
 
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفمسطيني

Palestinian Central Bureau of Statistics 

 

 
 

 

1 

 

 ،2019 لمعامداء االتتصاد الفمسطيني األ يستعرضانسمطة النقد واالحصاء الفمسطيني 
 2020التنبؤات االتتصادية لعام و  

  

حول  تقريرًا مشتركاً اليوم  المركزي لإلحصاء الفمسطيني الجيازو سمطة النقد الفمسطينية ت صدر أ 32/23/3122-رام اهلل
، والذي يمثل مشترك ، وذلك ضمن إصدار9191 لعام التنبؤات االقتصادية، و 9113 عام أداء االقتصاد الفمسطيني

المؤسستان، عممًا أن البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي بيا  تقوماستمرارًا لمجيود المشتركة التي 
 :ائج عمى النحو االتيوجاءت النت 1391ضمو االحتالل اإلسرائيمي إليو عنوة بعيد احتاللو لمضفة الغربية عام 

 
 2019 الفمسطيني خالل عام 1أداء االتتصاد

   3122مقارنة مع العام  3122ثبات معدل نمو الناتج المحمي اإلجمالي في فمسطين خالل عام 
 

ى أي أن اإلقتصياد الفمسيطيني حيافظ عمي، 2018ميع العيام  مقارنية% 1.2ارتفع الناتج المحميي اإلجميالي بنسيبة  2019خالل العام 
والتيي شييدت إحتجيازًا ألميوال المقاصية ألكثير  ،التي حميت عميى اإلقتصياد بالرغم من األزمة المالية 2018لمعام  نسبة النمو السابقة

اسيييتمرار تراجيييع الميييند والمسييياعدات و الحكوميييية،  المتييياخراتفيييي وتيييراكم مشييياكل سييييولة وميييا نيييتج عنييييا مييين  أشيييير متتاليييية، 6مييين 
األونروا والوكالة األمريكيية )األىمية  والمنظمات لممؤسسات وألمحكومة سواء ع المساعدات األمريكية نقطاوخصوصًا مع االخارجية، 

ومواصييمة مصييادرة المزيييد ميين األراضييي فييي الضييفة الغربييية وعييدم السييماح  االسييتعماريالتوسييع االسييتمرار فييي إضييافة إلييى ؛ (لمتنمييية
، 2018عن العام % 1.3نصيب الفرد من الناتج المحمي اإلجمالي بنسبة  عحيث تراج ؛(ج)الموارد الطبيعية في المناطقباستغالل 

 2019حيييث شيييد الربييع األول ميين العييام  نتيجيية النمييو الطبيعييي لمسييكان بييوتيرة أعمييى ميين النمييو فييي النيياتج المحمييي اإلجمييالي،وذلييك 
الربع الثياني  ستمر التراجع فيوا. 2018ن العام مقارنة مع الربع الرابع م% 3.3 نسبتوالحقيقي االجمالي الناتج المحمي  في تراجعاً 
، والتيي تشيكل ميا االحيتالل اإلسيرائيميأزمية المقاصية ميع  وذلك بسبب 2019مقارنة مع الربع األول من عام % 2.0بنسبة  2019

عنيييا توقييئ جزئييي  وفييي سييياق إدارة األزميية المالييية، تبنييت الحكوميية ميزانييية طييوارئ نييتج . يقييارب ثمثييي إجمييالي اإليييرادات الحكومييية
تشير التقديرات إلى تحسين طفييئ فيي مسيتو    2019وفي الربع الثالث   .لسداد التزامات الحكومة اتجاه العاممين في القطاع العام

النياتج اسيتمر ، 2019الرابيع خالل الربيع مقارنة مع الربع السابق من نفس العام، و % 1.0ليسجل ارتفاعًا بنسبة النشاط االقتصادي 
توقيع تعيافي الطميب المحميي،  ، نتيجة2019مقارنة مع الربع الثالث من العام % 3.6 بنسبةليسجل نموًا  باالرتفاع ي اإلجماليالمحم

وتسييارع مسييتويات اإلنفيياق الحكييومي بعييد  ،االسييتيالكي األسييري، وتحسيين وتيييرة نمييو األنشييطة االقتصييادية الرئيسييية اإلنفيياقوخاصيية 
، وقييام 2019مين العيام  دات المقاصية لمحكومية بشيكل شييري وبياثر رجعيي عين األشيير السيابقةتحويل جزء كبيير مين إييرااستئنائ 

الحكومة بسداد جيزء كبيير مين المتياخرات التيي ترتبيت عميييا خيالل الفتيرة الماضيية اتجياه الميوظفين العميومين والميوردين مين القطياع 
  .الخاص

 

                                                 
عنوة بعيد  يسرائيماإلحتالل اإلالذي ضمو و ذلك الجزء من محافظة القدس  ال تشملالبيانات ، كما أن 2015عار الثابتة، سنة االساس البيانات باالس 1

 .تعتمد عمى تقديرات أولية، وىي عرضة لمتنقيد والتعديل 2019بيانات عام ، و 1967احتاللو لمضفة الغربية عام 
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مقارنة مع عام  في القيمة المضافة رتفاعاأعمى  الخدماتأنشطة  دتشي 9113األنشطة االقتصادية، وخالل عام  عمى مستو 
 9113حيث ارتفعت القيمة المضافة خالل الربع الرابع  ،%9.3ارتفاعًا بنسبة  تسجم يابينت التقديرات األولية إلى أنفقد  ،9112
مقارنة مع الربع السابق % 1.1بنسبة  9113، كما وارتفعت القيمة في الربع الثالث 9113مقارنة مع الربع الثالث % 2.1بنسبة 

الربع االول فقد شيد تراجعًا و مقارنة مع الربع السابق، % 0.1تراجعًا نسبتو  9113من نفس العام، في حين سجل الربع الثاني 
 .9112مقارنة مع الرابع % 1.3نسبتو 

 
، حيث 9112مقارنة مع عام % 1.1نسبتو  فقد شيدت القيمة المضافة نمواً  9113اإلنشاءات، وخالل عام  أنشطةعمى مستو  

في حين سجمت ، 9113من العام  مقارنة مع الربع الثالث% 11.1 بما نسبتو 9113ارتفعت القيمة المضافة خالل الربع الرابع 
ة مع الربع مقارن% 0.1نسبتو  فقد سجمت نمواً  9113الربع الثاني  أما في، ارنة مع الربع السابقمق 9113في الربع الثالث ثباتًا 

 .9112مقارنة مع الرابع % 3.9الربع االول تراجعًا نسبتو في حين شيد ، الذي سبقو
 

، حيث 9112مقارنة مع عام % 1.9القيمة المضافة نموًا طفيفًا نسبتو  سجمتفقد  9113الصناعة، وخالل عام  أنشطةوفي 
في الربع  ونموًا طفيفاً ، 9113ارنة مع الربع الثالث من العام مق% 9.1نسبتو نموًا  9113القيمة المضافة خالل الربع الرابع سجمت 
، في السابقمقارنة مع الربع % 1.9نموًا نسبتو  شيد 9113الربع الثاني و ، الربع الذي سبقومقارنة مع % 1.2نسبتو  9113الثالث 
 .9112مقارنة مع الرابع % 0.9الربع االول تراجعًا نسبتو  سجلحين 

 

مقارنة مع الربع الثالث  %1.2نسبتو  9113خالل الربع الرابع ممحوظًا  نمواً القيمة المضافة  سجمتفقد ، الزراعة أنشطةأما 
مقارنة مع الربع السابق من نفس العام، في حين سجل الربع الثاني  9113في الربع الثالث % 9.1بنسبة ، كما وارتفعت 9113
 .9112مقارنة مع الرابع % 11.2راجعًا نسبتو سجمت تاالول وفي الربع مقارنة مع الربع السابق، % 9.1تراجعًا نسبتو  9113
 .9112مقارنة مع عام  9113خالل العام % 1.1بنسبة ألنشطة الزراعو القيمة المضافة  لتتراجع

 

ستقرار في معدل البطالة في فمسطين و  طفيف إنخفاض  3122خالل عام  عدد العاممينا 
في المقابل تشير  ،2018مقارنة مع عام  2019عام سوق العمل في إجمالي عدد العاممين ار إستقر لى إ وليةالتقديرات األ تشير

نخفض معدل ا، حيث 2018عام % 26.8مقارنة مع % 26.0إلى حوالي  2019خالل العام انخفض  معدل البطالةالتقديرات أن 
ما  2019في حين بمغ في الربع الثاني  ،2019في الربع الثالث  %25.6مقارنة % 23.6إلى  2019البطالة في الربع الرابع 

 %.  27.8وفي الربع االول % 27.1نسبتو 
 

  3122ارتفاع في عجز الميزان التجاري الفمسطيني خالل عام 
أما عمى صعيد حركة التجارة الخارجية في فمسطين والتي تتمثل في إجمالي الصادرات والواردات، فقد أشارت التقديرات األولية إلى 

خالل نفس الفترة، مما أد  ذلك % 9، كما وارتفعت قيمة الواردات بنسبة 9112مقارنة مع عام % 0ع قيمة الصادرات بنسبة إرتفا
 .مقارنة مع العام السابق% 1الرتفاع عجز الميزان التجاري بنسبة 
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 2األسعار
مقارنة  %1.9نسبتو  ارتفاعاً  9113ل العام خالفي فمسطين ألسعار المستيمك  العام متوسط الرقم القياسي سجلكتقديرات اولية، 

     .9112مع العام 
 

 3131لعام  3التنبؤات االتتصادية
 

استنادًا إلى متوسط  ،المركزي لالحصاء الفمسطينيالجياز سمطة النقد الفمسطينية و بشكل مشترك بين  الواردة أدناه التنبؤات إعداد تم
المبنية عمى مستو  فمسطين والتي ال تفصل بين  سيناريوىاتال مجموعة من عتماد عمىاالفي المؤسستين، حيث تم نتائج التنبؤات 

أعضاء المجنة االستشارية لالحصاءات االقتصادية من مع ، وذلك بالتشاور الضفة الغربية وقطاع غزة رغم الفجوة بينيما
تحديد بعض مظاىر ومالمد كل سيناريو باالعتماد عمى  بناء تمو  ،لى وزارة الماليةباالضافة إ ،واالقتصاديين المحميين ناألكاديميي

االحتالل جراءات إالخارجية،  المساعدات المفروض عمى قطاع غزة،الحصار  ومنيا ،9191واالقتصادي لمعام  وضع السياسيال
 . تماعية، إضافًة إلى مجموعة من المتغيرات االقتصادية واالجداخل إسرائيل الفمسطينيينوعدد العاممين  اإلسرائيمي

 

 :4سيناريو األساس  .1
ما كان عميو خالل العام ك القائم بين دولة فمسطين واإلحتالل اإلسرائيمي الوضع السياسي استمرارىذا السيناريو إلى فرضية يستند 
لى/ منوالبضائع  األشخاصحركة  عمى سرائيميإلاالحتالل اضعيا ياستمرار وجود العراقيل التي والمتمثل في  ،9113 ، سطينفم وا 
 والمتمثمة لى االستمرار في تنفيذ السياسات الحكوميو المرتبطة باإلنفكاك اإلقتصادي التدريجي عن اإلحتالل اإلسرائيميإيستند كما و 

ارتفاع إلى ضافو وزيادة التحويالت الحكومية، باإل والذي يرافقو ارتفاع في التسييالت اإلئتمانية، بدعم وتطوير العناقيد اإلقتصادية
يرادات المقاصةو  تحصيل ضريبة الدخل في مستو  المند  تحسن، من الخارج ، إرتفاع التحويالت الجارية المقدمة لمقطاع الخاصا 
 .المقدمة لدعم المشاريع التطويريةوالمساعدات الدولية 

  

 :سيناريو األساس توتعات
 : القطاع الحقيقي

قيمة  وانخفاض، 2020خالل عام % 2.4الناتج المحمي اإلجمالي بنسبة قيمة من المتوقع ارتفاع  :الناتج المحمي االجمالي
 إجمالي االستثمارقيمة وارتفاع  ،%2.1بنسبة ( الخاص والعام)يالك إجمالي االست قيمة وارتفاع ،%0.1بنسبة  ونصيب الفرد من

 %.5.0بنسبة 
 

                                                 
 . 1967لمضفة الغربية عام  اإلحتالل اإلسرائيمي عنوة بعيد احتاللوو والذي ضمالقدس  ذلك الجزء من محافظةالبيانات تشمل  2
3

عنوة بعيد احتاللو  يسرائيماإلحتالل اإلالذي ضمو و ذلك الجزء من محافظة القدس  ال تشملالبيانات كما أن ، 9112البيانات باألسعار الثابتة، سنة االساس  
 .1967لمضفة الغربية عام 

 .وليةأاضات الخاصة بوزارة المالية ىي افتراضات االفتر  4
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، وأنشطة الصناعة بنسبة %2.2ألنشطة الزراعة بنسبة  ، من المتوقع ارتفاع القيمة المضافةعمى مستوى األنشطة االتتصادية
 .2019مقارنة مع العام  2020وذلك خالل العام % 2.9وأنشطة الخدمات بما نسبتو % 3.3، وأنشطة اإلنشاءات بنسبة 2.9%

 

 .9113في العام % 99مقارنة مع  9191خالل العام  %99.9لى إمعدل البطالة إنخفاض من المتوقع  :العمل والعمال
 

 : تطاع المالية العامة
، %4.3النفقات الحكومية بنسبة قيمة  زيادة اضافة الى ،%7.1إجمالي اإليرادات الحكومية بنسبة قيمة من المتوقع ارتفاع 

 %. 9.6بنسبة ( الحكومة المركزية)عجز الموازنة العامة قيمة  إنخفاضوبالتالي 
 

 : القطاع الخارجي
رتفاع قيمة صافي الدخل بنسبة نتيجة ال ،%12.2لفمسطين بنسبة  5جز في صافي الحساب الجاريالع قيمة إنخفاضمن المتوقع 

 كما، %3.5عجز الميزان التجاري بنسبة قيمة  بالرغم من ارتفاع ،%15.5وارتفاع قيمة صافي التحويالت الجارية بنسبة % 9.2
 .عمى التوالي %9.1، %0.1بنسبة الي والدخل القومي المتاح االجم جمالياالالدخل القومي  قيمة وسترتفع

 
 :سيناريو المتفائلال.2

 والبدء تحقيق المصالحةفي التقدم أفضل من خالل  سيكون أن الوضع السياسي واالقتصاديلى افتراض إالسيناريو ىذا يستند 
المساعدات المقدمة من  قيمة من المتوقع ارتفاعحيث ، بين الضفة الغربية وقطاع غزة متحضير لالنتخابات التشريعية والرئاسيةل

الموجية لممشاريع  والتسييالت اإلئتمانية وزيادة النفقات التطويرية ،(الحكومة المركزية) لتمويل موازنة دولة فمسطينالدول المانحة 
مة في كذلك دمج خطط تنمية العناقيد التي تنفذىا الحكو  الرياديو لفئة الشباب والتي تنسجم مع خطة الحكومة الفمسطينية،

 زيادةو ، محاربة التيرب الضريبي ويستند ىذا السيناريو الى، 2020المحافظات مع برامج وخطط الدوائر الحكومية في موازنة العام 
 عمى يضعيا اإلحتالل اإلسرائيميالعراقيل التي  تخفيئمع افتراض  ،(والمقاصة ةمحميال)القيمة المضافة و  ضريبة الدخلالتحصيل ل

لىو  /منلبضائع وا األشخاصحركة  بنسبة أعمى من  إرتفاع التحويالت الجارية المقدمة لمقطاع الخاص من الخارج، فمسطين ا 
 .معدالتيا السنوية

 

 :السيناريو المتفائلتوتعات 
 :القطاع الحقيقي

نصيب قيمة دة ، وزيا2020خالل عام % 5.0الناتج المحمي اإلجمالي بنسبة قيمة من المتوقع ارتفاع  :الناتج المحمي االجمالي
بنسبة  إجمالي االستثمارقيمة ارتفاع ، و %3.8بنسبة ( الخاص والعام)إجمالي االستيالك قيمة  وارتفاع، %2.5بنسبة  والفرد من

9.1 .% 
 

، وأنشطة الصناعة بنسبة %17.4من المتوقع ارتفاع القيمة المضافة ألنشطة الزراعة بنسبة  عمى مستوى األنشطة االتتصادية،
 .2019مقارنة مع العام  2020وذلك خالل العام % 5.6وأنشطة الخدمات بما نسبتو % 16.7نشطة اإلنشاءات بنسبة ، وأ6.2%

                                                 
5

 .وصافي الدخل الجاريةيتكون صافي الحساب الجاري من الميزان التجاري وصافي التحويالت  
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 9191عام % 99.9، وأن ينخفض معدل البطالة ليصل إلى %0.9من المتوقع أن يرتفع عدد العاممين بنسبة  :العمل والعمال
 .9113عام % 99مقارنة مع 

 

 : تطاع المالية العامة
 .%14النفقات الحكومية بنسبة قيمة ، وزيادة %11.4إجمالي اإليرادات الحكومية بنسبة قيمة ن المتوقع ارتفاع م
 

 :القطاع الخارجي
رتفاع قيمة صافي الدخل بنسبة ، نتيجة ال%90.1من المتوقع إنخفاض قيمة العجز في صافي الحساب الجاري لفمسطين بنسبة 

، كما %4.7قيمة عجز الميزان التجاري بنسبة  بالرغم من ارتفاع ،%27الت الجارية بنسبة وارتفاع قيمة صافي التحوي% 17.8
 .عمى التوالي% 3.9، %2قيمة الدخل القومي االجمالي والدخل القومي المتاح االجمالي بنسبة  وسترتفع

 
 

 السيناريو المتشائم .3
من خالل زيادة العراقيل التي يضعيا اإلحتالل  يتدىورستصادي أن الوضع السياسي واالقلى افتراض إالسيناريو ىذا يستند 

لى فمسطين،/ اإلسرائيمي عمى حركة األشخاص والبضائع من عمى مدخالت اإلنتاج  االحتالل اإلسرائيميإجراءات من  ومزيداً  وا 
الصادرة لمعمال والتجار من قبل والذي سيؤدي أيضًا إلى تقميل عدد التصاريد  اإلغالق المتوقع إلىإضافة  المتعمقة بالكيرباء،
دولة فمسطين  لتمويل موازنةانخفاض المساعدات المقدمة من الدول المانحة الى  كما يفترض السيناريو. اإلحتالل االسرائيمي

لتيرب وزيادة ا ،األموال الخاصة بإيرادات المقاصةتحويل  و عدمالتاخر أو  ،والمقدمة الى المشاريع التنموية (الحكومة المركزية)
، وعدم توفير انخفاض النفقات التطويريةإضافة الى  الدخل،و  ةالمحميوانخفاض في تحصيل ضريبة القيمة المضافة الضريبي، 

 .التي تستفيد منيا األسر الفقيرةوتوقئ المند ، ع المدني، وخاصة وكالة األونرواالتمويل الالزم الستمرار عمل منظمات المجتم
 

 :ائمالسيناريو المتشتوتعات 
 :القطاع الحقيقي

قيمة ، وانخفاض 2020خالل عام % 2.2من المتوقع انخفاض قيمة الناتج المحمي اإلجمالي بنسبة  :الناتج المحمي االجمالي
إجمالي قيمة نخفض ت، وأن %1.2إجمالي االستيالك بنسبة قيمة  تنخفضومن المتوقع أن %. 4.5بنسبة  ونصيب الفرد من

 %.3.8بنسبة  االستثمار
 

، وأنشطة الصناعة بنسبة %14من المتوقع انخفاض القيمة المضافة ألنشطة الزراعة بنسبة  عمى مستوى األنشطة االتتصادية،
 .2019مقارنة مع العام  2020وذلك خالل العام % 0.7وأنشطة الخدمات بما نسبتو % 12.3، وأنشطة اإلنشاءات بنسبة 2.4%

 

معدل  ارتفاعكما ومن المتوقع ، %11.9بنسبة  الفمسطينيين في اسرائيل دد العاممينع ينخفضمن المتوقع أن  :العمل والعمال
 %.92.3إلى  9191ل عام يصل خالل البطالة
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  : تطاع المالية العامة
 االحتالل اإلسرائيمي نتيجة تجميد جزء من العوائد الضريبية من قبل% 2.7اإليرادات الحكومية بنسبة قيمة من المتوقع انخفاض 

  %.9.5النفقات الحكومية بنسبة قيمة  لى زيادة التيرب الضريبي، وكذلك انخفاضإضافة إلبا
 

 :القطاع الخارجي
نتيجة انخفاض صافي التحويالت الجارية  ،%44.9العجز في صافي الحساب الجاري لفمسطين بنسبة قيمة من المتوقع ارتفاع 

المعيقات  ب انخفاض عدد العاممين في إسرائيل نتيجة زيادةبسب% 1.4تراجع قيمة صافي الدخل بنسبة ، و %30.7بنسبة 
الدخل القومي قيمة نخفض كما يتوقع أن ت%. 0.7العجز في الميزان التجاري بنسبة قيمة  وانخفاضالمفروضة داخل فمسطين 

 %.4.4بنسبة االجمالي الدخل القومي المتاح قيمة نخفض ت، وأن %2بنسبة  االجمالي
 
 

 :عمى يرجى االتصالصيل، المزيد من التف
 

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفمسطيني             أو عمى سمطة النقد الفمسطينية
 فمسطين -، رام اهلل 1647.  ب.ص  .فمسطين  – والبيرة ، رام اهلل452.  ص ب
 2982700  2 (970/972 ): ىاتئ  2415250  2 (970/972 ): ىاتئ
 2982710  2 (970/972 ): فاكس  2409922  2 (970/972 ): فاكس
 1800300300: ىاتئ مجاني  

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