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 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

Palestinian Central Bureau of Statistics 
 

 
 واالحصاء الفلسطيني يستعرضان  الفلسطينية سلطة النقد

 2021والتنبؤات االقتصادية لعام   ،2020األداء االقتصاد الفلسطيني للعام 
  

 
طة النقد الفلسطينية والجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني اليوم صدرت سلأ 20/12/2020 -رام هللا 

، وذلك ضمن 2021، والتنبؤات االقتصادية لعام 2020بيانًا مشتركًا حول أداء االقتصاد الفلسطينيي لعام 
إصدار مشترك، والذي يمثل استمرارًا للجهود المشتركة التي تقوم بها المؤسستان، علمًا أن البيانات ال 

ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة  تشمل
 .1967الغربية عام 

 
 وجاءت النتائج على النحو االتي:

 
 2020 الفلسطيني خالل عام 1أداء االقتصاد

 وأزمة المقاصة إقتصاد الجائحة
  

، 2020% خالل عام 12يصل إلى ني يسجل تراجعًا حادًا تأثرًا بجائحة كورونا وتداعياتها، االقتصاد الفلسطي
لتشهد معظم األنشطة االقتصادية تراجعًا في القيمة المضافه، مما أدى النخفاض ملحوظ في نصيب الفرد من 
الناتج المحلي اإلجمالي، وتزايد في عدد العاطلين عن العمل لتدخل فئات جديدة إلى دائرة الفقر، ليتراجع بذلك 

 طلب العام لمؤشري اإلستهالك واإلستثمار الكلي.مستوى ال
 

، فمههه  بدايهههة التههه  ر 2019مقارنهههه مههه  عهههام  %12 بنسهه ةتراجعهههًا فهههي النهههاتا المحلهههي اإلجمهههالي  2020شهههد العهههام 
 ، شهههد االقتصههاد الفلسههطيني تراجعههًا نسههبته2020الربهه  االول مههن عههام  بجائحههة كورونهها والتههي القهه  بظاللههها  ههالل

ليهزداد التراجه  فهي رهل تعمها الجائحهة، والتهي علهف أ رمها فرضه  مجموعهة  ،2019لرب  المنهارر مقارنة م  ا 4%
                                                 

إليه  يسرائيلاإلحتالل اإلالذي ضمه و ذلك الجزء من محافظة القدس  ال تشملالبيانات ، كما أن 2015البيانات باالسعار الثابتة، سنة االساس  1
 قيح والتعديل.تعتمد علف تقديرات أولية، ومي عرضة للتن 2020بيانات عام ، و 1967عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام 
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مهن اإلجهراءات ضهمن حالهة الطهوارث، حيه  شههدت فلسهطين إيالقها جزئيهًا وشهامال علهف فتهرات متقطعهة وذلهك للحهد 
اتا المحلهي اإلجمهالي ، حيه  سهجل النه2020من تفشي مذا الوباء، تركز مذا اإليالق  الل الرب  الثاني من عهام 

، بهدأت 2020% مقارنة م  نفس الرب  من العهام السهابا، و هالل النصهث الثهاني مهن عهام 20تراجعًا حادًا بحوالي 
معظم األنشطة االقتصادية بالتعافي التدريجي وذلك من منطلا الموازنة بين االقتصاد والصحة، حيه  ارتفه  النهاتا 

أقهل ممها كهان عليهه قبهل الجائحهة مته  رًا أيضهًا بهالجراءات االحهتالل اإلسهرائيلي  المحلي اإلجمالي، إاّل أن مسهتوا  رهل
المتعلقة بحجز عائدات المقاصة والتي استمرت ألكثر من س عة أشهر متتاليهة، حيه  تشهتل تلهك األمهوال مها نسهبته 

إلنفههاق تراجهه  % مههن إجمههالي اإليههرادات وتعتبههر المصههدر االساسههي لتغطيههة النفقههات الجاريههة.  وعلههف مسههتو  ا70
 %.36% كما تراج  اإلستثمار الكلي بنس ة 6اإلستهالك الكلي في فلسطين  الل نفس العام بنس ة 

 
 تراجع في معظم اإلنشطة اإلقتصادية نتيجة اإلغالق الجزئي والشامل لمعظم مفاصل اإلقتصاد 

مقارنة م  العام  2020ام ًا في قيمتها المضافة  الل العملحور تراجعاً شهدت معظم األنشطة اإلقتصادية 
%، 35 بنس ةنشاط اإلنشاءات  كما تراج %، 10أعلف قيمة تراج  وبنس ة الخدمات نشاط سجل حي    .2019
 .%11وشهد نشاط الزراعة تراجعا بنس ة ، %12اط الصناعة الذي تراج  بنس ة  م نش

 
لم الخارجي وإنخفاض الواردات إستمرار عجز الميزان التجاري وتراجع في حجم التبادل التجاري مع العا

مليار دوالر  10بلغ حجم الت ادل التجاري من وإلف فلسطين  2020فخالل العام والصادرات من وإلى فلسطين، 
% 7، وذلك نتيجة النخفاض الصادرات بنس ة 2019% مقارنة م  عام 10أمريتي أي بنس ة تراج  وصل  إلف 

مليار دوالر أمريتي  7.4% لتصل إلف 11ض الواردات بما نسبته مليار دوالر أمريتي، وانخفا 2.5لتصل إلف 
 مليار دوالر أمريتي. 5، ليشهد الميزان التجاري تراجعًا في العجز ويصل حوالي 2020 الل عام 

 
% مما 27.8، أدى الرتفاع معدل البطالة الى 2020الف عامل عن العمل خالل العام  66توقف أكثر من 

%، ودخول فئات جديده الى دائرة الفقر 14د من الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة يعكس إنخفاض نصيب الفر 
 والفقر المدقع.

الث عامل عام  884إلف  2019الث عامل عام  951انخفض إجمالي عدد العاملين في سوق العمل من 
علف  اجائحة كورونتداعيات %، وذلك بسبب الت  ير ب27.8% إلف 26.3، وارتف  معدل ال طالة من 2020

 . مفاصل اإلقتصاد الكلي
 

 2020المستهلك خالل عام  2سعارانخفاض ا
 انخفاضاً  2020 الل العام في فلسطين ألسعار المستهلك  العام متوسط الرقم القياسي سجلكتقديرات اولية، 

     .2019مقارنة م  العام  %1.0نسبته 
 

                                                 
 . 1967عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام إليه  ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه اإلحتالل اإلسرائيليالبيانات تشمل  2
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 2021االقتصاد الفلسطيني للنمو في عام  ةتوقع عود
 

والجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني تقريرين حول  الفلسطينية درت كل من سلطة النقدأصكما 
التنبؤ بالمؤشرات تلك التقارير  . تضمن ، والمتاحة على الموقع االلكتروني لهما2021التنبؤات للعام 

النشاط  بدء عودة بافتراض ،األساس وفا سيناريو 2021الرئيسية في االقتصاد الفلسطيني  الل العام 
توفر  نتيجة (، 19-االقتصادي بشتل تدريجي إلف مستوياته التي كان  سائدة قبل األزمة الصحية )كوفيد

اللقاح في المد  القريب، واالنتظام في تحويل أموال المقاصة للحتومة الفلسطينية، وعودة حالة االستقرار 
المؤشرات االقتصادية  فتراضات علفمذ  االوقد تم عتس . النسبي في األوضاع السياسية واالقتصادية

 في القطاعات الرئيسية. 
 تم الناتا المحلي االجمالي والستان واحصاءات العمل واالسعار() فعلف مستو  القطاع الحقيقي ،

، إضافة الف االستمرار في افتراض تعافي مؤشرات االستهالك )بشقيه العام والخاص( واالستثمار
نمية بالعناقيد والتركيز علف القطاعات اإلنتاجية و اصة قطاع الطاقة االستراتيجيات القطاعية والت

النظيفة واإلبداع التكنولوجي تنفيذًا للسياسات االقتصادية الحتومية المرت طة باالنفكاك االقتصادي 
نسبي في مستويات التوريف  م افتراض تحسنتكذلك، التدريجي عن اقتصاد االحتالل اإلسرائيلي. 

 الضافة إلف ارتفاع عدد العمال الفلسطينيين في اسرائيل.ب، حليالم والتشغيل
 تم افتراض ارتفاع مستو  ) االيرادات والنفقات ودين الحتومة المركزية( وفي قطاع المالية العامة ،

 . ، وتحسن وتيرة االنفاق الحتومي2020االيرادات الحتومية مقارنة بمستواما في عام 
 تم افتراض تعافي مؤشرات التجارة الخارجية وميزان المدفوعات()التجارة  وفي القطاع الخارجي ،

 الخارجية، والتحويالت الجارية المقدمة للقطاع الخاص.
  فقد تم افتراض تحسن معدالت (اسعار الفائدةالتسهيالت االئتمانية والودائ  و ) أما في القطاع النقدي ،

 المشاري  التنموية.  التسهيالت االئتمانية المقدمة للقطاع الخاص بهدف دعم

وفا السيناريو  2021وباالستناد إلف مذ  االفتراضات، تشير التنبؤات إلف إمتانية تحقيا نمو حقيقي  الل العام  
وأن يؤدي مذا النمو إلف تحسن مرتقب في مستو  الد ل الفردي بنحو %، 7% الف 6تتراوح بين األساس بنس ة 

تتراوح بين  داء سيتون مدفوعًا بتعافي اإلنفاق االستهالكي الكلي بنس ةاأل أن مذا. كما تشير التنبؤات إلف 4%
%. وكذلك سيتون لهذا األداء أ ر علف 20في وتيرة النمو في االستثمارات إلف حوالي  م  تحسن ،%5 % الف3

لنمو ، إلف جانب تسارع ا%8 % الف4س ة تتراوح بين نمو الصادرات بنتالقطاع الخارجي، حي  من المتوق  أن 
وفي المقابل، يتوق  أن ينعتس التحسن االقتصادي بشتل  %.8الف  %5 تتراوح بين في الواردات أيضًا وبنس ة

ولكن بشتل طفيف لينخفض معدل ال طالة بنقطه مئوية واحدة فقط ضمن مذا  إيجابي علف معدالت ال طالة
 السيناريو.
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،  اصة وأن االقتصاد الفلسطيني يعمل في رل محتملة الحدوثت قف عرضة ل عض الصدمات إن مذ  التنبؤات 
بيئة يحيط بها قدر كبير من المخاطر وعدم اليقين، وما يرافقها من تداعيات وانعتاسات علف مجمل النشاط 
االقتصادي. ففي كل عام مناك أزمة جديدة أو استمرار ألزمة سابقة، سواء كان  علف الصعيد السياسي، أو علف 

ي ضوء مذا الواق ، فقد تم تضمين التنبؤات تحلياًل للمخاطر المحتملة الحدوث وبدرجات الصعيد االقتصادي. وف
متفاوتة )السيناريو المتفائل، والسيناريو المتشائم(، والتي من المتوق  أن يتون لها تداعياتها اإليجابية أو السلبية 

 علف األداء االقتصادي في المد  القريب.

 
 :على تصاليرجى اال صيل، المزيد من التف

 سلطة النقد الفلسطينية أو على الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني            
 فلسطين.  – والبيرة ، رام هللا452ص ب.    فلسطين -، رام هللا 1647ص.ب.  

 2415250  2 (970/972 )ماتث:   2982700  2 (970/972 )ماتث: 
   1800300300ماتث مجاني:  

 info@pma.psبريد إلكتروني:     diwan@pcbs.gov.ps بريد إلكتروني:
 www.pma.ps ://httpصفحة إلكترونية:     http://www.pcbs.gov.ps صفحة إلكترونية:
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