يف فرص التوظيف 6.تهدف سندات األثر اإلمنائي
إلى جسر الهوة بني مؤهالت الباحثني عن العمل واملهارات املطلوبة
يف سوق العمل الفلسطيني من خالل متويل برامج التدريب للخريجني
والباحثني عن عمل ومن ثم ربطهم بفرص العمل املناسبة .وتستهدف
سندات األثر اإلمنائي مجموعة تقديرية تضم نحو  1500مستفيداً
تتراوح أعمارهم بني  18و 29عاما (مبا يف ذلك ما ال يقل عن  %30من
النساء) .ويف حال أكمل الشباب الفلسطينيني تدريبهم وحصلوا على
فرصة عمل من خالل سند األثر اإلمنائي ،سيقوم البنك الدولي بالدفع
7
للمستثمرين من خالل وزارة املالية الفلسطينية.
ويف هذا السياق قال كانثان شانكار ،مدير عمليات البنك الدولي يف
فلسطني “ تعزز هذه اآللية التعاون بني احلكومة واملستثمرين نحو حتقيق
هدف تنموي مشترك لدعم الشباب وخلق فرص عمل لهم من خالل
استثمار القطاع اخلاص يف برامج تدريب وتوظيف اخلريجني على أن
يتم متويلهم الحقا ً يف حال حتقيق النتائج املتفق عليها مسبقاً .إن الدعم
املالي الذي يقدمه البنك الدولي لهذه الشراكة بني القطاعني العام
واخلاص مدفوع بااللتزام بالنجاح واالستثمار يف الصالح االجتماعي
للتصدي لتفاقم نسبة البطالة وقلة الوظائف للعديد من اخلريجني
8
الفلسطينيني».
ويف هذا اإلطار ،مت تخصيص مبلغ  1.8مليون دوالر كاستثمار خاص
أولي مقدم من أربعة مساهمني يف سند األثر اإلمنائي :صندوق
االستثمار الفلسطيني ،والبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية ،وبنك
التنمية الهولندي ،واستثمر فلسطني ( .)Invest Palestineيف املقابل،
خصص البنك الدولي (من خالل صندوق الضفة الغربية وقطاع غزة
االئتماني التابع للبنك الدولي وصندوق بناء الدول والسالم) مبلغ 5
ماليني دوالر تدفع من خالل وزارة املالية بعد حتقق النتائج املرجوة.

أزمة األونروا املالية

يف  13كانون أول ،أرسلت اجلمعية العامة لألمم املتحدة رسالة دعم
قوية لوكالة األونروا وذلك بتجديد التفويض املتمثل يف تقدمي اخلدمات
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الضرورية لالجئني الفلسطينيني حتى عام  9.2023ويأتي التصويت
الساحق لصالح التمديد بعد حوالي شهر من إجراء تصويت مماثل
يف جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإنهاء االستعمار (اللجنة الرابعة)
التابعة للجمعية العامة لألمم املتحدة .تخدم األونروا أكثر من 5.5
مليون الجئ فلسطيني يف فلسطني واألردن ولبنان وسوريا وقد دخلت
يف أزمة مالية جديدة بعد أن أوقفت الواليات املتحدة دعمها للوكالة يف
10
آب  2018والذي يبلغ حوالي  360مليون دوالر سنويا.
يف  11تشرين ثان ،أعلن كريستيان ساوندرز ،القائم بأعمال املفوض
العام لوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف
الشرق األدنى (األونروا) ،أن الوكالة تواجه أسوأ أزمة مالية يف تاريخها،
مضيفا أن الوكالة تبحث يف «إمكانية خفض وإيقاف تقدمي اخلدمات
يف األسابيع القادمة» 11 .وتواجه األونروا حاليا عجزا يف ميزانية 2019
قدره  332مليون دوالر ،منها  167مليون دوالر حتتاجها الوكالة على
وجه السرعة لتوفير اخلدمات األساسية12 .وكشف ساوندرز أن األونروا
حصلت على قرض قصير األجل من األمم املتحدة بقيمة  30مليون
دوالر لتتمكن من دفع رواتب العاملني لديها ،وأشار أن الوكالة عليها
سداد هذا القرض مع نهاية العام احلالي ،مضيفا أن الوكالة بحاجة إلى
 40مليون دوالر يف كانون أول لتوفير الغذاء والدواء.
وكانت الوكالة قد تعرضت لهزة مالية بعد قيام بعض الدول األعضاء
(مثل هولندا وسويسرا وبلجيكا) بتجميد مساهماتها يف أعقاب التحقيق
الذي أجراه مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع لألمم املتحدة حول
إدارة وشفافية األونروا .ومع أن التحقيق حتى اآلن لم يظهر حاالت
احتيال أو فساد أو سوء استخدام لألموال ،بالرغم من تغييرات يف إدارة
الوكالة وإجراء إصالحات داخلية ،إال أن املنتقدين لألونروا استغلوا
تلك الشبهات لتقويض أهمية ورسالة األونروا وجدوى االستمرار يف
13
تفويضها.
يف  9كانون أول ،استأنفت هولندا متويلها لألونروا وذلك بعد أن قامت
بشكل مؤقت بتعليق تبرع مخطط لها يف  31متوز بقيمة  13مليون يورو
نتيجة للتحقيق الذي يجريه مكتب خدمات الرقابة الداخلية يف األمم
املتحدة 14.ويف لفتة أخرى للتعبير عن دعمها للوكالة ،أضافت هولندا 6
ماليني يورو ملساهمتها لعام  ،2019مما يرفع إجمالي التمويل الهولندي
مليزانية األونروا يف عام  2019إلى  19مليون يورو.
ويف نفس السياق ،قامت دولة اإلمارات العربية املتحدة بدفع مساهمتها
البالغة  12.5مليون دوالرا يف  21تشرين الثاني ،والتي ستساعد الوكالة
يف مواصلة تقدمي اخلدمات يف مجال الرعاية الصحية األولية والتعليم
15
واخلدمات االجتماعية.

األسبوع العاملي لريادة األعمال– فلسطني

احتفلت فلسطني باألسبوع العاملي لريادة األعمال للعام السابع على
التوالي ،والذي عقد هذا العام يف الفترة بني  18و 24من تشرين ثان
16
حتت شعار التعليم ودور تنمية املهارات يف دعم منو الشركات الناشئة.
األسبوع العاملي لريادة األعمال عبارة عن مبادرة دولية تهدف الى
9
10
11
12
13

14
15
16
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تعريف الشباب مبفهوم ريادة األعمال ،وحتشد املبادرة لهذا الغرض
رياديني ومستثمرين وواضعي سياسات وباحثني وأكادمييني ومنظمات
17
أهلية وأفراد مهتمني.
مت خالل األسبوع تنظيم العديد من الفعاليات يف جميع أنحاء فلسطني
مثل ورش عمل ودورات تدريبية ( )boot campومسابقات وأنشطة
إيجاد احللول ( )hackathonوغيرها 18.ولعل أحد أبرز الفعاليات متثل
يف عقد مسابقة  ،Seedstarsالتي تنافست فيها مجموعة مختارة
مسبقا من عشر شركات فلسطينية ناشئة أمام جلنة استثمار 19.وقد
فاز يف املسابقة متجر ِكنز للتجارة اإللكترونية (والذي يعمل يف مجال
املالبس الداخلية) ،والذي سيشارك يف قمة Seedstars
اإلقليمية ملنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وقمة Seedstars
العاملية يف سويسرا يف نيسان  .2020وحلت يف املرتبة الثانية شركة
 ،WeDeliverأولى شركات الشحن يف فلسطني التي تعتمد على
تطبيقات تكنولوجية تعمل مببدأ االقتصاد التشاركي ،أما املرتبة الثالثة،
فقد فاز بها شركة طالبكو ،وهي عبارة عن منصة إلكترونية/تطبيق
يربط طلبة اجلامعات بفرص العمل.

بلغ إجمالي املساهمة السعودية يف جهود برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
إلعادة بناء وتأهيل املنازل املدمرة واملتضررة يف قطاع غزة حوالي 71.5
مليون دوالر .يهدف البرنامج إلى ترميم وإعادة بناء ما يقارب 275
منزل تضررت يف القطاع بعد العدوان اإلسرائيلي يف عام  ،2014وقد
استفاد من هذا البرنامج أكثر من  13000أسرة ،حيث أدى إلى ترميم
 11913منزال تضررت بشكل جزئي و 444منزال تضررت بشدة و563
منزال دمرت بالكامل ،باإلضافة إلى ترميم مركز ثقايف واحد وثالث
مدارس غير حكومية وخمسة مالعب لألطفال 24.ويف تشرين األول،
اتفقت السلطة الوطنية الفلسطينية مع اململكة العربية السعودية على
تشكيل جلنة اقتصادية مشتركة ،وكذلك على إنشاء مجلس أعمال
سعودي فلسطيني 25.وكانت اململكة العربية السعودية يف وقت مبكر من
26
عام  2019قد تبرعت مببلغ  50مليون دوالر لألونروا.

يف  7تشرين ثان ،تعهدت أملانيا بدفع مبلغ  56.2مليون يورو للسلطة
الوطنية الفلسطينية لتنفيذ مشاريع تطوير جديدة يف قطاع غزة
والضفة الغربية والقدس الشرقية ،مع التركيز على حتسني إمدادات
مياه الشرب للفلسطينيني 27 .سيتم تخصيص  18مليون يورو من أصل
املبلغ اإلجمالي لبناء شبكة توزيع ملحطة حتلية مياه جديدة يف غزة.
يف ذات السياق ،أعلن “صندوق ابتكار” يف  25تشرين ثان عن استثماره ومن املتوقع أن يؤدي ذلك إلى توفير مياه شرب نظيفة ألكثر من مليون
28
يف  ،Inggezوهو تطبيق للهواتف الذكية ُيكن مستخدميه من الوصول شخص يف غزة.
ٍ
بشكل فوري .يوفر
للصاالت والنوادي الرياضية (مبا يف ذلك احلصص)
على الرغم من استئناف متويلها لألونروا (أنظر أعاله) ،أعلنت حكومة
التطبيق للمستخدمني إمكانية الوصول للخيارات املتعددة املحيطة بهم
هولندا يف  21تشرين ثان أنها ستوقف مساعدتها املالية املباشرة
يف نطاق اللياقة البدنية وبسهولة دون احلاجة إلى االلتزام بعضوية
للسلطة الوطنية الفلسطينية بحجة أن السلطة تدفع مساعدات لعائالت
يف صالة ألعاب رياضية واحدة 20.وصندوق ابتكار عبارة عن صندوق
الشهداء واألسرى الفلسطينيني .ويقدر هذا الدعم املالي– الذي كان
استثمار برأسمال قدره  10ماليني دوالر وهدفه االستثمار يف املراحل
يخصص لدفع رواتب موظفي وزارة العدل الفلسطينية– بنحو  1.5مليون
املبكرة للشركات الفلسطينية الناشئة.
29
دوالر سنويا.

التطورات األخيرة يف مساعدات اجلهات املانحة

التداول يف شهر تشرين ثان

وفقا لتقرير األونكتاد لعام  ،2018انخفضت املساعدات الدولية املقدمة
لفلسطني مبقدار الثلثني يف العقد املاضي ،من  2مليار دوالر يف عام
 2008إلى  720مليون دوالر يف عام  .2017وخالل نفس الفترة ،انخفض
الدعم املباشر مليزانية السلطة الوطنية الفلسطينية بنسبة  ،%70من
 1.8مليار دوالر إلى  544مليون دوالر 21.وبحلول نهاية عام ،2018
بلغت املتأخرات املتراكمة على خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية
جتاه القطاع اخلاص ما يقارب  3.4مليار دوالر ،أو  %23.3من الناجت
املحلي اإلجمالي ،يف حني أن مديونية اخلزينة للبنوك املحلية بلغت 450
مليون دوالر 22.وقد أدى توقف املساعدات األمريكية يف عام  ،2018إلى يف  11تشرين ثان  ،2019نشرت بورصة فلسطني نتائج اإلفصاح للربع
جانب أزمة إيرادات املقاصة لعام  ،2019إلى تفاقم العجز املالي للسلطة الثالث  ،2019حيث أفصحت  38شركة من أصل  45شركة عن حتقيقها
23
ألرباح خالل العام 31 .بلغ صايف الربح اإلجمالي جلميع الشركات (38
الوطنية الفلسطينية.
شركة) بعد خصم الضرائب حوالي  231.6مليون دوالر يف األشهر
تعتمد السلطة الوطنية الفلسطينية بشكل كبير على دعم اجلهات
التسعة األولى من عام  ،2019مما يشكل انخفاضا بنسبة  %2.9مقارنة
املانحة كمصدر لتمويل ميزانيتها .ووفقا للبيانات الصادرة عن وزارة
بنفس الفترة من عام  .2018وبلغ إجمالي األرباح املفصح عنها 235.6
املالية الفلسطينية يف  27تشرين ثان ،بلغ الدعم املالي اخلارجي مليزانية
مليون دوالر أمريكي يف األرباع الثالثة األولى من عام  ،2019مما يشكل
السلطة الوطنية الفلسطينية  385.1مليون دوالر يف نهاية شهر تشرين
انخفاضا بنسبة  %3.6مقارنة بنفس الفترة من عام  .2018يذكر أن
أول .تصدرت اململكة العربية السعودية قائمة الدول املانحة مليزانية
ثالث شركات لم تفصح خالل الفترة املسموح بها.
السلطة الوطنية الفلسطينية للسنة الثانية على التوالي ،حيث ساهمت
بنسبة  %34.8من إجمالي الدعم اخلارجي .كما ساهمت اململكة مببلغ
إضايف قدره  10ماليني دوالر لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،وبذلك

يف تشرين ثان  ،2019انخفض مؤشر القدس بنسبة  %1.1عن الشهر
السابق ،ليصل إلى  517.7نقطة يف اليوم األخير من التداول 30.وخالل
الشهر مت تداول ما مجموعه  11.4مليون سهم بقيمة  20.1مليون دوالر،
ما ميثل زيادة بنسبة  %166يف عدد األسهم املتداولة و  %164يف
قيمة األسهم املتداولة مقارنة بشهر تشرين األول .وقد سجل القطاع
الصناعي أعلى نسبة ارتفاع ( ،)%3.2يف حني سجل قطاع االستثمار
أعلى نسبة انخفاض (.)%-3.6
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(بالدوالر) يف فلسطني ،الربع األول  - 2015الربع الثاني 2019
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The Portland Trust

النشرة االقتصادية الفلسطينية
النشرة 159

كانون األول 2019

التقارير الرئيسية
يف  5تشرين ثان ،طرح البنك الدولي
يف فلسطني أول سند لألثر اإلمنائي
بهدف خلق فرص عمل يف إطار
مشروع «التمويل من اجل التوظيف»،
والذي يركز على تطوير املهارات
وتوظيف الشباب وسد الفجوة بني
اجلنسني يف فرص التوظيف
يف  13كانون أول ،أرسلت اجلمعية
العامة لألمم املتحدة رسالة دعم
قوية لوكالة األونروا وذلك بتجديد
التفويض املتمثل يف تقدمي اخلدمات
الضرورية لالجئني الفلسطينيني حتى
عام 2023
احتفلت فلسطني باألسبوع العاملي
لريادة األعمال للعام السابع على
التوالي ،والذي عقد هذا العام يف
الفترة بني  18و 24من تشرين ثان
يف تشرين ثاني  ،2019انخفض
مؤشر القدس بنسبة  1.1%عن
الشهر السابق ،ليصل إلى 517.7
نقطة يف اليوم األخير من التداول

املؤمتر املصريف الفلسطيني الدولي 2019

يف  27من تشرين ثان  ،2019عقدت سلطة النقد الفلسطينية املؤمتر املصريف الفلسطيني الدولي
“ 2019التمويل املصريف وآفاق التنمية االقتصادية” بالتعاون مع جمعية البنوك يف فلسطني ومؤسسة
التمويل الدولية واملؤسسة األوروبية الفلسطينية لضمان القروض .1وقد ركز املؤمتر على دور مؤسسات
اإلقراض يف دعم ومتويل القطاعات اإلنتاجية مثل التكنولوجيا والسياحة ،انسجاما مع خطة احلكومة
التنموية 2.كما ناقش املؤمتر تأثير السياسات االئتمانية لسلطة النقد الفلسطينية على مختلف القطاعات
االقتصادية ،والعقبات والتشوهات التي حتول دون مساهمة القطاع املالي يف التنمية االقتصادية،
وإمكانية وضع سياسات وتدخالت جديدة خللق بيئة مواتية لالستثمار.
تشير بيانات سلطة النقد أن النظام املصريف الفلسطيني شهد منوا ملحوظا خالل العقد املاضي حيث
ارتفع إجمالي األصول من  7.6مليار دوالر يف عام  2008إلى  16مليار دوالر يف عام  .2018وخالل
نفس الفترة ،ارتفعت محفظة االئتمان من  1.8مليار دوالر إلى  8.5مليار دوالر .كما بلغت التسهيالت
االئتمانية حوالي نصف الناجت املحلي اإلجمالي الفلسطيني يف عام  %84 ،2018من التسهيالت منحت
للقطاع اخلاص و %16للقطاع العام .وقد توزعت التسهيالت املمنوحة للقطاع اخلاص بني  %45قروض
استهالكية لألفراد و %55تسهيالت ائتمانية للشركات ،خاصة الشركات الكبيرة يف قطاعي اخلدمات
والتجارة ،مع محدودية االئتمان املقدم للقطاعات اإلنتاجية .ومن املالحظ أن معظم التسهيالت االئتمانية
(حوالي  )%89منحتها مؤسسات مالية يف الضفة الغربية ،بينما بلغت حصة قطاع غزة  %11فقط.
خالل املؤمتر ،أشار محافظ سلطة النقد الفلسطينية ،عزام الشوا ،بأن سلطة النقد أصدرت مؤخراً
تعليمات جديدة تهدف الى تشجيع تقدمي التسهيالت االئتمانية للقطاعات اإلنتاجية القادرة على خلق
فرص عمل وتشجع االبتكار وريادة األعمال 3.تتيح هذه التعليمات للمصارف االستثمار يف الشركات
الفلسطينية الناشئة التي تعمل يف قطاعات الزراعة أو الطاقة البديلة أو تكنولوجيا املعلومات ،وتدعم
اإلبداع واالبتكار وفاعلة يف مبادرات احلفاظ على البيئة .كما سمحت التعليمات مشاركة أكثر من
مصرف يف إنشاء هذه الشركات على آال يتجاوز احلد األقصى حلصة املصرف أو املصارف  %80من
رأسمال الشركة .وأضاف الشوا أن سلطة النقد ستقوم بتقييم ومراجعة سياساتها االئتمانية السابقة
للمساهمة بشكل أفضل يف التنمية االقتصادية املستدامة يف فلسطني.
خرج املؤمتر بعدة تدخالت وتوصيات تهدف إلى تعزيز التنمية االقتصادية يف فلسطني 4،أهمها:
• •صياغة سياسات ائتمانية تدعم االستثمار يف القطاعات اإلنتاجية ذات القيمة اإلضافية العالية
والقادرة على خلق فرص عمل جديدة؛
• •حتديد حصص أو نسب من إجمالي التسهيالت االئتمانية تخصص لالستثمار يف القطاعات
االقتصادية اإلستراتيجية املستهدفة وفقا خلطة احلكومة التنموية؛
• •تقدمي سلطة النقد الفلسطينية حوافز تشجيعية للمصارف ومؤسسات اإلقراض ملنح املزيد من
التسهيالت االئتمانية لبعض القطاعات االقتصادية االستراتيجية املستهدفة؛
• •دعم االستثمار يف التجمعات السياحية يف القدس؛

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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• •تطوير البنية التحتية لقطاع الزراعة وحتفيز مؤسسات اإلقراض على تطوير منظومة متويل
متخصصة لقطاع الزراعة؛
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https://www.maannews.net/Content.aspx?id=1001505
http://www.aliqtisadi.ps/article/72162/
https://www.maannews.net/Content.aspx?id=1001521
https://www.maannews.net/Content.aspx?id=1001597
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