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الصادرات ،الواردات والعجز التجاري يف فلسطني (  000دوالر)،
الربع األول  - 2015الربع الرابع 2019
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الواردات (الربع الرابع  1,454.1 :)2019مليون دوالر الصادرات (الربع الرابع  294.2 :)2019مليون دوالر
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البطالة

مؤشر دورة األعمال

البطالة وبطالة الشباب يف فلسطني ،الربع األول  - 2015الربع الرابع 2019

مؤشر سلطة النقد لدورة األعمال ،كانون الثاني  - 2015كانون الثاني 2020
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شباط 2020

اخلالفات التجارية الفلسطينية اإلسرائيلية  -هل من حل يف األفق؟

التقارير الرئيسية

يف  20شباط ،ذكرت وسائل اإلعالم أن احلكومة اإلسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية توصلوا إلى
اتفاق إلنهاء األزمة التجارية التي احتدت خالل االشهر املاضية 1.يشمل التفاهم اجلديد رفع احلظر
على التجارة املطبق من قبل اجلانبني ،وكذلك السماح باالستيراد املباشر للعجول من اخلارج وتصدير
البيض الفلسطيني إلى إسرائيل.

يف  8كانون ثاني  ،2020قامت شركة
 ،iPokeوهي شركة فلسطينية تقوم
بدراسة نشاط الفلسطينيني على
وسائل التواصل االجتماعي ،بنشر
تقرير عن أنشطة التجارة اإللكترونية
بني الفلسطينيني خالل 2019

وكان التوتر يف العالقات التجارية بني احلكومة الفلسطينية واإلسرائيلية قد وصل ذروته يف  9شباط
 ،2020حني أعلنت احلكومة اإلسرائيلية يف خطوة غير مسبوقة عن حظرها تصدير املنتجات الزراعية
الفلسطينية إلى دول العالم من خالل املوانئ اإلسرائيلية وعبر األردن ،وهو املنفذ الوحيد الذي
تستطيع الضفة الغربية من خالله التصدير مباشرة إلى العالم اخلارجي .ويعتبر منع الفلسطينيني من
تصدير املنتجات الزراعية إلى باقي دول العالم خرقا لبنود بروتوكول باريس واتفاقات منظمة التجارة
2
العاملية (.)WTO

يف  15كانون ثاني  ،2020وقعت
شركة كهرباء محافظة القدس اتفاقا
مع شركة الكهرباء الوطنية األردنية
لرفع قدرة تزويد الكهرباء من األردن
إلى فلسطني
يف  31كانون ثاني ،أعلن كريستيان
ساوندرز ،القائم بأعمال املفوض
العام لوكالة األونروا ،أن الوكالة
ستحتاج كحد أدنى لـ  1.4مليار دوالر
لتمويل أنشطتها وخدماتها األساسية
يف العام 2020
يف هذا العدد من النشرة ،نقابل أحمد
عويضة ،الرئيس التنفيذي لبورصة
فلسطني

وجاء احلظر يف ذروة موسم التصدير الزراعي وقبل شهرين من شهر رمضان املبارك ،حيث يكون
الطلب على املنتجات الزراعية يف ذروته .وال شك أن هذه اإلجراءات اإلسرائيلية العقابية تزيد من
الضغوط التي يعاني منها القطاع الزراعي الفلسطيني الهش أصال ،نظرا ملحدودية فرص الوصول
لألراضي ،واملياه ،واألسواق .بيد أن القطاع الزراعي سيكون عرضة لسلسلة جديدة من التهديدات،
إذا مضت إسرائيل بعد االنتخابات اإلسرائيلية املقبلة بتنفيذ تهديدها بضم األغوار ،والتي تنتج حاليا
3
 %60من سلة خضروات الضفة الغربية وحوالي  %100من محصول التمور يف فلسطني.
يف  5شباط ،قبل أيام من حظر تصدير املنتجات الزراعية الفلسطينية إلى دول العالم ،منعت السلطة
الوطنية الفلسطينية إدخال املنتجات اإلسرائيلية إلى السوق الفلسطيني مبا يف ذلك اخلضروات
والفواكه والعصائر واملياه املعدنية ،واملشروبات الغازية 4.وقد جاء القرار ردا على ما صرح به يف
 31كانون ثاني  2020وزير الدفاع اإلسرائيلي نفتالي بينيت الذي أوعز ملنسق األنشطة احلكومية
اإلسرائيلية يف األراضي الفلسطينية بوقف استيراد كافة املنتجات الزراعية الفلسطينية إلى إسرائيل.
بلغت قيمة صادرات فلسطني من السلع الزراعية يف العام  2018قرابة  132مليون دوالر (%4.11
من إجمالي الصادرات الفلسطينية) %68 ،منها ( 88مليون دوالر) موجهة إلى إسرائيل 5.وتشمل
الصادرات الفلسطينية إلى إسرائيل محاصيل البندورة ،والبطاطا ،والفاصوليا ،واخليار ،والفلفل،
6
والبصل ،والكوسا.
وأوضح مكتب بينيت أن القرار قد جاء بعد أن فشلت جميع املحاوالت يف الوصول حلل لقضية
العجول 7.ردا على ذلك ،أوضحت السلطة الفلسطينية أن إسرائيل لم تلتزم باالتفاق املبرم يف كانون
أول  2019والذي يتيح للفلسطينيني استيراد  10000عجل من اخلارج مباشرة ،وإنشاء منطقة حجر
8
صحي خاصة باملاشية ،وتصدير البيض لألسواق اإلسرائيلية.
ازداد توتر عالقات التجارية بني احلكومتني الفلسطينية واإلسرائيلية يف أيلول  2019إبان إعالن
السلطة الوطنية الفلسطينية عن قرارها وقف استيراد العجول من إسرائيل يف سياق تنفيذ استراتيجية
9
شاملة لتنويع مصادر الواردات الفلسطينية وتقليل االعتماد على االقتصاد اإلسرائيلي.

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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www.timesofisrael.com/israel-palestinian-authority-appear-to-reach-arrangement-to-end-trade-war/
www.timesofisrael.com/israel-blocks-palestinian-agricultural-export-in-escalating-trade-crisis/
https://bit.ly/2V8cN7G . https://bit.ly/3bUdjfJ
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=uCwp0va110502330312auCwp0v
https://bit.ly/2vnjGr0 . https://bit.ly/2SiSUZK
www.timesofisrael.com/pa-starts-banning-some-israeli-products-as-ag-war-heats-up/
www.timesofisrael.com/pa-starts-banning-some-israeli-products-as-ag-war-heats-up/
www.timesofisrael.com/pa-starts-banning-some-israeli-products-as-ag-war-heats-up/
www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/275400
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الضفة الغربية املحتلة ،إال أنها ال تقدم نفس اخلدمة للفلسطينيني
18
الذين يعيشون على بعد أمتار من هذه املستوطنات

التجارة اإللكترونية يف فلسطني

على الرغم من انتشار التجارة اإللكترونية يف جميع أنحاء العالم ،أظهر
تقرير صدر حديثا عن اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني أن %1.8
فقط من مستخدمي اإلنترنت يف فلسطني قاموا بشراء السلع واخلدمات
عبر اإلنترنت يف العام  10.2019وبرغم أن  %6.70من الفلسطينيني يف
الضفة الغربية وقطاع غزة يستخدمون اإلنترنت ،إال أن  %4.9فقط
من املستخدمني يف الضفة الغربية و %5.5يف قطاع غزة يستخدمونه
11
ألغراض التجارة اإللكترونية.
يف  8كانون ثاني  2020قامت شركة  ،iPokeوهي شركة فلسطينية تقوم
بدراسة نشاط الفلسطينيني على وسائل التواصل االجتماعي ،بنشر
تقرير عن أنشطة التجارة اإللكترونية بني الفلسطينيني خالل  .2019وفقا
للتقرير ،خالل العام  2019كان هناك أكثر من  1,000صفحة مختصة
بالتجارة اإللكترونية على وسائل التواصل االجتماعي يف فلسطني (على
الفيسبوك واالنستجرام) ،تشمل ما يقارب  700صفحة يف قطاع غزة.
ويقدر التقرير عدد املعامالت اليومية من خالل وسائل إلكترونية بـ
 40,000-20,000طلب يف اليوم خالل العام  ،2019أي بزيادة قدرها %40
عن العام السابق .وتصدرت األحذية واملالبس الرياضية قائمة السلع األكثر
شراء عبر اإلنترنت ،إذ أن  %63من املتسوقني عبر اإلنترنت قد اشتروا
هذه املنتجات ،تالها مستحضرات التجميل ( ،)%6.21ويف املرتبة الثالثة
جاءت األدوات املنزلية ،واألثاث وألعاب األطفال ،وغيرها (.)%2.20
وفق التقرير ،كان أعلى طلب على التجارة اإللكترونية يف مدينة غزة،
تلتها نابلس ،ورام اهلل ،والقدس 12.فيما يتعلق بطريقة الدفع عند الشراء
عبر اإلنترنت ،حوالي  %86من املتسوقني دفعوا نقدا عند التسليم،
 %2.15استخدموا البطاقات االئتمانية %5.7 ،استخدموا التحويالت
املصرفية املباشرة %6.3 ،استخدموا خدمات الدفع اإللكتروني عبر
اإلنترنت ،وما يقارب  %9.1فقط استخدموا وسائل احلساب املالي
13
املتنقل (حساب موصول برقم الهاتف املحمول).
و ُيعزى ضعف أنشطة التجارة اإللكترونية يف فلسطني إلى عوامل عديدة:

• •هناك تدني يف مستوى الوعي لدى كل من الشركات واملستهلكني حول
14
عروض التجارة اإللكترونية على منصات وسائل التواصل االجتماعي

• •تعاني فلسطني من نسبة انتشار مالي منخفضة جدا 15ومحدودية
استخدام خدمات الدفع اإللكتروني بني املستهلكني (على سبيل
16
املثال ،شركة  PayPalال تقدم خدماتها للفلسطينيني)
• •تعاني شركات التجارة اإللكترونية العاملة يف فلسطني من ارتفاع
تكاليف معامالت نقل البضائع ،فنقل املنتجات من وإلى وخارج
الضفة الغربية مكلف وقطاع غزة محاصر بالكامل
• •أما منصات وخدمات التجارة اإللكترونية الدولية فتجد العمل يف
فلسطني محفوفا بالتحديات ،لوجود تصور عام حول حالة انعدام
االستقرار السياسي واالقتصادي ،باإلضافة إلى عدم وجود بيئة قانونية
تنظم التجارة على اإلنترنت .يف بعض احلاالت مثل حالة ،PayPal
يرفض نظام املدفوعات الدولي تقدمي خدمات للفلسطينيني ،على
17
الرغم من أن النظام يقدم خدماته لسكان إسرائيل واملستوطنات.
مؤخرا ،أعلنت شركة التجارة اإللكترونية العمالقة أمازون أن خدماتها
للعمالء الفلسطينيني يجب أن متر عبر القنوات اإلسرائيلية .كما أن
الشركة تقدم خدمات الشحن املجاني للمستوطنات اإلسرائيلية يف
10
11
12
13
14
15
16
17

http://pcbs.gov.ps/Downloads/book2510.pdf
www.aliqtisadi.ps/article/73280/#
www.aliqtisadi.ps/article/72947/#
www.aliqtisadi.ps/article/73280/#
http://ipoke.co/SocialMediaOnPalestine2019.pdf
https://bit.ly/37FLnIQ
https://bit.ly/37BBZpX
https://7amleh.org/wp-content/uploads/2018/12/Palestine-PayPal-English.pdf

واردات الطاقة من األردن

يف  15كانون ثاني  ،2020وقعت شركة كهرباء محافظة القدس
( )JDECOاتفاقا مع شركة الكهرباء الوطنية األردنية ()NEPCO
لرفع قدرة تزويد الكهرباء من األردن إلى فلسطني من مستواه احلالي
والبالغ  26ميغاواط ( %5.3من إجمالي االستهالك) إلى  80ميغاواط
( %7.10من إجمالي االستهالك) .ووفقا ملصادر فلسطينية ،سيتم رفع
القدرة الكهربائية خالل سبعة شهور بعد إنشاء محطة حتويل الكهرباء
يف منطقة الرامة يف األردن بقدرة  33/132كيلو فولت 19،وستتكفل
شركة كهرباء القدس بتكاليف بناء املحطة.

وجاء هذا االتفاق بعد حل أزمة ديون شركة كهرباء القدس ،والتي
كانت تدين بها لشركة الكهرباء اإلسرائيلية ( .)IECسيساعد انتهاء
أزمة الديون املزمنة لشركة الكهرباء وعقد االتفاق مع األردن ،يف حل
بعض مشاكل قطاع الكهرباء الفلسطيني والتخفيف من اعتماده الكبير
على إسرائيل .تستورد فلسطني ما مجموعه  9.5مليون ميغاواط،
و %94منها يتم تزويده من قبل شركة الكهرباء اإلسرائيلية 20.وقد
سلطت األزمة األخيرة الضوء على مدى اعتماد األراضي الفلسطينية
على واردات الكهرباء اإلسرائيلية ،إذ شهدت العديد من املناطق يف
الضفة الغربية انقطاعا يف التيار الكهربائي مبعدل  3ساعات يوميا
استمر لعدة أيام بسبب اإلجراءات العقابية التي اتخذتها شركة
الكهرباء اإلسرائيلية 21.ومن املتوقع أن يعزز مصدر الطاقة اجلديد من
االستقاللية االستراتيجية للطاقة يف فلسطني ،من خالل تنويع األسواق
وإعادة بناء العالقات االقتصادية التاريخية الفلسطينية-العربية.

األونروا

يف  31كانون ثاني  ،2020أعلن كريستيان ساوندرز ،القائم بأعمال
املفوض العام لوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني
يف الشرق األدنى (األونروا) ،أن الوكالة ستحتاج كحد أدنى لـ  4.1مليار
دوالر لتمويل أنشطتها وخدماتها األساسية يف العام  .2020وجاء اإلعالن
عن أولويات الوكالة ومتطلباتها املالية لهذا العام يف أعقاب متديد اجلمعية
العامة لألمم املتحدة مؤخرا ملهام والية األونروا ملدة  3سنوات جديدة.
سيستخدم التمويل املطلوب لدعم مشاريع املساعدات اإلنسانية ذات
األولوية للعام  ،2020والتي يستفيد منها أكثر من  5ماليني الجئ
فلسطيني يف مختلف بلدان الشرق األوسط .كما ستوفر األونروا
اخلدمات التعليمية ألكثر من  500,000طفل يف حوالي  700مدرسة،
باإلضافة لتغطية  5.8مليون زيارة مرضية يف مرافقها الصحية .من
إجمالي املبلغ الذي تطالب به األونروا:
• •سيتم استخدام  806مليون دوالر لتمويل اخلدمات الرئيسية يف
قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية وحتسني أوضاع املخيمات،
22
واإلغاثة واخلدمات االجتماعية وأنشطة التمويل متناهي الصغر
• • 270مليون دوالر لدعم مناشدة الطوارئ اخلاصة باألزمة اإلقليمية
يف سوريا ،وتشمل الالجئني الفلسطينيني يف سوريا واألردن ولبنان
• •  170مليون دوالر لتمويل مشاريع ذات أولوية ،منها حتديدا
مبادرات إعادة اإلسكان وإعادة اإلعمار استجابة للنزاعات يف
سوريا وقطاع غزة ،باإلضافة إلى املبادرات املصممة من أجل
23
إكمال وتعزيز عملية إصالح البرامج اخلدماتية
18
19
20
21
22
23
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• •  155مليون دوالر لتقدمي املساعدات اإلنسانية الطارئة للضفة الغربية،
والقدس الشرقية ،وقطاع غزة .وتشكل مخصصات التعليم  %58من
إجمالي متويل األونروا مقابل  %15مخصصات الرعاية الصحية

للمرأة) وامليثاق العاملي لألمم املتحدة .كما انضمت بورصة فلسطني إلى
احتاد البورصات العاملي ( ،)WFEواملنظمة الدولية للهيئات املشرفة
على أسواق املال ( )IOSCOيف مبادرة «دق أجراس محو األمية املالية»
لتسليط الضوء على أهمية الثقافة املالية .فيما يتعلق بإشراك املجتمع
املحلي ،استقبلت البورصة املئات من طلبة املدارس واجلامعات ضمن
برنامج «زيارة إلى البورصة» والذي شمل حلقات توعية حول االستثمار
واألوراق املالية ،ومت تنظيم زيارات للعديد من اجلامعات الوطنية بهدف
رفع الوعي حول قطاع األوراق املالية وأنشطته .إضافة إلى ذلك،
أطلقت بورصة فلسطني العديد من حمالت التوعية من خالل وسائل
التواصل االجتماعي مثل «اعرف حقك» للتعريف بحقوق املساهمني
يف اجتماعات الهيئات العامة وحملة «مصطلحات هامة» التي تعرف
اجلمهور باملصطلحات املستخدمة يف أسواق التداول.

بورصة فلسطني شركة مؤمتتة بالكامل ومملوكة للقطاع اخلاص ،مت
تأسيسها يف العام  1995بعد إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية .يصل
عدد الشركات املدرجة يف البورصة إلى  48شركة بقيمة سوقية تقارب
 7.3مليار دوالر.

هل هناك أي شركات متوقع انضمامها للشركات املدرجة
يف بورصة فلسطني خالل العام 2020؟ كذلك ،هل هناك
أي خطط لدى بورصة فلسطني لتوسيع عملياتها وتوفير
أسواق ألدوات مالية ؟

مقابلة مع أحمد عويضة ،الرئيس التنفيذي
لبورصة فلسطني ()PEX

يشغل أحمد عويضة منصب الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطني ()PEX
منذ حزيران  .2008وقبل انضمامه إلى البورصة ،كان عويضة نائب
رئيس العمليات والعالقات التجارية يف مجموعة االتصاالت الفلسطينية
( ،)2008-2005ونائب رئيس اخلدمات املصرفية حلسابات األفراد يف
البنك العربي (.)2005-2002

كيف كان أداء بورصة فلسطني خالل العام 2019؟

نتوقع أن تطرح شركة متكني للتأمني وبنك الصفا اإلسالمي أسهمها
لالكتتاب العام ومن ثم تنضم للشركات املدرجة يف بورصة فلسطني خالل
العام  ،2020ليرتفع بذلك عدد الشركات املدرجة إلى  .50فيما يتعلق
بعمليات البورصة ،تتضمن رؤيتنا االستراتيجية ملا بعد العام  2020إدخال
منتجات وخدمات جديدة وتداول انواع أصول جديدة مثل حقوق التداول
وإدخال سوق لالستثمار بالدخل الثابت (مثل السندات) والتي ميكنها أن
تساعد الشركات ،والبلديات ،واجلامعات على جمع رؤوس أموال.

أغلق مؤشر القدس عند مستوى  95.525نقطة نهاية  ،2019منخفضا
بنسبة  %6.0مقارنة بالشهر املناظر يف العام  .2018شهدت القيمة
السوقية للبورصة ارتفاعا بنسبة  %60.0خالل العام حيث بلغت 76.3
مليار دوالر .خالل العام املاضي ،مت تداول ما مجموعه  8.142مليون
سهم يف بورصة فلسطني ،بقيمة إجمالية  9.273مليون دوالر .ويشكل
ذلك تراجعا ملحوظا يف عدد األسهم املتداولة ( )%9.22وقيمتها
( )%5.22مقارنة بالعام  .2018ويعود التراجع إلى تدهور البيئة
االستثمارية الفلسطينية ،وحالة احلذر واخلوف بني املستثمرين ،مما من اخليارات التي نقوم بدراستها حاليا ،مشتقات سوق تداول العمالت
أدى الى عزوفهم عن عقد صفقات كبيرة يف السوق نظرا حلالة عدم األجنبية  ،derivative FXفوجود سوق مماثل سيخفف من املخاطر
اليقني والظروف السياسية السائدة.
التي يتعرض لها القطاع املالي عند عقد صفقات تداول للعمالت مع
يعكس أداء السوق يف العام  2019أداء االقتصاد الوطني خالل العام ،طرف خارجي وسيساهم يف نقل القطاع ملستوى متقدم من التنظيم.
والذي شهد منوا ضعيفا بنسبة ال تتعدى  .%2.1فقد تأثرت بورصة كثير من املؤسسات ،كالبنوك وشركات الصرافة ،وجتار التجزئة،
فلسطني بأزمة إيرادات املقاصة األخيرة مع اجلانب اإلسرائيلي والتي ستستفيد من وجود هذا السوق ،فمشتقات تداول العمالت أداة مفيدة
استمرت ألكثر من ستة أشهر وانعكست بشكل واضح على السياسات للشركات للوقاية من مخاطر العمالت األجنبية.
املالية والنقدية وأرباح الشركات .لذا ،كان تراجع مؤشر القدس متوقعا.

ما هي أبرز التطورات يف عمليات بورصة فلسطني
وأنشطتها خالل العام 2019؟

ما هي أهم املعيقات التي تقف يف طريق توسع السوق؟

الظروف اجليوسياسية هي التحدي الرئيسي الذي يواجه بورصة
فلسطني ،لتأثيرها سلبا على االقتصاد الفلسطيني والبيئة االستثمارية
بشكل عام .باإلضافة للمنافسة الشديدة مع األسواق اإلقليمية والدولية
األخرى التي جتذب القاعدة املحلية من املستثمرين الفلسطينيني .يضاف
لذلك ،تراجع السيولة ،وصغر حجم السوق وعدم القدرة على جذب مزيد
من الشركات لالكتتاب ،جميعها عوامل تضيف للتحديات التي يواجها
السوق .ومع ذلك ،تعتبر هذه التحديات شائعة بني أسواق التداول
اإلقليمية واألسواق احلدودية األخرى .ففي النهاية لم يكن أداء بورصة
فلسطني خالل العام  2019األسوأ مقارنة بالدول اإلقليمية املناظرة.

شهد العام  2019عدة تطورات مهمة يف عمل بورصة فلسطني ،كان
أهمها التحضير النطالق العمل بنظام التداول  INET-Xstreamالذي
طورته  ،NASDAQوهو أسرع منصة للتداول يف العالم مصمم لألسواق
التي تسعى للتوسع وعرض منتجات أو مناذج سوقية جديدة .ومن املتوقع
أن تبدأ املنصة العمل يف متوز  .2020كما قامت البورصة بإطالق نسخة
محدثة عن موقعها اإللكتروني يف آب  2019والذي سعى الى إتاحة
جتربة تصفح أفضل للمستخدمني وضمان وصول سهل للمعلومات.
فيما يتعلق بالبنية التحتية االلكترونية ،قامت البورصة بتطوير
وحتديث بورصة فلسطني يف نهاية كانون ثاني
أنظمة اإليداع والتحويل املركزية لتحسني كفاءة إجناز صفقات األوراق
املالية .كما قامت البورصة بإعادة فتح مكتبها التمثيلي يف رام اهلل خالل كانون الثاني  ،2020انخفض مؤشر القدس بنسبة  ،%7.0ليغلق
وتكثيف نشاطها على وسائل التواصل االجتماعي لتحسني التواصل مع عند  3.522نقطة يف اليوم األخير من التداول 24.وقد مت تداول 3.4
مليون سهم بقيمة إجمالية  6.7مليون دوالر خالل الشهر ،وهو ما شكل
املجتمع واجلهات املعنية ببورصة فلسطني.
انخفاضا بنسبة  %2.16 %8.10يف عدد وقيمة األسهم املتداولة مقارنة
فيما يتعلق باألنشطة ،نظمت الشركة العديد من برامج وحمالت بشهر كانون أول  .2019وكان قطاع اخلدمات األكثر تراجعا (،)%9.1
التوعية وورش العمل ،والدورات التدريبية على مدار العام .كما قامت
بينما كان قطاع اخلدمات املصرفية واملالية القطاع الوحيد الذي شهد
مببادرات لتعزيز التعاون الدولي واإلقليمي .من بني هذه املبادرات،
وقعت البورصة على املبادئ العاملية لدعم متكني املرأة ،الصادر عن هيئة ارتفاعا (.)%7.0
األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ،ومتكني املرأة (هيئة األمم املتحدة

https://bit.ly/31NTged 24
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الضفة الغربية املحتلة ،إال أنها ال تقدم نفس اخلدمة للفلسطينيني
18
الذين يعيشون على بعد أمتار من هذه املستوطنات

التجارة اإللكترونية يف فلسطني

على الرغم من انتشار التجارة اإللكترونية يف جميع أنحاء العالم ،أظهر
تقرير صدر حديثا عن اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني أن %1.8
فقط من مستخدمي اإلنترنت يف فلسطني قاموا بشراء السلع واخلدمات
عبر اإلنترنت يف العام  10.2019وبرغم أن  %6.70من الفلسطينيني يف
الضفة الغربية وقطاع غزة يستخدمون اإلنترنت ،إال أن  %4.9فقط
من املستخدمني يف الضفة الغربية و %5.5يف قطاع غزة يستخدمونه
11
ألغراض التجارة اإللكترونية.
يف  8كانون ثاني  2020قامت شركة  ،iPokeوهي شركة فلسطينية تقوم
بدراسة نشاط الفلسطينيني على وسائل التواصل االجتماعي ،بنشر
تقرير عن أنشطة التجارة اإللكترونية بني الفلسطينيني خالل  .2019وفقا
للتقرير ،خالل العام  2019كان هناك أكثر من  1,000صفحة مختصة
بالتجارة اإللكترونية على وسائل التواصل االجتماعي يف فلسطني (على
الفيسبوك واالنستجرام) ،تشمل ما يقارب  700صفحة يف قطاع غزة.
ويقدر التقرير عدد املعامالت اليومية من خالل وسائل إلكترونية بـ
 40,000-20,000طلب يف اليوم خالل العام  ،2019أي بزيادة قدرها %40
عن العام السابق .وتصدرت األحذية واملالبس الرياضية قائمة السلع األكثر
شراء عبر اإلنترنت ،إذ أن  %63من املتسوقني عبر اإلنترنت قد اشتروا
هذه املنتجات ،تالها مستحضرات التجميل ( ،)%6.21ويف املرتبة الثالثة
جاءت األدوات املنزلية ،واألثاث وألعاب األطفال ،وغيرها (.)%2.20
وفق التقرير ،كان أعلى طلب على التجارة اإللكترونية يف مدينة غزة،
تلتها نابلس ،ورام اهلل ،والقدس 12.فيما يتعلق بطريقة الدفع عند الشراء
عبر اإلنترنت ،حوالي  %86من املتسوقني دفعوا نقدا عند التسليم،
 %2.15استخدموا البطاقات االئتمانية %5.7 ،استخدموا التحويالت
املصرفية املباشرة %6.3 ،استخدموا خدمات الدفع اإللكتروني عبر
اإلنترنت ،وما يقارب  %9.1فقط استخدموا وسائل احلساب املالي
13
املتنقل (حساب موصول برقم الهاتف املحمول).
و ُيعزى ضعف أنشطة التجارة اإللكترونية يف فلسطني إلى عوامل عديدة:

• •هناك تدني يف مستوى الوعي لدى كل من الشركات واملستهلكني حول
14
عروض التجارة اإللكترونية على منصات وسائل التواصل االجتماعي

• •تعاني فلسطني من نسبة انتشار مالي منخفضة جدا 15ومحدودية
استخدام خدمات الدفع اإللكتروني بني املستهلكني (على سبيل
16
املثال ،شركة  PayPalال تقدم خدماتها للفلسطينيني)
• •تعاني شركات التجارة اإللكترونية العاملة يف فلسطني من ارتفاع
تكاليف معامالت نقل البضائع ،فنقل املنتجات من وإلى وخارج
الضفة الغربية مكلف وقطاع غزة محاصر بالكامل
• •أما منصات وخدمات التجارة اإللكترونية الدولية فتجد العمل يف
فلسطني محفوفا بالتحديات ،لوجود تصور عام حول حالة انعدام
االستقرار السياسي واالقتصادي ،باإلضافة إلى عدم وجود بيئة قانونية
تنظم التجارة على اإلنترنت .يف بعض احلاالت مثل حالة ،PayPal
يرفض نظام املدفوعات الدولي تقدمي خدمات للفلسطينيني ،على
17
الرغم من أن النظام يقدم خدماته لسكان إسرائيل واملستوطنات.
مؤخرا ،أعلنت شركة التجارة اإللكترونية العمالقة أمازون أن خدماتها
للعمالء الفلسطينيني يجب أن متر عبر القنوات اإلسرائيلية .كما أن
الشركة تقدم خدمات الشحن املجاني للمستوطنات اإلسرائيلية يف
10
11
12
13
14
15
16
17
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واردات الطاقة من األردن

يف  15كانون ثاني  ،2020وقعت شركة كهرباء محافظة القدس
( )JDECOاتفاقا مع شركة الكهرباء الوطنية األردنية ()NEPCO
لرفع قدرة تزويد الكهرباء من األردن إلى فلسطني من مستواه احلالي
والبالغ  26ميغاواط ( %5.3من إجمالي االستهالك) إلى  80ميغاواط
( %7.10من إجمالي االستهالك) .ووفقا ملصادر فلسطينية ،سيتم رفع
القدرة الكهربائية خالل سبعة شهور بعد إنشاء محطة حتويل الكهرباء
يف منطقة الرامة يف األردن بقدرة  33/132كيلو فولت 19،وستتكفل
شركة كهرباء القدس بتكاليف بناء املحطة.

وجاء هذا االتفاق بعد حل أزمة ديون شركة كهرباء القدس ،والتي
كانت تدين بها لشركة الكهرباء اإلسرائيلية ( .)IECسيساعد انتهاء
أزمة الديون املزمنة لشركة الكهرباء وعقد االتفاق مع األردن ،يف حل
بعض مشاكل قطاع الكهرباء الفلسطيني والتخفيف من اعتماده الكبير
على إسرائيل .تستورد فلسطني ما مجموعه  9.5مليون ميغاواط،
و %94منها يتم تزويده من قبل شركة الكهرباء اإلسرائيلية 20.وقد
سلطت األزمة األخيرة الضوء على مدى اعتماد األراضي الفلسطينية
على واردات الكهرباء اإلسرائيلية ،إذ شهدت العديد من املناطق يف
الضفة الغربية انقطاعا يف التيار الكهربائي مبعدل  3ساعات يوميا
استمر لعدة أيام بسبب اإلجراءات العقابية التي اتخذتها شركة
الكهرباء اإلسرائيلية 21.ومن املتوقع أن يعزز مصدر الطاقة اجلديد من
االستقاللية االستراتيجية للطاقة يف فلسطني ،من خالل تنويع األسواق
وإعادة بناء العالقات االقتصادية التاريخية الفلسطينية-العربية.

األونروا

يف  31كانون ثاني  ،2020أعلن كريستيان ساوندرز ،القائم بأعمال
املفوض العام لوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني
يف الشرق األدنى (األونروا) ،أن الوكالة ستحتاج كحد أدنى لـ  4.1مليار
دوالر لتمويل أنشطتها وخدماتها األساسية يف العام  .2020وجاء اإلعالن
عن أولويات الوكالة ومتطلباتها املالية لهذا العام يف أعقاب متديد اجلمعية
العامة لألمم املتحدة مؤخرا ملهام والية األونروا ملدة  3سنوات جديدة.
سيستخدم التمويل املطلوب لدعم مشاريع املساعدات اإلنسانية ذات
األولوية للعام  ،2020والتي يستفيد منها أكثر من  5ماليني الجئ
فلسطيني يف مختلف بلدان الشرق األوسط .كما ستوفر األونروا
اخلدمات التعليمية ألكثر من  500,000طفل يف حوالي  700مدرسة،
باإلضافة لتغطية  5.8مليون زيارة مرضية يف مرافقها الصحية .من
إجمالي املبلغ الذي تطالب به األونروا:
• •سيتم استخدام  806مليون دوالر لتمويل اخلدمات الرئيسية يف
قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية وحتسني أوضاع املخيمات،
22
واإلغاثة واخلدمات االجتماعية وأنشطة التمويل متناهي الصغر
• • 270مليون دوالر لدعم مناشدة الطوارئ اخلاصة باألزمة اإلقليمية
يف سوريا ،وتشمل الالجئني الفلسطينيني يف سوريا واألردن ولبنان
• •  170مليون دوالر لتمويل مشاريع ذات أولوية ،منها حتديدا
مبادرات إعادة اإلسكان وإعادة اإلعمار استجابة للنزاعات يف
سوريا وقطاع غزة ،باإلضافة إلى املبادرات املصممة من أجل
23
إكمال وتعزيز عملية إصالح البرامج اخلدماتية
18
19
20
21
22
23
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• •  155مليون دوالر لتقدمي املساعدات اإلنسانية الطارئة للضفة الغربية،
والقدس الشرقية ،وقطاع غزة .وتشكل مخصصات التعليم  %58من
إجمالي متويل األونروا مقابل  %15مخصصات الرعاية الصحية

للمرأة) وامليثاق العاملي لألمم املتحدة .كما انضمت بورصة فلسطني إلى
احتاد البورصات العاملي ( ،)WFEواملنظمة الدولية للهيئات املشرفة
على أسواق املال ( )IOSCOيف مبادرة «دق أجراس محو األمية املالية»
لتسليط الضوء على أهمية الثقافة املالية .فيما يتعلق بإشراك املجتمع
املحلي ،استقبلت البورصة املئات من طلبة املدارس واجلامعات ضمن
برنامج «زيارة إلى البورصة» والذي شمل حلقات توعية حول االستثمار
واألوراق املالية ،ومت تنظيم زيارات للعديد من اجلامعات الوطنية بهدف
رفع الوعي حول قطاع األوراق املالية وأنشطته .إضافة إلى ذلك،
أطلقت بورصة فلسطني العديد من حمالت التوعية من خالل وسائل
التواصل االجتماعي مثل «اعرف حقك» للتعريف بحقوق املساهمني
يف اجتماعات الهيئات العامة وحملة «مصطلحات هامة» التي تعرف
اجلمهور باملصطلحات املستخدمة يف أسواق التداول.

بورصة فلسطني شركة مؤمتتة بالكامل ومملوكة للقطاع اخلاص ،مت
تأسيسها يف العام  1995بعد إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية .يصل
عدد الشركات املدرجة يف البورصة إلى  48شركة بقيمة سوقية تقارب
 7.3مليار دوالر.

هل هناك أي شركات متوقع انضمامها للشركات املدرجة
يف بورصة فلسطني خالل العام 2020؟ كذلك ،هل هناك
أي خطط لدى بورصة فلسطني لتوسيع عملياتها وتوفير
أسواق ألدوات مالية ؟

مقابلة مع أحمد عويضة ،الرئيس التنفيذي
لبورصة فلسطني ()PEX

يشغل أحمد عويضة منصب الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطني ()PEX
منذ حزيران  .2008وقبل انضمامه إلى البورصة ،كان عويضة نائب
رئيس العمليات والعالقات التجارية يف مجموعة االتصاالت الفلسطينية
( ،)2008-2005ونائب رئيس اخلدمات املصرفية حلسابات األفراد يف
البنك العربي (.)2005-2002

كيف كان أداء بورصة فلسطني خالل العام 2019؟

نتوقع أن تطرح شركة متكني للتأمني وبنك الصفا اإلسالمي أسهمها
لالكتتاب العام ومن ثم تنضم للشركات املدرجة يف بورصة فلسطني خالل
العام  ،2020ليرتفع بذلك عدد الشركات املدرجة إلى  .50فيما يتعلق
بعمليات البورصة ،تتضمن رؤيتنا االستراتيجية ملا بعد العام  2020إدخال
منتجات وخدمات جديدة وتداول انواع أصول جديدة مثل حقوق التداول
وإدخال سوق لالستثمار بالدخل الثابت (مثل السندات) والتي ميكنها أن
تساعد الشركات ،والبلديات ،واجلامعات على جمع رؤوس أموال.

أغلق مؤشر القدس عند مستوى  95.525نقطة نهاية  ،2019منخفضا
بنسبة  %6.0مقارنة بالشهر املناظر يف العام  .2018شهدت القيمة
السوقية للبورصة ارتفاعا بنسبة  %60.0خالل العام حيث بلغت 76.3
مليار دوالر .خالل العام املاضي ،مت تداول ما مجموعه  8.142مليون
سهم يف بورصة فلسطني ،بقيمة إجمالية  9.273مليون دوالر .ويشكل
ذلك تراجعا ملحوظا يف عدد األسهم املتداولة ( )%9.22وقيمتها
( )%5.22مقارنة بالعام  .2018ويعود التراجع إلى تدهور البيئة
االستثمارية الفلسطينية ،وحالة احلذر واخلوف بني املستثمرين ،مما من اخليارات التي نقوم بدراستها حاليا ،مشتقات سوق تداول العمالت
أدى الى عزوفهم عن عقد صفقات كبيرة يف السوق نظرا حلالة عدم األجنبية  ،derivative FXفوجود سوق مماثل سيخفف من املخاطر
اليقني والظروف السياسية السائدة.
التي يتعرض لها القطاع املالي عند عقد صفقات تداول للعمالت مع
يعكس أداء السوق يف العام  2019أداء االقتصاد الوطني خالل العام ،طرف خارجي وسيساهم يف نقل القطاع ملستوى متقدم من التنظيم.
والذي شهد منوا ضعيفا بنسبة ال تتعدى  .%2.1فقد تأثرت بورصة كثير من املؤسسات ،كالبنوك وشركات الصرافة ،وجتار التجزئة،
فلسطني بأزمة إيرادات املقاصة األخيرة مع اجلانب اإلسرائيلي والتي ستستفيد من وجود هذا السوق ،فمشتقات تداول العمالت أداة مفيدة
استمرت ألكثر من ستة أشهر وانعكست بشكل واضح على السياسات للشركات للوقاية من مخاطر العمالت األجنبية.
املالية والنقدية وأرباح الشركات .لذا ،كان تراجع مؤشر القدس متوقعا.

ما هي أبرز التطورات يف عمليات بورصة فلسطني
وأنشطتها خالل العام 2019؟

ما هي أهم املعيقات التي تقف يف طريق توسع السوق؟

الظروف اجليوسياسية هي التحدي الرئيسي الذي يواجه بورصة
فلسطني ،لتأثيرها سلبا على االقتصاد الفلسطيني والبيئة االستثمارية
بشكل عام .باإلضافة للمنافسة الشديدة مع األسواق اإلقليمية والدولية
األخرى التي جتذب القاعدة املحلية من املستثمرين الفلسطينيني .يضاف
لذلك ،تراجع السيولة ،وصغر حجم السوق وعدم القدرة على جذب مزيد
من الشركات لالكتتاب ،جميعها عوامل تضيف للتحديات التي يواجها
السوق .ومع ذلك ،تعتبر هذه التحديات شائعة بني أسواق التداول
اإلقليمية واألسواق احلدودية األخرى .ففي النهاية لم يكن أداء بورصة
فلسطني خالل العام  2019األسوأ مقارنة بالدول اإلقليمية املناظرة.

شهد العام  2019عدة تطورات مهمة يف عمل بورصة فلسطني ،كان
أهمها التحضير النطالق العمل بنظام التداول  INET-Xstreamالذي
طورته  ،NASDAQوهو أسرع منصة للتداول يف العالم مصمم لألسواق
التي تسعى للتوسع وعرض منتجات أو مناذج سوقية جديدة .ومن املتوقع
أن تبدأ املنصة العمل يف متوز  .2020كما قامت البورصة بإطالق نسخة
محدثة عن موقعها اإللكتروني يف آب  2019والذي سعى الى إتاحة
جتربة تصفح أفضل للمستخدمني وضمان وصول سهل للمعلومات.
فيما يتعلق بالبنية التحتية االلكترونية ،قامت البورصة بتطوير
وحتديث بورصة فلسطني يف نهاية كانون ثاني
أنظمة اإليداع والتحويل املركزية لتحسني كفاءة إجناز صفقات األوراق
املالية .كما قامت البورصة بإعادة فتح مكتبها التمثيلي يف رام اهلل خالل كانون الثاني  ،2020انخفض مؤشر القدس بنسبة  ،%7.0ليغلق
وتكثيف نشاطها على وسائل التواصل االجتماعي لتحسني التواصل مع عند  3.522نقطة يف اليوم األخير من التداول 24.وقد مت تداول 3.4
مليون سهم بقيمة إجمالية  6.7مليون دوالر خالل الشهر ،وهو ما شكل
املجتمع واجلهات املعنية ببورصة فلسطني.
انخفاضا بنسبة  %2.16 %8.10يف عدد وقيمة األسهم املتداولة مقارنة
فيما يتعلق باألنشطة ،نظمت الشركة العديد من برامج وحمالت بشهر كانون أول  .2019وكان قطاع اخلدمات األكثر تراجعا (،)%9.1
التوعية وورش العمل ،والدورات التدريبية على مدار العام .كما قامت
بينما كان قطاع اخلدمات املصرفية واملالية القطاع الوحيد الذي شهد
مببادرات لتعزيز التعاون الدولي واإلقليمي .من بني هذه املبادرات،
وقعت البورصة على املبادئ العاملية لدعم متكني املرأة ،الصادر عن هيئة ارتفاعا (.)%7.0
األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ،ومتكني املرأة (هيئة األمم املتحدة

https://bit.ly/31NTged 24
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األداء االقتصادي الفلسطيني
النمو

إجمالي الناجت املحلي (مليون دوالر) وإجمالي الناجت املجلي لكل نسمة
(بالدوالر) يف فلسطني ،الربع األول  - 2015الربعالثالث 2019
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التجارة
,
الصادرات ،الواردات والعجز التجاري يف فلسطني (  000دوالر)،
الربع األول  - 2015الربع الرابع 2019

Trade Deﬁcit

الناجت اإلجمالي املحلي (الربع الثالث  3,915.3 :)2019مليون دوالر
الناجت اإلجمالي املحلي/نسمة (الربع الثالث  832.9 :)2019دوالر املصدر :اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني

الواردات (الربع الرابع  1,454.1 :)2019مليون دوالر الصادرات (الربع الرابع  294.2 :)2019مليون دوالر
العجز التجاري (الربع الرابع  1,159.9 :)2019مليون دالور املصدر :اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني

البطالة

مؤشر دورة األعمال

البطالة وبطالة الشباب يف فلسطني ،الربع األول  - 2015الربع الرابع 2019

مؤشر سلطة النقد لدورة األعمال ،كانون الثاني  - 2015كانون الثاني 2020
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مجموع التسهيالت االئتمانية (الربع الرابع  9,039.1 :)2019مليون دوالر
مجموع الودائع (الربع الرابع  13,384.7 :)2019مليون دوالر املصدر :سلطة النقد الفلسطينية

The Portland Trust

النشرة االقتصادية الفلسطينية
النشرة 161

شباط 2020

اخلالفات التجارية الفلسطينية اإلسرائيلية  -هل من حل يف األفق؟

التقارير الرئيسية

يف  20شباط ،ذكرت وسائل اإلعالم أن احلكومة اإلسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية توصلوا إلى
اتفاق إلنهاء األزمة التجارية التي احتدت خالل االشهر املاضية 1.يشمل التفاهم اجلديد رفع احلظر
على التجارة املطبق من قبل اجلانبني ،وكذلك السماح باالستيراد املباشر للعجول من اخلارج وتصدير
البيض الفلسطيني إلى إسرائيل.

يف  8كانون ثاني  ،2020قامت شركة
 ،iPokeوهي شركة فلسطينية تقوم
بدراسة نشاط الفلسطينيني على
وسائل التواصل االجتماعي ،بنشر
تقرير عن أنشطة التجارة اإللكترونية
بني الفلسطينيني خالل 2019

وكان التوتر يف العالقات التجارية بني احلكومة الفلسطينية واإلسرائيلية قد وصل ذروته يف  9شباط
 ،2020حني أعلنت احلكومة اإلسرائيلية يف خطوة غير مسبوقة عن حظرها تصدير املنتجات الزراعية
الفلسطينية إلى دول العالم من خالل املوانئ اإلسرائيلية وعبر األردن ،وهو املنفذ الوحيد الذي
تستطيع الضفة الغربية من خالله التصدير مباشرة إلى العالم اخلارجي .ويعتبر منع الفلسطينيني من
تصدير املنتجات الزراعية إلى باقي دول العالم خرقا لبنود بروتوكول باريس واتفاقات منظمة التجارة
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العاملية (.)WTO

يف  15كانون ثاني  ،2020وقعت
شركة كهرباء محافظة القدس اتفاقا
مع شركة الكهرباء الوطنية األردنية
لرفع قدرة تزويد الكهرباء من األردن
إلى فلسطني
يف  31كانون ثاني ،أعلن كريستيان
ساوندرز ،القائم بأعمال املفوض
العام لوكالة األونروا ،أن الوكالة
ستحتاج كحد أدنى لـ  1.4مليار دوالر
لتمويل أنشطتها وخدماتها األساسية
يف العام 2020
يف هذا العدد من النشرة ،نقابل أحمد
عويضة ،الرئيس التنفيذي لبورصة
فلسطني

وجاء احلظر يف ذروة موسم التصدير الزراعي وقبل شهرين من شهر رمضان املبارك ،حيث يكون
الطلب على املنتجات الزراعية يف ذروته .وال شك أن هذه اإلجراءات اإلسرائيلية العقابية تزيد من
الضغوط التي يعاني منها القطاع الزراعي الفلسطيني الهش أصال ،نظرا ملحدودية فرص الوصول
لألراضي ،واملياه ،واألسواق .بيد أن القطاع الزراعي سيكون عرضة لسلسلة جديدة من التهديدات،
إذا مضت إسرائيل بعد االنتخابات اإلسرائيلية املقبلة بتنفيذ تهديدها بضم األغوار ،والتي تنتج حاليا
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 %60من سلة خضروات الضفة الغربية وحوالي  %100من محصول التمور يف فلسطني.
يف  5شباط ،قبل أيام من حظر تصدير املنتجات الزراعية الفلسطينية إلى دول العالم ،منعت السلطة
الوطنية الفلسطينية إدخال املنتجات اإلسرائيلية إلى السوق الفلسطيني مبا يف ذلك اخلضروات
والفواكه والعصائر واملياه املعدنية ،واملشروبات الغازية 4.وقد جاء القرار ردا على ما صرح به يف
 31كانون ثاني  2020وزير الدفاع اإلسرائيلي نفتالي بينيت الذي أوعز ملنسق األنشطة احلكومية
اإلسرائيلية يف األراضي الفلسطينية بوقف استيراد كافة املنتجات الزراعية الفلسطينية إلى إسرائيل.
بلغت قيمة صادرات فلسطني من السلع الزراعية يف العام  2018قرابة  132مليون دوالر (%4.11
من إجمالي الصادرات الفلسطينية) %68 ،منها ( 88مليون دوالر) موجهة إلى إسرائيل 5.وتشمل
الصادرات الفلسطينية إلى إسرائيل محاصيل البندورة ،والبطاطا ،والفاصوليا ،واخليار ،والفلفل،
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والبصل ،والكوسا.
وأوضح مكتب بينيت أن القرار قد جاء بعد أن فشلت جميع املحاوالت يف الوصول حلل لقضية
العجول 7.ردا على ذلك ،أوضحت السلطة الفلسطينية أن إسرائيل لم تلتزم باالتفاق املبرم يف كانون
أول  2019والذي يتيح للفلسطينيني استيراد  10000عجل من اخلارج مباشرة ،وإنشاء منطقة حجر
8
صحي خاصة باملاشية ،وتصدير البيض لألسواق اإلسرائيلية.
ازداد توتر عالقات التجارية بني احلكومتني الفلسطينية واإلسرائيلية يف أيلول  2019إبان إعالن
السلطة الوطنية الفلسطينية عن قرارها وقف استيراد العجول من إسرائيل يف سياق تنفيذ استراتيجية
9
شاملة لتنويع مصادر الواردات الفلسطينية وتقليل االعتماد على االقتصاد اإلسرائيلي.

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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www.timesofisrael.com/israel-palestinian-authority-appear-to-reach-arrangement-to-end-trade-war/
www.timesofisrael.com/israel-blocks-palestinian-agricultural-export-in-escalating-trade-crisis/
https://bit.ly/2V8cN7G . https://bit.ly/3bUdjfJ
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=uCwp0va110502330312auCwp0v
https://bit.ly/2vnjGr0 . https://bit.ly/2SiSUZK
www.timesofisrael.com/pa-starts-banning-some-israeli-products-as-ag-war-heats-up/
www.timesofisrael.com/pa-starts-banning-some-israeli-products-as-ag-war-heats-up/
www.timesofisrael.com/pa-starts-banning-some-israeli-products-as-ag-war-heats-up/
www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/275400
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