خلف احلصار املستمر منذ ثالثة عشر عاما على قطاع غزة ،وحالة
الصراع الدائم ،واالنقسام والفصل السياسي عن الضفة الغربية،
وتراجع املساعدات والدعم ،اقتصادا هشا يعتمد بشكل أساسي على
اإلنفاق العام واملساعدات الدولية لدفع عجلة النشاط االقتصادي .ومع
ظهور وباء كوفيد ،19-أضيف حتدي جديد لقائمة الصدمات الطويلة
التي تواجه القطاع ،والذي زاد من صعوبة الوضع الكارثي ،إذ كان معدل
البطالة يف العام  2019قرابة  37%45و %53من السكان يعيشون دون
38
خط الفقر.

انهيار نظام الرعاية الصحي

يعد قطاع غزة أحد مناطق العالم األعلى كثافة من حيث السكان ،مما
يجعل من تفشي كوفيد 19-أمرا كارثيا .كما أن القدرات املحدودة
لنظام الرعاية الصحية يف عالج املصابني بالفيروس يف غزة يزيد األمر
خطورة .فحتى قبل اجلائحة ،كانت منظمة الصحة العاملية قد حذرت
من أن نظام الرعاية الصحية يف غزة “على شفا االنهيار” 39.يوجد يف
قطاع غزة حوالي  78سرير عناية مركزة و 63جهاز تنفس صناعي
يفترض أن تخدم سكان القطاع الذين يتجاوزون املليوني شخص .من
الصعوبات اإلضافية التي يعاني منها القطاع ،قضايا تتعلق بانعدام
األمن الغذائي ،وندرة املياه الصاحلة للشرب ،وقلة مرافق الصرف
الصحي ،وقضايا تتعلق بالصحة العقلية ،ومشاكل إمداد القطاع
40
بالكهرباء وانقطاعها املستمر.

اآلثار االقتصادية املدمرة ألزمة كوفيد19-

بدأت التداعيات االقتصادية السلبية للوباء بالظهور مباشرة بعد إعالن
حالة الطوارئ أوائل آذار .وتال ذلك عدد من القرارات يف قطاع غزة،
شملت إغالق املعابر واألسواق بشكل مؤقت ،وصاالت األفراح والفنادق
واملرافق السياحية األخرى ،وتقليص ساعات العمل 41.وقد أدت هذه
اإلجراءات إلى وقف كامل األنشطة السياحية والترفيهية ،واخلدمات
42
التعليمية ،وتراجع بنسبة  %50يف أنشطة النقل.

مباشر على القطاعات االقتصادية األخرى التي لم تطلها اإلجراءات
الوقائية .فيما أفاد جمال اخلضري ،رئيس اللجنة الشعبية ملواجهة
احلصار يف قطاع غزة قائال “بلغت اخلسائر االقتصادية يف قطاع غزة
قرابة  200مليون دوالر خالل شهر آذار .وقد طالت هذه اخلسائر
كافة القطاعات االقتصادية والصناعية والتجارية وقطاع املقاوالت
والسياحة .فمعظم األعمال متوقفة ،واجلمود االقتصادي يسيطر على
45
قطاع غزة ،مما يجعل األمور أسوء من ذي قبل”.
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النشرة االقتصادية الفلسطينية

حركة التداول نهاية نيسان 2020

علقت بورصة فلسطني ( )PEXأعمالها ما بني  23آذار و 3أيار إثر
إعالن العمل بسياسة اإلغالق والتدابير االحترازية ملكافحة انتشار
كوفيد 46.19-وأعلن عن استئناف عمليات التداول ابتداء من  3أيار
بساعات عمل مخفضة وتنفيذ العمليات عن بعد.
خالل العام  2019بلغ صايف األرباح السنوية للشركات املدرجة يف السوق
املالي الفلسطيني قرابة  306.4مليون دوالر ،بزيادة قدرها  %2.9مقارنة
بالعام  47.2018تظهر النتائج املالية األولية للعام  2019أن  39شركة
من الـ  48شركة املدرجة قد حققت أرباحا ،حيث بلغ صايف األرباح
املصرح عنها  316.3مليون دوالر (زيادة بنسبة  %3.2مقارنة بالعام
 .)2018فيما بلغت إجمالي خسائر الشركات الست األسوأ أداء 9.9
مليون دوالر مقارنة بـ  8.8مليون دوالر يف العام  .2017كما لم تصرح
ثالث شركات (اثنتان موقوفتان عن التداول) عن نتائجها خالل اإلطار
الزمني القانوني املحدد لذلك .وكان قطاع اخلدمات القطاع األعلى
أرباحا ( 105مليون دوالر) ،تاله قطاع اخلدمات املصرفية واملالية (97
مليون دوالر) واالستثمار ( 50مليون دوالر).

نتيجة لتفشي الفايروس وفرض اإلجراءات االحترازية ،فقد اآلالف
مصدر دخلهم الرئيسي وأصبحوا عاطلني عن العمل ،وخاصة عمال
املياومة وأصحاب عقود العمل املؤقتة .حذر علي احلايك ،رئيس جمعية
رجال األعمال الفلسطينيني ،من أن القطاع الصناعي يف غزة هو
أكثر القطاعات تضررا ،إذ فقد أكثر من  10,000وظيفة منذ بداية
األزمة ،األمر الذي أدى إلى تراجع معدالت اإلنتاج بنسبة  43.%19فيما
قال صالح أبو حصيرة ،رئيس الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق
واخلدمات السياحية يف القطاع “أدت اجلائحة لفقدان حوالي 5,000
من العاملني يف املنشآت السياحية يف قطاع غزة  -والذين يعيلون قرابة
 25,000فردا -لوظائفهم وبقاءهم دون أي مصدر دخل آخر” 44 .وقد
أدى ذلك إلى تراجع القوة الشرائية لألسر يف قطاع غزة وأثر بشكل غير
www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_En_13-2-2020-LF2019-en.pdf
www.pcbs.gov.ps/Document/pdf/txte_poverty2017.pdf?date=16_4_2018_2
www.emro.who.int/images/stories/WHO_Gaza_donor_alert.pdf ua=1
www.ecfr.eu/article/commentary_defeating_covid_19_in_gaza_is_it_enough1
www.mas.ps/files/server/2020/PR-QM-P2.pdf
www.mas.ps/files/server/20200705223647-2.pdf
http://famagusta-gazette.com/2020/04/14/gazas-economy-severely-impacted-by-covid-19/
https://bit.ly/3e4MG7N
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التقارير الرئيسية
بالرغم من أن تخفيف إجراءات
اإلغالق سيساهم يف انتعاش
االقتصادّ ،إل أن حجم اخلسائر
االقتصادية الناجمة عن اجلائحة
يتفاقم يف ظل التراجع الكبير يف
النشاط االقتصادي
يف  6أيار  ،2020ذكر حسن عبد
ربه ،الناطق باسم هيئة شؤون
األسرى واملحررين ،أن بعض أسر
األسرى واملحررين اشتكوا من
إغالق مفاجئ حلساباتهم املصرفية
التزم آالف املوظفني من عشرات
الشركات يف فلسطني بالتبرع
بجزء من رواتبهم لصندوق «وقفة
عز» بهدف دعم األفراد الذين
فقدوا وظائفهم نتيجة للتأثيرات
االقتصادية لوباء كوفيد19-

https://bit.ly/2TiZXBQ 45
https://bit.ly/2WJLOQ9 46
https://bit.ly/2WLJyIr 47
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أصدرت سلطة النقد الفلسطينية
يف  5أيار  2020تعليمات عمل
للشركات املحلية يف مجال تقدمي
خدمات الدفع اإللكتروني ،مثل
املحافظ اإللكترونية والبطاقات
مسبقة الدفع
بدأت التداعيات االقتصادية
السلبية للوباء بالظهور يف قطاع
غزة مباشرة بعد إعالن حالة
الطوارئ أوائل آذار

إجراءات دعم االقتصاد

تزامنا مع اقتراب شهر رمضان املبارك ،أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني د .محمد اشتية يف 20
نيسان املاضي عن جملة من التسهيالت االقتصادية لتخفيف اإلجراءات الوقائية يف فلسطني .وشملت
التسهيالت إعادة فتح املحال والشركات يف بعض القطاعات ،يف أيام معينة وخالل ساعات ومناطق
محددة .وسمح باستئناف عمل املصانع املنتجة ألغراض التصدير بوتيرة  %50من عمالتها يف جميع
1
املحافظات ،شريطة التزامها مبعايير السالمة والصحة العامة التي أقرتها وزارة الصحة الفلسطينية.
وجاء هذا اإلعالن بعد  45يوما من فرض احلكومة الفلسطينية إغالقا على املناطق اخلاضعة لسلطتها
يف الضفة الغربية ملواجهة فيروس كوفيد .19-كما أعلنت احلكومة عن تسهيالت إضافية يف القطاع
املصريف والقطاع املالي ،مبا يشمل استئناف العمل يف سوق األوراق املالية اعتبارا من الثالث من أيار
مع تخفيض عدد ساعات التداول وأعداد املوظفني.

دعم املنشآت الصغيرة واملتوسطة

أعلنت سلطة النقد الفلسطينية يف  7أيار  2020عن إطالق برنامج «استدامة» لتقدمي مساعدات مالية
للشركات الصغيرة واملتوسطة ومتناهية الصغير املتضررة من جائحة كوفيد .19-ساهمت سلطة النقد
الفلسطينية مببلغ  210مليون دوالر من إجمالي قيمة املساعدات البالغة  300مليون دوالر ،على أن
يتم حشد املبلغ املتبقي من مصادر أخرى بالتعاون مع احلكومة .يتيح البرنامج ،والذي ينفذ من خالل
مؤسسات اإلقراض واملصارف ،للمؤسسات املتضررة احلصول على متويل منخفض التكلفة (سعر
2
فائدة ال يتجاوز  )%3لتوفير السيولة الالزمة إلدارة العمليات اليومية واحلفاظ على املوظفني.
من جهته ،أطلق صندوق االستثمار الفلسطيني برنامج «إسناد» الطارئ بحجم  25مليون دوالر لدعم
املشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والتي تواجه صعوبة يف احلصول على متويل بنكي 3.ويساعد
البرنامج املنشآت املؤهلة احلصول على السيولة الالزمة للحفاظ على استمرارية أعمالها وموظفيها،
4
ويتوقع أن تستفيد  2500منشأة من البرنامج ،وأن يساعد يف استدامة وخلق أكثر من  5000وظيفة.

العمال يف إسرائيل

مت فتح بعض املعابر أمام العمال الفلسطينيني ملدة يومني للعودة للعمل يف اسرائيل ،مما يتيح املجال
لعودة قرابة  40,000عامل فلسطيني .ومبوجب االتفاق بني احلكومة اإلسرائيلية والسلطة الوطنية
الفلسطينية ،يبقى العمال يف إسرائيل ملدة ثالثة أسابيع على األقل يف أماكن عملهم للحيلولة دون
انتشار الفيروس ،مع توفير أرباب العمل أماكن الئقة إلقامة العمال .على الرغم من أن معظم حاالت
العدوى يف فلسطني انتقلت من عمال فلسطينيني قادمني من إسرائيل ،إال أن مساهمتهم باالقتصاد
5
املحلي تبلغ قرابة  2.5مليار دوالر سنويا.
سيسمح بدخول  500عامل كل ساعة ،عبر مختلف
ذكر رامي مهداوي ،الناطق باسم وزارة العمل ،أنه ُ
املعابر ،مبا يف ذلك معبر قلنديا ،ونعلني ،وغيرها .كما شدد على ضرورة التزام العمال بارتداء األقنعة
والقفازات ،واحلفاظ على تعليمات «التباعد االجتماعي» 6.وذكر يف وقت الحق دخول  14,500عامل
فقط 7إلى إسرائيل ضمن هذا املخطط ،الى جانب  19,000عامل لم يغادروا أماكن عملهم يف الداخل
منذ بداية األزمة 8 .وتشكل عودة العمال إلى الضفة الغربية خالل عطلة عيد الفطر املبارك مع انتهاء
شهر رمضان ( 24أيار) حتديا ً هاما ً جلهود السلطة الفلسطينية يف مراقبة وتتبع املصادر املحتملة
للعدوى .وحسب العينات العشوائية التي سحبت من العمال العائدين من اسرائيل ،والتي خلت من أي
1
2
3
4
5
6
7
8

http://english.wafa.ps/page.aspx?id=uCwp0va110502330312auCwp0v
www.pma.ps/Default.aspx tabid=205&ArtMID=793&ArticleID=2517&language=en-US
يشمل الشركات املعرضة ملخاطر عالية ال متكنها من احلصول على متويل من مؤسسات اإلقراض الرسمية نظرا لعدم وجود ضمانات كافية ،وتدفقات نقدية مستقبلة ،وضعف
احتمالية النجاح
https://bit.ly/2Zk88Ss
https://bit.ly/3g4huYf
www.aliqtisadi.ps/article/74159/
https://themedialine.org/headlines/coronavirus-restrictions-on-entry-to-israel-of-palestinian-workers-eased/
www.plo.ps/article/52566/
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إصابة بالفيروس ،قررت احلكومة الفلسطينية إعادة فتح جميع مناحي ارتفاع معدل الفقر

احلياة يف الضفة الغربية بعد انتهاء عطلة عيد الفطر التي استمرت
9
ثالث أيام.

آخر التطورات :التأثيرات املالية واالقتصادية
واالجتماعية

بالرغم من أن تخفيف إجراءات اإلغالق سيساهم يف انتعاش االقتصاد،
ّإل أنه ال ميكن التقليل من حجم اخلسائر االقتصادية الناجمة عن
اجلائحة يف ظل التراجع الكبير يف النشاط االقتصادي.

تراجع اإليرادات العامة

صرح رئيس الوزراء د .اشتية أن اإليرادات العامة ستشهد تراجعا يصل
إلى  ،%50أو ما ميثل  %45من إجمالي النفقات العامة 10.ويبدو تأثير
اجلائحة على اإليرادات العامة جليا منذ اليوم األول ،إذ بلغت إجمالي
إيرادات السلطة الفلسطينية املحصلة يف آذار املاضي قرابة 243.5
مليون شيكل ،مقارنة بحوالي  506.5مليون شيكل يف شباط املاضي
(أي تراجع بقرابة  .)%52كما بلغت اإليرادات الضريبية املحلية يف
آذار حوالي  146مليون شيكل ،مقارنة بـ  339.3مليون شيكل يف شباط
11
(تراجع بنسبة .)%56
يف آذار املاضي طلبت السلطة الوطنية الفلسطينية من املصارف املحلية
قرضا مجمعا بقيمة  1.4مليار شيكل ،للتعامل مع التراجع املتوقع يف
اإليرادات 12.مع نهاية آذار ،بلغ الدين العام  10.27مليار شيكل ،وهو
أعلى مستوى له منذ أزمة إيرادات املقاصة يف العام  .2019مع نهاية
شباط  ،2020أي قبل اندالع أزمة فيروس كورونا يف فلسطني ،بلغ الدين
العام  9.94مليار شيكل.

تباطؤ األعمال

يف  30نيسان ،أصدرت غرفة جتارة رام اهلل والبيرة نتائج مسح استهدف
الشركات العاملة يف املحافظة .أظهرت نتائج املسح تراجعا بنسبة %78
يف مبيعات السوق املحلي منذ بداية اجلائحة وفرض إجراءات اإلغالق
التي تبعت األزمة .وتبني نتائج املسج انخفاضا يف اإلنتاج بنسبة ،%84
مما أدى إلى مواجهة  %75من أصحاب هذه املنشآت صعوبات يف دفع
أجور املوظفني والعمال .كما أن  %16فقط من املنشآت حافظت على
وتيرة إنتاجها ،يف حني توقفت  %59منها عن اإلنتاج بشكل كامل .أفادت
 %10من الشركات املستجيبة للمسح أنها غير قادرة على مواصلة العمل
يف ظل هذه الظروف ،بينما ذكرت  %38منها أنها قادرة على مواصلة
العمل ملدة شهر إضايف فقط ،وأفاد  %30منها بقدرته على مواصلة
13
أعماله التجارية لشهرين آخرين.
شمل املسح قطاعات عدة منها قطاع املقاوالت واحلرف املهنية،
واخلدمات والقطاع التجاري .بعد إعالن د .اشتية السماح للمحالت
التجارية فتح أبوابها يف أيام محددة باألسبوع ،أفاد بعض أصحاب
املحال بضعف حركة البيع لدرجة ال تكفي لتشغيل املحالت التجارية
وتنشيط السوق 14،وهو ما يشير لبدء حدوث صدمة الطلب املتوقع
حدوثها حتى بعد التخفيف من صدمة القيود على العرض 15.وحتى بعد
إعادة فتح كافة األنشطة االقتصادية ،سيحتاج االقتصاد إلى فترة طويلة
للتعايف من خسائر الفترة املاضية.
www.alquds.co.uk/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%8A%D8%A9- 9
%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%
84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%A8%D
9%8A%D8%B9%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7/
www.aliqtisadi.ps/article/74159/ 10
www.aliqtisadi.ps/article/74159/ 11
www.aliqtisadi.ps/article/74435/ 12
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أدت األزمة احلالية إلى ارتفاع يف عدد األسر التي تعيش دون خط
الفقر .صرح السيد داوود الديك ،وكيل وزارة التنمية االجتماعية ،أنه
من املتوقع انخفاض دخل أكثر من  100,000أسرة فلسطينية الى ما
دون خط الفقر ،من ضمنها  53,000أسرة سبق وصرح عنها يف وقت
سابق .وتشير التقديرات حول «األسر الفقيرة اجلديدة» إلى قفزة
يف عدد األسر التي انزلقت حتت خط الفقر يف فلسطني (وخاصة
يف الضفة الغربية) بنحو الثلث (فوق مستواها ما قبل األزمة والبالغ
 280,000أسرة) .من جهته ،صرح رئيس الوزراء أن احلكومة ستقدم
مساعدات بقيمة  137مليون شيكل إلى  116,000أسرة فقيرة من خالل
16
وزارة التنمية االجتماعية.

تهديدات إسرائيلية لرواتب األسرى

يف  6أيار  ،2020ذكر حسن عبد ربه ،الناطق باسم هيئة شؤون األسرى
واملحررين ،أن بعض أسر األسرى واملحررين اشتكوا من إغالق مفاجئ
حلساباتهم املصرفية 17.وأكدت الهيئة أن بنكني أردنيني وآخر فلسطيني
قاموا بإغالق حسابات ألسرى وأسر الشهداء ،يف أعقاب تلقيهم
حتذيرات من محام إسرائيلي يف  20نيسان من مغبة االستمرار يف
دفع رواتب األسرى الفلسطينيني القابعني يف السجون اإلسرائيلية .ومت
تهديد السلطة الفلسطينية برفع دعاوى مدنية إسرائيلية ضد البنوك،
18
ضمن اتهامات تقدمي املساعدة لـ «أنشطة إرهابية».
وجاء هذا بعد أن أصدرت السلطات العسكرية اإلسرائيلية يف وقت
سابق هذا العام ( 9شباط) تعديال ألوامرها األمنية ،معتبرة دفع
السلطة الفلسطينية للرواتب الشهرية لألسرى الفلسطينيني يف السجون
19
اإلسرائيلية عمال محظورا يندرج ضمن أعمال «متويل اإلرهاب».
مبوجب األمر العسكري اجلديد ،الذي كان من املقرر أن يصبح نافذا
يف  9أيار ،تطبق أقسام كبيرة من القانون اإلسرائيلي ملكافحة اإلرهاب
 2016على الضفة الغربية.
ردا على ذلك ،أكدت سلطة النقد الفلسطينية يف  8أيار على حق أسر
األسرى والشهداء تلقي رواتبهم يف حساباتهم املصرفية الشخصية ،وأنه
20
سيتم التنسيق مع احلكومة الفلسطينية لضمان استمرارية رواتبهم.
صرح رئيس الوزراء اشتية يف وقت الحق عن التوصل إلى اتفاق مع
البنوك يقضي بتجميد العمل بأي إجراءات خاصة بحسابات األسرى.
وقال بأنه اصدر تعليمات بتشكيل جلنة حلل هذه القضية ،مكونة
من سلطة النقد الفلسطينية ،وهيئة شؤون األسرى وجمعية البنوك
يف فلسطني ،ووزارة املالية .وأشار إلى أن اللجنة ستجتمع وتقدم
توصياتها بهذا اخلصوص ،وذلك بهدف الوصول ملوقف موحد بشأن
التهديد اإلسرائيلي ضد البنوك .وأشار أيضا إلى أن عائالت األسرى
ستكون قادرة على تفعيل حساباتها ابتداء من  10أيار .كما أكد على
رفض التهديدات اإلسرائيلية للبنوك ،مشيرا إلى أن السلطة الوطنية
الفلسطينية ستسعى للوصول حللول حلماية حقوق األسرى والشهداء
21
وعائالتهم.

البنك الدولي

يف  23نيسان  ،2020وزع البنك الدولي مذكرة غير رسمية للنقاش
بعنوان «كوفيد :19-التقييم االقتصادي وخطة العمل املقترحة للسلطة
الفلسطينية» 22.تناقش املذكرة تأثيرات وباء كوفيد 19-على االقتصاد
الفلسطيني ،وتقدم توصيات للسلطة الوطنية الفلسطينية.
16
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افترضت املذكرة سيناريوهني لالقتصاد الفلسطيني بسبب وباء كورونا.
يفترض السيناريو األول تباطؤ انتشار الفيروس ورفع التدابير االحترازية
بعد شهرين من إعالن االغالق (أي  22أيار) .أما السيناريو الثاني ،يف  5أيار  2020أصدرت سلطة النقد الفلسطينية تعليمات عمل
فيفترض استمرار انتشار الفيروس ،وتخفيف اإلجراءات االحترازية بعد للشركات املحلية يف مجال تقدمي خدمات الدفع اإللكتروني ،مثل
املحافظ اإللكترونية والبطاقات مسبقة الدفع 29.وتهدف هذه التعليمات
أربعة أشهر.
إلى تنظيم العمل يف مجال خدمات الدفع اإللكتروني يف فلسطني.
جدول ( :)1توقعات النمو االقتصادي
جاء ذلك بعد ترخيص أولى شركات خدمات الدفع اإللكتروني يف
قطاع غزة
الضفة الغربية
فلسطني
سيناريوهات البنك الدولي
فلسطني ،والتي بدأت يف تفعيل خدماتها 30.والعمل جار على ترخيص
-%4.2
-%5.1
-%5
سيناريو  2-1شهر
 5شركات أخرى كانت قد حصلت على املوافقات الالزمة للعمل يف
31
-%8.4
-%10.3
-%9.9
سيناريو  4-2أشهر
 .2019كما وأكدت سلطة النقد الفلسطينية على أن خدمات شركات
الدفع اإللكتروني ستخضع إلشراف ورقابة مشددة لضمان أعلى درجة
يقدم البنك الدولي توصياته بالتركيز على عدد من القطاعات خالل
من األمان والشفافية والفعالية وااللتزام باملعايير الدولية.
فترة التخفيف ،وتشمل ما يلي:
ستتيح خدمات الدفع اإللكتروني للمشتركني إمتام معامالتهم املالية،
• •على صعيد دعم األسر ،توصي املذكرة بتعزيز برنامج التحويالت
مثل إيداع وسحب األموال يف أي وقت ،وحتويل األموال ألي شخص يف
النقدية للسلطة الوطنية الفلسطينية ويقترح استخدام برامج النقد
فلسطني ،والتسوق وتسديد قيمة مشترياتهم ،ودفع الفواتير .وسيتم
مقابل العمل لدعم القطاع الصحي.
تسهيل عمليات الدفع من خالل شبكة من الوكالء املعتمدين يف جميع
• •على صعيد دعم الشركات ،توصي املذكرة مبساعدة الشركات ذات أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة .ويتم االشتراك باخلدمات الكترونيا
املالءة املالية يف احلصول على سيولة بدال من هدر املصادر املالية والتحقق منها من خالل وكالء كل شركة .ونظرا ألن املشتركون بهذه
اخلدمات ال يحتاجون حلساب بنكي ،سيتيح ذلك وصول غير املتعاملني
على الشركات املعسرة واملتعثرة.
مع البنوك خلدمات الدفع اإللكتروني وإمتام املعامالت غير النقدية
• •على صعيد دعم القطاع املالي ،توصي املذكرة بضرورة بقاء أعمال بسقوف محددة .وستساهم نقاط البيع املتاحة يف زيادة الطلب املحلي
سلطة النقد الفلسطينية مستقلة والعمل على حتسني اخلدمات املالية على اخلدمات املالية عبر الهاتف املحمول وذلك من خالل دمجها مع
الرقمية .كما تسلط املذكرة الضوء على احلاجة إلى مزيد من الدعم خدمات البطاقات مسبقة الدفع واملحافظ اإللكترونية التي يتم حتميلها
من اجلهات املانحة لتحسني سيولة القطاع وخطط ضمان االئتمان على األجهزة الذكية.
للشركات الصغيرة واملتوسطة.
تعمل سلطة النقد الفلسطينية منذ سنوات على التحول نحو وسائل الدفع
لتحقيق هذه االحتياجات ،يدعو البنك الدولي السلطة الوطنية اإللكترونية واالقبال على التكنولوجيا املالية .وقد أدى اإلغالق الناجم عن
الفلسطينية الستغالل مصادرها وسيولتها النقدية يف دعم قطاع جائحة كوفيد -19إلى تكثيف اجلهود لتوفير هذه اخلدمات يف فلسطني
الرعاية الصحية واخلدمات األساسية األخرى ،ودعم احلكومة املحلية .والعمل على حتسينها .ومن املتوقع أن يحسن تقدمي خدمات الدفع اإللكتروني
ويشمل ذلك إعادة تخصيص  %50من فاتورة الرواتب واألجور للتضامن من الشمول املالي لشريحة األفراد الذين ال يتعاملون مع البنوك (%63.6
مع املتضررين من اجلائحة ،مما سيولد  348مليون دوالر لهذا الغرض .من السكان البالغني )32ورجال األعمال والشركات الصغيرة .باإلضافة إلى
كما يدعو إسرائيل واجلهات املانحة إلى تخصيص موارد إضافية لدعم ذلك ،تعد خدمات الدفع اإللكتروني واخلدمات املالية اإللكترونية األخرى
االقتصاد الفلسطيني ،وزيادة حجم مساهماتهم احلالية.
خطوة يف طريق متكني التحول نحو احلكومة اإللكترونية.

خدمات الدفع اإللكتروني

صندوق “وقفة عز”

التزم آالف املوظفني من عشرات الشركات يف فلسطني بالتبرع بجزء من
رواتبهم لصندوق “وقفة عز” بهدف دعم األفراد الذين فقدوا وظائفهم
نتيجة للتأثيرات االقتصادية لوباء كوفيد .-19وبلغت قيمة التبرعات
الطوعية الفردية أجر يومي عمل من شهر آذار لكل موظف ،يضاف لها
23
أجر يوم عمل لكل موظف يتحمله صاحب العمل.
كما تبرعت العديد من الشركات الفلسطينية الرائدة خالل الشهر
املاضي لدعم صندوق “وقفة عز” ،كشركة االتصاالت الفلسطينية ،والتي
ساهمت بـ  8مليون شيكل ،باإلضافة ملبلغ  1.2مليون شيكل ساهم بها
موظفوها 24.وتبرع البنك العربي مببلغ  2مليون دوالر ،25وبنك القدس 3
مليون شيكل 26،وبنك فلسطني  500,000شيكل 27.بحلول منتصف أيار،
مت تأمني  60مليون شيكل وتوزيع دفعة أولى بقيمة  28مليون شيكل على
 40,000عامل متعطل عن العمل يف القطاع غير املنظم /عمال مياومة
( 700شيكل لكل فرد مؤهل تقدم بطلب) .ومن املقرر صرف دفعة ثانية
من املساعدات نهاية حزيران ملجموعة جديدة من املتقدمني على رابط
28
لبوابة املساعدات التي أنشأتها وزارة العمل.
23
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ومن املتوقع أيضا أن يؤدي ترخيص خدمات الدفع اإللكتروني إلى زيادة
الطلب على التجارة اإللكترونية ،وهو توجه كان واضحا ما قبل تفشي
وباء كوفيد 33.-19وبرغم حداثة العمل بهذه اخلدمات يف فلسطني،
إال أن اإلقبال عليها يف تزايد .ومع أن  %79.6من األسر الفلسطينية
يتوفر لديها إنترنت ،قام  %8.1فقط من مستخدمي اإلنترنت البالغني
بشراء سلع عبر الشبكة يف  34.2019أما بالنسبة لطريقة الدفع%86 ،
قاموا بالدفع نقدا عند االستالم %15.2 ،استخدموا بطاقات االئتمان،
 %7.5جلؤوا حلواالت بنكية ،بينما  %3.6استخدموا خدمات الدفع
عبر اإلنترنت .استخدم  %1.9فقط وسائل الدفع من خالل الهاتف
املحمول (حسابات مربوطة بأرقام الهاتف).

اقتصاد غزة يف ظل جائحة كوفيد19-

بتاريخ  26أيار  2020كان هناك  55حالة مؤكدة مصابة بفيروس كورونا يف
قطاع غزة ،وحالة وفاة واحدة بسبب الفايروس 35.مت اإلبالغ عن احلاالت
األولى املصابة بالفيروس يف القطاع يف  22آذار لفلسطينيني عائدين من
36
اخلارج .عقب ذلك مباشرة بدأت السلطات املحلية بفرض تدابير وقائية.
29
30
31
32
33
34
35
36

3/4

https://bit.ly/2AGtmPX
www.aliqtisadi.ps/article/75024/
www.aliqtisadi.ps/article/75023/
www.safabank.ps/uploads/files/Financial%20Inclusion%20Brochure.pdf
www.aliqtisadi.ps/article/74962/
www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2510.pdf
www.corona.ps/
https://bit.ly/2zNAqdk

إصابة بالفيروس ،قررت احلكومة الفلسطينية إعادة فتح جميع مناحي ارتفاع معدل الفقر

احلياة يف الضفة الغربية بعد انتهاء عطلة عيد الفطر التي استمرت
9
ثالث أيام.

آخر التطورات :التأثيرات املالية واالقتصادية
واالجتماعية

بالرغم من أن تخفيف إجراءات اإلغالق سيساهم يف انتعاش االقتصاد،
ّإل أنه ال ميكن التقليل من حجم اخلسائر االقتصادية الناجمة عن
اجلائحة يف ظل التراجع الكبير يف النشاط االقتصادي.

تراجع اإليرادات العامة

صرح رئيس الوزراء د .اشتية أن اإليرادات العامة ستشهد تراجعا يصل
إلى  ،%50أو ما ميثل  %45من إجمالي النفقات العامة 10.ويبدو تأثير
اجلائحة على اإليرادات العامة جليا منذ اليوم األول ،إذ بلغت إجمالي
إيرادات السلطة الفلسطينية املحصلة يف آذار املاضي قرابة 243.5
مليون شيكل ،مقارنة بحوالي  506.5مليون شيكل يف شباط املاضي
(أي تراجع بقرابة  .)%52كما بلغت اإليرادات الضريبية املحلية يف
آذار حوالي  146مليون شيكل ،مقارنة بـ  339.3مليون شيكل يف شباط
11
(تراجع بنسبة .)%56
يف آذار املاضي طلبت السلطة الوطنية الفلسطينية من املصارف املحلية
قرضا مجمعا بقيمة  1.4مليار شيكل ،للتعامل مع التراجع املتوقع يف
اإليرادات 12.مع نهاية آذار ،بلغ الدين العام  10.27مليار شيكل ،وهو
أعلى مستوى له منذ أزمة إيرادات املقاصة يف العام  .2019مع نهاية
شباط  ،2020أي قبل اندالع أزمة فيروس كورونا يف فلسطني ،بلغ الدين
العام  9.94مليار شيكل.

تباطؤ األعمال

يف  30نيسان ،أصدرت غرفة جتارة رام اهلل والبيرة نتائج مسح استهدف
الشركات العاملة يف املحافظة .أظهرت نتائج املسح تراجعا بنسبة %78
يف مبيعات السوق املحلي منذ بداية اجلائحة وفرض إجراءات اإلغالق
التي تبعت األزمة .وتبني نتائج املسج انخفاضا يف اإلنتاج بنسبة ،%84
مما أدى إلى مواجهة  %75من أصحاب هذه املنشآت صعوبات يف دفع
أجور املوظفني والعمال .كما أن  %16فقط من املنشآت حافظت على
وتيرة إنتاجها ،يف حني توقفت  %59منها عن اإلنتاج بشكل كامل .أفادت
 %10من الشركات املستجيبة للمسح أنها غير قادرة على مواصلة العمل
يف ظل هذه الظروف ،بينما ذكرت  %38منها أنها قادرة على مواصلة
العمل ملدة شهر إضايف فقط ،وأفاد  %30منها بقدرته على مواصلة
13
أعماله التجارية لشهرين آخرين.
شمل املسح قطاعات عدة منها قطاع املقاوالت واحلرف املهنية،
واخلدمات والقطاع التجاري .بعد إعالن د .اشتية السماح للمحالت
التجارية فتح أبوابها يف أيام محددة باألسبوع ،أفاد بعض أصحاب
املحال بضعف حركة البيع لدرجة ال تكفي لتشغيل املحالت التجارية
وتنشيط السوق 14،وهو ما يشير لبدء حدوث صدمة الطلب املتوقع
حدوثها حتى بعد التخفيف من صدمة القيود على العرض 15.وحتى بعد
إعادة فتح كافة األنشطة االقتصادية ،سيحتاج االقتصاد إلى فترة طويلة
للتعايف من خسائر الفترة املاضية.
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يتوقع ان يصل التراجع املتوقع يف االستهالك اخلاص ألكثر من  22%سنويا.

أدت األزمة احلالية إلى ارتفاع يف عدد األسر التي تعيش دون خط
الفقر .صرح السيد داوود الديك ،وكيل وزارة التنمية االجتماعية ،أنه
من املتوقع انخفاض دخل أكثر من  100,000أسرة فلسطينية الى ما
دون خط الفقر ،من ضمنها  53,000أسرة سبق وصرح عنها يف وقت
سابق .وتشير التقديرات حول «األسر الفقيرة اجلديدة» إلى قفزة
يف عدد األسر التي انزلقت حتت خط الفقر يف فلسطني (وخاصة
يف الضفة الغربية) بنحو الثلث (فوق مستواها ما قبل األزمة والبالغ
 280,000أسرة) .من جهته ،صرح رئيس الوزراء أن احلكومة ستقدم
مساعدات بقيمة  137مليون شيكل إلى  116,000أسرة فقيرة من خالل
16
وزارة التنمية االجتماعية.

تهديدات إسرائيلية لرواتب األسرى

يف  6أيار  ،2020ذكر حسن عبد ربه ،الناطق باسم هيئة شؤون األسرى
واملحررين ،أن بعض أسر األسرى واملحررين اشتكوا من إغالق مفاجئ
حلساباتهم املصرفية 17.وأكدت الهيئة أن بنكني أردنيني وآخر فلسطيني
قاموا بإغالق حسابات ألسرى وأسر الشهداء ،يف أعقاب تلقيهم
حتذيرات من محام إسرائيلي يف  20نيسان من مغبة االستمرار يف
دفع رواتب األسرى الفلسطينيني القابعني يف السجون اإلسرائيلية .ومت
تهديد السلطة الفلسطينية برفع دعاوى مدنية إسرائيلية ضد البنوك،
18
ضمن اتهامات تقدمي املساعدة لـ «أنشطة إرهابية».
وجاء هذا بعد أن أصدرت السلطات العسكرية اإلسرائيلية يف وقت
سابق هذا العام ( 9شباط) تعديال ألوامرها األمنية ،معتبرة دفع
السلطة الفلسطينية للرواتب الشهرية لألسرى الفلسطينيني يف السجون
19
اإلسرائيلية عمال محظورا يندرج ضمن أعمال «متويل اإلرهاب».
مبوجب األمر العسكري اجلديد ،الذي كان من املقرر أن يصبح نافذا
يف  9أيار ،تطبق أقسام كبيرة من القانون اإلسرائيلي ملكافحة اإلرهاب
 2016على الضفة الغربية.
ردا على ذلك ،أكدت سلطة النقد الفلسطينية يف  8أيار على حق أسر
األسرى والشهداء تلقي رواتبهم يف حساباتهم املصرفية الشخصية ،وأنه
20
سيتم التنسيق مع احلكومة الفلسطينية لضمان استمرارية رواتبهم.
صرح رئيس الوزراء اشتية يف وقت الحق عن التوصل إلى اتفاق مع
البنوك يقضي بتجميد العمل بأي إجراءات خاصة بحسابات األسرى.
وقال بأنه اصدر تعليمات بتشكيل جلنة حلل هذه القضية ،مكونة
من سلطة النقد الفلسطينية ،وهيئة شؤون األسرى وجمعية البنوك
يف فلسطني ،ووزارة املالية .وأشار إلى أن اللجنة ستجتمع وتقدم
توصياتها بهذا اخلصوص ،وذلك بهدف الوصول ملوقف موحد بشأن
التهديد اإلسرائيلي ضد البنوك .وأشار أيضا إلى أن عائالت األسرى
ستكون قادرة على تفعيل حساباتها ابتداء من  10أيار .كما أكد على
رفض التهديدات اإلسرائيلية للبنوك ،مشيرا إلى أن السلطة الوطنية
الفلسطينية ستسعى للوصول حللول حلماية حقوق األسرى والشهداء
21
وعائالتهم.

البنك الدولي

يف  23نيسان  ،2020وزع البنك الدولي مذكرة غير رسمية للنقاش
بعنوان «كوفيد :19-التقييم االقتصادي وخطة العمل املقترحة للسلطة
الفلسطينية» 22.تناقش املذكرة تأثيرات وباء كوفيد 19-على االقتصاد
الفلسطيني ،وتقدم توصيات للسلطة الوطنية الفلسطينية.
16
17
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افترضت املذكرة سيناريوهني لالقتصاد الفلسطيني بسبب وباء كورونا.
يفترض السيناريو األول تباطؤ انتشار الفيروس ورفع التدابير االحترازية
بعد شهرين من إعالن االغالق (أي  22أيار) .أما السيناريو الثاني ،يف  5أيار  2020أصدرت سلطة النقد الفلسطينية تعليمات عمل
فيفترض استمرار انتشار الفيروس ،وتخفيف اإلجراءات االحترازية بعد للشركات املحلية يف مجال تقدمي خدمات الدفع اإللكتروني ،مثل
املحافظ اإللكترونية والبطاقات مسبقة الدفع 29.وتهدف هذه التعليمات
أربعة أشهر.
إلى تنظيم العمل يف مجال خدمات الدفع اإللكتروني يف فلسطني.
جدول ( :)1توقعات النمو االقتصادي
جاء ذلك بعد ترخيص أولى شركات خدمات الدفع اإللكتروني يف
قطاع غزة
الضفة الغربية
فلسطني
سيناريوهات البنك الدولي
فلسطني ،والتي بدأت يف تفعيل خدماتها 30.والعمل جار على ترخيص
-%4.2
-%5.1
-%5
سيناريو  2-1شهر
 5شركات أخرى كانت قد حصلت على املوافقات الالزمة للعمل يف
31
-%8.4
-%10.3
-%9.9
سيناريو  4-2أشهر
 .2019كما وأكدت سلطة النقد الفلسطينية على أن خدمات شركات
الدفع اإللكتروني ستخضع إلشراف ورقابة مشددة لضمان أعلى درجة
يقدم البنك الدولي توصياته بالتركيز على عدد من القطاعات خالل
من األمان والشفافية والفعالية وااللتزام باملعايير الدولية.
فترة التخفيف ،وتشمل ما يلي:
ستتيح خدمات الدفع اإللكتروني للمشتركني إمتام معامالتهم املالية،
• •على صعيد دعم األسر ،توصي املذكرة بتعزيز برنامج التحويالت
مثل إيداع وسحب األموال يف أي وقت ،وحتويل األموال ألي شخص يف
النقدية للسلطة الوطنية الفلسطينية ويقترح استخدام برامج النقد
فلسطني ،والتسوق وتسديد قيمة مشترياتهم ،ودفع الفواتير .وسيتم
مقابل العمل لدعم القطاع الصحي.
تسهيل عمليات الدفع من خالل شبكة من الوكالء املعتمدين يف جميع
• •على صعيد دعم الشركات ،توصي املذكرة مبساعدة الشركات ذات أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة .ويتم االشتراك باخلدمات الكترونيا
املالءة املالية يف احلصول على سيولة بدال من هدر املصادر املالية والتحقق منها من خالل وكالء كل شركة .ونظرا ألن املشتركون بهذه
اخلدمات ال يحتاجون حلساب بنكي ،سيتيح ذلك وصول غير املتعاملني
على الشركات املعسرة واملتعثرة.
مع البنوك خلدمات الدفع اإللكتروني وإمتام املعامالت غير النقدية
• •على صعيد دعم القطاع املالي ،توصي املذكرة بضرورة بقاء أعمال بسقوف محددة .وستساهم نقاط البيع املتاحة يف زيادة الطلب املحلي
سلطة النقد الفلسطينية مستقلة والعمل على حتسني اخلدمات املالية على اخلدمات املالية عبر الهاتف املحمول وذلك من خالل دمجها مع
الرقمية .كما تسلط املذكرة الضوء على احلاجة إلى مزيد من الدعم خدمات البطاقات مسبقة الدفع واملحافظ اإللكترونية التي يتم حتميلها
من اجلهات املانحة لتحسني سيولة القطاع وخطط ضمان االئتمان على األجهزة الذكية.
للشركات الصغيرة واملتوسطة.
تعمل سلطة النقد الفلسطينية منذ سنوات على التحول نحو وسائل الدفع
لتحقيق هذه االحتياجات ،يدعو البنك الدولي السلطة الوطنية اإللكترونية واالقبال على التكنولوجيا املالية .وقد أدى اإلغالق الناجم عن
الفلسطينية الستغالل مصادرها وسيولتها النقدية يف دعم قطاع جائحة كوفيد -19إلى تكثيف اجلهود لتوفير هذه اخلدمات يف فلسطني
الرعاية الصحية واخلدمات األساسية األخرى ،ودعم احلكومة املحلية .والعمل على حتسينها .ومن املتوقع أن يحسن تقدمي خدمات الدفع اإللكتروني
ويشمل ذلك إعادة تخصيص  %50من فاتورة الرواتب واألجور للتضامن من الشمول املالي لشريحة األفراد الذين ال يتعاملون مع البنوك (%63.6
مع املتضررين من اجلائحة ،مما سيولد  348مليون دوالر لهذا الغرض .من السكان البالغني )32ورجال األعمال والشركات الصغيرة .باإلضافة إلى
كما يدعو إسرائيل واجلهات املانحة إلى تخصيص موارد إضافية لدعم ذلك ،تعد خدمات الدفع اإللكتروني واخلدمات املالية اإللكترونية األخرى
االقتصاد الفلسطيني ،وزيادة حجم مساهماتهم احلالية.
خطوة يف طريق متكني التحول نحو احلكومة اإللكترونية.

خدمات الدفع اإللكتروني

صندوق “وقفة عز”

التزم آالف املوظفني من عشرات الشركات يف فلسطني بالتبرع بجزء من
رواتبهم لصندوق “وقفة عز” بهدف دعم األفراد الذين فقدوا وظائفهم
نتيجة للتأثيرات االقتصادية لوباء كوفيد .-19وبلغت قيمة التبرعات
الطوعية الفردية أجر يومي عمل من شهر آذار لكل موظف ،يضاف لها
23
أجر يوم عمل لكل موظف يتحمله صاحب العمل.
كما تبرعت العديد من الشركات الفلسطينية الرائدة خالل الشهر
املاضي لدعم صندوق “وقفة عز” ،كشركة االتصاالت الفلسطينية ،والتي
ساهمت بـ  8مليون شيكل ،باإلضافة ملبلغ  1.2مليون شيكل ساهم بها
موظفوها 24.وتبرع البنك العربي مببلغ  2مليون دوالر ،25وبنك القدس 3
مليون شيكل 26،وبنك فلسطني  500,000شيكل 27.بحلول منتصف أيار،
مت تأمني  60مليون شيكل وتوزيع دفعة أولى بقيمة  28مليون شيكل على
 40,000عامل متعطل عن العمل يف القطاع غير املنظم /عمال مياومة
( 700شيكل لكل فرد مؤهل تقدم بطلب) .ومن املقرر صرف دفعة ثانية
من املساعدات نهاية حزيران ملجموعة جديدة من املتقدمني على رابط
28
لبوابة املساعدات التي أنشأتها وزارة العمل.
23
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ومن املتوقع أيضا أن يؤدي ترخيص خدمات الدفع اإللكتروني إلى زيادة
الطلب على التجارة اإللكترونية ،وهو توجه كان واضحا ما قبل تفشي
وباء كوفيد 33.-19وبرغم حداثة العمل بهذه اخلدمات يف فلسطني،
إال أن اإلقبال عليها يف تزايد .ومع أن  %79.6من األسر الفلسطينية
يتوفر لديها إنترنت ،قام  %8.1فقط من مستخدمي اإلنترنت البالغني
بشراء سلع عبر الشبكة يف  34.2019أما بالنسبة لطريقة الدفع%86 ،
قاموا بالدفع نقدا عند االستالم %15.2 ،استخدموا بطاقات االئتمان،
 %7.5جلؤوا حلواالت بنكية ،بينما  %3.6استخدموا خدمات الدفع
عبر اإلنترنت .استخدم  %1.9فقط وسائل الدفع من خالل الهاتف
املحمول (حسابات مربوطة بأرقام الهاتف).

اقتصاد غزة يف ظل جائحة كوفيد19-

بتاريخ  26أيار  2020كان هناك  55حالة مؤكدة مصابة بفيروس كورونا يف
قطاع غزة ،وحالة وفاة واحدة بسبب الفايروس 35.مت اإلبالغ عن احلاالت
األولى املصابة بالفيروس يف القطاع يف  22آذار لفلسطينيني عائدين من
36
اخلارج .عقب ذلك مباشرة بدأت السلطات املحلية بفرض تدابير وقائية.
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خلف احلصار املستمر منذ ثالثة عشر عاما على قطاع غزة ،وحالة
الصراع الدائم ،واالنقسام والفصل السياسي عن الضفة الغربية،
وتراجع املساعدات والدعم ،اقتصادا هشا يعتمد بشكل أساسي على
اإلنفاق العام واملساعدات الدولية لدفع عجلة النشاط االقتصادي .ومع
ظهور وباء كوفيد ،19-أضيف حتدي جديد لقائمة الصدمات الطويلة
التي تواجه القطاع ،والذي زاد من صعوبة الوضع الكارثي ،إذ كان معدل
البطالة يف العام  2019قرابة  37%45و %53من السكان يعيشون دون
38
خط الفقر.

انهيار نظام الرعاية الصحي

يعد قطاع غزة أحد مناطق العالم األعلى كثافة من حيث السكان ،مما
يجعل من تفشي كوفيد 19-أمرا كارثيا .كما أن القدرات املحدودة
لنظام الرعاية الصحية يف عالج املصابني بالفيروس يف غزة يزيد األمر
خطورة .فحتى قبل اجلائحة ،كانت منظمة الصحة العاملية قد حذرت
من أن نظام الرعاية الصحية يف غزة “على شفا االنهيار” 39.يوجد يف
قطاع غزة حوالي  78سرير عناية مركزة و 63جهاز تنفس صناعي
يفترض أن تخدم سكان القطاع الذين يتجاوزون املليوني شخص .من
الصعوبات اإلضافية التي يعاني منها القطاع ،قضايا تتعلق بانعدام
األمن الغذائي ،وندرة املياه الصاحلة للشرب ،وقلة مرافق الصرف
الصحي ،وقضايا تتعلق بالصحة العقلية ،ومشاكل إمداد القطاع
40
بالكهرباء وانقطاعها املستمر.

اآلثار االقتصادية املدمرة ألزمة كوفيد19-

بدأت التداعيات االقتصادية السلبية للوباء بالظهور مباشرة بعد إعالن
حالة الطوارئ أوائل آذار .وتال ذلك عدد من القرارات يف قطاع غزة،
شملت إغالق املعابر واألسواق بشكل مؤقت ،وصاالت األفراح والفنادق
واملرافق السياحية األخرى ،وتقليص ساعات العمل 41.وقد أدت هذه
اإلجراءات إلى وقف كامل األنشطة السياحية والترفيهية ،واخلدمات
42
التعليمية ،وتراجع بنسبة  %50يف أنشطة النقل.

مباشر على القطاعات االقتصادية األخرى التي لم تطلها اإلجراءات
الوقائية .فيما أفاد جمال اخلضري ،رئيس اللجنة الشعبية ملواجهة
احلصار يف قطاع غزة قائال “بلغت اخلسائر االقتصادية يف قطاع غزة
قرابة  200مليون دوالر خالل شهر آذار .وقد طالت هذه اخلسائر
كافة القطاعات االقتصادية والصناعية والتجارية وقطاع املقاوالت
والسياحة .فمعظم األعمال متوقفة ،واجلمود االقتصادي يسيطر على
45
قطاع غزة ،مما يجعل األمور أسوء من ذي قبل”.
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حركة التداول نهاية نيسان 2020

علقت بورصة فلسطني ( )PEXأعمالها ما بني  23آذار و 3أيار إثر
إعالن العمل بسياسة اإلغالق والتدابير االحترازية ملكافحة انتشار
كوفيد 46.19-وأعلن عن استئناف عمليات التداول ابتداء من  3أيار
بساعات عمل مخفضة وتنفيذ العمليات عن بعد.
خالل العام  2019بلغ صايف األرباح السنوية للشركات املدرجة يف السوق
املالي الفلسطيني قرابة  306.4مليون دوالر ،بزيادة قدرها  %2.9مقارنة
بالعام  47.2018تظهر النتائج املالية األولية للعام  2019أن  39شركة
من الـ  48شركة املدرجة قد حققت أرباحا ،حيث بلغ صايف األرباح
املصرح عنها  316.3مليون دوالر (زيادة بنسبة  %3.2مقارنة بالعام
 .)2018فيما بلغت إجمالي خسائر الشركات الست األسوأ أداء 9.9
مليون دوالر مقارنة بـ  8.8مليون دوالر يف العام  .2017كما لم تصرح
ثالث شركات (اثنتان موقوفتان عن التداول) عن نتائجها خالل اإلطار
الزمني القانوني املحدد لذلك .وكان قطاع اخلدمات القطاع األعلى
أرباحا ( 105مليون دوالر) ،تاله قطاع اخلدمات املصرفية واملالية (97
مليون دوالر) واالستثمار ( 50مليون دوالر).

نتيجة لتفشي الفايروس وفرض اإلجراءات االحترازية ،فقد اآلالف
مصدر دخلهم الرئيسي وأصبحوا عاطلني عن العمل ،وخاصة عمال
املياومة وأصحاب عقود العمل املؤقتة .حذر علي احلايك ،رئيس جمعية
رجال األعمال الفلسطينيني ،من أن القطاع الصناعي يف غزة هو
أكثر القطاعات تضررا ،إذ فقد أكثر من  10,000وظيفة منذ بداية
األزمة ،األمر الذي أدى إلى تراجع معدالت اإلنتاج بنسبة  43.%19فيما
قال صالح أبو حصيرة ،رئيس الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق
واخلدمات السياحية يف القطاع “أدت اجلائحة لفقدان حوالي 5,000
من العاملني يف املنشآت السياحية يف قطاع غزة  -والذين يعيلون قرابة
 25,000فردا -لوظائفهم وبقاءهم دون أي مصدر دخل آخر” 44 .وقد
أدى ذلك إلى تراجع القوة الشرائية لألسر يف قطاع غزة وأثر بشكل غير
www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_En_13-2-2020-LF2019-en.pdf
www.pcbs.gov.ps/Document/pdf/txte_poverty2017.pdf?date=16_4_2018_2
www.emro.who.int/images/stories/WHO_Gaza_donor_alert.pdf ua=1
www.ecfr.eu/article/commentary_defeating_covid_19_in_gaza_is_it_enough1
www.mas.ps/files/server/2020/PR-QM-P2.pdf
www.mas.ps/files/server/20200705223647-2.pdf
http://famagusta-gazette.com/2020/04/14/gazas-economy-severely-impacted-by-covid-19/
https://bit.ly/3e4MG7N
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التقارير الرئيسية
بالرغم من أن تخفيف إجراءات
اإلغالق سيساهم يف انتعاش
االقتصادّ ،إل أن حجم اخلسائر
االقتصادية الناجمة عن اجلائحة
يتفاقم يف ظل التراجع الكبير يف
النشاط االقتصادي
يف  6أيار  ،2020ذكر حسن عبد
ربه ،الناطق باسم هيئة شؤون
األسرى واملحررين ،أن بعض أسر
األسرى واملحررين اشتكوا من
إغالق مفاجئ حلساباتهم املصرفية
التزم آالف املوظفني من عشرات
الشركات يف فلسطني بالتبرع
بجزء من رواتبهم لصندوق «وقفة
عز» بهدف دعم األفراد الذين
فقدوا وظائفهم نتيجة للتأثيرات
االقتصادية لوباء كوفيد19-

https://bit.ly/2TiZXBQ 45
https://bit.ly/2WJLOQ9 46
https://bit.ly/2WLJyIr 47
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أصدرت سلطة النقد الفلسطينية
يف  5أيار  2020تعليمات عمل
للشركات املحلية يف مجال تقدمي
خدمات الدفع اإللكتروني ،مثل
املحافظ اإللكترونية والبطاقات
مسبقة الدفع
بدأت التداعيات االقتصادية
السلبية للوباء بالظهور يف قطاع
غزة مباشرة بعد إعالن حالة
الطوارئ أوائل آذار

إجراءات دعم االقتصاد

تزامنا مع اقتراب شهر رمضان املبارك ،أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني د .محمد اشتية يف 20
نيسان املاضي عن جملة من التسهيالت االقتصادية لتخفيف اإلجراءات الوقائية يف فلسطني .وشملت
التسهيالت إعادة فتح املحال والشركات يف بعض القطاعات ،يف أيام معينة وخالل ساعات ومناطق
محددة .وسمح باستئناف عمل املصانع املنتجة ألغراض التصدير بوتيرة  %50من عمالتها يف جميع
1
املحافظات ،شريطة التزامها مبعايير السالمة والصحة العامة التي أقرتها وزارة الصحة الفلسطينية.
وجاء هذا اإلعالن بعد  45يوما من فرض احلكومة الفلسطينية إغالقا على املناطق اخلاضعة لسلطتها
يف الضفة الغربية ملواجهة فيروس كوفيد .19-كما أعلنت احلكومة عن تسهيالت إضافية يف القطاع
املصريف والقطاع املالي ،مبا يشمل استئناف العمل يف سوق األوراق املالية اعتبارا من الثالث من أيار
مع تخفيض عدد ساعات التداول وأعداد املوظفني.

دعم املنشآت الصغيرة واملتوسطة

أعلنت سلطة النقد الفلسطينية يف  7أيار  2020عن إطالق برنامج «استدامة» لتقدمي مساعدات مالية
للشركات الصغيرة واملتوسطة ومتناهية الصغير املتضررة من جائحة كوفيد .19-ساهمت سلطة النقد
الفلسطينية مببلغ  210مليون دوالر من إجمالي قيمة املساعدات البالغة  300مليون دوالر ،على أن
يتم حشد املبلغ املتبقي من مصادر أخرى بالتعاون مع احلكومة .يتيح البرنامج ،والذي ينفذ من خالل
مؤسسات اإلقراض واملصارف ،للمؤسسات املتضررة احلصول على متويل منخفض التكلفة (سعر
2
فائدة ال يتجاوز  )%3لتوفير السيولة الالزمة إلدارة العمليات اليومية واحلفاظ على املوظفني.
من جهته ،أطلق صندوق االستثمار الفلسطيني برنامج «إسناد» الطارئ بحجم  25مليون دوالر لدعم
املشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والتي تواجه صعوبة يف احلصول على متويل بنكي 3.ويساعد
البرنامج املنشآت املؤهلة احلصول على السيولة الالزمة للحفاظ على استمرارية أعمالها وموظفيها،
4
ويتوقع أن تستفيد  2500منشأة من البرنامج ،وأن يساعد يف استدامة وخلق أكثر من  5000وظيفة.

العمال يف إسرائيل

مت فتح بعض املعابر أمام العمال الفلسطينيني ملدة يومني للعودة للعمل يف اسرائيل ،مما يتيح املجال
لعودة قرابة  40,000عامل فلسطيني .ومبوجب االتفاق بني احلكومة اإلسرائيلية والسلطة الوطنية
الفلسطينية ،يبقى العمال يف إسرائيل ملدة ثالثة أسابيع على األقل يف أماكن عملهم للحيلولة دون
انتشار الفيروس ،مع توفير أرباب العمل أماكن الئقة إلقامة العمال .على الرغم من أن معظم حاالت
العدوى يف فلسطني انتقلت من عمال فلسطينيني قادمني من إسرائيل ،إال أن مساهمتهم باالقتصاد
5
املحلي تبلغ قرابة  2.5مليار دوالر سنويا.
سيسمح بدخول  500عامل كل ساعة ،عبر مختلف
ذكر رامي مهداوي ،الناطق باسم وزارة العمل ،أنه ُ
املعابر ،مبا يف ذلك معبر قلنديا ،ونعلني ،وغيرها .كما شدد على ضرورة التزام العمال بارتداء األقنعة
والقفازات ،واحلفاظ على تعليمات «التباعد االجتماعي» 6.وذكر يف وقت الحق دخول  14,500عامل
فقط 7إلى إسرائيل ضمن هذا املخطط ،الى جانب  19,000عامل لم يغادروا أماكن عملهم يف الداخل
منذ بداية األزمة 8 .وتشكل عودة العمال إلى الضفة الغربية خالل عطلة عيد الفطر املبارك مع انتهاء
شهر رمضان ( 24أيار) حتديا ً هاما ً جلهود السلطة الفلسطينية يف مراقبة وتتبع املصادر املحتملة
للعدوى .وحسب العينات العشوائية التي سحبت من العمال العائدين من اسرائيل ،والتي خلت من أي
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http://english.wafa.ps/page.aspx?id=uCwp0va110502330312auCwp0v
www.pma.ps/Default.aspx tabid=205&ArtMID=793&ArticleID=2517&language=en-US
يشمل الشركات املعرضة ملخاطر عالية ال متكنها من احلصول على متويل من مؤسسات اإلقراض الرسمية نظرا لعدم وجود ضمانات كافية ،وتدفقات نقدية مستقبلة ،وضعف
احتمالية النجاح
https://bit.ly/2Zk88Ss
https://bit.ly/3g4huYf
www.aliqtisadi.ps/article/74159/
https://themedialine.org/headlines/coronavirus-restrictions-on-entry-to-israel-of-palestinian-workers-eased/
www.plo.ps/article/52566/
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