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 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

Palestinian Central Bureau of Statistics 
 

 واالحصاء الفلسطيني يستعرضان  الفلسطينية سلطة النقد
 2022والتنبؤات االقتصادية لعام   ،2021األداء االقتصاد الفلسطيني للعام 

 
 
 ييحول أداء االقتصاد الفلسطين مشتركا  صحفيا   بيانا   المركزي لإلحصاء الفلسطيني الجهازو  سلطة النقد الفلسطينيةت صدر أ

)باألسعار أن البيانات  ، علما  للمؤسستين، والذي يمثل استمرارا  للجهود المشتركة 2022 االقتصادية لعامالتنبؤات ، و 2021لعام 
بية عام للضفة الغر  ي إليه عنوة بعيد احتاللهسرائيلاإل ضمه االحتاللالذي و ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الثابتة( و 

1967. 

 
 2021 الفلسطيني خالل عام أداء االقتصاد

بدء التعافي التدريجي لالقتصاد الفلسطيني في ظل إنكسار المنحنى الوبائي لجائحة كورونا، مع بقائه أقل من مستواه 
 (بالرغم من التوقف شبه التام للدعم الخارجي) ما قبل الجائحة 

  
 

بدأ االقتصاد الفلسططيني بالتعافي التدريجي في ظل إنكسار المنحنى الوبائي لجائحة كورونا وبالرغم من التوقف شطبه التام 
مسططتوا الطل  مدفوعا  بتحسططن  2021% خالل عام 6بحوالي للدعم الخارجي، حيث سططجل االقتصططاد الفلسطططيني ار فاعا  

مما أدا الر فاع في نصططي  الفرد من النا    .من مسططتواه ما قبل الجائحة قلأمع بقائه الكلي، اإلسططتهال ي واإلسططتيماري، 
 %.3.5المحلي اإلجمالي بنسبة 

 
% مقارنة بنفس الفترة 6تراجع الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة  2021عام  الربع االول منأما على المستوى الربعي، فقد شهد 

   %،19الناتجه عن الجائحة سجججججججججججججججل الربع الثاني ارتفاعا  ملحو ا  بنسججججججججججججججبة ونتيجة  لتخفيف حدة اإلجراءات  .2020من عام 
وتشجججير التقدترات إلى اسجججتمرار تذا التعافي على مسجججتوى الربع الرابع من كما  %7بنسجججبة خالل الربع الثالث  ليسجججتمر االرتفا  

 ذات العام.
 

 نشطة اإلقتصادية ار فاع القيمة المضافة لمعظم األ 
سجل نشاط  فقد، 2020مقارنة مع العام  2021في قيمتها المضافة خالل العام  ارتفاعا  ة اإلقتصادية شهدت معظم األنشط

، %5ثم نشاط الخدمات الذي ارتفع بنسبة  ،%5.5%، كما نما نشاط الصناعة بنسبة 8االنشاءات أعلى قيمة نمو وبنسبة 
 %.3بينما شهد نشاط الزراعة تراجعا  بنسبة 
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 المحلي الطل  مستويات ار فاع
، بشججج ية الملي في فلسجججطينارتفع اإلسجججتهال   فقدتحسجججنا  ملحو ا ،  2021شجججهدت مسجججتوطات الطلي الملي المحلي خالل العام 

 .مقارنة بالعام السابق %12.5اإلستثمار الملي بنسبة و  ، %5.5العام والخاص بنحو 
 

إر فاع عجز الميزان التجاري وزيادة في حجم التبادل التجاري مع العالم الخارجي وار فاع الواردات والصادرات من وإلى 
على صعيد حركة التجارة الخارجية في فلسطين والتي تتمثل في إجمالي الصادرات والواردات، فقد أشارت التقدترات فلسطين، 

% خالل نفس 11، كما وارتفعت قيمة الواردات بنسبة 2020% مقارنة مع عام 13سبة األولية إلى إرتفا  قيمة الصادرات بن
 % مقارنة مع العام السابق.10بنسبة الفترة، مما أدى ذلك الرتفا  عجز الميزان التجاري 

 
 2021المستهلك خالل عام  سعارأ ار فاع

المواد األولية والشحن سجل متوسط الرقم ال ياسي العام ألسعار المستهلك في فلسطين سعار أالرتفا  ، ونتيجة وليةأكتقدترات 
     .2020% مقارنة مع العام 2.1ارتفاعا  نسبته  2021خالل العام 

 
 2022خالل العام االقتصاد الفلسطيني  التوقع بتباطؤ نمو

، والمتاحة على 2022أصدرت كل من سلطة النقد والجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني تقرطرطن حول التنبؤات للعام كما 
وقد  2022ة في االقتصاد الفلسطيني خالل العام يالتنبؤ بالمؤشرات الرئيستلك التقارطر  هما. تضمنتمل منالموقع االلمتروني ل
مستوطات قرطبة من تلك المسجلة  إلىالفلسطيني  االقتصادي للنشاط العودة التدرطجية راستمراافتراض على  استندت تذه النتائج 

عدم حدوث أي تغير جدي باإلضافة إلى استمرار استقرار الوضع الصحي.  خلفية توقع على ،(19-)كوفيد الصحية األزمة قبل
الوضع المالي للحكومة الفلسطينية على خلفية استمرار اقتطا   صعوبة استمرارو ، في الوضع السياسي مع الجاني اإلسرائيلي

الدول المانحة عن تقديم المساعدات بعض استمرار امتنا  كذلك و ، قبل الجاني اإلسرائيلي من المقاصة أموالمن  إضافيجزء 
  . يسية المستخدمة في بناء التنبؤاتاالفتراضات الرئ علىالوضع  تذا عكستم  وقد .والمنح

 الملي  االستهال  على مستوطات تؤثر المؤشرات التيتحسن بعض  استمرارمستوى القطا  الح يقي، تم افتراض  فعلى
 انحسار حالة عدم اليقين المرتبطة بجائحة كورونا. في  ل ،واالستثمار

 مرار اقتطا  الوضع المالي للحكومة الفلسطينية على خلفية است صعوبة استمرارقطا  المالية العامة، تم افتراض  وفي
الدول المانحة عن تقديم المساعدات بعض قبل الجاني اإلسرائيلي واستمرار امتنا   من المقاصة أموالمن  إضافيجزء 
  .والمنح

 واستمرار الداخلية والتجارة االفراد تنقل حركة على القيود الجاني اإلسرائيلي بفرض استمرارالقطا  الخارجي،  وفي 
  .غزة وقطا  الغربية الضفة في والتصدتر االستيراد حركة مامأ والعراقيل الع بات

 في  الفلسطينيينالعمال  وعدد المحلي،مستوطات التو يف والتشغيل  إلى نموقطا  العمل، تشير االفتراضات  وفي
للعاملين التعوطضات المالية معدل نمو  استقراروبالتالي  األعوام السابقة. بنسبة قرطبة من معدل نموتا خالل إسرائيل

 .في إسرائيل
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  2021باالعتماد على تقدترات نموتا في العام  التحوطالت المالية للقطا  الخاصاستمرار تدفق. 

 التسهيالت االئتمانية المقدمة للقطا  الخاص بنفس مستواتا في العام  نموتم افتراض  فقدالقطا  النقدي،  في أما
  من خالل صندوق استدامة.االقتصادية اإلنتاجية والخدماتية والرطادية  لمشارطعلالمقدم مع تزاتد حجم التموطل السابق. 

 

%، 3بحوالي  2022إمكانية تسجيل االقتصاد الفلسطيني نموا  خالل العام وباالستناد إلى تذه االفتراضات، تشير التنبؤات إلى 
ل من الناتج المحلي اإلجمالي خال نصيي الفردفي ارتفا  طفيف ، مع 2021عام % في ال6نمو تقدتري بنسبة مقارنة مع 

الطلي والعرض على حد باستمرار تعافي مكونات جانبي  مدفوعا  ، على أن يكون تذا األداء 2021بالمقارنة مع  2022العام 
% في النمو المتوقع، 2.2الملي ليساتم بنسبة االستهال   استمرار تحسن مستوطاتسواء. ففي جاني الطلي، من المتوقع 

%، كما وطتوقع ارتفا  0.8فيتوقع أن تساتم الصادرات بنسبة  %. أما على صعيد القطا  الخارجي،2.3ر بنحو واالستثما
تسهم الواردات في تثبيط معدل النمو ن أمستوطات الطلي على الواردات في  ل تحسن مستوطات االستهال  وبالتالي ترجح 

  %.2.1حوالي ب

 

 :على يرجى اال صالصيل، المزيد من التف
 سلطة النقد الفلسطينية أو على الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني            
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