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الملخص
هدفت الدراسة إلى التعرف على اثر المساعدات الخارجيه على الناتج المحلي االجمالي في
فلسطين خالل األعوام ( .)2018-1996ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المعلومات المالية
الخاصة بكل من المنح والمساعدات واإليرادات العامه ونصيب الفرد من الناتج المحلي في دوله
فلسطين .حيث تم استخدام السالسل الزمنية لتلك المتغيرات ،و تم إدخال البيانات على برنامج
الرزمة االحصائيه للعلوم االجتماعية ( ،)SPSSوتم استخدام نموذج االنحدار الخطي البسيط
لمالئمته للبيانات المتعلقة بالدراسة .وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات دالله احصائيه
في االتجاهات طبقا لمتغير الدين العام على النفقات التطويرية و النفقات الجارية والنفقات العامة
في الفترة الواقعة ما بين  .2018-1998كما انه ال يوجد اثر ذا داللة احصائية عند مستوى داللة
( )α ≤ 0.05للمنح والمساعدات على نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي في فلسطين ما بين
االعوام ( . )2018-1996وقدمت الدراسة العديد من التوصيات والمقترحات أهمها  :يجب على
السلطة الفلسطينية عدم استخدام جميع مواردها المتاحة لتمويل النقص في حسابات اإلنفاق
الجاري ،ويجب توجيه جزء كبير من ميزانية السلطة الفلسطينية لتمويل مشاريع التنمية من أجل
تعزيز البحث والتطوير واالبتكار .وبالتالي  ،ال ينبغي للسلطة الفلسطينية أن تستخدم معظم
المساعدات الخارجية لتمويل النفقات الحكومية قصيرة األجل  ،وإنما مشاريع التنمية طويلة
األجل.
الكلمات االفتتاحيه :المساعدات الخارجية ،الناتج المحلي االجمالي ،الدين العام ،النفقات.
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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

foreign aid to fund short-term government expenditures, but rather
long-term development projects.

Keywords: foreign aid, gross domestic product, public debt,
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مقدمه الدراسه وخلفيهتا النظريه:
تحقيق التنمية االقتصادية في دولة نامية وحديثة العهد مثل فلسطين يشكل تحديا صعبا ،خاصة
في ظل العوائق التي تواجهها من قبل االحتالل االسرائيلي والقيود االقتصادية المفروضة عليها
(علي ،)2011 ,وقلة مصادر االيرادات العامة لنفس السبب .فاالقتصاد الفلسطيني مرتبط ارتباطا
قويا مع االقتصاد االسرائيلي بعالقة تبعية وليس كشريك ،وهذه العالقة وحدها كفيلة بان تصعب
مهمة التنمية االقتصادية في فلسطين (المومن & هواري.)2018 ,
وبسبب الضغوط والقيود االسرائيلية على السلطة الوطنية الفلسطينية وتحكمها بالمعابر البرية
والبحرية والجوية ،واستخدامها للضريبة كأداة ضغط على السلطة الفلسطينية ،فان نواصي
االقتصاد مرهونة بالخطط السياسية االسرائيلية (قاسم.)1997 ,
وعدم سيطرة الدولة الفلسطينية على العديد من المناطق في الضفة الغربية وقطاع غزة يمنعها
من تطبيق سياسة ضريبية حقيقية ،ويجعل التهرب الضريبي كبير ،وعلى الرغم من ذلك فان
ايرادات الضريبة شكلت متوسط نسبته  %56.28من االيرادات العامة ما بين االعوام
(.)2018-1996
اما االيرادات الغير الضريبية فكان متوسط نسبة مساهمتها في ايرادات الموازنة العامة %8.98
ما بين االعوام ( ،)2018-1996اما االرجاعات الضريبية كان متوسط نسبتها من ايرادات
الموازنة العامة  ،%1.43واالرجاعات المتخصصة كان متوسط نسبتها بين االعوام
(( %1.75 )2018-2015النقد.)2019 ,
يقصد (بالمساعدات الدولية) في هذه الدراسة ،أي شكل من المساعدات المالية والعسكرية والفنية
التي تقدمها وكالة رسمية ،بما في ذلك وكاالت تابعة للدول والحكومات المحلية أو وكاالتها
التنفيذية ،والتي تعتبر ميسّرة بطبيعتها وتوفر المنح غير المستردة ،وال تصنف االشكال المختلفة
من الدعم الحكومي والمحفزات االمتيازات بأنها مساعدات خارجية بشكل مباشر ،بل هي تساعد

في تيسير أشكال أخرى من الفائدة أو التجارة أو نقل المعرفة المالية والفنية والعسكرية والتي تعتبر
ايضا جزء من هذه السياسات واالجندة الموسعة للمساعدات الدولية (واس.)2019 ,
أنواع المساعدات
تحفل أدبیات أنواع المساعدات الخارجیة بالعدید من األسس التي یمكن على أساسها تقسیم أنواع
المساعدات الخارجیة ،وقد تختلف تلك األسس أو یقل عددها أو یزید وفقا ً لرؤیة المصنفين ،ویمكن
بدایة االعتماد على ثالثة معاییر كاآلتي:
.1

المساعدات الخارجیة حسب طبیعتها ،وتقسم إلى (قاسم:)1997 ,

•

المنح

وهي التحویالت النقدیة والعینیة التي تمنحها دولة ألخرى العتبارات مختلفة ،وهي تحویالت غیر
مستردة.
•

القروض المیسرة

وهي التي تحكمها قواعد مختلفة عن قواعد السوق من حیث أسعار الفائدة التي تقل عن السعر
السائد في السوق ،أو من ناحیة فترات السماح والسداد ،والتي تكون أطول في العادة بحیث یظهر
فیها عنصر المنحة ،أما إذا تطابقت شروط المنحة مع شروط القرض العادي ،فال تعتبر بمثابة
معونة أو مساعدة خارجیة (رائدة.)2003 ,
•

المساعدات النقدیة

وهي المبالغ المالیة التي یتم تحویلها من دولة ألخرى ،وتضعها تحت تصرف الدولة الممنوحة،
وهي الصورة التقلیدیة للمساعدات الخارجیة ،وتكون عادة بعملة الدولة المانحة ،أو بعملة أخرى
في حاالت استثنائیة.
•

المساعدات العینیة

وتتمثل في السلع الغذائیة والزراعیة وأشباههما.
•

مساعدات القطاعات

وهي المعونات التي تقدم إلى دولة معینة بهدف تنمیتها ،دون تحدید لمشروعات معینة بذاتها.
•

مساعدات المشروعات المحددة

وهي المعونات المخصصة لمشروع معین ،وتفضل الدول المانحة هذا النوع بسبب سهولة الرقابة
علیه ،إال أنه غیر محبب لدى الدول الممنوحة بسبب القیود المفروضة علیه بسبب انعدام حریة
التصرف في مثل هذا النوع من المساعدات (رائدة.)2003 ,
•

المساعدات المباشرة وغیر المباشرة

یقصد بالمساعدات المباشرة الصورة التقلیدیة للمساعدات الخارجیة من منح وقروض میسرة
وغیرها ،أما المنح الغیر مباشرة فهي ال تقل أهمیة من الناحیة االقتصادیة عن المساعدات
الخارجیة المباشرة ،وتأخذ شكل التعریفات الجمركیة التفضیلیة(كميل & محمد ،)2014 ,أو
اإلعفاءات التي تقدمها بعض الدول المتقدمة لبعض صادرات الدول النامیة ،مما یسمح بتخفیض
التكالیف وتحقیق ربح أعلى مما لو لم یتم منح هذا االمتیاز .یشار إلى أن الصلة بین المساعدات
الخارجیة وائتمان التصدیر موافق علیها من قبل منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة منذ عام
 1987بع دمفاوضات طویلة بین أعضاء المنظمة بشروط منها إعطاء ائتمان التصدیر بنسبة ال
تقل عن  35%باعتباره منحة ،وتحسب باستخدام سعر الفائدة في البلد المص ّدر (رائدة.)2003 ,
.2

المساعدات الخارجیة حسب مصادرها ،وتقسم إلى (واس:)2019 ,

•

المساعدات وحیدة المصدر أو الثنائیة

وهي التي تستند إلى عالقات ثنائیة بین الدولة المانحة لها والدولة المستفیدة منها.
•

المعونات المتعددة المصادر أو الجماعیة

وهي المعونات المقدمة من الهیئات الدولیة ،أو الهیئات المتخصصة في التنمیة االقتصادیة
كصندوق النقد الدولي ومنظمة الدول المصدرة للنفط (األوبك)
.3

المساعدات الخارجیة حسب طریقة التصرف بها (سالم & آدم:)2007 ,

•

المساعدات المقیدة أو المربوطة

وتشترط فیها الدولة المانحة استيراد السلع والخدمات منها أو ربطها بقطاع معین داخل البلد
المتلقي للمساعدة الخارجیة.
•

المساعدات غیر المقیدة

وهي على نقیض النوع السابق تماماً ،ویترك التصرف فیها للدولة الممنوحة ،وقد أوصت لجنة
المساعدات التنمویة التابعة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمیة بضرورة عدم تقیید المعونات
المقدمة للدول األقل نمواً ،حیث یتوقع أن تكون المعونات الغیر مقیدة أكثر كفاءة من قرینتها المقیدة
بسبب األعباء اإلداریة واختالف مستوى التقدم التقني بین البلد المانح والمتلقي لتلك المساعدات

(نوي & سميحة ،)2019 ,یضاف إلى ذلك أن المساعدة الغیر مقیدة تكون أقل عرضة للضغوط
السیاسیة ،ولكن بعض الدراسات أشارت إلى أن المساعدة الخارجیة المقیدة تكون أكثر تأثيرا على
النمو من المساعدة الغیر مقیدة في ظروف معینة ،وهو ما یشیر إلى عدم فعالیة المساعدات
الخارجیة في حالة الحكم السیئ أو اإلدارة االقتصادیة السیئة في البلدان النامية (محيسن.)2010 ,
المساعدات الخارجية لفلسطين
بلغ اجمالي المساعدات الدولية للفلسطينيين ما بين االعوام ( 19 )2018-1996مليار و  83مليون
دوالر تقريبا اي ما نسبته  %33.12من االيرادات العامة لتلك الفترة ،ونالحظ من الجدول رقم
( )1قيمة المنح والمساعدات وااليرادات العامة ونصيب الفرد من الناتج المحلي ( النمو) بين
االعوام (( )2018-1996النقد.)2019 ,
اما المنح والمساعدات المقدمة للسلطة الفلسطينية فكان متوسط نسبة مساهمتها في ايرادات
الموازنة العامة بين االعوام ( %35.87 )2018-1996مقسمة الى منح لدعم الموازنة بمتوسط
نسبة  %12.35ومنح دعم المشاريع التطويرية بمتوسط نسبة ( %23.52النقد.)2019 ,
بالنظر الى النسب اعاله نجد ان المنح والمساعدات شكلت ما يقارب ثلث ايرادات الموازنة العامة
في فلسطين كمتوسط بين االعوام ( ،)2018-1996ونظرا لحجم هذه النسبة المرتفع كان ال بد من
دراسة اثارها ،ومن هنا جاءت هذه الورقة لدراسة اثار لمنح والمساعدات الخارجية على التنمية
االقتصادية في فلسطين .

الجدول ( )1حجم المنح والمساعدات وااليرادات العامة ونصيب الفرد من الناتج المحلي في فلسطين بين االعوام
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مشكلة الدراسه

تشكل المنح والمساعدات نسبة كبيرة من ايرادات الموازنة العامة ،ولما لها من اهمية كبرى كان ال
بد من دراسة اثرها على النمو االقتصادي في فلسطين وذلك بمقارنتها مع نسب النمو او نصيب
الفرد من الناتج المحلي االجمال لالعوام ما بين (.)2018-1996

هدف الدراسه
يهدف هذا البحث بشكل رئيسي الى دراسة اثر المساعدات الخارجية التي تتلقاها السلطة الوطنية
الفلسطينية من الدول والمؤسسات الدولية على النمو االقتصادي المقاس بنصيب الفرد من الناتج
المحلي االجمالي ،وايضا قياس اثر المنح والمساعدات الخارجية على االيرادات العامة في
فلسطين ما بين االعوام (.)2018-1996

أهميه البحث
تستمد الدراسة اهميتها من خالل مساهمتها في تشكيل معلومات حول خطورة الدين العام على
االنفاق الحكومي الفلسطيني ،وكذلك تشكيل معلومات حول النفقات التطويرية و النفقات الجارية
والنفقات العامة في الفترة الواقعة ما بين  ،2018-1998باالضافه الى اعطاء معلومات عن نسبه
المنح والمساعدات و نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي في فلسطين ما بين االعوام
 .2018-1996كما انها تساهم في تقديم التوصيات والمقترحات ألصحاب القرار لتحسين الموازنة
العامة الفلسطينية والحد من االعتماد على الدين العام .اما من الناحية العلمية تكتسب هذه الدراسة
اهميتها من خالل استخدامها كمرجع للدراسات المستقبلية.

فرضيات البحث
سيقوم الباحث باختبار الفرضيات التالية:
 :H01ال يوجد اثر ذا داللة احصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05للمنح والمساعدات على
االيرادات العامة في فلسطين ما بين االعوام (.)2018-1996
 :H02ال يوجد اثر ذا داللة احصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05للمنح والمساعدات على
نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي في فلسطين ما بين االعوام (.)2018-1996

حدود الدراسة:
لقد تمثلت حدود الدراسة في التالي:

•

حدود موضوعية :اثر المساعدات الخارجية على الناتج المحلي االجمالي

•

حدود زمانية :تم اخذ الفترة من العام 2018-1996

•

حدود مكانية :دولة فلسطين

الدراسات السابقه:
دراسة (بثينة & ريمة )2018 ،بعنوان "أثر ضريبة الدخل على حجم االستثمار في
المؤسسة"
تهدف هذه الدراسة إلى البحث في مدى تأثير ضريبة الدخل على حجم اإلستثمار في المؤسسة،
وبغية تحقيق الهدف المنشود تم إعداد دراسة قياسية وصفية احصائية وتحليلية لمؤسسات الدراسة
خالل الفترة الممتدة من سنة  2012إلى غاية  2016وذلك باإلعتماد على برمجية إيفيو 10
للوصول إلى نتائج سليمة ودقيقة كقاعدة تبنى عليها نتائج الدراسة وفي هذا السياق وبعدالمفاضلة
بين األساليب القياسية واإلحصائية المعتمدة في الدراسة ،تم ترجيح نموذج اآلثار الثابتة كأفضل
نموذج يخدم الدراسة ،ألنه األكثر مالئمة للبيانات المدروسة .وخلصت هذه الدراسة إلى وجود
عالقة طردية بين الضريبة على الدخل وحجم اإلستثمار ،حيث أن زيادة حجم اإلستثمارات تؤدي
إلى زيادة قيمة الضريبة على الدخل والعكس.
دراسة (الحاروني ،)2018 ،بعنوان "العالقة السببية بين معدل تدفق االستثمار االجنبي المباشر
ونمو الناتج المحلي االجمالي ومعدل البطالة في مصر".
هدفت الدراسة الى تحليل العالقة السببية بين كل من معدل تدفق االستثمار االجنبي المباشر ومعدل
نمو الناتج المحلي االجمالي في مصر خالل الفترة  2016-1990ومن ثم تحديد تأثير كل منهما
على معدل البطالة في مصر ،وقد توصلت الدراسة الى العديد من النتائج كان اهمها انه ال
يوجدتأثير لنمو الناتج المحلي االجمالي على خفض معدالت البطالة في جمهورية مصر العربية،
واوصى الباحث بضرورة العمل على محاربة الفساد بكافة أشكاله ممايساعد على جذب تدفقات
رؤوس االموال وتوفير المناخ المالئم لزيادة االنتاج.
دراسة (مدللة )2018 ،بعنوان "محددات اإليرادات العامة الفلسطينية وتحليها"
هدفت هذه الدراسة على التعرف على هيكل االيرادات العامة الفلسطينية ،ودراسة التطور هذه
االيرادات ،كما هدفت ايضا هذه الدراسة على تعرف على اهم المحددات الداخلية والخارجية الى
ادت الى عرقلة تطور االيرادات العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية .تم استخدام المنهج الوصفي
التحليلي في هذه الدراسة ،وكما تم االعتماد على المصادر الرسمية للبيانات الصادرة عن الجهاز
المركزي لإلحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية .وتوصلت الدراسة من مجموعة من النتائج

وكان من اهمها ،ان هناك تسرب مالي يقدر  313مليون دوالر عام  2014ذلك بسب طبيعية
العالقات بين السلطة الوطنية الفلسطينية واالحتالل االسرائيلي ،كما توصلت أيضا ان أحد
االسباب الرئيسية لضعف االيرادات الفلسطينية كان عدم السيطرة على المعابر بسب حدوث
تهرب جمركي بشكل كبير .ولقد اوصت الدراسة الى ضرورة الحد من التبعية االقتصادية دول
االحتالل االسرائيلي.
دراسة محمد وأحالم( )2018بعنوان" قياس األثر االقتصادي لضريبة الدخل الشخصي على
المرتبات واألجور في السودان".
هدفت الدراسة التعرف على بيان أثر ضريبة الدخل الشخصي على االقتصاد ،توضيح العالقة بين
ضريبة الدخل الشخصي ومقدرة الشخص ورغبته في اإلنفاق االستهالكي واالستثمار ،سرد
السياسات والتشريعات التي تكتنفها الدولة في تعامالتها الضريبية .توصلت الدراسة إلى النتائج
التالية :الضرائب تؤدي إلى تحريك نشاط االفراد وتدفعهم نحو زيادة اإلنتاج ،وأيضا ً تأثر دخول
االفراد بسبب فرض معدالت ضريبية عالية تؤدي إلى تقليل الطلب على السلع والخدمات التي
بدورها تؤدي إلى انخفاض أسعارها.
دراسة (مسودة & المفلح ،)2015 ,بعنوان "دور اإليرادات الضريبية في رفد الموازنة العامة
األردنية باإليرادات العامة  -دراسة تحليلية مقارنة  -خالل الفترة ما بين (.")2013 – 2006
هدف هذه الدراسة إلى التعرف على دور اإليرادات الضريبية في رفد الموازنة العامة األردنية
في اإليرادات العامة من خالل إجراء دراسة تحليلية مقارنة خالل الفترة الواقعة ما بين
 ،2013-2006حيث ركزت على مقارنة دور كل من ضريبة الدخل وضريبة المبيعات
والضرائب األخرى في زيادة حجم اإليرادات العامة في الموازنة العامة األردنية ،ولتحقيق أهداف
الدراسة تم تقسيم الدراسة إلى فترتين ماليتين األولى ما قبل تطبيق قانون ضريبة الدخل والمبيعات
المعدل للفترة الواقعة ما بين  2009-2006والثانية ما بعد التطبيق للفترة الواقعة ما بين
 .2013-2010وقد خلصت الدراسة إلى أهم النتائج التالية :ساهمت اإليرادات الضريبية بشكل
أكبر من اإليرادات غير الضريبية ،والمنح والمساعدات الخارجية ،في رفد الموازنة العامة ،في
اإليرادات العامة حيث شكلت نسبة اإليرادات الضريبية من اإليرادات العامة ما يقارب .%64
ولعبت ضريبة المبيعات الدور األكبر في رفد الموازنة العامة باإليرادات الضريبية مقارنة مع
ضريبة الدخل والضرائب األخرى ،حيث ساهمت كل من ضريبة المبيعات وضريبة الدخل
والضرائب األخرى ما نسبته ( )%11 ،%25 ،%64من اإليرادات الضريبية على التوالي.
دراسة سمير وأحمد ( )2013بعنوان" دور اإليرادات المحلية في تمويل الموازنة المحلية
للسلطة الفلسطينية".

هدفت الدراسة التعرف على الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية ومراحلها المختلفة ،وتحليل
إيراداتها ونفقاتها العامة وتبيان دور إيراداتها العامة في تمويل موازناتها العامة بشكل عام،
والتعرف على مدى قدرة اإليرادات المحلية في تغطية النفقات الجارية بشكل خاص ،وقد تم
االعتماد على استخدام االسلوب الوصفي المقارن بدراسة الواقع ووصفه من خالل تحليل
الموازنات العامة والتقارير المالية الفعلية الصادرة عن الجهات الرسمية ،توصلت الدراسة إلى
النتائج التالية :اتفاقية باريس االقتصادية هي المأزق الحقيقي للوضع المالي الفلسطيني ،إسرائيل
تتحكم في أكثر من  %64من اإليرادات المحلية الفلسطينية .وأخيراً أظهرت الدراسة أن  %75من
متوسط المنح والمساعدات الخارجية خصص بدعم الموازنة الجارية %25،فقط لتمويل النفقات
التطويرية.
التعقيب على الدراسات السابقه
بعد االطالع على الدراسات السابقه استفاد الباحثون في تحديد منهج الدراسه وطبيعه اختيار عينه
الدراسه واختيار اداه القياس .علما بان ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة ان هذه
الدراسات تتناول معطيات حديثة كما انها تتناول االقتصاد الفلسطيني الذي يعاني من مشاكل كبيرة
في هيكليته كما ان اغلب الدراسات ركزت على الدين العام ولم تركز على المساعدات الخارجيه
اما هذه الدراسة ستركز على المنح والمساعدات وااليرادات العامه باالضافه الى نصيب الفرد من
الناتج المحلي.
الطريقه واالجراءات
يتضمن هذا الفصل عرضا ً لمنهجية الدراسة ومجتمعها ،وعينتها ،وكيفية اختيارها والمصادر
المستخدمة لجمع البيانات والمعلومات وكيفية اختيارها والمصادر المستخدمة لجمع البيانات
والمعلومات وكيفية إعدادها وتطويرها وإجراءات التأكد من صدق األداة وثباتها ،وتوضيحا ً
إلجراءات التطبيق والمعالجة اإلحصائية التي استخدمت لمعالجة البيانات واستخراج النتاج
وتفسيرها.

منهج الدارسه:
اعتمد الباحث على عدة مناهج بما يناسب فرضيات البحث واالجراءات الالزمة للدراسة:
•
المنهج التاريخي :ان طبيعة هذه الدراسة تعتمد على التسلسل الزمني ،اذا المنهج التاريخي
يساعدنا على فهم الحاضر على ضوء الماضي وذلك للتنبؤ بالمستقبل.

•
المنهج الوصفي :يعتمد هذا المنهج على وصف المشكلة موضوع الدراسة حيث اننا
سنقوم المنح المساعدات وااليرادات العامه ونصيب الفرد من الناتج المحلي.
•
المنهج التحليلي :وذلك من خالل استخدام نموذج قياسي ودالالت احصائية لتوضيح
العالقة بين المتغيرات .
مجتمع وعينه الدراسه
لقد تم استخدام المعلومات المالية الخاصة بكل من حجم المنح والمساعدات وااليرادات العامة
ونصيب الفرد من الناتج المحلي في فلسطين بين االعوام ( .)2018-1996والمستمده من سلطه
النقد الفلسطينيه و وزاره الماليه في دوله فلسطين.
أداه الدراسة
لقد تم استخدام المعلومات المالية الخاصة بكل من حجم المنح والمساعدات وااليرادات العامة
ونصيب الفرد من الناتج المحلي في فلسطين بين االعوام ( ،)2018-1996أي تم استخدام
السالسل الزمنية لتلك المتغيرات .وكانت المعلومات والبيانات المالية مأخوذة من سلطة النقد
الفلسطينية و وزاره الماليه في دوله فلسطين.

االساليب االحصائيه
لتحليل البيانات تم ادخال البيانات على برنامج الرزمة االحصائية للعلوم االجتماعية ()SPSS
النسخة  25ثم تم استخدام نموذج االنحدار الخطي البسيط لمالئمته للبيانات المتعلقة بالدراسة.

التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة
تم عمل التحليل الوصفي للمتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة ،الجدول رقم ( )2والشكل رقم
( )1و( )2و( )3يوضح التفاصيل حيث بلغ متوسط المنح والمساعدات خالل السنوات (– 1996
 829.7087 )2018مليون دوالر أمريكي مسجال اعلى قيمه في العام  2008واقل قيمه في العام
.1998
الجدول ( )2المتوسطات الحسابية ( )Meanالقيمة األعلى واألدني ( ،)Max, Minاالنحراف
المعياري ()Standard Deviation
المتغير

اقل قيمة

اكبر قيمة

المنح والمساعدات
االيرادات العامة

236.30
1181.80

1978.10
3254.60

الوسط
الحسابي
829.7087
2042.608
7

االنحراف المعياري
442.79579
732.46650

نصيب الفرد من
الناتج المحلي

937.00

4371.90

2504.869
6

1251.95804

الشكل ( )1المنح والمساعدات ما بين االعوام ()2018-1996
اما بالنسبة لاليرادات العامة فكان(المتوسط) لفترة الدراسة ( )2042.61مليون دوالر
تقريبا وكانت اعلى سنة ايرادا سنة  2017واقل قيمة سنة  2002كما يوضح الشكل رقم
(.)2

الشكل ( )2االيرادات العامة في فلسطين ما بين االعوام ()2018-1996

اما نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي ( )GDP/capitaفكان معدله( المتوسط) خالل فترة
الدراسة كما هو موضح في الجدول رقم ( )2هو ( )2504.87دوالر امريكي ،ويوضح الشكل رقم
( )3قيمة (  ) GDP/capitaفي فترة الدراسة ما بين االعوام (.)2018-1996

الشكل ( )3نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي ما بين االعوام ()2018-1996
معامل االرتباط Person correlation matrix
الجدول ( )3معامالت االرتباط بين المتغيرات
المنح والمساعدات

االيرادات العامة

نصيب الفرد من
الناتج المحلي
االجمالي

المنح والمساعدات
1
االيرادات العامة
1
0.000
نصيب الفرد من
الناتج المحلي
االجمالي
يظهر الجدول رقم ( )3اعاله االرتباط بين المتغيرات هذه الدراسة ،ويسمى هذا االختبار باالختبار
الصفري أو مصفوفة معامل االرتباط الذي يشير الى قوّ ه االرتباط بين العوامل .وتشير العالمة
الموجبة إلى أن زيادة متغير تؤدي لزيادة المتغير اآلخر ،ويظهر ان هناك ارتباط ذا داللة احصائية
ما بين الضرائب المباشرة والناتج المحلي االجمالي.
1
0.318
**0.002

اختبار التوزيع الطبيعي Normality
الجدول ( )4نتائج اختبار  Kolmogorov-Smirnovو  Shapiro-Wilkالختبار Normality
Kolmogorov-Smirnova

Shapiro-Wilk

df Statistic
23
.095

Statistic
23
.946

.Sig
*.200

df

.Sig
.239

المنح
والمساعدات
.002
23
.837
.000 23
االيرادات العامة .260
.008
23
.875
.028 23
نصيب الفرد من .192
الناتج المحلي
االجمالي
يتبين من الجدول رقم ( )4السابق ان نتائج اختبار  Kolmogorov-Smirnovو Shapiro-Wilk
الختبار  ،Normalityان بيانات الدراسة ال تتبع التوزيع الطبيعي حيث ان  ،Sig. ≤ 0.05ولكن
يمكن اجراء اختبار االنحدار الخطي البسيط بسبب طبيعة البيانات وصغر حجم العينة وذلك حسب
(.)Horrigan, 1983
اختبار الفرضيات
بعد ان تأكد الباحث من التوزيع الطبيعي لبيانات الدراسة وانحرافاتها المعيارية وصالحيتها
الجراء التحليل االحصائي قام باجراء اختبار االنحدار الخطي البسيط من اجل اختبار الفرضيات
وكانت النتائج كما يلي:
اختبار الفرضية الرئيسية
 :H01ال يوجد اثر ذا داللة احصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05للمنح والمساعدات على
االيرادات العامة في فلسطين ما بين االعوام (.)2018-1996
الجدول ( )5اختبار االنحدار الخطي البسيط للفرضية االولى
Adjust T-Va F-Va
ed
lue lue
2

𝑅
0.058

2

𝑅

P-Valu
β
e
Coefficie
nts

1605.91( 0.1
1.53 2.36
المنح والمساعدات ←
)6
01
8
5
االيرادات العامة
0.526
يتبين من الجدول رقم ( )5السابق ان قيمة  t = 1.538غير معنوية عند مستوى داللة =P
 0.139≥ 0.05وعليه يتم قبول الفرضية الصفرية التي تنص على ال يوجد عالقة ذات داللة
احصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05بين المنح والمساعدات وااليرادات العامة في فلسطين ما
بين االعوام (.)2018-1996
اختبار الفرضية الثانية

0.139

 :H02ال يوجد اثر ذا داللة احصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05للمنح والمساعدات على
نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي في فلسطين ما بين االعوام (.)2018-1996
الجدول ( )6اختبار االنحدار الخطي البسيط للفرضية الثانية
Adjust T-Va F-Val
ed
lue
ue
2

𝑅
0.334

2

𝑅

β
Coefficie
nts

P-Val
ue

0.002 1089.26( 0.3
3.4 12.0
المنح والمساعدات←الناتج
**
)7
64
68
26
المحلي االجمالي
1.706
يتبين من الجدول رقم ( )6السابق ان قيمة  t = 12.026معنوية عند مستوى داللة ≤ P= 0.002
 0.01وعليه يتم رفض الفرضية الصفرية التي تنص على انه ال يوجد اثر ذا داللة احصائية عند
مستوى داللة ( )α ≤ 0.05للمنح والمساعدات على نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي في
فلسطين ما بين االعوام ( ،)2018-1996ويتبين ايضا ان ان قيمة Adjusted R^2 = 0.334
وهذا يعني ان المتغير المستقل يفسر  %33.4من بيانات المتغير التابع وهي نسبة تفسير متوسطة،
ومن الجدول السابق يمكننا صياغة معادلة خط االنحدار التالية:
GDP/capital= 1089.267 +1.706 DevExp + Ɛ

عرض النتائج وتوصياتها
نتائج الدراسه
في ضل نتائج الدراسه توصل الباحث الى النتائج النظريه التاليه:
•
ال يوجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05بين المنح
والمساعدات وااليرادات العامة في فلسطين ما بين االعوام .2018-1996
•
ال يوجد اثر ذا داللة احصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05للمنح والمساعدات على
نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي في فلسطين ما بين االعوام .2018-1996
•
وجود فروق ذات دالله احصائيه في االتجاهات طبقا لمتغير الدين العام على النفقات
التطويرية و النفقات الجارية والنفقات العامة في الفترة الواقعة ما بين 2018-1996

توصيات الدراسه

في ضل نتائج الدراسه يقترح الباحث التوصيات النظريه التاليه:
● المساعدات الخارجية ال تساعد (كما هو متوقع) في تحقيق النمو في فلسطين ولكي تحقق
المعونة األجنبية النمواالقتصادي  ،يجب أن تكون متسقة وموجهة إلى مشاريع التنمية ،
وينبغي أن تكون البلدان المانحة أكثر اتساقا ً ومنهجية في الوفاء بالتزاماتها وال ينبغي
استخدام المساعدات الخارجية كأداة سياسية إلجبار السلطة الفلسطينية على التصرف
بطريقة معينة  ،وهو ما يتضح بوضوح في التقلبات في حجم المساعدات الخارجية من
سنة إلى أخرى.
● يجب على السلطة الفلسطينية عدم استخدام جميع مواردها المتاحة لتمويل النقص في
حسابات اإلنفاق الجاري بحيث يجب توجيه جزء كبير من ميزانية السلطة الفلسطينية
لتمويل مشاريع التنمية من أجل تعزيز البحث والتطوير واالبتكار .وبالتالي  ،ينبغي
استخدام المساعدات الخارجية لتهيئة بيئة يمكن أن يزدهر فيها اإلبداع اإلنساني وريادة
األعمال  ،أي تطوير القطاعين الخاص والعام عن طريق طرح أفكار جديدة تسهم في
عملية اإلنتاج.
● ال ينبغي للسلطة الفلسطينية أن تستخدم معظم المساعدات الخارجية لتمويل النفقات
الحكومية قصيرة األجل  ،وإنما مشاريع التنمية طويلة األجل .حيث يعتبر االستثمار في
القطاع الصناعي استثمارً ا طويل األجل وضروريًا لفلسطين  ،على أمل أن يولد هذا
عائدات مستقبلية لالقتصاد الفلسطيني.
الشكر والتقدير
يتقدم الباحث د.عثمان صوافطه بالشكر والتقدير لجامعه فلسطين التقنية  -خضوري على
دعم نشر هذا البحث .
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