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 2021خالل الربع الثاني االقتصاد الفلسطيني  بوادر انتعاش   :المراقب االقتصادي

 

 

  
الثاني  31رام هللا،   من المراقب االقتصادي    66صدر العدد  :  2202 كانون 

االقتصاد   في  الرئيسية  للقطاعات  االقتصادي  األداء  يغطي  الذي  الربعي 

 .  2021الفلسطيني خالل الربع الثاني من العام 

تفاصتيل نااط القطاعات االقتصادية المختلفة استتعر  قستم االقتصتاد الحقيقي 

صتتتتتاد الفلستتتتتطيني بوادر أظهر االقت  ، وقتد2021  من العتام  الثتانيفي الربع  

بعتد انتاتتتتتار حمالت التطعيم والحتد من   2021انتعتاش في الربع الثتاني لعتام  

اإلغالقات واإلجراءات الهادفة لتخفيف انتاتتتتار فايرور كورونا المستتتتتجد. 
ظهرت بوادر هذا االنتعاش باتتتكل وافتتتل في الفتتتفة الغربية، بينما اتتتهد  

ب بستبب العد وان اإلسترائيلي عل  القطا  اقتصتاد قطا  غة  المحاصتر تراجعا
 .في اهر أيار

الفوء عل  جوانب من البنية التحتية االقتصادية من خالل تحليل مؤارات قطا  الكهرباء، حيث تعاني    سلط هذا القسم  كما

معيقات وصول فيما تناول قسم التنمية االجتماعية    فلسطين من فعف أمن الطاقة بسبب محدودية وارتفا  تكلفة مصادرها.

، بالمقابل تناول قسم إصدارات حديثة  المقدسيين للعمل المنتج في القدر الارقية وسياسات االحتالل إلفقارهم وكسر صمودهم

. أما  سرائيل والمستعمراتإ( حول أوفا  العمال الفلسطينيين في  (ITUCاالتحاد الدولي لنقابات العمال    هأصدرالتقرير الذي  

جاءت أبرة التطورات االقتصادية التي اهدها االقتصاد    د وق  تسعير الكربونتناول موفو     قسم مفاهيم وتعاريف اقتصادية فقد

 عل  النحو التالي:  2021الفلسطيني في الربع الثاني من العام 

 

o   :سنة األسار(   2015باألسعار الثابتة )  2021اهد الناتج المحلي اإلجمالي في الربع الثاني  الناتج المحلي اإلجمالي

% في  4.3  هذا نتيجة نمو بمعدل  وجاء،  دوالر  يارمل   3.7نحو  % مقارنة بالربع السابق ليصل إل   3.5نمواب بمعدل  

الفرد من الناتج المحلي بنحو   حّصة   ، وهو ما انعكر في ةياد % في قطا  غة 0.3تراجع بمعدل  الففة الغربية، و

  758.9لتصل إل   ،  % في قطا  غة (1.0بينما تراجعت بنحو  % في الففة الغربية  3.7)ارتفعت بنحو  %  2.8

 دوالر في قطا  غة (. 300.8دوالر في الففة الغربية، و  1,099.8) دوالر

o   فلسطين بنحو البطالة في  انخف  معدل  الثاني  نقاط    1.4التاغيل والبطالة:  الربع  بين  والربع األول    2021مئوية 

إل     2021 ) 26.4ووصل  الففة  %16.9  في  فلسطين    %44.7  في  اليومي  األجر  بلغ متوسط  القطا (.  % في 

ب بين    137.8 القطا  و  59.6للعاملين في الففة،    124.7ايكل، موةعا للعاملين في إسرائيل   264.8للعاملين في 

بمتوسط  %  29لمستخدمين بأجر يقل عن الحد األدن  لألجور في القطا  الخاص إل   والمستعمرات. كما وصلت نسبة ا

 ايكالب. 744أجر بلغ 



 
o   :مليار ايكل، مقارنة    3.6  ليصل إل   2021الثاني  الربع    والمنل خاللاإليرادات العامة    ارتفع صافيالمالية العامة

النفقات    من جهة أخرى،سابق.  مليار ايكل خالل الربع ال  3.4بحوالي   خالل نفر  %،  62.1  العامة بنسبةارتفعت 

عل  جانبي اإليرادات والنفقات العامة إل  عجة في الرصيد  ، وقد أدت التطورات  مليار ايكل  .73لتبلغ حوالي  الفتر ،  

وقد بلغت المتأخرات المترتبة عل  الحكومة خالل    مليون ايكل.  64.5  الكلي بعد المنل والمساعدات الخارجية بحوالي

ب بالدوالر بنحو    كما ارتفع الدين العام الحكومي  ايكل،مليون    846.6هذا الربع نحو     3.7%، ليبلغ حوالي  4.4مقوما

 مليار ايكل(.    12.1)أو ما يعادل  مليار دوالر

o :إل   السابق لتصل  بالربع مقارنة% 2 بنحو 2120نهاية الربع الثاني  االئتمانية التسهيالت ارتفعت  القطا  المصرفي

صل إل   تل  %خالل الفتر  ذاتها،4% منها للقطا  العام. كما نمت ودائع العمالء بنسبة  22دوالر،    مليار   10.3  نحو

ب   33.9بلغ صافي أرباح المصارف في هذا الربع    . وقد مليار دوالر  15.7 بنحو   مليون دوالر، مسجالب بذلك تراجعا

 % مقارنة بالربع السابق. 39

o مليار دوالر نهاية الربع    3.9يمة السوقية ألسهم الاركات المدرجة في بورصة فلسطين  بلغت الق:  فلسطين  بورصة

ب بنسبة  2021الثاني     540% مقارنة مع الربع السابق. أغلق مؤار القدر عند حاجة  14، ويمثل هذا نمواب ملحوظا

 % مقارنة مع الربع السابق. 16نقطة بارتفا  قدره 

o ال االقتصاد  واألسعار: اهد  الثاني  التفخم  الربع  في  بمعدل   2021فلسطيني  األسعار(  في  )ارتفا   ب  موجبا ب  تفخما

الربعين لمن يتلقون ويصرفون   بين  تراجعت بنفر المعدل  الارائية  القو   % مقارنة بالربع السابق. بالتالي فإنّ 1.14

إّن قوتهم الارائية انخففت دخلهم بالايكل. أّما الذين يتلقون دخلهم بالدوالر وينفقون كامل مصروفاتهم بالايكل، ف

بنحو  %  1.39بنحو   الايكل  مقابل  الدوالر  صرف  معدل  انخفا   بنحو 0.24نتيجة  التفخم  معدل  وارتفا    %

نظراب الرتباط الدينار األردني مع الدوالر بسعر صرف ثابت، فقد اهدت القو  الارائية للدينار التطورات  %. و1.14

ب   .نفسها عل  عملة الدوالر تقريبا

عل    واإلنكليةية،  بالعربية  يتوفر،  كما  مار،  معهد  من  عليها  الحصول  يمكن  مطبوعة،  بنسخ  االقتصادي  المراقب  ويتوفر 

 الصفحات اإللكترونية للاركاء األربعة.

 
 لتحميل اإلصدار األخير 
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