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لإلحصاء  املركزي  اجلهاز  نشر 

 2020 أول  كانون  يف  الفلسطيني 

توقعات تؤكد أن آفاق النمو يف 2021 

ستأخذ مسارا تصاعديا

املؤمتر  أطلق  أول،  كانون   14 يف 

الدولي السنوي الثاني لريادة األعمال 

شعار  حتت  فلسطني  يف   )ICEP(
»متكني اجليل الرقمي«

خالل  السيولة  لتعزيز  محاولة  يف 

البنك  أعلن  كوفيد-19  جائحة 

والتنمية  اإلعمار  إلعادة  األوروبي 

تقدمي  عن   2020 أول  كانون   21 يف 

املنشآت  لدعم  دوالر  مليون   15
متناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة 

واملشاريع التي تقودها نساء وسيدات 

أعمال كحزمة متويل لبنك فلسطني

 %1.83 بنسبة  القدس  مؤشر  ارتفع 

يف كانون أول 2020، حيث أغلق عند 

يوم  آخر  يف  نقطة   471.26 مستوى 

تداول يف 2020 

النشرة االقتصادية الفلسطينية
النشرة 172

كانون الثاني 2021

التقارير الرئيسية

النشرة االقتصادية الفلسطينية يعدها معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني )ماس( وحتررها بورتالند ترست. 
feedback@portlandtrust.org ميكنكم إرسال تعليقاتكم أو اقتراحاتكم أو شكاويكم إلى

The Portland Trust

نتائج اقتصادية عسيرة يف العام 2020 وتنبؤات واعدة للعام 2021
وفقا للتقديرات األولية الصادرة عن اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية، 
تراجع الناجت املحلي اإلجمالي احلقيقي )أسعار 2015( بنسبة 6.11% خالل العام 2020، وانخفض 
االستهالك الكلي بنسبة 6%، وتراجع االستثمار الكلي بشكل الفت بنسبة 36%.1 كما انخفض نصيب 
الفرد من الناجت املحلي اإلجمالي احلقيقي انخفاضا حادا، بنسبة 7.13% مما أوقع املزيد من األسر 
يف براثني الفقر. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى ارتفاع معدل الفقر من 24% يف 2018 إلى %5.27 
يف العام 2020، إذ وصل عدد األشخاص الذين يعيشون حتت خط الفقر حلوالي 4.1 مليون شخص، 

قرابة 120,000 منهم من الفقراء اجلدد.2

 ويعزى االنكماش االقتصادي يف العام 2020 إلى تراجع بنسبة 20% يف الناجت املحلي اإلجمالي يف الربع 
بهذا  االقتصادية  األنشطة  كافة  تأثرت   .2020 األول  الربع  يف   %4 بنسبة  تراجع  عقب   ،2020 الثاني 
االنكماش، حيث تراجعت القيمة املضافة ألنشطة البناء بنسبة 35% خالل العام، والصناعة بنسبة %12، 
والزراعة بنسبة 11% واخلدمات بنسبة 10%. وعليه، اضطرت 14% من املؤسسات الفلسطينية إلى 
تسريح موظفيها حسب تقديرات جهاز اإلحصاء، حيث فقد أكثر من 66 ألف شخص وظائفهم يف العام 
2020. كما أدى تباطؤ النشاط االقتصادي وما نتج عنه من تراجع يف الدخل واالستهالك إلى انكماش 

يف األسعار بحوالي 1%، وارتفاع الدين العام بنسبة 24% ليصل قرابة 5.3 مليار دوالر يف العام 2020.

على الرغم من تأثير اجلائحة الكبير على العمالة، إال أن ارتفاع معدل البطالة كان طفيفا، من %3.26 
يف 2019 الى 8.27% يف 2020. وتعزى الزيادة البسيطة يف معدل البطالة إلى االنخفاض احلاد يف 
معدل املشاركة يف القوى العاملة، والذي قارب 4.35% فقط يف الربع الثالث 2020 مقارنة بـ %2.41 
يف الربع الثالث 2019. وتشير اإلحصاءات الربعية إلى أن 78,000 شخصا فقدوا وظائفهم يف الربع 
بالعمال  يتعلق  فيما    3.2020 الثالث  الربع  وظائفهم يف  منهم  12,000 شخصا  استعاد  وقد  الثاني. 
34,000 عامال ما بني الربع  الفلسطينيني يف إسرائيل واملستوطنات، فقد انخفض عددهم بحوالي 
األول والثاني 2020، إال أنه ارتفع بحوالي 33,000 عامال خالل الربع الثالث 2020، مما يعني زيادة 

صافية مبقدار 1,000 وظيفة إضافية.  

خالل النصف الثاني من العام 2020، بدأ االقتصاد الفلسطيني بالتعايف تدريجيا من آثار اجلائحة: 
الثاني  بالربع  مقارنة   2020 الثالث  الربع  8.10% خالل  بنسبة  اإلجمالي  املحلي  الناجت  ارتفع  حيث 
بعد تخفيف التدابير الوقائية املفروضة ملكافحة كوفيد-19. وشملت العوامل التي ساهمت يف هذا 
التحويالت  وازدياد   %5.58 مقداره  إسرائيل  يف  الفلسطينيني  العمال  تعويضات  ارتفاع  االنتعاش 
 %2.8 بنسبة  إلى منو  التطورات  8.22%. وقد أدت هذه  بنسبة  للقطاعات غير احلكومية  اجلارية 
يف استهالك األسر و5.18% يف االستثمار ما بني الربعني، مما عوض جزئيا عن املسار السلبي يف 

النصف األول من العام.

املراجعة  قيد  تزال  )ال  األولية  الربعية  البيانات  من  يتضح  كما   2020 للعام  االقتصادي  األداء  وكان 
لإلحصاء  املركزي  اجلهاز  من  كل  توقعات  من  أفضل  نهائية(  سنوية  كبيانات  نشرها  قبل  والتنقيح 
الفلسطيني ومعهد »ماس« بداية اجلائحة )والتي مت وضعها قبل توفر بيانات حقيقية(، إال أنها أسوأ من 
توقعات سلطة النقد والبنك الدولي )انظر اجلدول )1((. وميكن تفسير تباين توقعات هذه املؤسسات 
بأنه ناجم عن الفروقات يف االفتراضات األساسية يف حينه. تشير آخر البيانات الربعية جلهاز اإلحصاء 
توقعات جهاز  5.13% حسب  بـنسبة  مقارنة   ،2020 العام  6.11% يف  بنسبة  االقتصاد  انكماش  إلى 
اإلحصاء يف وقت سابق من العام.4 فيما توقع معهد »ماس« بتراجع الناجت املحلي اإلجمالي بنسبة %20، 

وتوقع البنك الدولي وسلطة النقد الفلسطينية تراجعا بنسبة 9.7% و2.5% على التوالي.
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أعمال  وسيدات  نساء  تقودها  التي  واملشاريع  واملتوسطة  والصغيرة 
يف  وذلك  الوطنية،  البنوك  أكبر  أحد  فلسطني،  لبنك  متويل  كحزمة 
محاولة لتعزيز السيولة املالية لدى املستفيدين من احلزمة خالل جائحة 

كوفيد-29.19

وتشمل احلزمة املالية منح خط ائتمان بقيمة 13 مليون دوالر لتوفير 
السيولة النقدية الالزمة لعمل الشركات الصغيرة. وسيقوم بنك فلسطني 
من خالل خط االئتمان مبنح قروض قصيرة األجل للمنشآت متناهية 
السيولة  توفر  يف  صعوبات  تواجه  التي  واملتوسطة  والصغيرة  الصغر 
والصغيرة  الصغر  متناهية  املنشآت  تعتبر  باجلائحة.  تأثرها  بسبب 
تشكل  الفلسطيني، حيث  لالقتصاد  الفقري  العمود  واملتوسطة مبثابة 
أكثر من 98% من املنشآت االقتصادية.30 وتعتبر هذه النسبة مشابهة 
لبقية دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا حيث تتراوح نسبة 
بشكل  وتساهم  املنشآت،  إجمالي  من   %90-80 بني  ما  املنشآت  هذه 

كبير يف الناجت املحلي اإلجمالي الوطني وخلق فرص عمل.31

كما تتضمن احلزمة قرضا بقيمة 2 مليون دوالر ملساعدة املشاريع التي 
أعمالها  التي حتتاجها الستمرار  األموال  على  للحصول  نساء  تقودها 
وخللق فرص عمل.32 وسيصاحب القرض آليات تأمني لتغطية اخلسائر 
نساء،  تقودها  التي  للمشاريع  ميسرة  إقراض  شروط  وتقدمي  األولى، 
برنامج مساعدة  احلزمة  تشمل  كما  للتمويل.  النساء  وحتسني وصول 
فنية متوله هولندا من خالل الصندوق االئتماني متعدد املانحني التابع 
للبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية يف الضفة الغربية وقطاع غزة.33 
اإلقراض  عمليات  يف  فلسطني  بنك  قدرات  لتعزيز  البرنامج  ويهدف 
للمشاريع التي تقودها نساء، مبا يف ذلك تقدمي الدعم الالزم يف مجال 
الفلسطينيات  فالنساء  والتسويق.  املخاطر،  وإدارة  املنتجات،  تطوير 
عادلة  بفرص  يتمتعن  وال  تنوعا  أقل  أعمال  شبكات  لديهن  الرياديات 

للوصول إلى األسوق، والتمويل، وبرامج تنمية األعمال.34

خطط االستجابة جلائحة كوفيد-19
يأتي برنامج البنك األوروبي املذكور يف وقت حرج للشركات الصغيرة، 
خاصة تلك التي تقودها نساء، ملا تعانيه من تداعيات انتشار الوباء وما 

يفرضه من إغالقات.35

بعد انتشار الفيروس، أغلقت 71% من هذه املنشآت أبوابها )92% يف 
الضفة الغربية و27% يف قطاع غزة( خالل فترة اإلغالق األولى )آذار 
-أيار 2020(.36 ويف مسح أجرته حديثا وزارة االقتصاد الوطني بالتعاون 
 2600 الفلسطيني على عينة مكونة من  مع اجلهاز املركزي لإلحصاء 
يف  صعوبات  مبواجهتها  املبحوثة  الشركات  من   %63 أفادت  منشأة، 
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توريد املدخالت، و89% واجهت انخفاضا يف التدفقات النقدية والذي 
جتلى يف ارتفاع نسبة الشيكات املرجتعة، واضطرت 14% منها لتسريح 
بعض موظفيها ملواجهة األزمة املالية الناجمة عن كوفيد-37.19 كذلك 
تراجعت مستويات اإلنتاج وحجم املبيعات خالل اجلائحة بنسبة %50 
يف املتوسط مقارنة مبستوياتها ما قبل اجلائحة، ووصلت نسبة التراجع 
93% خالل األشهر الثالثة األولى من اإلغالق. تشير نتائج املسح إلى 
أن 47% من املنشآت توقعت انخفاضا يف مبيعاتها خالل األشهر الثالثة 

التي تلت فترة اإلغالق األولى وتراجعا بنسبة 24% يف مستخدميها.

كما أفادت قرابة 95% من الشركات التي تقودها نساء بتأثير اجلائحة 
منذ  مشاريعها  اضطرت إلغالق  أنها  منها   %27 وذكرت  سلبا،  عليها 
للمرأة  املتحدة  األمم  هيئة  أجرته  مسح  جاء يف  ما  وفق   ،2020 متوز 
مؤخرا حول تأثيرات كوفيد-19 على املنشآت واملشاريع متناهية الصغر 
والصغيرة واملتوسطة التي تقودها نساء يف فلسطني.38 كما توصل مسح 
املاضي  نيسان  كير-فلسطني  منظمة  أعدته  االجتماعي  للنوع  تقييمي 
إلى أن احتمالية إبالغ النساء عن عدم قدرتهن على العمل على اإلطالق 
90% من  وأن حوالي  الرجال،39  ثالثة أضعاف  كوفيد-19 هي  بسبب 
النساء غير قادرات على الوصول إلى اخلدمات املالية مقارنة بـ %73 

من الرجال. 

بورصة فلسطني يف نهاية كانون أول 2020
أغلق  2020، حيث  أول  كانون  83.1% يف  بنسبة  القدس  ارتفع مؤشر 
عند مستوى 26.471 نقطة يف آخر يوم تداول يف 40.2020 وقد مت تداول 
11 مليون سهم بقيمة إجمالية 6.27 مليون دوالر خالل الشهر، وهو ما 
شكل ارتفاعا يف حجم وقيمة األسهم املتداولة بنسبة 4.23% و%1.31 

على التوالي.

6.10% مقارنة  أما على أساس سنوي، فتراجع مؤشر القدس بنسبة 
بآخر يوم تداول يف العام 2019. ووصل حجم ما مت تداوله خالل العام 
2020 يف بورصة فلسطني قرابة 5.86 مليون سهم، بقيمة إجمالية 1.190 
مليون دوالر. وهو ما يشير الى تراجع ملحوظ يف حجم )5.39%( وقيمة 
)6.30%( األسهم املتداولة مقارنة بالعام 2019، وجنم هذا التراجع عن 

تأثير كوفيد-19 على األنشطة التجارية وتدهور األوضاع السياسية.
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جدول )1(: النتائج الفعلية مقارنة بالتنبؤات للعام 2020 5
فعلي7فعلي6السيناريو

)بيانات أولية(
سيناريو األساس - 
8

ما قبل كوفيد-19 
)تنبؤات(

اجلهاز املركزي 
لإلحصاء 

الفلسطيني9
)تنبؤات(

سلطة النقد 
الفلسطينية10

)تنبؤات(

20192020202020202020املؤشر/السنة
الناجت املحلي اإلجمالي احلقيقي 

)ن.م.ج( )مليون دوالر(
15,82913,99916,13713,63814,949

5.2-13.5-11.62.4-1.4معدل منو ن.م.ج )%(
---3,378.42,915.5نصيب الفرد من ن.م.ج )دوالر(

--26.327.824.4معدل البطالة )%(
6.1-5.2-6.32.5-2.1االستهالك )% التغير(
11.3-43.4-35.95.6-2.0-االستثمار )% التغير(

-10.4-13.35.1-1.2عجز امليزان التجاري )% التغير(
25-%2-6.83.9-2    صادرات )% التغير(
19%7.8-11.34.7-1.4    واردات )% التغير(

املصدر: اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية.

تنبؤات العام 2021
بسبب  اخلاصة  له حتدياته  الفلسطيني  السياق  االقتصادي يف  التنبؤ 
الهيكلية  واالختالالت  االقتصادية  األنشطة  يف  الدائمة  التقلب  حالة 
التي جتعل االقتصاد الفلسطيني عرضة للصدمات اخلارجية. وأضافت 
اآلثار االجتماعية واالقتصادية الفريدة من نوعها الناجمة عن انتشار 
اجلائحة الصحية تعقيدات إضافية يف عملية التنبؤ والتقدير، خاصة 
واضح،  غير  يزال  ال   2021 العام  الوباء يف  الذي سيتخذه  املسار  وأن 
وباألخص ما إذا كانت البالد ستخضع لإلغالق الشامل خالل النصف 
األول من العام اجلديد. يف كانون ثاني 2021، فرضت إسرائيل إغالقا 
شامال للمرة الثالثة على التوالي، وبدأت حمالت تطعيم واسعة، ولكن ال 
يوجد بوادر حلمالت تطعيم مبكرة أو شاملة يف فلسطني حتى اآلن.11 
مع بدء العام اجلديد، كانت احلكومة الفلسطينية قد أقرت مجموعة 
من القيود على حركة التنقل والتجمعات، مبا يضمن استمرار العمل يف 

معظم القطاعات االقتصادية.

لإلحصاء  املركزي  اجلهاز  نشر  السائدة،  اليقني  عدم  حالة  وسط 
الفلسطيني يف كانون أول 2020 توقعات تؤكد أن آفاق النمو يف 2021 
ستأخذ مسارا تصاعديا. يعتمد مترين وضع التنبؤات السنوية على عدة 
السياسية حتى مطلع  التطورات  وتشير  أدناه،  نوضحها  سيناريوهات، 
أكثر من سيناريو  املتفائل مرجحة  السيناريو  افتراضات  أن  الى  العام 

الوضع القائم يف 2020 أو السيناريو املتشائم:12

سيناريو خط األساس: يفترض استمرار انتشار جائحة كوفيد-19  	
والتصدي لها بإغالق جزئي أو شامل على فترات زمنية محدودة 
وبدء حملة التطعيم باللقاح خالل الربع األول 2021. كذلك يفترض 
اخلارجية  والعالقات  الداخلي  السياسي  الوضع  عودة  السيناريو 

الدبلوماسية ملا كانت عليه ما قبل العام 2020.

السيناريو املتفائل: يستند هذا السيناريو إلى افتراض حتسن الوضع  	
السياسي واالقتصادي بعد إحراز تقدم يف ملف املصاحلة السياسية 
الداخلية، وبدء التحضير لالنتخابات التشريعية والرئاسية يف فلسطني. 
األمريكية  املتحدة  الواليات  مع  الدبلوماسية  العالقات  عودة  وكذلك 
ملجراها الطبيعي: ارتفاع دعم املانحني واإليرادات العامة؛ واستمرار 

فرض اإلجراءات اجلزئية والشاملة ملكافحة تفشي الفيروس.

بنيت توقعات كل من اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية بناء على سيناريوهني اثنني حول   5
املسار املتوقع للوباء. لكن مت تضمني اجلدول السيناريو الذي يفترض استمرار اإلجراءات االحترازية واإلغالق بشكل جزئي 
والكامل ملدة ثالثة أو أربعة أشهر منذ تاريخ بدء اجلائحة. ملزيد من التفاصيل حول املوضوع يرجى االطالع على النشرة 

االقتصادية، العدد 163.
www.pcbs.gov.ps/post.aspx?lang=en&ItemID=3636  6

https://bit.ly/2XshRE1  7
www.pcbs.gov.ps/post.aspx?lang=en&ItemID=3636  8
www.pcbs.gov.ps/post.aspx lang=en&ItemID=3724  9

https://bit.ly/3qkmxIm  10
https://bit.ly/3sxUEP9  11

www.pcbs.gov.ps/post.aspx lang=en&ItemID=3879#_ftn3  12

واستضيف يف املؤمتر مجموعة متنوعة من املتحدثني، وخبراء االبتكار، 
التكنولوجيا  التنمية، وشركات  ووكاالت  واملستثمرين،  األعمال،  ورجال 
وشمال  األوسط  الشرق  ومنطقة  اليابان،  من  اجلنسيات،  متعددة 

إفريقيا، واململكة املتحدة، وفرنسا، والنرويج، وغيرها.17

أعلن  املؤمتر،  أعمال  اشتية  محمد  د.  الوزراء  رئيس  افتتاح  خالل 
األخير أن احلكومة الفلسطينية ستصدر قريبا قانونا معدال عن قانون 
أن  أيضا  وذكر  الناشئة.  الشركات  تيسير عمل  الشركات، سيسهم يف 
فلسطني ستشهد قريبا افتتاح جامعة للتدريب املهني والتقني، مشيرا 
الضفة  مؤسسات  بعض  يف  البرمجة  دورات  من  مجموعة  تبني  إلى 
البشرية  مبواردها  فلسطني  متيز  على  أكد  كما  غزة.  وقطاع  الغربية 

وبجودة التعليم.18

احلديقة التكنولوجية الفلسطينية – الهندية
يف 8 كانون أول 2020، قدمت احلكومة الهندية منحة بقيمة 3 مليون 
دوالر الستكمال أعمال بناء احلديقة التكنولوجية الفلسطينية- الهندية، 
والتي تعتبر مبثابة “نقطة انطالق” وبيئة محفزة للتكنولوجيا والشركات 
الوطنية  باألسواق  ربطها  بهدف  األعمال،  وريادة  الناشئة  الفلسطينية 
واإلقليمية والدولية. ومن األهداف املتوخاة من إنشاء احلديقة إيجاد 
حتتية  وبنية  والتطوير،  والبحث  االبتكار  مجال  يف  للتعاون  مبادرات 
داعمة لشركات التكنولوجيا الناشئة، وذلك بهدف خلق وظائف جديدة 
ساهمت  وقد  الشباب.  الفلسطينيني  للرياديني  جتارية  أعمال  وتوليد 
بدأ  والذي  املشروع،  موازنة  من  دوالر  مليون   12 مجموعه  مبا  الهند 
العمل عليه يف العام 2016 يف أراضي بالقرب من جامعة بيرزيت. ومن 
املقرر أن يتم افتتاح احلديقة أوائل العام 2021. ومن املجاالت التي تعمل 
الهند على دعم الفلسطينيني من خاللها، توفير 150 مقعدا يف برنامج 
التعاون التقني واالقتصادي الهندي )ITEC( ملساعدة املهنيني واخلبراء 
الفلسطينيني.19 وهذا البرنامج هو برنامج مساعدات هندي مشترك، 
والتكنولوجية  التنموية  خبراتهم  بتقدمي  الهنود  املهنيون  فيه  يشارك 
واملساعدة  تدريبية  ودورات  دراسية  منح  تقدمي  خالل  من  ومعارفهم، 
الدول  من  مبساعدة  ذلك،  إلى  وما  التحتية،  البنية  مرافق  إنشاء  يف 
الصديقة. وقد استفاد قرابة 900 فلسطيني من الدورات التدريبية التي 

نظمت ضمن البرنامج يف مختلف املؤسسات الهندية.20

األمن الغذائي
ال زالت تأثيرات جائحة كوفيد-19 على حالة األمن الغذائي يف فلسطني 
واضحة جليا، حيث تراجع اإلنفاق الشهري الكلي لألسر الفلسطينية 
على املواد الغذائية بنسبة 41%. وكما ذكر يف نشرة سابقة، كانت %61 
من األسر الفلسطينية خالل فترة اإلغالق قلقة حول عدم متكنها من 
توفير ما يكفيها من الغذاء، وكان 57% من األسر يحصلون على وجبات 
غذائية أقل تنوعا، و47% ال ميكنهم احلصول على نظام غذائي صحي 
األسر  من   %58 كانت  اجلائحة،  قبل  ما  فترة  يف  وحتى  وتغذوي.21 
بعد اجلائحة،  ما  الدين.  الغذائية على  املواد  أو تشتري  املال  تقترض 
ارتفعت نسبة هذه األسر إلى 63%، مع أعلى مستوى لها والبالغ %79 

يف قطاع غزة.

كان قطاع غزة من أكثر املناطق الفلسطينية تأثرا بجائحة كوفيد-19، 
اجلائحة،  قبل  حتى  والبطالة  الفقر  معدالت  ارتفاع  إلى  ذلك  ويعود 
وعدم كفاية اخلدمات الصحية العامة والبنية التحتية واملرافق العامة 
املتهالكة نتيجة مرور أكثر من عقد على احلصار وتدني االستثمارات 
املانحني حلدها األدنى. حيث أن أي عائلة  العامة وتراجع مساعدات 
يف قطاع غزة تعيش حتت خط الفقر تنفق نصف دخلها الشهري على 

https://icep.ps/  17
www.maannews.net/news/2026972.html  18

www.theweek.in/wire-updates/international/2020/12/08/fgn41-palestine-india-park.html  19
www.roiramallah.gov.in/press.php id=75  20

21 النشرة االقتصادية، العدد 170.

السيناريو املتشائم: يفترض تدهور األوضاع مع فرض قيود إضافية  	
لإلغالق  إسرائيل  فرض  مع  خاصة  والتجارة  التنقل  حركة  على 
تسارع  السيناريو  يفترض  كما  الفيروس.  تفشي  ملكافحة  الشامل 
وانخفاض  اللقاح،  على  احلصول  والتأخر يف  كوفيد-19،  انتشار 

مستمر يف دعم اجلهات املانحة وارتفاع نسبة املتهربني ضريبيا.

الفلسطيني  لإلحصاء  املركزي  اجلهاز  تنبؤات   :)2( جدول 
وسلطة النقد الفلسطينية والبنك الدولي للعام 2021

اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني وسلطة املؤسسة
النقد الفلسطينية

البنك الدولي

سيناريو خط السيناريو
األساس

السيناريو 
املتفائل

تنبؤات العام 2021  السيناريو املتشائم

-14,843.415,825.114,126.5ن.م.ج )مليون دوالر(
6130.92.3معدل منو ن.م.ج )%(

-3,018.23,217.82,874.0نصيب الفرد من ن.م.ج )$(
-1.4-3.510.4معدل النمو يف نصيب الفرد من ن.م.ج )%(

-27.226.427.5معدل البطالة )%(
-36.91.1التغير يف االستهالك الكلي )%(
31.562.12.55.0التغير يف االستثمار الكلي )%(

9.919.32.1التغير يف امليزان التجاري )العجز( )%(
4.46.91.43.8التغير يف إجمالي الصادرات )%(
8.115.21.95.6التغير يف إجمالي الواردات )%(

املصدر: اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية.

مجال  يف  األعمال  ريادة  منظومة  تطورات 
التكنولوجيا 

 برغم حداثة منظومة بيئية األعمال للشركات الناشئة العاملة يف قطاع 
التكنولوجيا يف فلسطني، إال أنها سريعة النمو واالزدهار، حيث منا عدد 
الشركات الناشئة بحوالي 34% بني عامي 2009 و13.2015 وهناك أكثر 
االستثماري يف  املال  رأس  من خالل  ناشئة مت متويلها  40 شركة  من 
فلسطني، وتتجاوز األموال املستثمرة يف الشركات الناشئة 150 مليون 
دوالر، باإلضافة آلالف الوظائف التي توفرها هذه الشركات، علما بأن 

12% منها تعمل يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

التكنولوجية  األعمال  ريادة  قطاع  يف  جديد  من  ليتركز  االهتمام  عاد 
الرقمية  ما بعد جائحة كوفيد-19، نظرا الرتفاع الطلب على احللول 
التكنولوجيا يف  ويعتبر قطاع  والتنقل.  القيود على احلركة  بعد فرض 
سجله  مع  خاصة  الواعدة،  اإلمكانات  ذات  القطاعات  من  فلسطني 
توفر  وبسبب  اجلنسيات،  متعددة  الشركات  مع  التعاقد  يف  احلافل 
وجاهزية  التكلفة،  منخفضة  واملهارات  العالي،  التعليم  ذوي  الشباب 
املعيقات  العديد من  برغم هذا، هناك  تقنية جديدة.14  السوق حللول 
من  عام  بشكل  األعمال  بيئية  منظومة  تعاني  إذ  القطاع؛  تواجه  التي 
النوعي املتخصص، باإلضافة إلى العديد من  التمويل والتوجيه  نقص 

العقبات البيروقراطية.

املؤمتر الدولي لريادة األعمال- فلسطني
يف 14 كانون أول، اطلق مركز “جلوبال شايبرز” )أحد مجتمعات املنتدى 
االقتصادي العاملي( بالتعاون مع وزارة الريادة والتمكني ومؤسسة “هوبرت 
لريادة  الثاني  السنوي  الدولي  املؤمتر  لإلعالم  األملانية  ميديا”  بوردا 
الرقمي”.15  )ICEP( يف فلسطني حتت شعار “ متكني اجليل  األعمال 
تضمن احلدث، الذي عقد عبر تقنيات التواصل عن بعد، عدة جلسات 
تناولت مواضيع عدة، منها نظام البيئة االقتصادية للشركات الناشئة يف 
فلسطني، فلسطني كمركز لتعهيد اخلدمات اخلارجية، وجناح الشركات 
الرقمي ما بعد كوفيد-19، وغيرها من املحاور.16  الناشئة يف املشهد 

 https://icep.ps/wp-content/uploads/2020/12/ICEP-BROCHURE-Final-16-Dec.pdf  13
https://icep.ps/wp-content/uploads/2020/12/ICEP-BROCHURE-Final-16-Dec.pdf  14

https://icep.ps/  15
https://icep.ps/wp-content/uploads/2020/12/ICEP-2.0-Agenda-December-14-2020.pdf  16

كالسكن  احتياجاتها األخرى  تلبية  يؤثر على قدرتها على  الغذاء، مما 
واخلدمات الصحية وغير ذلك، ويضطرها للجوء الستراتيجيات للتكيف 
انعدام األمن  إلى أن  كاالقتراض.22 وقد أشار بعض اخلبراء يف غزة، 
الغذائي وسوء التغذية الذي كان سائدا بني السكان ما قبل اجلائحة، 
قد يكون له دور يف ضعف مناعة السكان ضد الفيروس، ما يعني انتشار 
أوسع للفيروس، وهو ما يشير إليه االرتفاع األخير يف عدد اإلصابات 

بالفيروس يف القطاع.23

دعم املانحني
وقدمت   )WFP( العاملي  الغذاء  برنامج  بدعم  دول  عدة  ساهمت 
تبرعت سويسرا  غذائيا. حيث  اآلمنني  غير  للفلسطينيني  مساعداتها 
بحوالي 5 مليون دوالر، خصصت كمساعدات نقدية استفاد منها حوالي 
1150 أسرة تعيش يف قطاع غزة. وتتلقى كل أسرة من هذه األسر بطاقة 
ائتمانية يحول عليها مبلغ شهري يكفيها لشراء املواد الغذائية األساسية 
من السوق املحلي. كما قدمت إسبانيا حوالي 490 ألف دوالر لبرنامج 
الغذاء العاملي لتقدمي مساعدات ألكثر من 34,000 فلسطيني من الفئات 
املستضعفة يف قطاع غزة )معظمهم من النساء واألطفال(. وستستخدم 
تتيح  املستضعفة  لألسر  إلكترونية  غذائية  قسائم  توفير  األموال  هذه 
لها الشراء من أكثر من 200 متجر يف كافة أنحاء القطاع. وتعتبر هذه 
القسائم فعالة بسبب مرونتها وألنها تتيح لهذه األسر حرية االختيار، 
دون املساس بكرامتها، وأيضا ملا يف ذلك من تأثير إيجابي على االقتصاد 
املحلي.24 كما قدمت أملانيا مساعدات لبرنامج الغذاء العاملي بقرابة 10 

مليون دوالر.25

على ضوء تردي حالة األمن الغذائي يف ظل اجلائحة، أصدرت منظمة 
الغذاء والزراعة التابعة لألمم املتحدة )فاو( تقريرا يستعرض التدخالت 
الرئيسية للمنظمة يف هذا املجال خالل الفترة من أيار إلى كانون أول 
املزارعني  لصغار  اإلنتاج  مدخالت  توفير  على  “الفاو”  ركزت   .2020
والرعاة )نظرا لتعطل سلسلة التوريد بسبب القيود املفروضة ملكافحة 
يف  للعاملني  الفني  الدعم  وتقدمي  املتكررة(،  واإلغالقات  الفيروس 
النسائية، وحتفيز  التعاونية  اجلمعيات  تديرهم  الذين  األغذية  تصنيع 
أشد  سيما  ال  الغذائية-الزراعية،  القيمة  سالسل  يف  االستثمارات 
على  العمل  األخرى،  املنظمة  تدخالت  تشمل  بالوباء.  تأثرا  الشركات 
من خالل حتسني  األسواق  إلى  الفلسطينية  املنتجات  وصول  حتسني 
وسائل التسويق، وتوعية املستهلك، وتقوية الروابط بني أسواق الضفة 
الغربية وغزة.26 كذلك، أصبح للروابط باألسواق اإلقليمية أهمية خاصة 
اليوم، نظرا لإلغالقات التي يتم فرضها ملكافحة الفيروس والتي تعيق 
تصدير املحاصيل الهامة من غزة إلى الضفة الغربية.27 باإلضافة إلى 
ذلك، ضمن خطة االستجابة الدولية لألزمة االجتماعية -االقتصادية 
الناجمة عن الوباء، ستعمل “الفاو” على توفير التدريب والدعم الالزم 
لوزارة الزراعة ووزارة الصحة يف مجال رصد تلوث األغذية، باإلضافة 
لتنظيم حملة لنشر الوعي بني املزارعني والعاملني يف سالسل القيمة 

الغذائية-الزراعية حول كيفية التعامل مع القضايا املرتبطة بالوباء.28

يدعم  والتنمية  اإلعمار  إلعادة  األوروبي  البنك 
واملتوسطة  والصغيرة  الصغر  متناهية  املنشآت 

التي تقودها نساء
كانون   21 )EBRD( يف  والتنمية  األوروبي إلعادة اإلعمار  البنك  أعلن 
15 مليون دوالر لدعم املنشآت متناهية الصغر  2020 عن تقدمي  أول 

https://bit.ly/35nbWEo  22
https://bit.ly/2XppICb  23

https://english.wafa.ps/Pages/Details/122295  24
www.palestineeconomy.ps/ar/Article/17590  25

www.fao.org/3/cb0203en/CB0203EN.pdf  26
https://portlandtrust.org/sites/default/files/peb/bulletin_171_-_english_a4.pdf  27

www.fao.org/3/cb0203en/CB0203EN.pdf  28
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)ن.م.ج( )مليون دوالر(
15,82913,99916,13713,63814,949
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املصدر: اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية.

تنبؤات العام 2021
بسبب  اخلاصة  له حتدياته  الفلسطيني  السياق  االقتصادي يف  التنبؤ 
الهيكلية  واالختالالت  االقتصادية  األنشطة  يف  الدائمة  التقلب  حالة 
التي جتعل االقتصاد الفلسطيني عرضة للصدمات اخلارجية. وأضافت 
اآلثار االجتماعية واالقتصادية الفريدة من نوعها الناجمة عن انتشار 
اجلائحة الصحية تعقيدات إضافية يف عملية التنبؤ والتقدير، خاصة 
واضح،  غير  يزال  ال   2021 العام  الوباء يف  الذي سيتخذه  املسار  وأن 
وباألخص ما إذا كانت البالد ستخضع لإلغالق الشامل خالل النصف 
األول من العام اجلديد. يف كانون ثاني 2021، فرضت إسرائيل إغالقا 
شامال للمرة الثالثة على التوالي، وبدأت حمالت تطعيم واسعة، ولكن ال 
يوجد بوادر حلمالت تطعيم مبكرة أو شاملة يف فلسطني حتى اآلن.11 
مع بدء العام اجلديد، كانت احلكومة الفلسطينية قد أقرت مجموعة 
من القيود على حركة التنقل والتجمعات، مبا يضمن استمرار العمل يف 

معظم القطاعات االقتصادية.

لإلحصاء  املركزي  اجلهاز  نشر  السائدة،  اليقني  عدم  حالة  وسط 
الفلسطيني يف كانون أول 2020 توقعات تؤكد أن آفاق النمو يف 2021 
ستأخذ مسارا تصاعديا. يعتمد مترين وضع التنبؤات السنوية على عدة 
السياسية حتى مطلع  التطورات  وتشير  أدناه،  نوضحها  سيناريوهات، 
أكثر من سيناريو  املتفائل مرجحة  السيناريو  افتراضات  أن  الى  العام 

الوضع القائم يف 2020 أو السيناريو املتشائم:12

سيناريو خط األساس: يفترض استمرار انتشار جائحة كوفيد-19  	
والتصدي لها بإغالق جزئي أو شامل على فترات زمنية محدودة 
وبدء حملة التطعيم باللقاح خالل الربع األول 2021. كذلك يفترض 
اخلارجية  والعالقات  الداخلي  السياسي  الوضع  عودة  السيناريو 

الدبلوماسية ملا كانت عليه ما قبل العام 2020.

السيناريو املتفائل: يستند هذا السيناريو إلى افتراض حتسن الوضع  	
السياسي واالقتصادي بعد إحراز تقدم يف ملف املصاحلة السياسية 
الداخلية، وبدء التحضير لالنتخابات التشريعية والرئاسية يف فلسطني. 
األمريكية  املتحدة  الواليات  مع  الدبلوماسية  العالقات  عودة  وكذلك 
ملجراها الطبيعي: ارتفاع دعم املانحني واإليرادات العامة؛ واستمرار 

فرض اإلجراءات اجلزئية والشاملة ملكافحة تفشي الفيروس.

بنيت توقعات كل من اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية بناء على سيناريوهني اثنني حول   5
املسار املتوقع للوباء. لكن مت تضمني اجلدول السيناريو الذي يفترض استمرار اإلجراءات االحترازية واإلغالق بشكل جزئي 
والكامل ملدة ثالثة أو أربعة أشهر منذ تاريخ بدء اجلائحة. ملزيد من التفاصيل حول املوضوع يرجى االطالع على النشرة 

االقتصادية، العدد 163.
www.pcbs.gov.ps/post.aspx?lang=en&ItemID=3636  6

https://bit.ly/2XshRE1  7
www.pcbs.gov.ps/post.aspx?lang=en&ItemID=3636  8
www.pcbs.gov.ps/post.aspx lang=en&ItemID=3724  9

https://bit.ly/3qkmxIm  10
https://bit.ly/3sxUEP9  11

www.pcbs.gov.ps/post.aspx lang=en&ItemID=3879#_ftn3  12

واستضيف يف املؤمتر مجموعة متنوعة من املتحدثني، وخبراء االبتكار، 
التكنولوجيا  التنمية، وشركات  ووكاالت  واملستثمرين،  األعمال،  ورجال 
وشمال  األوسط  الشرق  ومنطقة  اليابان،  من  اجلنسيات،  متعددة 

إفريقيا، واململكة املتحدة، وفرنسا، والنرويج، وغيرها.17

أعلن  املؤمتر،  أعمال  اشتية  محمد  د.  الوزراء  رئيس  افتتاح  خالل 
األخير أن احلكومة الفلسطينية ستصدر قريبا قانونا معدال عن قانون 
أن  أيضا  وذكر  الناشئة.  الشركات  تيسير عمل  الشركات، سيسهم يف 
فلسطني ستشهد قريبا افتتاح جامعة للتدريب املهني والتقني، مشيرا 
الضفة  مؤسسات  بعض  يف  البرمجة  دورات  من  مجموعة  تبني  إلى 
البشرية  مبواردها  فلسطني  متيز  على  أكد  كما  غزة.  وقطاع  الغربية 

وبجودة التعليم.18

احلديقة التكنولوجية الفلسطينية – الهندية
يف 8 كانون أول 2020، قدمت احلكومة الهندية منحة بقيمة 3 مليون 
دوالر الستكمال أعمال بناء احلديقة التكنولوجية الفلسطينية- الهندية، 
والتي تعتبر مبثابة “نقطة انطالق” وبيئة محفزة للتكنولوجيا والشركات 
الوطنية  باألسواق  ربطها  بهدف  األعمال،  وريادة  الناشئة  الفلسطينية 
واإلقليمية والدولية. ومن األهداف املتوخاة من إنشاء احلديقة إيجاد 
حتتية  وبنية  والتطوير،  والبحث  االبتكار  مجال  يف  للتعاون  مبادرات 
داعمة لشركات التكنولوجيا الناشئة، وذلك بهدف خلق وظائف جديدة 
ساهمت  وقد  الشباب.  الفلسطينيني  للرياديني  جتارية  أعمال  وتوليد 
بدأ  والذي  املشروع،  موازنة  من  دوالر  مليون   12 مجموعه  مبا  الهند 
العمل عليه يف العام 2016 يف أراضي بالقرب من جامعة بيرزيت. ومن 
املقرر أن يتم افتتاح احلديقة أوائل العام 2021. ومن املجاالت التي تعمل 
الهند على دعم الفلسطينيني من خاللها، توفير 150 مقعدا يف برنامج 
التعاون التقني واالقتصادي الهندي )ITEC( ملساعدة املهنيني واخلبراء 
الفلسطينيني.19 وهذا البرنامج هو برنامج مساعدات هندي مشترك، 
والتكنولوجية  التنموية  خبراتهم  بتقدمي  الهنود  املهنيون  فيه  يشارك 
واملساعدة  تدريبية  ودورات  دراسية  منح  تقدمي  خالل  من  ومعارفهم، 
الدول  من  مبساعدة  ذلك،  إلى  وما  التحتية،  البنية  مرافق  إنشاء  يف 
الصديقة. وقد استفاد قرابة 900 فلسطيني من الدورات التدريبية التي 

نظمت ضمن البرنامج يف مختلف املؤسسات الهندية.20

األمن الغذائي
ال زالت تأثيرات جائحة كوفيد-19 على حالة األمن الغذائي يف فلسطني 
واضحة جليا، حيث تراجع اإلنفاق الشهري الكلي لألسر الفلسطينية 
على املواد الغذائية بنسبة 41%. وكما ذكر يف نشرة سابقة، كانت %61 
من األسر الفلسطينية خالل فترة اإلغالق قلقة حول عدم متكنها من 
توفير ما يكفيها من الغذاء، وكان 57% من األسر يحصلون على وجبات 
غذائية أقل تنوعا، و47% ال ميكنهم احلصول على نظام غذائي صحي 
األسر  من   %58 كانت  اجلائحة،  قبل  ما  فترة  يف  وحتى  وتغذوي.21 
بعد اجلائحة،  ما  الدين.  الغذائية على  املواد  أو تشتري  املال  تقترض 
ارتفعت نسبة هذه األسر إلى 63%، مع أعلى مستوى لها والبالغ %79 

يف قطاع غزة.

كان قطاع غزة من أكثر املناطق الفلسطينية تأثرا بجائحة كوفيد-19، 
اجلائحة،  قبل  حتى  والبطالة  الفقر  معدالت  ارتفاع  إلى  ذلك  ويعود 
وعدم كفاية اخلدمات الصحية العامة والبنية التحتية واملرافق العامة 
املتهالكة نتيجة مرور أكثر من عقد على احلصار وتدني االستثمارات 
املانحني حلدها األدنى. حيث أن أي عائلة  العامة وتراجع مساعدات 
يف قطاع غزة تعيش حتت خط الفقر تنفق نصف دخلها الشهري على 

https://icep.ps/  17
www.maannews.net/news/2026972.html  18

www.theweek.in/wire-updates/international/2020/12/08/fgn41-palestine-india-park.html  19
www.roiramallah.gov.in/press.php id=75  20

21 النشرة االقتصادية، العدد 170.

السيناريو املتشائم: يفترض تدهور األوضاع مع فرض قيود إضافية  	
لإلغالق  إسرائيل  فرض  مع  خاصة  والتجارة  التنقل  حركة  على 
تسارع  السيناريو  يفترض  كما  الفيروس.  تفشي  ملكافحة  الشامل 
وانخفاض  اللقاح،  على  احلصول  والتأخر يف  كوفيد-19،  انتشار 

مستمر يف دعم اجلهات املانحة وارتفاع نسبة املتهربني ضريبيا.

الفلسطيني  لإلحصاء  املركزي  اجلهاز  تنبؤات   :)2( جدول 
وسلطة النقد الفلسطينية والبنك الدولي للعام 2021

اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني وسلطة املؤسسة
النقد الفلسطينية

البنك الدولي

سيناريو خط السيناريو
األساس

السيناريو 
املتفائل

تنبؤات العام 2021  السيناريو املتشائم

-14,843.415,825.114,126.5ن.م.ج )مليون دوالر(
6130.92.3معدل منو ن.م.ج )%(

-3,018.23,217.82,874.0نصيب الفرد من ن.م.ج )$(
-1.4-3.510.4معدل النمو يف نصيب الفرد من ن.م.ج )%(

-27.226.427.5معدل البطالة )%(
-36.91.1التغير يف االستهالك الكلي )%(
31.562.12.55.0التغير يف االستثمار الكلي )%(

9.919.32.1التغير يف امليزان التجاري )العجز( )%(
4.46.91.43.8التغير يف إجمالي الصادرات )%(
8.115.21.95.6التغير يف إجمالي الواردات )%(

املصدر: اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية.

مجال  يف  األعمال  ريادة  منظومة  تطورات 
التكنولوجيا 

 برغم حداثة منظومة بيئية األعمال للشركات الناشئة العاملة يف قطاع 
التكنولوجيا يف فلسطني، إال أنها سريعة النمو واالزدهار، حيث منا عدد 
الشركات الناشئة بحوالي 34% بني عامي 2009 و13.2015 وهناك أكثر 
االستثماري يف  املال  رأس  من خالل  ناشئة مت متويلها  40 شركة  من 
فلسطني، وتتجاوز األموال املستثمرة يف الشركات الناشئة 150 مليون 
دوالر، باإلضافة آلالف الوظائف التي توفرها هذه الشركات، علما بأن 

12% منها تعمل يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

التكنولوجية  األعمال  ريادة  قطاع  يف  جديد  من  ليتركز  االهتمام  عاد 
الرقمية  ما بعد جائحة كوفيد-19، نظرا الرتفاع الطلب على احللول 
التكنولوجيا يف  ويعتبر قطاع  والتنقل.  القيود على احلركة  بعد فرض 
سجله  مع  خاصة  الواعدة،  اإلمكانات  ذات  القطاعات  من  فلسطني 
توفر  وبسبب  اجلنسيات،  متعددة  الشركات  مع  التعاقد  يف  احلافل 
وجاهزية  التكلفة،  منخفضة  واملهارات  العالي،  التعليم  ذوي  الشباب 
املعيقات  العديد من  برغم هذا، هناك  تقنية جديدة.14  السوق حللول 
من  عام  بشكل  األعمال  بيئية  منظومة  تعاني  إذ  القطاع؛  تواجه  التي 
النوعي املتخصص، باإلضافة إلى العديد من  التمويل والتوجيه  نقص 

العقبات البيروقراطية.

املؤمتر الدولي لريادة األعمال- فلسطني
يف 14 كانون أول، اطلق مركز “جلوبال شايبرز” )أحد مجتمعات املنتدى 
االقتصادي العاملي( بالتعاون مع وزارة الريادة والتمكني ومؤسسة “هوبرت 
لريادة  الثاني  السنوي  الدولي  املؤمتر  لإلعالم  األملانية  ميديا”  بوردا 
الرقمي”.15  )ICEP( يف فلسطني حتت شعار “ متكني اجليل  األعمال 
تضمن احلدث، الذي عقد عبر تقنيات التواصل عن بعد، عدة جلسات 
تناولت مواضيع عدة، منها نظام البيئة االقتصادية للشركات الناشئة يف 
فلسطني، فلسطني كمركز لتعهيد اخلدمات اخلارجية، وجناح الشركات 
الرقمي ما بعد كوفيد-19، وغيرها من املحاور.16  الناشئة يف املشهد 

 https://icep.ps/wp-content/uploads/2020/12/ICEP-BROCHURE-Final-16-Dec.pdf  13
https://icep.ps/wp-content/uploads/2020/12/ICEP-BROCHURE-Final-16-Dec.pdf  14

https://icep.ps/  15
https://icep.ps/wp-content/uploads/2020/12/ICEP-2.0-Agenda-December-14-2020.pdf  16

كالسكن  احتياجاتها األخرى  تلبية  يؤثر على قدرتها على  الغذاء، مما 
واخلدمات الصحية وغير ذلك، ويضطرها للجوء الستراتيجيات للتكيف 
انعدام األمن  إلى أن  كاالقتراض.22 وقد أشار بعض اخلبراء يف غزة، 
الغذائي وسوء التغذية الذي كان سائدا بني السكان ما قبل اجلائحة، 
قد يكون له دور يف ضعف مناعة السكان ضد الفيروس، ما يعني انتشار 
أوسع للفيروس، وهو ما يشير إليه االرتفاع األخير يف عدد اإلصابات 

بالفيروس يف القطاع.23

دعم املانحني
وقدمت   )WFP( العاملي  الغذاء  برنامج  بدعم  دول  عدة  ساهمت 
تبرعت سويسرا  غذائيا. حيث  اآلمنني  غير  للفلسطينيني  مساعداتها 
بحوالي 5 مليون دوالر، خصصت كمساعدات نقدية استفاد منها حوالي 
1150 أسرة تعيش يف قطاع غزة. وتتلقى كل أسرة من هذه األسر بطاقة 
ائتمانية يحول عليها مبلغ شهري يكفيها لشراء املواد الغذائية األساسية 
من السوق املحلي. كما قدمت إسبانيا حوالي 490 ألف دوالر لبرنامج 
الغذاء العاملي لتقدمي مساعدات ألكثر من 34,000 فلسطيني من الفئات 
املستضعفة يف قطاع غزة )معظمهم من النساء واألطفال(. وستستخدم 
تتيح  املستضعفة  لألسر  إلكترونية  غذائية  قسائم  توفير  األموال  هذه 
لها الشراء من أكثر من 200 متجر يف كافة أنحاء القطاع. وتعتبر هذه 
القسائم فعالة بسبب مرونتها وألنها تتيح لهذه األسر حرية االختيار، 
دون املساس بكرامتها، وأيضا ملا يف ذلك من تأثير إيجابي على االقتصاد 
املحلي.24 كما قدمت أملانيا مساعدات لبرنامج الغذاء العاملي بقرابة 10 

مليون دوالر.25

على ضوء تردي حالة األمن الغذائي يف ظل اجلائحة، أصدرت منظمة 
الغذاء والزراعة التابعة لألمم املتحدة )فاو( تقريرا يستعرض التدخالت 
الرئيسية للمنظمة يف هذا املجال خالل الفترة من أيار إلى كانون أول 
املزارعني  لصغار  اإلنتاج  مدخالت  توفير  على  “الفاو”  ركزت   .2020
والرعاة )نظرا لتعطل سلسلة التوريد بسبب القيود املفروضة ملكافحة 
يف  للعاملني  الفني  الدعم  وتقدمي  املتكررة(،  واإلغالقات  الفيروس 
النسائية، وحتفيز  التعاونية  اجلمعيات  تديرهم  الذين  األغذية  تصنيع 
أشد  سيما  ال  الغذائية-الزراعية،  القيمة  سالسل  يف  االستثمارات 
على  العمل  األخرى،  املنظمة  تدخالت  تشمل  بالوباء.  تأثرا  الشركات 
من خالل حتسني  األسواق  إلى  الفلسطينية  املنتجات  وصول  حتسني 
وسائل التسويق، وتوعية املستهلك، وتقوية الروابط بني أسواق الضفة 
الغربية وغزة.26 كذلك، أصبح للروابط باألسواق اإلقليمية أهمية خاصة 
اليوم، نظرا لإلغالقات التي يتم فرضها ملكافحة الفيروس والتي تعيق 
تصدير املحاصيل الهامة من غزة إلى الضفة الغربية.27 باإلضافة إلى 
ذلك، ضمن خطة االستجابة الدولية لألزمة االجتماعية -االقتصادية 
الناجمة عن الوباء، ستعمل “الفاو” على توفير التدريب والدعم الالزم 
لوزارة الزراعة ووزارة الصحة يف مجال رصد تلوث األغذية، باإلضافة 
لتنظيم حملة لنشر الوعي بني املزارعني والعاملني يف سالسل القيمة 

الغذائية-الزراعية حول كيفية التعامل مع القضايا املرتبطة بالوباء.28

يدعم  والتنمية  اإلعمار  إلعادة  األوروبي  البنك 
واملتوسطة  والصغيرة  الصغر  متناهية  املنشآت 

التي تقودها نساء
كانون   21 )EBRD( يف  والتنمية  األوروبي إلعادة اإلعمار  البنك  أعلن 
15 مليون دوالر لدعم املنشآت متناهية الصغر  2020 عن تقدمي  أول 

https://bit.ly/35nbWEo  22
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لإلحصاء  املركزي  اجلهاز  نشر 

 2020 أول  كانون  يف  الفلسطيني 

توقعات تؤكد أن آفاق النمو يف 2021 

ستأخذ مسارا تصاعديا

املؤمتر  أطلق  أول،  كانون   14 يف 

الدولي السنوي الثاني لريادة األعمال 

شعار  حتت  فلسطني  يف   )ICEP(
»متكني اجليل الرقمي«

خالل  السيولة  لتعزيز  محاولة  يف 

البنك  أعلن  كوفيد-19  جائحة 

والتنمية  اإلعمار  إلعادة  األوروبي 

تقدمي  عن   2020 أول  كانون   21 يف 

املنشآت  لدعم  دوالر  مليون   15
متناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة 

واملشاريع التي تقودها نساء وسيدات 

أعمال كحزمة متويل لبنك فلسطني

 %1.83 بنسبة  القدس  مؤشر  ارتفع 

يف كانون أول 2020، حيث أغلق عند 

يوم  آخر  يف  نقطة   471.26 مستوى 

تداول يف 2020 

النشرة االقتصادية الفلسطينية
النشرة 172

كانون الثاني 2021

التقارير الرئيسية

النشرة االقتصادية الفلسطينية يعدها معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني )ماس( وحتررها بورتالند ترست. 
feedback@portlandtrust.org ميكنكم إرسال تعليقاتكم أو اقتراحاتكم أو شكاويكم إلى

The Portland Trust

نتائج اقتصادية عسيرة يف العام 2020 وتنبؤات واعدة للعام 2021
وفقا للتقديرات األولية الصادرة عن اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية، 
تراجع الناجت املحلي اإلجمالي احلقيقي )أسعار 2015( بنسبة 6.11% خالل العام 2020، وانخفض 
االستهالك الكلي بنسبة 6%، وتراجع االستثمار الكلي بشكل الفت بنسبة 36%.1 كما انخفض نصيب 
الفرد من الناجت املحلي اإلجمالي احلقيقي انخفاضا حادا، بنسبة 7.13% مما أوقع املزيد من األسر 
يف براثني الفقر. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى ارتفاع معدل الفقر من 24% يف 2018 إلى %5.27 
يف العام 2020، إذ وصل عدد األشخاص الذين يعيشون حتت خط الفقر حلوالي 4.1 مليون شخص، 

قرابة 120,000 منهم من الفقراء اجلدد.2

 ويعزى االنكماش االقتصادي يف العام 2020 إلى تراجع بنسبة 20% يف الناجت املحلي اإلجمالي يف الربع 
بهذا  االقتصادية  األنشطة  كافة  تأثرت   .2020 األول  الربع  يف   %4 بنسبة  تراجع  عقب   ،2020 الثاني 
االنكماش، حيث تراجعت القيمة املضافة ألنشطة البناء بنسبة 35% خالل العام، والصناعة بنسبة %12، 
والزراعة بنسبة 11% واخلدمات بنسبة 10%. وعليه، اضطرت 14% من املؤسسات الفلسطينية إلى 
تسريح موظفيها حسب تقديرات جهاز اإلحصاء، حيث فقد أكثر من 66 ألف شخص وظائفهم يف العام 
2020. كما أدى تباطؤ النشاط االقتصادي وما نتج عنه من تراجع يف الدخل واالستهالك إلى انكماش 

يف األسعار بحوالي 1%، وارتفاع الدين العام بنسبة 24% ليصل قرابة 5.3 مليار دوالر يف العام 2020.

على الرغم من تأثير اجلائحة الكبير على العمالة، إال أن ارتفاع معدل البطالة كان طفيفا، من %3.26 
يف 2019 الى 8.27% يف 2020. وتعزى الزيادة البسيطة يف معدل البطالة إلى االنخفاض احلاد يف 
معدل املشاركة يف القوى العاملة، والذي قارب 4.35% فقط يف الربع الثالث 2020 مقارنة بـ %2.41 
يف الربع الثالث 2019. وتشير اإلحصاءات الربعية إلى أن 78,000 شخصا فقدوا وظائفهم يف الربع 
بالعمال  يتعلق  فيما    3.2020 الثالث  الربع  وظائفهم يف  منهم  12,000 شخصا  استعاد  وقد  الثاني. 
34,000 عامال ما بني الربع  الفلسطينيني يف إسرائيل واملستوطنات، فقد انخفض عددهم بحوالي 
األول والثاني 2020، إال أنه ارتفع بحوالي 33,000 عامال خالل الربع الثالث 2020، مما يعني زيادة 

صافية مبقدار 1,000 وظيفة إضافية.  

خالل النصف الثاني من العام 2020، بدأ االقتصاد الفلسطيني بالتعايف تدريجيا من آثار اجلائحة: 
الثاني  بالربع  مقارنة   2020 الثالث  الربع  8.10% خالل  بنسبة  اإلجمالي  املحلي  الناجت  ارتفع  حيث 
بعد تخفيف التدابير الوقائية املفروضة ملكافحة كوفيد-19. وشملت العوامل التي ساهمت يف هذا 
التحويالت  وازدياد   %5.58 مقداره  إسرائيل  يف  الفلسطينيني  العمال  تعويضات  ارتفاع  االنتعاش 
 %2.8 بنسبة  إلى منو  التطورات  8.22%. وقد أدت هذه  بنسبة  للقطاعات غير احلكومية  اجلارية 
يف استهالك األسر و5.18% يف االستثمار ما بني الربعني، مما عوض جزئيا عن املسار السلبي يف 

النصف األول من العام.

املراجعة  قيد  تزال  )ال  األولية  الربعية  البيانات  من  يتضح  كما   2020 للعام  االقتصادي  األداء  وكان 
لإلحصاء  املركزي  اجلهاز  من  كل  توقعات  من  أفضل  نهائية(  سنوية  كبيانات  نشرها  قبل  والتنقيح 
الفلسطيني ومعهد »ماس« بداية اجلائحة )والتي مت وضعها قبل توفر بيانات حقيقية(، إال أنها أسوأ من 
توقعات سلطة النقد والبنك الدولي )انظر اجلدول )1((. وميكن تفسير تباين توقعات هذه املؤسسات 
بأنه ناجم عن الفروقات يف االفتراضات األساسية يف حينه. تشير آخر البيانات الربعية جلهاز اإلحصاء 
توقعات جهاز  5.13% حسب  بـنسبة  مقارنة   ،2020 العام  6.11% يف  بنسبة  االقتصاد  انكماش  إلى 
اإلحصاء يف وقت سابق من العام.4 فيما توقع معهد »ماس« بتراجع الناجت املحلي اإلجمالي بنسبة %20، 

وتوقع البنك الدولي وسلطة النقد الفلسطينية تراجعا بنسبة 9.7% و2.5% على التوالي.
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 https://bit.ly/3nO5UmL  2

https://bit.ly/3sv5Rjl . https://bit.ly/3sv5wNs  3
www.pcbs.gov.ps/post.aspx lang=en&ItemID=3724  4

أعمال  وسيدات  نساء  تقودها  التي  واملشاريع  واملتوسطة  والصغيرة 
يف  وذلك  الوطنية،  البنوك  أكبر  أحد  فلسطني،  لبنك  متويل  كحزمة 
محاولة لتعزيز السيولة املالية لدى املستفيدين من احلزمة خالل جائحة 

كوفيد-29.19

وتشمل احلزمة املالية منح خط ائتمان بقيمة 13 مليون دوالر لتوفير 
السيولة النقدية الالزمة لعمل الشركات الصغيرة. وسيقوم بنك فلسطني 
من خالل خط االئتمان مبنح قروض قصيرة األجل للمنشآت متناهية 
السيولة  توفر  يف  صعوبات  تواجه  التي  واملتوسطة  والصغيرة  الصغر 
والصغيرة  الصغر  متناهية  املنشآت  تعتبر  باجلائحة.  تأثرها  بسبب 
تشكل  الفلسطيني، حيث  لالقتصاد  الفقري  العمود  واملتوسطة مبثابة 
أكثر من 98% من املنشآت االقتصادية.30 وتعتبر هذه النسبة مشابهة 
لبقية دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا حيث تتراوح نسبة 
بشكل  وتساهم  املنشآت،  إجمالي  من   %90-80 بني  ما  املنشآت  هذه 

كبير يف الناجت املحلي اإلجمالي الوطني وخلق فرص عمل.31

كما تتضمن احلزمة قرضا بقيمة 2 مليون دوالر ملساعدة املشاريع التي 
أعمالها  التي حتتاجها الستمرار  األموال  على  للحصول  نساء  تقودها 
وخللق فرص عمل.32 وسيصاحب القرض آليات تأمني لتغطية اخلسائر 
نساء،  تقودها  التي  للمشاريع  ميسرة  إقراض  شروط  وتقدمي  األولى، 
برنامج مساعدة  احلزمة  تشمل  كما  للتمويل.  النساء  وحتسني وصول 
فنية متوله هولندا من خالل الصندوق االئتماني متعدد املانحني التابع 
للبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية يف الضفة الغربية وقطاع غزة.33 
اإلقراض  عمليات  يف  فلسطني  بنك  قدرات  لتعزيز  البرنامج  ويهدف 
للمشاريع التي تقودها نساء، مبا يف ذلك تقدمي الدعم الالزم يف مجال 
الفلسطينيات  فالنساء  والتسويق.  املخاطر،  وإدارة  املنتجات،  تطوير 
عادلة  بفرص  يتمتعن  وال  تنوعا  أقل  أعمال  شبكات  لديهن  الرياديات 

للوصول إلى األسوق، والتمويل، وبرامج تنمية األعمال.34

خطط االستجابة جلائحة كوفيد-19
يأتي برنامج البنك األوروبي املذكور يف وقت حرج للشركات الصغيرة، 
خاصة تلك التي تقودها نساء، ملا تعانيه من تداعيات انتشار الوباء وما 

يفرضه من إغالقات.35

بعد انتشار الفيروس، أغلقت 71% من هذه املنشآت أبوابها )92% يف 
الضفة الغربية و27% يف قطاع غزة( خالل فترة اإلغالق األولى )آذار 
-أيار 2020(.36 ويف مسح أجرته حديثا وزارة االقتصاد الوطني بالتعاون 
 2600 الفلسطيني على عينة مكونة من  مع اجلهاز املركزي لإلحصاء 
يف  صعوبات  مبواجهتها  املبحوثة  الشركات  من   %63 أفادت  منشأة، 
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توريد املدخالت، و89% واجهت انخفاضا يف التدفقات النقدية والذي 
جتلى يف ارتفاع نسبة الشيكات املرجتعة، واضطرت 14% منها لتسريح 
بعض موظفيها ملواجهة األزمة املالية الناجمة عن كوفيد-37.19 كذلك 
تراجعت مستويات اإلنتاج وحجم املبيعات خالل اجلائحة بنسبة %50 
يف املتوسط مقارنة مبستوياتها ما قبل اجلائحة، ووصلت نسبة التراجع 
93% خالل األشهر الثالثة األولى من اإلغالق. تشير نتائج املسح إلى 
أن 47% من املنشآت توقعت انخفاضا يف مبيعاتها خالل األشهر الثالثة 

التي تلت فترة اإلغالق األولى وتراجعا بنسبة 24% يف مستخدميها.

كما أفادت قرابة 95% من الشركات التي تقودها نساء بتأثير اجلائحة 
منذ  مشاريعها  اضطرت إلغالق  أنها  منها   %27 وذكرت  سلبا،  عليها 
للمرأة  املتحدة  األمم  هيئة  أجرته  مسح  جاء يف  ما  وفق   ،2020 متوز 
مؤخرا حول تأثيرات كوفيد-19 على املنشآت واملشاريع متناهية الصغر 
والصغيرة واملتوسطة التي تقودها نساء يف فلسطني.38 كما توصل مسح 
املاضي  نيسان  كير-فلسطني  منظمة  أعدته  االجتماعي  للنوع  تقييمي 
إلى أن احتمالية إبالغ النساء عن عدم قدرتهن على العمل على اإلطالق 
90% من  وأن حوالي  الرجال،39  ثالثة أضعاف  كوفيد-19 هي  بسبب 
النساء غير قادرات على الوصول إلى اخلدمات املالية مقارنة بـ %73 

من الرجال. 

بورصة فلسطني يف نهاية كانون أول 2020
أغلق  2020، حيث  أول  كانون  83.1% يف  بنسبة  القدس  ارتفع مؤشر 
عند مستوى 26.471 نقطة يف آخر يوم تداول يف 40.2020 وقد مت تداول 
11 مليون سهم بقيمة إجمالية 6.27 مليون دوالر خالل الشهر، وهو ما 
شكل ارتفاعا يف حجم وقيمة األسهم املتداولة بنسبة 4.23% و%1.31 

على التوالي.

6.10% مقارنة  أما على أساس سنوي، فتراجع مؤشر القدس بنسبة 
بآخر يوم تداول يف العام 2019. ووصل حجم ما مت تداوله خالل العام 
2020 يف بورصة فلسطني قرابة 5.86 مليون سهم، بقيمة إجمالية 1.190 
مليون دوالر. وهو ما يشير الى تراجع ملحوظ يف حجم )5.39%( وقيمة 
)6.30%( األسهم املتداولة مقارنة بالعام 2019، وجنم هذا التراجع عن 

تأثير كوفيد-19 على األنشطة التجارية وتدهور األوضاع السياسية.
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