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The Portland Trust

النشرة االقتصادية الفلسطينية
النشرة 156
أيلول 2019

التقارير الرئيسية
أعلنت شركة الكهرباء اإلسرائيلية
يف  22أيلول أنها ستبدأ بقطع التيار
الكهربائي عن شركة كهرباء محافظة
القدس ملدة ساعتني يف يوما ً
اعتمد البنك الدولي منحة بقيمة
 12.6مليون دوالر لتحسني إجراءات
تسجيل األراضي واخلدمات ذات
العالقة بامللكية للفلسطينيني
أغلق مؤشر القدس عند مستوى
 523.6نقطة نهاية آب ،2019
منخفضا بنسبة  %1.1مقارنة بشهر
متوز املاضي

السلطة الوطنية الفلسطينية توسع شراكاتها اإلقليمية والدولية

بدأت السلطة الوطنية الفلسطينية بالعمل جديا على توسيع قاعدة شراكاتها الدولية واإلقليمية،
والبحث عن بدائل للدعم املالي ،على إثر األزمة املالية التي متر بها يف املرحلة الراهنة .وتأتي
هذه اجلهود ضمن النهج الذي اعلنت عنه احلكومة الفلسطينية يف أيار املاضي يف «خطة املائة يوم
االقتصادية» ،والذي يتبلور يف املضي قدما نحو االنفكاك االقتصادي بتقليص التبعية لالقتصاد
اإلسرائيلي ،وذلك بتوظيف املساعدات اخلارجية لتمويل املشاريع االستثمارية لتعزيز اإلنتاج املحلي
1
وإحالل الواردات اإلسرائيلية تدريجيا ،باإلضافة إلى تنويع شركائها التجاريني.

توفير دعم دولي للمناطق الصناعية

تركز اخلطط املعلن عنها بشكل رئيسي على سبل حتفيز منو القطاعات االقتصادية من خالل ما
أسمته بـ «التنمية بالعناقيد» ،حيث يتم حصر املؤسسات واملشاريع املتشابهة يف منطقة جغرافية
محددة بهدف تعظيم االستفادة من اخلدمات التي توفرها هذه املناطق ورفع اإلنتاجية .استجابة لهذا
النهج ،قامت السلطة الوطنية الفلسطينية بوضع خطط إلنشاء مناطق صناعية جديدة وبدأت حملة
حلشد الدعم والتأييد الدولي ،وقامت مبباشرة العمل على إنشاء عنقود زراعي يف مدينة قلقيلية
شمال الضفة الغربية ،ويتم دراسة إنشاء عنقود سياحي يبدأ مركزه يف بيت حلم الحقا أيضاً.
يف  8آب  ،2019التقى رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية السفير الروسي لدى السلطة
الوطنية الفلسطينية ،غوشا بوتشيزا ،وذلك لبحث إمكانية إنشاء منطقة صناعية يف مدينة نابلس
بدعم روسي 2.وفقا ملسؤولني يف السلطة الفلسطينية ،حتتاج البنية التحتية للمناطق الصناعية القائمة
إلعادة تأهيل وتطوير .وقد قامت السلطة الفلسطينية بإعداد دراسة جدوى قبل  20عاما وضحت
احلاجة لتجميع وحصر املنشآت الصناعية يف منطقة واحدة بعيدا عن التجمعات السكانية جنوب
مدينة نابلس ،إال أن املشروع لم يستكمل لعدم توفير التمويل الالزم إلنشاء املنطقة الصناعية.
أيضا ،وقعت السلطة الوطنية الفلسطينية يف  30آب  2019اتفاقا مع جمهورية الصني الشعبية لتنفيذ
مشاريع يف فلسطني بقيمة  15مليون دوالر 3.وقال سفير جمهورية الصني الشعبية لدى فلسطني،
ج ّوه وي ،أن املشروع جاء استجابة للحاجة امللحة لرفع مستوى اخلدمات العامة والبنية التحتية يف
فلسطني ،مع التركيز على البنية التحتية والطاقة النظيفة .وأعلن السفير عن تشكيل جلنة فلسطينية-
صينية مشتركة لضمان استغالل املساعدات املقدمة من الصني بالشكل األمثل.

تعزيز التجارة اإلقليمية

تسعى السلطة الوطنية الفلسطينية لتنويع مصادر وارداتها من خالل البحث عن وحتديد بدائل
لشركائها التجاريني احلاليني .ويعد هذا أمرا يف غاية األهمية للواردات اإلستراتيجية كالطاقة
الكهربائية واملحروقات والتي تستورد تقريبا بالكامل من إسرائيل ومتثل حوالي خمس الواردات
4
( %18.7يف .)2018
يف  15متوز  ،2019زار وفد فلسطيني ،يرأسه رئيس الوزراء الفلسطيني د .محمد اشتية ،العراق لبحث
إمكانية استيراد الوقود العراقي وتعزيز التعاون االقتصادي بني البلدين 5.قبل ذلك بأسبوع ،خالل
اجتماع اللجنة الوزارية األردنية-الفلسطينية املشتركة الذي عقد يف عمان يف  7-6متوز  ،2019قامت

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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للمزيد من التفاصيل حول املوضوع يرجى االطالع على النشرة االقتصادية الفلسطينية -العدد .153
https://bit.ly/2miILyJ
www.middleeastmonitor.com/20190831-pa-signs-15m-agreement-with-china
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السلطة الوطنية الفلسطينية بتوقيع ثالث مذكرات تفاهم مع األردن
يف مجاالت الطاقة ،والرعاية الصحية ،والنقل .وقد احلق باالتفاقات
املوقعة مذكرة تفاهم خاصة بالطاقة ،تتيح لفلسطني تكرير النفط الذي
قد تستورده من العراق يف مصفاة البترول األردنية.
خالل نفس اللقاء ،أعلن الطرفان الفلسطيني واألردني عن اتفاق آخر
إلنشاء منطقة لوجستية بتكلفة تقدر بـ  42مليون دوالر يف منطقة الشونة
على اجلانب األردني من احلدود األردنية الفلسطينية 6.يتوقع أن تساهم
املنطقة يف تعزيز وتسهيل التبادل التجاري بني البلدين وتسريع إجراءات
التصدير واالستيراد ،والسماح لفلسطني بأن توسع عالقاتها التجارية
مع األسواق العاملية من خالل األردن.
منذ تشكيلها يف نيسان  ،2019أولت احلكومة الفلسطينية احلالية
أهمية كبيرة لتعزيز التعاون االقتصادي مع األردن .وتسعى احلكومة
لزيادة وارداتها من األردن الى  500مليون دوالر ،أي ثالث أضعاف
مستواها احلالي 7.يف العام  ،2017بلغ التبادل التجاري مع األردن 230
مليون دوالر ،منها  153مليون دوالر واردات و 77مليون دوالر صادرات.
باملقابل ،بلغ التبادل التجاري مع إسرائيل 4.1مليار دوالر ،منها 3.2
8
مليار دوالر واردات و 878.3مليون صادرات.

تقنني إمداد التيار الكهربائي بسبب الديون
املتراكمة

يف  22أيلول ،أعلنت شركة الكهرباء اإلسرائيلية أنها ستبدأ بقطع التيار
الكهربائي عن شركة كهرباء محافظة القدس ملدة ساعتني يف يوماً.
وأكدت الشركة اإلسرائيلية أنها ستواصل قطع التيار الكهربائي عن
مناطق عمليات شركة كهرباء القدس ،والتي تشمل القدس الشرقية
ورام اهلل وأريحا وبيت حلم (باإلضافة إلى املدن والقرى املحيطة) 10،يف
حال عدم تسوية الديون املستحقة والتي بلغت قيمتها  1.6مليار شيكل.

9

يف  16أيلول ،تلقت شركة كهرباء محافظة القدس اإلنذار الثالث والنهائي
من الشركة اإلسرائيلية ،تشعرها فيه الشركة بتقنني إمداد التيار عن
بعض مناطق عمل الشركة الفلسطينية ما لم يتم دفع الديون املستحقة
عليها بقيمة  1.6مليار شيكل 11.كان أول إشعار قد صدر بتاريخ 11
آب املاضي بعد أن حصلت الشركة اإلسرائيلية على املوافقة السياسية
12
واألمنية من السلطات اإلسرائيلية.

تدفعها السلطة الفلسطينية بالنيابة عن شركة كهرباء القدس تضاف
كذمم على  JDECOمستحقة للسلطة الفلسطينية 14.أعلنت السلطة
الوطنية الفلسطينية يف  10آب  2019أنها ستقوم بتسوية مبلغ 300
مليون شيكل من الديون املستحقة لشركة الكهرباء االسرائيلية ،اال أن
حتذيرات الشركة اإلسرائيلية جاءت مباشرة عقب استالم السلطة
الوطنية الفلسطينية مبالغ ضريبة املحروقات يف  23آب .وقد قامت
السلطة الوطنية الفلسطينية بسداد  100مليون شيكل من صايف ديون
15
شركة كهرباء القدس وحتول هذا املبلغ الى ديون للسلطة الوطنية.
تعتمد فلسطني بشكل شبه كامل على إسرائيل كمصدر مزود للكهرباء،
وتستورد من اسرائيل  %98من احتياجاتها السنوية من الطاقة والتي
17
تقدر بـ  1،497ميغا وات 16أو ما يعدل  2مليار شيكل سنويا.
اجلدير بالذكر أن إجمالي الديون املتراكمة هو موضع خالف بني شركة
كهرباء القدس والشركة اإلسرائيلية .حيث تدعي الشركة اإلسرائيلية
أن الدين اإلجمالي قد جتاوز مبلغ  1,600مليون شيكل ،مبا يف ذلك
مبلغ  630مليون شيكل مت االتفاق سابقا بني الشركتان يف العام 2016
على تسويته من خالل أقساط تدفع على  48شهراً؛ باإلضافة ملبلغ 70
مليون شيكل غرامات تأخر بالدفع والتي فرضتها الشركة اإلسرائيلية
على الشركة الفلسطينية؛ ومبلغ  200مليون شيكل مقابل فواتير
صادرة لم تستحق بعد 18.برغم هذه املطالبات ،تدعي شركة كهرباء
القدس بأن التزاماتها احلالية ال تتجاوز  700مليون شيكل ألن باقي
املبلغ لم يحن موعد استحقاقه او لم يتم البث يف صحته مثل غرامات
التأخير .وقد أوضحت شركة كهرباء القدس أن تراكم الديون على
الشركة خالل السنوات السابقة ناجم عن عدم قدرتها على حتصيل قيم
فواتير الكهرباء من املشتركني ،وخاصة يف املناطق اخلاضعة للسيطرة
األمنية اإلسرائيلية 19.حسب ما ذكر هشام العمري ،رئيس مجلس إدارة
الشركة ،تكلف هذه الفواتير غير املحصلة الشركة حوالي  143مليون
شيكل سنوياً ،وكانت الشركة قد رفعت سابقا دعاوى قضائية ضد
 12,000مشترك باخلدمة يف هذه املناطق ،وتشكل قيمتها قرابة 300
20
مليون شيكل من الفواتير غير املسددة.

تراجع معدل حتصيل شركة كهرباء القدس خالل األشهر الستة األخيرة
بسبب صرف  %60فقط أو أقل من قيمة رواتب القطاع العام كإجراء
تقشفي للتعامل مع أزمة عائدات املقاصة األخيرة 21.وسيكون إلجراءات
قطع التيار الكهربائي تداعيات على األنشطة االقتصادية يف الضفة
الغربية واملتضعضعة أصال نتيجة األزمة املالية احلالية ،وبالنهاية سيؤثر
تأسست شركة كهرباء القدس يف العام  ،1914ولكن منذ احتالل
ذلك على قدرة شركة كهرباء القدس على سداد ديونها .من املتوقع
القدس يف العام  1967اصبحت الشركة تخضع للقانون اإلسرائيلي،
أن تؤدي ساعات تقنني التيار الكهربائي لشل مختلف مناحي احلياة
وحتتفظ بعقد احتكاري لتوزيع الكهرباء يف منطقة القدس 13.نظراً
وأن تؤثر على جميع الطبقات االجتماعية واالقتصادية يف املناطق التي
لوضعها القانوني ،تتلقى الشركة معاملة مختلفة عن شركات التوزيع
تغطيها شركة كهرباء القدس .ال شك أن قرار تقنني الكهرباء سيكون
األخرى يف الضفة الغربية .حيث تقوم الشركة اإلسرائيلية املزودة
له تأثير سلبي كبير على الشركات واملصانع واملستشفيات واملؤسسات
بتسوية ديونها مع شركة كهرباء القدس مباشرة ،بينما تقوم السلطة
التعليمية وعمل شبكات توزيع املياه واالتصاالت ،وكافة القطاعات
الوطنية الفلسطينية بتسوية ديون الشركات األخرى .تقوم احلكومة
واخلدمات احليوية التي تقدم يف منطقة امتياز شركة كهرباء القدس.
اإلسرائيلية باحتساب الديون املستحقة على شركة كهرباء القدس ضمن
مجموع الديون التي تسجلها على السلطة الفلسطينية ،وأي دفعات يذكر أن الشركة لها جتربة مشابهة يف العام  2012عندما تلقت إشعارا
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https://bit.ly/2mgYaj2
https://bit.ly/2lU1dgY
www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2388.pdf
https://bit.ly/2lHcPnR
تغطي هذه املنطقة  %30من األسر الفلسطينية يف الضفة الغربية.
https://youtu.be/0tUhF8QHh1A
id=994302؟http://maannews.net/Content.aspx
وقد وافق على هذا اإلجراء كل من رئيس الوزراء اإلسرائيلي ووزير املالية ووزير الطاقة ومنسق أعمال احلكومة يف
األراضي الفلسطينية.
www.haaretz.com/israel-news/business/.premium-w-bank-power-co-gets-debtreprieve-1.5289628
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www.alhadath.ps/article/79648/
https://bit.ly/2U4nx4r
www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/EnergyB-2017-1E.html
https://bit.ly/2VNKAQa
.
www.mas.ps/files/server/20141911185132-1.pdf
http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2388.pdf
www.palestineeconomy.ps/ar/Article/d7de04y14147076Yd7de04
https://www.wattan.tv/ar/video/289057.html
https://www.alhadath.ps/article/79648/
ميكن االطالع على مزيد من التفاصيل يف النشرة االقتصادية الفلسطينية – العدد 152
https://bit.ly/2P4zVCX

مماثال من الشركة اإلسرائيلية .يف ذلك الوقت كانت ديون شركة كهرباء
القدس للشركة املزودة بحدود  458مليون شيكل 22.وكانت السلطة
الفلسطينية ذلك العام متر بضائقة مالية مشابهة ناجمة عن احتجاز
عائدات املقاصة مما أدى إلى عدم متكنها من دفع رواتب القطاع العام
كاملة .بحلول العام  2014ارتفعت ديون الشركة لتصل إلى  1.2مليار
شيكل ،مما دعا الشركة اإلسرائيلية لرفع دعوى قضائية ضد شركة
كهرباء القدس يف املحاكم اإلسرائيلية 23وبدأت بتنفيذ سلسلة من
اإلجراءات التأديبية كوقف تزويد التيار الكهربائي بشكل متقطع لبعض
24
املناطق التي تغطيها شركة الكهرباء الفلسطينية.
يف العام  ،2016بلغت إجمالي الديون املتراكمة على الشركة قرابة 1.4
25
مليار شيكل مما دعا الشركة اإلسرائيلية إلعادة تقنني إمداد الكهرباء
حتى أصدرت محكمة العدل العليا اإلسرائيلية أمرا قضائيا مؤقتا
يقضي بوقف تقنني الكهرباء 26.قدمت يف حينه شركة القدس التماسا
إلى محكمة العدل العليا اإلسرائيلية تستند فيه الى أن منع احلق يف
احلصول على الكهرباء هو انتهاك حلقوق اإلنسان ،مؤكدة أن شركة
الكهرباء اإلسرائيلية -وهي شركة مملوكة للدولة -كانت تستغل نفوذها
خلرق عقد شركة القدس االحتكاري .الحقا ذلك العام ،قامت الشركة
اإلسرائيلية بإعادة تزويد التيار الكهربائي لكامل مناطق الضفة الغربية،
جزء من الديون املتراكمة والتوصل إلى
بعد أن استلمت دفعة تغطي
ً
27
اتفاق مع الشركة الفلسطينية جلدولة كامل ديونها للشركة .على
الرغم من االتفاق والظروف املحيطة ،عادت شركة الكهرباء اإلسرائيلية
بإشعار شركة القدس مجددا بنيتها وقف التيار الكهربائي نظرا لتراكم
الديون عليها ،والذي تبعه إصدار محكمة العدل العليا االسرائيلية أمرا
قضائيا مؤقتا ثانيا ً لوقف قطع التيار الكهربائي 28.جاء قرار املحكمة
النهائي يف تشرين أول  2017بإصدار أمر قضائي يقضي بأن شركة
الكهرباء اإلسرائيلية ال ميكنها وقف تزويد الشركة الفلسطينية بالتيار
الكهربائي قبل احلصول على موافقة رسمية مكتوبة من السلطات
األمنية والسياسية االسرائيلية ،والذي كانت الشركة قد استصدرته يف
وقت سابق قبل قيامها بإشعار الشركة الفلسطينية ألول مرة هذا العام
29
عن قرارها.

حتى اليوم ،مت تسجيل  %34.6فقط من أراضي الضفة الغربية.
وأفادت إحدى دراسات البنك الدولي يف العام  2018أن قيمة الضمانات
العينية ( )collateralلألراضي غير املسجلة يف املناطق اخلاضعة
لسيطرة السلطة الفلسطينية تتراوح بني  7و 35مليار دوالر 32.وتتوقع
دراسة أعدها معهد «ماس» يف أوائل العام  ،2019أن تسجيل األراضي
سيكون له تأثير إيجابي كبير على قيمة األرض ،ومبادرات البناء والوصول
لالئتمان يف الضفة الغربية ،يف الوقت الذي سيساعد فيه التسجيل على
توسيع القاعدة الضريبية للسلطة الوطنية الفلسطينية .تقترح الدراسة
مجموعة من اإلجراءات لتحسني تنفيذ املشروع ،منها تخصيص موازنة
لالستثمار يف مشاريع البنية التحتية يف األراضي التي مت تسجيلها
حديثا ،وتصميم برامج إقراض خاصة بهدف تشجيع إطالق مشاريع
إنتاجية يف األراضي املسجلة حديثا أيضاً ،وتعزيز اجلانب القانوني يف
33
تسوية وتسجيل ملكية األراضي وزيادة عدد القضاة املختصني.
31

حجم التداول يف بورصة فلسطني يف نهاية آب

2019

أغلق مؤشر القدس عند مستوى  523.6نقطة نهاية آب  ،2019منخفضا
بنسبة  %1.1مقارنة بشهر متوز املاضي 34.وقد مت تداول  4.3مليون سهم
بقيمة إجمالية  7.6مليون دوالر خالل الشهر ،وهو ما شكل انخفاضا
بنسبة  %71.9و %65.6يف حجم وقيمة األسهم املتداولة مقارنة بالشهر
السابق .وكان قطاع التأمني األكثر تراجعا ً للمرة الثانية على التوالي هذا
الشهر ،حيث تراجع بنسبة  ،%3.11واستقر عند مستوى  92.2نقطة.
حققت  36شركة من أصل  48شركة مدرجة يف مؤشر القدس أرباحا
صافية بقيمة  168.4مليون دوالر خالل الربع األول من العام ،2019
وهو ما يشكل تراجعا بنسبة  %1.0مقارنة بالربع املناظر  35.2018كما
واجهت تسع شركات خسائر ،وثالث شركات لم تفصح عن بياناتها
ضمن املهلة املحددة.

وزعت الشركات املدرجة خالل العام  2018أرباحا إجمالية بقيمة 189
مليون دوالر ،وهو ما يشكل تراجعا بنسبة  %2.7مقارنة بالعام .2017
األرباح النقدية الكلية بلغت  151.4مليون دوالر (تراجع بنسبة %5.4
منحة البنك الدولي لتحسني تسجيل األراضي
مقارنة بالعام  ،)2017وتوزيع أرباح كأسهم  36.7مليون دوالر (ارتفاع
اعتمد البنك الدولي يف  22متوز املاضي منحة بقيمة  12.6مليون دوالر بقيمة  .)%9وبشكل عام ،بلغ معدل العائد الربحي يف البورصة يف العام
لتحسني إجراءات تسجيل األراضي واخلدمات ذات العالقة بامللكية  2018ما نسبته .%5.3
للفلسطينيني يف إطار مشروع التسجيل العقاري اجلديد 30.يهدف
املشروع لدعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية املتواصلة لتوسيع
قاعدة املستفيدين من تسوية وتسجيل األراضي وأمتتة اخلدمات
العقارية ذات الصلة .ساهم البنك الدولي مببلغ  5مليون دوالر من املبلغ
اإلجمالي للمنحة ،بينما مت توفير باقي املبلغ من صناديق استئمانية
متعددة املانحني يديرها البنك الدولي.
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https://www.haaretz.com/israel-news/business/.premium-w-bank-power-co-gets-debtreprieve-1.5289628
www.middleeastmonitor.com/20140513-israel-electric-corp-sues-palestinians-over-153munpaid-debt/
www.timesofisrael.com/israel-cuts-power-to-west-bank-cities-for-second-time
https://bit.ly/2lTON8Q
https://en.globes.co.il/en/article-high-court-iec-cannot-disrupt-power-topalestinians-1001119268
https://bit.ly/2lTON8Q
id=y2g9Tba796718146818ay2g9Tb؟www.wafa.ps/ar_page.aspx
www.alhadath.ps/article/66868/
https://bit.ly/2yRaYzC
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https://lwsc.ps/index.php
https://bit.ly/2yRaYzC
www.mas.ps/files/server/20191106154110-1.pdf
https://bit.ly/2lR3ERr
https://bit.ly/2mmYSeV

السلطة الوطنية الفلسطينية بتوقيع ثالث مذكرات تفاهم مع األردن
يف مجاالت الطاقة ،والرعاية الصحية ،والنقل .وقد احلق باالتفاقات
املوقعة مذكرة تفاهم خاصة بالطاقة ،تتيح لفلسطني تكرير النفط الذي
قد تستورده من العراق يف مصفاة البترول األردنية.
خالل نفس اللقاء ،أعلن الطرفان الفلسطيني واألردني عن اتفاق آخر
إلنشاء منطقة لوجستية بتكلفة تقدر بـ  42مليون دوالر يف منطقة الشونة
على اجلانب األردني من احلدود األردنية الفلسطينية 6.يتوقع أن تساهم
املنطقة يف تعزيز وتسهيل التبادل التجاري بني البلدين وتسريع إجراءات
التصدير واالستيراد ،والسماح لفلسطني بأن توسع عالقاتها التجارية
مع األسواق العاملية من خالل األردن.
منذ تشكيلها يف نيسان  ،2019أولت احلكومة الفلسطينية احلالية
أهمية كبيرة لتعزيز التعاون االقتصادي مع األردن .وتسعى احلكومة
لزيادة وارداتها من األردن الى  500مليون دوالر ،أي ثالث أضعاف
مستواها احلالي 7.يف العام  ،2017بلغ التبادل التجاري مع األردن 230
مليون دوالر ،منها  153مليون دوالر واردات و 77مليون دوالر صادرات.
باملقابل ،بلغ التبادل التجاري مع إسرائيل 4.1مليار دوالر ،منها 3.2
8
مليار دوالر واردات و 878.3مليون صادرات.

تقنني إمداد التيار الكهربائي بسبب الديون
املتراكمة

يف  22أيلول ،أعلنت شركة الكهرباء اإلسرائيلية أنها ستبدأ بقطع التيار
الكهربائي عن شركة كهرباء محافظة القدس ملدة ساعتني يف يوماً.
وأكدت الشركة اإلسرائيلية أنها ستواصل قطع التيار الكهربائي عن
مناطق عمليات شركة كهرباء القدس ،والتي تشمل القدس الشرقية
ورام اهلل وأريحا وبيت حلم (باإلضافة إلى املدن والقرى املحيطة) 10،يف
حال عدم تسوية الديون املستحقة والتي بلغت قيمتها  1.6مليار شيكل.

9

يف  16أيلول ،تلقت شركة كهرباء محافظة القدس اإلنذار الثالث والنهائي
من الشركة اإلسرائيلية ،تشعرها فيه الشركة بتقنني إمداد التيار عن
بعض مناطق عمل الشركة الفلسطينية ما لم يتم دفع الديون املستحقة
عليها بقيمة  1.6مليار شيكل 11.كان أول إشعار قد صدر بتاريخ 11
آب املاضي بعد أن حصلت الشركة اإلسرائيلية على املوافقة السياسية
12
واألمنية من السلطات اإلسرائيلية.

تدفعها السلطة الفلسطينية بالنيابة عن شركة كهرباء القدس تضاف
كذمم على  JDECOمستحقة للسلطة الفلسطينية 14.أعلنت السلطة
الوطنية الفلسطينية يف  10آب  2019أنها ستقوم بتسوية مبلغ 300
مليون شيكل من الديون املستحقة لشركة الكهرباء االسرائيلية ،اال أن
حتذيرات الشركة اإلسرائيلية جاءت مباشرة عقب استالم السلطة
الوطنية الفلسطينية مبالغ ضريبة املحروقات يف  23آب .وقد قامت
السلطة الوطنية الفلسطينية بسداد  100مليون شيكل من صايف ديون
15
شركة كهرباء القدس وحتول هذا املبلغ الى ديون للسلطة الوطنية.
تعتمد فلسطني بشكل شبه كامل على إسرائيل كمصدر مزود للكهرباء،
وتستورد من اسرائيل  %98من احتياجاتها السنوية من الطاقة والتي
17
تقدر بـ  1،497ميغا وات 16أو ما يعدل  2مليار شيكل سنويا.
اجلدير بالذكر أن إجمالي الديون املتراكمة هو موضع خالف بني شركة
كهرباء القدس والشركة اإلسرائيلية .حيث تدعي الشركة اإلسرائيلية
أن الدين اإلجمالي قد جتاوز مبلغ  1,600مليون شيكل ،مبا يف ذلك
مبلغ  630مليون شيكل مت االتفاق سابقا بني الشركتان يف العام 2016
على تسويته من خالل أقساط تدفع على  48شهراً؛ باإلضافة ملبلغ 70
مليون شيكل غرامات تأخر بالدفع والتي فرضتها الشركة اإلسرائيلية
على الشركة الفلسطينية؛ ومبلغ  200مليون شيكل مقابل فواتير
صادرة لم تستحق بعد 18.برغم هذه املطالبات ،تدعي شركة كهرباء
القدس بأن التزاماتها احلالية ال تتجاوز  700مليون شيكل ألن باقي
املبلغ لم يحن موعد استحقاقه او لم يتم البث يف صحته مثل غرامات
التأخير .وقد أوضحت شركة كهرباء القدس أن تراكم الديون على
الشركة خالل السنوات السابقة ناجم عن عدم قدرتها على حتصيل قيم
فواتير الكهرباء من املشتركني ،وخاصة يف املناطق اخلاضعة للسيطرة
األمنية اإلسرائيلية 19.حسب ما ذكر هشام العمري ،رئيس مجلس إدارة
الشركة ،تكلف هذه الفواتير غير املحصلة الشركة حوالي  143مليون
شيكل سنوياً ،وكانت الشركة قد رفعت سابقا دعاوى قضائية ضد
 12,000مشترك باخلدمة يف هذه املناطق ،وتشكل قيمتها قرابة 300
20
مليون شيكل من الفواتير غير املسددة.

تراجع معدل حتصيل شركة كهرباء القدس خالل األشهر الستة األخيرة
بسبب صرف  %60فقط أو أقل من قيمة رواتب القطاع العام كإجراء
تقشفي للتعامل مع أزمة عائدات املقاصة األخيرة 21.وسيكون إلجراءات
قطع التيار الكهربائي تداعيات على األنشطة االقتصادية يف الضفة
الغربية واملتضعضعة أصال نتيجة األزمة املالية احلالية ،وبالنهاية سيؤثر
تأسست شركة كهرباء القدس يف العام  ،1914ولكن منذ احتالل
ذلك على قدرة شركة كهرباء القدس على سداد ديونها .من املتوقع
القدس يف العام  1967اصبحت الشركة تخضع للقانون اإلسرائيلي،
أن تؤدي ساعات تقنني التيار الكهربائي لشل مختلف مناحي احلياة
وحتتفظ بعقد احتكاري لتوزيع الكهرباء يف منطقة القدس 13.نظراً
وأن تؤثر على جميع الطبقات االجتماعية واالقتصادية يف املناطق التي
لوضعها القانوني ،تتلقى الشركة معاملة مختلفة عن شركات التوزيع
تغطيها شركة كهرباء القدس .ال شك أن قرار تقنني الكهرباء سيكون
األخرى يف الضفة الغربية .حيث تقوم الشركة اإلسرائيلية املزودة
له تأثير سلبي كبير على الشركات واملصانع واملستشفيات واملؤسسات
بتسوية ديونها مع شركة كهرباء القدس مباشرة ،بينما تقوم السلطة
التعليمية وعمل شبكات توزيع املياه واالتصاالت ،وكافة القطاعات
الوطنية الفلسطينية بتسوية ديون الشركات األخرى .تقوم احلكومة
واخلدمات احليوية التي تقدم يف منطقة امتياز شركة كهرباء القدس.
اإلسرائيلية باحتساب الديون املستحقة على شركة كهرباء القدس ضمن
مجموع الديون التي تسجلها على السلطة الفلسطينية ،وأي دفعات يذكر أن الشركة لها جتربة مشابهة يف العام  2012عندما تلقت إشعارا
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www.alhadath.ps/article/79648/
https://bit.ly/2U4nx4r
www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/EnergyB-2017-1E.html
https://bit.ly/2VNKAQa
.
www.mas.ps/files/server/20141911185132-1.pdf
http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2388.pdf
www.palestineeconomy.ps/ar/Article/d7de04y14147076Yd7de04
https://www.wattan.tv/ar/video/289057.html
https://www.alhadath.ps/article/79648/
ميكن االطالع على مزيد من التفاصيل يف النشرة االقتصادية الفلسطينية – العدد 152
https://bit.ly/2P4zVCX

مماثال من الشركة اإلسرائيلية .يف ذلك الوقت كانت ديون شركة كهرباء
القدس للشركة املزودة بحدود  458مليون شيكل 22.وكانت السلطة
الفلسطينية ذلك العام متر بضائقة مالية مشابهة ناجمة عن احتجاز
عائدات املقاصة مما أدى إلى عدم متكنها من دفع رواتب القطاع العام
كاملة .بحلول العام  2014ارتفعت ديون الشركة لتصل إلى  1.2مليار
شيكل ،مما دعا الشركة اإلسرائيلية لرفع دعوى قضائية ضد شركة
كهرباء القدس يف املحاكم اإلسرائيلية 23وبدأت بتنفيذ سلسلة من
اإلجراءات التأديبية كوقف تزويد التيار الكهربائي بشكل متقطع لبعض
24
املناطق التي تغطيها شركة الكهرباء الفلسطينية.
يف العام  ،2016بلغت إجمالي الديون املتراكمة على الشركة قرابة 1.4
25
مليار شيكل مما دعا الشركة اإلسرائيلية إلعادة تقنني إمداد الكهرباء
حتى أصدرت محكمة العدل العليا اإلسرائيلية أمرا قضائيا مؤقتا
يقضي بوقف تقنني الكهرباء 26.قدمت يف حينه شركة القدس التماسا
إلى محكمة العدل العليا اإلسرائيلية تستند فيه الى أن منع احلق يف
احلصول على الكهرباء هو انتهاك حلقوق اإلنسان ،مؤكدة أن شركة
الكهرباء اإلسرائيلية -وهي شركة مملوكة للدولة -كانت تستغل نفوذها
خلرق عقد شركة القدس االحتكاري .الحقا ذلك العام ،قامت الشركة
اإلسرائيلية بإعادة تزويد التيار الكهربائي لكامل مناطق الضفة الغربية،
جزء من الديون املتراكمة والتوصل إلى
بعد أن استلمت دفعة تغطي
ً
27
اتفاق مع الشركة الفلسطينية جلدولة كامل ديونها للشركة .على
الرغم من االتفاق والظروف املحيطة ،عادت شركة الكهرباء اإلسرائيلية
بإشعار شركة القدس مجددا بنيتها وقف التيار الكهربائي نظرا لتراكم
الديون عليها ،والذي تبعه إصدار محكمة العدل العليا االسرائيلية أمرا
قضائيا مؤقتا ثانيا ً لوقف قطع التيار الكهربائي 28.جاء قرار املحكمة
النهائي يف تشرين أول  2017بإصدار أمر قضائي يقضي بأن شركة
الكهرباء اإلسرائيلية ال ميكنها وقف تزويد الشركة الفلسطينية بالتيار
الكهربائي قبل احلصول على موافقة رسمية مكتوبة من السلطات
األمنية والسياسية االسرائيلية ،والذي كانت الشركة قد استصدرته يف
وقت سابق قبل قيامها بإشعار الشركة الفلسطينية ألول مرة هذا العام
29
عن قرارها.

حتى اليوم ،مت تسجيل  %34.6فقط من أراضي الضفة الغربية.
وأفادت إحدى دراسات البنك الدولي يف العام  2018أن قيمة الضمانات
العينية ( )collateralلألراضي غير املسجلة يف املناطق اخلاضعة
لسيطرة السلطة الفلسطينية تتراوح بني  7و 35مليار دوالر 32.وتتوقع
دراسة أعدها معهد «ماس» يف أوائل العام  ،2019أن تسجيل األراضي
سيكون له تأثير إيجابي كبير على قيمة األرض ،ومبادرات البناء والوصول
لالئتمان يف الضفة الغربية ،يف الوقت الذي سيساعد فيه التسجيل على
توسيع القاعدة الضريبية للسلطة الوطنية الفلسطينية .تقترح الدراسة
مجموعة من اإلجراءات لتحسني تنفيذ املشروع ،منها تخصيص موازنة
لالستثمار يف مشاريع البنية التحتية يف األراضي التي مت تسجيلها
حديثا ،وتصميم برامج إقراض خاصة بهدف تشجيع إطالق مشاريع
إنتاجية يف األراضي املسجلة حديثا أيضاً ،وتعزيز اجلانب القانوني يف
33
تسوية وتسجيل ملكية األراضي وزيادة عدد القضاة املختصني.
31

حجم التداول يف بورصة فلسطني يف نهاية آب

2019

أغلق مؤشر القدس عند مستوى  523.6نقطة نهاية آب  ،2019منخفضا
بنسبة  %1.1مقارنة بشهر متوز املاضي 34.وقد مت تداول  4.3مليون سهم
بقيمة إجمالية  7.6مليون دوالر خالل الشهر ،وهو ما شكل انخفاضا
بنسبة  %71.9و %65.6يف حجم وقيمة األسهم املتداولة مقارنة بالشهر
السابق .وكان قطاع التأمني األكثر تراجعا ً للمرة الثانية على التوالي هذا
الشهر ،حيث تراجع بنسبة  ،%3.11واستقر عند مستوى  92.2نقطة.
حققت  36شركة من أصل  48شركة مدرجة يف مؤشر القدس أرباحا
صافية بقيمة  168.4مليون دوالر خالل الربع األول من العام ،2019
وهو ما يشكل تراجعا بنسبة  %1.0مقارنة بالربع املناظر  35.2018كما
واجهت تسع شركات خسائر ،وثالث شركات لم تفصح عن بياناتها
ضمن املهلة املحددة.

وزعت الشركات املدرجة خالل العام  2018أرباحا إجمالية بقيمة 189
مليون دوالر ،وهو ما يشكل تراجعا بنسبة  %2.7مقارنة بالعام .2017
األرباح النقدية الكلية بلغت  151.4مليون دوالر (تراجع بنسبة %5.4
منحة البنك الدولي لتحسني تسجيل األراضي
مقارنة بالعام  ،)2017وتوزيع أرباح كأسهم  36.7مليون دوالر (ارتفاع
اعتمد البنك الدولي يف  22متوز املاضي منحة بقيمة  12.6مليون دوالر بقيمة  .)%9وبشكل عام ،بلغ معدل العائد الربحي يف البورصة يف العام
لتحسني إجراءات تسجيل األراضي واخلدمات ذات العالقة بامللكية  2018ما نسبته .%5.3
للفلسطينيني يف إطار مشروع التسجيل العقاري اجلديد 30.يهدف
املشروع لدعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية املتواصلة لتوسيع
قاعدة املستفيدين من تسوية وتسجيل األراضي وأمتتة اخلدمات
العقارية ذات الصلة .ساهم البنك الدولي مببلغ  5مليون دوالر من املبلغ
اإلجمالي للمنحة ،بينما مت توفير باقي املبلغ من صناديق استئمانية
متعددة املانحني يديرها البنك الدولي.
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https://www.haaretz.com/israel-news/business/.premium-w-bank-power-co-gets-debtreprieve-1.5289628
www.middleeastmonitor.com/20140513-israel-electric-corp-sues-palestinians-over-153munpaid-debt/
www.timesofisrael.com/israel-cuts-power-to-west-bank-cities-for-second-time
https://bit.ly/2lTON8Q
https://en.globes.co.il/en/article-high-court-iec-cannot-disrupt-power-topalestinians-1001119268
https://bit.ly/2lTON8Q
id=y2g9Tba796718146818ay2g9Tb؟www.wafa.ps/ar_page.aspx
www.alhadath.ps/article/66868/
https://bit.ly/2yRaYzC
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https://lwsc.ps/index.php
https://bit.ly/2yRaYzC
www.mas.ps/files/server/20191106154110-1.pdf
https://bit.ly/2lR3ERr
https://bit.ly/2mmYSeV

األداء االقتصادي الفلسطيني
النمو

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

التجارة
,
الصادرات ،الواردات والعجز التجاري يف فلسطني (  000دوالر)،
الربع األول  - 2015الربع الثاني 2019
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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 األول 2019
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The Portland Trust

النشرة االقتصادية الفلسطينية
النشرة 156
أيلول 2019

التقارير الرئيسية
أعلنت شركة الكهرباء اإلسرائيلية
يف  22أيلول أنها ستبدأ بقطع التيار
الكهربائي عن شركة كهرباء محافظة
القدس ملدة ساعتني يف يوما ً
اعتمد البنك الدولي منحة بقيمة
 12.6مليون دوالر لتحسني إجراءات
تسجيل األراضي واخلدمات ذات
العالقة بامللكية للفلسطينيني
أغلق مؤشر القدس عند مستوى
 523.6نقطة نهاية آب ،2019
منخفضا بنسبة  %1.1مقارنة بشهر
متوز املاضي

السلطة الوطنية الفلسطينية توسع شراكاتها اإلقليمية والدولية

بدأت السلطة الوطنية الفلسطينية بالعمل جديا على توسيع قاعدة شراكاتها الدولية واإلقليمية،
والبحث عن بدائل للدعم املالي ،على إثر األزمة املالية التي متر بها يف املرحلة الراهنة .وتأتي
هذه اجلهود ضمن النهج الذي اعلنت عنه احلكومة الفلسطينية يف أيار املاضي يف «خطة املائة يوم
االقتصادية» ،والذي يتبلور يف املضي قدما نحو االنفكاك االقتصادي بتقليص التبعية لالقتصاد
اإلسرائيلي ،وذلك بتوظيف املساعدات اخلارجية لتمويل املشاريع االستثمارية لتعزيز اإلنتاج املحلي
1
وإحالل الواردات اإلسرائيلية تدريجيا ،باإلضافة إلى تنويع شركائها التجاريني.

توفير دعم دولي للمناطق الصناعية

تركز اخلطط املعلن عنها بشكل رئيسي على سبل حتفيز منو القطاعات االقتصادية من خالل ما
أسمته بـ «التنمية بالعناقيد» ،حيث يتم حصر املؤسسات واملشاريع املتشابهة يف منطقة جغرافية
محددة بهدف تعظيم االستفادة من اخلدمات التي توفرها هذه املناطق ورفع اإلنتاجية .استجابة لهذا
النهج ،قامت السلطة الوطنية الفلسطينية بوضع خطط إلنشاء مناطق صناعية جديدة وبدأت حملة
حلشد الدعم والتأييد الدولي ،وقامت مبباشرة العمل على إنشاء عنقود زراعي يف مدينة قلقيلية
شمال الضفة الغربية ،ويتم دراسة إنشاء عنقود سياحي يبدأ مركزه يف بيت حلم الحقا أيضاً.
يف  8آب  ،2019التقى رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية السفير الروسي لدى السلطة
الوطنية الفلسطينية ،غوشا بوتشيزا ،وذلك لبحث إمكانية إنشاء منطقة صناعية يف مدينة نابلس
بدعم روسي 2.وفقا ملسؤولني يف السلطة الفلسطينية ،حتتاج البنية التحتية للمناطق الصناعية القائمة
إلعادة تأهيل وتطوير .وقد قامت السلطة الفلسطينية بإعداد دراسة جدوى قبل  20عاما وضحت
احلاجة لتجميع وحصر املنشآت الصناعية يف منطقة واحدة بعيدا عن التجمعات السكانية جنوب
مدينة نابلس ،إال أن املشروع لم يستكمل لعدم توفير التمويل الالزم إلنشاء املنطقة الصناعية.
أيضا ،وقعت السلطة الوطنية الفلسطينية يف  30آب  2019اتفاقا مع جمهورية الصني الشعبية لتنفيذ
مشاريع يف فلسطني بقيمة  15مليون دوالر 3.وقال سفير جمهورية الصني الشعبية لدى فلسطني،
ج ّوه وي ،أن املشروع جاء استجابة للحاجة امللحة لرفع مستوى اخلدمات العامة والبنية التحتية يف
فلسطني ،مع التركيز على البنية التحتية والطاقة النظيفة .وأعلن السفير عن تشكيل جلنة فلسطينية-
صينية مشتركة لضمان استغالل املساعدات املقدمة من الصني بالشكل األمثل.

تعزيز التجارة اإلقليمية

تسعى السلطة الوطنية الفلسطينية لتنويع مصادر وارداتها من خالل البحث عن وحتديد بدائل
لشركائها التجاريني احلاليني .ويعد هذا أمرا يف غاية األهمية للواردات اإلستراتيجية كالطاقة
الكهربائية واملحروقات والتي تستورد تقريبا بالكامل من إسرائيل ومتثل حوالي خمس الواردات
4
( %18.7يف .)2018
يف  15متوز  ،2019زار وفد فلسطيني ،يرأسه رئيس الوزراء الفلسطيني د .محمد اشتية ،العراق لبحث
إمكانية استيراد الوقود العراقي وتعزيز التعاون االقتصادي بني البلدين 5.قبل ذلك بأسبوع ،خالل
اجتماع اللجنة الوزارية األردنية-الفلسطينية املشتركة الذي عقد يف عمان يف  7-6متوز  ،2019قامت

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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للمزيد من التفاصيل حول املوضوع يرجى االطالع على النشرة االقتصادية الفلسطينية -العدد .153
https://bit.ly/2miILyJ
www.middleeastmonitor.com/20190831-pa-signs-15m-agreement-with-china
 https://bit.ly/33TPXTnو www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/E-Ftrade٪202018.html
https://bit.ly/2kgKT9w
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