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التقارير الرئيسية
يف  14حزيران ،وبعد تأخير دام
عامني ،وافقت املفوضية األوروبية
على تخصيص دعم جديد
لفلسطني قدره  224.8مليون يورو
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جتاري بلجيكي يف رام اهلل
يف  28حزيران ،أعلنت شركة

جددة ،مبا يف ذلك بعض املوارد لدعم املوازنة العامة ،حاسمة للسلطة الوطنية الفلسطينية،
تعد هذه االلتزامات امل ُ ّ
حيث بلغت فاتورة أجور القطاع العام  2,525.6مليون دوالر يف عام  ،2021باإلضافة إلى  229مليون دوالر مت
صرفها كتحويالت اجتماعية 1 .بلغ إجمالي عجز امليزانية قبل التمويل  1,257.8مليون دوالر يف عام .2021
يف حني أن السلطة الوطنية الفلسطينية التي تعاني من أزمات مالية متكررة حتتاج بشدة إلى أموال املانحني،
فإن الوضع املالي لن يتحسن بشكل ملحوظ يف حال استمرت احلكومة اإلسرائيلية يف إجراء خصومات أحادية
اجلانب من إيرادات املقاصة الفلسطينية ويف حال عدم اإلفراج عن األموال املحتجزة .يف األشهر األربعة األولى
من عام  ،2022خصمت احلكومة اإلسرائيلية  235.6مليون دوالر ( 812مليون شيكل) من اإليرادات الضريبية
التي جتمعها نيابة عن السلطة الوطنية الفلسطينية ،والتي تبررها احلكومة اإلسرائيلية مبجموعة من اإلجراءات
2
القانونية والسياسية القاسية على العالقات املالية مع السلطة الوطنية الفلسطينية.

مساعدات أمريكية جديدة
يف  14متوز ،خالل زيارته للقدس الشرقية ،سلط بايدن الضوء على عدد من املبادرات واملساهمات اجلديدة (بلغ
3
مجموعها  341مليون دوالر) تعهدت بها الواليات املتحدة ملساعدة الشعب الفلسطيني؛
1.حزمة دعم متعددة السنوات بقيمة  100مليون دوالر لشبكة مستشفى القدس الشرقية :لتحسني وصول
الفلسطينيني إلى الرعاية الصحية ،أعلن بايدن أن الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ( )USAIDستقدم حزمة
دعم متعددة السنوات بقيمة  100مليون دوالر لتخفيف الديون وتقدمي املساعدة الفنية لشبكة مستشفيات
القدس الشرقية ،رهنا ً مبوافقة الكوجنرس 4.ستساعد األموال شبكة مستشفيات القدس الشرقية يف
حتديث وتطوير عملياتها التشغيلية ومواصلة تقدمي خدمات الرعاية الصحية املتقدمة للفلسطينيني ،مبا يف
ذلك اخلدمات الطبية عالية التخصص ،مثل جراحة القلب لألطفال ،والقسطرة القلبية ،وطب الكلى ،وطب
العيون ،وجراحة األعصاب ،وعالج السرطان .تشكل مستشفيات القدس الشرقية عنصرا حاسما يف نظام
اإلحالة يف قطاع الرعاية الصحية الفلسطيني ،وال سيما بالنسبة لفلسطينيي قطاع غزة.

خطط لتوسيع مركز البحث
والتطوير يف مدينة روابي
بلغ مؤشر القدس  666.7نقطة يف
حزيران  ،2022بزيادة  %3.4عن
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شهد الشهران املاضيان حتسنا ملحوظا يف تدفق املساعدات اإلمنائية إلى فلسطني ،مع استئناف الدعم األوروبي
املجمد لفلسطني ،وتوقيع العديد من االتفاقيات التنموية مع عدد من الدول األوروبية ،وإعالن الرئيس األمريكي
جوزيف بايدن عن مساعدات جديدة لدعم الفلسطينيني.
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شهد شهر حزيران أيضا ً توقيع

تجديد دعم الجهات المانحة

 2012.مليون دوالر للميزانية العادية لألونروا :أعلن بايدن أيضا عن مبلغ إضايف قدره  201مليون دوالر
للميزانية العادية لوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني (األونروا) لعام  ،2022لتمكينها
من مواصلة تقدمي اخلدمات احليوية لالجئني الفلسطينيني يف الضفة الغربية وغزة واألردن ولبنان وسوريا.
تشمل املساهمات األمريكية املجددة ،بعد انقطاع مؤلم يف عهد اإلدارة السابقة 15 ،مليون دوالر كمساعدات
إنسانية إضافية ملعاجلة أزمة األمن الغذائي العاملية املتصاعدة يف فلسطني .مت االلتزام مببلغ إضايف
قدره  7.2مليون دوالر لدعم التعاون والتبادل املهني بني الفلسطينيني واإلسرائيليني يف مجاالت الصحة
والتكنولوجيا والقيادة ،يف إطار الشراكة من أجل السالم يف الشرق األوسط ( )MEPPAاملثيرة للجدل والتي
5
تشمل  50مليون دوالر سنويا ملدة خمس سنوات.

الشهر السابق

مجموع التسهيالت االئتمانية (الربع الثاني  10,635.18 :)2022مليون دوالر
مجموع الودائع (الربع الثاني  16,6242.19 :)2022مليون دوالر املصدر :سلطة النقد الفلسطينية

3.حملة تسويق السياحة املحلية ملدة ثالثة أشهر بقيمة  40مليون دوالر :يف  28حزيران ،وقّعت جمعية الفنادق
العربية اتفاقا مع مشروع مساعدة الشركات الصغيرة واملتوسطة من أجل التعايف واالنتعاش (،)SMART

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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املمول من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ( ،)USAIDإلطالق حملة
تسويق السياحة املحلية ملدة ثالثة أشهر ،والترويج للزيارات وخيارات
اإلقامة املؤقتة يف الضفة الغربية 6 .تأتي االتفاقية ضمن «برنامج التعايف
السريع للسياحة» التابع لـ  ،SMARTوالذي مت إطالقه يف تشرين ثاني
 2021لدعم قطاع السياحة من خالل حتديد واالستفادة من الطلب احلالي
والكامن من قبل املواطنني العرب يف إسرائيل ،ودعم الفنادق ومنتجي
احلرف اليدوية للتعايف من تبعات جائحة كورونا 7 .مشروع SMART
هو مشروع بقيمة  40مليون دوالر ميتد بني عامي  2021و 2025لدعم
الشركات الفلسطينية يف تعويض اخلسائر الناجمة عن جائحة كورونا
8
ووضع الشركات على طريق النمو االقتصادي املستدام.

استئناف دعم االحتاد األوروبي
يف  14حزيران ،وبعد تأخير دام عامني ،وافقت املفوضية األوروبية على
تخصيص دعم جديد لفلسطني قدره  224.8مليون يورو 9 .يشمل هذا التمويل
الدعم مليزانية السلطة الوطنية الفلسطينية املتأخر من عام  ،2021باإلضافة
إلى  92مليون يورو مت توزيعها لدعم األونروا يف تشرين أول  2021و 25مليون
10
يورو كمساعدات إنسانية أعلن عنها يف أيار .2022
• 145.35مليون يورو كدعم للميزانية ملساعدة السلطة الوطنية الفلسطينية
على دفع رواتب ومعاشات موظفي اخلدمة املدنية ( ،)%42.9والتعويضات
االجتماعية لألسر الفقيرة واألكثر هشاشة ( ،)%34.4والتحويالت
إلى مستشفيات القدس الشرقية ( ،)%8.9وشراء لقاحات كوفيد19-
11
(.)%13.8
• 36مليون يورو لالستجابة للتدهور املستمر يف الظروف االجتماعية
والسياسية واالقتصادية يف القدس الشرقية.
• 3مليون يورو لتعزيز السياسات والقوانني املراعية ملنظور النوع االجتماعي
(اجلنساني).
• 30.5مليون يورو لتنمية القطاع اخلاص.
• 10مليون يورو ملشروعني رئيسيني للبنية التحتية يف غزة :خط أنابيب
الغاز لغزة (مشروع لتزويد غزة بالغاز الطبيعي من إسرائيل) ومحطة
حتلية املياه املركزية يف غزة.

التعاون مع الدول األوروبية
شهد شهر حزيران أيضا ً توقيع عدة اتفاقيات إمنائية مع أملانيا وإيطاليا ،وافتتاح
مكتب متثيل جتاري بلجيكي يف رام اهلل .ففي  9حزيران ،وقعت احلكومة
األملانية اتفاقا بقيمة  10ماليني يورو مع السلطة الوطنية الفلسطينية لدعم
قطاع الصحة 12 .يهدف املشروع ،الذي ينفذه برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،
إلى تعزيز جهود توفير لقاحات كوفيد 19-يف فلسطني وقدرة النظام الصحي
على احلفاظ على خدمات الرعاية الصحية األساسية وحتسينها ،خاصة يف
همشة .تشمل األنشطة توظيف املزيد من العاملني يف املجال الصحي،
املناطق امل ُ َّ
ودعم العيادات الصحية املتنقلة لتقدمي خدمات الرعاية الصحية للمجتمعات
همشة ،وشراء وتوصيل املعدات واللوازم الطبية احليوية إلى املرافق الصحية.
امل ُ َّ
باإلضافة إلى ذلك ،يسعى املشروع الستكشاف مناذج االستدامة وتطوير
املنتجات املعرفية التي ميكن أن تساعد يف توجيه السياسات املستقبلية وتعزيز
قطاع الصحة.
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يف  14حزيران ،اجتمع رئيس الوزراء الفلسطيني ،محمد أشت ّية ،مع رئيس
الوزراء اإليطالي ،ماريو دراجي ،13ووقّع الطرفان ست اتفاقيات تبلغ قيمتها
 17مليون يورو بشأن مسائل تتعلق بالصحة والسياحة والعمالة واإلحصاءات
وتنمية القطاع اخلاص.
1.تعزيز اخلدمات املتخصصة لإلدارة السريرية ألمراض الدم النادرة يف
فلسطني ،بقيمة  2مليون يورو.
2.تعزيز اخلدمات اجلراحية التخصصية وطب األطفال يف مستشفى
حلحول ،بقيمة  3.8مليون يورو على مدار  3سنوات.
3.مشروع حفظ وإدارة تل السلطان (أريحا القدمية) ،بقيمة  2.4مليون يورو
على مدار  3أعوام.
4.دعم إجراء التعداد الزراعي ( 400ألف يورو).
5.قرض بقيمة  5ماليني يورو لصالح البنك الفلسطيني العام (بنك
االستقالل ،قيد اإلنشاء) بفائدة صفرية .مدة القرض هي عشر سنوات
تشمل فترة سماح مدتها ثماني سنوات ال يتعني على البنك خاللها سداد
أي دفعات لقاء القرض.
6.دعم صندوق التشغيل الفلسطيني مببلغ  3ماليني يورو على مدار ثالث
سنوات لتعزيز مهارات الشباب العاطلني عن العمل من خالل التعليم
والتدريب املهني املستمر ( )CVETباستخدام منهجية التعلم القائم على
العمل وتقدمي منح إلنشاء أعمال جتارية جديدة.
يف  21حزيران ،اجتمع وزير االقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي مع
وزير الدولة البلجيكي للتجارة اخلارجية ملناقشة مجاالت التعاون االقتصادي
وآليات زيادة حجم التجارة بني البلدين14 .يف أعقاب االجتماع ،افتتحت الوكالة
البلجيكية للتنمية ( ،)Enabelيف  23حزيران ،مكتبا متثيالً جديدا (hub.
 )brusselsيف رام اهلل وهو مكتب متثيل جتاري لتوطيد عالقات التعاون وإقامة
شراكات بني رجال األعمال يف كال البلدين ،والستكشاف فرص االستثمار يف
مختلف القطاعات االقتصادية15 .ويهدف املكتب إلى حتسني وتكثيف العالقات
التجارية املباشرة بني بلجيكا وفلسطني ،وتعزيز إمكانيات التعاون اإلمنائي.

دعم االحتاد األوروبي لقطاع الطاقة الفلسطيني
يف  29حزيران ،أعلن االحتاد األوروبي يف فلسطني عن إطالق مشروع لتعزيز
القدرات املؤسساتية لسلطة الطاقة واملوارد الطبيعية الفلسطينية ()PENRA
16
ومجلس تنظيم قطاع الكهرباء (.)PERC
الهدف العام للمشروع املمول من االحتاد األوروبي ،والذي تبلغ قيمته  2مليون
يورو ،هو دعم قطاع الطاقة يف فلسطني لضمان احلصول على الطاقة احلديثة
واملستدامة واملوثوق بها بأسعار مناسبة للجميع يف فلسطني من أجل تلبية
احتياحات املواطنني ،مبا يف ذلك الفئات املهمشة.

منحة البنك الدولي لدعم اإلصالح ورأس املال البشري
يف  7حزيران ،وافق البنك الدولي على تقدمي منحتني بقيمة إجمالية قدرها
 37مليون دوالر لدعم اإلصالح ورأس املال البشري ،متاشيا ً مع استراتيجية
مساعدات مجموعة البنك الدولي للضفة الغربية وقطاع غزة وخطة التنمية
الوطنية الفلسطينية للسنوات .2023-2021
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املنحة األولى هي منحة سياسات التنمية بقيمة  30مليون دوالر لدعم اإلصالحات
يف مجاالت الشفافية ،والشمول ،واالقتصاد األخضر يف فلسطني 17.تهدف هذه
املنحة إلى تعزيز ممارسات الشراء العام وزيادة الشفافية ،وتلبية احتياجات
الفئات الضعيفة من خالل إصالحات تعزز الشمول املالي وإعداد امليزانيات
املراعية للمساواة بني اجلنسني يف الوزارات الرئيسية .وتركز أيضا على تدعيم
قدرة فلسطني على التكيف مع صدمات تغير املناخ والصمود يف مواجهتها من
خالل إجراء إصالحات لتحسني احلوكمة يف قطاع املياه وإدخال تعديالت على
قانون حماية البيئة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة.
أما املنحة الثانية ،بقيمة  7ماليني دوالر ،فهي لتوفير خدمات مختارة يف مجال
الدعم النفسي واالجتماعي وخدمات الصحة العقلية ،ولبرنامج املال مقابل
اخلدمات االجتماعية على املدى القصير ،وفرص عمل عبر اإلنترنت ألكثر
السكان ضعفا يف غزة .سيتم تنفيذ املشروع من قبل «مركز تطوير املؤسسات
األهلية» ،الذي سيختار مؤسسات أهلية يف غزة إلدارة خدمات الصحة العقلية
والنفسية االجتماعية وتوسيع نطاق هذه اخلدمات .سيقوم املركز بالتعاقد من
الباطن أيضا ً مع مقدمي اخلدمات لتقدمي التدريب والدعم الالزمني للشباب
للعثور على فرص عمل ح ّر حلسابهم اخلاص على اإلنترنت.

تطوير االقتصاد الرقمي

ميكن أن يلعب توسيع االقتصاد الرقمي دوراً رئيسا ً يف إيجاد فرص عمل
جديدة ،وزيادة الكفاءة واإلنتاجية ،وجتاوز القيود املادية ،وتوسيع نطاق وصول
السلع واخلدمات الفلسطينية إلى أسواق جديدة .تقوم املؤسسات املحلية
والدولية على حد سواء بتطوير وتنفيذ برامج لتعزيز االقتصاد الرقمي يف
فلسطني ،ولكن ال يزال هناك ضعف يف هذا املجال وهناك حاجة كبيرة للمزيد
من التدخالت والبرامج الفعالة.

توسع شركات التكنولوجيا متعددة اجلنسيات يف فلسطني
يف  28حزيران ،أعلنت شركة التكنولوجيا األمريكية أبل ،عن خطط لتوسيع
مركز البحث والتطوير يف مدينة روابي دون حتديد عدد املوظفني اإلضافيني
18
الذين سيتم توظيفهم.
بدأت شركة أبل بتوظيف أول موظفيها يف مدينة روابي يف آب من عام ،2018
بدءا بخمسة مهندسني .يف السنوات األربع املاضية ،منا هذا العدد إلى 60
مهندسا يعملون مع فرق شركة أبل يف إسرائيل على أدوات ومنتجات لتطوير
تقنيات أبل ،مبا يف ذلك ابتكارات رئيسية يف رقائق السيليكون من عائلة ،M1
وكاميرات عالية االستشعار واحلساسية والقوة التي تعد أداة مفيدة يف التعرف
على الوجه.

السياحة اإللكترونية
يف  8حزيران ،أطلقت مؤسسة القدس للتكنولوجيا املتقدمة (19 )JHFواحلديقة
التكنولوجية الفلسطينية مؤمتر قمة االبتكار السياحي الفلسطيني ()PTIS
األول ،الذي شمل العديد من األنشطة والفعاليات وورش العمل بهدف استكشاف
التحديات التي تواجه قطاع السياحة ومناقشة احللول التكنولوجية املمكنة.
20اخت ُِت َم مؤمتر القمة يف  2متوز بفعالية «هاكاثون السياحة الرقمية» الذي
استمر ثالثة أيام ،حيث اجتمع نحو  140من املطورين واملصممني واملتخصصني
يف السياحة والشركات الناشئة إليجاد منتجات وحلول تقنية مبتكرة يف مجال
السياحة21 .رعت احلدث مؤسسة أوكسفام ومكتب ممثلية سويسرا يف فلسطني
وعدة مؤسسات محلية ودولية ،وشارك يف أنشطته أكثر من  40مؤسسة محلية
17
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خاصة وعامة22 .مت اإلعالن عن خمسة فرق فائزة يف حفل االختتام ،ومت توفير
فرص احتضان األعمال الفائزين:
1.مشروع املجرة الفلكية « :»Astronomical Galaxyيهدف إلى نشر
السياحة الفلكية يف فلسطني والترويج لها من خالل الربط مع املكاتب
السياحية وتطبيق رقمي لتنظيم الرحالت الفلكية.
2.بال ار ( :)PalARتصميم وبرمجة لعبة رقمية تهدف إلى تعزيز وتشجيع
السياحة يف فلسطني.
3.الواقع االفتراضي « »Virtual Realityوالقفز إلى القمة «Leap
 :»to Peakتطبيقات لتنظيم اجلوالت والرحالت إلى مناطق اجلذب
السياحي الداخلية ،واملسارات ،واملشاهد الطبيعية ،واملواقع األثرية يف
فلسطني.

4.بوابة فلسطني « :»Palestine Gateتطبيق يهدف إلى استخدام تقنية
الواقع االفتراضي واملدعم لتعريف األجانب على املواقع األثرية والدينية
يف فلسطني.

نبيه للتوسع يف اململكة العربية السعودية
يف  26حزيران ،أعلنت الشركة الناشئة «نبيه» ،وهي منصة تطبيق على
اإلنترنت/الهاتف املحمول للخدمات املنزلية والرعاية الصحية عند الطلب،
عزمها على نقل مقرها إلى الرياض بعد تأمني استثمار متويل سعودي برقم
من ست خانات وإبرام عدد من الشراكات االستراتيجية مع شركات سعودية
تقضي بتقدمي خدمات مشتركة معها داخل اململكة .يعتبر ذلك جزء من خطة
الشركة للتوسع يف اململكة العربية السعودية ومنطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا بشكل عام .تتوفر خدمات نبيه حاليا يف سبع مدن فلسطينية وتضم
منصتها  500مزود خدمة معتمد 23 .كما أعلنت الشركة الناشئة أن الطلب على
خدماتها تضاعف يف العام املاضي.

التداول في شهر حزيران

بلغ مؤشر القدس  666.7نقطة يف آخر يوم تداول لألسهم يف شهر حزيران
 ،2022بزيادة  %3.4عن الشهر السابق 24 .خالل الشهر ،مت تداول ما مجموعه
 32مليون سهم بقيمة إجمالية  60.3مليون دوالر ،مما ميثل انخفاضا ً بنسبة
 %46.7يف العدد و %36.8يف قيمة األسهم املتداولة مقارنة مع أيار .2022

يف  3متوز ،أُدرِجت شركة أركان العقارية ( )ARKAANيف بورصة فلسطني.
مت إنشاء شركة أركان يف شباط  2022كشركة تابعة ملجموعة االتصاالت
الفلسطينية ( ،)PALTELبرأس مال أولي قدره  131.6مليون دوالر (بقيمة
إسمية دوالر واحد للسهم) وقاعدة أصول تزيد على  375مليون دوالر25 .يف
 17أيار ،مت حتويل الصفة القانونية لشركة أركان إلى مساهمة عامة محدودة
وحصل كل مستثمر يف مجموعة االتصاالت الفلسطينية على نفس عدد األسهم
يف شركة أركان ،أي بنسبة توزيع أسهم واحد لواحد .ستقوم شركة أركان بإدارة
األصول العقارية واملالية ملجموعة االتصاالت الفلسطينية ،مبا يف ذلك مشروع
بوابة أريحا ،باإلضافة إلى األنشطة االستثمارية والعقارية واإليجارية وأنشطة
املشاريع التجارية األخرى.
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املمول من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ( ،)USAIDإلطالق حملة
تسويق السياحة املحلية ملدة ثالثة أشهر ،والترويج للزيارات وخيارات
اإلقامة املؤقتة يف الضفة الغربية 6 .تأتي االتفاقية ضمن «برنامج التعايف
السريع للسياحة» التابع لـ  ،SMARTوالذي مت إطالقه يف تشرين ثاني
 2021لدعم قطاع السياحة من خالل حتديد واالستفادة من الطلب احلالي
والكامن من قبل املواطنني العرب يف إسرائيل ،ودعم الفنادق ومنتجي
احلرف اليدوية للتعايف من تبعات جائحة كورونا 7 .مشروع SMART
هو مشروع بقيمة  40مليون دوالر ميتد بني عامي  2021و 2025لدعم
الشركات الفلسطينية يف تعويض اخلسائر الناجمة عن جائحة كورونا
8
ووضع الشركات على طريق النمو االقتصادي املستدام.

استئناف دعم االحتاد األوروبي
يف  14حزيران ،وبعد تأخير دام عامني ،وافقت املفوضية األوروبية على
تخصيص دعم جديد لفلسطني قدره  224.8مليون يورو 9 .يشمل هذا التمويل
الدعم مليزانية السلطة الوطنية الفلسطينية املتأخر من عام  ،2021باإلضافة
إلى  92مليون يورو مت توزيعها لدعم األونروا يف تشرين أول  2021و 25مليون
10
يورو كمساعدات إنسانية أعلن عنها يف أيار .2022
• 145.35مليون يورو كدعم للميزانية ملساعدة السلطة الوطنية الفلسطينية
على دفع رواتب ومعاشات موظفي اخلدمة املدنية ( ،)%42.9والتعويضات
االجتماعية لألسر الفقيرة واألكثر هشاشة ( ،)%34.4والتحويالت
إلى مستشفيات القدس الشرقية ( ،)%8.9وشراء لقاحات كوفيد19-
11
(.)%13.8
• 36مليون يورو لالستجابة للتدهور املستمر يف الظروف االجتماعية
والسياسية واالقتصادية يف القدس الشرقية.
• 3مليون يورو لتعزيز السياسات والقوانني املراعية ملنظور النوع االجتماعي
(اجلنساني).
• 30.5مليون يورو لتنمية القطاع اخلاص.
• 10مليون يورو ملشروعني رئيسيني للبنية التحتية يف غزة :خط أنابيب
الغاز لغزة (مشروع لتزويد غزة بالغاز الطبيعي من إسرائيل) ومحطة
حتلية املياه املركزية يف غزة.

التعاون مع الدول األوروبية
شهد شهر حزيران أيضا ً توقيع عدة اتفاقيات إمنائية مع أملانيا وإيطاليا ،وافتتاح
مكتب متثيل جتاري بلجيكي يف رام اهلل .ففي  9حزيران ،وقعت احلكومة
األملانية اتفاقا بقيمة  10ماليني يورو مع السلطة الوطنية الفلسطينية لدعم
قطاع الصحة 12 .يهدف املشروع ،الذي ينفذه برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،
إلى تعزيز جهود توفير لقاحات كوفيد 19-يف فلسطني وقدرة النظام الصحي
على احلفاظ على خدمات الرعاية الصحية األساسية وحتسينها ،خاصة يف
همشة .تشمل األنشطة توظيف املزيد من العاملني يف املجال الصحي،
املناطق امل ُ َّ
ودعم العيادات الصحية املتنقلة لتقدمي خدمات الرعاية الصحية للمجتمعات
همشة ،وشراء وتوصيل املعدات واللوازم الطبية احليوية إلى املرافق الصحية.
امل ُ َّ
باإلضافة إلى ذلك ،يسعى املشروع الستكشاف مناذج االستدامة وتطوير
املنتجات املعرفية التي ميكن أن تساعد يف توجيه السياسات املستقبلية وتعزيز
قطاع الصحة.
6
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يف  14حزيران ،اجتمع رئيس الوزراء الفلسطيني ،محمد أشت ّية ،مع رئيس
الوزراء اإليطالي ،ماريو دراجي ،13ووقّع الطرفان ست اتفاقيات تبلغ قيمتها
 17مليون يورو بشأن مسائل تتعلق بالصحة والسياحة والعمالة واإلحصاءات
وتنمية القطاع اخلاص.
1.تعزيز اخلدمات املتخصصة لإلدارة السريرية ألمراض الدم النادرة يف
فلسطني ،بقيمة  2مليون يورو.
2.تعزيز اخلدمات اجلراحية التخصصية وطب األطفال يف مستشفى
حلحول ،بقيمة  3.8مليون يورو على مدار  3سنوات.
3.مشروع حفظ وإدارة تل السلطان (أريحا القدمية) ،بقيمة  2.4مليون يورو
على مدار  3أعوام.
4.دعم إجراء التعداد الزراعي ( 400ألف يورو).
5.قرض بقيمة  5ماليني يورو لصالح البنك الفلسطيني العام (بنك
االستقالل ،قيد اإلنشاء) بفائدة صفرية .مدة القرض هي عشر سنوات
تشمل فترة سماح مدتها ثماني سنوات ال يتعني على البنك خاللها سداد
أي دفعات لقاء القرض.
6.دعم صندوق التشغيل الفلسطيني مببلغ  3ماليني يورو على مدار ثالث
سنوات لتعزيز مهارات الشباب العاطلني عن العمل من خالل التعليم
والتدريب املهني املستمر ( )CVETباستخدام منهجية التعلم القائم على
العمل وتقدمي منح إلنشاء أعمال جتارية جديدة.
يف  21حزيران ،اجتمع وزير االقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي مع
وزير الدولة البلجيكي للتجارة اخلارجية ملناقشة مجاالت التعاون االقتصادي
وآليات زيادة حجم التجارة بني البلدين14 .يف أعقاب االجتماع ،افتتحت الوكالة
البلجيكية للتنمية ( ،)Enabelيف  23حزيران ،مكتبا متثيالً جديدا (hub.
 )brusselsيف رام اهلل وهو مكتب متثيل جتاري لتوطيد عالقات التعاون وإقامة
شراكات بني رجال األعمال يف كال البلدين ،والستكشاف فرص االستثمار يف
مختلف القطاعات االقتصادية15 .ويهدف املكتب إلى حتسني وتكثيف العالقات
التجارية املباشرة بني بلجيكا وفلسطني ،وتعزيز إمكانيات التعاون اإلمنائي.

دعم االحتاد األوروبي لقطاع الطاقة الفلسطيني
يف  29حزيران ،أعلن االحتاد األوروبي يف فلسطني عن إطالق مشروع لتعزيز
القدرات املؤسساتية لسلطة الطاقة واملوارد الطبيعية الفلسطينية ()PENRA
16
ومجلس تنظيم قطاع الكهرباء (.)PERC
الهدف العام للمشروع املمول من االحتاد األوروبي ،والذي تبلغ قيمته  2مليون
يورو ،هو دعم قطاع الطاقة يف فلسطني لضمان احلصول على الطاقة احلديثة
واملستدامة واملوثوق بها بأسعار مناسبة للجميع يف فلسطني من أجل تلبية
احتياحات املواطنني ،مبا يف ذلك الفئات املهمشة.

منحة البنك الدولي لدعم اإلصالح ورأس املال البشري
يف  7حزيران ،وافق البنك الدولي على تقدمي منحتني بقيمة إجمالية قدرها
 37مليون دوالر لدعم اإلصالح ورأس املال البشري ،متاشيا ً مع استراتيجية
مساعدات مجموعة البنك الدولي للضفة الغربية وقطاع غزة وخطة التنمية
الوطنية الفلسطينية للسنوات .2023-2021
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http://www.palestinecabinet.gov.ps/portal/news/detailsEn/52083
https://bnews.ps/index.php/ar/node/19251
https://business.facebook.com/pg/BEinJerusalem/posts/
https://bnews.ps/index.php/ar/node/19311

املنحة األولى هي منحة سياسات التنمية بقيمة  30مليون دوالر لدعم اإلصالحات
يف مجاالت الشفافية ،والشمول ،واالقتصاد األخضر يف فلسطني 17.تهدف هذه
املنحة إلى تعزيز ممارسات الشراء العام وزيادة الشفافية ،وتلبية احتياجات
الفئات الضعيفة من خالل إصالحات تعزز الشمول املالي وإعداد امليزانيات
املراعية للمساواة بني اجلنسني يف الوزارات الرئيسية .وتركز أيضا على تدعيم
قدرة فلسطني على التكيف مع صدمات تغير املناخ والصمود يف مواجهتها من
خالل إجراء إصالحات لتحسني احلوكمة يف قطاع املياه وإدخال تعديالت على
قانون حماية البيئة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة.
أما املنحة الثانية ،بقيمة  7ماليني دوالر ،فهي لتوفير خدمات مختارة يف مجال
الدعم النفسي واالجتماعي وخدمات الصحة العقلية ،ولبرنامج املال مقابل
اخلدمات االجتماعية على املدى القصير ،وفرص عمل عبر اإلنترنت ألكثر
السكان ضعفا يف غزة .سيتم تنفيذ املشروع من قبل «مركز تطوير املؤسسات
األهلية» ،الذي سيختار مؤسسات أهلية يف غزة إلدارة خدمات الصحة العقلية
والنفسية االجتماعية وتوسيع نطاق هذه اخلدمات .سيقوم املركز بالتعاقد من
الباطن أيضا ً مع مقدمي اخلدمات لتقدمي التدريب والدعم الالزمني للشباب
للعثور على فرص عمل ح ّر حلسابهم اخلاص على اإلنترنت.

تطوير االقتصاد الرقمي

ميكن أن يلعب توسيع االقتصاد الرقمي دوراً رئيسا ً يف إيجاد فرص عمل
جديدة ،وزيادة الكفاءة واإلنتاجية ،وجتاوز القيود املادية ،وتوسيع نطاق وصول
السلع واخلدمات الفلسطينية إلى أسواق جديدة .تقوم املؤسسات املحلية
والدولية على حد سواء بتطوير وتنفيذ برامج لتعزيز االقتصاد الرقمي يف
فلسطني ،ولكن ال يزال هناك ضعف يف هذا املجال وهناك حاجة كبيرة للمزيد
من التدخالت والبرامج الفعالة.

توسع شركات التكنولوجيا متعددة اجلنسيات يف فلسطني
يف  28حزيران ،أعلنت شركة التكنولوجيا األمريكية أبل ،عن خطط لتوسيع
مركز البحث والتطوير يف مدينة روابي دون حتديد عدد املوظفني اإلضافيني
18
الذين سيتم توظيفهم.
بدأت شركة أبل بتوظيف أول موظفيها يف مدينة روابي يف آب من عام ،2018
بدءا بخمسة مهندسني .يف السنوات األربع املاضية ،منا هذا العدد إلى 60
مهندسا يعملون مع فرق شركة أبل يف إسرائيل على أدوات ومنتجات لتطوير
تقنيات أبل ،مبا يف ذلك ابتكارات رئيسية يف رقائق السيليكون من عائلة ،M1
وكاميرات عالية االستشعار واحلساسية والقوة التي تعد أداة مفيدة يف التعرف
على الوجه.

السياحة اإللكترونية
يف  8حزيران ،أطلقت مؤسسة القدس للتكنولوجيا املتقدمة (19 )JHFواحلديقة
التكنولوجية الفلسطينية مؤمتر قمة االبتكار السياحي الفلسطيني ()PTIS
األول ،الذي شمل العديد من األنشطة والفعاليات وورش العمل بهدف استكشاف
التحديات التي تواجه قطاع السياحة ومناقشة احللول التكنولوجية املمكنة.
20اخت ُِت َم مؤمتر القمة يف  2متوز بفعالية «هاكاثون السياحة الرقمية» الذي
استمر ثالثة أيام ،حيث اجتمع نحو  140من املطورين واملصممني واملتخصصني
يف السياحة والشركات الناشئة إليجاد منتجات وحلول تقنية مبتكرة يف مجال
السياحة21 .رعت احلدث مؤسسة أوكسفام ومكتب ممثلية سويسرا يف فلسطني
وعدة مؤسسات محلية ودولية ،وشارك يف أنشطته أكثر من  40مؤسسة محلية
17
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https://bit.ly/3O80r7r
www.jpost.com/business-and-innovation/all-news/article-710800
مؤسسة القدس للتكنولوجيا املتقدمة هي منظمة محلية تأسست يف عام  2019وتهدف إلى تعزيز التنمية االقتصادية
واالجتماعية من خالل االبتكار التكنولوجي وإنشاء نظام بيئي تقني.
www.aliqtisadi.ps/article/87941/ and https://www.bnews.ps/index.php/ar/node/19174
www.foras.ps/opportunity/1490?lang=en and https://bnews.ps/index.php/ar/node/19321

خاصة وعامة22 .مت اإلعالن عن خمسة فرق فائزة يف حفل االختتام ،ومت توفير
فرص احتضان األعمال الفائزين:
1.مشروع املجرة الفلكية « :»Astronomical Galaxyيهدف إلى نشر
السياحة الفلكية يف فلسطني والترويج لها من خالل الربط مع املكاتب
السياحية وتطبيق رقمي لتنظيم الرحالت الفلكية.
2.بال ار ( :)PalARتصميم وبرمجة لعبة رقمية تهدف إلى تعزيز وتشجيع
السياحة يف فلسطني.
3.الواقع االفتراضي « »Virtual Realityوالقفز إلى القمة «Leap
 :»to Peakتطبيقات لتنظيم اجلوالت والرحالت إلى مناطق اجلذب
السياحي الداخلية ،واملسارات ،واملشاهد الطبيعية ،واملواقع األثرية يف
فلسطني.

4.بوابة فلسطني « :»Palestine Gateتطبيق يهدف إلى استخدام تقنية
الواقع االفتراضي واملدعم لتعريف األجانب على املواقع األثرية والدينية
يف فلسطني.

نبيه للتوسع يف اململكة العربية السعودية
يف  26حزيران ،أعلنت الشركة الناشئة «نبيه» ،وهي منصة تطبيق على
اإلنترنت/الهاتف املحمول للخدمات املنزلية والرعاية الصحية عند الطلب،
عزمها على نقل مقرها إلى الرياض بعد تأمني استثمار متويل سعودي برقم
من ست خانات وإبرام عدد من الشراكات االستراتيجية مع شركات سعودية
تقضي بتقدمي خدمات مشتركة معها داخل اململكة .يعتبر ذلك جزء من خطة
الشركة للتوسع يف اململكة العربية السعودية ومنطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا بشكل عام .تتوفر خدمات نبيه حاليا يف سبع مدن فلسطينية وتضم
منصتها  500مزود خدمة معتمد 23 .كما أعلنت الشركة الناشئة أن الطلب على
خدماتها تضاعف يف العام املاضي.

التداول في شهر حزيران

بلغ مؤشر القدس  666.7نقطة يف آخر يوم تداول لألسهم يف شهر حزيران
 ،2022بزيادة  %3.4عن الشهر السابق 24 .خالل الشهر ،مت تداول ما مجموعه
 32مليون سهم بقيمة إجمالية  60.3مليون دوالر ،مما ميثل انخفاضا ً بنسبة
 %46.7يف العدد و %36.8يف قيمة األسهم املتداولة مقارنة مع أيار .2022

يف  3متوز ،أُدرِجت شركة أركان العقارية ( )ARKAANيف بورصة فلسطني.
مت إنشاء شركة أركان يف شباط  2022كشركة تابعة ملجموعة االتصاالت
الفلسطينية ( ،)PALTELبرأس مال أولي قدره  131.6مليون دوالر (بقيمة
إسمية دوالر واحد للسهم) وقاعدة أصول تزيد على  375مليون دوالر25 .يف
 17أيار ،مت حتويل الصفة القانونية لشركة أركان إلى مساهمة عامة محدودة
وحصل كل مستثمر يف مجموعة االتصاالت الفلسطينية على نفس عدد األسهم
يف شركة أركان ،أي بنسبة توزيع أسهم واحد لواحد .ستقوم شركة أركان بإدارة
األصول العقارية واملالية ملجموعة االتصاالت الفلسطينية ،مبا يف ذلك مشروع
بوابة أريحا ،باإلضافة إلى األنشطة االستثمارية والعقارية واإليجارية وأنشطة
املشاريع التجارية األخرى.
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https://bit.ly/3vfpqzl
www.wamda.com/ar/2022/06/nabeeh-expands-to-saudi-market-arabic
https://bit.ly/3IFjZ20
www.aliqtisadi.ps/article/88464/

األداء االقتصادي الفلسطيني
النمو

إجمالي الناجت املحلي (مليون دوالر) وإجمالي الناجت املجلي لكل نسمة
(بالدوالر) يف فلسطني ،الربع األول  - 2016الربع األول 2022

الصادرات ،الواردات والعجز التجاري يف فلسطني (  000دوالر)،
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جتاري بلجيكي يف رام اهلل
يف  28حزيران ،أعلنت شركة

جددة ،مبا يف ذلك بعض املوارد لدعم املوازنة العامة ،حاسمة للسلطة الوطنية الفلسطينية،
تعد هذه االلتزامات امل ُ ّ
حيث بلغت فاتورة أجور القطاع العام  2,525.6مليون دوالر يف عام  ،2021باإلضافة إلى  229مليون دوالر مت
صرفها كتحويالت اجتماعية 1 .بلغ إجمالي عجز امليزانية قبل التمويل  1,257.8مليون دوالر يف عام .2021
يف حني أن السلطة الوطنية الفلسطينية التي تعاني من أزمات مالية متكررة حتتاج بشدة إلى أموال املانحني،
فإن الوضع املالي لن يتحسن بشكل ملحوظ يف حال استمرت احلكومة اإلسرائيلية يف إجراء خصومات أحادية
اجلانب من إيرادات املقاصة الفلسطينية ويف حال عدم اإلفراج عن األموال املحتجزة .يف األشهر األربعة األولى
من عام  ،2022خصمت احلكومة اإلسرائيلية  235.6مليون دوالر ( 812مليون شيكل) من اإليرادات الضريبية
التي جتمعها نيابة عن السلطة الوطنية الفلسطينية ،والتي تبررها احلكومة اإلسرائيلية مبجموعة من اإلجراءات
2
القانونية والسياسية القاسية على العالقات املالية مع السلطة الوطنية الفلسطينية.

مساعدات أمريكية جديدة
يف  14متوز ،خالل زيارته للقدس الشرقية ،سلط بايدن الضوء على عدد من املبادرات واملساهمات اجلديدة (بلغ
3
مجموعها  341مليون دوالر) تعهدت بها الواليات املتحدة ملساعدة الشعب الفلسطيني؛
1.حزمة دعم متعددة السنوات بقيمة  100مليون دوالر لشبكة مستشفى القدس الشرقية :لتحسني وصول
الفلسطينيني إلى الرعاية الصحية ،أعلن بايدن أن الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ( )USAIDستقدم حزمة
دعم متعددة السنوات بقيمة  100مليون دوالر لتخفيف الديون وتقدمي املساعدة الفنية لشبكة مستشفيات
القدس الشرقية ،رهنا ً مبوافقة الكوجنرس 4.ستساعد األموال شبكة مستشفيات القدس الشرقية يف
حتديث وتطوير عملياتها التشغيلية ومواصلة تقدمي خدمات الرعاية الصحية املتقدمة للفلسطينيني ،مبا يف
ذلك اخلدمات الطبية عالية التخصص ،مثل جراحة القلب لألطفال ،والقسطرة القلبية ،وطب الكلى ،وطب
العيون ،وجراحة األعصاب ،وعالج السرطان .تشكل مستشفيات القدس الشرقية عنصرا حاسما يف نظام
اإلحالة يف قطاع الرعاية الصحية الفلسطيني ،وال سيما بالنسبة لفلسطينيي قطاع غزة.

خطط لتوسيع مركز البحث
والتطوير يف مدينة روابي
بلغ مؤشر القدس  666.7نقطة يف
حزيران  ،2022بزيادة  %3.4عن
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شهد الشهران املاضيان حتسنا ملحوظا يف تدفق املساعدات اإلمنائية إلى فلسطني ،مع استئناف الدعم األوروبي
املجمد لفلسطني ،وتوقيع العديد من االتفاقيات التنموية مع عدد من الدول األوروبية ،وإعالن الرئيس األمريكي
جوزيف بايدن عن مساعدات جديدة لدعم الفلسطينيني.
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Q2 2019
Q3 2019
Q4 2019
Q1 2020
Q2 2020
Q3 2020
Q4 2020
Q1 2021
Q2 2021
Q3 2021
Q4 2021
Q1 2022
Q2 2022

Jerusalem, J1

Gaza

West Bank

Palestine

وإيطاليا ،وافتتاح مكتب متثيل

11000

5000

Tot

عدة اتفاقيات إمنائية مع أملانيا

آخر يوم تداول لألسهم يف شهر

9000

95

شهد شهر حزيران أيضا ً توقيع

تجديد دعم الجهات المانحة

 2012.مليون دوالر للميزانية العادية لألونروا :أعلن بايدن أيضا عن مبلغ إضايف قدره  201مليون دوالر
للميزانية العادية لوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني (األونروا) لعام  ،2022لتمكينها
من مواصلة تقدمي اخلدمات احليوية لالجئني الفلسطينيني يف الضفة الغربية وغزة واألردن ولبنان وسوريا.
تشمل املساهمات األمريكية املجددة ،بعد انقطاع مؤلم يف عهد اإلدارة السابقة 15 ،مليون دوالر كمساعدات
إنسانية إضافية ملعاجلة أزمة األمن الغذائي العاملية املتصاعدة يف فلسطني .مت االلتزام مببلغ إضايف
قدره  7.2مليون دوالر لدعم التعاون والتبادل املهني بني الفلسطينيني واإلسرائيليني يف مجاالت الصحة
والتكنولوجيا والقيادة ،يف إطار الشراكة من أجل السالم يف الشرق األوسط ( )MEPPAاملثيرة للجدل والتي
5
تشمل  50مليون دوالر سنويا ملدة خمس سنوات.

الشهر السابق

مجموع التسهيالت االئتمانية (الربع الثاني  10,635.18 :)2022مليون دوالر
مجموع الودائع (الربع الثاني  16,6242.19 :)2022مليون دوالر املصدر :سلطة النقد الفلسطينية

3.حملة تسويق السياحة املحلية ملدة ثالثة أشهر بقيمة  40مليون دوالر :يف  28حزيران ،وقّعت جمعية الفنادق
العربية اتفاقا مع مشروع مساعدة الشركات الصغيرة واملتوسطة من أجل التعايف واالنتعاش (،)SMART

النشرة االقتصادية الفلسطينية يعدها معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني (ماس) وحتررها بورتالند ترست .ميكنكم
إرسال تعليقاتكم أو اقتراحاتكم أو شكاويكم إلى feedback@portlandtrust.org
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www.pmof.ps/internal.php?var=11&tab=03
www.aliqtisadi.ps/article/88337/
https://bit.ly/3PoFhU3
https://bit.ly/3AXA0yx
https://mas.ps/cached_uploads/download/2022/05/30/rt3-2022-eng-1653918848.pdf
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