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الملخص

فياالجماليالمحليالناتجعلىالخارجیھالمساعداتاثرعلىالتعرفإلىالدراسةھدفت
المالیةالمعلوماتاستخدامتمالدراسةأھدافولتحقیق).2018-1996(األعوامخاللفلسطین
دولھفيالمحليالناتجمنالفردونصیبالعامھواإلیراداتوالمساعداتالمنحمنبكلالخاصة
برنامجعلىالبیاناتإدخالتموالمتغیرات،لتلكالزمنیةالسالسلاستخدامتمحیثفلسطین.
البسیطالخطياالنحدارنموذجاستخداموتم)،SPSS(االجتماعیةللعلوماالحصائیھالرزمة
احصائیھداللھذاتفروقوجودالدراسةنتائجأظھرتوقدبالدراسة.المتعلقةللبیاناتلمالئمتھ

العامةوالنفقاتالجاریةالنفقاتوالتطویریةالنفقاتعلىالعامالدینلمتغیرطبقااالتجاھاتفي
داللةمستوىعنداحصائیةداللةذااثریوجدالانھكما.2018-1998بینماالواقعةالفترةفي

)α ≤ بینمافلسطینفياالجماليالمحليالناتجمنالفردنصیبعلىوالمساعداتللمنح)0.05
علىیجب:أھمھاوالمقترحاتالتوصیاتمنالعدیدالدراسةوقدمت.)2018-1996(االعوام
اإلنفاقحساباتفيالنقصلتمویلالمتاحةمواردھاجمیعاستخدامعدمالفلسطینیةالسلطة

أجلمنالتنمیةمشاریعلتمویلالفلسطینیةالسلطةمیزانیةمنكبیرجزءتوجیھویجبالجاري،
معظمتستخدمأنالفلسطینیةللسلطةینبغيال،وبالتاليواالبتكار.والتطویرالبحثتعزیز

طویلةالتنمیةمشاریعوإنما،األجلقصیرةالحكومیةالنفقاتلتمویلالخارجیةالمساعدات
األجل.

االجمالي، الدین العام، النفقات.المساعدات الخارجیة، الناتج المحليالكلمات االفتتاحیھ:
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Abstract:

The study aimed to identify the impact of foreign aid on the gross

domestic product in Palestine during the years (1996-2018). To achieve

the objectives of the study, financial information related to grants, aid,

public revenues and per capita GDP in the State of Palestine was used.

Where the time series for those variables were used, the data were

entered into the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) and a

simple linear regression model was used to fit the data related to the

study. The results of the study showed that there were statistically

significant differences in the trends according to the public debt variable

on development expenditures, current expenditures and public

expenditures in the period between1998-2018, and there was no

statistically significant effect at the level of significance (α ≤ 0.05) for

grants and aid. On the per capita GDP in Palestine between the years

(1996-2018). The study made many recommendations and proposals,

the most important of which are: The Palestinian Authority should not

use all its available resources to finance the shortfall in current spending

accounts, and a large part of the Palestinian Authority's budget should

be directed to financing development projects in order to promote

research, development and innovation. Thus, the PA should not use most
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foreign aid to fund short-term government expenditures, but rather

long-term development projects.

Keywords: foreign aid, gross domestic product, public debt,

expenditures.

مقدمھ الدراسھ وخلفیھتا النظریھ:

خاصةصعبا،تحدیایشكلفلسطینمثلالعھدوحدیثةنامیةدولةفياالقتصادیةالتنمیةتحقیق
علیھاالمفروضةاالقتصادیةوالقیوداالسرائیلياالحتاللقبلمنتواجھھاالتيالعوائقظلفي

ارتباطامرتبطالفلسطینيفاالقتصادالسبب.لنفسالعامةاالیراداتمصادروقلة)،2011(علي,
تصعببانكفیلةوحدھاالعالقةوھذهكشریك،ولیستبعیةبعالقةاالسرائیلياالقتصادمعقویا
).2018ھواري,&(المومنفلسطینفياالقتصادیةالتنمیةمھمة

البریةبالمعابروتحكمھاالفلسطینیةالوطنیةالسلطةعلىاالسرائیلیةوالقیودالضغوطوبسبب
نواصيفانالفلسطینیة،السلطةعلىضغطكأداةللضریبةواستخدامھاوالجویة،والبحریة
).1997(قاسم,االسرائیلیةالسیاسیةبالخططمرھونةاالقتصاد

یمنعھاغزةوقطاعالغربیةالضفةفيالمناطقمنالعدیدعلىالفلسطینیةالدولةسیطرةوعدم
فانذلكمنالرغموعلىكبیر،الضریبيالتھربویجعلحقیقیة،ضریبیةسیاسةتطبیقمن

االعوامبینماالعامةاالیراداتمن%56.28نسبتھمتوسطشكلتالضریبةایرادات
)1996-2018.(

%8.98العامةالموازنةایراداتفيمساھمتھانسبةمتوسطفكانالضریبیةالغیراالیراداتاما

ایراداتمننسبتھامتوسطكانالضریبیةاالرجاعاتاما)،2018-1996(االعوامبینما
االعوامبیننسبتھامتوسطكانالمتخصصةواالرجاعات%،1.43العامةالموازنة

).2019(النقد,1.75%)2015-2018(

والفنیةوالعسكریةالمالیةالمساعداتمنشكلأيالدراسة،ھذهفيالدولیة)(بالمساعداتیقصد
وكاالتھاأوالمحلیةوالحكوماتللدولتابعةوكاالتذلكفيبمارسمیة،وكالةتقدمھاالتي

المختلفةاالشكالتصنفوالالمستردة،غیرالمنحوتوفربطبیعتھامیّسرةتعتبروالتيالتنفیذیة،
تساعدھيبلمباشر،بشكلخارجیةمساعداتبأنھااالمتیازاتوالمحفزاتالحكوميالدعممن



تعتبروالتيوالعسكریةوالفنیةالمالیةالمعرفةنقلأوالتجارةأوالفائدةمنأخرىأشكالتیسیرفي
).2019(واس,الدولیةللمساعداتالموسعةواالجندةالسیاساتھذهمنجزءایضا

أنواع المساعدات

أنواعتقسیمأساسھاعلىیمكنالتياألسسمنبالعدیدالخارجیةالمساعداتأنواعأدبیاتتحفل
ویمكنالمصنفین،لرؤیةوفقاًیزیدأوعددھایقلأواألسستلكتختلفوقدالخارجیة،المساعدات

بدایة االعتماد على ثالثة معاییر كاآلتي:

):1997(قاسم,إلىوتقسمطبیعتھا،حسبالخارجیةالمساعدات.1

المنح•

غیرتحویالتوھيمختلفة،العتباراتألخرىدولةتمنحھاالتيوالعینیةالنقدیةالتحویالتوھي
مستردة.

القروض المیسرة•

السعرعنتقلالتيالفائدةأسعارحیثمنالسوققواعدعنمختلفةقواعدتحكمھاالتيوھي
یظھربحیثالعادةفيأطولتكونوالتيوالسداد،السماحفتراتناحیةمنأوالسوق،فيالسائد
بمثابةتعتبرفالالعادي،القرضشروطمعالمنحةشروطتطابقتإذاأماالمنحة،عنصرفیھا

).2003(رائدة,خارجیةمساعدةأومعونة

المساعدات النقدیة•

الممنوحة،الدولةتصرفتحتوتضعھاألخرى،دولةمنتحویلھایتمالتيالمالیةالمبالغوھي
أخرىبعملةأوالمانحة،الدولةبعملةعادةوتكونالخارجیة،للمساعداتالتقلیدیةالصورةوھي

في حاالت استثنائیة.

المساعدات العینیة•

وتتمثل في السلع الغذائیة والزراعیة وأشباھھما.

مساعدات القطاعات•

دون تحدید لمشروعات معینة بذاتھا.وھي المعونات التي تقدم إلى دولة معینة بھدف تنمیتھا،

مساعدات المشروعات المحددة•



الرقابةسھولةبسببالنوعھذاالمانحةالدولوتفضلمعین،لمشروعالمخصصةالمعوناتوھي
حریةانعدامبسببعلیھالمفروضةالقیودبسببالممنوحةالدوللدىمحببغیرأنھإالعلیھ،

).2003(رائدة,المساعداتمنالنوعھذامثلفيالتصرف

المساعدات المباشرة وغیر المباشرة•

میسرةوقروضمنحمنالخارجیةللمساعداتالتقلیدیةالصورةالمباشرةبالمساعداتیقصد
المساعداتعناالقتصادیةالناحیةمنأھمیةتقلالفھيمباشرةالغیرالمنحأماوغیرھا،
أو)،2014محمد,&التفضیلیة(كمیلالجمركیةالتعریفاتشكلوتأخذالمباشرة،الخارجیة
بتخفیضیسمحمماالنامیة،الدولصادراتلبعضالمتقدمةالدولبعضتقدمھاالتياإلعفاءات
المساعداتبینالصلةأنإلىیشاراالمتیاز.ھذامنحیتململومماأعلىربحوتحقیقالتكالیف
عاممنذوالتنمیةاالقتصاديالتعاونمنظمةقبلمنعلیھاموافقالتصدیروائتمانالخارجیة

البنسبةالتصدیرائتمانإعطاءمنھابشروطالمنظمةأعضاءبینطویلةدمفاوضاتبع1987
).2003(رائدة,المصّدرالبلدفيالفائدةسعرباستخداموتحسبمنحة،باعتباره35%عنتقل

):2019(واس,إلىوتقسممصادرھا،حسبالخارجیةالمساعدات.2

المساعدات وحیدة المصدر أو الثنائیة•

لھا والدولة المستفیدة منھا.وھي التي تستند إلى عالقات ثنائیة بین الدولة المانحة

المعونات المتعددة المصادر أو الجماعیة•

االقتصادیةالتنمیةفيالمتخصصةالھیئاتأوالدولیة،الھیئاتمنالمقدمةالمعوناتوھي
كصندوق النقد الدولي ومنظمة الدول المصدرة للنفط (األوبك)

):2007آدم,&(سالمبھاالتصرفطریقةحسبالخارجیةالمساعدات.3

المساعدات المقیدة أو المربوطة•

البلدداخلمعینبقطاعربطھاأومنھاوالخدماتالسلعاستیرادالمانحةالدولةفیھاوتشترط
المتلقي للمساعدة الخارجیة.

المساعدات غیر المقیدة•

لجنةأوصتوقدالممنوحة،للدولةفیھاالتصرفویتركتماماً،السابقالنوعنقیضعلىوھي
المعوناتتقییدعدمبضرورةوالتنمیةاالقتصاديالتعاونلمنظمةالتابعةالتنمویةالمساعدات

المقیدةقرینتھامنكفاءةأكثرمقیدةالغیرالمعوناتتكونأنیتوقعحیثنمواً،األقلللدولالمقدمة
المساعداتلتلكوالمتلقيالمانحالبلدبینالتقنيالتقدممستوىواختالفاإلداریةاألعباءبسبب



للضغوطعرضةأقلتكونمقیدةالغیرالمساعدةأنذلكإلىیضاف)،2019سمیحة,&(نوي
علىتأثیراأكثرتكونالمقیدةالخارجیةالمساعدةأنإلىأشارتالدراساتبعضولكنالسیاسیة،

المساعداتفعالیةعدمإلىیشیرماوھومعینة،ظروففيمقیدةالغیرالمساعدةمنالنمو
).2010(محیسن,النامیةالبلدانفيالسیئةاالقتصادیةاإلدارةأوالسیئالحكمحالةفيالخارجیة

المساعدات الخارجیة لفلسطین

ملیون83وملیار19)2018-1996(االعوامبینماللفلسطینیینالدولیةالمساعداتاجماليبلغ
رقمالجدولمنونالحظالفترة،لتلكالعامةاالیراداتمن%33.12نسبتھماايتقریبادوالر

بینالنمو)(المحليالناتجمنالفردونصیبالعامةواالیراداتوالمساعداتالمنحقیمة)1(
).2019(النقد,)2018-1996(االعوام

ایراداتفيمساھمتھانسبةمتوسطفكانالفلسطینیةللسلطةالمقدمةوالمساعداتالمنحاما
بمتوسطالموازنةلدعممنحالىمقسمة%35.87)2018-1996(االعوامبینالعامةالموازنة

).2019(النقد,%23.52نسبةبمتوسطالتطویریةالمشاریعدعمومنح%12.35نسبة

العامةالموازنةایراداتثلثیقاربماشكلتوالمساعداتالمنحاننجداعالهالنسبالىبالنظر
منبدالكانالمرتفعالنسبةھذهلحجمونظرا)،2018-1996(االعوامبینكمتوسطفلسطینفي

التنمیةعلىالخارجیةوالمساعداتلمنحاثارلدراسةالورقةھذهجاءتھناومناثارھا،دراسة
االقتصادیة في فلسطین .

االعوامبینفلسطینفيالمحليالناتجمنالفردونصیبالعامةواالیراداتوالمساعداتالمنححجم)1(الجدول
)1996-2018(

نسبة المنح من االیراداتنصیب الفرد من الناتج المحلياالیرادات العامةالمنح والمساعداتالسنة
العامة
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مشكلة الدراسھ



الكانكبرىاھمیةمنلھاولماالعامة،الموازنةایراداتمنكبیرةنسبةوالمساعداتالمنحتشكل
نصیباوالنمونسبمعبمقارنتھاوذلكفلسطینفياالقتصاديالنموعلىاثرھادراسةمنبد

).2018-1996(بینمالالعواماالجمالالمحليالناتجمنالفرد

ھدف الدراسھ

الوطنیةالسلطةتتلقاھاالتيالخارجیةالمساعداتاثردراسةالىرئیسيبشكلالبحثھذایھدف
الناتجمنالفردبنصیبالمقاساالقتصاديالنموعلىالدولیةوالمؤسساتالدولمنالفلسطینیة
فيالعامةاالیراداتعلىالخارجیةوالمساعداتالمنحاثرقیاسوایضااالجمالي،المحلي
).2018-1996(االعوامبینمافلسطین

أھمیھ البحث

علىالعامالدینخطورةحولمعلوماتتشكیلفيمساھمتھاخاللمناھمیتھاالدراسةتستمد
الجاریةالنفقاتوالتطویریةالنفقاتحولمعلوماتتشكیلوكذلكالفلسطیني،الحكومياالنفاق

نسبھعنمعلوماتاعطاءالىباالضافھ،2018-1998بینماالواقعةالفترةفيالعامةوالنفقات
االعوامبینمافلسطینفياالجماليالمحليالناتجمنالفردنصیبووالمساعداتالمنح

الموازنةلتحسینالقرارألصحابوالمقترحاتالتوصیاتتقدیمفيتساھمانھاكما.1996-2018
الدراسةھذهتكتسبالعلمیةالناحیةمناماالعام.الدینعلىاالعتمادمنوالحدالفلسطینیةالعامة

اھمیتھا من خالل استخدامھا  كمرجع للدراسات المستقبلیة.

فرضیات البحث

سیقوم الباحث باختبار الفرضیات التالیة:

H01:داللةمستوىعنداحصائیةداللةذااثریوجدال)α ≤ علىوالمساعداتللمنح)0.05
).2018-1996(االعوامبینمافلسطینفيالعامةاالیرادات

H02:داللةمستوىعنداحصائیةداللةذااثریوجدال)α ≤ علىوالمساعداتللمنح)0.05
).2018-1996(االعوامبینمافلسطینفياالجماليالمحليالناتجمنالفردنصیب

حدود الدراسة:

لقد تمثلت حدود الدراسة في التالي:



حدود موضوعیة:  اثر المساعدات الخارجیة على الناتج المحلي االجمالي•

2018-1996العاممنالفترةاخذتمزمانیة:حدود•

حدود مكانیة: دولة فلسطین•

الدراسات السابقھ:

فياالستثمارحجمعلىالدخلضریبة"أثربعنوان)2018ریمة،&(بثینةدراسة
المؤسسة"

المؤسسة،فياإلستثمارحجمعلىالدخلضریبةتأثیرمدىفيالبحثإلىالدراسةھذهتھدف
الدراسةلمؤسساتوتحلیلیةاحصائیةوصفیةقیاسیةدراسةإعدادتمالمنشودالھدفتحقیقوبغیة
10إیفیوبرمجیةعلىباإلعتمادوذلك2016غایةإلى2012سنةمنالممتدةالفترةخالل

وبعدالمفاضلةالسیاقھذاوفيالدراسةنتائجعلیھاتبنىكقاعدةودقیقةسلیمةنتائجإلىللوصول
كأفضلالثابتةاآلثارنموذجترجیحتمالدراسة،فيالمعتمدةواإلحصائیةالقیاسیةاألسالیببین

وجودإلىالدراسةھذهوخلصتالمدروسة.للبیاناتمالئمةاألكثرألنھالدراسة،یخدمنموذج
تؤدياإلستثماراتحجمزیادةأنحیثاإلستثمار،وحجمالدخلعلىالضریبةبینطردیةعالقة

إلى زیادة قیمة الضریبة على الدخل والعكس.

المباشراالجنبياالستثمارتدفقمعدلبینالسببیة"العالقةبعنوان)،2018(الحاروني،دراسة
ونمو الناتج المحلي االجمالي ومعدل البطالة في مصر".

ومعدلالمباشراالجنبياالستثمارتدفقمعدلمنكلبینالسببیةالعالقةتحلیلالىالدراسةھدفت
منھماكلتأثیرتحدیدثمومن2016-1990الفترةخاللمصرفياالجماليالمحليالناتجنمو
الانھاھمھاكانالنتائجمنالعدیدالىالدراسةتوصلتوقدمصر،فيالبطالةمعدلعلى

العربیة،مصرجمھوریةفيالبطالةمعدالتخفضعلىاالجماليالمحليالناتجلنمویوجدتأثیر
تدفقاتجذبعلىممایساعدأشكالھبكافةالفسادمحاربةعلىالعملبضرورةالباحثواوصى

رؤوس االموال وتوفیر المناخ المالئم لزیادة االنتاج.

وتحلیھا"الفلسطینیةالعامةاإلیرادات"محدداتبعنوان)2018(مدللة،دراسة

ھذهالتطورودراسةالفلسطینیة،العامةاالیراداتھیكلعلىالتعرفعلىالدراسةھذهھدفت
الىوالخارجیةالداخلیةالمحدداتاھمعلىتعرفعلىالدراسةھذهایضاھدفتكمااالیرادات،

الوصفيالمنھجاستخدامتمالفلسطینیة.الوطنیةللسلطةالعامةاالیراداتتطورعرقلةالىادت
الجھازعنالصادرةللبیاناتالرسمیةالمصادرعلىاالعتمادتموكماالدراسة،ھذهفيالتحلیلي
النتائجمنمجموعةمنالدراسةوتوصلتالفلسطینیة.النقدوسلطةالفلسطینيلإلحصاءالمركزي



طبیعیةبسبذلك2014عامدوالرملیون313یقدرماليتسربھناكاناھمھا،منوكان
أحدانأیضاتوصلتكمااالسرائیلي،واالحتاللالفلسطینیةالوطنیةالسلطةبینالعالقات
حدوثبسبالمعابرعلىالسیطرةعدمكانالفلسطینیةاالیراداتلضعفالرئیسیةاالسباب
دولاالقتصادیةالتبعیةمنالحدضرورةالىالدراسةاوصتولقدكبیر.بشكلجمركيتھرب

االحتالل االسرائیلي.

علىالشخصيالدخللضریبةاالقتصادياألثرقیاسبعنوان")2018وأحالم(محمددراسة
المرتبات واألجور في السودان".

بینالعالقةتوضیحاالقتصاد،علىالشخصيالدخلضریبةأثربیانعلىالتعرفالدراسةھدفت
سردواالستثمار،االستھالكياإلنفاقفيورغبتھالشخصومقدرةالشخصيالدخلضریبة

النتائجإلىالدراسةتوصلتالضریبیة.تعامالتھافيالدولةتكتنفھاالتيوالتشریعاتالسیاسات
دخولتأثروأیضاًاإلنتاج،زیادةنحووتدفعھماالفرادنشاطتحریكإلىتؤديالضرائبالتالیة:
التيوالخدماتالسلععلىالطلبتقلیلإلىتؤديعالیةضریبیةمعدالتفرضبسبباالفراد

بدورھا تؤدي إلى انخفاض أسعارھا.

العامةالموازنةرفدفيالضریبیةاإلیرادات"دوربعنوان)،2015المفلح,&(مسودةدراسة
)".2013–2006(بینماالفترةخالل-مقارنةتحلیلیةدراسة-العامةباإلیراداتاألردنیة

األردنیةالعامةالموازنةرفدفيالضریبیةاإلیراداتدورعلىالتعرفإلىالدراسةھذهھدف
بینماالواقعةالفترةخاللمقارنةتحلیلیةدراسةإجراءخاللمنالعامةاإلیراداتفي

المبیعاتوضریبةالدخلضریبةمنكلدورمقارنةعلىركزتحیث،2006-2013
أھدافولتحقیقاألردنیة،العامةالموازنةفيالعامةاإلیراداتحجمزیادةفياألخرىوالضرائب

والمبیعاتالدخلضریبةقانونتطبیققبلمااألولىمالیتینفترتینإلىالدراسةتقسیمتمالدراسة
بینماالواقعةللفترةالتطبیقبعدماوالثانیة2009-2006بینماالواقعةللفترةالمعدل
بشكلالضریبیةاإلیراداتساھمتالتالیة:النتائجأھمإلىالدراسةخلصتوقد.2010-2013
فيالعامة،الموازنةرفدفيالخارجیة،والمساعداتوالمنحالضریبیة،غیراإلیراداتمنأكبر

%.64یقاربماالعامةاإلیراداتمنالضریبیةاإلیراداتنسبةشكلتحیثالعامةاإلیرادات

معمقارنةالضریبیةباإلیراداتالعامةالموازنةرفدفياألكبرالدورالمبیعاتضریبةولعبت
الدخلوضریبةالمبیعاتضریبةمنكلساھمتحیثاألخرى،والضرائبالدخلضریبة

التوالي.علىالضریبیةاإلیراداتمن%)11%،25%،64(نسبتھمااألخرىوالضرائب

المحلیةالموازنةتمویلفيالمحلیةاإلیراداتدوربعنوان")2013(وأحمدسمیردراسة
للسلطة الفلسطینیة".



وتحلیلالمختلفة،ومراحلھاالفلسطینیةللسلطةالعامةالموازنةعلىالتعرفالدراسةھدفت
عام،بشكلالعامةموازناتھاتمویلفيالعامةإیراداتھادوروتبیانالعامةونفقاتھاإیراداتھا
تموقدخاص،بشكلالجاریةالنفقاتتغطیةفيالمحلیةاإلیراداتقدرةمدىعلىوالتعرف
تحلیلخاللمنووصفھالواقعبدراسةالمقارنالوصفياالسلوباستخدامعلىاالعتماد

إلىالدراسةتوصلتالرسمیة،الجھاتعنالصادرةالفعلیةالمالیةوالتقاریرالعامةالموازنات
إسرائیلالفلسطیني،الماليللوضعالحقیقيالمأزقھياالقتصادیةباریساتفاقیةالتالیة:النتائج
من%75أنالدراسةأظھرتوأخیراًالفلسطینیة.المحلیةاإلیراداتمن%64منأكثرفيتتحكم
النفقاتلتمویلفقط%25الجاریة،الموازنةبدعمخصصالخارجیةوالمساعداتالمنحمتوسط

التطویریة.

التعقیب على الدراسات السابقھ

عینھاختیاروطبیعھالدراسھمنھجتحدیدفيالباحثوناستفادالسابقھالدراساتعلىاالطالعبعد
ھذهانالسابقةالدراساتعنالدراسةھذهیمیزمابانعلماالقیاس.اداهواختیارالدراسھ

كبیرةمشاكلمنیعانيالذيالفلسطینياالقتصادتتناولانھاكماحدیثةمعطیاتتتناولالدراسات
الخارجیھالمساعداتعلىتركزولمالعامالدینعلىركزتالدراساتاغلبانكماھیكلیتھفي
منالفردنصیبالىباالضافھالعامھواالیراداتوالمساعداتالمنحعلىستركزالدراسةھذهاما

الناتج المحلي.

الطریقھ واالجراءات

والمصادراختیارھاوكیفیةوعینتھا،ومجتمعھا،الدراسةلمنھجیةعرضاًالفصلھذایتضمن
البیاناتلجمعالمستخدمةوالمصادراختیارھاوكیفیةوالمعلوماتالبیاناتلجمعالمستخدمة
وتوضیحاًوثباتھا،األداةصدقمنالتأكدوإجراءاتوتطویرھاإعدادھاوكیفیةوالمعلومات
النتاجواستخراجالبیاناتلمعالجةاستخدمتالتياإلحصائیةوالمعالجةالتطبیقإلجراءات
وتفسیرھا.

منھج الدارسھ:

واالجراءات الالزمة للدراسة:اعتمد الباحث على عدة مناھج بما یناسب فرضیات البحث

التاریخيالمنھجاذاالزمني،التسلسلعلىتعتمدالدراسةھذهطبیعةانالتاریخي:المنھج•
بالمستقبل.یساعدنا على فھم الحاضر على ضوء الماضي وذلك للتنبؤ



انناحیثالدراسةموضوعالمشكلةوصفعلىالمنھجھذایعتمدالوصفي:المنھج•
من الناتج المحلي.سنقوم المنح المساعدات واالیرادات العامھ ونصیب الفرد

لتوضیحاحصائیةودالالتقیاسينموذجاستخدامخاللمنوذلكالتحلیلي:المنھج•
العالقة بین المتغیرات .

مجتمع وعینھ الدراسھ

العامةواالیراداتوالمساعداتالمنححجممنبكلالخاصةالمالیةالمعلوماتاستخدامتملقد
سلطھمنوالمستمده).2018-1996(االعوامبینفلسطینفيالمحليالناتجمنالفردونصیب

النقد الفلسطینیھ و وزاره المالیھ في دولھ فلسطین.

أداه الدراسة

العامةواالیراداتوالمساعداتالمنححجممنبكلالخاصةالمالیةالمعلوماتاستخدامتملقد
استخدامتمأي)،2018-1996(االعوامبینفلسطینفيالمحليالناتجمنالفردونصیب
النقدسلطةمنمأخوذةالمالیةوالبیاناتالمعلوماتوكانتالمتغیرات.لتلكالزمنیةالسالسل

الفلسطینیة و وزاره المالیھ في دولھ فلسطین.

االسالیب االحصائیھ

)SPSS(االجتماعیةللعلوماالحصائیةالرزمةبرنامجعلىالبیاناتادخالتمالبیاناتلتحلیل

بالدراسة.المتعلقةللبیاناتلمالئمتھالبسیطالخطياالنحدارنموذجاستخدامتمثم25النسخة

التحلیل الوصفي لمتغیرات الدراسة

رقموالشكل)2(رقمالجدولالتابعة،والمتغیراتالمستقلةللمتغیراتالوصفيالتحلیلعملتم
–1996(السنواتخاللوالمساعداتالمنحمتوسطبلغحیثالتفاصیلیوضح)3و()2و()1(

العامفيقیمھواقل2008العامفيقیمھاعلىمسجالأمریكيدوالرملیون829.7087)2018
1998.

,Max(واألدنياألعلىالقیمة)Mean(الحسابیةالمتوسطات)2(الجدول Min،(االنحراف
Standard(المعیاري Deviation(

الوسطاكبر قیمةاقل قیمةالمتغیر
الحسابي

االنحراف المعیاري

236.301978.10829.7087442.79579المنح والمساعدات
1181.803254.602042.608االیرادات العامة

7
732.46650



نصیب الفرد من
الناتج المحلي

937.004371.902504.869
6

1251.95804

)2018-1996(االعوامبینماوالمساعداتالمنح)1(الشكل

دوالرملیون)2042.61(الدراسةلفترةفكان(المتوسط)العامةلالیراداتبالنسبةاما
رقمالشكلیوضحكما2002سنةقیمةواقل2017سنةایراداسنةاعلىوكانتتقریبا

)2.(

)2018-1996(االعوامبینمافلسطینفيالعامةاالیرادات)2(الشكل



فترةخاللالمتوسط)معدلھ(فكان)GDP/capita(االجماليالمحليالناتجمنالفردنصیباما
رقمالشكلویوضحامریكي،دوالر)2504.87(ھو)2(رقمالجدولفيموضحھوكماالدراسة

).2018-1996(االعوامبینماالدراسةفترةفي)GDP/capita(قیمة)3(

)2018-1996(االعوامبینمااالجماليالمحليالناتجمنالفردنصیب)3(الشكل

Personاالرتباطمعامل correlation matrix

المتغیراتبیناالرتباطمعامالت)3(الجدول

نصیب الفرد مناالیرادات العامةالمنح والمساعدات
الناتج المحلي
االجمالي

1المنح والمساعدات
0.3181االیرادات العامة
نصیب الفرد من
الناتج المحلي
االجمالي

0.002**0.0001

باالختباراالختبارھذاویسمىالدراسة،ھذهالمتغیراتبیناالرتباطاعاله)3(رقمالجدولیظھر
العالمةوتشیرالعوامل.بیناالرتباطقّوهالىیشیرالذياالرتباطمعاملمصفوفةأوالصفري
احصائیةداللةذاارتباطھناكانویظھراآلخر،المتغیرلزیادةتؤديمتغیرزیادةأنإلىالموجبة

ما بین الضرائب المباشرة والناتج المحلي االجمالي.

Normalityالطبیعيالتوزیعاختبار

NormalityالختبارShapiro-WilkوKolmogorov-Smirnovاختبارنتائج)4(الجدول

 Kolmogorov-SmirnovaShapiro-Wilk



StatisticdfSig.StatisticdfSig.
المنح

والمساعدات
.09523.200*.94623.239

26023.000.83723.002.االیرادات العامة
نصیب الفرد من
الناتج المحلي
االجمالي

.19223.028.87523.008

Shapiro-WilkوKolmogorov-Smirnovاختبارنتائجانالسابق)4(رقمالجدولمنیتبین

.Sigانحیثالطبیعيالتوزیعتتبعالالدراسةبیاناتان،Normalityالختبار ≤ ولكن،0.05
حسبوذلكالعینةحجموصغرالبیاناتطبیعةبسببالبسیطالخطياالنحداراختباراجراءیمكن

)Horrigan, 1983.(

اختبار الفرضیات

وصالحیتھاالمعیاریةوانحرافاتھاالدراسةلبیاناتالطبیعيالتوزیعمنالباحثتأكدانبعد
الفرضیاتاختباراجلمنالبسیطالخطياالنحداراختبارباجراءقاماالحصائيالتحلیلالجراء

وكانت النتائج كما یلي:

اختبار الفرضیة الرئیسیة

H01:داللةمستوىعنداحصائیةداللةذااثریوجدال)α ≤ علىوالمساعداتللمنح)0.05
).2018-1996(االعوامبینمافلسطینفيالعامةاالیرادات

االولىللفرضیةالبسیطالخطياالنحداراختبار)5(الجدول

F-Va
lue

T-Va
lue

Adjust
ed

𝑅2

𝑅2β
Coefficie

nts

P-Valu
e

المنح والمساعدات ←
االیرادات العامة

2.36
5

1.53
8

0.0580.1
01

)1605.91
6(

0.526

0.139

tقیمةانالسابق)5(رقمالجدولمنیتبین = =Pداللةمستوىعندمعنویةغیر1.538

0.139≥ داللةذاتعالقةیوجدالعلىتنصالتيالصفریةالفرضیةقبولیتموعلیھ0.05
α(داللةمستوىعنداحصائیة ≤ مافلسطینفيالعامةواالیراداتوالمساعداتالمنحبین)0.05

).2018-1996(االعوامبین

اختبار الفرضیة الثانیة



H02:داللةمستوىعنداحصائیةداللةذااثریوجدال)α ≤ علىوالمساعداتللمنح)0.05
).2018-1996(االعوامبینمافلسطینفياالجماليالمحليالناتجمنالفردنصیب

الثانیةللفرضیةالبسیطالخطياالنحداراختبار)6(الجدول

F-Val
ue

T-Va
lue

Adjust
ed

𝑅2

𝑅2β
Coefficie

nts

P-Val
ue

المنح والمساعدات←الناتج
المحلي االجمالي

12.0
26

3.4
68

0.3340.3
64

)1089.26
7(

1.706

0.002
**

tقیمةانالسابق)6(رقمالجدولمنیتبین = =Pداللةمستوىعندمعنویة12.026 0.002 ≤
عنداحصائیةداللةذااثریوجدالانھعلىتنصالتيالصفریةالفرضیةرفضیتموعلیھ0.01
α(داللةمستوى ≤ فياالجماليالمحليالناتجمنالفردنصیبعلىوالمساعداتللمنح)0.05
Adjustedقیمةانانایضاویتبین)،2018-1996(االعوامبینمافلسطین R^2 = 0.334

متوسطة،تفسیرنسبةوھيالتابعالمتغیربیاناتمن%33.4یفسرالمستقلالمتغیرانیعنيوھذا
التالیة:ومن الجدول السابق یمكننا صیاغة معادلة خط االنحدار

GDP/capital= 1089.267 +1.706 DevExp + Ɛ

عرض النتائج وتوصیاتھا

نتائج الدراسھ

التالیھ:في ضل نتائج الدراسھ توصل الباحث الى النتائج النظریھ

α(داللةمستوىعنداحصائیةداللةذاتعالقةیوجدال• ≤ المنحبین)0.05
.2018-1996االعوامبینمافلسطینفيالعامةواالیراداتوالمساعدات

α(داللةمستوىعنداحصائیةداللةذااثریوجدال• ≤ علىوالمساعداتللمنح)0.05
.2018-1996االعوامبینمافلسطینفياالجماليالمحليالناتجمنالفردنصیب

الدین العام على النفقاتوجود فروق ذات داللھ احصائیھ في االتجاھات طبقا لمتغیر•
2018-1996بینماالواقعةالفترةفيالعامةوالنفقاتالجاریةالنفقاتوالتطویریة

توصیات الدراسھ



في ضل نتائج الدراسھ یقترح الباحث التوصیات النظریھ التالیھ:

تحققولكيفلسطینفيالنموتحقیقفيمتوقع)ھو(كماتساعدالالخارجیةالمساعدات●
،التنمیةمشاریعإلىوموجھةمتسقةتكونأنیجب،النمواالقتصادياألجنبیةالمعونة
ینبغيوالبالتزاماتھاالوفاءفيومنھجیةاتساقاًأكثرالمانحةالبلدانتكونأنوینبغي
التصرفعلىالفلسطینیةالسلطةإلجبارسیاسیةكأداةالخارجیةالمساعداتاستخدام
منالخارجیةالمساعداتحجمفيالتقلباتفيبوضوحیتضحماوھو،معینةبطریقة

سنة إلى أخرى.
فيالنقصلتمویلالمتاحةمواردھاجمیعاستخدامعدمالفلسطینیةالسلطةعلىیجب●

الفلسطینیةالسلطةمیزانیةمنكبیرجزءتوجیھیجببحیثالجارياإلنفاقحسابات
ینبغي،وبالتاليواالبتكار.والتطویرالبحثتعزیزأجلمنالتنمیةمشاریعلتمویل
وریادةاإلنسانياإلبداعفیھایزدھرأنیمكنبیئةلتھیئةالخارجیةالمساعداتاستخدام
فيتسھمجدیدةأفكارطرحطریقعنوالعامالخاصالقطاعینتطویرأي،األعمال

عملیة اإلنتاج.
النفقاتلتمویلالخارجیةالمساعداتمعظمتستخدمأنالفلسطینیةللسلطةینبغيال●

فياالستثماریعتبرحیثاألجل.طویلةالتنمیةمشاریعوإنما،األجلقصیرةالحكومیة
ھذایولدأنأملعلى،لفلسطینوضرورًیااألجلطویلاستثماًراالصناعيالقطاع

عائدات مستقبلیة لالقتصاد الفلسطیني.

الشكر والتقدیر

فلسطین التقنیة - خضوري علىیتقدم الباحث د.عثمان صوافطھ بالشكر والتقدیر لجامعھ
دعم نشر ھذا البحث .

قائمة المصادروالمراجع
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)1994-2009.(AL-Quds University.
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في فلسطین، رام هللا، فلسطین.
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االداریةللعلومالغريمجلة)،2011-2001(منللمدةدراسةمصر:دولةفياالقتصادیة
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