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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 157

تشرين أول 2019

التقارير الرئيسية
أعلنت السلطة الوطنية الفلسطينية
يف الرابع من الشهر اجلاري
عن التوصل التفاق مع احلكومة
اإلسرائيلية يقضي باستئناف األخيرة
حتويل أموال املقاصة بعد وقفها
التحويالت منذ آذار  2019إثر رفض
السلطة الفلسطينية استالم أموال
املقاصة منقوصة
قام رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور
محمد اشتية بإطالق العمل بأول
عنقود زراعي فلسطيني يف مدينة
قلقيلية
أغلق مؤشر القدس عند مستوى
 517.7نقطة يف آخر أيام التداول يف
أيلول  ،2019منخفضا بنسبة %1.1
مقارنة بالشهر الذي يسبقه
يف هذه العدد من النشرة  ،نقابل
الدكتور إسماعيل دعيق  ،رجل أعمال
رائد يف مجال زراعة نخيل التمر ووزير
الزراعة الفلسطيني السابق

أبرز توصيات االجتماع نصف السنوي للجنة االرتباط اخلاصة

عقدت جلنة االرتباط اخلاصة ( )AHLCاجتماعها نصف السنوي يف مدينة نيويورك يف  26أيلول
املاضي ،وذلك لبحث األزمة املالية األخيرة التي متر بها السلطة الفلسطينية والوضع اإلنساني يف
األراضي الفلسطينية .يذكر أن جلنة االرتباط اخلاصة هي جلنة مكونة من  15عضوا تعمل على
تنسيق املساعدات التنموية املقدمة للشعب الفلسطيني على املستوى السياساتي 1.يف البيان الذي
صدر عقب االجتماع ،طالب رئيس اللجنة إسرائيل باستئناف حتويل إيرادات املقاصة وطالب مجتمع
املانحني بتقدمي املزيد من الدعم لألراضي الفلسطينية ،ال سيما قطاع غزة ،مؤكدا على دعمه ملا تبذله
2
السلطة الفلسطينية من إصالحات قضائية واجتماعية واقتصادية.
أثناء خطابه املوجه للجنة ،طالب رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية املجتمع الدولي
مجددا بالوقوف مع الشعب الفلسطيني ،مؤكدا على التزام القيادة الفلسطينية بحل الدولتني 3.كما
طالب بلجنة مستقلة تقوم بالتدقيق يف آلية حتويل إيرادات املقاصة ملنع أي مماطلة يف التحويالت
مستقبال أو تضخم يف الرسوم اإلدارية املستوفاة من اجلانب اإلسرائيلي .كما أعلن عن قيام القيادة
الفلسطينية بوضع استراتيجية خاصة باالنفكاك االقتصادي عن إسرائيل من خالل تعزيز اإلنتاج
املحلي وإعادة بناء عالقاتها التجارية مع جيرانها العرب .وأضاف أن حكومته قد أقرت سلسلة من
4
اإلصالحات يف قطاعي التعليم والصحة ،وباشرت العمل تدريجيا على تنفيذ منوذج التنمية بالعناقيد.
وقد كان البنك الدولي ومكتب املنسق اخلاص لألمم املتحدة لعملية السالم يف الشرق األوسط ومكتب
اللجنة الرباعية الدولية ،قبيل عقد اجتماع اللجنة ،قد قدموا تقاريرهم الدورية للجنة حول أوضاع
االقتصاد الفلسطيني ومستجدات األوضاع اإلنسانية.
حذر تقرير املنسق اخلاص لألمم املتحدة ،والذي قيم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية باجتاه بناء
الدولة ،من التحديات املالية واألمنية والسياسية التي تواجه احلكومة احلالية ،مسلطا ً الضوء على
األزمة املالية األخيرة الناجمة عن حجز إسرائيل أموال املقاصة 5.كما تعرض التقرير لألوضاع يف
قطاع غزة والتي تزداد سوءا يوما بعد يوم ،حيث شهد االقتصاد تراجعا بنسبة  %7يف العام ،2018
فيما ارتفعت البطالة لتصل  %46.5مطلع العام  .2019ويوصي التقرير بضرورة التحرك ملنع تدهور
األوضاع اإلنسانية يف القطاع أكثر من ذلك ،من خالل إجناح املصاحلة الفلسطينية داخليا ،وتكثيف
املساعدات اإلنسانية والتنموية ،وتخفيف القيود اإلسرائيلية على احلركة والوصول للقطاع بشكل
كبير.
كما أكد البنك الدولي بدوره على هذه املخاوف يف تقرير املراقبة االقتصادية املقدم للجنة االرتباط
والذي تناول آخر املستجدات يف االقتصاد احلقيقي 6والقطاع املالي واملصريف 7.وفقا ملا جاء يف
التقرير ،متكنت السلطة الفلسطينية من مواجهة ما أسماه البنك الدولي بـ «أزمة سيولة مالية» بلجوئها
ملوازنة طوارئ ترشيدية وبرفع سقف استدانتها من املصارف والدعم الدولي ،مما زاد من تأثر البنوك
املحلية باألزمة نتيجة ارتفاع املخاطر ،وأدى الى تراكم املتأخرات احلكومية .برغم قيام إسرائيل
بصرف جزء من أموال املقاصة ،يتوقع التقرير أن يدخل االقتصاد الفلسطيني يف حالة من الركود
العامني املقبلني .2021-2020
1
2
3
4
5
6
7

https://bit.ly/30VDsE9
https://bit.ly/2OBnYCu
http://www.palestinecabinet.gov.ps/website/AR/ViewDetails ID=43918
يتم التطرق ملوضوع التنمية بالعناقيد يف قسم الحق من هذا العدد.
https://unsco.unmissions.org/sites/default/files/unsco_ahlc_report_september_2019.pdf
يقصد باالقتصاد احلقيقي ،االقتصاد اإلنتاجي الذي يعنى بإنتاج السلع واخلدمات ،ويقابله االقتصاد املالي والذي يعنى بعمليات البيع والشراء يف األسواق املالية.
https://bit.ly/35d5ePH
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فيما يتعلق بتقرير اللجنة الرباعية الدولية ،فقد مت استعراض أبرز ما مت
إجنازه على صعيد املشاريع الرئيسية اجلارية يف الضفة الغربية وقطاع
غزة يف قطاعات الطاقة واملياه واالتصاالت وحركة التنقل لألفراد ونقل
8
البضائع وسيادة القانون:
• •قطاع الطاقة :يتجاوز الطلب على الطاقة يف قطاع غزة 500
ميغاواط ،بينما ال يتجاوز العرض  200ميغاواط تكفي لتزويد
القطاع بالكهرباء من  15-5ساعات يوميا .وقد أمت مكتب الرباعية
بالتعاون مع السلطة الفلسطينية العمل على دراسات ما قبل
اجلدوى خلمسة محطات توليد طاقة شمسية يف ثالث مواقع
مرشحة ،ميكنها أن متد القطاع بـ  17ميغاواط من الطاقة املتجددة
املنتجة محليا .بالنسبة للضفة الغربية ،أعلنت سلطة الطاقة
واملوارد الطبيعية الفلسطينية ووزارة الطاقة والثروة املعدنية
األردنية رفع إمداد الكهرباء املستوردة من األردن للضفة الغربية
من  25ميغاواط حاليا الى  160ميغاواط (مغذيان بطاقة إنتاجية
 80ميغاواط لكل منهما) .كما مت تدشني أولى ثالث محطات كبرى
إلنتاج الطاقة الشمسية يف حزيران املاضي بدعم من صندوق
االستثمار الفلسطيني – وهي محطة تقع بالقرب من أريحا بطاقة
إنتاجية تصل  7.5ميغاواط.

• •قطاع املياه :ال يزال الوصول للمياه يف الضفة الغربية وقطاع غزة
أقل من املستويات املوصى بها وفق معايير منظمة الصحة العاملية
( 100لتر/فرد/يوميا) حيث يصل املعدل يف القطاع قرابة 21.4
ليتر/فرد /يوميا من املياه الصاحلة للشرب مقابل  89ليتر/فرد/
يوميا يف الضفة الغربية .كما مت البدء بأعمال البناء اخلاصة
مبشروع محطة حتلية املياه املركزية يف جنوب غزة ،والذي يتوقع
أن يوفر  10مليون متر مكعب من املياه من إسرائيل حال جهوزها
يف آب  2020و 55مليون متر مكعب نهاية العام .2023

حل جزئي ألزمة إيرادات املقاصة

أعلنت السلطة الوطنية الفلسطينية يف الرابع من الشهر اجلاري عن
التوصل التفاق مع احلكومة اإلسرائيلية يقضي باستئناف األخيرة حتويل
أموال املقاصة بعد وقفها منذ آذار  2019إثر رفض السلطة الفلسطينية
استالمها منقوصة 9.وفق االتفاق ستقوم إسرائيل بتحويل  1.8مليار شيكل
من إيرادات املقاصة املحتجزة لديها والتي قاربت على  3.8مليار دوالر.
وكانت السلطة الفلسطينية قد استلمت  2مليار شيكل الشهر املاضي من
األموال املحتجزة على إثر اتفاق سابق مع احلكومة اإلسرائيلية يخول
السلطة بجمع رائب املحروقات مباشرة من املستهلكني 10على أن يطبق
11
االتفاق بأثر رجعي بدءاً من آذار .2019

الفنية ،وكذلك اللجنة االقتصادية املشتركة التي مت تشكيلها مبوجب
بروتوكول باريس االقتصادي 15،غير مفعلة منذ أوائل العام  .2000وفقا
ملسؤولني فلسطينيني ،تعد هذه اخلطوة تطورا جديدا ميكن البناء عليه
للمطالبة بتعديالت على بنود البروتوكول ،كإعادة التفاوض حول قوائم
الواردات السلعية وتوزيع الكوتا ،واحلصول على موافقة لتأهيل البنية
16
التحتية وإنشاء مشاريع متر يف املنطقة «ج» من الضفة الغربية.

العناقيد االقتصادية

يف  3أيلول املاضي ،قام رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية
بإطالق العمل بأول عنقود زراعي فلسطيني يف مدينة قلقيلية .علما بأن
العمل جاري إلطالق عناقيد زراعية أخرى يف مدينة طوباس ،جنني،
وطولكرم ،وأريحا ،وغور األردن وفق املخطط .ويتوقع أن تصل إجمالي
17
االستثمارات يف عنقود قلقيلية حلوالي  23مليون دوالر خالل ثالث سنوات.
خالل حديثه عن املشروع ،ذكر رياض العطاري وزير الزراعة الفلسطيني،
أن الهدف من إنشاء عناقيد زراعية مشابهة هو تشجيع استخدام
األراضي واملوارد املائية وتعزيز امليزة التنافسية للمدينة .وسيتم خالل
املشروع تأهيل وإصالح  8,850دومن من األراضي ،ومتهيد طرق زراعية
جديدة ،وتوفير البنية التحتية إلنشاء مختبرات ومراكز أبحاث زراعية،
وبناء خزانات مياه ووسائل التجميد .يقدر عدد الشتالت التي ستزرع
يف العنقود ب  180,000شتلة فاكهة ،ما يعني زيادة بنسبة  %7يف إنتاج
18
فلسطني الزراعي وخلق  3,200فرصة عمل جديدة.
وفق رؤية احلكومة الفلسطينية ،ميكن لتنمية اقتصادية معتمدة على
العناقيد أن تساهم يف التغلب على الظروف االقتصادية الصعبة التي
متر بها البالد ،وان تشجع اإلنتاج املحلي وتعزز الدخل .يستند مفهوم
العناقيد االقتصادية الى عملية جتميع الشركات التي تعمل يف نفس
املجال يف منطقة واحدة مما يتيح إمكانية االستفادة من تواجدها يف موقع
واحد ،كمشاركة املوارد (مبا يف ذلك موردي اآلالت أو البنية التحتية)،
أو التعاون يف مجاالت التدريب والبحث 19.تعد العناقيد من أهم املحاور
التي تضمنتها خطة الـ 100يوم التي أعلنت احلكومة عنها أيار املاضي،
والتي تهدف إلحداث التنمية من خالل العناقيد االقتصادية وتشجيع
20
اإلنتاج املحلي واالنفكاك تدريجيا عن التبعية االقتصادية إلسرائيل.
علما ً بأنه يتم بحث املنافع املمكن حتقيقها من العناقيد االقتصادية
يف شتى القطاعات وليس فقط يف القطاع الزراعي .حيث بحث رئيس
الوزراء حديثا إمكانية بناء منطقة صناعية يف مدينة نابلس بدعم من
احلكومة الروسية 21.كذلك ،يجري بحث إنشاء جتمع صناعي آخر يف
مدينة اخلليل من خالل جتميع املبادرات الصناعية التنموية القائمة
حاليا 22.كما طرحت فكرة إنشاء عنقود سياحي يف منطقة بيت حلم
والقدس ،باإلضافة لعنقود خدماتي مركزه مدينة رام اهلل .الهدف من
إنشاء هذه العناقيد هو مساعدة املحافظات واالقتصادات املحلية من
23
استكشاف أفضل الطرق الستغالل ميزاتها التنافسية.

تبقى مشكلة املقاصة احلالية بال حل جذري 12،فاحلكومة اإلسرائيلية
ستستمر باقتطاع مبلغ من مستحقات السلطة الفلسطينية يعادل قيمة
رواتب ومستحقات أهالي األسرى 13.وقد اتفق الطرفان على تشكيل
جلان فنية مشتركة للبحث يف موضوع املقاصة وعدد من القضايا املالية
العالقة ،ومنها مسألة املبالغ التي قامت إسرائيل باقتطاعها خالل
العقدين املاضيني بشكل أحادي دون التوصل التفاق حولها مع السلطة
الفلسطينية ،سواء يف ملفات الكهرباء واملياه وفواتير التحويالت الطبية
التي تفرضها إسرائيل على السلطة الفلسطينية 14.وكانت هذه اللجان
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https://bit.ly/31noE1O 8
https://reut.rs/2ATwuot 9
 10ضرائب املحروقات التي تفرضها إسرائيل على الوقود ،حيث تنص بنود بروتوكول باريس على أن تقوم إسرائيل بجمع هذه
الضرائب من السلطة الفلسطينية وتعود لتحويلها إليها ضمن باقي إيرادات املقاصة التي جتمعها بالنيابة عن السلطة الفلسطينية.
 11انظر العدد  155من النشرة االقتصادية ملزيد من التفصيل https://bit.ly/33TPXTn
 12يتم اقتطاع مبلغ  41.5مليون شهريا من إيرادات املقاصة.
 13مت تناول هذا املوضوع بتفصيل يف العدد  150و 153من النشرة االقتصادية.
www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=1377070ey326567694Y1377070e, 14
www.nablustv.net/internal.asp?page=details&newsID=373512&cat=72
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مقابلة مع د .اسماعيل دعيق

يشغل الدكتور إسماعيل دعيق حاليا منصب رئيس مركز أبحاث
النخيل الفلسطيني وهو أحد املستثمرين يف قطاع النخيل يف فلسطني

2/4

اتفاقية مرحلية بني منظمة التحرير الفلسطينية (م.ت.ف) وإسرائيل وقعت يف أيلول  ،1995لتنظيم الشؤون والعالقات
االقتصادية بني اجلانبني.
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=uCwp0va110502330312auCwp0v
www.aliqtisadi.ps/article/70454/
www.aliqtisadi.ps/article/70484/
www.fao.org/3/i1560e/i1560e.pdf
http://palestinecabinet.gov.ps/Website/AR/ViewDetails ID=43725
www.alquds.com/articles/1565261482904819900/
https://bit.ly/2nwBAUK
http://palestinecabinet.gov.ps/Website/AR/ViewDetails ID=43725

واملغرب .وهو مستشار وخبير زراعي لعدد من مشاريع النخيل والتمور وال يسمح للمزارعني الوصول لألراضي املحيطة بها .يواجه املزارعون
يف فلسطني ،والسودان ،واملغرب ،واألردن ،ومصر .كما شغل منصب صعوبة يف احلصول على بعض أنواع األسمدة واملبيدات احلشرية لعالج
وزير الزراعة الفلسطيني ما بني عام  2009و ،2011وعمل مديرا عاما األمراض واآلفات الزراعية ،والتي متر من خالل املوانئ اإلسرائيلية
وحتتاج ملوافقة أمنية .من املشاكل األخرى التي يعاني منها القطاع،
لإلغاثة الزراعية الفلسطينية خالل الفترة ما بني .2006 1987-
ارتفاع تكاليف اإلنتاج (خاصة أجور العمالة) ،ارتفاع تكاليف النقل
النشرة االقتصادية الفلسطينية :كيف تصف الوضع احلالي والشحن (وهي ناجمة عن تضيق إسرائيل على حركة نقل البضائع)،
واملنافسة غير العادلة مع التمور اإلسرائيلية يف السوق املحلي.
لقطاع زراعة النخيل يف فلسطني؟
د .اسماعيل دعيق :يقارب عدد فسيالت النخيل املزروعة يف أريحا
وغور األردن  500ألف فسيلة ( 150ألف يف أريحا و 35ألف يف غور
األردن)  ،مت زراعتها على مساحة  33ألف دومن من األراضي الزراعية.

كما يعاني العاملون يف القطاع من ضعف خدمات التسويق واملعرفة
مبتطلبات األسواق الدولية واخليارات املفضلة لدى املستهلكني .يضاف
إلى ذلك عدم توفر اخلبرة الالزمة لدى املهندسني الزراعيني والعاملني
يف القطاع ،خاصة يف النواحي التطبيقية والعملية ،فغالبية املزارعني
واملستثمرين يعوزهم اخلبرة الالزمة لزراعة أشجار النخيل .يف نفس
السياق ،ال يوجد برنامج تدريبي موحد يقدم أفضل املمارسات الزراعية
يف زراعة أشجار النخيل.

يتوقع خالل السنوات اخلمس القادمة أن يقارب عدد فسيالت النخيل
 350ألف فسيلة وان تشكل األراضي املزروعة بأشجار النخيل حوالي
 %30من إجمالي األراضي الزراعية التي يزرعها مزارعون فلسطينيون
يف غور األردن .يتوقع أن يصل إنتاج أشجار النخيل يف العام 2025
تواجه
حلوالي  20ألف طن من أجود أنواع التمور (املجول) ،والذي ال
كذلك ال يلقى هذا القطاع اهتماما أو دعما من أي جهة ،حيث لم
منافسة عاملية نظرا لعدم توفر مناطق ذات مناخ مناسب لزراعته.
تتبناه أية جهة رسمية ،ولم تهتم وزارة الزراعة الفلسطينية أو أي من
يتوقع أن تصل إجمالي مبيعات التمور حلوالي  360مليون شيكل سنويا مراكز البحث أو اجلامعات بإجراء البحوث واالختبارات للبحث عن سبل
( 100مليون دوالر) ،وهو ضعف إجمالي املبيعات السنوية إلنتاج مليون ملواجهة اآلفات واألمراض التي تهدد أشجار النخيل .وينعكس ذلك يف
دومن مزروعة بأشجار الزيتون 24.عادة ما يتم تصدير  %80-60من ارتفاع تكاليف اإلنتاج وضعف وصول املستثمرين لألسواق اخلارجية.
إنتاج التمور ،وهو ما ميكن أن يسهم يف زيادة الصادرات الزراعية بنسبة

 .%200ميكن لصادرات متور النخيل أن تتصدر قائمة الصادرات النشرة :ما هي اخلطوات املطلوبة لتنمية هذا القطاع
والنهوض به؟
الزراعية الفلسطينية متفوقة على زيت الزيتون.
النشرة :كيف ميكن لالستثمار يف إنتاج التمور أن يؤثر على
االقتصاد الوطني؟

د .دعيق :تنتج كل شجرة نخيل يتجاوز عمرها الـ  10سنوات ما معدله
 80كيلوجرام من التمور .ويتراوح هامش الربح ملزارع النخيل بني -15
 .%30وهو أفضل عائد مادي ملحصول زراعي يف فلسطني.
اغلب األراضي التي يتم زراعتها بالنخيل لم يتم زراعتها من قبل.
ويستخدم لريها مياه ماحلة ومياه األودية ،أي أن املياه يتم استغاللها
قبل أن تصب يف نهر األردن والبحر امليت ،دون أن يؤثر ذلك على توفر
مياه الشرب الشحيحة.
كما أن أعمال فرز وتغليف التمور وتوفير اخلدمات اللوجستية ميكن أن
تكون مصدرا لتحقيق أرباح إضافية .فمستوى اإلنتاج احلالي يتطلب
إنشاء  15مصنع تغليف .ال ننسى الصناعات القائمة على أشجار النخيل،
والتي ميكن االستثمار بها ،كمصانع األسمدة ( الكمبوست)  -حتى اآلن
مت إنشاء مصنعني فقط -ومصانع أعالف احليوانات ،ومصانع الورق
والورق املقوى .باإلضافة لصناعة العجوة (عجينة مصنوعة من التمر)
واحللويات .كما ستساهم زراعة النخيل بزيادة تكاثر احليوانات ،فمن
املتوقع أن يتضاعف عدد األغنام يف وادي األردن إذا ما مت العمل يف
صناعة السيالج (العلف األخضر) وإذا ما قام املزارعون بزراعة نباتات
رعوية كالبرسيم والعلف حتت أشجار النخيل.

د .دعيق :أوال ،على السلطة الوطنية الفلسطينية فتح الطريق أمام
استثمارات القطاع اخلاص يف قطاع زراعة أشجار النخيل والتمور،
من خالل دعم املشاريع االستثمارية وحمايتها .يشمل ذلك تفعيل
صندوق التأمينات الزراعية وحماية القطاع من اإلجراءات اإلسرائيلية
التعسفية .باإلضافة لذلك ،يجب توجيه البنوك واملؤسسات املالية لتقدمي
تسهيالت مصرفية وقروض بهدف دعم وتنمية هذا القطاع .ويتوجب
على املؤسسات األهلية االهتمام بإنشاء مراكز بحثية وتدريبية للعاملني
يف القطاع .هناك أيضا حاجة إلنشاء مشاريع تكميلية كمصانع األسمدة
(الكمبوست) ،مزارع األسماك ،زراعة النباتات الرعوية واألعالف حتت
أشجار النخيل وتشجيع أي طروحات ميكنها أن تعظم من حجم املنافع
االقتصادية لهذا القطاع الزراعي الهام.

بورصة فلسطني يف أيلول 2019

أغلق مؤشر القدس عند مستوى  517.7نقطة يف آخر أيام التداول يف
أيلول  ،2019منخفضا بنسبة  %1.1مقارنة بالشهر الذي يسبقه25.
وقد مت تداول  11.4مليون سهم بقيمة إجمالية  20.1مليون دوالر خالل
الشهر ،وهو ما يشكل ارتفاعا يف حجم وقيمة األسهم املتداولة بنسبة
 %165.7و %164.3مقارنة بشهر آب.
وقد كان مؤشر قطاع االستثمار األكثر انخفاضا ( ،)%3.6حيث تراجع
الى  27.9نقطة خالل أيلول.

النشرة :ما هي أهم التحديات التي تعيق منو القطاع؟

د .دعيق :هناك حتديات عديدة ،لكن أهمها على اإلطالق هي القيود التي
يفرضها االحتالل اإلسرائيلي .فإسرائيل متنع حفر اآلبار االرتوازية ،ما
يحد من وصول املزارعني للمياه .قلة األراضي املتاحة للزراعة ،فأغلب
األراضي مصنفة كأراضي منطقة «ج» وتعج باملعسكرات اإلسرائيلية،
 24وصل إنتاج أشجار النخيل خالل العام  2017حلوالي  17ألف طن بقيمة قاربت  28مليون دوالر https://bit.ly/2N2dytt
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فيما يتعلق بتقرير اللجنة الرباعية الدولية ،فقد مت استعراض أبرز ما مت
إجنازه على صعيد املشاريع الرئيسية اجلارية يف الضفة الغربية وقطاع
غزة يف قطاعات الطاقة واملياه واالتصاالت وحركة التنقل لألفراد ونقل
8
البضائع وسيادة القانون:
• •قطاع الطاقة :يتجاوز الطلب على الطاقة يف قطاع غزة 500
ميغاواط ،بينما ال يتجاوز العرض  200ميغاواط تكفي لتزويد
القطاع بالكهرباء من  15-5ساعات يوميا .وقد أمت مكتب الرباعية
بالتعاون مع السلطة الفلسطينية العمل على دراسات ما قبل
اجلدوى خلمسة محطات توليد طاقة شمسية يف ثالث مواقع
مرشحة ،ميكنها أن متد القطاع بـ  17ميغاواط من الطاقة املتجددة
املنتجة محليا .بالنسبة للضفة الغربية ،أعلنت سلطة الطاقة
واملوارد الطبيعية الفلسطينية ووزارة الطاقة والثروة املعدنية
األردنية رفع إمداد الكهرباء املستوردة من األردن للضفة الغربية
من  25ميغاواط حاليا الى  160ميغاواط (مغذيان بطاقة إنتاجية
 80ميغاواط لكل منهما) .كما مت تدشني أولى ثالث محطات كبرى
إلنتاج الطاقة الشمسية يف حزيران املاضي بدعم من صندوق
االستثمار الفلسطيني – وهي محطة تقع بالقرب من أريحا بطاقة
إنتاجية تصل  7.5ميغاواط.

• •قطاع املياه :ال يزال الوصول للمياه يف الضفة الغربية وقطاع غزة
أقل من املستويات املوصى بها وفق معايير منظمة الصحة العاملية
( 100لتر/فرد/يوميا) حيث يصل املعدل يف القطاع قرابة 21.4
ليتر/فرد /يوميا من املياه الصاحلة للشرب مقابل  89ليتر/فرد/
يوميا يف الضفة الغربية .كما مت البدء بأعمال البناء اخلاصة
مبشروع محطة حتلية املياه املركزية يف جنوب غزة ،والذي يتوقع
أن يوفر  10مليون متر مكعب من املياه من إسرائيل حال جهوزها
يف آب  2020و 55مليون متر مكعب نهاية العام .2023

حل جزئي ألزمة إيرادات املقاصة

أعلنت السلطة الوطنية الفلسطينية يف الرابع من الشهر اجلاري عن
التوصل التفاق مع احلكومة اإلسرائيلية يقضي باستئناف األخيرة حتويل
أموال املقاصة بعد وقفها منذ آذار  2019إثر رفض السلطة الفلسطينية
استالمها منقوصة 9.وفق االتفاق ستقوم إسرائيل بتحويل  1.8مليار شيكل
من إيرادات املقاصة املحتجزة لديها والتي قاربت على  3.8مليار دوالر.
وكانت السلطة الفلسطينية قد استلمت  2مليار شيكل الشهر املاضي من
األموال املحتجزة على إثر اتفاق سابق مع احلكومة اإلسرائيلية يخول
السلطة بجمع رائب املحروقات مباشرة من املستهلكني 10على أن يطبق
11
االتفاق بأثر رجعي بدءاً من آذار .2019

الفنية ،وكذلك اللجنة االقتصادية املشتركة التي مت تشكيلها مبوجب
بروتوكول باريس االقتصادي 15،غير مفعلة منذ أوائل العام  .2000وفقا
ملسؤولني فلسطينيني ،تعد هذه اخلطوة تطورا جديدا ميكن البناء عليه
للمطالبة بتعديالت على بنود البروتوكول ،كإعادة التفاوض حول قوائم
الواردات السلعية وتوزيع الكوتا ،واحلصول على موافقة لتأهيل البنية
16
التحتية وإنشاء مشاريع متر يف املنطقة «ج» من الضفة الغربية.

العناقيد االقتصادية

يف  3أيلول املاضي ،قام رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية
بإطالق العمل بأول عنقود زراعي فلسطيني يف مدينة قلقيلية .علما بأن
العمل جاري إلطالق عناقيد زراعية أخرى يف مدينة طوباس ،جنني،
وطولكرم ،وأريحا ،وغور األردن وفق املخطط .ويتوقع أن تصل إجمالي
17
االستثمارات يف عنقود قلقيلية حلوالي  23مليون دوالر خالل ثالث سنوات.
خالل حديثه عن املشروع ،ذكر رياض العطاري وزير الزراعة الفلسطيني،
أن الهدف من إنشاء عناقيد زراعية مشابهة هو تشجيع استخدام
األراضي واملوارد املائية وتعزيز امليزة التنافسية للمدينة .وسيتم خالل
املشروع تأهيل وإصالح  8,850دومن من األراضي ،ومتهيد طرق زراعية
جديدة ،وتوفير البنية التحتية إلنشاء مختبرات ومراكز أبحاث زراعية،
وبناء خزانات مياه ووسائل التجميد .يقدر عدد الشتالت التي ستزرع
يف العنقود ب  180,000شتلة فاكهة ،ما يعني زيادة بنسبة  %7يف إنتاج
18
فلسطني الزراعي وخلق  3,200فرصة عمل جديدة.
وفق رؤية احلكومة الفلسطينية ،ميكن لتنمية اقتصادية معتمدة على
العناقيد أن تساهم يف التغلب على الظروف االقتصادية الصعبة التي
متر بها البالد ،وان تشجع اإلنتاج املحلي وتعزز الدخل .يستند مفهوم
العناقيد االقتصادية الى عملية جتميع الشركات التي تعمل يف نفس
املجال يف منطقة واحدة مما يتيح إمكانية االستفادة من تواجدها يف موقع
واحد ،كمشاركة املوارد (مبا يف ذلك موردي اآلالت أو البنية التحتية)،
أو التعاون يف مجاالت التدريب والبحث 19.تعد العناقيد من أهم املحاور
التي تضمنتها خطة الـ 100يوم التي أعلنت احلكومة عنها أيار املاضي،
والتي تهدف إلحداث التنمية من خالل العناقيد االقتصادية وتشجيع
20
اإلنتاج املحلي واالنفكاك تدريجيا عن التبعية االقتصادية إلسرائيل.
علما ً بأنه يتم بحث املنافع املمكن حتقيقها من العناقيد االقتصادية
يف شتى القطاعات وليس فقط يف القطاع الزراعي .حيث بحث رئيس
الوزراء حديثا إمكانية بناء منطقة صناعية يف مدينة نابلس بدعم من
احلكومة الروسية 21.كذلك ،يجري بحث إنشاء جتمع صناعي آخر يف
مدينة اخلليل من خالل جتميع املبادرات الصناعية التنموية القائمة
حاليا 22.كما طرحت فكرة إنشاء عنقود سياحي يف منطقة بيت حلم
والقدس ،باإلضافة لعنقود خدماتي مركزه مدينة رام اهلل .الهدف من
إنشاء هذه العناقيد هو مساعدة املحافظات واالقتصادات املحلية من
23
استكشاف أفضل الطرق الستغالل ميزاتها التنافسية.

تبقى مشكلة املقاصة احلالية بال حل جذري 12،فاحلكومة اإلسرائيلية
ستستمر باقتطاع مبلغ من مستحقات السلطة الفلسطينية يعادل قيمة
رواتب ومستحقات أهالي األسرى 13.وقد اتفق الطرفان على تشكيل
جلان فنية مشتركة للبحث يف موضوع املقاصة وعدد من القضايا املالية
العالقة ،ومنها مسألة املبالغ التي قامت إسرائيل باقتطاعها خالل
العقدين املاضيني بشكل أحادي دون التوصل التفاق حولها مع السلطة
الفلسطينية ،سواء يف ملفات الكهرباء واملياه وفواتير التحويالت الطبية
التي تفرضها إسرائيل على السلطة الفلسطينية 14.وكانت هذه اللجان

15

https://bit.ly/31noE1O 8
https://reut.rs/2ATwuot 9
 10ضرائب املحروقات التي تفرضها إسرائيل على الوقود ،حيث تنص بنود بروتوكول باريس على أن تقوم إسرائيل بجمع هذه
الضرائب من السلطة الفلسطينية وتعود لتحويلها إليها ضمن باقي إيرادات املقاصة التي جتمعها بالنيابة عن السلطة الفلسطينية.
 11انظر العدد  155من النشرة االقتصادية ملزيد من التفصيل https://bit.ly/33TPXTn
 12يتم اقتطاع مبلغ  41.5مليون شهريا من إيرادات املقاصة.
 13مت تناول هذا املوضوع بتفصيل يف العدد  150و 153من النشرة االقتصادية.
www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=1377070ey326567694Y1377070e, 14
www.nablustv.net/internal.asp?page=details&newsID=373512&cat=72
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مقابلة مع د .اسماعيل دعيق

يشغل الدكتور إسماعيل دعيق حاليا منصب رئيس مركز أبحاث
النخيل الفلسطيني وهو أحد املستثمرين يف قطاع النخيل يف فلسطني
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اتفاقية مرحلية بني منظمة التحرير الفلسطينية (م.ت.ف) وإسرائيل وقعت يف أيلول  ،1995لتنظيم الشؤون والعالقات
االقتصادية بني اجلانبني.
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=uCwp0va110502330312auCwp0v
www.aliqtisadi.ps/article/70454/
www.aliqtisadi.ps/article/70484/
www.fao.org/3/i1560e/i1560e.pdf
http://palestinecabinet.gov.ps/Website/AR/ViewDetails ID=43725
www.alquds.com/articles/1565261482904819900/
https://bit.ly/2nwBAUK
http://palestinecabinet.gov.ps/Website/AR/ViewDetails ID=43725

واملغرب .وهو مستشار وخبير زراعي لعدد من مشاريع النخيل والتمور وال يسمح للمزارعني الوصول لألراضي املحيطة بها .يواجه املزارعون
يف فلسطني ،والسودان ،واملغرب ،واألردن ،ومصر .كما شغل منصب صعوبة يف احلصول على بعض أنواع األسمدة واملبيدات احلشرية لعالج
وزير الزراعة الفلسطيني ما بني عام  2009و ،2011وعمل مديرا عاما األمراض واآلفات الزراعية ،والتي متر من خالل املوانئ اإلسرائيلية
وحتتاج ملوافقة أمنية .من املشاكل األخرى التي يعاني منها القطاع،
لإلغاثة الزراعية الفلسطينية خالل الفترة ما بني .2006 1987-
ارتفاع تكاليف اإلنتاج (خاصة أجور العمالة) ،ارتفاع تكاليف النقل
النشرة االقتصادية الفلسطينية :كيف تصف الوضع احلالي والشحن (وهي ناجمة عن تضيق إسرائيل على حركة نقل البضائع)،
واملنافسة غير العادلة مع التمور اإلسرائيلية يف السوق املحلي.
لقطاع زراعة النخيل يف فلسطني؟
د .اسماعيل دعيق :يقارب عدد فسيالت النخيل املزروعة يف أريحا
وغور األردن  500ألف فسيلة ( 150ألف يف أريحا و 35ألف يف غور
األردن)  ،مت زراعتها على مساحة  33ألف دومن من األراضي الزراعية.

كما يعاني العاملون يف القطاع من ضعف خدمات التسويق واملعرفة
مبتطلبات األسواق الدولية واخليارات املفضلة لدى املستهلكني .يضاف
إلى ذلك عدم توفر اخلبرة الالزمة لدى املهندسني الزراعيني والعاملني
يف القطاع ،خاصة يف النواحي التطبيقية والعملية ،فغالبية املزارعني
واملستثمرين يعوزهم اخلبرة الالزمة لزراعة أشجار النخيل .يف نفس
السياق ،ال يوجد برنامج تدريبي موحد يقدم أفضل املمارسات الزراعية
يف زراعة أشجار النخيل.

يتوقع خالل السنوات اخلمس القادمة أن يقارب عدد فسيالت النخيل
 350ألف فسيلة وان تشكل األراضي املزروعة بأشجار النخيل حوالي
 %30من إجمالي األراضي الزراعية التي يزرعها مزارعون فلسطينيون
يف غور األردن .يتوقع أن يصل إنتاج أشجار النخيل يف العام 2025
تواجه
حلوالي  20ألف طن من أجود أنواع التمور (املجول) ،والذي ال
كذلك ال يلقى هذا القطاع اهتماما أو دعما من أي جهة ،حيث لم
منافسة عاملية نظرا لعدم توفر مناطق ذات مناخ مناسب لزراعته.
تتبناه أية جهة رسمية ،ولم تهتم وزارة الزراعة الفلسطينية أو أي من
يتوقع أن تصل إجمالي مبيعات التمور حلوالي  360مليون شيكل سنويا مراكز البحث أو اجلامعات بإجراء البحوث واالختبارات للبحث عن سبل
( 100مليون دوالر) ،وهو ضعف إجمالي املبيعات السنوية إلنتاج مليون ملواجهة اآلفات واألمراض التي تهدد أشجار النخيل .وينعكس ذلك يف
دومن مزروعة بأشجار الزيتون 24.عادة ما يتم تصدير  %80-60من ارتفاع تكاليف اإلنتاج وضعف وصول املستثمرين لألسواق اخلارجية.
إنتاج التمور ،وهو ما ميكن أن يسهم يف زيادة الصادرات الزراعية بنسبة

 .%200ميكن لصادرات متور النخيل أن تتصدر قائمة الصادرات النشرة :ما هي اخلطوات املطلوبة لتنمية هذا القطاع
والنهوض به؟
الزراعية الفلسطينية متفوقة على زيت الزيتون.
النشرة :كيف ميكن لالستثمار يف إنتاج التمور أن يؤثر على
االقتصاد الوطني؟

د .دعيق :تنتج كل شجرة نخيل يتجاوز عمرها الـ  10سنوات ما معدله
 80كيلوجرام من التمور .ويتراوح هامش الربح ملزارع النخيل بني -15
 .%30وهو أفضل عائد مادي ملحصول زراعي يف فلسطني.
اغلب األراضي التي يتم زراعتها بالنخيل لم يتم زراعتها من قبل.
ويستخدم لريها مياه ماحلة ومياه األودية ،أي أن املياه يتم استغاللها
قبل أن تصب يف نهر األردن والبحر امليت ،دون أن يؤثر ذلك على توفر
مياه الشرب الشحيحة.
كما أن أعمال فرز وتغليف التمور وتوفير اخلدمات اللوجستية ميكن أن
تكون مصدرا لتحقيق أرباح إضافية .فمستوى اإلنتاج احلالي يتطلب
إنشاء  15مصنع تغليف .ال ننسى الصناعات القائمة على أشجار النخيل،
والتي ميكن االستثمار بها ،كمصانع األسمدة ( الكمبوست)  -حتى اآلن
مت إنشاء مصنعني فقط -ومصانع أعالف احليوانات ،ومصانع الورق
والورق املقوى .باإلضافة لصناعة العجوة (عجينة مصنوعة من التمر)
واحللويات .كما ستساهم زراعة النخيل بزيادة تكاثر احليوانات ،فمن
املتوقع أن يتضاعف عدد األغنام يف وادي األردن إذا ما مت العمل يف
صناعة السيالج (العلف األخضر) وإذا ما قام املزارعون بزراعة نباتات
رعوية كالبرسيم والعلف حتت أشجار النخيل.

د .دعيق :أوال ،على السلطة الوطنية الفلسطينية فتح الطريق أمام
استثمارات القطاع اخلاص يف قطاع زراعة أشجار النخيل والتمور،
من خالل دعم املشاريع االستثمارية وحمايتها .يشمل ذلك تفعيل
صندوق التأمينات الزراعية وحماية القطاع من اإلجراءات اإلسرائيلية
التعسفية .باإلضافة لذلك ،يجب توجيه البنوك واملؤسسات املالية لتقدمي
تسهيالت مصرفية وقروض بهدف دعم وتنمية هذا القطاع .ويتوجب
على املؤسسات األهلية االهتمام بإنشاء مراكز بحثية وتدريبية للعاملني
يف القطاع .هناك أيضا حاجة إلنشاء مشاريع تكميلية كمصانع األسمدة
(الكمبوست) ،مزارع األسماك ،زراعة النباتات الرعوية واألعالف حتت
أشجار النخيل وتشجيع أي طروحات ميكنها أن تعظم من حجم املنافع
االقتصادية لهذا القطاع الزراعي الهام.

بورصة فلسطني يف أيلول 2019

أغلق مؤشر القدس عند مستوى  517.7نقطة يف آخر أيام التداول يف
أيلول  ،2019منخفضا بنسبة  %1.1مقارنة بالشهر الذي يسبقه25.
وقد مت تداول  11.4مليون سهم بقيمة إجمالية  20.1مليون دوالر خالل
الشهر ،وهو ما يشكل ارتفاعا يف حجم وقيمة األسهم املتداولة بنسبة
 %165.7و %164.3مقارنة بشهر آب.
وقد كان مؤشر قطاع االستثمار األكثر انخفاضا ( ،)%3.6حيث تراجع
الى  27.9نقطة خالل أيلول.

النشرة :ما هي أهم التحديات التي تعيق منو القطاع؟

د .دعيق :هناك حتديات عديدة ،لكن أهمها على اإلطالق هي القيود التي
يفرضها االحتالل اإلسرائيلي .فإسرائيل متنع حفر اآلبار االرتوازية ،ما
يحد من وصول املزارعني للمياه .قلة األراضي املتاحة للزراعة ،فأغلب
األراضي مصنفة كأراضي منطقة «ج» وتعج باملعسكرات اإلسرائيلية،
 24وصل إنتاج أشجار النخيل خالل العام  2017حلوالي  17ألف طن بقيمة قاربت  28مليون دوالر https://bit.ly/2N2dytt

https://bit.ly/2lR3ERr 25
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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 الثاني 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 الثاني  1,438.1 :)2019مليون دوالر الصادرات (الربع الثاني  258.7 :)2019مليون دوالر
العجز التجاري (الربع الثاني  1,179.7 :)2019مليون دالور املصدر :اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني

البطالة

مؤشر دورة األعمال

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

مؤشر سلطة النقد لدورة األعمال ،كانون الثاني  - 2015أيلول 2019
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القطاع املصريف
,
إجمالي التسهيالت االئتمانية ومجموع الودائع يف فلسطني (  000دوالر)،
الربع األول  - 2015الربع الثالث 2019

مؤشر أسعار املستهلك (سنة األساس = ،)2010
كانون الثاني  - 2015أيلول 2019
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مجموع التسهيالت االئتمانية (الربع الثالث  8,963.9 :)2019مليون دوالر
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 157

تشرين أول 2019

التقارير الرئيسية
أعلنت السلطة الوطنية الفلسطينية
يف الرابع من الشهر اجلاري
عن التوصل التفاق مع احلكومة
اإلسرائيلية يقضي باستئناف األخيرة
حتويل أموال املقاصة بعد وقفها
التحويالت منذ آذار  2019إثر رفض
السلطة الفلسطينية استالم أموال
املقاصة منقوصة
قام رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور
محمد اشتية بإطالق العمل بأول
عنقود زراعي فلسطيني يف مدينة
قلقيلية
أغلق مؤشر القدس عند مستوى
 517.7نقطة يف آخر أيام التداول يف
أيلول  ،2019منخفضا بنسبة %1.1
مقارنة بالشهر الذي يسبقه
يف هذه العدد من النشرة  ،نقابل
الدكتور إسماعيل دعيق  ،رجل أعمال
رائد يف مجال زراعة نخيل التمر ووزير
الزراعة الفلسطيني السابق

أبرز توصيات االجتماع نصف السنوي للجنة االرتباط اخلاصة

عقدت جلنة االرتباط اخلاصة ( )AHLCاجتماعها نصف السنوي يف مدينة نيويورك يف  26أيلول
املاضي ،وذلك لبحث األزمة املالية األخيرة التي متر بها السلطة الفلسطينية والوضع اإلنساني يف
األراضي الفلسطينية .يذكر أن جلنة االرتباط اخلاصة هي جلنة مكونة من  15عضوا تعمل على
تنسيق املساعدات التنموية املقدمة للشعب الفلسطيني على املستوى السياساتي 1.يف البيان الذي
صدر عقب االجتماع ،طالب رئيس اللجنة إسرائيل باستئناف حتويل إيرادات املقاصة وطالب مجتمع
املانحني بتقدمي املزيد من الدعم لألراضي الفلسطينية ،ال سيما قطاع غزة ،مؤكدا على دعمه ملا تبذله
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السلطة الفلسطينية من إصالحات قضائية واجتماعية واقتصادية.
أثناء خطابه املوجه للجنة ،طالب رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية املجتمع الدولي
مجددا بالوقوف مع الشعب الفلسطيني ،مؤكدا على التزام القيادة الفلسطينية بحل الدولتني 3.كما
طالب بلجنة مستقلة تقوم بالتدقيق يف آلية حتويل إيرادات املقاصة ملنع أي مماطلة يف التحويالت
مستقبال أو تضخم يف الرسوم اإلدارية املستوفاة من اجلانب اإلسرائيلي .كما أعلن عن قيام القيادة
الفلسطينية بوضع استراتيجية خاصة باالنفكاك االقتصادي عن إسرائيل من خالل تعزيز اإلنتاج
املحلي وإعادة بناء عالقاتها التجارية مع جيرانها العرب .وأضاف أن حكومته قد أقرت سلسلة من
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اإلصالحات يف قطاعي التعليم والصحة ،وباشرت العمل تدريجيا على تنفيذ منوذج التنمية بالعناقيد.
وقد كان البنك الدولي ومكتب املنسق اخلاص لألمم املتحدة لعملية السالم يف الشرق األوسط ومكتب
اللجنة الرباعية الدولية ،قبيل عقد اجتماع اللجنة ،قد قدموا تقاريرهم الدورية للجنة حول أوضاع
االقتصاد الفلسطيني ومستجدات األوضاع اإلنسانية.
حذر تقرير املنسق اخلاص لألمم املتحدة ،والذي قيم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية باجتاه بناء
الدولة ،من التحديات املالية واألمنية والسياسية التي تواجه احلكومة احلالية ،مسلطا ً الضوء على
األزمة املالية األخيرة الناجمة عن حجز إسرائيل أموال املقاصة 5.كما تعرض التقرير لألوضاع يف
قطاع غزة والتي تزداد سوءا يوما بعد يوم ،حيث شهد االقتصاد تراجعا بنسبة  %7يف العام ،2018
فيما ارتفعت البطالة لتصل  %46.5مطلع العام  .2019ويوصي التقرير بضرورة التحرك ملنع تدهور
األوضاع اإلنسانية يف القطاع أكثر من ذلك ،من خالل إجناح املصاحلة الفلسطينية داخليا ،وتكثيف
املساعدات اإلنسانية والتنموية ،وتخفيف القيود اإلسرائيلية على احلركة والوصول للقطاع بشكل
كبير.
كما أكد البنك الدولي بدوره على هذه املخاوف يف تقرير املراقبة االقتصادية املقدم للجنة االرتباط
والذي تناول آخر املستجدات يف االقتصاد احلقيقي 6والقطاع املالي واملصريف 7.وفقا ملا جاء يف
التقرير ،متكنت السلطة الفلسطينية من مواجهة ما أسماه البنك الدولي بـ «أزمة سيولة مالية» بلجوئها
ملوازنة طوارئ ترشيدية وبرفع سقف استدانتها من املصارف والدعم الدولي ،مما زاد من تأثر البنوك
املحلية باألزمة نتيجة ارتفاع املخاطر ،وأدى الى تراكم املتأخرات احلكومية .برغم قيام إسرائيل
بصرف جزء من أموال املقاصة ،يتوقع التقرير أن يدخل االقتصاد الفلسطيني يف حالة من الركود
العامني املقبلني .2021-2020
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https://bit.ly/30VDsE9
https://bit.ly/2OBnYCu
http://www.palestinecabinet.gov.ps/website/AR/ViewDetails ID=43918
يتم التطرق ملوضوع التنمية بالعناقيد يف قسم الحق من هذا العدد.
https://unsco.unmissions.org/sites/default/files/unsco_ahlc_report_september_2019.pdf
يقصد باالقتصاد احلقيقي ،االقتصاد اإلنتاجي الذي يعنى بإنتاج السلع واخلدمات ،ويقابله االقتصاد املالي والذي يعنى بعمليات البيع والشراء يف األسواق املالية.
https://bit.ly/35d5ePH
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