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العام 2018 يف سطور:

الناتــج املحــيل اإلجــاميل: تراجــع معــدل النمــو الحقيقــي يف فلســطني مبقــدار   •
ــن 3.1% اىل  ــع 2017 )م ــة م ــني يف 2018 مقارن ــني مئويت ــى نقطت ــد ع يزي
0.9%(. وتــوزع النمــو املتواضــع يف 2018 بــني منــو يف الضفــة مبعــدل %3.1 
)مقارنــة بـــ 4.3% يف 2017( وانخفــاض مبعــدل 7% يف القطــاع. وعنــد أخــذ 
ــن الدخــل يف فلســطني  ــرد م ــني أن حصــة الف ــار يتب ــادة الســكان باالعتب زي
ظلــت عــى حالهــا تقريبــا بــني العامــني )3,021 دوالر(، وتوزعــت بــني 4,188 
ــل 1,431 دوالر  ــايض( مقاب ــام امل ــن الع ــاع 0.8% ع ــة )بارتف دوالر يف الضف

ــة مبعــدل %9.5(. فقــط يف القطــاع )مرتاجع
البطالــة: مازالــت البطالــة مرتفعــة للغايــة يف فلســطني، ووصــل معدلهــا إىل   •
30.8% يف 2018، بزيــادة مقدارهــا 2.4 نقطــة مئويــة عن مســتواها يف 2017. 
ــادة املعــدل بشــكل ملحــوظ يف القطــاع )مــن  ويعــود هــذا االرتفــاع إىل زي
44.4% إىل 52.0%( مقابــل انخفاضــه بنقطــة مئويــة واحــدة يف الضفــة )اىل 
17.6%(. ومــا زال نحــو ثلــث العاملــني بأجــر يف القطــاع الخــاص يتقاضــون 
أجــراً شــهرياً يبلــغ 748 شــيكل باملتوســط، وهــو مــا يعــادل نحــو نصــف الحد 

األدىن لألجــر الشــهري الــذي وضــع موضــع التطبيــق مطلــع العــام 2013.
املاليــة العامــة: ارتفعــت اإليــرادات املحليــة )مبــا فيهــا املقاصــة( يف املوازنــة   •
ــاع  ــة ارتف ــابق، نتيج ــام الس ــة بالع ــة )1.1%( يف 2018 مقارن ــبة طفيفي بنس
ــدل  ــة مبع ــرادات املقاص ــاض اي ــل انخف ــبة 10% مقاب ــة بنس ــة املحلي الجباي
يقــرب مــن 7%. مــن جهــة أخــرى انخفــض اإلنفــاق الجــاري بنســبة %6.6 
ليصــل إىل نحــو 4 مليــار دوالر. وأدى هــذا اىل انخفــاض عجــز املوازنــة 
ــج  ــون دوالر، وكنســبة مــن النات ــة( اىل نحــو 1,080 ملي ــة والتطويري )الجاري
ــن  ــدة ع ــة واح ــة مئوي ــو نقط ــل بنح ــو أق ــايل اىل 7.5%، وه ــيل اإلج املح
العــام 2017. وانخفضــت املســاعدات الدوليــة يف 2018 مبقــدار 7% عــن 
مســتواها يف العــام الســابق وبلغــت نحــو 672.5 مليــون دوالر. أي أن الفجــوة 
ــة  ــت الحكوم ــون دوالر. وقام ــو 400 ملي ــت نح ــة بلغ ــة يف املوازن التمويلي
بســد هــذه الفجــوة عــر مراكمــة املزيــد مــن املتأخــرات وزيــادة اإلقــرتاض 

ــون(.  ــة )159 ملي ــارف املحلي ــن املص م
ــاً  ــام 2018 تضخ ــطيني يف الع ــاد الفلس ــهد االقتص ــعار: ش ــم واألس التضخ  •
ــيكل  ــة للش ــوة الرشائي ــع 2017، أي أن الق ــة م ــبة 0.19% مقارن ــالباً بنس س
ــج  ــام الســابق. ونت ــة بالع ــام 2018 مقارن ارتفعــت بنحــو 0.19% خــال الع
هــذا أساســا عــن ارتفــاع قيمــة الشــيكل تجــاه الــدوالر وهــو مــا انعكــس يف 

ــتوردات.  ــعار املس ــاض( أس ــتقرار )أو انخف اس
ميــزان املدفوعــات: ازداد العجــز يف ميــزان املدفوعــات الفلســطيني يف 2018   •
ــام  ــن الع ــون ع ــا 96 ملي ــادة مقداره ــون دوالر، بزي ــل اىل 1,659 ملي ووص
الســابق، وبنســبة تعــادل 12.2% مــن الناتــج املحــيل اإلجــايل. وجــاء هــذا 
ــيل، إىل  ــج املح ــن النات ــة م ــاط مئوي ــدار 3 نق ــواردات )مبق ــادة ال ــة زي نتيج

ــابق.  ــام الس ــن الع ــبة 2% ع ــة بنس ــات الخارجي ــاض التحوي 58%( وانخف

مالحظة: غالباً ما نقوم بتقريب النسب يف املراقب إىل أقرب عدد صحيح، باستثناء 
معدل منو الناتج املحيل اإلجاميل والتضخم ومعّدالت الفائدة.
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المراقب االقتصادي، عدد 56 / 2018
2

1- الناتج املحيل اإلجاميل1 

ــة  الربــع الرابــع: شــهد الناتــج املحــيل اإلجــايل، أو القيمــة النقديــة لكافّ
أنــواع البضائــع والخدمــات التــي يتــم إنتاجهــا يف االقتصــاد الفلســطيني، 
ارتفاعــاً بنحــو 3.1% خــال الربــع الرابــع 2018 مقارنــة بالربــع الســابق 
ليصــل إىل 3,594.9 مليــون دوالر )مقاســاً باألســعار الثابتــة لعــام 2015(. 
وتــوّزع هــذا النمــو بــني 3.4% يف الضفــة الغربيــة و2.1% يف قطــاع غــزة. 
كــا شــهد الناتــج املحــيل منــواً بنحــو 3.4% مقارنــة بالربــع املناظــر مــن 

العــام الســابق )انظــر الشــكل 1-1(.

ــادة يف  ــب الزي ــع، إىل جان ــع الراب ــيل يف الرب ــج املح ــاع يف النات أّدى االرتف
الســكان، إىل ارتفــاع حّصــة الفــرد مــن الناتــج املحــيل بنحــو 2.4% يف ربــع 
ــة  ــع الســابق. ومبقــدار 0.8% مقارن ــة مــع الرب ــع 2018 مقارن الســنة الراب

ــع املناظــر مــن 2017 )انظــر الجــدول 1-1(.  مــع الرب

ــام  ــطني يف الع ــايل يف فلس ــيل اإلج ــج املح ــل النات ــنوية: وص ــة الس املقارن
2018 إىل نحــو 13.8 مليــار دوالر )بأســعار 2015 الثابتــة(. وميثــل هــذا منــواً 
ــكيل نتيجــة منــو مبعــدل  مبقــدار 0.9% عــن العــام 2017. وجــاء النمــو ال
3.1% يف الضفــة مقابــل تراجــع مبعــدل 7% يف قطــاع غــزة. أّمــا فيــا 
يتعلــق بحّصــة الفــرد مــن الناتــج املحــيل يف فلســطني فلقــد تراجعــت بنحــو 

ــدول 2-1(. ــر ج ــو 3,021.4 دوالر يف 2018 )انظ ــت إىل نح 1.7% ووصل

جدول 1-1: نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل 
)أسعار ثابتة، سنة األساس 2015( )دوالر(

الربع الرابع 2018الربع الثالث 2018الربع الرابع 2017

772.4760.5778.9فلسطني

1,055.21,056.51,085.2- الضفة الغربية

386.4357.1362.0- قطاع غزة
)*( البيانات باستثناء الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إرسائيل عام 1967.

جدول 1-2: الناتج املحيل اإلجاميل يف فلسطني* 
)أسعار ثابتة، سنة األساس 2015(

معّدل النمو20172018

13,686.413,810.30.9الناتج املحيل اإلجاميل* )مليون دوالر(

10,715.911,034.43.1  -  الضفة الغربية

7.0-2,970.52,766.9  -  قطاع غزة

حّصة الفرد من الناتج املحيل 
اإلجاميل* )دوالر(

3,072.43,021.4-1.7

4,154.24,188.30.8  -  الضفة الغربية

9.5-1,852.21,431.4  -  قطاع غزة
)*( البيانات باستثناء الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إرسائيل عام 1967.

الفجوة بني الناتج املحيل يف الضفة والقطاع

ــاهمة  ــة ومس ــاهمة الضف ــني مس ــوة ب ــاع الفج ــكل 1-1 اتس ــح الش يوض
ــغ حصــة  ــج املحــيل لفلســطني خــال العقــد املــايض. وتبل القطــاع يف النات
قطــاع غــزة اآلن أقــل مــن ُخمــس الناتــج املحــيل اإلجــايل لفلســطني. أمــا 
الفجــوة بــني حّصــة الفــرد الســنوية مــن الناتــج املحــيل يف الضفــة الغربيــة 
وقطــاع غــزة فقــد بلغــت 2,757 دوالر يف العــام 2018، وهــذه أعــى مبقدار 
مصــدر األرقــام يف هــذا القســم: الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، 2019. إحصــاءات   -1

ــه، فلســطني. ــة، 2007-2018. رام الل ــة الربعي الحســابات القومي

شكل 1-1: الناتج املحيل اإلجاميل يف فلسطني يف أرباع
متناظرة* )مليون دوالر بأسعار 2015 الثابتة( 

)*( البيانات باستثناء الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إرسائيل عام 1967.

455 دوالر عــن مســتواها 2017 )أنظــر الجــدول 1-2(. أّي أّن حّصــة الفــرد 
يف قطــاع غــزة مــن الناتــج املحــيل باتــت يف 2018 حــوايل ثلــث حّصــة الفــرد 

يف الضفــة الغربيــة، أو نحــو 34% فقــط.

شكل 1-2: التوزيع املئوي ملساهامت األنشطة يف الناتج املحيل 
اإلجاميل )أسعار ثابتة، سنة األساس 2015(
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(%)نسبة مئویة

اإلدارة العامة  والدفاع وغیرها

الخدمات

التجارة والنقل والمعلومات والمالیة

القطاعات اإلنتاجیة

بنية الناتج املحيل اإلجاميل

ــج املحــيل  ــة يف النات ــطة اإلنتاجي ــة األنش ــت حّص ــع: انخفض ــع الراب الرب
اإلجــايل لفلســطني بنحــو 0.6 نقطــة مئويــة بــني الربــع الرابــع 2018 
والربــع الثالــث 2018 نتيجــة انخفــاض مســاهمة الصناعــة التحويليــة 
ــاع بنحــو 0.7  ــل ارتفعــت حصــة اإلدارة العامــة والدف واإلنشــاءات. باملقاب

ــة.  ــة مئوي نقط

ــة أنشــطة التجــارة والنقــل واملعلومــات  ــة الســنوية: ارتفعــت حّص املقارن
ــاض يف  ــل انخف ــني 2017 و2018، مقاب ــة ب ــة بنحــو 1.3 نقطــة مئوي واملالي
ــول  ــر اىل التح ــد النظ ــة. وعن ــة مئوي ــو 2.2 نقط ــاع اإلدارة بنح ــة قط حص
يف البنيــة القطاعيــة خــال العقــد املــايض )انظــر الشــكل 1-2( يتضــح أن 
هنــاك نزعــة النخفــاض حصــة القطاعــات اإلنتاجيــة يف االقتصــاد )الزراعــة 
والصناعــة والتشــييد( يف الناتــج املحــيل اإلجــايل لفلســطني، مــن 26.3% اىل 
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2- سوق العمل1 

ــي  ــاء، ه ــزي لإلحص ــاز املرك ــف الجه ــب تعري ــة، حس ــوة البرشي الق
عــدد الســكان الذيــن تزيــد أعارهــم عــى 15 ســنة. بلغــت القــوة 
ــع  ــع الراب ــخص يف الرب ــف ش ــو 3,010 أل ــطني نح ــة يف فلس البرشي
2018. أّمــا القــوى العاملــة، وهــي عــدد األشــخاص العاملــني والذيــن 
يبحثــون عــن عمــل، فلقــد بلــغ 1,417 ألــف. وتتــوزع القــوى العاملــة 
بــني العاملــني والعاطلــني عــن العمــل. وعــى ذلــك فــإّن الفــارق بــني 
ــني. ويوّضــح  ــني يقيــس أعــداد العاطل ــة وعــدد العامل القــوى العامل
الشــكل 2-1 العاقــة بــني هــذه املتغــريات مــع عــدد الســكان الــكيل 

يف الربــع الرابــع 2018.

شكل 2-1: عدد السكان والقوة البرشية وعدد العاملني يف فلسطني 
)الربع الرابع 2018(، ألف شخص

 

ــل  ــوق العم ــاركة يف س ــبة املش ــكل )2-1( أّن نس ــن الش ــظ م ياح
ــغ  ــة( تبل ــوة البرشي ــة إىل الق ــوى العامل ــبة الق ــطيني )أي نس الفلس
ــراط  ــدى انخ ــن م ــبة ع ــذه النس ــّر ه ــطني. وتع ــو 47% يف فلس نح
ــاركة  ــبة املش ــل. ونس ــوق العم ــنة يف س ــر 15 س ــوق عم ــكان ف الس
ــة مــن املعــدل العــام يف منطقــة  يف ســوق العمــل يف فلســطني قريب
ــاً %48.  ــا مث الــرشق األوســط، حيــث بلغــت هــذه النســبة يف تركي
ــت  ــد بلغ ــة، فق ــتويات العاملي ــع املس ــة م ــة مقارن ــا منخفض ولكّنه
الاتينيــة 63%، و61% يف كوريــا  أمريــكا  النســبة يف دول  هــذه 
ــاث يف  ــاركة اإلن ــاض مش ــود إىل انخف ــاس يع ــذا باألس ــة. وه الجنوبي
ســوق العمــل يف فلســطني )كــا تــم نقاشــه بالتفصيــل يف الصنــدوق 

ــدد 51(. ــي ع ــادي الربع ــب االقتص ــم 2 يف املراق رق

أعداد وتوزيع العاملة

الربــع الرابــع: ارتفــع عــدد العاملــني يف فلســطني مبقــدار 4.6% بــني 
الربــع الثالــث 2018 والربــع الرابــع 2018 ووصــل إىل 1,005.3 ألــف. 
وتــوزع هــؤالء بــني 61% يف الضفــة و26% يف القطــاع و13% )أو 
ــبة  ــا بالنس ــتعمرات. أّم ــل واملس ــل يف إرسائي ــف( عام ــو   132أل نح
لتوزيــع العاملــني يف فلســطني حســب قطــاع العمــل يف الربــع الرابــع 
2018، فــإّن نحــو ُخمــس العاملــني كانــوا يعملــون يف القطــاع العــام، 
وترتفــع هــذه النســبة إىل 37% يف قطــاع غــزة )انظــر الشــكل 2-2 يف 

الصفحــة التاليــة(. 

ــح  ــطيني 2019، مس ــاء الفلس ــزي لإلحص ــاز املرك ــم: الجه ــذا القس ــام يف ه ــدر األرق مص  -1
القــوى العاملــة، رام الله-فلســطني

22.8%. كذلــك حــدث انخفــاض يف حصــة قطاعــات اإلدارة، مقابــل توســع 
كبــري يف حصــة قطاعــات التجــارة والنقــل واملاليــة.

اإلنفاق عىل الناتج املحيل

ــج املحــيل اإلجــايل  ــادة املطلقــة يف قيمــة النات ــع: بلغــت الزي ــع الراب الرب
بــني الربعــني الرابــع 2018 والرابــع 2017 نحــو 118.4 مليــون دوالر )وهــو 
ــاع  ــة ارتف ــذا نتيج ــق ه ــا(. وتحق ــا ذكرن ــدار 3.4% ك ــواً مبق ــل من ــا ميث م
اإلنفــاق االســتهايك النهــايئ )صــايف الخــاص والعــام( واالســتثار والتصديــر 
مبقــدار 409.6 مليــون دوالر. وتــم ســد حاجــة أكــر مــن 70% مــن هــذه 
ــدار 292.3  ــي ارتفعــت مبق ــواردات، الت ــق ال ــر تدف ــب ع ــادة يف الطل الزي

ــون دوالر كــا يوضــح الجــدول 3-1.  ملي

جدول 1-3: توزع الزيادة يف اإلنفاق عىل الناتج املحيل اإلجاميل 
بني الربع الرابع 2017 والربع الرابع 2018 )مليون دوالر(

310.7الزيادة يف االستهاك الخاص

42.8-الزيادة يف االستثار

28.6االنخفاض يف االستهاك العام

84.7الزيادة يف الصادرات

292.3-الزيادة يف الواردات )-(

118.4*الزيادة يف الناتج املحيل
* ماحظة: الجمع تقريبي بسبب بند السهو والخطأ.

املقارنــة الســنوية: توزعــت الزيــادة املطلقــة يف قيمــة الناتــج املحــيل 
ــون دوالر،  ــي بلغــت 124 ملي ــني 2017 و2018، والت اإلجــايل لفلســطني ب
بــني ارتفــاع يف االســتهاك الخــاص واالســتثار مبقــدار 357.6 مليــون دوالر. 
ــض  ــاع فائ ــر ارتف ــادة ع ــذه الزي ــن ه ــر م ــزء األك ــل الج ــم متوي ــد ت ولق
الــواردات عــى الصــادرات مبقــدار 311.4. ويدلــل هــذا عــى اتســاع الهــوة 
بــني اســتخدام املــوارد وإنتاجهــا محليــاً. ومتثــل هــذه الفجــوة أبــرز مظاهــر 
العجــز يف االقتصــاد الفلســطيني: أّن متويــل التوســع يف االســتهاك يتــم عــر 
زيــادة العجــز تجــاه العــامل الخارجــي أساســا. ويســتفاد مــن الشــكل 3-1 
أّن االســتهاك )الخــاص والحكومــي( واالســتثار ارتفعــا بنســبة 32% بــني 
ــدار  ــى الصــادرات مبق ــواردات ع ــض ال ــع فائ ــل ارتف 2010 و2018، باملقاب
ــا  ــايل م ــل إج ــام 2018 وص ــول الع ــع حل ــرتة. وم ــس الف ــال نف 21% خ
يســتخدمه االقتصــاد الفلســطيني ألغــراض االســتهاك واالســتثار والتصديــر 

ــاً.  نحــو 158% ملــا يقــوم االقتصــاد بإنتاجــه محلي

شكل 1-3: اإلنفاق عىل الناتج املحيل اإلجاميل يف فلسطني* 
)أسعار ثابتة، سنة األساس 2015(

)*( البيانات باستثناء الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إرسائيل عام 1967.
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الربع الرابع 2018
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يعــرض الشــكل 2-3 التــوزع القطاعــي للعاملــني )مبــا فيهــم العاملــني 
يف إرسائيــل واملســتعمرات( يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة 
يف الربــع الرابــع 2018. بلغــت نســبة العاملــني يف قطاعــات الخدمــات 
ــا  ــزة(. ك ــاع غ ــة و56% يف قط ــة الغربي ــو 36% )29% يف الضف نح
بلغــت حّصــة البنــاء والتشــييد 21% مــن العاملــني يف فلســطني )%24 
يف الضفــة ولكــن أقــل مــن 3% يف القطــاع(، يف حــني تقاربــت نســبة 
تشــغيل العاملــني يف التجــارة واملطاعــم والفنــادق يف املنطقتــني، 
حــوايل 21%. كذلــك تقاربــت نســب التشــغيل بــني الضفــة الغربيــة 
وقطــاع غــزة يف الزراعــة، حــوايل 6%. أمــا نســبة العاملــني يف قطاعــي 
املحاجــر والصناعــة التحويليــة فلقــد بلغــت 16% يف الضفــة بينــا مل 

تتعــد النســبة 6% يف قطــاع غــزة.

ــام  ــني الع ــدار 0.7% ب ــني مبق ــدد العامل ــع ع ــة الســنوية: ارتف املقارن
ــري  ــرأ تغ ــل. ومل يط ــف عام ــل إىل 956 أل ــام 2018 ووص 2017 والع
ــكان  ــب م ــني حس ــوّزع العامل ــنوية لت ــب الس ــى النس ــوظ ع ملح
ــة مــن النســب  ــا قريب العمــل أو حســب القطاعــات، وهــي مبجمله
يف الربــع الرابــع والتــي أرشنــا إليهــا أعــاه. امللفــت للنظــر أّن معــدل 
ــت %5  ــني بلغ ــني العام ــطني ب ــة يف فلس ــوى العامل ــادة يف الق الزي
ــع  ــة مــع منــو ال يتجــاوز 0.7% للعاملــني، وهــذا بالطب ــا مقارن تقريب

ــنوي.  ــة الس ــدل البطال ــاع مع ــينعكس يف ارتف س

شكل 2-2: التوزيع النسبي للعاملني حسب مكان العمل 
وحسب القطاع للربع الرابع 2018

شكل 2-3: التوزيع النسبي للعاملني يف الضفة الغربية وقطاع غزة حسب النشاط االقتصادي يف 
الربع الرابع 2018 )نسبة مئوية %(

جدول 2-1: معدل البطالة بني األفراد املشاركني يف القوى
العاملة يف فلسطني حسب املنطقة والجنس )%(

الربع 
الرابع 
2017

الربع 
الثالث 
2018

الربع 
الرابع 
2018

20172018

الضفة 
الغربية

14.514.013.215.614.7ذكور

27.632.128.232.130.2إناث

16.917.316.118.717.6املجموع

قطاع 
غزة

37.746.342.536.643.5ذكور

66.778.070.669.174.5إناث

45.054.950.544.452.0املجموع

فلسطني

22.925.523.523.225.0ذكور

45.354.048.348.251.2إناث

27.731.729.128.430.8املجموع

البطالة

ــطني 412  ــل يف فلس ــن العم ــني ع ــدد العاطل ــغ ع ــع: بل ــع الراب الرب
ألــف شــخص يف الربــع الرابــع 2018. وبلــغ معــدل البطالــة )أي عــدد 
العاطلــني عــن العمــل إىل عــدد األفــراد يف القــوى العاملــة(  29.1% يف 
الربــع الرابــع 2018، وهــو أقــل بنحــو 2.6 نقطــة مئويــة عــن مســتواه 
يف الربــع الســابق. وتحقــق معظــم االنخفــاض مــن تراجــع البطالــة يف 
قطــاع غــزة مــن نحــو 54.9% اىل نحــو 50.5% )انظــر الجــدول 1-2(.

املقارنــة الســنوية: ارتفــع معــدل البطالــة يف العــام 2018 مبقــدار 2.4 
نقطــة مئويــة مقارنــة بالعــام 2017 ووصــل إىل 30.8%. بلــغ معــدل 
البطالــة 17.6% يف الضفــة الغربيــة و52.0% يف قطــاع غــزة. إذ ارتفــع 
معــدل البطالــة يف القطــاع بنحــو 7.6 نقــاط مئويــة. ومعــدل البطالــة 
يف قطــاع غــزة هــو مــن بــني أعــى معــدالت البطالــة يف العــامل، خاصــة 
يف أوســاط اإلنــاث، حيــث وصــل إىل 74.5%. وهــذا يعنــي أنّــه مــن 
ــن  ــاث منه ــل، ث ــتعدات للعم ــزات ومس ــاث جاه ــرش إن ــني كل ع ب

فقــط يعملــن )انظــر الجــدول 1-2(.
والبطالــة يف فلســطني مرتكــزة بشــكل خــاص بــني الشــباب. بلــغ 
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شكل 2-4: أعداد العاملني والعاطلني عن العمل يف فلسطني 
حسب الفئة العمرية )ألف شخص( )الربع الرابع 2018(

ــني 24-15  ــرتاوح أعارهــم ب ــن ت ــني الشــباب الذي ــة ب معــدل البطال
ــة )35-44 ســنة(، و%15  ــة العمري ــة بـــ 19% للفئ ســنة 43% مقارن

ــكل 2.4-2 ــح الش ــا يوض ــنة( ك ــة )45-54 س ــة العمري للفئ

مــن ناحيــة أخــرى، ياحــظ البطالــة تنخفــض مــع ارتفــاع التعليــم يف 
أوســاط الذكــور، ولكــن األمــر معكــوس عنــد اإلنــاث )انظــر الشــكل 
ــاركة  ــبة مش ــري يف نس ــاع الكب ــاً إىل االرتف ــود أساس ــذا يع 2-5(. وه
اإلنــاث يف ســوق العمــل عنــد ارتفــاع تعليمهــن مقارنــة بالذكــور. 3

األجور

مــن  للعاملــني  اليومــي  األجــر  متوســط  بلــغ  الرابــع:  الربــع 
ــم  ــع 2018. ولكــّن هــذا الرق ــع الراب فلســطني 122.7 شــيكل يف الرب
ــني يف  ــر العامل ــط أج ــني متوس ــرياً، أوالً ب ــاً كب ــي تباين ــط يخف املتوس
ــل  ــني يف إرسائي ــر العامل ــط أج ــة، ومتوس ــن جه ــاع م ــة والقط الضف
ــر يف  ــط األج ــني متوس ــاً، ب ــرى. وثاني ــة أخ ــن جه ــتعمرات م واملس
الضفــة الغربيــة واألجــر يف قطــاع غــزة. وثالثــا بــني متوســط ووســيط 

ــدول 2-2(. ــر )انظــر الج األج

جدول 2-2: متوسط ووسيط األجر اليومي بالشيكل للمستخدمني 
معلومي األجر يف فلسطني )الربع الرابع 2018( )شيكل(

األجر الوسيط اليوميمتوسط األجر اليوميمكان العمل

112.2100.0الضفة الغربية

67.050.0قطاع غزة

237.5230.8إرسائيل واملستعمرات

122.7100.0املجموع

 تُشــري األرقــام إىل أّن متوســط أجــر العاملني يف إرسائيل واملســتعمرات 
ــة  ــة، وثاث ــني يف الضف ــر العامل ــط أج ــف متوس ــن ضع ــر م ــغ أك بل
أضعــاف أجــر العاملــني يف قطــاع غــزة. كــا أن متوســط أجــر العامــل 
يف الضفــة يعــادل أكــر مــن مــرة ونصــف متوســط أجــر العامــل يف 
ــيط،  ــر الوس ــذ األج ــد أخ ــر عن ــع أك ــّوة تتس ــل إّن اله ــاع. ال ب القط
ــر  ــني ذوي األج ــري ب ــن الكب ــي التباي ــط يخف ــر املتوس ــراً ألّن األج نظ
املرتفــع واألجــر املنخفــض )أنظــر الشــكل 2-6(. واألجــر الوســيط لــه 
داللــة أفضــل مــن األجــر املتوســط، ألنّــه يعــر عــن املســتوى الــذي 
يحصــل نصــف العاملــني عــى أجــر أعــى منــه، والنصــف اآلخــر عــى 
أجــر أدىن منــه.  وياحــظ أن وســيط األجــر يف الضفــة يعــادل ضعــف 

وســيط األجــر يف القطــاع.

ــام 2018  ــي يف الع ــر اليوم ــط األج ــع متوس ــنوية: ارتف ــة الس املقارن
مقارنــة بالعــام 2017 مبقــدار 9.2 شــيكل. إذ ارتفــع يف الضفــة مبقــدار 
7.6 شــيكل، ومبقــدار 3.7 شــيكل و16.2 شــيكل يف قطــاع غــزة 
وإرسائيــل واملســتعمرات عــى التــوايل، كذلــك ارتفــع األجــر الوســيط 
اليومــي يف فلســطني مــن 96.2 شــيكل اىل 100 شــيكل بــني العامــني 

ــة(. ــة التالي ــدول 2-3 يف الصفح ــر الج 2018 و2017 )أنظ

راجــع الصنــدوق عــن “مســح انتقــال الشــباب مــن التعليــم اىل ســوق العمــل” يف العــدد   -2
ــة الشــباب. 47 مــن املراقــب مــن أجــل معلومــات أكــر عــن بطال

ــذي يرهــن عــى أن  ــب االقتصــادي ال ــن املراق ــم 1 يف العــدد 53 م ــدوق رق راجــع الصن  -3
ارتفــاع بطالــة اإلنــاث املتعلــات ليــس ســببها انخفــاض تشــغيلهن مقارنــة بالذكــور )أي 
ليــس بســبب زيــادة التعليــم( ولكــن يعــود إىل الرغبــة العاليــة لــدى املتعلــات املشــاركة 

يف ســوق العمــل.

شكل 2-5: نسب العاملني والعاطلني عن العمل يف فلسطني 
حسب املستوى التعليمي وحسب الجنس )الربع الرابع 2018(

شكل 2-6: متوسط ووسيط األجر اليومي للمستخدمني 
معلومي األجر يف فلسطني
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جدول 2-3: متوسط ووسيط األجر اليومي بالشيكل للمستخدمني 
معلومي األجر يف فلسطني )2017-2018( )شيكل(

20172018

مكان العمل
متوسط األجر 

اليومي
األجر الوسيط 

اليومي
متوسط األجر 

اليومي
األجر الوسيط 

اليومي

الضفة 
الغربية

101.896.2109.4100.0

59.440.063.146.2قطاع غزة

إرسائيل 
واملستوطنات

226.9200.0243.1250.0

113.896.2123.0100.0املجموع

الحد األدىن لألجور

الربــع الرابــع: بلغــت نســبة الذيــن يتقاضــون أجــرا شــهريا أقــل مــن 
ــن  ــطني( م ــور يف فلس ــد األدىن لألج ــغ الح ــو مبل ــيكل )وه 1,450 ش
ــع  ــال الرب ــطني خ ــاص يف فلس ــاع الخ ــر يف القط ــتخدمني بأج املس
ــور(.  ــني الذك ــاث، و28% ب ــني اإلن ــو 31% )41% ب ــع 2018 نح الراب
كــا بلــغ متوســط األجــر الشــهري الــذي يتقاضاه هــؤالء 748 شــيكل. 

أّمــا عنــد املقارنــة بــني الضفــة والقطــاع فــإن 12% مــن املســتخدمني 
ــل  ــرا أق ــة يتقاضــون أج ــة الغربي ــاع الخــاص يف الضف بأجــر يف القط
مــن الحــد األدىن مقابــل 76% يف قطــاع غــزة )أنظــر الجــدول 4-2(.

املقارنــة الســنوية: انخفــض عــدد املســتخدمني بأجــر يقــل عــن الحــد األدىن 
مــن 126 ألــف نهايــة 2017 اىل 105 ألــف نهايــة 2018 )بنســبة %17، 
موزعــا بــني 22% يف الضفــة و14% يف القطــاع(. وتركــز معظــم االنخفــاض 
هــذا بــني الذكــور، اذ مل ينخفــض عــدد اإلنــاث إال مبقــدار ألــف انثــى فقــط. 

عاملة األطفال

ــع  ــنة( يف الرب ــال )10-17 س ــة األطف ــت عال ــع: انخفض ــع الراب الرب
الرابــع 2018 يف فلســطني مقارنــة مــع الربــع الســابق بشــكل طفيــف 
)3.3% مقارنــة مــع 3.1% مــن اجــايل عــدد األطفــال الذيــن تــرتاوح 
ــة  ــني 4.5% يف الضف ــبة ب ــت النس ــنة((. وتوزع ــم )10-17 س أعاره

الغربيــة مقابــل 1.6% يف قطــاع غــزة.

املقارنــة الســنوية: ظلــت نســب عالــة األطفــال عــى حالهــا تقريبــاً 
دون تبديــل، يف كل مــن الضفــة والقطــاع، بــني نهايــة 2017 و2018. 

جدول 2-4: عدد ومتوسط أجر العاملني بأجر والذين يتقاضون أقل من الحد األدىن لألجور
)ال تشمل العاملني يف إرسائيل واملستوطنات(، الربع الرابع 2018

عدد املستخدمني بأجر يف القطاع الخاص 

)ألف شخص(

عدد املستخدمني بأجر الذين يتقاضون 

أقل من الحد األدىن )ألف شخص(

معدل األجر الشهري للذين يتقاضون 

أقل من الحد األدىن )شيكل(

كال الجنسنيإناثذكوركال الجنسنيإناثذكوركال الجنسنيإناثذكور

203482511318311,1459521,033الضفة الغربية

851810369978656468634قطاع غزة

288663548227109734790748فلسطني

ــادة  ــل وزي ــة العم ــور انتاجي ــني تط ــة ب ــدوق العاق ــذا الصن ــاول ه يتن
األجــور الحقيقيــة يف االقتصــاد الفلســطيني )الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة( 
ــني  ــدوق العــال العامل ــني 2004 و2016. ويســتثني الصن خــال الفــرتة ب
يف االقتصــاد االرسائيــيل واملســتعمرات، كــا يســتثني العاملــني يف القــدس 
التــي تــم الحاقهــا بارسائيــل منــذ العــام 1967، نظــراً ألّن هــدف الصنــدوق 
هــو رصــد تطــور متغــريي االنتاجيــة واألجــور داخل االقتصــاد الفلســطيني، 

مبعــزل عــن تأثــري أجــور العاملــني يف االقتصــاد اإلرسائيــيل والقــدس.  

تّعــرف اإلنتاجيــة يف االقتصــاد بأنهــا الفعاليــة التــي يتــم بواســطتها تحويــل 
عوامــل اإلنتــاج )مثــل العمــل، ورأس املــال البــرشي، ورأس املــال املــادي( إىل 
ســلع وخدمــات. ومــؤرش االنتاجيــة هــو مقيــاس لكفــاءة اســتغال املــوارد 
املاديــة والبرشيــة يف الــدول املختلفــة. ومنــو اإلنتاجيــة هــو العامــل األكــر 
أهميــة يف تحديــد التطــور والنمــو االقتصــادي عــى املــدى الطويــل يف كافــة 
ــن  ــف التباي ــدويل إىل أّن نص ــك ال ــة للبن ــة حديث ــت دراس ــدول. وتوصل ال
ــة.1   ــن يف اإلنتاجي ــدول يعــود إىل التباي ــني ال يف مســتوى الدخــل الفــردي ب
وهنــاك عوامــل كثــرية ومتشــابكة تؤثــر عــى منــو اإلنتاجيــة، أهمهــا اثنــان: 

1 World Bank )2018(: Productivity Revisited:
 http://documents.worldbank.org/curated/en/578861548876206044/pd-

f/134222-PUB-9781464813344.pdf

صندوق 1: الفجوة بني اإلنتاجية واألجور يف االقتصاد الفلسطيني

ــة  ــني نوعي ــاج أو تحس ــادة اإلنت ــؤدي اىل زي ــذي ي ــي ال ــدم التقن أوالً، التق
ــاءة  ــر كف ــاً، تطوي ــاج. ثاني ــل اإلنت ــن عوام ــة م ــاء ذات الكمي املنتجــات لق
ــاتية  ــة املؤسس ــاج )البيئـ ــة اإلنتـ ــن يف بيئ ــري التحس ــاج بتأث ــة اإلنت وفعالي
ــاد،  ــة يف االقتص ــن اإلنتاجي ــان م ــاك نوع ــة(. وهن ــة والجغرافي واالقتصادي
ــة اســتغال  ــس فعالي ــة )TFP(، وهــي تقي ــاج الكلي ــل اإلنت ــة عوام إنتاجي
كافــة عوامــل اإلنتــاج معــا يف االقتصــاد، وانتاجيــة العمــل، أي فعاليــة 
اســتغال قــوة العمــل. والصنــدوق الحــايل ســوف يركــز عــى األخــرية فقــط.

ــي )أو  ــايل الحقيق ــيل االج ــج املح ــة النات ــل بقيم ــة العم ــاس إنتاجي تق
القيمــة املضافــة( التــي يتــم انتاجهــا يف كل ســاعة عمــل. بكلــات اخــرى، 
ــج  ــن النات ــارة ع ــي عب ــة، ه ــنة معين ــا، يف س ــد م ــل لبل ــة العم إنتاجي
املحــيل اإلجــايل الحقيقــي مقســوماً عــى إجــايل عــدد ســاعات العمــل 
لكافــة العاملــني يف ذلــك البلــد خــال تلــك الســنة. وكلــا ارتفعــت قيمــة 
الناتــج املحــيل االجــايل لقــاء كل ســاعة عمــل، دلــل ذلــك عــى كفــاءة 

أعــى وقــدرة أفضــل عــى االنتــاج.2

2 OECD. )2017(. OECD compendium of productivity indicators 2017. Paris: 
OECD Publishing:

 https://read.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-compendium-of-productivi-
ty-indicators-2018_pdtvy-2018-en#page11
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تحــدد النظريــة االقتصاديــة أّن أجــور العمــل يجــب أن تتطابــق، يف الظــروف 
املثــى، مــع اإلنتاجيــة الحديــة للعمــل. كــا أّن زيــادة إنتاجيــة العمــل يجــب 
ــو  ــني من ــوازن ب ــاب الت ــور. إذ أّن غي ــة يف األج ــادة معادل ــس يف زي أن تنعك
إنتاجيــة العمــل وزيــادة األجــور يعنــي أن حصــة العــال مــن الناتــج املحــيل 
اإلجــايل تتضــاءل يف حــني تــزداد حصــة األربــاح. وتؤكــد النظريــة أيضــاً عــى 
ــس  ــة، لي ــات إيجابي ــه انعكاس ــور ل ــة واألج ــادة اإلنتاجي ــني زي ــوازي ب أّن الت
ــع الدخــل والتخفيــف مــن حــدة الفقــر فحســب، ولكــن  ــة توزي عــى عدال
أيضــاً لضــان اخــاص العــال يف عملهــم ولتحفيزهــم عــى تطويــر قدراتهــم 
وتحقيــق مزيــد مــن التقــدم يف العمــل. ولقــد عانــت الــدول املختلفــة، 
ــادة  ــة وزي ــو اإلنتاجي ــني من ــة ب ــاع العاق ــن انقط ــاص، م ــكل خ ــة بش والغني
األجــور يف العقــود األخــرية. وانعكــس هــذا يف تدهــور توزيــع الدخــل يف هــذه 
البلــدان، بحيــث تراجــع التوزيــع اىل املســتويات املقلقــة للغايــة التــي ســادت 
مطلــع الثــورة الصناعيــة. فلقــد انخفضــت حصــة العمــل مــن الدخــل القومــي 
ــا  ــورة. ك ــدول املتط ــن ال ــة م ــن 30 دول ــة م ــني 1990 و2009 يف 26 دول ب
أّن متوســط حصــة العمــل مــن الناتــج املحــيل انخفضــت يف مجموعــة دول 

ــني 1980 و2000. 3 ــن بنســبة 0.3% يف كل ســنة ب العرشي

تطور إنتاجية العمل واألجور يف فلسطني

باالنتقــال اآلن إىل الحالــة الفلســطينية، يوضــح الشــكل 1 أن إنتاجية العمل 
يف االقتصــاد الفلســطيني خــال )2004-2016( ارتفعــت بنســبة 15.6% يف 
ــى  ــومة ع ــمية مقس ــور اإلس ــة )أي األج ــور الحقيقي ــت األج ــني تراجع ح
تضخــم األســعار( بنســبة 25% خــال نفــس الفــرتة. كــا يوضــح الشــكل 
أّن التبايــن بــني النزعتــني بــدأ يف العــام 2007 واســتمر حتــى نهايــة الفــرتة. 
ــن أّن هــذه الفجــوة موجــودة يف اقتصــادات أخــرى، إال  ــم م ــى الرغ وع
أّن مــدى اتســاع هــذه الفجــوة، نتيجــة ارتفــاع أحــد املتغرييــن وانخفــاض 

اآلخــر، هــو مــا مييــز االقتصــاد الفلســطيني عــن غــريه مــن الــدول. 

وكــا ذكرنــا ســابقاً تعــاين معظــم الــدول مــن قصــور منــو األجــور مقارنــة 
ــة  ــاع يف اإلنتاجي ــق االرتف ــا تراف ــادراً م ــن ن ــة، ولك ــادة اإلنتاجي ــع زي م
مــع انخفــاض يف األجــور الحقيقيــة كــا هــو الحــال يف فلســطني. شــهد 
مــؤرشا  االنتاجيــة واألجــور ارتفاعــاً يف معظــم االقتصــادات األخــرى، 
ولكــن مبعــدالت متفاوتــة لصالــح اإلنتاجيــة. عــى ســبيل املثــال، ارتفعــت  
 انتاجيــة العمــل يف الدمنــارك خــال 1995-2009 بنســبة 28% بينــا

3 OECD & ILO )2015(: The Labour Share in G 20 Economies:
 https://www.oecd.org/g20/topics/employment-and-social-policy/The-La-

bour-Share-in-G20-Economies.pdf

شكل 1: تطور إنتاجية العمل واألجور الحقيقية يف الضفة الغربية وقطاع 
غزة: 2004 – 2016 )رقم قيايس، 2004= 100(

املصدر: حسابات املراقب بناءاً عى بيانات الجهاز املركزي لإلحصاء. 

شكل 2: تطور إنتاجية العمل واألجور الحقيقية يف الزراعة والصناعة يف فلسطني 2004 – 2016 )رقم قيايس، 2004= 100(

املصدر: حسابات املراقب بناءاً عى بيانات الجهاز املركزي لإلحصاء. 

ــبة  ــة بنس ــرتة زادت االنتاجي ــس الف ــبة 10%. ويف نف ــور بنس زادت االج
ــة بنســبة  ــاع يف االجــور الحقيقي ــل ارتف ــات املتحــدة مقاب 32% يف الوالي

4.%21

ــب إىل  ــن كث ــر ع ــب النظ ــل يتوج ــكل أفض ــرة بش ــذه الظاه ــم ه ولفه
القطاعــات االقتصاديــة الســتيضاح أماكــن تركــز هــذه املشــكلة، كخطــوة 
أوىل عــى طريــق دراســة مســبباتها بأبحــاث معمقــة ومعالجتها سياســاتياً. 

القطاعات االنتاجية – الزراعة والصناعة

يبــني الشــكل 2 أّن انخفــاض األجــور كان أقــل مــن تدهــور اإلنتاجيــة يف قطــاع 
ــى  ــة حت ــاد نســبياً يف اإلنتاجي ــاع الح ــن االرتف ــام 2007، ولك ــل ع ــة قب الزراع
2009 ترافــق مــع انخفــاض األجــور. شــهدت األجــور حركــة تصاعديــة طفيفــة 
بعــد ذلــك ولكــن بدرجــة ابطــأ بشــكل ملحــوظ مــن زيــادة اإلنتاجيــة. وعنــد 
أخــذ الفــرتة كاملــة باالعتبــار، ياحــظ أن انتاجيــة العمــل يف الزراعــة ارتفعــت 
ــا تراجعــت االجــور بنســبة 15%. ولكــن  ــني 2004-2016 بنســبة 46% بين ب
تراجــع األجــور يف هــذا القطــاع كان أدىن مــن الرتاجــع املتوســط يف االقتصــاد 

ككل )أي مــن %25(. 

4 Meager, N & S. Speckesser )2011( Wages, productivity and employment: A 
review of theory and international data. 

 https://ec.europa.eu/social/search.jsp?advSearchKey=Wages%2C+produc-
tivity+and+employment&mode=advancedSubmit&langId=en
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شكل 3: تطور إنتاجية العمل واألجور الحقيقية يف قطاع الخدمات يف فلسطني، 2004 – 2016 )رقم قيايس، 2004= 100( 

املصدر: حسابات املراقب بناءاً عى بيانات الجهاز املركزي لإلحصاء. 

ــور  ــهدت األج ــث ش ــرة، حي ــورة مغاي ــس ص ــة فيعك ــاع الصناع ــا قط أم
تراجعــاً ملحوظــاً خــال 2008-2012 وهــو مــا ترافــق مــع تذبــذب 
ــة بعــد ذلــك التاريــخ  وانخفــاض يف اإلنتاجيــة. ولكــن انخفــاض اإلنتاجي
ترافــق مــع ارتفــاع يف األجــور. أّمــا إذا أخذنــا الفــرتة كاملــة بعــني االعتبار، 
ــاض يف  ــع انخف ــق م ــبة 13% تراف ــة بنس ــاض االنتاجي ــظ أّن انخف ناح
األجــور بنســبة 18%. أي أن املتغرييــن كانــا يتحــركان بنفــس االتجــاه يف 

قطــاع الصناعــة باملتوســط خــال كامــل الفــرتة. 

الخدمات

أّمــا بخصــوص قطاعــات الخدمــات، مــن امللفــت للنظــر أّن الفــرق شاســع 
ــم،  ــادق واملطاع ــاع الفن ــي قط ــور. فف ــادة األج ــة وزي ــو اإلنتاجي ــني من ب
انخفضــت األجــور الحقيقيــة بنســبة كبــرية )38%( بينــا منــت االنتاجيــة 
بنســبة 57%. إال أّن اإلنتاجيــة واألجــور اســتقرتا منــذ عــام 2014. وهــذا 
يعنــي بــأّن نســبة أعــى مــن العائــد عــى اإلنتــاج يف هــذا القطــاع باتــت 
تعــود إىل رأس املــال وعــى حســاب حصــة العــال )الشــكل 3(. أمــا يف 
القطاعــات الخدميــة األخــرى فقــد انخفضــت االنتاجيــة واألجــور بدايــة 
ــا معــاً، وخاصــة بعــد العــام 2013. أمــا خــال كامــل الفــرتة  ثــم ارتفعت
شــهدت االجــور انخفاضــاً بنســبة 21% بينــا ارتفعــت االنتاجيــة بنســبة 
8%. وهــو مــا يعنــي أن توزيــع العائــد عــى اإلنتــاج تحــول لصالــح رأس 

املــال هنــا أيضــاً.   

قطاع البناء وقطاع االتصاالت والنقل والتخزين 

امللفــت للنظــر يف قطــاع البنــاء أن اإلنتاجيــة واألجــور الحقيقيــة متاشــت 
ــتقرا  ــم اس ــن ث ــي 2004 – 2009 وم ــني عام ــؤرشان ب ــع امل ــاً. اذ ارتف مع
ــأّن  ــي ب ــك )الشــكل 4(. وهــذا يعن ــى عــام 2013 لينخفضــا بعــد ذل حت
األجــور يف هــذا القطــاع تحركــت بشــكل وثيــق مــع تحــوالت االنتاجيــة، 
صعــوداً وهبوطــاً. ولكــن، وعــى الرغــم مــن الحركــة املتناغمــة يف هــذا 
القطــاع، إال أّن الفجــوة بــني املتغرييــن مازالــت قامئــة. فبــني عامــي 2004 
و2016 ارتفعــت االنتاجيــة يف هــذا القطــاع بنســبة 19% بينــا انخفضت 
االجــور بنســبة 6%، وهــي أقــل نســبة انخفــاض بــني القطاعــات جميعــاً. 

ــاً  ــو أيض ــن، فه ــل والتخزي ــاالت والنق ــاع االتص ــق بقط ــا يتعل ــا في أم
ــة. فقــد  يعكــس فجــوة كبــرية بــني النمــو يف األجــور والنمــو يف اإلنتاجي
زادت االنتاجيــة بنســبة 46% بينــا انخفضــت االجــور 10%. إال أنــه 
ومنــذ العــام 2014، بــدأت كل مــن االجــور واالنتاجيــة يف التزايــد معــاً. 
وهــذا يعنــي بــأن جــزءاً أكــر مــن مكاســب ارتفــاع اإلنتاجيــة بــات يعــود 

اىل العــال خــال هــذه الفــرتة.  

خامتة

يكشــف هــذا الصنــدوق عــن ســعة الفجــوة بــني منــو االنتاجيــة واألجــور 
الحقيقيــة يف االقتصــاد الفلســطيني بشــكل عــام. كــا يشــري اىل التفــاوت 
امللحــوظ يف حركــة هذيــن املؤرشيــن يف القطاعــات االقتصاديــة املختلفــة، 

شكل 4: تطور إنتاجية العمل واألجور الحقيقية يف البناء واالتصاالت يف فلسطني، 2004 – 2016 )رقم قيايس، 2004= 100(

املصدر: حسابات املراقب بناءاً عى بيانات الجهاز املركزي لإلحصاء. 
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ــه  ــا، ولكن ــات بأنواعه ــة والخدم ــن الزراع ــن شــديد يف كل م إذ أّن التباي
أقــل يف الصناعــة والبنــاء. وهــذا يدلــل عــى الحاجــة لدراســة اإلنتاجيــة 
ــاوت  ــذا التف ــدر ه ــم مص ــاً لفه ــر تفصي ــكل أك ــل بش ــة للعم القطاعي
ومســبباته. إضافــة لذلــك هنــاك عوامــل أخــرى مهمــة كمعــدل البطالــة، 
ــة  ــد دارســة العاقــة بــني منــو اإلنتاجي ــار عن يجــب أخذهــا بعــني االعتب

ومنــو األجــور.

مــن ناحيــة أخــرى ان الفجــوة بــني حركــة اإلنتاجيــة واألجــور أمــر 
مثــري للقلــق، اذ أن ضعــف العاقــة بينهــا يعنــي أنــه يصعــب تحفيــز 

3- املالية العامة1

اإليرادات العامة 

ــاض صــايف  ــام 2018 انخف ــن الع ــع م ــع الراب ــع: شــهد الرب ــع الراب الرب
اإليــرادات العامــة واملنــح بنحــو 19% مقارنــة بالربــع الســابق، وبنحــو 
ــارب  ــا يق ــغ م ــام الســابق، لتبل ــن الع ــع املناظــر م ــة بالرب 23% مقارن
3.3 مليــار شــيكل .2 ويعــود هــذا االنخفــاض بشــكل رئيــي إىل تراجــع 
إيــرادات املقاصــة بنحــو 32% مقارنــة بالربــع الســابق واملناظــر، لتبلــغ 
مــا يقــارب 1.6 مليــار شــيكل. كــا انخفضــت إيــرادات الجبايــة املحليــة 
ــة بالربــع الســابق، ولكنهــا جــاءت أعــى بنســبة %4  بنحــو 6% مقارن
مقارنــة بالربــع املناظــر، لتبلــغ حــوايل 1.1 مليــار شــيكل. وقــد جــاءت 
ــت  ــي تراجع ــة الت ــرادات الرضيبي ــع اإلي ــقة م ــورات متس ــذه التط ه
بنســبة 10% مقارنــة بالربــع الســابق، بينــا ارتفعــت بنحــو %5 
مقارنــة بالربــع املناظــر، لتبلــغ حــوايل 676.3 مليــون شــيكل، يف حــني 
ــيكل.  ــون ش ــو 337 ملي ــد نح ــة عن ــري الرضيبي ــرادات غ ــتقرت اإلي اس
)أنظــر الشــكل 3-1(. باملقابــل ارتفعــت املنــح واملســاعدات الخارجيــة 
ــابق،  ــع الس ــة بالرب ــو 18% مقارن ــع بنح ــع الراب ــال الرب ــة خ املقدم
بينــا انخفضــت بنســبة 6% مقارنــة بالربــع املناظــر مــن العــام 2017، 

ــون شــيكل )أنظــر الجــدول 1-3(.  ــغ حــوايل 835.5 ملي لتبل

جدول 3-1: املنح واملساعدات الخارجية املقدمة للحكومة 
الفلسطينية )مليون شيكل(

البيان 

20172018

الربع 

الرابع

الربع 

األول

الربع 

الثاين

الربع 

الثالث

الربع 

الرابع

712.8157482.1522679.4دعم للموازنة

205.4140.1236.3303.7410منح عربية

507.416.5245.8218.3269.4من الدول األخرى 

178143.787.2184.1156.1التمويل التطويري

اجايل املنح 

واملساعدات
890.8300.7569.3706.1835.5

مصــدر البيانــات يف هــذا الجــزء مــن املراقــب: هــو وزارة املاليــة، التقاريــر املاليــة الشــهرية   -1
ــون أول  ــل )كان ــادر التموي ــات ومص ــرادات والنفق ــة- االي ــات املالي ــام 2018: العملي للع

.)2018
ــع الرابــع 2018 إىل نحــو 123.4 مليــون  وصلــت قيمــة اإلرجاعــات الرضيبيــة خــال الرب  -2

ــابق. ــع الس ــيكل يف الرب ــون ش ــو 77.8 ملي ــة بنح ــيكل مقارن ش

ــع  ــع م ــم ال ترتف ــد ألن اجوره ــل بج ــم والعم ــر كفاءاته ــال لتطوي الع
زيــادة انتاجيتهــم. ومــن جهــة أخــرى فــإن تطــور انتاجيــة العمــل الــذي 
ال ينعكــس يف زيــادة األجــور يعنــي أن الجــزء األكــر مــن مكاســب 
االنتاجيــة يعــود لــرأس املــال وليــس للعــال. وهــو مــا ينعكــس يف زيــادة 
حصــة رأس املــال مــن الدخــل القومــي ويف التوتــر االجتاعــي والســيايس. 
ــب الفعــيل يف االقتصــاد وعــى  ــك عــى الطل ــري ذل ــن تأث هــذا فضــا ع

ــل. ــز االســتثار والنمــو عــى املــدى الطوي حواف

د. سامية البطمة، جامعة بريزيت

شــكلت اإليــرادات العامــة واملنــح )صــايف( نحــو 86% مــن اإلنفــاق 
العــام الفعــيل يف الربــع الرابــع مقارنــة بنحــو 116% خــال الربــع 

الســابق )أســاس نقــدي(. ولكــن النســبة تنخفــض إىل نحــو %71.5 
مــن اإلنفــاق العــام املســتحق عــى الحكومــة خــال الربــع )أســاس 

االلتــزام(، مقارنــة بنحــو 103% يف الربــع الســابق.

شكل 3-1: هيكل اإليرادات العامة واملنح )مليون شيكل(
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املقارنــة الســنوية: انخفــض صــايف اإليــرادات العامــة واملنــح يف العــام 
2018 بنحــو 6% مقارنــة مــع العــام الســابق، ليبلــغ حــوايل 14.8 مليــار 
ــو %10  ــة بنح ــرادات املقاص ــع إي ــة تراج ــذا نتيج ــاء ه ــيكل. وج ش
لتبلــغ حــوايل 8.1 مليــار شــيكل، وتراجــع املنــح واملســاعدات الخارجيــة 
بنحــو 7% لتبلــغ حــوايل 2.4 مليــار شــيكل. باملقابــل ارتفعــت إيــرادات 
الجبايــة املحليــة يف العــام 2018 بنســبة 9% مقارنــة مــع العام الســابق 
ــة  ــرادات املحلي ــاع االي ــاء ارتف ــيكل. وج ــار ش ــوايل 4.8 ملي ــغ ح لتبل
ــو  ــغ نح ــة بنســبة 9% لتبل ــرادات الرضيبي ــاع االي ــاً بســبب ارتف أساس
3 مليــار شــيكل، كــا ارتفعــت االيــرادات غــري الرضيبيــة بنســبة %10 
مقارنــة بالعــام الســابق لتبلــغ حــوايل 1.5 مليــار شــيكل. وقــد شــكلت 
ــام  ــة يف الع ــة املحلي ــرادات الجباي ــن إي ــة 62% م ــرادات الرضيبي اإلي

2018، مقابــل حصــة 32% لإليــرادات غــري الرضيبيــة. 

 شــكل صــايف اإليــرادات العامــة واملنــح نحــو 105% مــن االنفــاق 
الفعــيل يف العــام 2018 مقارنــة بنحــو 97% يف العــام 2017 )أســاس 
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نقــدي(. باملقابــل غطــت هــذه اإليــرادات نحــو 92% مــن اإلنفــاق 
العــام املســتحق )أســاس التــزام( عــى الحكومــة خــال العــام 2018 

مقارنــة بنحــو 85% خــال العــام الســابق. 

النفقات العامة 

ــع  ــع الراب ــام الفعــيل خــال الرب ــاق الع ــع اإلنف ــع: ارتف ــع الراب الرب
العــام 2018 بنحــو 10% مقارنــة بالربــع الســابق، بينــا  مــن 
ــام 2017،  ــن الع ــع املناظــر م ــع الرب ــة م انخفــض بنحــو 6% مقارن
ــاق  ــاع اإلنف ــج هــذا عــن ارتف ــار شــيكل. ونت ــغ حــوايل 3.9 ملي ليبل
ــابق،  ــع الس ــة بالرب ــو 2% مقارن ــب بنح ــور والروات ــد األج ــى بن ع
بينــا انخفــض بنســبة 11% مقارنــة بالربــع املناظــر، ليبلــغ حــوايل 
ــو  ــور بنح ــري األج ــات غ ــت نفق ــني ارتفع ــيكل. يف ح ــار ش 1.5 ملي
10% مقارنــة بالربــع الســابق، باملقابــل انخفضــت بنحــو 5% مقارنــة 
بالربــع املناظــر لتبلــغ 1.7 مليــار شــيكل. وانخفــض صــايف اإلقــراض 
بنســبة 18% مقارنــة بالربــع الســابق، بينــا ارتفــع بنحــو 7% مقارنة 
ــون شــيكل. أخــرياً ازداد اإلنفــاق  ــغ 247.7 ملي ــع املناظــر، ليبل بالرب
ــن  ــني الربعــني املتاحقــني واملتناظري ــري بنحــو 74% و2% ب التطوي
عــى التــوايل، ليصــل إىل 403.6 مليــون شــيكل )أنظــر الشــكل 2-3(.

املقارنــة الســنوية: انخفضــت النفقــات العامــة بنحــو 3% يف العــام 
ــيكل.  ــار ش ــوايل 14.1 ملي ــغ ح ــابق لتبل ــام الس ــة بالع 2018 مقارن
ــب  ــور والروات ــوظ يف األج ــاض امللح ــة االنخف ــذا نتيج ــق ه وتحق
ــت  ــل ارتفع ــيكل، باملقاب ــار ش ــوايل 5.9 ملي ــغ ح ــبة 16% لتبل بنس
ــار شــيكل،  نفقــات غــري األجــور بنحــو 10% لتبلــغ حــوايل 6.1 ملي
وارتفــع صــايف اإلقــراض بنســبة 1% ليبلــغ حــوايل املليــار شــيكل، أّمــا 
النفقــات التطويريــة فقــد ارتفعــت بنحــو 9% ووصلــت إىل حــوايل 

ــار شــيكل يف العــام 2018. امللي

املتأخرات الحكومية

ــال  ــة خ ــى الحكوم ــة ع ــرات املرتتب ــت املتأخ ــع: بلغ ــع الراب الرب
ــو  ــة بنح ــيكل، مقارن ــون ش ــوايل 804.3 ملي ــع 2018 ح ــع الراب الرب
522.2 مليــون شــيكل يف الربــع الســابق ونحــو 809.8 مليــون 
ــع املناظــر. وشــكلت هــذه املتأخــرات حــوايل %24  شــيكل يف الرب
مــن إجــايل اإليــرادات العامــة واملنــح خــال هــذا الربــع. وتوزعــت 
ــب  ــور والروات ــرات األج ــني متأخ ــع ب ــذا الرب ــال ه ــرات خ املتأخ
بنحــو 94.1 مليــون شــيكل، ومتأخــرات غــري األجــور 468.9 مليــون 
شــيكل، ومتأخــرات النفقــات التطويريــة 237.6 مليــون شــيكل، 
ومتأخــرات اإلرجاعــات الرضيبيــة 19.1 مليــون شــيكل. ولقــد 
ــون  ــع بســداد حــوايل 15.4 ملي ــة خــال هــذا الرب قامــت الحكوم
شــيكل مــن متأخــرات املدفوعــات املخصصــة )أنظــر الجــدول 2-3(. 

شكل 3-2: هيكل النفقات العامة )مليون شيكل(

جدول 3-2: املتأخرات املرتتبة عىل الحكومة الفلسطينية )مليون شيكل(

2017201820172018

12.327.651.119.169.7110.1)23.3(إرجاعات رضيبية

116.8128.6134.3119.894.1568.1476.9األجور والرواتب

560.3170.9159.0287.7468.91,631.11086.5نفقات غري األجور 

155.410.910.935.5237.6400.3294.9النفقات التطويرية

115.0108.2)15.4(28.1)8.7(0.6104.3مدفوعات مخصصة

809.8427.0323.1522.2804.32,784.22,076.6إجايل املتأخرات

ــغ إجــايل املتأخــرات عــى الحكومــة حــوايل  ــة الســنوية: بل املقارن
2.1 مليــار شــيكل يف العــام 2018، مقارنــة مــع 2.8 مليــار شــيكل يف 

العــام الســابق وهــو مــا يشــكل انخفاضــاً بنســبة %25.

الفائض/العجز املايل

ــات  ــرادات والنفق ــي اإلي ــع: أّدت التطــورات عــى جانب ــع الراب الرب
ــد  ــز يف الرصي ــع 2018، إىل عج ــع الراب ــال الرب ــة خ ــة الفعلي العام
الــكيل قبــل املنــح واملســاعدات بحــوايل 1,379 مليــون شــيكل )أو 
ــح  ــج املحــيل اإلجــايل(. وســاهمت املن ــا نســبته 10% مــن النات م
واملســاعدات الخارجيــة يف تخفيــض هــذا العجــز إىل حــوايل 543.5 

شكل 3-3: الرصيد املايل الحكومي )أساس نقدي( 
نسبة إلجاميل الناتج املحيل االسمي )%(
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11
المراقب االقتصادي, عدد 56 / 2018

مليــون شــيكل )عــى األســاس النقــدي( وهــو مــا يعــادل نحــو %4 
مــن الناتــج املحــيل اإلجــايل )أنظــر الشــكل 3-3(. أّمــا عجــز الرصيد 
ــغ  ــد بل ــزام فلق ــى أســاس االلت ــح واملســاعدات ع ــل املن ــكيل قب ال
ــض  ــح واملســاعدات يف تخفي ــون شــيكل، وســاهمت املن 1,708 ملي

هــذا العجــز إىل نحــو 872 مليــون شــيكل خــال نفــس الفــرتة.

املقارنــة الســنوية: بلــغ العجــز يف الرصيــد الــكيل قبــل املنــح 
ــبته  ــا نس ــام 2018 )أو م ــيكل ع ــار ش ــو 1.7 ملي ــاعدات نح واملس
3.2% مــن الناتــج املحــيل اإلجــايل(، مقارنــة بنحو 1.4 مليار شــيكل 
يف العــام الســابق. وقــد ســاهمت املنــح واملســاعدات الخارجيــة يف 
تخفيــض هــذا العجــز وتحويلــه إىل فائــض بقيمــة 0.7 مليــار شــيكل 
)عــى األســاس النقــدي( وهــو مــا يعــادل 1.3% مــن الناتــج املحــيل 
اإلجــايل، مقارنــة بنحــو 1.2 مليــار شــيكل يف العــام 2017. أّمــا عجز 
الرصيــد الــكيل قبــل املنــح واملســاعدات عــى أســاس االلتــزام فقــد 
بلــغ 3.8 مليــار شــيكل، وســاهمت املنــح واملســاعدات يف تخفيــض 

هــذا العجــز إىل نحــو 1.4 مليــار شــيكل.

جدول 3-3: الدين العام )مليون شيكل(

20172018

الربع الرابعالربع الثالثالربع الثاينالربع األولالربع الرابع

5,2244,913.94,8604,785.55,034الدين العام املحيل

5,171.74,863.14,809.24,734.84,983.3     املصارف 

52.350.850.850.750.7     مؤسسات عامة 

3,625.73,674.23,777.73,772.23,882.1الدين العام الخارجي

8,849.78,588.18,637.78,557.78,916.1الدين العام

57.248.58266.948.9الفوائد املدفوعة

16.2%16.1%16.2%16.8%17.5%الدين العام/ن.م.ا )االسمي(

* نسبة الدين العام اىل الناتج املحيل تتباين بشكل بسيط عند الحساب بالدوالر بسبب أثر سعر الرصف.

تعــاين الحكومــة الفلســطينية بشــكل عــام مــن مشــاكل ماليــة تتمثــل يف ارتفاع 
اإلنفــاق العــام مقارنــة باإليــرادات املتحققــة، باإلضافــة إىل عــدم قدرتهــا عــى 
ــاعدات  ــح واملس ــة واملن ــرادات )املقاص ــذه اإلي ــن ه ــم م ــزء مه ــم بج التحك
الخارجيــة(. شــهد العــام 2018 تراجعــاً ملحوظــاً يف اإليــرادات العامــة واملنــح 
بنحــو 6.2%، مقارنــة بالعــام الســابق، وذلــك نتيجــة تراجــع إيــرادات املقاصــة 
ــات  ــهدت النفق ــل ش ــايس. باملقاب ــكل أس ــة بش ــاعدات الخارجي ــح واملس واملن
ــاد عــى  ــاً بنحــو 3.2% خــال نفــس الفــرتة. وباالعت ــة تراجع ــة الفعلي العام
التطــورات يف جانبــي اإليــرادات والنفقــات العامــة الفعليــة، ارتفــع العجــز يف 
الرصيــد الــكيل قبــل املنــح واملســاعدات )عــى األســاس النقــدي( نهايــة العــام 
ــار شــيكل يف العــام  ــة بحــوايل 1.4 ملي ــار شــيكل، مقارن ــغ 1.7 ملي 2018، ليبل
الســابق. أمــا الرصيــد الــكيل بعــد املنــح واملســاعدات فقــد حقــق فائضــاً بنحــو 
0.7 مليــار شــيكل، مقارنــة بفائــض بلــغ مــا يقــارب 1.2 مليــار شــيكل يف 2017.  
بالنســبة إىل الرصيــد الــكيل عــى أســاس االلتــزام، فقــد حقــق عجــزاً بحــوايل 
ــة يف  ــح الدولي ــل املنــح واملســاعدات. قــد ســاهمت املن ــار شــيكل قب 3.8 ملي

تخفيــض هــذا العجــز اىل نحــو 1.4 مليــار شــيكل.

يشــري تحليــل بيانــات وزارة املاليــة والتخطيــط الفلســطينية إىل أن نســبة 
ــغ  ــن املبل ــو 78% م ــام 2018 نح ــة الع ــت نهاي ــيل بلغ ــام الفع ــاق الع اإلنف
املســتهدف بحســب مــرشوع املوازنــة العامــة. وتتبايــن هــذه النســبة بــني بنود 

صندوق 2: تقييم أداء املوازنة العامة 2018: بني املستحق والفعيل

شكل 1: اإلنفاق الفعيل خالل العام 2018 نسبة للمستحق ونسبة 
للمستهدف حسب مرشوع املوازنة

الدين العام الحكومي

ــام  ــن الع ــع م ــع الراب ــة الرب ــي نهاي ــام الحكوم ــن الع ــع الدي ارتف
الســابق، فيــا كان مســتقراً  بالربــع  بنحــو 4% مقارنــة   2018
مقارنــة بالربــع املناظــر مــن العــام الســابق، ووصــل إىل حــوايل 8.9 
ــيل  ــج املح ــن النات ــوايل 16.2% م ــذا ح ــادل ه ــيكل، ويع ــار ش ملي
اإلجــايل.3 وتــوزع الديــن العــام الحكومــي بــني ديــن محــيل بنحــو 
56%، مقابــل ديــن خارجــي بنحــو 44%. كــا بلغــت فوائــد الديــن 
املدفوعــة خــال هــذا الربــع حــوايل 48.9 مليــون شــيكل، معظمهــا 

ــن املحــيل )أنظــر جــدول 3-3(. ــد مدفوعــة عــى الدي فوائ

تجــدر اإلشــارة إىل أن مديونيــة الحكومــة مقومــًة بالــدوالر األمريــي ارتفعــت نهايــة الربــع   -3
الرابــع 2018 بنســبة 0.6% مقارنــة بالربــع الســابق، فيــا جــاءت منخفضــة بنحــو %6.8، 
ــن يف  ــود التباي ــون دوالر. ويع ــوايل 2,369.6 ملي ــغ ح ــام 2017، لتبل ــة الع ــة بنهاي مقارن

النســب إىل تغــري ســعر رصف الــدوالر األمريــي مقابــل الشــيكل.
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4- القطاع املرصيف1 

يعمــل يف فلســطني أربعــة عــرش مرصفــاً، ســبعة منهــا محليــة، وهــي 
تقــدم خدماتهــا مــن خــال 351 فرعــاً ومكتبــاً، منهــا 292 يف الضفــة 
ــاض  ــع 2018 انخف ــع الراب ــزة. شــهد الرب ــة و59 يف قطــاع غ الغربي
موجــودات القطــاع املــرصيف بنحــو 0.3% مقارنــة بالربــع الســابق، 
ــر 2017،  ــع املناظ ــة بالرب ــبة 1.8% مقارن ــواً بنس ــجلت من ــا س بين

لتبلــغ حــوايل 16.1 مليــار دوالر كــا يوضــح الجــدول 1-4. 

التسهيالت االئتامنية

الربــع الرابــع: شــهد الربــع األخري مــن العــام 2018 ارتفاع التســهيات 
االئتانيــة بنحــو 1.7% مقارنــة بالربــع الســابق، لتبلــغ نحــو 8,437.9 
مليــون دوالر. وجــاء هــذا التحســن يف محفظــة التســهيات االئتانيــة 
بدرجــة أساســية نتيجــة زيــادة التســهيات املمنوحــة للقطــاع العــام 
بنحــو 13.5% لتبلــغ 1,315.7 مليــون دوالر. باملقابــل تراجعــت 
التســهيات املمنوحــة للقطــاع الخــاص بشــكل طفيــف )نحــو %0.2( 
ووصلــت إىل 7,122.2 مليــون دوالر. وعــى صعيــد العملــة، حافظــت 
املحفظــة االئتانيــة عــى هيكلهــا باســتحواذ الــدوالر عــى الحصــة 
األكــر وبنســبة 46%، مقارنــة بنحــو 37% للشــيكل االرسائيــيل، 

ــار األردين )أنظــر الشــكل 1-4(. و15% للدين

ســيطرت الضفــة الغربيــة عــى معظــم هــذه التســهيات بحصــة بلغــت 
ــتمرار  ــع اس ــع الراب ــهد الرب ــا ش ــان. ك ــايل االئت ــن إج ــو 87% م نح

ــة  ــباط 2019، امليزاني ــطينية، ش ــد الفلس ــلطة النق ــم: س ــذا القس ــات يف ه ــدر البيان مص  -1
املجمعــة للمصــارف، قامئــة االربــاح والخســائر، وقاعــدة بيانــات ســلطة النقــد.

اإلنفــاق، إذ بلغــت 52% لإلنفــاق التطويــري، ونحــو 76% و82% لإلنفــاق عــى 
كل مــن بنــد األجــور والرواتــب وبنــد نفقــات غــري األجــور عــى التــوايل.

كذلــك تشــري البيانــات إىل أن الحكومــة عجــزت، خــال العــام 2018، عن ســداد 
كامــل املبالــغ املســتحقة عليهــا، إذ شــكل اإلنفــاق العــام الفعــيل نحــو 8% مــن 
ــا خــال العــام.  ومتكنــت الحكومــة مــن دفــع نحــو  ــغ املســتحقة عليه املبال
93% مــن فاتــورة األجــور والرواتــب املســتحقة عليهــا، وكذلــك ســددت نحــو 
85% و77% مــن نفقــات غــري األجــور والنفقــات التطويريــة املســتحقة عليهــا 
)أنظــر الشــكل 1(. وتدلــل هــذه األرقــام والنســب عــى اســتمرار املشــاكل التي 

تواجههــا الحكومــة يف االلتــزام بتســديد النفقــات املرتتبــة عليهــا. 

وعــى الجانــب اآلخــر، بلغــت نســبة اإليــرادات العامــة املتحققــة خــال العــام 
ــام.  ــذا الع ــة له ــرشوع املوازن ــتهدف يف م ــغ املس ــن املبل ــو 94% م 2018 نح
ــن املســتهدف، يف حــني  ــة نســبة 106% م ــة املحلي ــرادات الجباي وشــكلت إي
بلغــت هــذه النســبة نحــو 88% إليــرادات املقاصــة، أمــا املنــح واملســاعدات 
الخارجيــة التــي تلقتهــا الحكومــة فقــد شــكلت نحــو 86% مــن املبالــغ 

ــكل 2(. ــر الش ــام 2018 )أنظ ــة للع ــة العام ــة يف املوازن املتوقع

تظهــر النســب الســابقة، تفاوتــاً واضحــاً بــني اإلنفاق واإليــرادات العامــة الفعلية 
مقارنــة مــع املســتهدف بحســب مــرشوع املوازنــة، ومقارنــة مع املســتحق أيضا. 
فمــن ناحيــة شــكلت النفقــات العامــة حــوايل 78% مــن اإلنفــاق املســتهدف 
بحســب املوازنــة ونحــو 87% مــن النفقــات املســتحقة، أي أن هنــاك متأخــرات 
تراكمــت عــى الحكومــة خــال هــذا العــام وزيــادة يف الديــن العــام. باملقابــل 
ــتهدفة  ــرادات املس ــن اإلي ــوايل 91% م ــح ح ــة واملن ــرادات العام ــكلت اإلي ش

شكل 2: بنود اإليرادات العامة واملنح يف العام 2018 نسبة 
للمستهدف بحسب مرشوع املوازنة

ــرادات املســتحقة خــال  ــع اإلي ــة م ــة، و101% مقارن بحســب مــرشوع املوازن
العــام 2018، أي أن املتحصــات الحكوميــة كانــت أقــل مــن تلــك املســتهدفة 
بحســب مــرشوع املوازنــة العامــة 2018، ولكــن حصلــت الحكومــة فعليــا عــى 

كامــل اإليــرادات التــي عليهــا تحصيلهــا خــال العــام.

وسيم صايف، سلطة النقد الفلسطينية 

جدول 4-1: امليزانية املجمعة للمصارف املرخصة يف فلسطني 
)مليون دوالر(

البيان*

20172018

الربع 
الرابع

الربع 
الثالث

الربع 
الرابع

15,850.216,179.416,128.9إجاميل األصول

8,026.08,293.68,437.9التسهيات االئتانية املبارشة

3,911.13,875.23,763.7األرصدة لدى سلطة النقد واملصارف

1,207.61,325.41,381.7محفظة االوراق املالية واالستثارات

1,728.21,642.61,582.6النقدية واملعادن الثمينة

977.31,042.6963.0املوجودات األخرى

15,850.216,179.416,128.9إجاميل الخصوم

11,982.512,194.212,227.3ودائع الجمهور )ودائع غري مرصفية( **

1,891.21,863.91,911.5حقوق امللكية

أرصدة سلطة النقد واملصارف )ودائع 
مرصفية(

1,135.31,178.01,033.6

282.5263.5271.9املطلوبات األخرى

558.6680.1684.5املخصصات واالهتاك

* البنود يف الجدول هي باإلجايل )تشمل املخصصات(.
** الودائع غري املرصفية تشمل ودائع القطاع الخاص وودائع القطاع العام.
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هيمنــة القــروض عــى هيكليــة املحفظــة االئتانيــة وبنســبة 83% مــن 
إجــايل التســهيات، مقارنــة بنحــو 16% حصــة تســهيات الجــاري مديــن.

 
وتشــري البيانــات إىل ارتفــاع التســهيات املمنوحــة لقطــاع العقــارات 
واالنشــاءات بنســبة 3% لتصــل اىل نحــو 1,606 مليــون دوالر يف 
الربــع الرابــع. كــا ارتفعــت التســهيات املمنوحــة لــكل مــن قطــاع 
التجــارة بنســبة 1% والصناعــة والتعديــن بنســبة 2% لتصــل إىل 
ــك  ــوايل. كذل ــى الت ــون دوالر ع ــون دوالر و444.0 ملي 1,558.6 ملي
ارتفعــت التســهيات املمنوحــة لقطــاع الســياحة والفنــادق واملطاعم 

ــون دوالر )أنظــر الشــكل 2-4(.  ــغ 93.1 ملي بنســبة 24% لتبل
 

ــني  ــني الربع ــة ب ــهيات االئتاني ــت التس ــنوية: ارتفع ــة الس املقارن
املتناظريــن بنحــو 5%، نتيجــة الرتفــاع التســهيات املمنوحــة للقطاع 
الخــاص بدرجــة أساســية )بنحــو 9%( لتبلــغ 7,122.2 مليــون دوالر. 
يف حــني تراجعــت التســهيات للقطــاع العــام بشــكل ملحــوظ 
ــد ارتفعــت  ــكل هــذه التســهيات، فق ــا بالنســبة اىل هي )11%(. أم
قيمــة القــروض بنســبة 6% مقابــل تراجــع تســهيات الجــاري 
مديــن بنســبة 0.2%. وعــى مســتوى العملــة، شــهدت التســهيات 
االئتانيــة بالشــيكل تراجعــا بنســبة 3%، مقابــل ارتفــاع التســهيات 
ــبة %15. ــرى بنس ــات األخ ــار والعم ــبة 9% وبالدين ــدوالر بنس بال

األرصدة لدى سلطة النقد واملصارف 

ــارف  ــدة املص ــة: أرص ــات فرعي ــاث مكون ــن ث ــد م ــذا البن ــون ه يتك
الخارجيــة )وتشــكل 52%(، ارصــدة املصــارف لــدى ســلطة النقــد 
بينهــا يف فلســطني  فيــا  املصــارف  ارصــدة  باإلضافــة إىل   ،)%38(
ــاً يف  ــد واملصــارف تراجع ــدى ســلطة النق )10%(. ســجلت األرصــدة ل
الربــع الرابــع بنحــو 3% مقارنــة بالربــع الســابق وبنحــو 4% مقارنــة 
بالربــع املناظــر، لتبلــغ 3,763.8 مليــون دوالر. ويعــزى هــذا االنخفــاض 
بشــكل أســايس إىل تراجــع األرصــدة بــني املصــارف يف فلســطني بنحــو 

.%11

الودائع

الربــع الرابــع: الودائــع )املرصفيــة وغــري املرصفيــة( هــي املكــون األهــم 
يف جانــب املطلوبــات، بنســبة وصلــت اىل 82% يف الربــع الرابــع 2018. 
شــهد هــذا الربــع تراجعــاً طفيفــاً يف إجــايل الودائــع بنســبة 1% مقارنة 
بالربــع الســابق لتصــل إىل 13,261 مليــون دوالر. واســتحوذت ودائــع 
ــع.  ــع خــال هــذا الرب ــن إجــايل الودائ ــى نحــو 92% م ــور ع الجمه
ــة  ــع الجمهــور يف الضفــة الغربي ــات اســتمرار تركــز ودائ ــر البيان وتظه
ــا  ــزة. ك ــاع غ ــط لقط ــل 9% فق ــايل( مقاب ــن اإلج ــبة 91% م )بنس
ــل %5  ــع، مقاب بلغــت حصــة القطــاع الخــاص 95% مــن هــذه الودائ
ــع الجمهــور،  للقطــاع العــام. واســتحوذ الشــيكل عــى 36% مــن ودائ
مقابــل نحــو 38% للــدوالر، ونحــو 23% للدينــار األردين )انظــر الشــكل 
4-3(. أخــريا، شــكلت الودائــع الجاريــة نحــو 37% مــن اجــايل ودائــع 
ــو %34  ــة نح ــري واآلجل ــع التوف ــة ودائ ــت حص ــا بلغ ــور، في الجمه

و29% مــن االجــايل عــى التــوايل.

ــو  ــام 2018 بنح ــع يف الع ــايل الودائ ــع إج ــنوية: ارتف ــة الس املقارن
متواضــع، 1% فقــط، مقارنــة بالعــام 2017. ومل يطــرأ تغــري جوهــري 
عــى توزيــع الودائــع بــني القطــاع الخــاص والعــام، أو توزعهــا 

ــة والقطــاع. ــني الضف ــرايف ب ــا الجغ بحســب العمــات، أو توزعه

شكل 4-1: إجاميل التسهيالت االئتامنية املبارشة )مليون دوالر(

شكل 4-2: توزيع التسهيالت االئتامنية بحسب القطاع )%(

أرباح املصارف

الربــع الرابــع: ســجل صــايف الدخــل خــال الربــع األخــري مــن العــام 
ــون  ــغ 48 ملي ــابق، ليبل ــع الس ــة بالرب ــو 5% مقارن ــواً بنح 2018 من
ــات التشــغيلية بنحــو  دوالر. ويعــزى هــذا النمــو إىل تراجــع النفق
ــرادات بنســبة 2% )أنظــر الجــدول 2-4(. ــل تراجــع اإلي 6%، مقاب

شكل 4-3: توزيع ودائع الجمهور )مليون دوالر(

0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000

قطاع خاص  قطاع عام قروض جاري مدین ريتمویل تأجی دوالر شیكل دینار أردني عمالت أخرى

الجهة المستفیدة النوع العملة

2017، 4ر 2018، 3ر 2018، 4ر

0 5 10 15 20

القطاع العام

تمویل السلع االستهالكیة

العقارات واالنشاءات

التجارة الداخلیة والخارجیة

الخدمات

الصناعة والتعدین

تمویل شراء السیارات

أخرى

2017، 4ر 2018، 3ر 2018، 4ر

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

قطاع 
خاص

قطاع عام ودائع 
جاریة

ودائع 
توفیر

ودائع 
ألجل

دوالر شیكل دینار 
أردني

عمالت 
أخرى

الجهة المودعة نوع الودیعة العملة

2017، 4ر 2018، 3ر 2018، 4ر



معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني (ماس)
اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني

سلطة النقد الفلسطينية
هيئة سوق رأس املال الفلسطينية

53
معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني (ماس)

اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني
سلطة النقد الفلسطينية

هيئة سوق رأس املال الفلسطينية

53

المراقب االقتصادي، عدد 56 / 2018
14

املقارنــة الســنوية: وصــل صــايف دخــل املصــارف الســنوي اىل 178.2 
ــام  ــع الع ــة م ــادل 3.5% مقارن ــو يع ــام 2018، بنم ــون دوالر يف الع ملي
ــون  ــدار 6.1 ملي ــرادات مبق ــاع اإلي ــة ارتف ــذا نتيج ــق ه ــابق. وتحق الس

ــدول 2-4(. ــر الج ــات )أنظ ــادة النفق ــوق زي دوالر ف

جدول 4-2: مصادر اإليرادات واالنفاق للمصارف
املرخصة )مليون دوالر(

20172018

الربع 
الرابع

اإلجاميل
الربع 
الثالث

الربع 
الرابع

اإلجاميل

168.0650.3176.3172.6693.7اإليرادات 

123.9466.8131.7127.1506.2   صايف الفوائد

30.5115.929.128.9118.0   العموالت

13.667.615.516.669.5   أخرى

125.2478.2130.5124.6515.5النفقات

   النفقات التشغيلية      
   واملخصصات

109.6420.4120.5112.7459.9

15.657.810.011.955.6   الرضيبة

42.8172.145.848.0178.2صايف الدخل*

متوسط أسعار الفائدة عىل االيداع واالقراض

بالــدوالر االمريــي  الفائــدة عــى االقــراض  ارتفــع متوســط أســعار 
والشــيكل يف فلســطني يف الربــع الرابــع 2018 بنحــو 6.10%، و%7.37 
ــاً مــع ارتفــاع  ــع الســابق، عــى الرتتيــب. جــاء هــذا متزامن ــة بالرب مقارن
ــل. وعــى  ــات املتحــدة وارسائي ــدة الرســمي يف كل مــن الوالي ســعر الفائ
العكــس مــن ذلــك، تراجــع متوســط أســعار الفائــدة عــى االقــراض 
ــع  ــاً م ــو 6.70% متزامن ــغ نح ــرتة ليبل ــس الف ــال نف ــار االردين خ بالدين

تراجعــه أيضــاً يف األردن.

عــى الجانــب االخــر، ســجل متوســط أســعار الفائــدة عــى االيــداع ميــاً 
للصعــود عــى العمــات الثــاث بالتزامــن أيضــا مــع ارتفاعهــا يف الــدول 
املصــدرة لهــذه العمــات. إذ بلــغ متوســط فائــدة االيــداع بعملــة الدينــار 
ــو %2.17،  ــيكل لنح ــداع بالش ــدة االي ــت فائ ــا ارتفع ــو 2.90%، وك نح
ــدوالر نحــو 2.56%. أدت هــذه  ــداع عــى ال ــدة االي يف حــني بلغــت فائ
ــة العــام  ــداع واالقــراض نهاي ــد االي التغــريات عــى متوســط أســعار فوائ
2018 إىل ارتفــاع الهامــش بــني أســعار الفائــدة عــى التســهيات والودائع 
عــى كل مــن الــدوالر والشــيكل مقارنــة بالربــع الســابق. اذ ارتفــع 
الهامــش بعملــة الــدوالر مــن 3.43 نقطــة مئويــة إىل 3.54 نقطــة مئويــة، 
ــة. يف  ــة مئوي ــة إىل 5.20 نقط ــة مئوي ــن 5.13 نقط ــيكل م ــة الش وبعمل
ــة  ــن 4.15  نقط ــار االردين م ــة الدين ــى عمل ــش ع ــض الهام ــني انخف ح
مئويــة إىل 3.80 نقطــة مئويــة خــال نفــس الفــرتة )انظــر الشــكل 4-4(.

حركة املقاصة

تراجعــت قيمــة الشــيكات املقدمــة للتقــاص بشــكل طفيــف )%0.2( 
نهايــة الربــع الرابــع مــن العــام 2018 مقارنــة بالربــع الســابق، لتبلــغ 
3,238.8 مليــون دوالر، وتوزعــت بــني 93% يف الضفــة الغربيــة والباقــي 
يف قطــاع غــزة.  باملقابــل انخفضــت قيمــة الشــيكات املقدمــة للتقــاص 
بشــكل ملحــوظ مقارنــة بالربــع املناظــر مــن العــام 2017 وبنحــو %11.

الشيكات املعادة

ارتفعــت قيمــة الشــيكات املعــادة بنحــو 6% يف الربــع الرابــع 
ــة  ــل بنحــو 14% مقارن ــاءت أق ــا ج ــع الســابق، لكنه ــة بالرب مقارن
ــذه  ــت ه ــون دوالر. وتوزع ــل اىل 292.4 ملي ــر، لتص ــع املناظ بالرب
بــني 94% يف الضفــة الغربيــة والباقــي يف قطــاع غــزة. ويف الســياق 
ذاتــه، ارتفعــت قيمــة الشــيكات املعــادة، كنســبة مــن اجــايل قيمة 
الشــيكات املقدمــة للتقــاص، خــال الربــع األخــري مــن العــام 2018 
لتصــل إىل 9.0% مقارنــة بنحــو 8.5% يف الربــع الســابق، ونحــو 

ــكل 5-4(. ــر الش ــر 2017 )أنظ ــع املناظ 9.4% يف الرب

رشكات اإلقراض املتخصصة

ــلطة  ــن س ــة م ــة واملرخص ــراض املتخصص ــدد رشكات االق ــغ ع يبل
ــو 687  ــص نح ــراض املتخص ــاع االق ــر قط ــد ســت رشكات. ووف النق
ــودات  ــايل موج ــهد إج ــام 2018. ش ــة الع ــع نهاي ــل م ــة عم فرص
ــوايل، بنســبة %5  ــث عــى الت ــع الثال ــاً، للرب هــذه الــرشكات تراجع
ــاً  ــجلت تراجع ــا س ــابق. ك ــع الس ــة بالرب ــع مقارن ــع الراب يف الرب
مقارنــة بقيمتهــا قبــل عــام بنســبة 8%، لتبلــغ 216.6 مليــون دوالر.  
وتوزعــت أصــول هــذه الــرشكات بــني قــروض تجاريــة، بنســبة %75، 
ــع بنســبة 9%. وعــى نفــس  ــروض اســامية بنســبة 9%، وودائ وق
املنــوال تراجعــت املحفظــة االئتانيــة املقدمــة مــن خــال رشكات 

شكل 4-4: متوسط الفوائد الدائنة واملدينة بالعمالت املختلفة )%(

شكل 4-5: نسبة قيمة الشيكات املعادة إىل قيمة الشيكات املقدمة 
للتقاص )%(
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ــع  ــة بالرب ــع مقارن ــع الراب ــو 3% يف الرب ــة بنح ــراض املتخصص اإلق
الســابق وبنحــو 4% مقارنــة بالربــع املناظــر، لتصــل اىل حــوايل 
205.7 مليــون دوالر. واســتحوذت الضفــة الغربيــة عــى نحــو %74 
منهــا، مقابــل نحــو 26% حصــة قطــاع غــزة )أنظــر الجــدول 3-4(.

أمــا عــى املســتوى القطاعــي، فقــد حافــظ توزيــع محفظــة القروض 
عــى أمناطــه التاريخيــة، حيــث اســتمرت ســيطرة القــروض العقاريــة 
والتجاريــة عــى الحصــة االكــر مــن هــذا االئتــان، مبقــدار الثلــث 
ــاري  ــاع التج ــان للقط ــا االئت ــأيت بعده ــا. وي ــكل منه ــاً ل تقريب

بنحــو 28%، ثــم القطــاع الزراعــي بحــوايل %12.

20172018

الربع 
الرابع

الربع 
األول 

الربع 
الثاين

الربع 
الثالث 

الربع 
الرابع 

اجايل محفظة القروض 
)مليون دوالر(

215.0215.5215.4212.5205.7

147.8149.8153.1154.4151.7-  الضفة الغربية

67.265.762.358.154.0-  قطاع غزة

72,20971,75970,92268,94265,458عدد املقرتضني النشطني

8481818181عدد الفروع واملكاتب

652664675680687عدد املوظفني

جدول 4-3: بيانات مؤسسات االقراض املتخصصة

يلعــب الجهــاز املــرصيف دوراً محوريــاً يف دفــع عمليــة التنميــة. واســتقرار هــذا 
الجهــاز هــو عامــل حاســم لضــان اســتقرار القطــاع املــايل بشــكل خــاص 
ــع  ــات م ــات وارتباط ــن عاق ــه م ــع ب ــا يتمت ــراً مل ــام، نظ ــكل ع ــاد بش واالقتص
ــارف يف  ــوم املص ــول وخص ــع اص ــكل 1 توزي ــح الش ــرى. يوض ــات االخ القطاع
فلســطني عــى قطاعــات املتعاملــني الخمســة يف االقتصــاد الفلســطيني. ويتضــح 
ــة  ــرصيف وبقي ــاز امل ــني الجه ــبيا ب ــة نس ــط العالي ــة الرتاب ــكل أوالً درج ــن الش م
ــدى أحــد أطــراف  ــة ل ــة أزمــة طارئ ــي أّن أي ــا يعن قطاعــات االقتصــاد، وهــو م
التعامــل ميكــن أن تــرتك آثــارا ملموســة عــى القطــاع املــرصيف، والعكــس صحيــح 
أيضــا، أيــة أزمــة يف القطــاع املــرصيف ميكــن أن متتــد اىل بقيــة القطاعــات. وهــذا 
ــة اســتقرار القطــاع املــرصيف خاصــة وأن أصــول هــذا  ــل عــى أهمي بــدوره يدل
ــج املحــيل اإلجــايل يف فلســطني )بنســبة %10  ــد عــى قيمــة النات القطــاع تزي
ــي  ــارف ه ــول املص ــف أص ــن نص ــر م ــكل أّن أك ــح الش ــاً، يوض ــا(. ثاني تقريب
عــى شــكل قــروض لألفــراد والحكومــة، وأّن حــوايل ثلــث األصــول هــي أصــول 

ــارج. ــات يف الخ وتوظيف

تذكــر نــرشة لصنــدوق النقــد الــدويل أّن القــروض للقطــاع الخــاص يف فلســطني 
كانــت تــزداد عــى معــّدل ســنوي متوســط يبلــغ 20% منــذ العــام 1.2009  وأّن 
معــّدل منــو االئتــان هــذا يزيــد بعــدة أضعــاف عــى معــّدل النمــو الســنوي 
ــى  ــاً ع ــع هــذا تباطئ ــان املرتف ــو االئت ــدل من ــج املحــيل. ومل يشــهد مع للنات
الرغــم مــن الركــود االقتصــادي، إذ بلــغ 25% يف 2016 مقارنــة بالعــام الــذي 
ســبقه. ولكــّن نســبة قــروض القطــاع الخــاص إىل الناتــج املحــيل اإلجــايل يف 
فلســطني )نحــو 41%( مــا تــزال أدىن مــا هــي عليــه يف الــدول املجــاورة )%75 
يف األردن و81% يف تونــس وأعــى مــن ذلــك يف لبنــان(. هــذا عــى الرغــم مــن 
ــي تســود يف فلســطني  ــد أخــذ الظــروف الخاصــة الت ــا نســبة مرتفعــة عن أنه
بعــني االعتبــار، خصوصــا وأن االعتــادات مرتكــزة يف قطاعــات محــدودة 

وموجهــة أساســاً إىل االســتهاك والنشــاطات غــري اإلنتاجيــة.

1-IMF- West Bank and Gaza: Report to the Ad Hoc Laisoin Committee,  
   August 31, 2018 )Box 2( 

صندوق 3: الرتابط بني الجهاز املرصيف وقطاعات املتعاملني يف فلسطني

الشكل 1: توزيع أصول وخصوم الجهاز املرصيف عىل قطاعات املتعاملني )مليون دوالر، نهاية 2017(

ماحظــة: يبلــغ مجمــوع األصــول الــواردة يف الشــكل 14,509 مليــون دوالر وهــذا أقــل مــن إجــايل قيمــة أصــول القطــاع املــرصيف يف 
فلســطني والــذي بلــغ 15,850 مليــون نهايــة العــام 2017. الهــدف مــن الشــكل هــو توضيــح األثــر الــذي ميكــن أن ترتكــه الصدمــات 

يف أحــد القطاعــات عــى الجهــاز املــرصيف والعكــس أيضــا، لذلــك تــم اســتثناء بعــض األصــول والخصــوم األخــرى للجهــاز املــرصيف. 
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5- القطاع املايل غري املرصيف1 

قطاع األوراق املالية

الربــع الرابــع: مل تشــهد القيمــة الســوقية ألســهم الــرشكات املدرجــة 
ــن  ــع م ــع الراب ــة الرب ــا ملحوظــاً يف نهاي يف بورصــة فلســطني ارتفاع
العــام 2018 عــا كانــت عليــه يف نهايــة الربــع الســابق لــذات العــام، 
ولكنهــا انخفضــت بنســبة 4% مقارنــًة مــع الربــع املناظــر مــن العــام 
الســابق. وشــهد الربــع الرابــع تراجعــاً يف التــداول بنســبه %40 
ــع الســابق، وترافــق هــذا مــع انخفــاض يف  ــة الرب ــًة مــع نهاي مقارن
قيــم التــداول بنســبة 41%. كــا حــدث انخفــاض حــاد يف عــدد وقيم 
التــداول نهايــة الربــع الرابــع مقارنــة مــع نهايــة الربــع املناظــر مبــا 

نســبته 69% و70% عــى التــوايل )انظــر الجــدول 1-5(.

املقارنــة الســنوية: أُغلــق مــؤرش القــدس عنــد حاجــز 529.4 نقطة مســجاً 
ــغ 574.6  ــام 2017 والبال ــة الع ــه نهاي ــن اغاق ــدره 7.9% ع ــاً ق انخفاض
نقطــة. وبلغــت القيمــة الســوقية ألســهم الــرشكات املدرجــة يف بورصــة 
فلســطني 3.7 مليــار دوالر نهايــة العــام 2018، وهــذا يعــادل 25.8% مــن 
الناتــج املحــيل اإلجــايل باألســعار الجاريــة.2  وميثــل هــذا انخفاضــاً قــدره 
ــزى  ــار دوالر(. ويع ــام 2017 )3.9 ملي ــة الع ــه نهاي ــت علي ــا كان 4% ع
االنخفــاض إىل التطــورات املتســارعة التــي عصفــت باالقتصاد الفلســطيني 
مــن تحديــات داخليــة وخارجيــة ووقــف للمســاعدات األمريكيــة، األمــر 
ــتثمرين.  ــة للمس ــاألوراق املالي ــتثار ب ــى االس ــلباً ع ــس س ــذي انعك ال
ــام 2018 انخفاضــاً  ــة الع ــع نهاي وشــهدت مــؤرشات بورصــة فلســطني م
ملحوظــاً عــا كانــت عليــه نهايــة العــام 2017، حيــث انخفضــت كميــات 

وقيــم التــداول اىل مــا نســبته 31.8% و24.6% عــى التــوايل.

ــوق األوراق  ــني يف س ــدد املتعامل ــايل ع ــغ اج ــرى، بل ــة أخ ــن جه م
املاليــة نحــو 70,981 متعامــل مــع نهايــة العــام 2018 بينهــم %4.7 
مــن املتعاملــني األجانــب، غالبيتهــم مــن األردن )انظــر الجــدول 1-5(.

جدول 5-1: بعض املؤرشات عىل نشاط التداول 
يف بورصة فلسطني )مليون دوالر(

البيان
الربع 
الرابع 
2017

الربع 
الثالث 
2018

الربع 
الرابع 
2018

العام 
2017

العام 
2018

عدد األسهم املتداولة 
)مليون سهم(

79.240.924.7271.2185.1

قيمة األسهم املتداولة 
)مليون دوالر(

136.869.640.9469.1353.5

3,891.53,718.73,734.93,891.53,734.9القيمة السوقية

13,2069,0735,76153,20535,030عدد الصفقات

اجايل عدد 
املتعاملني

71,81171,12870,98171,81170,981

68,46767,76167,61668,46767,616   -  فلسطيني

3,3443,3673,3653,3443,365   -  مواطن أجنبي

1-  مصدر األرقام يف هذا القسم: هيئة سوق رأس املال الفلسطينية، 2019.
2-  تــم اســتخدام الناتــج املحــيل االجــايل باألســعار الجاريــة للعــام 2017 نظــرا ألن القيمــة 

ــة. ــة هــي قيمــة تراكمي الســوقية لألســهم املتداول

شكل 5-1: توزيع القيمة السوقية ألسهم البورصة وفقاً لصفة 
املتعامل كام هي يف نهاية العام 2018 )مليون دوالر(

 *أشخاص لهم عاقة مبارشة أو غري مبارشة بالرشكة بحكم املنصب أو العاقة.

يوضــح الشــكل 5-1، صفــة املتعاملــني يف البورصــة تبعــاً لحصصهــم 
النســبية مــن القيمــة الســوقية للتعامــات. ويتضــح مــن الشــكل أّن 
حّصــة الــرشكات بلغــت 39.9% )بقيمــة 1,489.9 مليــون دوالر( يف 
حــني بلغــت حصــة األفــراد 26.8% )بقيمــة 1,001.9 مليــون دوالر(.

قطاع التأمني

الربــع الرابــع: بلغــت أقســاط التأمــني املكتتبــة نهايــة الربــع الرابــع 
2018 نحــو 59.3 مليــون دوالر، منخفضــًة بنســبة 13% عــن نهايــة 
الربــع الثالــث. ومل تشــهد املحفظــة التأمينيــة منــواً مقارنــًة بالربــع 
ــايف  ــت ص ــرى انخفض ــة أخ ــن جه ــابق. م ــام الس ــن الع ــر م املناظ
ــدل %17  ــع مبع ــع الراب ــة الرب ــاع نهاي ــدة للقط ــات املتكب التعويض

و15% مقارنــة مــع نهايــة الربــع الســابق واملناظــر عــى التــوايل.

جدول 5-2: بعض املؤرشات املالية لقطاع التأمني 
يف فلسطني )مليون دوالر(

البيان
الربع 
الرابع 
2017

الربع 
الثالث 
2018

الربع 
الرابع 
2018

20172018

إجايل أقساط التأمني 
املكتتبة

59.368.659.3255.4279.4

اجايل استثارات 
رشكات التأمني

248.9246.2249.3248.9249.3

صايف التعويضات 
املتكبدة يف قطاع التأمني

)42.5()43.4()36.0()148.9()159.0(

صايف األقساط املكتسبة/ 
إجايل أقساط التأمني 

املكتتبة
%96.8%90.5%94.4%86.0%86.0

صايف التعويضات 
املتكبدة/ صايف األقساط 

املكتسبة
%74.1%69.9%64.3%67.8%66.1

* أطراف ذوي عالقة 
382.2

10.2%

أفراد  
1,001.9

26.8%

جهات حكومیة   
368.1

9.9%

شركات  
1,489.9

39.9%

صنادیق استثمار  
198.5

5.3%

بنوك   
221.5

5.9%

شركات تأمین   
72.7

1.9%
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ــام  ــة الع ــع نهاي ــة م ــة التأميني ــهدت املحفظ ــنوية: ش ــة الس املقارن
2018 منــواً بنســبة 9% مقارنــًة مــع نهايــة العــام 2017، وجــاء هــذا 
يف ســياق التذبــذب الطبيعــي، إضافــة إىل أثــر دخــول رشكــة تأمــني 
جديــدة إىل قطــاع التأمــني الفلســطيني )رشكــة متكــني الفلســطينية 
ــة  ــاً لصيغ ــل وفق ــة تعم ــي رشك ــام 2018، وه ــة الع ــني( بداي للتأم
ــني  التأمــني التكافــيل. ومل تشــهد اســتثارات قطــاع التأمــني منــواً ب
ــدة بنســبة %7  ــع صــايف التعويضــات املتكب ــني، يف حــني ارتف العام

ــون دوالر )أنظــر الجــدول 2-5(. ووصــل إىل 159 ملي

ــزاً  ــهد ترك ــت تش ــا زال ــني م ــة التأم ــكل 5-2 أّن محفظ ــح الش يوض
كبــرياً لصالــح تأمــني املركبــات )بنســبة 66% مــن إجــايل املحفظــة 
التأمينيــة(، يليهــا التأمــني الصحــي )12%(. كــا ياحــظ مــن الشــكل 
5-3 أّن هنــاك تركــزاً واضحــاً يف الحصــص الســوقية بــني رشكات 
التأمــني، حيــث تســتحوذ ثــاث، مــن أصــل عــرش رشكات عاملــة يف 
القطــاع، عــى نحــو 58% مــن اجــايل األقســاط املكتتبــة يف قطــاع 

التأمــني الفلســطيني.

قطاع التأجري التموييل

الربــع الرابــع: ســجل أداء رشكات التأجــري التمويــيل منــواً ملحوظــاً يف 
ــايل  ــة إج ــت قيم ــث بلغ ــام 2018، حي ــن الع ــع م ــع الراب ــة الرب نهاي
اســتثار العقــود املســجلة لــدى الهيئــة 30.3 مليــون دوالر أمريــي بواقــع 
517 عقــد، وهــذا ميثــل ارتفاعــاً نســبته 35.7% و34.6% يف قيــم وعــدد 
ــاً  ــل ارتفاع ــابق، وميث ــع الس ــًة بالرب ــك مقارن ــوايل وذل ــى الت ــود ع العق
نســبته 9.5% و21.6% يف قيــم وعــدد العقــود عــى التــوايل وذلــك مقارنــًة 

ــم 3-5(. ــام 2017 )انظــر الجــدول رق ــع املناظــر مــن الع بالرب

جدول 5-3: إجاميل قيمة عقود وعدد عقود التأجري التموييل

قيمة عقود التأجري التموييل 
)مليون دوالر(

عدد عقود التأجري التموييل

2017201820172018

19.320.7367362الربع األول

20.018.8296382الربع الثاين

17.522.3280384الربع الثالث

27.630.3425517الربع الرابع

84.492.11,3681,645املجموع

املقارنــة الســنوية: بلــغ عــدد رشكات التأجــري التمويــيل املرخصــة من 
قبــل هيئــة ســوق رأس املــال كــا بنهايــة العــام 2018 )13( رشكــة. 
ــول  ــدة األص ــع قاع ــيل وتوس ــري التموي ــاع التأج ــو قط ــظ من وياح
املؤجــرة مــع نهايــة العــام 2018، حيــث بلغــت قيمــة إجــايل 
اســتثار العقــود املســجلة لــدى الهيئــة 92.1 مليــون دوالر أمريــي 
بواقــع 1,645 عقــد، مرتفعــًة مبــا نســبته 9% و20.2% يف قيمة وعدد 
العقــود عــى التــوايل مقارنــًة مــع العــام 2017. ويعــزى هــذا النمــو 
يف محفظــة التأجــري التمويــيل إىل مبــارشة الــرشكات حديثــة الرتخيص 
)تــم ترخيــص ثــاث رشكات جديــدة يف العــام 2017( لنشــاط التأجــري 
التمويــيل، والتنــوع مــن حيــث دخــول منتجــات جديــدة تــم متويلهــا 
وهــي ألــواح الطاقــة الشمســية، إضافــة اىل زيــادة املعرفــة وقــدرة 
الــرشكات عــى الوصــول إىل عــدد أكــر مــن املســتفيدين وخاصــًة يف 

شكل 5-2: توزيع مكونات محفظة التأمني حسب منتجات
قطاع التأمني كام هو يف نهاية العام 2018

شكل 5-3: توزيع محفظة التأمني وفقاً للرشكات العاملة يف 
فلسطني كام هو يف نهاية العام 2018

املحافظــات األخــرى غــري محافظــة رام اللــه والبــرية، كــا أّن زيــادة 
ــا دور يف  ــع كان له ــدى املجتم ــيل ل ــري التموي ــاع التأج ــي بقط الوع

ارتفــاع ومنــو محافــظ التأجــري التمويــيل )أنظــر الجــدول 3-5(.

وكــا يف الســنوات الســابقة مــازال هنــاك تركــز عــاٍل يف عــدد عقــود 
ــة  ــم يف مدين ــه بنســبة 40%، ث ــة رام الل التأجــري التمويــيل يف مدين
ــة  ــكل بقي ــبة 14%، وتش ــل بنس ــا الخلي ــبة 15% تليه ــس بنس نابل
املحافظــات مجتمعــة مــا مجموعــه 31% مــن اجــايل عــدد العقود.

ومــا زالــت املركبــات تشــكل الحّصــة األكــر مــن محفظــة التأجــري 
التمويــيل حيــث شــكلت مــا نســبته 78% مــن إجــايل قيمــة 
العقــود مقارنــًة مــع مــا نســبته 88% يف العــام 2017. ويعــود 
الســبب يف اســتمرار الرتكــز يف املركبــات إىل ســهولة تســجيل ملكيــة 
ــود  ــث وج ــن حي ــا م ــدين مخاطره ــري وت ــر الس ــات يف دوائ املركب
ســوق ثانــوي وإعــادة حيازتهــا، أّمــا الشــاحنات واملركبــات الثقيلــة 
ــام الســابق،  ــن الع ــع 8.9% م ــة م ــا نســبته 12% مقارن شــكلت م
وفيــا يخــص املــال املنقــول )املعــدات وخطــوط اإلنتــاج وغريهــا( 

ــابق. ــام الس ــن الع ــع 3% م ــًة م ــبتها 10% مقارن ــت نس فبلغ
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املنشــآت الصغــرية واملتوســطة هــي العمــود الفقري لاقتصــاد الفلســطيني. ويوماً 
ــات  ــه هــذه املنشــآت يف االقتصادي ــذي تلعب ــدور ال ــة ال ــوم تتضــح أهمي بعــد ي
ــاع  ــًة إىل اتس ــاج إضاف ــن االنت ــرية م ــص كب ــى حص ــتحوذ ع ــا تس ــة، كونه النامي
ــة املنشــآت  ــا عــى توفــري فــرص العمــل. كــا أّن هيكل رقعــة انتشــارها وقدرته
ــرشكات  ــن ال ــة م ــر مرون ــوق أك ــا يف الس ــل حركته ــطة تجع ــرية واملتوس الصغ

ــد مــن املخاطــر.  ــا مــن العدي ــرية وتحميه الكب

ــا.  ــر وتوســيع أعاله ــل لتطوي ــرية واملتوســطة إىل التموي ــاج املنشــآت الصغ تحت
وعــدم قدرتهــا عــى الحصــول عــى التمويــل الــكايف قــد يُقيــد عملهــا ويحــد مــن 
قدرتهــا عــى النمــو ويهــدد اســتمراريتها. وهــذه املنشــآت ال تســتطيع الحصــول 
ــذا  ــرية. وله ــرشكات الكب ــوًة بال ــة أس ــواق املالي ــال األس ــن خ ــوال م ــى األم ع
ــاح  ــك نفســه أو مــن األرب ــذايت مــن املال ــل ال ــري عــى التموي تعتمــد بشــكل كب
ــن هــذه الطــرق محــدودة  ــارب، ولك ــة واألق ــن العائل ــرتاض م ــزة أو االق املحتج

وتنضــب رسيعــاً.

تواجــه املنشــآت الصغــرية واملتوســطة العديــد مــن التحديــات يف الحصــول 
عــى التمويــل مــن املصــارف التجاريــة أكــر مــن الــرشكات الكبــرية. إذ تحتــاط 
املصــارف يف منــح التمويــل لهــا وتطلــب ضانــات مرتبطــة مــع درجــة املخاطــرة 
ــا تكــون نســب التحــوط أعــى بظــل  ــا م ــداً غالب ــة. ويف فلســطني تحدي املتوقع
الظــروف التــي تعيشــها البــاد مــن احتــال وعــدم ســيطرة عــى املعابــر، وغيــاب 
ــة  ــب تاريخي ــن حق ــة م ــة قانوني ــود منظوم ــق )ج(، ووج ــى املناط ــلطة ع الس

مختلفــة. 

التأجري التموييل

تقــوم فكــرة التأجــري التمويــيل عــى أّن الــروات تتحقــق باســتخدام األصــول ال 
ــاء عــى رغبــة  ــأن يقــوم املؤجــر بامتــاك األصــل بن بامتاكهــا. ويتمثــل هــذا ب
املســتأجر، ومينــح املؤجــر حــق الحيــازة واالســتخدام واالنتفــاع للمســتأجر 
ــل دفعــات شــهرية. وينتهــي التأجــري التمويــيل إمــا بامتــاك األصــل مــن  مقاب
ــف  ــرشاء. ويختل ــار ال ــة خي ــه مبارس ــدم رغبت ــه لع ــتأجر أو ارجاع ــل املس قب
ــه  ــث أن ــن حي ــرة م ــل األخــرى املتوف ــن نشــاطات التموي ــيل ع التأجــري التموي
ــة. وتكــون هــذه  ــة أو غــري املنقول يقــوم بتمويــل األصــول فقــط، ســواًء املنقول
األصــول ضامنــة لنفســها. وآليــة عملــه تخفــف مــن املخاطــر التــي قــد يواجههــا 
املمــول )املؤجــر(، إذ تبقــى امللكيــة لــه طــوال فــرتة التعاقــد، وال يتــم نقلهــا إال 

ــة االلتزامــات.  ــاء بكاف بعــد االيف

ــة املتاحــة للمنشــآت الصغــرية  ــارات التمويلي التأجــري التمويــيل هــو أحــد الخي
واملتوســطة لتطويــر أعالهــا، وتحديــث أصولهــا ورفــع قدراتهــا االنتاجيــة دون 
الحاجــة الفعليــة لتوفــري ضانــات اضافيــة، أو وجــود تاريــخ ائتــاين، بــل هــو 
عــى العكــس يســاعد عــى بنــاء التاريــخ االئتــاين للمســتأجر. كــا أّن التأجــري 
التمويــيل يقبــل الدفعــات املتغــرية بحيــث يوافــق مــا بــني الدفعــات املســتحقة 
عــى عقــد التأجــري التمويــيل مــع التدفقــات النقديــة للمســتأجر. ويناســب ذلــك 

األعــال والنشــاطات املوســمية، مثــل األعــال الزراعيــة.

يعتمــد قــرار منــح التمويــل مــن رشكــة التأجــري التمويــيل عــى جــدوى املــرشوع 
وقدرتــه عــى االســتمرار، وليــس فقــط عــى الضــان أو التاريــخ االئتــاين 
للعميــل. ولذلــك تعــد رشكات التأجــري نفســها رشيــكاً يف هــذه املشــاريع. وميكــن 

صندوق 4: التأجري التموييل ودوره يف دعم املشاريع الصغرية واملتوسطة

ــة. ومــن املاحــظ أن نســب التعــر  أّن يكــون هــذا مدخــاً للمشــاريع الريادي
ــدر  ــآت ق ــاول املنش ــث تح ــة حي ــت عالي ــيل ليس ــري التموي ــود التأج ــى عق ع

ــه. املســتطاع أّن ال تتعــر عــى األصــل التــي يقــوم عملهــا علي

بلغــت حصــة عقــود التأجــري التمويــيل للــرشكات يف العــام 2018 نحــو 25%مــن 
ــا بلغــت القيمــة  ــراد. بين ــل 75% لألف ــيل مقاب ــتأجري التموي إجــايل عقــود الـ
ــيل للــرشكات 55% مــن القيمــة  ــة لاســتثار يف عقــود التأجــري التموي اإلجالي
الكليــة للعقــود.  وتشــمل األصــول ضمــن عقــود التأجــري التمويــيل عــى 
والبلــدوزر  الباطــون  )الجرافــات وخاطــات  الثقيلــة  واملعــدات  املركبــات، 
ــاً بســيطاً لعقــود  ــا تحلي ــد أجرين ــات. وق ــاج، واملاكين وغريهــا(، وخطــوط اإلنت
ــراض  ــود التأجــري لألغ ــا أن نســبة عق ــات ووجدن ــيل عــى املركب التأجــري التموي
اإلنتاجيــة يقــارب 40% مــن عــدد العقــود، وبالتــايل تكــون النســبة الكليــة مــن 

ــا.  ــن 25% فعلي ــى م ــة أع ــة للنشــاطات املنتج ــود املوجه ــدد العق ع

التحديات أمام التأجري التموييل

ــآت  ــص املنش ــا يخ ــات مب ــن التحدي ــدداً م ــيل ع ــري التموي ــاط التأج ــه نش يواج
ــة  ــص وطبيع ــى خصائ ــاع ع ــة واالط ــدين املعرف ــا ت ــطة، أوله ــرية واملتوس الصغ
نشــاط التأجــري التمويــيل. مــن ناحيــة ثانيــة فــإن أغلــب الــرشكات التــي تقــدم 
خدمــات التأجــري التمويــيل متخصصــة يف املركبــات، مــا أدى إىل انطبــاع خاطــئ 
بــأن التأجــري التمويــيل هــو نشــاط مختــص باملركبــات دون األنــواع األخــرى مــن 
األصــول. ويرتبــط مبشــكلة تــدين املعرفــة بنشــاط التأجــري التمويــيل تــدين الثقــة، 
حيــث األفــراد عــادة متلــك األصــول عنــد القيــام بدفــع الثمــن عــى أقســاط، أمــا 
تســديد الثمــن دون وجــود ملكيــة فيثــري املخــاوف والشــكوك. هــذا عــى الرغــم 
مــن أّن قواعــد التأجــري التمويــيل تؤكــد عــى أّن املســتأجر ميلــك األصــل اقتصادياً 
منــذ اليــوم األول لرسيــان العقــد، وهــو يتحمــل بالتــايل كافــة املخاطــر املتعلقــة 
باألصــل ويســتفيد مــن كافــة املنافــع املتولــدة عنــه. يٌضــاف إىل التحديــات عــدم 
اكتــال املنظومــة القانونيــة والترشيعيــة واإلجــراءات مبــا يخــص عمــل التأجــري 
التمويــيل، وخصوصــاً غيــاب ترشيعــات التعامــل مــع نشــاط التأجــري التمويــيل 
ــة هــو عــدم  ــد العملي ــد مــن تعقي ــة والجــارك ومــا يزي ــر الرضيب ــدى دوائ ل

ســيطرة الفلســطينيني عــى املعابــر. 

تعمــل هيئــة ســوق رأس املــال يف الوقــت الحــايل عــى تذليــل بعــض التحديــات 
ــة  ــرف التجاري ــورش يف الغ ــن ال ــدد م ــة ع ــة إلقام ــط الهيئ ــات. وتخط والصعوب
الصناعيــة والزراعيــة للتوعيــة والتعريــف بنشــاط التأجــري التمويــيل، إضافــة إىل 
ــا  ــا في ــري. أّم ــود التأج ــتأجر يف عق ــوق املس ــه وحق ــة عمل ــه وطريق رشح ميزات
ــذ  ــوم األول لتنفي ــذ الي ــل، فمن ــة األص ــتأجر يف ملكي ــوق املس ــد حق ــص تأكي يخ
عقــود التأجــري التمويــيل للمركبــات تقــوم وزارة النقــل واملواصــات بتثبيــت اســم 
املســتأجر يف الرخصــة، ويتــم تســجيل اســم املســتأجر واملؤجــر يف ســجل األمــوال 
املنقولــة، الــذي أطلقتــه وزارة االقتصــاد الوطنــي الحقــاً لصــدور القــرار بقانــون 
بشــأن ضــان الحــق يف املــال املنقــول لتأكيــد حــق املســتأجر يف هــذا األصــل. 1

لينا غبيش، هيئة سوق رأس املال الفلسطيني

1-  ملزيــد مــن التحليــل عــن مزايــا التأجــري التمويــيل والعقبــات التــي يواجههــا، فضــاً عــن 
عــرض لقانــون التأجــري التمويــيل الــذي صــدر يف 2014، ميكــن العــودة إىل الصندوقــني يف 

أعــداد “املراقــب االقتصــادي” رقــم 47 و52.
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6- مؤرشات االستثامر1 

رخص البناء

ــاء  ــع: يعــرض الشــكل 6-1 التطــّور يف عــدد رخــص البن ــع الراب الرب
ــاء  املســّجلة ومســاحات األبنيــة املرّخصــة. وصــل عــدد رخــص البن
ــص،  ــع 2018 إىل 2,602 ترخي ــع الراب ــطني يف الرب ــجلة يف فلس املس
بارتفــاع بنســبة 2.7% عــن الربــع الســابق. كــا بلغــت حصــة 
ــة  ــن ناحي ــكيّل حــوايل 9%. م ــدد ال ــن الع ــري الســكنية م ــاين غ املب
ــو  ــع 2018 نح ــع الراب ــة يف الرب ــاحات املرخص ــت املس ــة، بلغ ثاني
1,183.0 ألــف مــرت مربــع، وهــذا أقــل بنســبة 2.4% عــن املســاحات 

ــع الســابق. املرّخصــة يف الرب

املقارنــة الســنوية: وصــل عــدد رخــص البنــاء الصــادرة يف فلســطني 
يف العــام 2018 إىل 9,898 رخصــة، وميثــل هــذا ارتفاعــاً عــن عددهــا 
يف العــام الســابق بنســبة 7%. وترافــق مــع االرتفــاع يف عــدد 
الرخــص الصــادرة ارتفــاع أيضــاً يف املســاحات املرخصــة، إذ بلغــت 
نحــو 4,439 ألــف مــرت مربــع بارتفــاع نســبته 9% عــن املســاحات 
املرخّصــة يف العــام الســابق )أنظــر الجــدول 6-1(. ويتوجــب التنبيــه 
ــال  ــارشة يف أع ــرضورة املب ــي بال ــاء ال يعن ــص البن ــح رخ إىل أّن من
البنــاء، كــا أّن بعــض نشــاطات البنــاء، خاصــة يف املناطــق الريفيــة، 

ال يتــم تســجيلها واســتصدار رخــص بنــاء لهــا.

جدول 6-1: مجموع رخص األبنية الصادرة ومجموع املساحات 
املرخصة يف فلسطني

املساحات املرخصة )ألف م2(  عدد الرخص الصادرة * 

20179,2424,067

20189,8984,439

*ال تشمل األسوار

أعداد السيارات

ــى  ــد ع ــؤرش معتم ــو م ــرة األوىل ه ــدد الســيارات املســّجلة للم ع
ــعار  ــاع أس ــراً الرتف ــكان. إذ نظ ــات الس ــة وتوقّع ــة االقتصادي الحال
الســيارات، وألّن رشاءهــا غالبــاً مــا يتــم عــر االقــرتاض املــرصيف، فــإّن 

ــاخ االقتصــادي والتوقعــات.  هــذا املــؤرش يعــّر عــن املن

واملســتعملة  الجديــدة  الســيارات  عــدد  الرابــع: وصــل  الربــع 
ــن  ــع م ــع الراب ــة يف الرب ــة الغربي ــرة األوىل( يف الضف )املســّجلة للم
العــام 2018 إىل 8,766 ســيارة. وهــذا يزيــد مبقــدار 405 ســيارة عــن 
عددهــا يف الربــع الســابق، ويزيــد مبقــدار 420 ســيارة عــن عددهــا 
يف الربــع املناظــر مــن العــام 2017. وبلغــت نســبة الســيارات 
املســتعملة 80% مــن اإلجــايل، جــاء نحــو 6% منهــا مــن الســوق 

ــدول 2-6(. ــر الج ــة )انظ اإلرسائيلي

مصــدر األرقــام يف هــذا القســم: الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني 2019، إحصــاءات   -1
ــات غــري منشــورة. ــرة الجــارك واملكــوس، بيان ــة 2019، دائ ــة. ووزارة املالي رخــص األبني

شكل 6-1: مجموع رخص األبنية الصادرة ومجموع املساحات 
املرخصة يف فلسطني*

* ال تشمل رخص األسوار

جدول 6-2: أعداد السيارات الجديدة واملستعملة املسجلة
ألول مرة يف الضفة الغربية

الشهر
سيارات من 

السوق الخارجي 
)جديد(

سيارات من 
السوق الخارجي 

)مستعمل(

سيارات من 
السوق االرسائييل 

)مستعمل(
املجموع

الربع الرابع 
2017

2,1355,7584538,346

20178,13725,0902,66735,894

الربع الثالث 
2018

1,7546,1534548,361

الربع الرابع 
2018

1,7556,5604518,766

20186,30323,8921,91232,107

املقارنــة الســنوية: بلــغ عــدد الســيارات الجديــدة واملســتعملة 
)املســّجلة للمــرة األوىل( يف الضفــة الغربيــة يف العــام 2018، 32,107 
ــام  ــا يف الع ــن عدده ــيارة ع ــدار 3,787 س ــل مبق ــذا يق ــيارة. وه س
2017، أي بنســبة 11%. وجــاء هــذا الرتاجــع نتيجــة انخفــاض 
ــن الخــارج بنســبة  ــدة واملســتعملة املســتوردة م الســيارات الجدي
23% و5% عــى التــوايل، كــا انخفضــت الســيارات املســتعملة 

ــدول 2-6(. ــر الج ــبة 28% )انظ ــل بنس ــن إرسائي ــتوردة م املس
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نــرشت صحيفــة هآرتــس يف مطلــع العــام الجــاري مقالــة اســتقصائية عــن التهــم 
ــى الفلســطينيني.  ــة ع ــم العســكرية اإلرسائيلي ــا املحاك ــي فرضته ــات الت والغرام
واســتفادت املقالــة مــن تقريريــن أرســلها رئيــس محكــة االســتئناف العســكرية 
اإلرسائيليــة إىل “مؤسســة الضمــري لحقــوق اإلنســان”، وهــي منظمــة غــري 
ــاء  ــاز القض ــاط جه ــن نش ــر ع ــى تقاري ــدت ع ــا اعتم ــطينية. ك ــة فلس حكومي

ــة. 1 ــا جــاء يف املقال ــيل أهــم م ــا ي ــورد في ــيل. ون العســكري اإلرسائي
 

ــى  ــة ع ــكرية اإلرسائيلي ــم العس ــا املحاك ــي فرضته ــات الت ــة الغرام ــت قيم بلغ
فلســطينيي الضفــة الغربيــة أكــر مــن 60 مليــون شــيكل )نحــو 16 مليــون دوالر( 
خــال األعــوام الثاثــة )2015-2017( كــا يوضــح الشــكل 1. وقيمــة الغرامــات 
ــن أن  ــات ع ــر معلوم ــتثنايئ، إذ تتوف ــكل اس ــة بش ــت عالي ــذه ليس ــنوية ه الس
املحاكــم العســكرية اإلرسائيليــة رفعــت 8,000 قضيــة ضــد الفلســطينيني يف 
ــرارات هــذه  ــون شــيكل يف ق ــم فــرض غرامــات بقيمــة 13 ملي العــام 2011، وت

ــات. املحاك

تذكــر املقالــة أّن مبالــغ الغرامــات يتــم وضعهــا يف حســاب اإلدارة املدنيــة 
ــط تحــت إرشاف  ــل ضاب ــن قب ــا م ــم إدارته ــة، ويت ــة الغربي ــة يف الضف اإلرسائيلي
وزارة املاليــة اإلرسائيليــة. ولكــن ال تتوفــر معلومــات عــن الكيفيــة التــي يتــم بهــا 
اســتخدام هــذه األمــوال. تــورد الصحيفــة أمثلــة متعــددة عــى قــرارات املحاكــم 
ــات. عــى  ــة للغرام ــغ العالي ــة املبال ــة ملراكم العســكرية وعــى األســاليب املتبع
ســبيل املثــال يف نهايــة ترشيــن الثــاين 2018 تــم إدانــة قــارص برمــي حجــارة عــى 
جنــدي كان يقــف قــرب مدرســته. وتــم إطــاق رساح القــارص بعــد ثاثــة أيــام 
ســجن لقــاء غرامــة بقيمــة 3 أالف شــيكل. ويف نيســان 2017 تــم توجيــه تهمــة 
ــه نقــل نقــودا اىل عائلتــني مــن معتقــيل حركــة  اىل شــخص مــن بيــت لحــم بأن
الجهــاد. وصــدر الحكــم بحبــس الشــخص مثانيــة أشــهر وتغرميــه 12,000 شــيكل. 
وتذكــر املقالــة أن التجــارب تؤكــد أن املحكومــني ال يتــم إطــاق رساحهــم، مهــا 

كان نــوع التهــم املوجهــة لهــم، قبــل ســداد قيمــة الغرامــة املفروضــة عليهــم.

بلــغ إجــايل عــدد الفلســطينيني الذيــن وجهــت لهــم اتهامــات يف املحاكــم 
ــدول  ــح الج ــام 2017. ويوض ــطيني يف الع ــة 10,445 فلس ــكرية اإلرسائيلي العس
ــام الجــدول اىل  ــا. وتشــري أرق ــوا به ــي ادين ــم الت ــوزع الته ــداد املتهمــني وت 1 أع
أن أكــر مــن نصــف التهــم )56%( تتعلــق مبخالفــات الســري.2  وتتمثــل معظــم 
تهــم “النشــاط اإلرهــايب” )20%( يف قضايــا تتعلــق بحمــل الســاح أو االنتــاء إىل 
منظــات محظــورة. كــا أّن أكــر مــن ثلثــي تهــم تقويــض الســلم كانــت تتعلــق 

برمــي الحجــارة. 

ــام  ــطيني يف الع ــة” 2,072 فلس ــات إرهابي ــام “بعملي ــني بالقي ــدد املتهم ــغ ع بل
ــس  ــني بنف ــدد املتهم ــن ع ــا ع ــبة 10% تقريب ــى بنس ــدد أع ــذا الع 2017. وه
التهمــة يف العــام 2016. ومــن امللفــت للنظــر، إذا مــا وثقنــا بتحقيقــات املحاكــم 
“بالنشــاطات  املتهمــني  الفلســطينيني  مــن   %66 أّن  لإلحتــال،  العســكرية 
اإلرهابيــة” يف العــام 2017 مل يكونــوا منتســبني إىل أي تنظيــم فلســطيني. وكانــت 
نســبة غــري املنتمــني اىل تنظيــات مــن بــني املتهمــني “بأعــال إرهابيــة” 72% يف 

ــام الســابق )أنظــر الشــكل 2(. الع

 
 

1 Haaretz January 12, 2019.
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ــادي. ــب االقتص ــن املراق ــدد 26 م ــة” يف الع ــر للخزين ــتنزاف آخ اس

صندوق 5: غرامات املحاكم العسكرية اإلرسائيلية: 60 مليون شيكل يف 3 سنوات

شكل 1: قيمة الغرامات التي فرضتها املحاكم العسكرية اإلرسائيلية 
عىل سكان الضفة الغربية )مليون شيكل(

جدول 1: أعداد الفلسطينيني الذين وجهت لهم املحاكم العسكرية اإلرسائيلية 
اتهامات وأنواع التهم يف العام 2017

عدد املتهمنينوع التهمة

5,857مخالفات سري

2,072“نشاط إرهايب”

10  -  قتل متعمد

69  -  محاولة قتل

1,020تقويض السلم

1,064دخول غري رشعي إىل إرسائيل والقدس الرشقية

432مخالفات إجرامية

10,445املجموع

شكل 2: أعداد املتهمني “بنشاطات إرهابية” وتوزعهم بني منتمني 
وغري منتمني اىل منظامت
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7- األسعار والتضخم1 

ــة  ــعار مجموع ــؤرش ألس ــو م ــتهلك ه ــعار املس ــايس ألس ــم القي الرق
مختــارة مــن الســلع والخدمــات األساســية التــي تعكــس منــط 
ــد مــا. ويطلــق عــى  ــة املتوســطة يف بل االســتهاك الوســطي للعائل
مجموعــة هــذه الســلع والخدمــات اســم “ســلّة االســتهاك”. 
ومعــّدل التضخــم هــو معــّدل االرتفــاع يف هــذا الرقــم القيــايس بــني 
ــن. ويعــر معــّدل التضخــم عــن التغــري يف القــّوة  تاريخــني محددي
ــب االســمية،  ــات األجــور والروات ــرتاض ثب ــة للدخــل. إذ باف الرشائي
فــإّن تضخــم األســعار مبقــدار 10% يف الســنة يعنــي أّن القــّوة 

ــبة. ــس النس ــت بنف ــول انخفض ــة للدخ الرشائي

الرقم القيايس لألسعار

الربــع الرابــع: يبــني الشــكل 7-1 منحيــني، يصــور األول تطــور الرقــم 
القيــايس ألســعار املســتهلك )عــى املحــور األميــن( بــني الربــع األول 
ــاين يقيــس )عــى املحــور  ــى الث ــع 2018. املنحن ــع الراب 2010 والرب
األيــرس( التبــدل املئــوي يف الرقــم القيــايس ألســعار املســتهلك يف كل 
ربــع ســنة مقارنــة مــع الربــع الســابق لــه، أي معــّدل التضخــم يف 

كل ربــع ســنة.

ــع  ــايس ألســعار املســتهلك يف الرب ــم القي ــع: وصــل الرق ــع الراب الرب
الرابــع 2018 إىل 111.12 مقارنــة مــع 111.10 يف الربــع الثالــث 
2018. أي أّن معــّدل التضخــم بــني الربعــني الثالــث والرابــع للعــام 
2018 كان موجبــاً )ارتفــاع يف األســعار( بنســبة 0.01%. وجــاء هــذا 
ــة  ــات الكحولي ــة املرشوب ــعار مجموع ــاع أس ــة ارتف ــاع نتيج االرتف
والتبــغ )بنســبة 4.92%(، وأســعار مجموعــة خدمــات التعليــم 
)بنســبة 1.69%(، مقابــل انخفــاض أســعار مجموعــة األقمشــة 

واملابــس واألحذيــة )مبقــدار %7.16(. 

القيــايس ألســعار املســتهلك يف  الرقــم  ســجل  املقارنــة الســنوية: 
ــة مــع  فلســطني انخفاضــاً مقــداره 0.19% خــال العــام 2018 مقارن
ــاع  ــدل 1.34% يف قط ــاض مبع ــن انخف ــذا ع ــد ه ــام 2017. وتول الع
ــاع مبعــدل 1.04% يف القــدسJ1، ومبعــدل %0.41  ــل ارتف غــزة، مقاب
ــة. ويعــود انخفــاض أســعار املســتهلك يف فلســطني  يف الضفــة الغربي
خــال العــام 2018 النخفــاض أســعار معينــة مــن الســلع والخدمــات 
ــة  ــعار مجموع ــت أس ــا، انخفض ــرى. مث ــعار أخ ــاع أس ــل ارتف مقاب
ــة  ــعار مجموع ــدار 4.25%(، وأس ــة )مبق ــس واألحذي ــة واملاب األقمش
ــات  ــعار خدم ــدار 1.29%(، وأس ــغ )مبق ــة والتب ــات الكحولي املرشوب
ــة  ــواد الغذائي ــة امل ــعار مجموع ــا أس ــدار 1.07%(. أم ــم )مبق التعلي
ــوايل %35  ــبية ح ــا النس ــكل أهميته ــي تش ــة، الت ــات املرطب واملرشوب
مــن ســلة املســتهلك الفلســطيني، فلقــد انخفضــت بنســبة %0.70. 
وتحقــق هــذا نتيجــة انخفاض أســعار الخــرضوات الطازجــة والدرنيات 
والدواجــن الطازجــة مبعــدل 4.74% و4.04% و3.40% عــى التــوايل، 
مقابــل ارتفــاع أســعار الخــرضوات املجففــة والبيــض والفواكــه مبعــدل 
9.08% و6.40% و2.93% عــى التــوايل أيضــا. كــا ســجلت مجموعــة 
النقــل واملواصــات )والتــي تبلــغ أهميتهــا النســبية حــوايل %14 
ــبب  ــبته 1.06%، بس ــاً نس ــطيني( ارتفاع ــتهلك الفلس ــلة املس ــن س م
ــيارات  ــود للس ــتخدمة كوق ــائلة املس ــات الس ــعار املحروق ــاع أس ارتف

مصــدر األرقــام يف هــذا القســم: الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، 2019.  مســوح   -1
ــاب  ــطينية الحتس ــد الفلس ــلطة النق ــع س ــاون م ــية، 2010 - 2018. بالتع ــام القياس األرق

ــة. ــّوة الرشائي الق

بنســبة 5.35%. وشــهدت أســعار الســلع والخدمــات ضمــن مجموعــة 
املســكن ومســتلزماته )التــي تبلــغ أهميتهــا النســبية حــوايل 9% مــن 
ســلة املســتهلك الفلســطيني( ارتفاعــا بنســبة 0.83%، نتيجــة ارتفــاع 
أســعار كل مــن الغــاز واملحروقــات الســائلة املســتخدمة كوقــود 

ــبة 5.60% و%4.78. ــازل بنس للمن

أسعار الجملة وأسعار املنتج

الربــع الرابــع: ارتفــع الرقــم القيــايس ألســعار الجملــة )ســعر البيــع 
إىل تجــار التجزئــة( بنســبة 0.49% بــني الربــع الثالــث والرابــع للعــام 
ــة  ــلع املحلي ــة للس ــعار الجمل ــاع أس ــن ارتف ــذا ع ــج ه 2018. ونت
بنســبة 2.24%، مقابــل انخفــاض أســعار الجملــة للســلع املســتوردة 
ــج  ــعار املنت ــايس ألس ــم القي ــض الرق ــني انخف ــدار 0.54%. يف ح مبق
ــني  ــون( مبقــدار 2.87% ب ــي يتلّقاهــا املنتجــون املحلّي )األســعار الت
الربعــني، ونتــج هــذا االنخفــاض عــن انخفــاض أســعار املنتج للســلع 
املنتجــة واملســتهلكة محليــاً مبقــدار 3.24%، بينــا ارتفعــت أســعار 
ــبة %0.39  ــارج بنس ــدرة للخ ــاً ومص ــة محلي ــلع املنتج ــج للس املنت

)انظــر الشــكل 2-7(.

شكل 7-1: تطّور الرقم القيايس ألسعار املستهلك ومعّدل
التضخم )سنة األساس 2010(

شكل 7-2: تطّور الرقم القيايس ألسعار الجملة وأسعار املنتج
)سنة األساس 2007(

معدل التضخم
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ــة  ــعار الجمل ــام ألس ــايس الع ــم القي ــجل الرق ــنوية: س ــة الس املقارن
ــام 2017.  ــة بالع ــام 2018 مقارن ــال الع ــبته 1.05% خ ــاً نس ارتفاع
ولقــد ســجلت أســعار الجملــة للســلع املحليــة خــال العــام 2018 
ارتفاعــاً بنســبة 1.39%، كــا ارتفعــت أســعار الجملــة للســلع 
ــبة  ــا بالنس ــابق. أم ــام الس ــة بالع ــبة 0.20% مقارن ــتوردة بنس املس
ــج يف فلســطني فلقــد ســجل  ــايس العــام ألســعار املنت اىل الرقــم القي
ارتفاعــاً نســبته 2.22% خــال العــام 2018 مقارنــة بالعــام الســابق. 
ــاً  ــتهلكة محلي ــلع املس ــج للس ــعار املنت ــاع أس ــن ارتف ــذا ع ــج ه ونت
بقــدار 2.51%، بينــا ســجلت أســعار املنتــج للســلع املنتجــة محليــاً 
واملصــدرة للخــارج انخفاضــاً مقــداره 0.34% مقارنــة بالعام الســابق. 

األسعار والقوة الرشائية2 

ــعار يف  ــم األس ــّدل تضخ ــيكل: مع ــة للش ــوة الرشائي ــع: الق ــع الراب الرب
ــة  االقتصــاد هــو يف الوقــت ذاتــه مقيــاس لتطــّور القــوة الرشائيــة لكافّ
ــم  ــل دخله ــون كام ــيكل وينفق ــم بالش ــون رواتبه ــن يتلق ــراد الذي األف
ــادل  ــة يع ــذه العمل ــة له ــوة الرشائي ــور الق ــة، أي أن تط ــذه العمل به
ويعاكــس معــدل التغــري يف األســعار خــال نفــس الفــرتة. وتشــري 
بيانــات الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني إىل ارتفــاع مــؤرش أســعار 
ــع  ــة بالرب ــو 0.01% مقارن ــع 2018 بنح ــع الراب ــال الرب ــتهلك خ املس
ــيكل  ــة الش ــة لعمل ــوة الرشائي ــع الق ــي تراج ــا يعن ــو م ــابق، وه الس
بنفــس املقــدار )أنظــر الشــكل 7-3(. أّمــا عــى أســاس املقارنــة الســنوية 
فلقــد انخفــض معــدل التضخــم يف 2018 نحــو 0.19 مقارنــة مــع 2017، 

ــدار. ــة للشــكيل ارتفعــت بنفــس هــذا املق ــوة الرشائي أي أن الق

القــّوة الرشائيــة للــدوالر والدينــار: شــهد الربــع الرابــع 2018 ارتفــاع قيمة 
الــدوالر مقابــل الشــيكل بنحــو 1.90% مقارنــة بالربــع الســابق. بنــاًء عــى 

ــا “القــدرة عــى رشاء الســلع والخدمــات باســتخدام مــا  تعــرّف القــوة الرشائيــة عــى أنّه  -2
ميلكــه الفــرد مــن دخــل وثــروة. وتعتمــد عــى دخــل املســتهلك وعــى التغــري يف معــدل 
تبــدل األســعار وســعر رصف العملــة، وهــو مــا يعنــي أّن التغــري يف القــوة الرشائيــة بافرتاض 
ثبــات الدخــل = معــدل التغــري يف ســعر رصف العملــة مقابــل الشــيكل - معــدل التضخــم. 

شكل 7-3: تطور القوة الرشائية بالعمالت املختلفة )نسبة مئوية(

 املصــدر: تــم حســاب األرقــام بنــاًء عــى بيانــات ســلطة النقــد الفلســطينية والجهــاز 
املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني.

ــدوالر  ــم بال ــون رواتبه ــن يتلق ــراد الذي ــة لألف ــوة الرشائي ــإن الق ــك، ف ذل
وينفقــون كامــل مرصوفاتهــم بالشــيكل، قــد ارتفعــت خــال هــذا الربــع 
بنســبة تقريبيــة تبلــغ 1.89%. ونظــراً الرتبــاط الدينــار األردين مــع الــدوالر 
بســعر رصف ثابــت فقــد شــهدت القــوة الرشائيــة للدينــار تطــورا قريــب 

الشــبه مــن التــي شــهدها الــدوالر، كــا يصــور الشــكل 3-7. 

ــا عــى األســاس الســنوي فقــد انخفــض متوســط  ــة الســنوية: أّم املقارن
ســعر رصف الــدوالر مقابــل الشــيكل خــال 2018 بنســبة 0.27% مقارنــة 
بالعــام الســابق. وهــذا يعنــي أن القــوة الرشائيــة لألفــراد الذيــن يتلقــون 
ــت  ــيكل، تراجع ــم بالش ــل مرصوفاته ــون كام ــدوالر، وينفق ــم بال رواتبه
مبعــدل تقريبــي يبلــغ 0.08% خــال نفــس الفــرتة. وهــي نســبة قريبــة 
ــه  ــرصف بين ــعر ال ــات س ــرا لثب ــار، نظ ــهدها الدين ــي ش ــبة الت ــن النس م

ــدوالر )أنظــر الشــكل 3-7(. ــني ال وب

الخطة والهدف 

ّصعــدت الواليــات املتحــدة مواقفهــا ضــد الفلســطينيني عقــب املوقــف 
ــة بنقــل ســفارتها  ــة األمريكي ــرار الحكوم ــادة الفلســطينية ضــد ق الحــازم للقي
ــاركة يف  ــني واملش ــني األمريكي ــع املندوب ــاء م ــادة اللق ــض القي ــدس، ورف إىل الق
املشــاورات متهيــداً إلعــان مــا يدعــى “بصفقــة القــرن”. ورداً عــى املقاطعــة 
الفلســطينية قــررت اإلدارة األمريكيــة قطــع املســاعدات الثنائيــة واملســاعدات 
ــى  ــط ع ــيلة للضغ ــطينيني، كوس ــا إىل الفلس ــي تقدمه ــراف الت ــددة األط متع
ــن  ــات. وأعل ــاركة يف املفاوض ــا واملش ــر يف موقفه ــادة النظ ــادة م.ت.ف إلع قي
الرئيــس ترامــب هــذا الهــدف بشــكل ال لبــس فيــه، وبشــكل متكــرر: “ملــاذا 
يتوجــب علينــا تقديــم مســاعدات للفلســطينيني يف املســتقبل مــا دامــوا 

ــام؟” ــق الس ــاوض لتحقي ــدث والتف ــون التح يرفض

ــة مل  ــاعدات األمريكي ــية وراء املس ــداف السياس ــر إّن األه ــع األم ويف واق
تكــن يومــاً خافيــة. عــى ســبيل املثــال، يذكــر تقريــر صــادر مــن مركــز 
األبحــاث التابــع للكونغــرس األمــرييك أّن الحكومــات األمريكيــة املتعافيــة 
طلبــت مــن الكونغــرس املوافقــة عــى تقديــم املســاعدات الفلســطينيني 
ــة  )خصوصــاً بعــد االنقســام بــني الضفــة والقطــاع يف 2007( عــى أرضي

صندوق 6: توقف املساعدات األمريكية للفلسطينيني

ــاث أولويات/أهــداف:  ث

محاربــة، أو الحيلولــة دون “اإلرهــاب ضــد إرسائيــل مــن قبــل حــاس   •
وغريهــا مــن املنظــات املتطرفــة”.

يدفــع  الغربيــة  الضفــة  والــرىض يف  االســتقرار  مــن  جــو  خلــق   •
الفلســطينيني نحــو قبــول التعايــش الســلمي مــع إرسائيــل ويعدهــم 

للحكــم الــذايت.
ســد الحاجــات اإلنســانية والحيلولــة دون مزيــد مــن عــدم االســتقرار   •

خصوصــاً يف قطــاع غــزة. 1

تنفيذ إيقاف الدعم

ــة للفلســطينيني بشــكل  ــاف املســاعدات األمريكي ــذ هــدف إيق ــم تنفي ت
ــاث خطــوات: ــذ يف ث ــل التنفي متســارع. ومتث

1- U.S. Foreign Aid to the Palestinians. Congressional Research Service. 
November 9, 2011

 https://www.everycrsreport.com/files/20111109_RS22967_961f3c-
419c247b4e3f0533877467a57dcc7fc3d3.pdf 
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ــل 200  ــول 2018 بتحوي ــة يف أيل ــة الدولي ــة للتنمي ــة األمريكي ــت الوكال قام  •
مليــون دوالر مــن املعونــة االقتصاديــة املبــارشة املخصصــة للضفــة والقطــاع 
ــامل”.  ــرى مــن الع ــق أخ ــة أعــى يف مناط ــاريع ذات أولوي ــل “مش إىل متوي
ــت  ــون دوالر كان ــل 25 ملي ــاً بتحوي ــة أيض ــت الوكال ــهر قام ــس الش ويف نف
اســتخدامات  إىل  الرشقيــة  القــدس  يف  مستشــفيات   6 لدعــم  مخصصــة 
ــج  ــرييك لرنام ــم األم ــغ الدع ــص مبل ــك تقلي ــاف إىل ذل ــرى. يض يف دول أخ
“إدارة وتخفيــف النــزاع”)CMM(، وهــو برنامــج للنشــاطات املشــرتكة بــني 
ــاركة  ــر مش ــد حظ ــني دوالر بع ــدار 10 ماي ــطينيني، مبق ــني والفلس اإلرسائيلي
فلســطيني الضفــة والقطــاع فيــه. وتذكــر املصــادر املختلفــة أّن إجــايل املبلــغ 
مــن املســاعدات الثنائيــة الــذي تــم تحويلــه مــن صالــح الضفــة والقطــاع إىل 

ــون دوالر. 2 ــل إىل 231.5 ملي ــرى وص ــتخدامات أخ اس
أعلنــت وزارة الخارجيــة األمريكيــة يف آب 2018 أن الواليــات املتحــدة ســوف   •
تتوقــف عــن تقديــم الدعــم املــايل إىل االونــروا )وكالــة األمــم املتحــدة لغــوث 
وتشــغيل الاجئــني الفلســطينيني(. وكانــت أمــريكا قــد قدمــت دعــاً ملوازنــة 
الوكالــة مبقــدار 60 مليــون دوالر يف مطلــع العــام 2018. وبلغــت مســاهمة 
الواليــات املتحــدة يف موازنــة االونــروا نحــو 360 مليــون دوالر ســنوياً يف كل 

مــن 2016 و2017. 
املســاعدات الوحيــدة للفلســطينيني، التــي مل تقــم اإلدارة األمريكيــة بتحويلهــا   •
إىل أماكــن أخــرى، هــي مســاعدات تدريــب وتوفــري التجهيــزات غــري القتاليــة 
لقــوات األمــن الفلســطينية. ولكــن الحكومــة الفلســطينية طلبــت رســمياً مــن 
اإلدارة األمريكيــة، يف مطلــع العــام الحــايل، وقــف كافــة أشــكال التمويــل مبــا 

فيهــا متويــل األجهــزة األمنيــة. 3

الرشوط األمريكية املستجدة عىل املساعدات الثنائية لفلسطني

يبــدو يف حكــم املؤكــد أن الجــزء األكــر مــن املســاعدات األمريكيــة الثنائيــة 
لفلســطني كان ســيتوقف حتــى دون قــرار الرئيــس األمــرييك بالقطــع اآلين 
ــا  ــني اقره ــك إىل ترشيع ــبب يف ذل ــود الس ــاعدات. ويع ــارش للمس واملب
الكونغــرس األمــرييك، يف شــهر آذار وشــهر أيلــول 2018 عــى التــوايل، قانــون 
 .)ATCA( ”وقانــون “تفســري محاربــة اإلرهــاب )TFA( ”تايلــور فــورس“

ــن  ــغ م ــة مبال ــى أن أي ــون ع ــص هــذا القان ــورس. ين ــور ف ــون تايل قان  •
املســاعدات األمريكيــة لفائــدة الســلطة الفلســطينية )باســتثناء مــا 
يذهــب ملستشــفيات القــدس ولرامــج تنقيــة امليــاه والتطعيــم( ســتكون 
ــر  ــة مــن أن الســلطة ومنظمــة التحري مرشوطــة بتأكــد اإلدارة األمريكي
تتخــذان إجــراءات فعليــة إليقــاف أعــال العنــف ضــد املواطنــني 
اإلرسائيليــني واألمريكيــني، ومحاســبة مــن يســاعد عــى مثــل هــذه 
ــا  ــن تعويضــات لضحاي ــا م ــب عليه ــا يرتت ــا ســددتا م األعــال، وأنه
هــذه األعــال مــن إرسائيليــني وأمريكيــني، وانهــا جمدتــا كافــة القوانــني 
ــني  ــاجني “املتهم ــات للمس ــم تعويض ــمح بتقدي ــي تس ــراءات الت واإلج
باإلرهــاب”، وأّن تعلنــا إدانتهــا ألعــال العنــف وتتعهــدا بالتحقيــق يف 

ــة. 4 ــني للعدال ــم املتهم ــى تقدي ــاون ع ــال وبالتع هــذه األع
ــون  ــص هــذا القان ــة اإلرهــاب )ATCA(”. ين ــون تفســري محارب “قان  •
ــاعدات  ــى مس ــذي يتلق ــطينية( ال ــلطة الفلس ــرف )الس ــى أن الط ع
ــق  ــه أن يواف ــة، علي ــاعدات الثنائي ــا املس ــا فيه ــة- مب ــة خارجي أمريكي
ــم  ــة الشــخصية يف املحاك يف الوقــت نفســه عــى املســؤولية القانوني
األمريكيــة تجــاه األعــال التــي ترتكــب ضــد األمريكيــني عــى أراضيــه 
)عــى األرايض الفلســطينية(.5 مــن الواضــح أن هذيــن القانونــني، 
والقانــون األخــري بشــكل خاص، ميكــن أّن يحما الســلطة الفلســطينية 
أعبــاًء ومســؤوليات تعويــض باهظــة أمــام املحاكــم األمريكيــة. وهــذا 

2 U.S. Foreign Aid to the Palestinians. Congressional Research 
Service. December 12, 2018

 https://fas.org/sgp/crs/mideast/RS22967.pdf
ــف املســاعدات  ــر موقــف –وق ــا عــن “تقدي ــة” 2019-01-31 نق ــا اإلخباري ــة “وف وكال  -3
ــه 2019. ــارات، رام الل ــة.” مس ــادة بديل ــن “قي ــث ع ــطينية والبح ــلطة الفلس ــة للس األمريكي

4 https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/1164 
5 https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/5954/text

ــة الفلســطينية إىل  ــع بالحكوم ــذي دف هــو الســبب عــى األرجــح ال
رفــض اســتام الجــزء األخــري مــن املعونــة األمريكيــة لألجهــزة األمنيــة، 
ــة باملخاطــر الناجمــة عــن اســتامه. ــل نســبياً مقارن ــغ ضئي إذ أّن املبل

قيمة وبنية املساعدات األمريكية إىل الفلسطينيني 

يعــرض الشــكل 1 إجــايل قيمــة املســاعدات األمريكيــة إىل الفلســطينيني 
خــال 2001-2017، وتوزيعهــا بــني مســاعدات ثنائيــة للضفــة والقطــاع 

ومســاهات يف موازنــة وكالــة االونــروا.

شكل 1: إجاميل املساعدات األمريكية إىل الفلسطينيني )إنفاق فعيل(
)مليون دوالر 2017-2001(

 

املرجع: قاعدة بيانات الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، سنوات متعددة:
https://explorer.usaid.gov/cd/PSE?fiscal_year=2017&implementing_
)agency_id=1&measure=Disbursements

ــة  ــاعدات للضف ــن املس ــروا م ــة االون ــت إىل موازن ــي حول ــغ الت ــتثناء املبال ــم اس * ت

ــكل.  ــن الش ــفل م ــزء األس ــة يف الج ــغ متضمن ــذه املبال ــرا ألن ه ــاع، نظ والقط

بلــغ إجــايل قيمــة املســاعدات األمريكيــة خــال الفــرتة 9.4 مليــار دوالر، 
ــار  ــروا و5.5 ملي ــة األون ــم إىل وكال ــو 40%( دع ــار )نح ــني 3.9 ملي ــة ب موزع
كمســاعدات ثنائيــة إىل الضفــة والقطــاع.6  وياحــظ مــن الشــكل أن الدعــم إىل 
األونــروا كان تصاعديــاً بشــكل مســتقر، يف حــني شــهدت املســاعدات للضفــة 
والقطــاع تذبذبــات حــادة: ارتفــاع حــاد خــال 2007-2009، ثــم هبــوط حــاد 

ايضــاً يف العــام 2012.

أمــا فيــا يتعلــق بالتوزيــع القطاعــي للمســاعدات األمريكيــة الثنائيــة فــإن 
ــال  ــة خ ــاعدات الثنائي ــغ املس ــوزع مبل ــا. ت ــوءا عليه ــي ض ــكل 2 يلق ّالش
ــات رئيســة. ويوضــح  ــار دوالر( عــى خمســة قطاع 2001-2017 )3.9 ملي
الشــكل 2 تركــزاً كبــرياً لصالــح قطــاع الحوكمــة، بنســبة 52%، يليــه قطــاع 
املســاعدات اإلنســانية والرعايــة الصحيــة بنســبة 26%، بينــا بلغــت نســبة 
املســاعدات املوجهــة للتنميــة االقتصاديــة والبنيــة التحتيــة والزراعــة %12.

وألجــل مزيــد مــن التوضيــح لبنيــة املســاعدات الثنائيــة األمريكيــة للضفــة والقطاع 
نــورد الجدولــني 1 و2 اللــذان يســجان توزيــع املســاعدات الثنائيــة يف الســنوات 

الثــاث 2015 - 2017 تبعــاً ملعيــار الجهــة املنفــذة ومعيــار حقــل اإلنفــاق.

الجهــة املنفــذة: يوضــح الجــدول 1 أّن أهــم الجهــات املنفــذة ملشــاريع   •
املســاعدات الثنائيــة األمريكيــة خــال 2015-2017 كانــت الحكومــة 
الفلســطينية، التــي اســتقطعت بــني 20-24% مــن إجــايل املســاعدات. 
ــق  ــص، أو أنف ــة خص ــاعدات األمريكي ــع املس ــو رب ــاده أن نح ــذا مف وه
بواســطة أو لصالــح الحكومــة الفلســطينية. وجــاء اإلنفــاق عــر الرامــج 

تــورد نــرشة صــادرة عــن مركــز خدمــات األبحــاث التابــع للكونغــرس أن إجــايل املســاعدات   -6
األمريكيــة الثنائيــة للضفــة والقطــاع بلغــت أكــر مــن 5 مليــار دوالر بــني 1994 و2018، وأن 

املســاهات األمريكيــة يف موازنــة األونــروا بلغــت 6 مليــار تقريبــا منــذ العــام 1950.
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التــي رعتهــا وزارة الخارجيــة األمريكيــة يف املرتبــة الثانيــة، بحصــة بلغــت 
نحــو 17% باملتوســط يف الســنوات الثــاث. وياحــظ أن املســاعدات 
ــن  ــو 7% م ــتقطعت نح ــي( اس ــذاء العامل ــج الغ ــر برنام ــة )ع الغذائي

ــة يف 2017. ــة الثنائي ــاعدات األمريكي ــة املس ــايل قيم إج

جدول 1: توزيع املساعدات األمريكية للضفة والقطاع* )إنفاق فعيل(
حسب أهم 5 جهات منفذة )% من اإلجاميل(

201520162017

16.010.623.5وزارة الخارجية األمريكية

23.824.020.3الحكومة الفلسطينية 

6.73.87.0برنامج الغذاء العاملي 

4.54.86.4الوكالة االمريكية للتنمية الدولية 

رشكة باك فيتش القابضة )رشكة 
هندسية أمريكية(

5.26.43.5

43.850.439.3غريها

419.8312.2344.6املجموع )مليون دوالر(
املرجع: قاعدة بيانات الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، سنوات متعددة:

https://explorer.usaid.gov/cd/PSE?fiscal_year=2017&implementing_
)agency_id=1&measure=Disbursements

*تم استثناء املبالغ التي حولت إىل موازنة االونروا من املساعدات للضفة والقطاع

حســب حقــل اإلنفــاق: يوضــح الجــدول 2 أّن نحــو ثُلــث املســاعدات   •
الثنائيــة األمريكيــة خــال 2015-2017 للضفــة والقطــاع كان يتــم 
ــاع  ــا ارتف ــة. وياحــظ هن ــة والخدمــات االجتاعي ــا عــى البني إنفاقه
 %13 )نحــو  والترصيــف  امليــاه  مشــاريع  عــى  اإلنفــاق  نســبة 
ــى  ــاق ع ــبة اإلنف ــة نس ــل محدودي ــرتة(، مقاب ــال الف ــط خ باملتوس

التعليــم والبنيــة االقتصاديــة.

جدول 2: توزيع املساعدات األمريكية إىل الضفة والقطاع )إنفاق فعيل( 
حسب أهم 9 مجاالت لإلنفاق* )% من اإلجاميل(

201520162017

34.337.230.2البنية والخدمات االجتاعية 

17.210.924.1الحكومة واملجتمع املدين 

7.46.412.5إنفاق طوارئ 

13.618.38.7مياه ومجاري 

1.83.04.9النزاع والسام واألمن 

15.215.311.1نفقات تشغيلية وإدارة ونقل وتخزين

2.43.02.9خدمات لألعال وغريها

1.91.61.4تعليم أسايس 

6.14.34.3صحة وقطاعات أخرى 

419.8312.2344.6املجموع )مليون دوالر( 
املرجع: قاعدة بيانات الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، سنوات متعددة:

https://explorer.usaid.gov/cd/PSE?fiscal_year=2017&implementing_
)agency_id=1&measure=Disbursements

* تم استثناء املبالغ التي حولت إىل موازنة االونروا من املساعدات الثنائية للضفة والقطاع.

التأثريات املحتملة لقطع املساعدات

نبــه مديــر ســابق يف الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة أن إيقــاف 
املســاعدات األمريكيــة ال يشــكل أداة ضغــط فعالــة عــى الســلطة 
هــذه  مــن  األكــر  الجــزء  ألن  نظــراً  موقفهــا،  لتغيــري  الفلســطينية 
مؤسســات  عــن  مســتقلة  برامــج  عــر  إنفاقــه  يتــم  املســاعدات 
ــرييك  ــرس األم ــوا يف الكونغ ــه 34 عض ــرى، وج ــة أخ ــن ناحي ــلطة.7 م الس
ــاعدات  ــاف املس ــة إيق ــا سياس ــوا فيه ــب عارض ــس ترام ــالة إىل الرئي رس
إىل الفلســطينيني. وحاجــج أعضــاء الكونغــرس هــؤالء بــأن إيقــاف 
ــل  ــني اىل ح ــطينيني الداع ــف الفلس ــف مواق ــوف يضع ــاعدات “س املس
ســلمي ويقــوي مــن شــوكة حــاس وغريهــا مــن املنظــات املتطرفــة.” 
وتطرقــت الرســالة إىل اآلثــار التــي يتوقــع أن يرتكهــا إيقــاف املســاعدات 
األمريكيــة: الحيلولــة دون وصــول املســاعدات الغذائيــة لنحــو 140 ألــف 
شــخص، والرعايــة الصحيــة لنحــو 3,800 طفــل، وامليــاه النقيــة ملــا يقــرب 
مــن 71 ألــف شــخص، ومعالجــة رسطــان الثــدي ملــا يقــل عــن 16 ألــف 
امــرأة. كــا أن ايقــاف الدعــم األمــرييك لوكالــة األونــروا ســوف يؤثــر ســلبا 
عــى تعليــم 525 ألــف طفــل يف 700 مدرســة، وعــى منــح املســاعدات 

ــزة. 8  ــاع غ ــئ يف قط ــون الج ــو ملي ــة لنح الغذائي

7- U.S. Foreign Aid to the Palestinians.Congressional Research Service. 
December 12, 2018  https://fas.org/sgp/crs/mideast/RS22967.pdf

8- Ibid.

شكل 2: التوزيع القطاعي للمساعدات األمريكية الثنائية 
للضفة والقطاع )إنفاق فعيل( )متوسط 2017-2001(

املرجع: قاعدة بيانات الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، سنوات متعددة:
https://explorer.usaid.gov/cd/PSE?fiscal_year=2017&implementing_ 
)agency_id=1&measure=Disbursements

*تم استثناء املبالغ التي حولت إىل موازنة االونروا من املساعدات للضفة والقطاع.
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8- التجارة الخارجية1 

امليزان التجاري

الربــع الرابــع: بلغــت قيمــة الــواردات الســلعية “املرصــودة”2  يف الربــع 
الرابــع 2018 نحــو 1,497.8 مليــون دوالر، وهــو مــا ميثــل ارتفاعاً بنســبة 
ــع املناظــر 2017  ــة مــع الرب ــا باملقارن ــع الســابق، أّم ــة بالرب 4% مقارن
فلقــد ســجلت الــواردات الســلعية زيــادة بنســبة 9%. باملقابــل بلغــت 
ــون  ــع 294.2ملي ــع الراب ــودة يف الرب ــلعية املرص ــادرات الس ــة الص قيم
دوالر، وهــو مــا ميثــل زيــادة بنســبة 12% و7% مقارنــة بالربــع الســابق 
واملناظــر عــى التــوايل. وعــى ذلــك تكــون قيمــة الصــادرات قد شــكلت 
مــا يقــارب 20% مــن قيمــة الــواردات يف الربــع الرابــع. وميثــل الفــارق 
بــني الصــادرات والــواردات العجــز يف امليــزان التجــاري الســلعي والــذي 
ــكل  ــز بش ــذا العج ــن ه ــّم تحس ــد ت ــون دوالر. ولق ــغ 1,203.6 ملي بل
طفيــف نتيجــة الفائــض يف ميــزان تبــادل الخدمــات مــع إرسائيــل الــذي 

بلــغ 7.6 مليــون دوالر )انظــر الشــكلني 8-1 و2-8(.

ــام  ــودة لع ــلعية املرص ــواردات الس ــة ال ــت قيم ــنوية: بلغ ــة الس املقارن
2018 نحــو 5,716 مليــون دوالر وقــد ارتفعــت بنســبة 8% مقارنــة مــع 
ــا  ــت قيمته ــد بلغ ــودة فق ــلعية املرص ــادرات الس ــا الص ــام 2017. أّم ع
حــوايل 1,097.9 مليــون دوالر وســّجلت ارتفاعــاً بنســبة 6% مقارنــة مــع 
2017. ونتيجــة لذلــك بلــغ العجــز يف امليــزان التجــاري الســلعي 4,618.1 
ــض يف  ــى العجــز نتيجــة الفائ ــف ع ــون دوالر. وطــرأ تحســن طفي ملي
ــون دوالر )انظــر  ــغ 26.7 ملي ــذي بل ــل ال ــع إرسائي ــات م ــزان الخدم مي

ــكلني 8-3 و4-8(. الش

ميزان املدفوعات

الحســاب الجــاري يف ميــزان املدفوعــات هــو صــايف الرتاكــم يف ثاثــة 
موازيــن فرعيــة هــي 1( امليــزان التجــاري، أو صــايف قيمــة الصــادرات 
والــواردات مــن الســلع والخدمــات. 2( ميــزان الدخــل، أو صــايف 
تحويــات دخــل عوامــل اإلنتــاج، مثــل تحويــات أجــور عــال الضفــة 
والقطــاع العاملــني يف إرسائيــل والخــارج. 3( ميــزان التحويــات 
الجاريــة، مثــل املســاعدات الدوليــة للحكومــة والتحويــات الخاّصــة.

الربــع الرابــع: تشــري النتائــج األوليــة مليــزان املدفوعــات الفلســطيني 
ــاب  ــز يف الحس ــع العج ــام 2018 إىل تراج ــن ع ــع م ــع الراب يف الرب
ميــزان  عجــز  اســم  عليــه  يطلــق  مــا  أيضــاً  )وهــو  الجــاري 
املدفوعــات( بنســبة 10% مقارنــة مــع الربــع الســابق. ولكــن 
العجــز ارتفــع بشــكل حــاد، بنســبة 31% مقارنــة مــع الربــع املناظــر 
2017. وبلغــت قيمــة العجــز 399 مليــون دوالر. ويعــزى العجــز إىل 
العجـــز يف الـــميزان التجاري الســـلعي )1,256 مليون دوالر(، إضافة 
ــزان الخدمــات )264 مليــون دوالر(، مقابــل فائــض يف  إىل عجــز مي
ــد أساســاً مــن تعويضــات العاملــني يف إرسائيــل  ــزان الدخــل تولّ مي
ــة )509  ــزان التحويــات الجاري ــون دوالر(، وفائــض يف مي )612 ملي

ــدول 1-8. ــر الج ــون دوالر( أنظ ملي
مصــدر األرقــام يف هــذا القســم: الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني 2019، إحصــاءات   -1
التجــارة الخارجيــة املرصــودة. والجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني وســلطة النقــد 
الفلســطينية 2019، النتائــج األوليــة مليــزان املدفوعــات الفلســطيني الربــع الرابــع 2018.
ــري املقاصــة )للتجــارة مــع  ــام التجــارة املســّجلة يف فوات التجــارة الســلعية املرصــودة هــي أرق  -2
إرسائيــل( والبيانــات الجمركيــة )التجــارة املبــارشة مــع العــامل الخارجــي(. يُضــاف إىل ذلــك أرقــام 
ــام التجــارة املرصــودة  ــة بتســجيلها(. أرق ــوم وزارة الزراع ــي تق ــة )الت ــواد الزراعي التجــارة بامل
ــرات  ــطينية. تقدي ــة الفلس ــارة الخارجي ــة للتج ــام الكلي ــن األرق ــوظ م ــكل ملح ــي أدىن بش ه

ــزان املدفوعــات الفلســطيني. ــا يف مي ــم وضعه ــة يت ــام الكلي األرق

شكل 8-1: صادرات وواردات السلع املرصودة )مليون دوالر(

شكل 8-2: صادرات وواردات الخدمات املرصودة مع إرسائيل
)مليون دوالر(

شكل 8-3: صادرات وواردات السلع املرصودة يف 2017 و2018
)مليون دوالر(
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شكل 8-4: صادرات وواردات الخدمات املرصودة مع إرسائيل يف 
2017 و2018 )مليون دوالر(

ــايل  ــاب الرأس ــن الحس ــذا م ــاري ه ــزان الج ــز املي ــل عج ــرى متوي  ج
واملــايل، الــذي وفـّـر مبلــغ 328 مليــون دوالر. ومــن الــرضوري االنتبــاه إىل 
أّن هــذا البنــد )الحســاب الرأســايل والحســاب املــايل( مُيثــل دينــاً عــى 

االقتصــاد الوطنــي، طاملــا كانــت قيمتــه موجبــة )انظــر جــدول 1-8(.

املقارنــة الســنوية: بلــغ عجــز الحســاب الجــاري الفلســطيني 1,659.2 
ــام  ــز الع ــن عج ــبة 6% ع ــى بنس ــو أع ــام 2018، وه ــون دوالر يف الع ملي
ــة  ــات الجاري ــاض يف التحوي ــبب االنخف ــاً بس ــذا أساس ــاء ه ــايض. وج امل
ــبة %8  ــاري بنس ــزان التج ــز املي ــاع عج ــني، وارتف ــني العام ــبة 2%( ب )بنس
أّمــا ميــزان الدخــل فقــد شــهد تحســناً كبــرياً بنســبة 20% )أنظــر الجــدول 
8-1(. جــرى متويــل عجــز ميــزان املدفوعــات هــذا مــن الحســاب الرأســايل 
ــاً  ــرتض نظري ــن املف ــون دوالر. م ــغ 1,802.7 ملي ــر مبل ــذي وف ــايل، ال وامل
ــاب  ــض الحس ــاري وفائ ــاب الج ــز الحس ــني عج ــام ب ــوازن ت ــدث ت أّن يح
ــة لهــا يجــب أن تســاوي صفــر.  الرأســايل واملــايل. أي أّن القيمــة الصافي
ــات أو  ــا، بســبب نقــص البيان ــارق بينه ــاك ف ــا يكــون هن ــاً م ولكــن غالب
التهريــب، وهــو مــا يتــم تســجيله تحــت بنــد “حســاب الســهو والخطــأ”. 3

االستثامرات الدولية

بلغــت قيمــة األصــول الخارجيــة لاقتصــاد الفلســطيني نهايــة الربــع الرابــع 
ــارش منهــا  2018 نحــو 6,597 مليــون دوالر، شــكل االســتثار األجنبــي املب
ــدة  ــايل أرص ــغ إج ــل بل ــة 22%. باملقاب ــتثارات الحافظ ــبة 5%، واس نس
الخصــوم عــى االقتصــاد حــوايل 4,938 مليــون دوالر، شــكل االســتثار 

ــا. ــارش 55% منه املب

أّن  عــن  والخصــوم  األصــول  بــني  الســالبة  اإلشــارة  ذو  الفــارق  يعــر 
ــر  ــارج أك ــون دوالر يف الخ ــتثمرون” 1,659ملي ــطني “يس ــني يف فلس املقيم
ــاه إىل  ــب االنتب ــن يتوج ــطني. ولك ــني يف فلس ــري املقيم ــتثمر” غ ــا “يس م
ــة  ــات نقدي ــن إيداع ــارة ع ــو عب ــول )59%( ه ــن األص ــرياً م ــزءاً كب أّن ج
ــات  ــذه اإليداع ــة، وه ــوك الخارجي ــة( يف البن ــارف املحلي ــن املص ــاً م )غالب
او العمــات ليســت اســتثارات فلســطينية يف الخــارج باملعنــى املتعــارف 
عليــه لاســتثار. وإذا مــا أخذنــا االســتثارات املبــارشة فقــط بعــني االعتبــار 
فــإّن األرقــام تشــري إىل أّن اســتثارات األجانــب )غــري املقيمــني( املنفــذة يف 
فلســطني تزيــد عــى االســتثارات املبــارشة الخارجيــة للمقيمــني يف الضفــة 

ــكل 5-8(. ــر الش ــون دوالر )انظ ــدار 2,374 ملي ــاع مبق والقط

ــاب  ــاري والحس ــاب الج ــني الحس ــرق ب ــادل الف ــدول ال يع ــأ يف الج ــهو والخط ــايف الس ص  -3
الرأســايل واملــايل، ويعــود الســبب إىل أّن جهــاز اإلحصــاء قــام بإضافــة التمويــل االســتثنايئ 

إىل بنــد صــايف الســهو والخطــأ.

شكل 8-5: رصيد االستثامرات الدولية )نهاية الربع الرابع 2018(
)مليون دوالر(

الربع الرابع  
2017

الربع الثالث 
2018***2017الربع الرابع 2018

)5,827.5()5,374.2()1,520.3()1,520.6()1,386.6(1. امليزان التجاري للسلع والخدمات**

)4814.1()4,441.6().21,256().91,254()1,146.5(- صايف السلع

)1,013.4()932.6()264.1().7265()240.1(- صايف الخدمات

2544.49608.612.41,992.02,393.9. ميزان الدخل

3538.7467.1508.81,818.61,774.4. ميزان التحويات الجارية

)1,659.2()1,563.6().1399()444.6()303.5(4 الحساب الجاري )1+2+3(

5313.3574.0328.11,395.11,802.7. صايف الحساب الرأسايل واملايل

)143.5(71168.5)129.4()9.8(6. صايف السهو والخطأ**

* البيانات باستثناء الجزء من محافظة القدس الذي ضمه االحتال اإلرسائييل يف العام 1967.
** تم احتساب قيمة التمويل االستثنايئ يف صايف السهو والخطأ، واألرقام بني األقواس أرقام سالبة.

*** البيانات اولية ومستندةاىل بيانات ارباع 2018.

جدول 8-1: ميزان املدفوعات الفلسطيني*)مليون دوالر(
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تأسســت “وكالــة األمــم املتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الاجئــني الفلســطينيني 
لألمــم  العامــة  الجمعيــة  مــن  بقــرار  )األونــروا(  األدىن”  الــرشق  يف 
يف  أعالهــا  وبــارشت  النكبــة.  أعقــاب  يف   1949 العــام  يف  املتحــدة 
منتصــف العــام 1950 بهــدف تقديــم املســاعدة واإلغاثــة لاجئــني 
ــاع  ــة، قط ــة الغربي ــع: الضف ــة مواق ــن يف خمس ــطينيني املتواجدي الفلس
غــزة، لبنــان، ســورية، واألردن، وذلــك إىل أّن يتــم التوصــل إىل حــل عــادل 
ــني  ــات لاجئ ــن الخدم ــة م ــروا مجموع ــكلتهم.وتقدم األون ــم ملش ودائ
الفلســطينيني يف مجــاالت مختلفــة مبــا فيهــا اإلغاثــة والتعليــم والرعايــة 
ــني  ــة وتحس ــة التحتي ــات البني ــة وخدم ــات االجتاعي ــة والخدم الصحي

ــرية. ــاريع الصغ ــل املش ــروض ومتوي ــح ق ــوم مبن ــا تق ــات. ك املخي

الالجئون الفلسطينيون يف أقاليم عمليات األونروا

ــن  ــروا، والذي ــدى األون ــجلني ل ــطينيني املس ــني الفلس ــدد الاجئ ــغ ع بل
يتلقــون خدماتهــا، حــوايل 5.4 مليــون يف مطلــع العــام 1.2018  وارتفــع 
ــم نحــو  ــام 2000. ويقي ــذ الع ــد عــى 40% من ــدد بنســبة تزي هــذا الع
39% مــن الاجئــني املســجلني، كــا يوضــح الشــكل 1، يف األردن، و%25 
يف قطــاع غــزة. ولقــد تراجعــت نســبة الاجئــني املقيمــني يف األردن 
مبقــدار ثــاث نقــاط مئويــة بــني 2000 و2018 مقابــل ارتفــاع يف نســبة 
الاجئــني املســجلني املقيمــني يف قطــاع غــزة بالنســبة نفســها خــال ذات 
الفــرتة. مــن ناحيــة أخــرى، عــى الرغــم مــن تركــز أعــى نســبة لاجئــني 
املســجلني يف األردن، إال أن النســبة األكــر مــن موازنــة الرامــج االعتياديــة 
ــم  ــا األردن )21%(، ث ــا يف قطــاع غــزة )33%(، تليه ــم انفاقه ــروا يت لألون

ــام االنفــاق الفعــيل لســنة 2014. ــة )19%( حســب أرق الضفــة الغربي

خدمات األونروا إىل الالجئني الفلسطينيني وتوزع إنفاق املوازنة

طــرأ تغــري عــى طبيعــة الخدمــات التــي تقدمهــا األونــروا لاجئــني 
الفلســطينيني منــذ نشــأتها وحتــى اآلن. ففــي بدايــة الخمســينات كانــت 
النســبة الغالبــة )حــوايل 69%( مــن موازنــة االونــروا مخصصــة لعملياتهــا 
يف مجــال اإلغاثــة، وبشــكل أســايس للمســاعدات التموينيــة لحــوايل 750 
ألــف الجــئ فلســطيني. ولكــن مــع مــرور الوقــت تــم الرتكيز عــى تقديم 
خدمــات أخــرى إىل جانــب اإلغاثــة، إذ ازداد االهتــام بالتعليــم وتوفــري 
ــات.  ــة يف املخي ــة التحتي ــني البني ــات تحس ــة وخدم ــات الصحي الخدم
وانعكــس هــذا يف بنيــة إنفــاق موازنــة الرامــج الرئيســية للوكالــة. إذ تــم 
تخصيــص حــوايل 58% مــن موازنــة الرامــج الرئيســية لألونــروا )البالغــة 
760 مليــون دوالر( إىل التعليــم يف 2017، فيــا ُخصــص حــوايل 15%منهــا 
اىل برامــج الرعايــة الصحيــة. باملقابــل، تراجعــت الحصــة املخصصــة 
ــج يف  ــة الرام ــن موازن ــط م ــة إىل 6% فق ــات االجتاعي ــة والخدم لإلغاث
ــة  ــم البني ــا لدع ــن موازنته ــزءاً م ــروا ج ــص األون ــنة. وتخص ــس الس نف
التحتيــة )شــبكات امليــاه والــرصف الصحــي( وتأهيــل املرافــق التعليميــة 

ــة والســكنية يف حــوايل 58 مخيــم يف أقاليــم عملياتهــا. والصحي

ــني  ــروا قروضــاً صغــرية لاجئ ــل الصغــري يف االون ــرة التموي  وقدمــت دائ
بلــغ عددهــا 476 ألــف قــرض بقيمــة تراكميــة 531 مليــون دوالر. يُلخص 
ــروا يف الســنوات2018-2001.  ــات األون ــؤرشات خدم ــرز م الجــدول 1 أب
وياحــظ أن هنــاك ارتفــاع ملحــوظ يف أعــداد املوظفــني بــني 2000 
و2010، إال أن وتــرية هــذا االرتفــاع قــد تراجعــت بشــكل كبــري مــا بــني 
ــروا  ــات االون ــاض نشــاط عملي ــا يعكــس انخف ــرتة 2010 و2018، م الف

ــي  ــطني ه ــت فلس ــن كان ــخاص الذي ــايل “األش ــطينيني بالت ــني الفلس ــروا الاجئ ــرف األون تع  -1
ــار1948، والذيــن  مــكان إقامتهــم الطبيعــي خــال الفــرتة الواقعــة بــني حزيــران 1946 وأي
ــر  ــام 1948”. وتعت ــيل ع ــريب اإلرسائي ــرصاع الع ــة ال ــم نتيج ــورد رزقه ــم وم ــدوا منازله فق
األونــروا أن أبنــاء الجئــي فلســطني األصليــني واملنحدريــن مــن أصابهــم مؤهلــني للتســجيل 

ــا. ــا واالســتفادة مــن خدماته لديه

صندوق 7: خدمات وكالة األونروا والتحول يف متويل عملياتها

ــف  ــات التوظي ــيع( خدم ــدم توس ــل ع ــى األق ــص )أو ع ــعيها لتقلي وس
ــني يف الســنوات األخــرية.  لاجئ

املوازنة االعتيادية واملوازنة الطارئة

تخصــص األونــروا، إىل جانــب موازنــة الرامــج االعتياديــة، موازنــات غــري 
برامجيــة لتمويــل املشــاريع والرامــج الطارئــة لاجئــني املترضريــن جــراء 
ــروف  ــة الظ ــك مواجه ــى ذل ــال ع ــا. وكمث ــم عملياته ــات يف أقالي النزاع
التــي نشــأت خــال وعقــب االنتفاضــة الثانيــة، وحــروب غــزة املتكــررة، 
ــة  ــات إضافي ــب هــذه الرامــج موازن ــة الســورية. وتتطل والحــرب األهلي
عــن موازنــة الرامــج للخدمــات االعتياديــة لاجئــني. بلغــت قيمــة 
ــا املانحــون يف 2018، حــوايل 453.5  ــي تعهــد به ــات الطــوارئ، الت موازن
مليــون دوالر. ويعــادل هــذا 35% مــن اجــايل الدعــم الــذي تــم التعهــد 
بتقدميــه لألونــروا يف ذلــك العــام. توزعــت املوازنــة الكليــة لألونــروا 
ــألرايض  ــوارئ ل ــة )43%(، والط ــاريع االعتيادي ــى املش ــام ع ــك الع يف ذل
الفلســطينية املحتلــة )25%(، والطــوارئ لســورية )30%(، وإعــادة إعــار 

ــزة )%2(. غ

شكل 1: توزع الالجئني املسجلني يف أقاليم عمليات األونروا )2018(، 
وتوزيع إنفاق موازنة الربامج )2014(

املوقــع االلكــرتوين لألونــروا، تقاريــر “األونــروا باألرقــام” للســنوات 2000، 2010،   -
https://www.unrwa.org/ar/resources و2018. 

املوقع االلكرتوين لألونروا، موازنة االونروا الرامجية لعامي -2016 2017.  -

جدول 1: أبرز مؤرشات الخدمات املقدمة من األونروا
للسنوات 2000، 2010، و2018.

ــنوات 2000،  ــام” للس ــروا باألرق ــر “األون ــروا، تقاري ــرتوين لألون ــع االلك ــدر: املوق املص
https://www.unrwa.org/ar/resources و2018.   ،2010

200020102018السنة 

3,806,0554,766,6705,442,947 الاجئون املسجلون 

639691711 عدد املدارس 

477,216482,920526,646 عدد التاميذ 

122137143 عدد مرافق الصحة األولية 

22,56130,61431,822 إجايل املوظفني 

551.8802.7-تعهدات ميزانية الرامج )مليون دوالر(

288.9453.5-تعهدات ميزانية الطوارئ )مليون دوالر(
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متويل عمليات االونروا

اســتطاعت األونــروا تقديــم خدماتهــا بشــكل متواصــل ومتزايــد لاجئــني 
الفلســطينيني منــذ تأسيســها إىل اآلن مــن خــال االعتــاد بشــكل 
كامــل عــى الترعــات الطوعيــة. وتنوعــت مصــادر هــذه الترعــات 
ــاهات  ــدة ومس ــم املتح ــن وكاالت األم ــة وم ــات املختلف ــن الحكوم م
ــن كل  ــراد م ــاص واألف ــاع الخ ــة ورشكات القط ــري الحكومي ــات غ املنظ

ــامل.  ــاء الع أنح

منــذ بدايــات عمــل األونــروا، احتلــت الواليــات املتحــدة، بالتنــاوب مــع 
االتحــاد األورويب، املركــز األول مــن حيــث قيمــة الدعــم املقــدم للوكالــة. 
ــنوات،  ــم الس ــم يف معظ ــع الدع ــن رب ــر م ــي أك ــم األمري ــكل الدع وش
وصــوال اىل أيلــول 2018، حــني أعلنــت االدارة االمريكيــة عــن وقــف 
ــون دوالر يف  ــن 359.3 ملي ــم م ــض هــذا الدع ــروا. إذ انخف ــم لألون الدع
2017، إىل 65 مليــون دوالر يف 2018، ثــم انقطــع بشــكل كامــل يف مطلــع 

2 .2019

ــه أكــر عــرشة  يبــني الشــكل 2 التوزيــع النســبي للدعــم الــذي تعهــد ب
مانحــني اىل األونــروا يف 2017 و2018. ويتضــح مــن الشــكل الرتاجــع 
ــروا مــن 41% يف  ــل األون ــات املتحــدة يف متوي ــري يف مســاهمة الوالي الكب
2017 )املرتبــة األوىل بــني املانحــني( إىل 6% مــن مســاهات أكــر عــرشة 

ــام 2018. 3 ــني يف الع مانح

2- U.S. Foreign Aid to the Palestinians. Congressional Research Service. 
December 12, 2018:  https://fas.org/sgp/crs/mideast/RS22967.pdf

3-  ادعــت نيــي هــايل، ســفرية الواليــات املتحــدة الســابقة لــدى األمــم املتحــدة، أن األونــروا 
تبالــغ يف أعــداد الاجئــني الفلســطينيني الذيــن يتلقــون خدماتهــا، وأن الواليــات املتحــدة 
مســتعدة ألن تعــرتف فقــط بحــوايل 10%مــن الاجئــني الفلســطينيني )حــوايل 500 ألــف 
الجــئ(، وأن اإلدارة االمريكيــة ســتعيد التفكــري مليــاً بإعــادة الدعــم للوكالــة يف حــال تــم 

تقليــص العــدد الرســمي لاجئــني املســجلني.

شكل 2: التعهدات النسبية ألهم 10 مانحني إىل األونروا، 2017 و2018.

ــروا والرتتيــب العــام للجهــات املانحــة للســنوات 2017 و2018.  ــة لرامــج األون ــة والنقدي ــروا، التعهــدات العيني املصــدر: املوقــع االلكــرتوين لألون
https://www.unrwa.org/how-you-can-help/government-partners/funding-trends/donor-charts

عملــت االونــروا عــى مواجهــة العجــز الناتــج عــن تقليــص الدعــم 
ــني: ــر قنات ــا ع ــي له األمري

الحصــول عــى دعــم أكــر مــن جهــات أخــرى: يتضــح مــن الشــكل   •
3 أن انخفــاض الدعــم األمريــي قــد ترافــق مــع زيــادة ملحوظــة يف 
ــا  ــا: املاني ــدول مبــا فيه ــن ال ــه مــن عــدد م ــد ب قيمــة الدعــم املتعه
)ازداد دعمهــا بنســبة 132% بــني الســنتني، وصــوال اىل 177.3 مليــون 
ــادة بنســبة 200%، وصــوال اىل 159.9 مليــون  دوالر(. الســعودية )زي
دوالر(. االتحــاد األورويب )زيــادة بنســبة 25% بــني الســنتني(. اململكــة 
ــدد  ــود ع ــة إىل صع ــذا باإلضاف ــبة 38.4%(. ه ــادة بنس ــدة )زي املتح
ــر  ــل قط ــني، مث ــرشة مانح ــر ع ــة أك ــة اىل قامئ ــدول الخليجي ــن ال م

ــارات. ــت واالم والكوي
اتبــاع سياســة تقشــف لتقليــص النفقــات يف العــام 2018 نتــج عنهــا   •
ــري  ــك إىل توف ــة كذل ــعى الوكال ــون دوالر. وتس ــوايل 92 ملي ــري ح توف
مبالــغ إضافيــة تصــل إىل حــوايل 60 مليــون دوالر خــال العــام 2019، 
وهــو مــا يعــادل مســاهمة الواليــات املتحــدة يف العــام 2018 يف 

ــروا.  ــل األون متوي

وفاء البيطاوي، ماس
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تصحيح 
جــرى يف صنــدوق “أربــاح صنــدوق رأس املــال”، يف عــدد املراقــب 54، حســاب نســب توزيــع األربــاح اعتــادا عــى التقاريــر الســنوية، ولكــن 
اقــرار توزيــع األربــاح الفعليــة يتــم يف اجتــاع الهيئــة العامــة لصنــدوق االســتثار يف الســنة التاليــة لصــدور التقاريــر. لذلــك يتوجــب التوضيــح 
أن نســب االحتفــاظ الصحيحــة ألربــاح صنــدوق االســتثار هــي 32 و0 و6 باملائــة للســنوات 2014 و2015 و2016 عــى التــوايل. أيضــا حــَول 

صنــدوق االســتثار إىل وزارة املاليــة 28 مليــون دوالر، وليــس 21 مليــون، يف العــام 2016. 



معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني (ماس)
اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني

سلطة النقد الفلسطينية
هيئة سوق رأس املال الفلسطينية

53
معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني (ماس)

اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني
سلطة النقد الفلسطينية

هيئة سوق رأس املال الفلسطينية

53

29
المراقب االقتصادي, عدد 56 / 2018

مييًــز االقتصاديــون بــني أربعــة أنــواع مــن البضائــع والخدمــات 
عــى ضــوء معياريــن، هــا معيــار “الحرصيــة”، أي القابليــة لحــرص 
ــا،  ــول عليه ــاء الحص ــع لق ــن يدف ــة مب ــة أو الخدم ــتخدام البضاع اس
أو  الســلعة  اســتخدام  حيــث  الصفــة  أي  “التزاحميــة”  ومعيــار 
الخدمــة مــن شــخص مــا يحــول دون اســتخدام اآلخريــن لهــا. مييــز 
املعيــار األول بــني البضائــع والخدمــات التــي ال يحصــل عليهــا ســوى 
مــن يدفــع تكلفتهــا )ســعرها( وتلــك التــي ال ميكــن حظرهــا وهــي 
متوفــرة للجميــع دون مقابــل. أمــا املعيــار الثــاين فيميــز بــني البضائــع 
ــود  ــا ال تع ــتهاكها فإنه ــخص باس ــام ش ــا ق ــي إذا م ــات الت والخدم
متوفــرة لآلخريــن، مقابــل تلــك التــي ميكــن لعــدد كبري من األشــخاص 
اســتهاكها يف آن معــاً دون أن تفقــد مــن قيمتهــا أو فائدتهــا، أي تلــك 
ــا مــن توفرهــا ايضــاً الســتهاك  ــي ال يحــول اســتهاك شــخص له الت
اآلخريــن. يعــرض الشــكل 1أنــواع البضائــع والخدمــات األربعــة التــي 

ميكــن متييزهــا عــى ضــوء املعياريــن املذكوريــن.

شكل 1: تصنيف البضائع والخدمات
عىل ضوء معيار “الحرصية” ومعيار “التزاحمية”

غري حرصية

Non-Excludable 

حرصية

Excludable 

تزاحمية

 Rivalrous 

 2

 بضائع "مأساة املشاع"

 1

بضائع وخدمات خاصة عادية

غري تزاحمية

Non Rivarous 

 4

البضائع العامة

 3

بضائع النوادي

أربعة أنواع من البضائع والخدمات 

املربــع 1 يضــم مختلــف أنــواع البضائــع والخدمــات التــي تتصــف 
ــا،  ــع مقابله ــن يدف ــوى م ــا س ــل عليه ــة، أي ال يحص ــا حرصي بأنه
ــتهاك  ــول واس ــال حص ــي ح ــك الت ــا، أي تل ــة أيض ــا تزاحمي وبأنه
فــرد لهــا تصبــح غــري متوفــرة لآلخريــن. وهــذا النــوع مــن البضائــع 
ــا  ــو م ــلع، وه ــن الس ــادي م ــب والع ــوع الغال ــو الن ــات ه والخدم
تقــوم املؤسســات االقتصاديــة الخاصــة بإنتاجــه وتســويقه، بدرجــة 

ــة.  أو أخــرى مــن الفعالي

ــن  ــي ال ميك ــات الت ــع والخدم ــى البضائ ــم 2 ع ــع رق ــتمل املرب يش
ــا  ــي تتصــف بأنه ــا، والت ــا مبــن يدفــع مقابله حــرص الحصــول عليه
ــا يحــول دون توفرهــا  ــة أيضــاً، أي ان اســتهاك شــخص له تزاحمي
لآلخريــن. مثــال عــى هــذا النــوع مــن البضائــع هــو املراعــي 
والغابــات املفتوحــة والســمك يف البحــار. ويطلــق عــى هــذا النــوع 
Tragedy of the com- )مــن البضائــع اســم “مأســاة املشــاع” 

ــؤدي إىل  ــا ي ــد له ــري املقي mons( نظــرا ألن االســتهاك املجــاين وغ
اســتنزافها ويحــول دون اســتفادة اآلخريــن منهــا. واملثــال املعــارص 
لهــذا النــوع مــن “البضائــع” الهــواء النقــي حيــث يســتهلكه البعــض 
دون حســاب )عــر تلويثــه( وهــو مــا يحــول دون اســتمتاع اآلخريــن 
بالهــواء والجــو غــري امللــوث. ومــن الواضــح هنــا أن الســوق الحــر 
ــن  ــوع م ــاج هــذا الن ــوم باالســتثار يف انت )القطــاع الخــاص( ال يق

ــات.  الســلع والخدم

مفاهيم وتعاريف اقتصادية
Public Goods البضائع العامة

املربــع 3 يضــم البضائــع التــي يطلــق عليها اســم “ بضائــع النوادي”: 
ــينا  ــة الس ــام يف قاع ــاهدة األف ــًفر، أو مش ــوين املش ــث التلفزي الب
ــع  ــن يدف ــا مب ــول عليه ــرص الحص ــن ح ــات ميك ــذه خدم ــاً. ه مث
ــل  ــا ال يقل ــراد له ــد األف ــاهدة( أح ــتهاك )مش ــن اس ــا، ولك مقابله
مــن قيمتهــا وال يحــول دون اســتهاك اآلخريــن لهــا. اخــرياً، املربــع 
ــري  ــة وغ ــري الحرصي ــات غ ــع والخدم ــى البضائ ــتمل ع ــم 4 يش رق
ــه  ــق علي ــات يطل ــع والخدم ــن البضائ ــوع م ــذا الن ــة. وه التزاحمي
اســم “البضائــع العامــة”. البــث التلفزيــوين غــري املشــفر وخدمــات 
الدفــاع الوطنــي واجــراءات الحايــة مــن الــزالزل والفيضانــات هــي 
ــن  ــات ال ميك ــع وخدم ــذه بضائ ــة. ه ــع العام ــى البضائ ــة ع أمثل
حــرص االســتفادة منهــا مبــن يدفــع مقابلهــا، كــا أنهــا غــري تزاحميــة 
مبعنــى أن اســتهاك فــرد مــا لهــا ال يحــول دون توفرهــا لآلخريــن.

البضائع العامة تعكس “فشل السوق”

ــة  ــع الخاص ــض البضائ ــف، نقي ــي إذن بالتعري ــة، ه ــع العام البضائ
العاديــة، فهــي غــري حرصيــة وغــري تزاحميــة يف آن معــا. وهــو 
ــاج  ــوم بإنت ــن يق ــاص ل ــاع الخ ــر والقط ــوق الح ــي أن الس ــا يعن م
ــح واملصلحــة  ــع نظــرا النعــدام حافــز الرب ــوع مــن البضائ هــذا الن
ــع ال ميكــن الســيطرة  ــاج لســلع وبضائ الخاصــة يف االســتثار واإلنت
عــى مــن يحصــل عليهــا وال تقــل قيمتهــا عنــد اســتخدام فــرد لهــا. 
ــاج هــذه  ويطلــق االقتصاديــون عــى عجــز الســوق الحــر عــن انت
البضائــع اســم “فشــل الســوق” )Market Failure(: قــوى الســوق 
الحــرة لــن تســد الحاجــة اىل هــذه الســلع عــى الرغــم مــن توفــر 
طلــب عليهــا. ولهــذا الســبب فــإن توفــري هــذه البضائــع يقــع عــى 
عاتــق الحكومــة، التــي يتوجــب عليهــا متويــل إنتــاج هــذه الســلع 

ــع. ــاول الجمي ــا يف متن ــات وجعله والخدم

إنتاج األفكار واالبتكارات

ــام اىل ظاهــرة الســلع غــري  ــة االهت ــة النمــو الحديث أعــادت نظري
 Endogenous( الجــواين”  “النمــو  نظريــة  وركــزت  التزاحميــة. 
Growth( بشــكل خــاص عــى موضــوع “إنتــاج” و”صناعــة” األفكار 
واالبتــكارات الجديــدة. األفــكار الجديــدة يتــم انتاجهــا بشــكل واٍع 
يف مراكــز البحــث والتطويــر. وهــي، كــا الحــال مــع إنتــاج البضائــع 
ــاج اىل اســتثارات واىل “عــال” واىل أســواق. ولكــن  ــة، تحت العادي
األفــكار هــي بضائــع غــري تزاحميــة، اذ حاملــا يتــم اكتشــافها ميكــن 
ــا. ونظــراً ألن  ــا أو فائدته ــع اســتخدامها دون أن تقــل قيمته للجمي
قيــود بــراءات االخــرتاع محــدودة الفعاليــة فــإن األفــكار الجديــدة 
هــي أيضــا غــري حرصيــة. وبالتــايل فــإن قــوى الســوق الحــرة ســوف 
تفشــل يف انتــاج الكميــة الكافيــة واملثــى مــن األفــكار واالبتــكارات 
الجديــدة، وهــو مــا يتطلــب تدخــا يف آليــة الســوق لضــان 

ــاج” األفــكار والنمــو االقتصــادي. اســتمرار “إنت

البضائع العامة والتكنولوجيا 

ســاهمت التطــورات التكنولوجيــة يف الســنوات األخــرية بالحــد مــن 
ــا. إذ  ــاع” أيض ــاة املش ــع “مأس ــن بضائ ــة وم ــع العام ــدد البضائ ع
ــن الســلع  ــدد م ــت اســتخدام ع ــة نقل ــة الحديث ــدات الرقاب أّن مع
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والخدمــات مــن عــدم الحرصيــة اىل الحرصيــة. عــى ســبيل املثــال، 
بــات باإلمــكان اآلن حــرص ومراقبــة الســيارات التــي تدخــل حــدود 
املــدن وأصبــح مــن املمكــن تحميــل املســؤولني عــن االزدحــام 
وزيــادة التلــوث يف املــدن تكاليــف أفعالهــم. أي أن رشط عــدم 
ــد  ــات ومل تع ــن الخدم ــري م ــدد كب ــن ع ــى اآلن ع ــة انتف الحرصي
ــة بالــرضورة. ايضــاً  ــا شــابهها بضاعــة عام الشــوارع الرسيعــة أو م
ميكــن اإلدعــاء اآلن بــأن الهــواء النقــي مل يعــد بضاعــة عامــة متامــا 
ــوث  ــن التل ــؤولني ع ــة املس ــد ومعرف ــكان تحدي ــات باإلم ــا ب طامل
ــؤولني  ــوث املس ــدار التل ــع مق ــب م ــم تتناس ــة عليه ــرض رضيب وف
ــذي  ــار امللوثــني عــى دفــع “ســعر” للهــواء النقــي ال ــه، أي اجب عن
ــة  ــادة تنقي ــف اع ــع تكالي ــه، أو دف ــون بتلويث ــم يقوم ــرتونه ث يش

ــوث. ــواء املل اله

فشل السوق: املنفعة االجتامعية مقابل املنفعة الخاصة 
)Private vs. Social Benefits(

ــط  ــرص فق ــات ال تقت ــام الحكوم ــى أن مه ــد ع ــم التأكي ــن امله م
عــى توفــري البضائــع العامــة املتولــدة عــن “فشــل األســواق” بتأثــري 
عــدم الحرصيــة وعــدم التزاحميــة. ذلــك ألن هنــاك أشــكاال أخــرى 
متعــددة لفشــل األســواق وكلهــا تتطلــب تدخــا خارجيــا وتعديــا 
عــى آليــة الســوق الحــر. عــى ســبيل املثــال، تفشــل قــوى الســوق 
ــدد  ــن ع ــا م ــة اجتاعي ــى املطلوب ــات املث ــري الكمي ــرة يف توف الح
ــن  ــا م ــا تدخ ــي أيض ــا يقت ــو م ــات، وه ــع والخدم ــن البضائ م
الحكومــة للتعويــض عــن هــذا الفشــل. ويحصــل هــذا عندمــا 
تكــون املنافــع الخاصــة مــن إنتــاج بضائــع أو خدمــات معينــة اقــل 
مــن املنافــع التــي يحققهــا املجتمــع ككل مــن هــذه الخدمــات. يف 
هــذه الحــاالت، ونظــرا ألن الســوق ينتــج فقــط عــى ضــوء املنافــع 
الخاصــة، فــإن كميــة اإلنتــاج تكــون أقــل مــن األمثــل االجتاعــي. 

ــا يف  ــخص م ــتثمر ش ــا يس ــال. عندم ــبيل املث ــى س ــم ع ــذ التعلي خ
ــن  ــه الخاصــة. ولك ــق منفعت ــدف اىل تحقي ــه يه ــم نفســه فان تعلي
ــا عــى املجتمــع ككل. هــذا  ــرا ايجابي الفــرد املتعلــم يــرتك أيضــا أث
ــراد.  ــم األف ــادة تعلي ــة يف زي ــا مصلح ــه أيض ــع ل ــي أن املجتم يعن
الســوق الحــر ال يقــوم “بإنتــاج” التعليــم ســوى عــى ضــوء املصالــح 
الخاصــة الضيقــة، أي ال ينتــج الكميــة الكافيــة مــن املتعلمــني. 
ــع  ــه يصــدق عــى تدريــب العــال، اذ نظــراً الن املصان واألمــر ذات
ــا  ــب عاله ــم وتدري ــى تعلي ــه ع ــا تنفق ــل م ــن كام ــتفيد م ال تس
)الذيــن ميكــن أن يغــادروا للعمــل يف أماكــن أخــرى(، فإنهــا ال 
تســتثمر مبــا فيــه الكفايــة يف التعليــم والتدريــب: املنفقــة الخاصــة 
للرشكــة مــن تدريــب العــال هــي أقــل مــن املكاســب االجتاعيــة. 
ــوق  ــل الس ــا فش ــة. وكل ــة الصحي ــبة للرعاي ــال بالنس ــك الح وكذل

ــا،  ــة م ــلعة أو خدم ــن س ــى م ــة املث ــات االجتاعي ــاج الكمي يف إنت
كلــا اســتدعى األمــر التدخــل مــن الحكومــة لضــان اإلنتــاج عــى 

ــي.  ــل االجتاع ــتوى األمث املس

)Natural Monopoly( فشل السوق: االحتكار الطبيعي

تتميــز بعــض النشــاطات االقتصاديــة بــأن تكاليــف تأسيســها عاليــة 
للغايــة وأن وفــورات الحجــم )Economies of scale( فيهــا مرتفعة 
ــت  ــا انخفض ــاج كل ــع اإلنت ــا توس ــه كل ــي أن ــذا يعن ــا، وه أيض
ــات  ــذه املواصف ــر ه ــة. وتوف ــن الخدم ــدة م ــاج الوح ــف انت تكالي
الفرصــة أمــام رشكــة واحــدة )أو بضــع رشكات( الحتــكار كامــل 
ــذا  ــتها. وه ــرى ملنافس ــول رشكات أخ ــة دون دخ ــوق والحيلول الس
شــكل آخــر مــن أشــكال “فشــل الســوق”، وهــو مــا يتطلــب تدخــل 
ــر  ــن املحتك ــا ع ــة عوض ــري الخدم ــاء توف ــل أعب ــا لتحم ــة، ام الدول
ــة  ــوق والحيلول ــل الس ــط عم ــات لضب ــع الترشيع ــاص، أو لوض الخ
ــاء  ــع امل ــكاري. شــبكات توزي ــا االحت دون اســتغال الرشكــة ملوقعه
والكهربــاء وشــبكات املجــاري، وخطــوط املــرتو والســكك الحديديــة، 
ــي  ــة عــى النشــاطات الت ــط هــي أمثل ــاز والنف ــل الغ ــب نق وأنابي

ــي. ــكار الطبيع ــات االحت ــل مواصف تحم
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المراقب االقتصادي, عدد 56 / 2018

20142015201620172018املؤرش
2017* 2018

الربع الرابعالربع الثالثالربع الثاينالربع األولالربع الرابع

السكان )ألف نسمة(
4,429.14,530.44,632.04,733.44,915.34,778.64,808.84,838.94,869.34,900.0فلسطني

2,696.72,750.02,803.42,856.72,953.92,880.92,897.02,913.12,929.32,945.7الضفة الغربية
1,732.41,780.41,828.61,876.71,961.41,897.71,911.81,925.81,940.01,954.3قطاع غزة

سوق العمل
917.0963.0980.5948.7955,8966.4935.4921.7960.71,005.3عدد العاملني )ألف شخص(

45.845.845.845.346.343.945.445.946.947.1نسبة املشاركة )%(
26.925.926.928.430.827.730.232.431.729.1معّدل البطالة )%(
17.717.318.218.717.616.918.319.117.316.1-   الضفة الغربية

43.941.041.744.452.045.049.153.754.950.5-   قطاع غزة

الحسابات القومية )مليون دوالر(
12,715.612,673.013,425.714,498.114,615.93,728.83,689.93,559.53,659.83,706.7الناتج املحيل اإلجايل

11,840.411,805.112,337.712,844.713,110.33,173.83,182.93,258.53,316.93,352.0-    اإلنفاق االستهايك الخاص
3,478.23,429.53,530.33,809.83,828.11,068.6977.5904.3957.7988.6-    اإلنفاق االستهايك الحكومي
2,415.02,677.42,827.03,305.63,536.0894.9876.7837.3916.1905.9-    التكوين الرأسايل اإلجايل

2,172.32,338.12,381.02,692.72,903.5717.9713.0714.3707.0769.2-    الصادرات
7,208.97,537.67,626.78,066.78,730.92,104.52,072.32,141.52,227.72,289.4-    الواردات )-(

الناتج املحيل للفرد )دوالر(
3,051.72,973.13,080.13,254.63,198.4828.6815.4781.5798.3803.2باألسعار الجارية

2,940.72,973.13,044.43,072.43,021.4772.4746.2735.8760.5778.9باألسعار الثابتة )أسعار 2015(
ميزان املدفوعات )مليون دوالر(

)1,520.3()1,520.6()1427.2()1,359.3()1,386.6()5,827.5()5,374.2()5,246.2()5,199.6()5,036.7(امليزان التجاري
1,482.41,712.21,896.01,992.02,393.9544.3568.9603.7608.8612.4ميزان الدخل

1,405.31,421.41,408.61,818.61,774.4538.7348.3450.2467.1508.8ميزان التحويات الجارية
).1399()444.7()373.3()442.1()303.6()1,659.2()1,563.6()1,941.6()2,066.0()2,149.0(ميزان الحساب الجاري

أسعار الرصف والتضخم
3.5773.8843.8403.6033.5933.5123.4613.5733.6353.704سعر رصف الدوالر مقابل الشيكل
5.0465.4835.4185.0835.0674.9534.8815.0375.1275.224سعر رصف الدينار مقابل الشيكل

0.260.490.01)0.60(0.43)0.19(0.21)0.22(1.731.43معّدل التضخم )%(1

املالية العامة )عىل األساس النقدي، مليون دوالر(
2,784.82,890.23,551.03,656.53,460.2976.9991.0862.3938.6677.7صايف اإليرادات املحلية )مبا فيها املقاصة(

3,435.03,424.33,659.33,791.43,662.71,059.7930.8879.3910.5941.8النفقات الجارية
164.1176.7216.5255.3279.7113.445.659.063.8109.3النفقات التطويرية

)373.4()35.7()76.0(14.6)196.2()482.3()390.2()324.7()710.9()814.3(فائض/عجز املوازنة الكيل )قبل املنح(
1232.0799.0766.9719.8672.5254.287.2159.8194.2226.2إجايل املنح واملساعدات

)147.2(417.688.1442.3329.5190.258.0101.783.8158.4فائض/ عجز املوازنة الكيل )بعد املنح(
2,216.82,537.22,483.82,543.22,369.62,543.22,448.82,367.62,352.32,369.6الدين العام الحكومي

القطاع املرصيف )مليون دوالر(
11,815.412,602.314,196.415,850.216,128.915,850.215,916.715,763.016,179.416,128.9موجودات/ مطلوبات املصارف

1,464.01,461.71,682.41,892.71,911.51,892.71,926.81,819.71,863.91,911.5حقوق امللكية
8,934.59,654.610,604.611,982.512,227.311,982.512,002.311,992.612,194.212,227.3ودائع الجمهور

4,895.15,824.76,871.98,026.08,437.98,026.08,175.48,260.08,293.68,437.9التسهيات االئتانية

املؤرشات االقتصادية الرئيسية يف فلسطني 2014 - 2018

تغطي البيانات األرايض الفلسطينية باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إرسائيل عام 1967 )باستثناء بيانات البطالة والسكان(.
1.معّدل التضخم محسوب عى أساس مقارنة متوسط األرقام القياسية ألسعار املستهلك يف كل سنة )كل ربع( مع متوسطها يف السنة )الربع( السابقة.

2.أرقام 2018 هي بيانات أولية عرضة للتنقيح والتعديل.
األرقام بني األقواس هي أرقام سالبة

البيانات املوجودة يف الجدول حسب آخر تحديث متوافر للبيانات من مركز اإلحصاء وسلطة النقد وهيئة سوق رأس املال.
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The Year 2018 in Brief:

• GDP: GDP declined during 2018 by 2 percentage points compared 
with 2017 (from 3.1% to 0.9%) which is attributed to growth in the 
West Bank by 3.1% ( compared to 4.3% in 2017), against stagnati-
on in Gaza Strip by 7%. Taking into consideration the increase in 
population, per capita GDP remained static over the two years 
(USD 3,021): around a mere USD 4,188 in the West Bank (a rise of 
0.8% compared with the previous year) and USD 1,431 in Gaza 
Strip (a decline of 9.5% compared with the previous year). 

• Unemployment: The unemployment rate in Palestine is conside-
rably high, reaching around 30.8% in 2018, a rise of 2.4 percentage 
points compared with the previous year 2017. This rise is attribut-
ed to a marked increase in Gaza Strip (from 44.4% to 52.0%) 
against its decline by one percentage point in the West Bank (to 
17.6%). The percentage of private sector waged workers who earn 
around NIS 748 on average (half of the sub-minimum wage limit 
put into force starting 2013), is still around one third of the total 
number of workers.

• Public Finance: In 2018, public revenues (including clearance) rose 
slightly (1.1%) compared with the previous year. This is due to the 
increase in domestic revenues of 10% against the decline in clea-
rance revenues of 7%. Current expenditures dropped by 6.6% to 
USD 4 billion. This decreased the budget deficit (current/develop-
mental) to around USD 1,080 million, or 7.5% of the GDP, which 
is one percentage point less compared with 2017. Foreign aid fun-
ding (budget support) declined by 7% compared with the last year 
reaching USD 672.5 million, whereas the financing gap amounted 
to USD 400 million. The government covered this gap by accumu-
lating additional arrears and increased lending from local banks 
(USD 159 million).

• Inflation and Prices: During 2018, the inflation rate in Palestine 
was negative (0.19%) compared with 2017. This implies an increa-
se in the purchasing power of those who receive and spend their 
income in shekels of 0.19% during 2018 compared with 2017. This 
resulted from the rise in the exchange rate of the shekel against the 
dollar which reflected on the static (declining) prices of imports.

• Balance of Payments: During 2018, the deficit in the Palestinian 
balance of payments increased by USD 96 million up to USD 
1,659 million compared with the previous year (around 12.2% of 
GDP). This is attributed to an increase in imports (3 percentage 
points of GDP to 58%) and decline in foreign transfers by 2% 
compared with the previous year.

Note: The fractional components of ratios in the Monitor’s 
sections, except for GDP and Prices and Inflation and Interest 

Rates, are presented as integer figures.
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1. GDP1

Quarter 4: Gross Domestic Product (GDP) is a monetary mea-
sure of the market value of all types of goods and services pro-
duced in an economy during a specific period of time. Palestin-
ian GDP rose by 3.1% over Q4 2018 compared with the previous 
quarter reaching USD 3,594.9 million (at 2015 constant prices): 
3.4% in the West Bank and 2.1% in Gaza Strip. Compared with 
the corresponding quarter, GDP grew by 3.4% (Figure 1-1).

This rise during Q4, accompanied by an increase in the pop-
ulation, resulted in an increase in the per capita GDP by 2.4% 
compared with the previous quarter, and by 0.8% compared 
with the corresponding quarter 2017 (Table 1-1).

Year-on-Year Comparison

GDP grew in 2018 to USD 13.8 billion (at 2015 constant prices), 
a growth of 0.9% compared with 2017. The overall growth re-
sulted from a growth of 3.1% in the West Bank against 7% con-
traction in Gaza Strip. On the other hand, per capita GDP in 
Palestine declined by 1.7% to USD 3,021.4 in 2018 (Table 1-2).

Table 1-1: Per capita GDP* by Region 
(constant prices, base year 2015)  (USD)

Q4 2017 Q3 2018 Q4 2018

Palestine 772.4 760.5 778.9
-West Bank 1,055.2 1,056.5 1,085.2
-Gaza Strip 386.4 357.1 362.0

(*) Data do not include that part of Jerusalem which was annexed by 
Israel following the West Bank occupation in 1967.

Table 1-2: Palestine’s GDP * (constant prices, 
base year 2015)

2017 2018
Year-on-Year 

Growth %
GDP* (million USD) 13,686.4 13,810.3 0.9
-  West Bank * 10,302.2 11,034.4 3.1
-  Gaza Strip 3,384.2 2,766.9 -7.0
per capita GDP *(USD) 2,923.4 3,021.4 1.7-
-  West Bank * 3,762.4 4,188.3 0.8
-  Gaza Strip 1,741.6 1,431.4 9.5-

(*) Data do not include that part of Jerusalem which was annexed by 
Israel following its occupation of the West Bank in 1967.

The GDP Gap between the West Bank and Gaza Strip

Figure 1-1 depicts the expansion in the GDP gap between the 
West Bank and the Gaza Strip over the last decade. Gaza 
Strip’s contribution to GDP is still less than one-fifth of Pal-
estine’s GDP. Meanwhile, the gap in per capita GDP between 
the West Bank and Gaza Strip reached USD 2,757 in 2018, 
higher by USD 455 compared with the previous year 2017 
(Table 1-2). Currently, the per capita GDP in Gaza Strip is 
only one third (34%) of per capita GDP in the West Bank. 
1 Source: PCBS, 2019, Periodic Statistics on National Accounts, 2007-

2018. Ramallah- Palestine.

Figure 1-1:  Palestinian GDP* by Corresponding Quarters 
(at 2015 constant prices) (USD million)

(*) Data do not include that part of Jerusalem which was annexed by Israel following the 
West Bank occupation in 1967.

Composition of GDP

Quarter 4: The contribution of the productive sectors to Palestinian 
GDP decreased by 0.6 percentage point between Q3 and Q4 2018, 
as a result of a decline in the share of the manufacturing and con-
struction sectors. Meanwhile, the share of the public administra-
tion and security sector increased by about 0.7 percentage point.

Year-on-Year Comparison

The share of the trade, transportation, information, and finance 
sectors rose by about 1.3 percentage points year-on-year basis, 
while the share of public administration decreased by about 2.2 
percentage points respectively (Figure 1-4). The sectoral compo-
sition of GDP during the last decade (Figure 1-3), shows a 
downward trend among the share of the economy’s productive 
sectors (agriculture, industry, and construction) from 26.3% to 
22.8%. In addition, administration’s share declined against a sig-
nificant rise in the share of trade, transportation, and finance.   

Figure 1-2: % Contribution of Economic Sectors to 
Palestinian GDP* (constant prices, base year 2015)

26.3 27.6 27.6 28.1 27.0 27.3 24.1 22.4 22.5 22.3 22.8
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22.3 20.4 17.8 18.0 19.6 20.0 21.0 20.5 20.3 20.3 20.6
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Expenditure on GDP

Quarter 4: The increase in GDP between Q4 2017 and Q4 
2018 amounted to about USD 118.4 million (a growth of 
3.4%). This is the result of the rise in final public consump-
tion expenditure (net private and public expenditures) of 
USD 409.6 million, around 70% of which were covered from 
imports, which rose by USD 292.3 million (Table 1-3).

Table 1-3: Distribution of Expenditure on GDP in 
Palestine* between Q4 2017 and Q4 2018 

(Million USD, 2015 constant prices)

Increase in Private consumption 310.7

Increase in Investment 42.8
Decline in Public Consumption 28.6-
Increase in Net Exports 84.7
Increase in Net Imports (-) 292.3-
Total GDP Increase *118.4

* The total does not equal 100%, due to ‘net errors and omissions’ item

Year-on-Year Comparison: The increase in GDP between 2017 
and 2018, amounting to USD 124 million, was constituted by 
an increase in public consumption expenditure and investment 
by USD 357.6 million. Most of this increase was covered by the 
surplus of imports of 311.4. This reflects the wide gap between 
the use and production of resources which manifests the Pales-
tinian economy’s permanent deficit: the increase in consump-
tion is financed through increased resort to external resources. 
As shown in Table 1-5, the share of public and private con-
sumption expenditure of GDP rose by 32% from 2010 to 2018. 
On the other hand, the surplus of imports increased by 21% 
compared with exports during the same period. The total use 
of resources for consumption, investment and exportation is 
equivalent to 158% of the Palestinian economy’s total domestic 
product.

Figure 1-3: % Expenditure on GDP in Palestine*
(constant prices, base year 2015) 

 

 (*) Data do not include that part of Jerusalem which was annexed by 
Israel following its occupation of the West Bank in 1967.

2- Labour Market  
Manpower in Palestine, which comprises all persons aged 15 
years and above, amounted to 3,020 thousand persons by the 
end of Q4 2018.1  The labor force (which includes all persons 
qualified to work and actively seeking employment) amount-
ed to 1,417 thousand. The difference between the labor force 
and the actual number of employed, i.e. workforce, provides 
a measure of the rate of unemployment. Figure (2-1) shows 
the relation between these three variables and the size of pop-
ulation in Q4 2018.

Figure 2-1: The Total Population, Manpower and Work-
force in Palestine (Q4 2018) (Thousands)

 

Q4 2018

As may be deduced from Figure (2-1), the participation rate 
(ratio of labor force to manpower) reached 47% in Palestine. 
This ratio marks the participation rate of population aged 15 
and above in the labor market. This rate is close to the gener-
al average in the Middle East, reaching 48% in Turkey for 
example. However, compared with many developing coun-
tries, the Palestinian rate is considered low (63% in Latin 
America, 61% in South Korea).2  This is mainly attributed to 
the low female participation rate in Palestine. 

Number and Distribution of Employed3

Quarter 4: The number of those employed in Palestine increased 
by 4.6% between Q3 and Q4 2018 reaching 1,005.3 thousand. By 
regional distribution, 61% of those employed worked in the 
West Bank, around 26% in Gaza Strip and 13% (about 132 thou-
sand) in Israel and the colonies. By sector, around one fifth of 
those employed in Palestine were in the public sector, while this 
ratio rises to 37% in Gaza Strip (Figure 2-2).
 
Figure (2-3) presents the sectoral distribution of Palestinians 
employed (including those working in Israel and the colo-

1 Source of data for this section draws on PCBS, 2019, Labor Forces 
Survey, Ramallah, Palestine.

2 World Bank database.
3  Note: the number of workers includes Palestinian workers in Israel 

and abroad. The unemployment and wages data include Palestinian 
workers in Israel only, excluding those working abroad. The data on 
the distribution of workers by occupation and place of work includes 
those working in Palestine only.
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Table 2-2: % Distribution of Palestinian Workers by 
Region and Sector, Q4 2018 (%)

nies) during Q4 2018. The number of workers in the services 
sector in Palestine was 36% of total employed (29% in the 
West Bank against 56% in Gaza Strip). The number of work-
ers in the construction and building sector was 21% in Pales-
tine (24% in the West Bank compared with a mere 3% in 
Gaza Strip). The ratio of workers employed in the trade, 
restaurants & hotels sectors in the West Bank is close to that 
in Gaza Strip, around 22%, as well in the agriculture sector 
reaching 6%. Contrarily, the ratio in mining and manufactur-
ing industries was more than 16% in the West Bank against 
less than 6% in the Strip.    
  
Year-on-Year Comparison: Between 2017 and 2018, the work-
force in Palestine increased by 0.7% reaching 956 thousand.  
Year-on-year basis, there was no significant change of distri-
bution of employment by sector or region, compared with Q4 
rates presented above. Remarkably, the increase in the Pales-
tinian labor force over the two years reached around 5% com-
pared with a growth rate in employment of only 0.7%, which 
is reflected in an increase in the annual unemployment rate.

Figure 2-3: % Distribution of Palestinian Employed in the West and 
Gaza Strip by Economic Activity, Q4 2018 (percentage %)

Unemployment

Quarter 4: The number of unemployed in Palestine stood at 
412 thousand by the end of Q4 2018. The unemployment rate 
(the number of unemployed workers divided by the labor 
force) was 29.1% in Q4 2018, 2.6 percentage points less than 
the previous quarter. This quarterly decline of the unemploy-
ment rate in Palestine was driven by a fall in Gaza Strip from 
54.9% to 50.5% (Table 2-1). 

Table 2-1: Unemployment Rate among Labor Force 
Participants in Palestine by Region and Gender (%)

Q4 

2017

Q3 

2018

Q4 

2018
2017 2018

West Bank
Males 14.5 14.0 13.2 15.6 14.7

Females 27.6 32.1 28.2 32.1 30.2
Total 16.9 17.3 16.1 18.7 17.6

Gaza Strip
Males 37.7 46.3 42.5 36.6 43.5

Females 66.7 78.0 70.6 69.1 74.5
Total 45.0 54.9 50.5 44.4 52.0

Palestine
Males 22.9 25.5 23.5 23.2 25.0

Females 45.3 54.0 48.3 48.2 51.2
Total 27.7 31.7 29.1 28.4 30.8

Year-on-Year Comparison: In 2018, the unemployment rate 
rose by 2.4 percentage points over the previous year reaching 
30.8%; Gaza Strip unemployment rate of 52.0%, up 7.6 per-
centage points from 2017, far exceeded the West Bank rate of 
17.6%. Gaza Strip’s unemployment rate is one of the highest in 
the world, especially among females where it reached 69.1%. 
This means that only three of every ten females participating 
in the labor market in Gaza Strip have a job (Table 2-1).

Unemployment in Palestine is high among youth, reaching 
43% among the age group 15-24 years, compared with 19% 
among the age group (33-44 years), and 15% for the age 
group (45-55 years), as shown in Figure (2-4).4

4 See Box 1- Issue 47 of the Economic Monitor: Results of the Survey 
of the Youth Transition from Education to the Labor Market.
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Figure 2-4: Employed and Unemployed in Palestine by 
Age Group (Thousands) (Q4 2018) (Thousands)

On the other hand, the unemployment rate decreases with 
the attainment of higher educational levels for males, con-
trary to females (Figure 2-5). This is attributed to the signifi-
cant increase in educated females’ participation rate in the 
labor market compared with males.5

Wages

Quarter 4: The average daily wage for workers in Palestine 
amounted to NIS 122.7 in Q4 2018. Yet this figure masks the 
wide divergence between the average wage for workers in the 
West Bank and Gaza Strip compared to that for workers in 
Israel and the colonies, and between the average wage in the 
West Bank compared to that in Gaza Strip (Table 2-2). As 
figures indicate, the average wage of workers in Israel and the 
colonies is more than double the wage of workers in the West 
Bank and triple the wage of workers in Gaza Strip. Moreover, 
the average wage of workers in the West Bank is one and half 
the wage of workers in Gaza Strip. The gap is even wider 
when considering the median wage, which is a stronger indi-
cator than the average wage, because it marks the topmost 
wage level for half of all workers (the other half receiving wag-
es above that level) (Figure 2-6). Notably, the median wage in 
the West Bank is twofold the median wage in Gaza Strip. 

Table 2-2: Average and Median Daily Wages of Waged 
Workers, Palestine, (Q4 2018) (NIS)

Place of Work
Average Daily 

Wage

Median Daily 

Wages
West Bank 112.2 100.0
Gaza Strip 67.0 50.0
Israel & the colonies 237.5 230.8
Palestine 122.7 100.0

Year-on-Year Comparison: In 2018, the average daily wage of 
workers rose by NIS 9.2 over the previous year; NIS 7.6 in the 
West Bank, NIS 3.7 in Gaza Strip, and NIS 16.2 in Israel & the 
colonies. The daily median wage for Palestinian workers in-
creased from NIS 96.2 to NIS 100 on annual basis (Table 2-3).  

Table 2-3: Average and Median Daily Wages of 
Waged Workers, Palestine, (2017-2018) (NIS)

Place of Work
2017 2018

Average 
Daily Wage

Median
Daily Wages

Average 
Daily Wage

Median 
Daily Wages

West Bank 101.8 96.2 109.4 100.0
Gaza Strip 59.4 40.0 63.1 46.2
Israel & the 
colonies 226.9 200.0 243.1 250.0

Palestine 113.8 96.2 123.0 100.0

Minimum Wage

Quarter 4: During Q4 2018, the portion of waged workers 
employed by the private sector who earned sub-minimum 
5 Refer to Box 1 in the Economic Monitor, issue 53: a discussion of 

how high unemployment rate among educated females is driven by 
those females’ willingness to participate in the labor market (not be-
cause of their higher levels of education).

Figure 2-5: Number of Employed and Unemployed in 
Palestine by Educational Level and Gender (Q4 2018) %

wages (less than NIS 1,450) was 31%: 41% females and 28% 
males. The average monthly wage of those workers was NIS 
748. By region, 12% of the private sector waged workers in 
the West Bank were sub-minimum wage earners, compared 
with 76% in Gaza Strip. 

Figure: 2-6: Average and Median Wages of Waged 
Workers in Palestine
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Year-on-Year Comparison: By the end of 2017, the portion of 
waged workers employed by the private sector who earned 
sub-minimum wages (less than NIS 1,450) decreased from 
126 thousand to 105 thousand by the end of 2018 by 17%: 
22% in the West Bank and 14% in Gaza Strip. This decline 
concentrated mostly among males, while females’ number 
did not decline by more than a thousand. 

Number of waged workers in 
the private sector (Thousand)

Average monthly wage for sub-min-
imum wage earners (NIS)

Number of waged workers who earn  
sub-minimum wages (Thousand)

males females Both males females both males females Both
West Bank 203 48 251 1,145 952 1,033 13 18 31
Gaza Strip 85 18 103 656 468 634 69 9 78
Palestine 288 66 354 734 790 748 82 27 109

Table 2-4: The Number and Average Wage of Waged Workers Employed by the Private Sector 
and the Number and Average Wage of those who Earned Sub-minimum Wages (does not 

include workers in Israel and the Colonies), Q4 2018

Child Labor 

Quarter 4: Child labor (aged 10-17 years) decreased slightly 
during Q4 2018 compared with the previous quarter, (from 
3.3% to 3.1%). By region, child labor constituted 4.5% of the 
employed labor force in the West Bank and 1.6% in Gaza 
Strip.

Year-on-Year Comparison: Child labor (aged 10-17 years) re-
mained constant in both regions, the West Bank and Gaza 
Strip, between 2017 and 2018.

This box investigates the relation between labor productivity and the 
increase in real wages in the Palestinian economy during the period 
2004-2016. Since it is concerned with monitoring changes in productiv-
ity and wages in the Palestinian economy, data on workers in the Israe-
li economy and its colonies, and Jerusalem which was annexed by Isra-
el in 1967, were not considered.

Productivity is a measure of the efficiency with which production 
factors (labor, human capital, and physical capital) are used in an 
economy to produce products and services. It is a measure of effec-
tiveness of the use of human and physical capital worldwide. Produc-
tivity is essential for economic growth and development on the long 
run.  According to a recent World Bank report, differential produc-
tivity growth accounts for half of the differences in GDP per capita 
across countries.1  Productivity growth is driven by many interplay-
ing factors: First, technological advancement which would increase 
production or improve quality of production in return for the same 
quantity of inputs. Second, developing the effectiveness and efficien-
cy of output through improving the operating environment (institu-
tional, economic, and geographic). Productivity can be a Total Factor 
Productivity (TFP), which measures the efficiency of utilizing all 
factors of production in economy, or Labor Productivity, the efficien-
cy of utilizing the workforce, which is the focus of this Box.

Labor productivity equals GDP or gross value added per hour worked. In 
other words, a country’s labor productivity in a specific year, equals that 
country’s real GDP divided by the total number of labor hours that year. 
The higher the amount of GDP per a worked hour, the higher the level of 
efficiency and output capacity. 2

1 World Bank (2018): Productivity Revisited:
 http://documents.worldbank.org/curated/en/578861548876206044/

pdf/134222-PUB-9781464813344.pdf.
2 OECD. (2017). OECD compendium of productivity indicators 2017. 

Paris: OECD Publishing:

Box 1: Gap between Productivity and Wages in the Palestinian Economy

Theoretically, under optimal market conditions wages should re-
flect the marginal productivity of labour. Growth in wages, also, 
should move in tandem with increased productivity. However, an 
unbalanced relation between wages and productivity means that 
profits increase at the expense of wages. Economic theory also 
stresses that the coupling of wages and productivity have many 
positive effects, such as equitable distribution of income, allevia-
tion of poverty, as well as workers loyalty and motivation to im-
prove their performance. Over the last decade, decoupling of wag-
es and productivity has been an issue of concern in many countries 
around the globe, especially rich ones. It is directly related to the 
unequitable distribution of income in these countries, reaching 
alarming levels similar to those prevailing at the onset of the in-
dustrial revolution. Labor share of national income, has declined 
over the period between 1990 and 2009 in 26 of the 30 developed 
countries. Moreover, the average labor share of GDP has declined 
by 0.3% in the G20 countries annually since 1980 until 2000.3   
    
The Evolution of Labor Productivity and Wages in Palestine

In the Palestinian case, as Figure-1 shows, labor productivity in-
creased by 15.6% during the period (2004-2016), while real wages 
(nominal wages divided by inflation) decreased by 25% during the 
study period. The figure shows that the two trends diverged in 
2007 until the end of the period. Although this gap is seen in oth-
er economies, its extent driven by the rise of one variable and the 
decline of the other, is quite prominent in the Palestinian economy 
compared to other countries.

 https://read.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-compendium-of-pro-
ductivity-indicators-2018_pdtvy-2018-en#page11

3 OECD & ILO (2015): The Labor Share in G 20 Economies:
 https://www.oecd.org/g20/topics/employment-and-social-policy/

The-Labour-Share-in-G20-Economies.pdf
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As indicated before, wages growth decouples from, or lags behind, 
productivity growth in most countries. Unlike the Palestinian 
case, productivity growth is rarely accompanied by a decrease in 
real wages. In most countries, productivity and wages indices ex-
hibit an upward trend, but at varying rates in favor of productivity. 
Take Denmark as an example, where labor productivity increased 
by 28% over the period 1995-1999 compared with a 10% increase 
in wages. During the same period, productivity increased by 32% 
in the USA compared with a 21% rise in real wages.4

In order to better understand this phenomenon, it is imperative to 
define in what economic sectors it is concentrated, as a first step 
on the way of conducting in-depth examination of its causes and 
bringing forth policy recommendations.

Figure -1: Evolution of labor productivity and real wages in the 
West Bank and Gaza Strip (2004 – 2016) (Standard, 2004 = 100)
 
 

Source: Monitor calculations based on PCBS data.

Productive Sectors - Agriculture and Industry

As shown in Figure-2, before 2007 the decline in wages was less 
than the decline in productivity in the agriculture sector. However, 
the relatively steep rise in productivity from 2007 to 2009 was ac-
companied by lower wages. Wages saw slight upward trend there

  
 

4 Meager, N & S. Speckesser (2011) Wages, productivity and employment: A 
review of theory and international data. 

 https://ec.europa.eu/social/search.jsp?advSearchKey=Wages%2C+produc-
tivity+and+employment&mode=advancedSubmit&langId=en 

after, yet significantly slower than the increase in productivity. Ex-
amining the entire study period, shows that labor productivity in 
agriculture increased by 46% between 2004 and 2016 while wages 
declined by 15%. Nevertheless, the decline in wages in this specif-
ic sector was lower than the overall average decline in the econo-
my (i.e. 25%).

The industrial sector is a different case: wages fell significantly 
between 2008 and 2012, which was accompanied by a fluctuation 
and decline in productivity. Yet, following that year the decline in 
productivity was accompanied by a rise in wages. Taking the entire 
period into account shows a decline in both productivity and wag-
es by 13% and 18% respectively. In other words, the two variables 
were moving in tandem in the industrial sector over the entire 
study period, though in a downward trajectory.

Services Sector

Regarding the services sectors, the difference between productivi-
ty and wages growth is striking. In the hotels and restaurants sec-
tor, real wages dropped sharply by 38% while productivity rose by 
57%. Productivity and wages have stabilized since 2014, which 
means that a higher proportion of return on production in this 
sector is returning to capital at the expense of labor’s share (Fig-
ure-3). In other service sectors, productivity and wages declined at 
first, then rose together, especially after 2013. During the entire 
period, wages decreased by 21% while productivity increased by 
8%, which means that the distribution of return on production 
was in favor of capital as well.

Construction, Communications, Transport and Storage Sectors
Exceptionally, productivity and real wages in the construction sec-
tor moved in tandem. Between 2004 and 2009, the two indices 
rose, then remained stable until 2013, and declined thereafter 
(Figure-4). This indicates a coupling of wages and productivity in 
this sector, whether following an upward or downward trajectory. 
However, despite the convergent movement in this sector, there is 
still a gap between the two variables. Between 2004 and 2016 the 

Figure -2: Evolution of labor productivity and real wages in agriculture and industry sectors in 
Palestine, 2004 - 2016 (Standard, 2004 = 100)

Source: Monitor calculations based on PCBS data.
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Figure-3: Evolution of Labor Productivity and Real Wages in the Services 
Sector in Palestine, 2004 - 2016 (Standard, 2004 = 100)

Source: Monitor’s calculations based on PCBS data.

Figure-4: Evolution of Labor Productivity and Real Wages in Construction and 
Communications in Palestine, 2004-2016 (Standard, 2004 = 100)

Source: Monitor’s calculations based on PCBS data.

sector’s productivity increased by 19%, whereas wages fell by 6%, 
i.e. the lowest level among all sectors.

Regarding the communications, transport, and storage sector, it 
also exhibits a wide gap between productivity and wages growth. 
Productivity increased by 46%, while wages fell by 10%. However, 
since 2014, both variables started rising together. This means that 
a bigger portion of the gains of productivity growth are returning 
on labor during this period.  
Conclusion

This Box has shown the wide gap between productivity and real 
wages growth in the Palestinian economy in general. It also 
showed the significant disparity between the two indices in the 
different economic sectors, especially in agriculture and the differ-
ent services sectors, and to a less extent in the industry and con-

struction sectors. This highlights the need for studying sectoral 
productivity and the drivers of sectoral differences. Other essen-
tial factors, like unemployment rate, should also be considered 
when investigating the relation between the growth of productivi-
ty and wages.   

On a different level, the wide gap between productivity and wages 
is worrisome. The divergent relation between the two variables 
makes it hard to motivate workers to improve their capacities and 
work harder, since raising their productivity will not raise their 
pay. On the other hand, growth in labor productivity which does 
not reflect on wages means that the largest proportion of produc-
tivity gains returns to capital and not workers. This is seen in the 
larger share of capital in national income and in aggravation of 
social and political tension, as well as in its impact on aggregate 
demand and investment incentives and growth in the long-run.

Dr. Samia Al Botmeh, Birzeit University
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3- Public Finance 

Public Revenues

Quarter 4: During Q4 2018, net public revenues and grants 
decreased by 19% and by 23% compared with the previous 
and corresponding quarters respectively, reaching around 
NIS 3.3 billion.1  This is attributed to the decline in clearance 
revenues by 32% compared with the previous and corre-
sponding quarters, down to NIS 1.6 billion. This coupled 
with a decline in domestic tax revenues by 10% compared 
with the previous quarter. However, compared with the cor-
responding quarter, they have increased by 5%, reaching NIS 
676.3 million. Non-tax revenues remained at the same level 
of NIS 337 million (Figure 3-1). On the other hand, foreign 
aid and grants increased by 18% compared with the previous 
quarter, while it decreased compared with the corresponding 
quarter 2017 by 6%, reaching NIS 835.5 million (Table 3-1).

Table 3-1: Grants and Foreign Aid to the PA 
(NIS Million)

Item 
2017 2018
Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Budget support 712.  8 157 482.1 522 679.4
-Arab grants 205.  4 140.1 236.3 303.7 410
-Other Countries 507.4 16.5 245.8 218.3 269.4
Development funding 178 143.7 87.2 184.1 156.1
Total 890.  8 300.7 569.3 706.1 835.5

Net public revenues and grants were equivalent to 86% of 
actual public expenditures during Q4 compared with 116% 
in the previous quarter (cash basis). However, the ratio 
dropped to 71.5% of accrued public expenditures during the 
quarter (commitment basis) compared with 103% in the pre-
vious quarter.

Year-on-Year Comparison: During 2018, net public revenues 
and grants decreased by 6% compared with the previous year, 
reaching around NIS 14.8 million. This is attributed to the 
decline in clearance revenues by 10%, standing at NIS 8.1 
billion. Foreign aid and grants decreased as well by 7% reach-
ing NIS 2.4 billion, while domestic revenues rose during 2018 
by 9% compared with the previous year, amounting to NIS 
4.8 billion. This rise in domestic revenues is ascribed to the 
rise in tax and non-tax revenues of 9% and 10% respectively, 
compared with the year, reaching NIS 3 billion and NIS 1.5 
billion. Tax revenues made up 62% of total clearance reve-
nues in 2018, against 32% for non-tax revenues. Net public 
revenues and grants were equivalent to 105% of actual public 
expenditures in 2018 compared with 97% in the previous 
year 2017 (cash basis). However, revenues covered about 92% 
of accrued public expenditures (commitment basis) during 
the quarter compared with 85% in the previous year. 

1 By the end of Q4 2018, tax refunds reached around NIS 123.4 mil-
lion compared with NIS 77.8 million in the previous quarter.

Figure 3-1: Structure of Public Revenues (NIS million)

Public Expenditure 

Quarter 4: By the end of Q4 2018, public expenditures in-
creased by 10% compared with the previous quarter, while 
they decreased by 6% compared with the corresponding 
quarter 2017, reaching NIS 3.9 billion. This is attributed to an 
increase in public sector salaries and wage expenditures by 
2% compared with the previous quarter, which however de-
clined by 11% compared with the corresponding quarter, 
reaching NIS 1.5 billion. On the other hand, non-wage ex-
penditures rose by about 10% compared with the previous 
quarter, while they dropped by about 5% compared with the 
corresponding quarter, standing at NIS 1.7 billion. Net lend-
ing expenditure, as well, decreased by 18% compared with 
the preceding quarter, and by 7% compared with the corre-
sponding quarter, amounting to NIS 247.7 million. Develop-
ment expenditure increased by 74% and 2% over the consec-
utive and corresponding quarters respectively, reaching NIS 
403.6 million (Table 3-2). 

Year-on-Year Comparison: During 2018, public expenditures 
decreased by 3% compared with the previous year, reaching 
around NIS 14.1 billion. This was driven by the decline in 
wages and salaries by 16% (NIS 5.9 billion). On the other 
hand, non-wage expenditures increased by 10% reaching NIS 
6.1 million, and net lending increased by 1% reaching around 
NIS 1 billion, while development expenditures increased by 
9%, reaching NIS 1 billion in 2018.
 
Government Arrears

Quarter 4: During Q4 2018, government arrears reached NIS 
804.3 million, compared with NIS 522.2 million in the previ-
ous quarter, and around NIS 809.8 million in the corre-
sponding quarter. Arrears were equivalent to about 24% of 
total public revenues and grants during the quarter. Arrears 
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were distributed as NIS 94.1 million in wages and salaries, 
NIS 468.9 million in non-wages, NIS 237.6 million in devel-
opment expenditures, and NIS 19.1 million in tax refunds. 
The government paid off NIS 15.4 million of the payments 
arears during the quarter (Table 3-2).  

Year-on-Year Comparison: The government’s total arrears 
reached NIS 2.1 billion in 2018, compared with NIS 2.8 mil-
lion in the previous year, a drop of 25%. 

Financial Surplus/Deficit

Quarter 4: Developments on both the revenue and the ex-
penditure sides during Q4 2018 led to a deficit in the total 
balance (before grants and aid), of NIS 1,379 million (10% of 
GDP). After grants and foreign aid, the deficit turned into a 
surplus of NIS 543.5 million (on cash basis), about 4% of 
GDP. (Figure 3-3) On commitment basis, the deficit in the 
total balance (before grants and aid) reached NIS 1,708 mil-
lion, dropping to NIS 872 million after grants and aid during 
the same period.

Year-on-Year Comparison: At the end of 2018, the deficit in 
the total balance (before grants and aid) amounted to NIS 1.7 
billion (or 3.2% of GDP) compared with NIS 1.4 billion in 
the previous year.  After grants and foreign aid, the deficit 
turned into a surplus of NIS 0.7 billion (on cash basis), about 
1.3% of GDP, compared with NIS 1.2 billion in 2017. On 
commitment basis the deficit in the total balance (before 
grants and aid) reached NIS 3.8 billion, dropping to NIS 1.4 
billion after grants and aid.

Public Debt

Quarterly and Year-on-Year: By the end of Q4 2018, public 
debt increased by 4% compared with the previous quarter, 
while it remained unchanged compared with the correspond-
ing quarter 2017, reaching NIS 8.9 billion (around 16.2% of 
GDP).2  About 56% of the debt was domestic and 44% foreign.  
During the quarter, paid interests stood at NIS 48.9 million, 
most of which were paid on domestic debt (Table 3-3).

2 It should be mentioned that by the end of Q4 2018, the government’s 
debit denominated in dollars rose by 0.6% compared with the previ-
ous quarter, while it declined by 6.8% compared with the end of 
2017, reaching USD 2,369.6 million. Figures differ slightly when cal-
culated in USD due to changes in exchange rate.

Figure 3-2: Structure of Public Expenditures (NIS million)

Table 3-2: PA’s Accumulated Arrears (NIS million)

Item 
2017 2018

2017 2018
Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Tax refunds (23.3) 12.3 27.6 51.1 19.1 69.7 110.1
Wages and salaries 116.8 128.6 134.3 119.8 94.1 568.1 476.9
Nonwage expenditures 560.3 170.9 159.0 287.7 468.9 1,631.1 1086.5
Development expenditures 155.4 10.9 10.9 35.5 237.6 400.3 294.9
Provisional payments 0.6 104.3 (8.7) 28.1 (15.4) 115.0 108.2
Total arrears 809.8 427.0 323.1 522.2 804.3 2,784.2 2,076.6

Figure 3-3: Government’s Financial Balance (cash basis) 
as % to Nominal GDP
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Table 3-3: Palestinian Public Debt (NIS million)

* Figures differ slightly when calculated in USD due to changes in exchange rate.

Item 
2017 2018
Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Domestic debt 5,224 4,913.9 4,860 4,785.5 5,034
Banks  5,171.7 4,863.1 4,809.2 4,734.8 4,983.3
Public institutions 52.3 50.8 50.8 50.7 50.7
External debt 3,625.7 3,674.2 3,777.7 3,772.2 3,882.1
Total public debt 8,849.7 8,588.1 8,637.7 8,557.7 8,916.1
Paid interest  57.2 48.5 82 66.9 48.9
Public debt as % to nominal GDP* %17.5 16.8% 16.2% %16.1 %16.2

In general the Palestinian government faces financial pressures burdening 
the budget, in particular high public expenditure and uncertain revenue 
streams which are controlled by Israel (clearance, foreign aid and grants). 
During 2018, public revenues and aid declined significantly, by 6.2% com-
pared with the previous year, following a fall in clearance revenues and 
external financial support. Public expenditure, on the other hand, were 
cut by 3.2% during the same period. By the end of 2018, actual public 
revenues and expenditures show an increase in the total deficit before aid 
(on commitment basis), reaching NIS 1.7 billion compared with NIS 1.4 
billion in the previous year. Total balance after grants and aid show a 
surplus of NIS 0.7 billion compared with a surplus of NIS 1.2 billion in 
2017, whereas the total balance before grants and aid (on commitment 
basis) ran a deficit of NIS 3.8 billion. External aid and grants curtailed 
deficit to NIS 1.4 billion.  

An analysis of MoF data indicates that by the end of 2018, actual public 
expenditures were 78% of the target set in the year’s Public Budget. The 
ratio varies from one item to other; 52% for developmental expenditure, 
76% and 82% for salaries and wages and for non-wage expenditures re-
spectively.     

Data show, as well, that during 2018 the government was unable to fully 
pay all its commitments, as actual public expenditure was able to meet 
only 8% of the year’s targeted commitments. The government was able to 
cover 93% only of the year’s wage bill, 85% and 77% of non-wage and 
developmental expenditure respectively (Figure-1). All these figures are 
an indication of the PNA’s growing financial strains and difficulties.
 
On the other hand, actual public revenues in 2018 covered 94% of the 
2018 Budget targets. While domestic revenues exceed their targets (reach-
ing 106% of the target), clearance revenues and aid and grants fell below 
the FY2018 budget targets at 88% 87% respectively (Figure-2).   
 
These figures reveal stark differences between actual public expenditures 
and revenues and those targeted and accrued in the 2018 Budget. Based 
on the Budget, public expenditures were 78% of the targeted and 87% of 
accumulated expenditures, which implies accumulation of arrears and a 
growing deficit. On the other hand, public revenues and grants reached 
91% of the budget’s targeted revenues, and 101% compared with accrued 
revenues in 2018. In other words, actual public revenues fell below the 
targets of the 2018 Budget, yet it collected all accrued revenues.    

Box 2: FY 2018 Public Budget: Accrual Vs Actual

Figure -1: Actual Public Expenditures Vs. Accrual Vs. 
Targeted in the Public Budget 2018

Figure-2: Public revenues and grants items 2018 vs target

Waseem Safi, PMA
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4- The Banking Sector1 

There are 14 banks operating in Palestine, 7 of which are 
domestic operating through 351 branches and offices, of 
which 292 are in the West Bank and 59 are in Gaza Strip   By 
the end of Q4 2018, net assets (liabilities) of the banking sec-
tor decreased by 0.3% compared with Q3, against an increase 
of 1.8% compared with the corresponding quarter 2017, 
reaching USD 16.1 billion (Table 4-1) 

Table 4-1: Consolidated Balance Sheet of Licensed Banks 
Operating in Palestine (Million dollars) 

Item*
2017 2018
Q4 Q3 Q4

Total assets 15,850.2 16,179.4 16,128.9
Direct credit facilities 8,026.0 8,293.6 8,437.9
Deposits at PMA & Banks 3,911.1 3,875.2 3,763.7
Securities portfolio for trading and 
investment 1,207.6 1,325.4 1,381.7

Cash and precious metals 1,728.2 1,642.6 1,582.6
Other assets 977.3 1,042.6 963.0
Total liabilities 15,850.2 16,179.4 16,128.9
Total deposits of the public (non-
bank deposits)** 11,982.5 12,194.2 12,227.3

Equity 1,891.2 1,863.9 1,911.5
Deposits of PMA and Banks (bank 
deposits) 1,135.3 1,178.0 1,033.6

Other liabilities 282.5 263.5 271.9
Provisions and depreciation 558.6 680.1 684.5

Items in the table are totals (including provisions).
Non-bank deposits include the private and public sectors’ deposits.

Credit Facilities

Quarter 4: During Q4 2018, total credit facilities rose by 1.7% 
compared with the previous quarter, reaching USD 8,437.9 
million. This rise in credit facilities portfolio is ascribed mainly 
to the growing share of the public sector credit of 13.5%, reach-
ing USD 1,315 million. On the other hand, the private sector’s 
credit share dropped slightly (about 0.2%), standing at USD 
7,122.2 million.  By currency, the US dollar continued to ac-
count for the biggest share of credit (46%) compared with 37% 
granted in Shekels, and 15% in Jordanian Dinars (Figure 4-1). 

By region, the West Bank had the lion’s share of total credit 
facilities (about 87%). During the Q4, loans were the pre-
dominant form of total credit facilities, at 83%, against about 
16% for overdraft accounts. 

Data show an increase of 3% in real estate and construction 
sector facilities, amounting up to USD 1,606 million during 
Q4.  Facilities granted to the trade sector and industry and 
mining increased as well by 1% and 2% respectively, reaching 
USD 1,558.6 million and USD 444.0 million respectively.   
Facilities granted to the tourism, hotels and restaurants sec-
tor increased by 24%, reaching USD 93.1 million.
1 The source of data in this section: PMA, Feb 2019. The Consolidated 

Balance Sheet for Banks, List of profits and losses, PMA database

Figure 4-1: Distribution of Total Direct Credit 
Facilities (USD million)

Figure 4-2: Distribution of Credit Facilities by Sector (%)

Year-on-Year Comparison: Credit facilities increased by 5% 
year-on-year basis, mainly because of the rise of private sector 
credit (9%) to USD 7,122.2 million, against the significant de-
cline of credit to the public sector (11%). The share of loans 
increased by 6%, against the decline of overdraft accounts of 
0.2%. By currency, facilities granted in Shekels dropped by 
3%, while those granted in US dollars and Jordanian Dinars 
and other currencies rose by 9% and 15% respectively.

Deposits at PMA & Banks

This item consists of three sub-accounts: balances at banks 
abroad (52%), balances at the PMA (38%), and balances at 
banks in Palestine (10%).  By the end of Q4 2018, balances at 
PMA and banks declined by 3% compared to the previous 
quarter and by about 4% compared to the corresponding quar-
ter, reaching USD 3,763.8 million. This decline is attributed to 
a 11% decrease in balances at banks in Palestine by about 11%. 

Deposits

Quarter 4: Deposits (bank and non-bank) are the most im-
portant and largest liability category, constituting 82% by the 
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end of Q4 2018. By the end of Q4 2018, total deposits 
dropped by 1% compared to the previous quarter, reaching 
USD 13,261 million.  About 92% of the total were private 
sector deposits.  Data show that private deposits are concen-
trated in the West Bank (91% of the total) against a scant 9% 
in Gaza Strip. About 95% of total deposits were those of the 
private sector against only 5% as public sector deposits. By 
currency, 36% of total deposits were in Shekels, 38% in US 
dollars, and 23% in Jordanian Dinar (Figure 4-3). Current 
deposits (on-demand) constituted 37% of the total, 34% were 
saving deposits, and 29% were time deposits. 

Year-on-Year Comparison: During 2018, total deposits in-
creased slightly by 1% compared to the previous year. The 
distribution of deposits by sector, currency, or geographic 
region remained unchanged. 

Bank Profits

Quarter 4: By the end of Q4 2018, bank profits (net income) 
grew by 5% compared with the previous quarter, reaching 
USD 48 million. This was driven by a decline in operating 
expenses by about 6% against the decline in revenues by 2% 
(Table 4-2).

Year-on-Year Comparison: Banks’ net income stood at USD 
178.2 million during 2018, a growth of 3.5% compared to the 
previous year, as the increase in revenues of USD 6.1 million 
surpassed the increase in expenditure (Table 4-2).

Table 4-2: Sources of Revenues and Expenditure of
 Licensed Banks (USD millions)

2017 2018
Q4 Total Q3 Q4 Total

Revenues 168.0 650.3 176.3 172.6 693.7
Net Interests 123.9 466.8 131.7 127.1 506.2
Commissions 30.5 115.9 29.1 28.9 118.0
Other 13.6 67.6 15.5 16.6 69.5
Expenses 125.2 478.2 130.5 124.6 515.5
Operating expenses 
and tax allocations

109.6 420.4 120.5 112.7 459.9

Tax 15.6 57.8 10.0 11.9 55.6
Net income* 42.8 172.1 45.8 48.0 178.2

Average Interest Rates on Deposits and Loans 

During Q4 2018, average interest rates on USD and NIS 
loans rose by 6.1% and 7.37% compared with the previous 
quarter, respectively.  This followed the rise in official interest 
rates in both the United States and Israel. Contrarily, average 
interest rates on JOD loans dropped during the same period 
to 6.7%, in conjunction with its decline in Jordan.

On the other hand, average interest rates on deposits rose in 
the three currencies, in conjunction with their rise in the issu-
ing country.  Average interest rates on JOD deposits was 2.9%, 
while for NIS deposits it rose to 2.17%, and the US dollar de-
posits was 2.56%.  These changes over the year affected the 

Figure 4-3: Distribution of Deposits (USD million)

margins between the deposit interest rates and those of lend-
ing facilities, as the margin on US dollars increased from 3.43 
percentage points to 3.54 percentage points, and on the Israeli 
Shekel from 5.13 to 5.2 percentage points.  The margin on the 
Jordanian Dinar meanwhile declined from 4.15 to 3.8 percent-
age points during the same period (Figure 4.5).

On the other hand, average interest rates on deposits rose in the 
three currencies, in tandem with their rise in the issuing country. 
Average interest rate on JOD deposits was 2.9%, while for NIS 
deposits it rose to 2.17%, and for US dollar deposits was 2.56%. 

These changes over the year affected the margins between the 
deposit interest rates and that of credit facilities, as the margin 
on the US dollar increased from 3.43 percentage points to 3.54 
percentage points, and on the Israeli Shekel from 5.13 to 5.20 
percentage points. The margin on the Jordanian Dinar mean-
while declined from 4.15 to 3.80 percentage points during the 
same period (Figure 4.5).

Figure 4-4: Average Interest Rates on Deposits 
and Loans by Currency (%)

 

Clearance

By the end of Q4 3018, the value of cheques in circulation 
declined slightly (by 0.2%) compared with the previous quar-
ter, amounting to USD 3,238.8 million. By region, 93% of 
cheques were circulated in the West Bank during Q4 and the 
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rest in Gaza Strip. Compared with the corresponding quarter 
2017, the value of cheques presented for clearance has mark-
edly declined by 11%. 

Returned Cheques

The value of returned cheques increased by 6% over the previous 
quarter, yet less by 14% compared with the corresponding quarter, 
amounted to USD 292.4 million. By region, 94% of returned 
cheques were circulated in the West Bank and the rest in Gaza 
Strip.  In the same context, the value of returned cheques to the 
total value of cheques presented for clearance, rose during Q4 
2018 to 9.0% compared with 8.5% in the previous quarter, and 
9.4% compared with the corresponding quarter 2017 (Figure 4-5).

Specialized Credit Institutions (SCIs)

By the end of Q4 2018, the six specialized credit institutions 
(SCIs) offered 687 jobs. The total assets of these institutions 
dropped, for the third consecutive quarter, by 5% compared 
with the previous quarter, and by 8% compared with the cor-
responding quarter, reaching USD 216.6 million. 

The credit portfolio of SCI companies licensed by the PMA 
consisted of commercial loans (75%), Islamic loans (9%), and 
deposits (9%). Similarly, the credit portfolio of SCI declined 
by 3% during Q4 compared with Q3 and by 4% compared 
with the corresponding quarter, reaching USD 205.7 million. 
Around 74% of loans were granted in the West Bank against 
26% in Gaza Strip (Table 4-3).

The sectoral distribution of the portfolio followed the same 
historic trends, where real estate and commercial sectors’ 
loans continued to dominate with the biggest share of loans 
(around third for each), followed by trade sector (28%), and 
the agricultural sector loans (12%).

Figure 4-5: Value of Cheques Presented for 
Clearance to the Value of Returned Cheques (%)

Table 4-3: SCIs data

2017 2018
Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Total of Loans Portfolio 
(USD millions)

215.0 215.5 215.4 212.5 205.7

West Bank 147.8 149.8 153.1 154.4 151.7
Gaza Strip 67.2 65.7 62.3 58.1 54.0
Active Clientele 72,209 71,759 70,922 68,942 65,458
No. of Offices and 
Branches

84 81 81 81 81

Employees 652 664 675 680 687

The banking system plays a central role in advancing the develop-
ment process. The stability of the system is a crucial factor in the 
stability of the financial sector in particular and the economy in 
general, given its intersectoral linkages. Figure-1 presents the dis-
tribution of banks’ assets and liabilities distributed by the five 
main dealers in the Palestinian economy. The figure shows the 
banking system’s relatively strong linkages with the economic sec-
tors, which means that any sector’s crisis can have tangible effects 
on the banking sector, and vice versa, a crisis affecting the banking 
sector might impact other sectors. This, in turn, demonstrates the 
crucial importance of the banking sector’s stability, especially that 
assets of the sector are higher than Palestine’s GDP by about 10%. 
Second, the figure shows that more than half of the banks’ assets 
are loans granted to individuals and to the government, and that 
about one third of assets are assets and placements abroad. 

Box 3: Banks’ Intersectoral Links in Palestine

A report published by the International Monetary Fund (IMF) 
notes that credit to the private sector in Palestine has been increas-
ing at an annualized rate of 20% since 2009.1  This growth rate is 
many times higher than the annual GDP growth rate. Despite the 
recessionary climate in 2018, credit growth did not slow, and 
reached 25% in 2016 compared to the previous year. However, the 
ratio of private sector credit to GDP in Palestine (about 41%) is 
still lower than that in neighboring countries (75% in Jordan, 81% 
in Tunisia, and higher in Lebanon). It is still considered a high 
growth rate, considering the special conditions prevailing in Pal-
estine, especially that credit facilities are concentrated in limited 
sectors and are mainly for consumption and non-productive activ-
ities.

1 IMF- West Bank and Gaza: Report to the Ad Hoc Liaison Commit-
tee, August 31, 2018 (Box 2)
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Figure-1: Distribution of assets and liabilities of the banking system 
by Dealer Sectors (million USD, by the end of 2017)

IMF: West Bank and Gaza: Report to the Ad Hoc Laisoin Committee, September 6, 2018 (Box 2)
Note: the aggregate of assets seen in the figure amount to USD 14,509 million, which is less than the 
total assets of the banking sector in Palestine, which stood at USD 15,850 million by the end of 2017. 
The purpose of using the figure is to clarify the impact that shocks can have in any sector on the 
banking system and vice versa. As such, some other assets and liabilities of the banking system have 
been excluded. 

5- The Non-banking Financial Sector1 

Securities Sector

Quarter 4: By the end of Q4 2018, the market value of traded 
shares in Palestine Stock Exchange )PEX( remained at the 
same level of the previous quarter, yet it declined by 4% com-
pared with the corresponding quarter 2017. By the end of Q4 
2018, the volume of traded shares in PEX declined by 40% 
compared with the previous quarter, which coupled with the 
decline in the market value of traded shares by 41%.  Com-
pared with the corresponding quarter, the volume and value 
of traded shares declined drastically by 69% and 70% respec-
tively (Table 5-1).

Year-on-Year Comparison: By the end of Q4 2018, Al Quds 
index closed at 529.4 points, a decrease of 7.9% compared 
with the end of 2017 (around 574.8 points). By the end of 
2018 the market value of traded shares in PEX was USD 3.7 
billion (29% of GDP at current prices), which equals 25.8% of 
GDP at current prices.2  This represents a decrease of 4% 
compared with the previous year (USD 3.9 billion). This de-
cline is ascribed to the latest developments battering the Pal-

1 The source of figures in this section: Palestinian Capital Market Au-
thority (PCMA), 2019.

2 The 2017 current prices of GDP are used to reflect the accumulative 
market value of traded shares.

estinian economy that pose internal and external challenges, 
such as cutting US aid.  These changes have adversely affect-
ed securities investments, leading to a significant decline in 
volumes and trading values dropping to 31.8% and 24.6% 
respectively, during Q4 compared with the end of 2017.

Table 5-1: Selection of Financial Indicators on 
the Trading Activity in PEX

Item Q4 
2017

Q3 
2018

Q4 
2018

2017 2018

Volume of Traded 
Shares (million share)

79.2 40.9 24.7 271.2 185.1

Value of Traded Shares 
(USD million)

136.8 69.6 40.9 469.1 353.5

Market Capitalization 
(USD million)

3,891.5 3,718.7 3,734.9 3,891.5 3,734.9

Total Trades 13,206 9,073 5,761 53,205 35,030
Total number of 
Traders

71,811 71,128 70,981 71,811 70,981

Palestinians 68,467 67,761 67,616 68,467 67,616
Foreigners 3,344 3,367 3,365 3,344 3,365
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On the other hand, the total number of market traders stood 
at 70,981 by the end of 2018, around 4.8% were foreigners, 
mostly from Jordan (Table 5-1).

Figure 5-1 shows the distribution of market capitalization by 
trader type. It shows that corporations’ shares reached 39.9% 
(USD 1,489 million) against 26.8% for individuals (USD 
1,001.9 million).

Financial Leasing 

Quarter 4: The performance of the Financial Leasing Com-
panies showed improvement during Q4 2018. The total in-
vestment value of registered contracts with the PCMA stood 
at USD 30.3 million, through 517 contracts, a rise of 35.7% in 
the value and of 34.6% in the volume of contracts compared 
with the preceding quarter, and a rise of 9.5% and 21.6% in 
value and volume of contracts compared with the corre-
sponding quarter 2017 (Table 5-2). 

Year-on-Year Comparison: By the end of 2018, there were 13 
financial leasing companies licensed by PCMA. During the 
year, the performance of the financial leasing sector improved 
and the base of leased assets expanded; the total value of con-
tract investments registered at PCMA were USD 92.1 million 
through 1,645 contracts, arise of 9% and 20.2% in the value 
and volume of contracts respectively compared with 2017. 
This growth is attributed to the fact that three newly-licensed 
leasing companies started operating, along with the introduc-
tion of new products into the market (solar panels) and in-
creased know-how in reaching out to new customers in gover-
norates other than Ramallah and al-Bireh, and lastly, increased 
societal awareness of financial leasing services (Table 5-2).

As in previous years, financial leasing contracts concentrate 
in Ramallah (40%), followed by Nablus (15%), Hebron (14%), 
and the rest of governorates (31%). The financial leasing 
portfolio is still concentrated in motor vehicle leasing (78% 
of total contracts), compared with 88% in 2017. This is at-
tributed to the ease of registering ownership of vehicles at the 
transportation department and therefore the low-risk associ-
ated with its leasing and re-possession. Heavy trucks consti-
tute 12% compared with 8.9% in the previous year, and mov-
able assets (equipment, production lines, and others) made 
up 10% compared with 3% in the previous year

Figure 5-1: Distribution of Market Capitalization by 
Trader Type (as of the end of Q4 2018) (USD million)

*Individuals who have direct or indirect relations with the company be-
cause of their job position or relation.

Figure 5-2: Geographical Distribution of Financial 
Leasing Contracts by Number (as of the end of 2018) 

Table 5-2: Total Value and Volume of Financial 
Leasing Contracts

Total Value of Financial Leasing 
Contracts (USD million)

Total Volume of Financial 
Leasing Contracts

2017 2018 2017 2018
Q1 19.3 20.7 367 362
Q2 20.0 18.8 296 382
Q3 17.5 22.3 280 384
Q4 27.6 30.3 425 517
Total 84.4 92.1 1368 1645

Stakeholders*
382.2
10.2%

Individuals
1,001.9
26.8%

Governmental 
Agencies

368.1
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Companies
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Figure 5-3: Distribution of the Insurance Portfolio Compo-
nents by the Insurance Company (as of the end of 2018) %
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Small and medium-sized enterprises (SMEs) are the backbone of 
the Palestinian economy. Day after day, the role these enterprises 
play in developing economies becomes clearer; having large shares 
of production, wide expansion, and generating employment op-
portunities. The structure of SMEs has another advantage over 
large companies, supporting their flexible movement in the mar-
ket and protecting them against many risks. In order to grow and 
expand their businesses, SMEs need funding. The lack of funding 
is a major impediment to their operation, growth and sustainabil-
ity. Securing funds through financial markets, similar to mega 
firms, is not an option. Therefore, they resort to self-financing ei-
ther by the owner him/herself or using held profits, or through 
borrowing from family members and kin. Nevertheless, these 
measures are limited and inadequate. 

Securing financing from commercial banks is challenging to SMEs 
more than for larger firms. Banks are conservative in granting 
funding and requested collateral depends on the level of expected 
risks. Prudential rates are even higher under the special conditions 
prevailing in an occupied country, like Palestine, without control 
over its borders or crossing points, or access to Area ‘C’, and the 
inconsistent legal system inherited from different historical eras. 

Financial Leasing

The concept of financial leasing means that wealth is achieved by 
using assets without owning them. This happens when the lessor 
owns an asset with the consent of the lessee. The lessor gives the 
lessee the right of possessing, using, and benefiting from the asset 
in return for monthly payments. At the end of the lease period, the 
ownership of the asset is transferred to the lessee or is returned to 
the lessor if the tenant is not willing to purchase the asset. Finan-
cial leasing is different from other types of financial activities, as it 
is based on leasing moveable and non-movable assets, which are 
the main guarantee. Financial leasing risks are limited, since the 
lessor remains the owner of the asset for the entire duration of the 
contract, and the assets are not transferred to the lessee unless he 
paid all his financial obligations.

Financial leasing is one of the financial options that SMEs can opt 
for to develop their businesses, upgrade their assets and boost 
their productive power without the actual need to provide addi-
tional collateral or having a previous credit record. However, it 
assists the lessee/tenant in creating a positive credit history. Flexi-
bility in payment amounts allows the lessee to balance between 
due leasing payments and cash flows, which best suits seasonal 
business and activities, such as agribusiness.

The decision to grant a financial leasing contract does not depend 
merely on securing collaterals or having a credit history of the 
customer, it also depends on the feasibility and sustainability of 
the project. Financial leasing companies are therefore considered 
partners in these projects. This could be an entry point for entre-

Box 4: Financial Leasing and Supporting Small and Medium-sized Enterprises (SMEs)

preneurial projects. Noticeably, rates of non-performing leasing 
contracts are not that high, as enterprises try as much as possible 
not to default on payments for the asset from which they profit.
In 2018, the share of corporate leasing contracts in Palestine con-
stituted 25% of total contracts against 75% for individuals. How-
ever, the value of corporate investments in financial leasing con-
tracts was 55% of the total value of all leasing contracts. The type 
of assets in financial leasing contracts include; vehicles, heavy 
equipment (bulldozers, concrete mixers, bulldozer, … etc.), pro-
duction lines and machinery. A simple analysis of vehicles’ con-
tracts shows that the share of leases for productive purposes was 
around 40% of total contracts. Therefore, the overall share of con-
tracts for productive activities is actually higher than the 25% cor-
porate share. 

Challenges Facing the Financial Leasing Sector

Financial leasing activities are impeded by a number of challenges. 
The first is associated with SMEs lack of knowledge of financial 
leasing activities, their characteristics and nature. On the other 
hand, most companies that provide financial leasing services work 
in leasing vehicles, which have created the wrong impression that 
financial leasing activities are related to vehicles only. The low lev-
el of knowledge regarding financial leasing activities is associated 
with a lack of trust; usually individuals own an asset when paying 
installments as its price. Paying installments without owning the 
asset raises fears and suspicions. This is despite that the Financial 
Leasing Law states that the lessee is the “economic owner” of the 
asset as of the first day of the contract’s currency, and therefore 
bears all risks related to the asset and enjoys all its benefits. An 
additional challenge is the incomplete legal and legislative system 
and procedures for the financial leasing operation. In particular, 
there is no legislation on mechanisms for dealing with the finan-
cial leasing activities at tax and customs departments, which is 
further compounded by the lack of Palestinian sovereignty over 
crossings. 

The Palestine Capital Market Authority (PCMA) is currently con-
sidering solutions for overcoming some of these challenges and 
difficulties. First, it has been planning to conduct a number of 
awareness raising workshops at industrial and agricultural cham-
bers of commerce about financial leasing activities, as well as ex-
plaining their advantages, modus operandi and legal rights of the 
tenant in lease contracts. Measures preserving ownership rights of 
the lessee are taken from the first effective day of the financial 
leasing contract. The Ministry of Transport registers the vehicle in 
the name of the lessee in the license, and the name of the tenant 
and lessor is registered in the moveable assets register. The latter 
was launched by the MoNE following the passing of the law on 
Moveable Assets Law providing for the rights of the tenants.1 

Lina Ghbesh, PCMA

1 For further analysis on Financial Leasing advantages and challenges, 
a review of the law on financial leasing issued in 2014, refer to Eco-
nomic Monitor, Issue 47 and 52.
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6- Investment Indicators1 

Building Licenses

Quarter 4: Figure 6-1 shows the changes in the number of 
registered building licenses and licensed areas. The number 
of issued building licenses reached 2,602 during Q4 2018, a 
rise of 2.7% compared with the previous quarter. Licenses of 
non-residential buildings constituted 9% of the total. On the 
other hand, licensed areas of buildings in Q4 2018 amounted 
to around 1,183.0 million square meters, which is less by 
2.4% compared with the previous quarter.

Year-on-Year Comparison: The number of issued building li-
censes reached 9,898 during 2018, a rise of 7% compared 
with the previous year. This was accompanied by a rise in the 
licensed areas of buildings, which amounted to around 4,439 
thousand square meters, growing by 9% compared with the 
corresponding quarter 2017 (Table 6-1).The number of regis-
tered licenses does not include all building activities in the 
construction sector, and a relatively large part of construction 
activities, especially in rural areas, is not registered or li-
censed.

Table 6-1: Issued Building Licenses and Licensed 
Areas in Palestine 

Number of Licenses* Licensed areas (thousand 
square meters)

2017 9,242 4,067
2018 9,898 4,439

Vehicles Registration

Since vehicle prices are high and vehicles are often purchased 
via bank loans, the number of vehicles registered for the first 
time is considered a good indicator of the general economic 
situation and prospects. 

Quarter 4: During Q4 2018, the number of new and sec-
ond-hand vehicles (registered for the first time) in the West 
Bank was 8,766, higher by 405 compared to their number in 
the previous quarter, and by 420 compared to the corre-
sponding quarter 2017. The second-hand vehicles made up 
80% of the total number of vehicles, 6% of which came from 
Israel (Table 6-2). 

1 The source of figures in this section: PCBS, 2019, Statistics on Building 
Licenses, and the MoF, 2019, Palestinian Customs and Excise Dep.

Figure 6-1: Total Issued Building Licenses and 
Licensed Areas in Palestine*

* do not include licenses of fences

Table 6-2: New and Second-hand Vehicles Registered for 
the First Time, West Bank

Vehicles from 
international 
market (new)

Vehicles from 
international 
market (sec-
ond-hand)

Vehicles from 
the Israeli 

market (sec-
ond-hand)

Total

Q4 2017 2,135 5,758 453 8,346
2017 8,137 25,090 2,667 35,894
Q3 2018 1,754 6,153 454 8,361
Q4 2018 1,755 6,560 451 8,766
2018 6,303 23,892 1,912 32,107

Year-on-Year Comparison: During 2018, the number of new 
and second-hand vehicles (registered for the first time) in the 
West Bank was 32,107, which is less by 3,787 compared with 
the previous year 2017 (less by 11%). This resulted from a 
decline in the volume of new and second-hand vehicles of 
23% and 5% respectively, and the decline of 28% in the vol-
ume of second-hand vehicles from Israel (Table 6-2).
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Earlier this year, Haaretz published an investigative article about 
charges and fines charged or imposed on Palestinians by Israeli 
military courts. The article relied on two sources of information; 
reports sent by the president of the Military Court of Appeals to 
Al-Dameer -Prisoner Support and Human Rights Association, a 
Palestinian non-governmental organization; and available reports 
about the activity of Israel’s military judicial system. Following is a 
summary of the main highlights in the article: 

The value of fines imposed by Israeli military courts on Palestin-
ians from the West Bank, from 2015 to 2017, was more than NIS 
60 million (USD 16 million), as shown in Figure-1. Compared 
with 2011, the aggregate value of fines for the three years was not 
exceptionally high. As figures show, Israel filed 8,000 suits against 
Palestinians in 2011, collecting NIS 13 million from them.

As stated in the article, the money is deposited in the Israeli Civil 
Administration accounts in the West Bank and is managed by an 
officer who works under the supervision of the Israeli Ministry of 
Finance. However, no information is available about how this 
money is used. Haaretz’s report cited several examples about the 
rulings of military courts and the methods used to accumulate 
significant amounts of fines. For example, at the end of November 
2018, a military judge convicted a minor of allegedly throwing 
stones at a soldier, who was near his school. The minor was re-
leased after three days in jail, for a fine of NIS 3,000. In April 2017, 
a person from Bethlehem was convicted of allegedly passing funds 
to the families of two prisoners in Israeli jails. In addition to an 
eight-month prison sentence, the convicted person was fined NIS 
12,000. As mentioned in the article, imprisoned Palestinians, re-
gardless of the accusation, have never been released from deten-
tion or prison before paying fines previously imposed on them.

The total number of Palestinians who were prosecuted by Israeli 
Military Courts in 2017 was 10,454. Table-1 shows the distribu-
tion of this number by type of charge. As the table shows, more 
than half of the total number were charged with traffic offenses 
(56%). Around 20% were accused of security offenses like carrying 
or possessing weapons or affiliation with banned organizations. 
Moreover, more than two-thirds of the charges were related to 
disturbing peace by throwing stones.

The number of Palestinians who were charged with security of-
fenses reached 2,072 in 2017, which is 10% higher than in 2016. 
Regardless of the reliability of these allegations, it appeared that 
66% of those do not belong to any political faction or organiza-
tion. Last year, the ratio of politically unaffiliated defendants was 
72% (Figure-2).

  
 

Box 5: Israeli Military Courts Fined Palestinians NIS 60 million in Three Years

Figure-1: The Value of Fines Imposed by Israeli Military 
Courts on West Bankers (Million NIS)

Table-1: Total Number of Palestinians who were Charged by 
the Israeli Military Courts by Type of Charge, 2017

Figure- 2: Politically-affiliated and unaffiliated Palestinians 
who were charged with security offenses by number

Type of Charge Number of 
Prosecuted

Traffic offenses 5,857
Security Offenses 2,072
Thereof:
-murder 10
- attempted murder 69
Disturbing peace 1,020
Unauthorized entry to Israel and Jerusalem 1,064
Criminal offenses 432
Total 10,445
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7- Prices and Inflation1 

The consumer price index (CPI) measures the prices of a 
selection of primary goods and services that reflect the aver-
age consumption pattern of families in an economy (this 
group of goods and services is referred to as the “consump-
tion basket”). The average change in the CPI between the 
beginning and the end of a given period measures the infla-
tion rate, which reflects the average change in the purchasing 
power of families and individuals’ income. If nominal wages 
and salaries are assumed to be fixed, an inflation rate of 10% 
per year means that the purchasing power of families and 
individuals will decline by the same percentage.

The Price Index 

Figure 7-1 shows two curves, the first measures the average 
change in CPI (right axis) between Q1 2010 and Q4 2018. 
The second curve (left axis) measures the percentage change 
in the CPI each quarter compared to its previous quarter, i.e. 
the quarterly inflation rate. 

Quarter 4: During Q4 2018, the CPI reached 111.12 com-
pared with 1101.10 in Q3 2018. This means that the inflation 
rate was positive over the consecutive quarters (rise in prices) 
by 0.01%. This rise is attributed to the increase in the prices 
of alcoholic drinks and tobacco group by 4.92%, in education 
group by 1.69%, despite the fall in the prices of garments, 
cloths and footwear group by 7.16%.

Year-on-Year comparison: During 2018, the Palestinian CPI 
declined by 0.19% compared with the previous year. This de-
cline is attributed to the drawback of prices of 1.34% in Gaza 
Strip against a rise of 1.04% in Jerusalem J1, and by 0.41% in 
the West Bank.

This CPI decline in Palestine is attributed to the decline of 
the prices of a specific group against the rise of the prices of 
another group. For example, the prices of garments, cloths 
and footwear group fell by 4.25%, alcohol and tobacco by 
1.29%, and education group by 1.07%. On the other hand, 
the prices of the food and soft drink group, which weighs 
35% in the Palestinian consumer’s basket, declined by 0.7% 
driven by the decline in the prices of fresh vegetables, tubers 
and fresh poultry by 4.71%, 4.04% and 3.4% respectively, 
against a rise in prices of dried vegetables, eggs and fruits by 
9.08%, 6.4%, 2.93% respectively. Prices of the transport 
group, which has a relative weight of about 14% of the Pales-
tinian consumer’s basket, increased by 1.06% driven by the 
hike in liquid fuels prices (for car uses) by 5.35%.

The prices of the housing and related items group (a weight 
of 9%) rose as well, by 0.83%, resulting from the rise in the 
prices of gas and liquid fuels used for heating houses by 
5.60% and 4.78%

 

1 The source of figures in this section: PCBS, 2019, Price Indices Surveys, 
2010-2018. The purchasing power was calculated in cooperation with PMA.

Figure 7-1: Change in the Average CPI and the Inflation 
Rate (Base year 2010) 

Wholesale Prices and Producer Prices 

Quarter 4: The wholesale price index -WPI (sale price to re-
tailers) declined by 0.49% between Q3 2018 and Q4 2018, 
driven by the rise in wholesale prices of local goods by 2.24% 
against the decline in wholesale prices of imported goods by 
0.54%. The producer price index- PPI (prices received by do-
mestic producers) has also fallen by 2.87% over the consecu-
tive quarters. This resulted from the decline in producer pric-
es of locally-produced and consumed goods of 3.24%, and 
the rise of 0.39% in producer prices of locally-produced ex-
ports (Figure 7-2).

Year-on-Year Comparison: The WPI grew by 1.05% during 
2018 compared with 2017. Wholesale prices of local-pro-
duced goods and of imported goods rose during the year by 
1.39% and 0.20% compared with the previous year respec-
tively. On the other hand, PPI rose by 2.22% during 2018 
compared with 2017. This rise resulted from the rise in pric-
es of locally consumed goods by 2.51%, while producer pric-
es of locally-produced and exported goods declined by 0.34% 
compared with the previous year.

Figure 7-2: Evolution of WPI and PPI (base year 2007)
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Prices and Purchasing Power2 

NIS Purchasing Power: the rate of inflation in the economy 
measures the development in the purchasing power of all in-
dividuals who receive their salaries in NIS and spend all their 
income in that currency, i.e. the change in the NIS purchas-
ing power is equivalent to the inflation rate, but in the oppo-
site direction, during the same period.  PCBS data show that 
the CPI increased by 0.01% during Q4 2018 compared with 
the previous quarter. This means that NIS purchasing power 
has decreased by the same percentage (Figure 7-3). 

Year-on year basis, the inflation rate declined by 0.19% in 
2018 compared with 2017, i.e. the NIS purchasing power has 
increased by the same amount. 

USD Purchasing Power: During Q4 2018, the USD exchange rate 
against the NIS increased by about 1.90% compared with the pre-
vious quarter. As such, the purchasing power of individuals who 
receive their salaries in USD and spend all their income in NIS 
has risen during this quarter compared to the previous quarter by 
about 1.89%. Considering that the JOD exchange rate is pegged to 
that of the USD, the purchasing power of the JOD has seen almost 
the same developments as that of the USD (Figure 7-3). 

2 The purchasing power measures the ability of the individual to buy goods 
and services using the income he generates. It is dependent on the level of 
income and variance in prices, add to that the change in the average prices 
and the currency’s exchange rate. Based on this, the change in the purchasing 
power (assuming income is constant) = the average change in the exchange 
rate of the currency against the shekel – inflation rate.

Figure 7-3: Change in Purchasing Power by Type 
of Currency (percentage) 

Source: Figures were calculated based on PMA and PCBS data.

On a year-on-year basis, the USD exchange rate against the 
NIS declined by about 0.27% compared with the previous 
quarter. In other words, the purchasing power of individuals 
who receive their salaries in USD and spend all their income 
in NIS has declined during this quarter by about 0.08% 
during the same period. This also was seen in JOD which is 
pegged with the US dollar exchange rate (Figure 7-3). 

Plan and target

Following the Palestinian leadership’s firm position on the Trump 
administration’s decision of moving the US Embassy to Jerusalem, 
refusing to meet American envoys, or joining consultation meetings 
ahead of the unveiling of the “Deal of the Century (DoC)”, tensions 
between the two countries escalated. In response to the Palestinian 
boycott of negotiations, the US administration cut off multilateral 
and bilateral assistance to Palestinians, putting the Palestinian Liber-
ation Organization (PLO) under political pressure. Trump repeated-
ly and relentlessly declared “why should the US give aid to Palestin-
ians, while they refuse to talk and waive off peace negotiations?” 

In fact, American justifications for the provision of aid, which mask 
their political agenda, has always been known. For instance, a report 
published by the Congressional Research Service states that the suc-
cessive American administrations have provided aid for Palestinians 
(especially following the political divide between the West Bank and 
Gaza Strip in 2007) to support three major US policy priorities:1  

• Combating or preventing “terrorism” against Israel from militant 
organizations.

• Creating stability and prosperity in the West Bank that inclines 
Palestinians toward peaceful coexistence with Israel and prepares 
them for self-governance.  

1 U.S. Foreign Aid to the Palestinians. Congressional Research Service. No-
vember 9, 2011

 https://www.everycrsreport.com/files/20111109_RS22967_961f3c-
419c247b4e3f0533877467a57dcc7fc3d3.pdf

Box 6: Cessation of US Aid to Palestinians

• Meeting humanitarian needs and preventing further destabiliza-
tion, particularly in Gaza Strip.

Cutting off Aid

To accelerate the cessation of US aid to Palestinians, several steps 
were taken:

• In Sep 2018, USAID redirected USD 200 million of the bilateral 
direct economic assistance that was originally intended for the 
West Bank and Gaza to other priority areas around the world. In 
the same month, an additional USD 25 million, assigned to aid 
around six East Jerusalem hospitals, were reprogramed for other 
purposes.

• USD 10 million were cut for supporting the Conflict Management 
and Mitigation program (CMM) (an Israeli-Palestinian program). 

• The total reprogramed bilateral direct assistance is estimated at 
USD 231.5 million.2    

• Furthermore, the US Department of State announced in August 
2018, the complete end of US contributions to UNRWA. In 2018, 
US funding to UNRWA had dropped to USD 60 million, com-
pared with around USD 360 million annually in 2016 and 2017.

• The only exception from the US Administration’s decision was the 
US security assistance for PNA security forces, including training 
and non-lethal military materials. However lately, the PNA re-
fused receiving US funds intended for security purposes. 3

2 U.S. Foreign Aid to the Palestinians. Congressional Research Service. De-
cember 12, 2018  https://fas.org/sgp/crs/mideast/RS22967.pdf

3 Wafa News, accessed 31-01-2019, citing “Position assessment- Stopping US 
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Bilateral Assistance to Palestine: New US Terms 

It seems that the future of US aid to Palestinians was preordained, 
even before Trump’s decision of cutting aid to Palestine. This is 
evident from two American acts passed by the Congress in March 
and Sep 2018 consecutively; the “Taylor Force Act (TFA)” and the 
“Anti-Terrorism Clarification Act (ATCA)”:

• Taylor Force Act: US support assistance that directly bene-
fits the PNA (except for East Jerusalem hospitals, wastewa-
ter projects, and children’s vaccination) will not be made 
available for the West Bank and Gaza Strip unless the 
American administration ensures that the PNA and the 
PLO are taking steps to end acts of violence against US and 
Israeli citizens; ensure compensations are paid to “victims” 
of these acts; revoked any law or decree authorizing com-
pensation for imprisoned individuals prosecuted for terror-
ist acts; are publicly condemning and investigating such 
acts; and cooperating in bringing defendants to  justice.4 

• Anti-Terrorism Clarification Act: tis law stipulates that the 
consent of the party (referring to the PNA) that benefits 
from US assistance – including bilateral assistance, entails  a 
consensual legal liability as well, that allows American 
courts to exercise personal jurisdiction over a foreign defen-
dant (in the oPalestinian territories) accused of an act of 
international terrorism.5

Clearly, the two acts, especially the ATCA, would add to the PNA 
financial liabilities, in the event that any US court ruling of com-
pensation was issued. Most probably this is the reason behind the 
PNA’s latest refusal to receive any US assistance, as the size of funds 
are meager relatively to the risks associated with receiving this aid.  
 
The Size and Structure of US Aid to Palestinians

Figure-1 presents the size of US aid to the Palestinians between 
2001 and 2017, and its type, whether bilateral assistance to the 
West Bank and Gaza Strip or contribution to UNRWA’s budget.
 
During the study period, total US assistance reached USD 9.5 bil-
lion, around USD 3.9 billion (40%) were for UNRWA, USD 5.5 
billion were bilateral assistance to the West Bank and Gaza Strip.  
As seen in the figure, aid to UNRWA was steadily growing, while 
that for the West Bank and Gaza Strip was sharply fluctuating: 
sharply rising from 2007 to 2009, to drop sharply in 2012.

On the other hand, Figure- 2 presents the sectoral allocation of bi-
lateral US aid. During the period from 2001 to 2017, aid (USD 3.9 
billion) were channeled through 5 main sectors; the share of gover-
nance was 52%, 26% humanitarian sector, 26% healthcare pro-
grams, 12% economic development, infrastructure, and agriculture.  

Table-1 and 2 below clarify the structure of bilateral US aid to West 
Bank and Gaza Strip, which presents the sectoral distribution of bi-
lateral aid between 2015 and 2017, by implementing party and sector.

• Implementing party: Table-1 shows that the main imple-
menting party of bilateral aid programs (2015-2017) was 

aid to the Palestinian Authority and looking for an” alternative leadership” 
Massarat, Ramallah 2019.

4 https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/1164
5  https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/5954/text

Figure 1: Total US aid to Palestinians (actual), 2001-2017(Million USD)

Source:  USAID Database (different years).
https://explorer.usaid.gov/cd/PSE?fiscal_year=2017&implementing_
agency_id=1&measure=Disbursements
* Aid to UNRWA was excluded from aid to West Bank and Gaza Strip, 
which were included in the lower part of the figure.

Figure- 2 presents the sectoral allocation of bilateral US aid to 
West Bank and Gaza Strip (actual), (average 2001-2017)

the Palestinian government, dominating 20-24% of total 
aid; meaning that one-fourth of US aid was allocated or 
spent by or on the Palestinian government, followed by the 
share of the US Department of State which averaged 17% 
over the three-year period, while the share of food assis-
tance (through World Food Program-WFP) was 7% of total 
bilateral US aid in 2017. 

   
Allocation by Sector: Table-1 shows that one-third of bilateral US 
aid to West Bank and Gaza Strip was channeled through the Infra-
structure and Social Welfare Services. Notably, aid to water and 
sanitation projects was high (averaged 13% during the period) 
compared to aid allocation for Education and economic develop-
ment.

Source: USAID Database 
https://explorer.usaid.gov/cd/PSE?fiscal_year=2017&implementing_
agency_id=1&measure=Disbursements
* Aid to West Bank and Gaza Strip do not include aid to UNRWA.

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Bilateral assistance

Funding to UNRWA 

Governance
52%

Humanitarian & 
Health and 
population

26%

Adminstrative Cost
6%

Education
4%

Infrastuctre
12%



معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني (ماس)
اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني

سلطة النقد الفلسطينية
هيئة سوق رأس املال الفلسطينية

53

Economic Monitor no. 53/ 2018
23

Source: USAID Database, different years.
 https://explorer.usaid.gov/cd/PSE?fiscal_year=2017&implementing_
agency_id=1&measure=Disbursements
* Aid to West Bank and Gaza Strip do not include aid to UNRWA.

Table-1: Direct US aid to the West Bank and Gaza Strip*, By 
top five implementing parties, (actual spending) (% of total) 

2015 2016 2017
Palestinian government 16.0 10.6 23.5
US Department of State 23.8 24.0 20.3
World Food Program 6.7 3.8 7.0
USAID 4.5 4.8 6.4
Black & Veatch (American engineering 
company)

5.2 6.4 3.5

Others 43.8 50.4 39.3
Total (USD million) 419.8 312.2 344.6

A former USAID Director has warned that the cutoff of US assis-
tance will not have the needed impact on the PNA leadership to 
change its position, as the bulk of these funds are directed to pro-
grams independent of politics.6  However, this situation drove 34 
US Senators to send a letter to Trump opposing his policy, saying 
that this will undermine those who seek a peaceful resolution and 
strengthen the hands of “extremists”. They also expressed their 
concerns over the impact of stopping assistance, which will cut 
food assistance for 140,000 persons, healthcare for 3,800 children, 
clean water for nearly 71,000 persons and the treatment of breast 
cancer for at least 16,000 women. The suspension of US support 
for UNRWA will adversely affect the education of 525,000 chil-
dren in 700 schools and the provision of food assistance to one 
million refugees in Gaza Strip.7

Table-2: Direct US aid to the West Bank and Gaza Strip, By 
major sector*, (% of total) 

2015 2016 2017
Infrastructure and Social Welfare Services 34.3 37.2 30.2
Government and civil society 17.2 10.9 24.1
-  Emergency 7.4 6.4 12.5
-  Water and sanitation 13.6 18.3 8.7
Conflict resolution, peace-building and 
security 

1.8 3.0 4.9

Operational and administrative costs, travel, 
transportation and storage

15.2 15.3 11.1

Business services 2.4 3.0 2.9
Primary Education 1.9 1.6 1.4
Primary health care 6.1 4.3 4.3
Total 419.8 312.2 344.6

6 U.S. Foreign Aid to the Palestinians.Congressional Research Service. De-
cember 12, 2018  https://fas.org/sgp/crs/mideast/RS22967.pdf

7 Ibid.

Source: USAID Database, different years.
https://explorer.usaid.gov/cd/PSE?fiscal_year=2017&implementing_
agency_id=1&measure=Disbursements
* Aid to West Bank and Gaza Strip do not include aid to UNRWA.
Possible Repercussions

8- Foreign Trade1 

Balance of Trade

Quarter 4: The value of “registered” merchandise imports 
during Q4 2018 was about USD 1,497.8 million, a rise of 4% 
compared with the previous quarter, and by 9% compared 
with the corresponding quarter of the previous year.2  Mean-
while, the value of merchandise exports reached USD 294.2 
million, an increase of 12% and 7% compared with the previ-
ous and corresponding quarters respectively. During the 
quarter, the value of exports was around 20% the value of 
imports. The difference between exports and imports (deficit) 
amounted to USD 1,203.6 million. The deficit has dropped 
slightly because of the surplus in the balance of service im-
ports from Israel (USD 7.6 million) (Figures 8-1 and 8-2).

Figure 8-1: Imports and Exports of “Registered” 
Merchandise (USD million)

 

Year-on-Year Comparison: During 2018, the value of “regis-
tered” merchandise imports was about USD 5,716 million, a 
rise of 8% compared with 2017. On the other hand, the value of 
merchandise exports was USD 1,097.9 million, a rise of 6% 
compared with the previous year. Consequently, the deficit in 
the trade balance stood at USD 4,618.1 million, which has 
dropped slightly because of the surplus in the balance of service 
imports from Israel (USD 26.7 million) (Figures 8-3 and 8-4).
 
Balance of Payments

The current account in the balance of payments is the net 
aggregate in three sub-balances: 1) the balance of trade (net 
trade in goods and services), 2) the balance of income (net 
international transactions associated with income on factors 
of production, like remittances of Palestinian workers in Isra-

1 The source of data in this section: PCBS, 2018, Registered Foreign Trade 
Statistics, and PMA & PCBS, 2019, Palestinian Balance of Payment, Q4 
2018.

2 Registered imports and exports are those registered in the clearance ac-
counts of trade (between Palestine and Israel) and in the customs data (in-
cluding direct trade with overseas markets). Add to that agricultural goods 
(which are registered by the Ministry of Agriculture). Rregistered trade 
figures are significantly lower than actual figures of Palestinian foreign 
trade. Actual figures are placed in the Palestinian balance of payments, 
mentioned later in this section.
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Figure 8-2: Exports and Imports of Registered Services 
from Israel (USD million)

Figure 8-3: Imports and Exports of “Registered” Merchan-
dise, 2017 and 2018 (USD million)

el and overseas), and 3) the balance of current transfers (in-
ternational aid to the government and private transfers).

Quarter 4: The deficit in the Palestinian current account 
(deficit in the balance of payments) reached USD in Q4 2018, 
by 10% compared with the preceding quarter, yet it increased 
sharply by 31% compared with the corresponding quarter 
2017. The deficit of around USD 399 million, resulted from a 
deficit in the trade balance (USD 1,256 million), against a 
deficit in the balance of services (USD 264 million), and a 
surplus in the balance of income of USD 612 million (gener-
ated mainly from the income of Palestinian workers working 
in Israel), and a surplus in the current transfers of USD 509 
million (Table 8-1). 

The balance of payments deficit was financed by a surplus in 
the capital and financial account, which covered an amount 
of USD 328 million. This item (the capital and financial ac-
count) represents a debt on the national economy, as long as 
its value is positive (Table 8-1).

Year-on-Year Comparison: The deficit in the Palestinian cur-
rent account reached USD 1,659.2 million in 2018, a rise of 
6% compared with the previous year. This resulted from a 
decline in current transfers (2%) over the previous year, and 
the rise in the balance of trade deficit (8%), while that of the 
income balance increased markedly by 20% (Table 8-1).

The balance of payments deficit was financed by a surplus in 
the capital and financial account, which covered an amount of 
USD 1,802.7 million. Theoretically, there should be a perfect 
balance between the current account deficit and the surplus of 
capital and financial account, i.e. the net value of the two 
should be zero. However, there is often a difference between 
the two accounts, usually recorded under “errors and omis-
sions”, because of insufficient data and smuggling activities.3 

3 The “net errors and omissions” item does not equal the difference between 
the current account and the financial and capital account, because PCBS 
included “exceptional financing” when calculating this item.

Table 8-1: Palestinian Balance of Payments * (Million USD)

* Data do not include that part of Jerusalem governorate, which was annexed by Israel following the West 
Bank occupation in 1967.
** Exceptional financing has been calculated within the “Net errors and omission” item.
*** Figures are based on preliminary data on 2018 quarters. 

2017 2018 2017 2018***

Trade balance of goods and services** Q4 Q3 Q4
- Net goods (1,386.6) (1,520.6) (1,520.3) (5,374.2) (5,827.5)
- Net services (1,146.5) (1,254.9) (1,256.2) (4,441.6) (4,814.1)
2. Income balance (240.1) (265.7) (264.1) (932.6) (1,013.4)
3. Balance of current transfers 544.4 608.9 612.4 1,992.0 2,393.9
4. Balance of current account (1 +2 +3) 538.7 467.1 508.8 1,818.6 1,774.4
5. Net capital and financial account (303.5) (444.6) (399.1) (1,563.6) (1,659.2)
6. Net errors and omissions** 313.3 574.0 328.1 1,395.1 1,802.7
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Figure 8-4: Exports and Imports of Registered Services 
from Israel, 2017 and 2018 (USD million) 

International Investments

By the end of Q4 2018, Palestine’s foreign assets totaled USD 
6,597 million, 5% of which represent direct foreign invest-
ments, and 22% represent portfolio investments. On the other 
hand, total external liabilities amounted to about USD 4,938 
million, more than 55% of which were direct investments. 

The difference between assets and liabilities means that over-
seas investments by Palestinians were USD 1,659 million 
higher than investments of non-residents. A significant por-
tion of these assets (59%) is cash deposits (mostly by domes-
tic Palestinian banks abroad), which are not considered con-
ventional outward investments. When examining foreign 
direct investments in Palestine, figures show that it out-
weighed Palestinian investments abroad (by residents in the 
West Bank and Gaza Strip) by USD 2,374 million (Figure 
8-5).

 

Figure 8-5: International Investments Balance (as of the 
end of Q4 2018) (Million USD)

The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in 
the Near East (UNRWA) was established in the aftermath of the Nakba by 
the United Nations General Assembly in 1949. The agency began its op-
erations mid-1950 with the aim of providing assistance and relief to Pal-
estinian refugees in five regions: the West Bank, Gaza Strip, Lebanon, 
Syria and Jordan, until a just and durable solution is found for this cause. 
The agency’s services include: relief, education, healthcare, social services, 
infrastructure services and camp improvement, as well as lending and 
microfinance.

Distribution of Palestinian Refugees in UNRWA’s Areas of Operation 

At the beginning of 2018, around 4.5 million Palestinian refugees were 
registered with UNRWA and received its services. 1 This number in-
creased by more than 40% since 2000. As Figure-1 shows, 39% of regis-
tered refugees live in Jordan and 25% in Gaza Strip. Between 2000 and 
2018, the percentage of refugees living in Jordan decreased by 3 percent-
age points, against its rise in Gaza Strip by the same percentage during 
the same period. On the other hand, Jordan hosts the highest percentage 
of registered refugees, however, the largest portion of UNRWA’s regular 
programs’ budget is spent in Gaza Strip (33%), followed by Jordan (21%), 
then the West Bank (19%), as actual spending figures of 2014 show.

Figure-1: Distribution of Palestinian Refugees in UNRWA’s Areas of 
Operation (2018) and Distribution of Programs Spending (2014) 

- UNRWA’s website, “UNRWA in Figures” reports for 2000, 2010, 
2018 https://www.unrwa.org/ar/resources

-  UNRWA’s website, “UNRWA’s program budget 2016-2017.

UNRWA Services for Palestinian Refugees and Budget Distribution 

UNRWA’s mandate of services to Palestinian refugees has evolved since its 
start until this day. In the early 1950s, the majority of UNRWA budget 
(about 69%) was earmarked for its relief operations, mainly for assisting 
some 750,000 Palestinian refugees. With time, the agency’s focus was shift-
ed to services other than relief, and began working in the area of health 
services and the improvement of camps infrastructure. This was reflected 
in the spending structure of the main programs budget of the agency; 
about 58% of UNRWA’s budget (around USD 760 million) were allocated 
to education in 2017, and about 15% to healthcare services, whereas the 
share of relief and social services fell to 6% in the same year. In addition, 
part of UNRWA’s budget is allocated to support infrastructure (water and 

1 UNRWA defines Palestinian refugees as “persons whose regular place of res-
idence was Palestine during the period June 1946 to May 1948, and who lost 
both home and means of livelihood as a result of the 1948 conflict”

Box 7: UNRWA Services and Funders: what has Changed?
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sanitation networks), the rehabilitation of educational, health, and some 
housing facilities in 58 camps within its areas of operation.

The UNRWA’s micro-credit program/department has granted 476,000 
loans to refugees with an accumulated value of USD 531 million. Table-1 
shows the main services of UNRWA by figures during the period 2000-
2018. As seen in the figure, there was a significant increase in the number 
of UNRWA workers between 2000 and 2010, however this number re-
turned to decline sharply between 2010 and 2018, which indicates a scale 
down in UNRWA’s operations and downsizing or at least not expanding 
its refugees’ employment during the last years.    

Table-1: UNRWA’s Main Services by Figures, 2000, 2010, 2018

Year 2000 2010 2018
Registered refugees 3,806,055 4,766,670 5,442,947
 Number of schools 639 691 711
Pupil enrollment 477,216 482,920 526,646
 Primary healthcare utilities  122 137 143
Staff/ refugee employment 22,561 30,614 31,822
Pledges to Programs Budget 
(USD Million - 551.8 802.7

Pledges to Emergency 
Budget (USD Million) - 288.9 453.5

Source: UNRWA’s website, “UNRWA in Figures” reports for 2000, 2010, 
2018 https://www.unrwa.org/ar/resources

The Regular Programs Budget vs. the Emergency Appeal

In addition to its program budget, UNRWA provides urgent relief services 
to refugees in conflict areas through emergency appeal funding. As an 
example, assistance to refugees during and following the second Intifada, 
recurring attacks on Gaza Strip, and the Syrian civil war. These emergency 
programs need budgetary allocations other than those available under reg-
ular program budgets. In 2018, UNRWA received USD 453.5 million in 
emergency budget which is 35% of 2018 pledged funds. During the same 
year, UNRWA’s budget was distributed to regular programs (43%), emer-

gency interventions in the West Bank (25%), and emergency interventions 
in Syria (30%), and the rehabilitation of Gaza Strip (2%).

Financing UNRWA’s Operations

Since its inception until today, UNRWA’s operations and services to Pal-
estinian refugees have continuously and increasingly depended on volun-
tary contributions and donations. Main contributions came from several 
sources like different regional governments, United Nations sister agen-
cies, non-governmental organizations (NGOs), private sector companies 
and individuals from all over the world. Since the beginning of UNRWA’s 
work, the USA or the European Union alternately, were ranked in first 
place in terms of the value of support provided to the agency. US support 
constituted more than a quarter of total support in most years until Sep 
2018, when the American Administration announced cutting all funding 
for UNRWA (See Box 6).  Between 2017 and 2018, USA’s support de-
creased from USD 359.3 to around USD 60 million, then was completely 
cut at the beginning of 2019.2

Figure-3 presents the percentage distribution of pledged funding by 
the top ten donors to UNRWA in 2017 and 2018. The figure shows a 
significant decline in US funding of UNRWA from 41% in 2017 (first 
rank among donors) to a scant 6% in 2018.3

To adapt to this shortfall in funds, UNRWA had two options:
• Increasing funds from other top donors: as seen in Figure -3, the 

decline in US funding has been accompanied by a marked increase 
in other donor countries funding, namely: Germany (increased by 
132% over the two years, reaching USD 177.3 million), Saudi Ara-
bia (increased by 200% reaching USD 159.9 million), European 
Union ( increased by 25% over the two years), United Kingdom 
(increased by 38.4%). Additionally, a number of Gulf countries 
have joined the top ten donors list, like Qatar, Kuwait and the UAE. 

• Following austerity measures and cutting expenditures in 2018, 
which have resulted in saving USD 92 million, the agency is put-
ting plans to save an additional USD 60 million, which equals the 
US cut funds in 2018.   

  

2 U.S. Foreign Aid to the Palestinians. Congressional Research Service. De-
cember 12, 2018: https://fas.org/sgp/crs/mideast/RS22967.pdf

3 Former United States Ambassador to the United Nations Nikki Haley 
claimed that UNRWA overcounts the number of Palestinian refugees receiv-
ing its services and that the United States recognizes only 10% of the number 
of Palestinian refugees (around 500,000) and that the US administration 
would reconsider partnering with the agency if the agency changes the offi-
cial number of registered refugees to an accurate account.

Figure-2: % Pledges of Top Ten Donors to UNRWA, 2017 and 2018  

Source: UNRWA website, Pledges to UNRWA programs (In kind and cash), and overall donor ranking in 2017 and 2018.
https://www.unrwa.org/how-you-can-help/government-partners/funding-trends/donor-charts
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Economic Concepts and Definitions: 
Public Goods

There are four types of goods and services that economists clas-
sify based on two criteria: Excludability and Rivalry. Excludabil-
ity refers to goods and services to which it is possible to prevent 
access by people who don’t pay for them. As for “Rivalrous” 
goods, they are goods or services whose consumption by one 
consumer prevents their consumption by others. The former 
criterion distinguishes between goods and services which are 
restricted to people who pay (a price) for these goods and those 
which are available to all people for free and cannot be restrict-
ed. Whereas the latter criterion distinguishes between those 
goods or services when consumed by one consumer become 
unavailable to others, and those goods that can be consumed 
simultaneously by everyone without losing their benefits and 
from which no one is excluded. 

Figure-1 presents the four types of goods and services that may 
be classified according to these two criteria. 

Figure 1: The Classification of goods and services according 
to “Excludable” and “Rivalrous” criteria

Excludable Non-Excludable
Rivalrous 1

 Regular private 
goods and services

2
  “Tragedy of the com-

mons” Goods
Non-Rivalrous 3

 Club (restricted 
access) Goods

4
Public Goods

Four types of Goods and Services

The first cell in Figure -1 includes both excludable goods and 
services that no one can consume without paying for their con-
sumption, and rivalrous goods and services which become un-
available to others if someone consumes them. Private econom-
ic enterprises usually manufacture and market this type of 
goods and services which is common and regular.

The second cell of the figure includes non-excludable goods 
and services that can’t be restricted for those who pay for them 
which are also classified as rivalrous. Therefore, if they’re used 
by someone, they become unavailable to others like common 
pastures, forests and sea fish. This latter type of goods and ser-
vices is called the “tragedy of the commons”, given that their 
free and unrestricted consumption would lead to their deple-
tion and preventing others from accessing them. A contempo-
rary example of this type of “goods” is fresh air whose abuse 
(pollution) by some people leads to depriving others from en-
joying fresh air. Obviously, the free market (the private sector) 
doesn’t invest in such goods or services.

The third cell of the figure, includes “Club Goods”, such as en-
crypted television broadcasts or movies in cinemas. These ser-
vices are restricted to those who pay for them only, yet their 
consumption does not affect their value or availability to others. 
Finally, the fourth cell includes non-excludable and non-rival-
rous goods and services which are called “Public Goods”, such 
as; unencrypted television broadcasts, national defense services 

and earthquake and flood protection measures. Accessing these 
public goods or services cannot be restricted to those who pay 
for them and their consumption is non-rivalrous, i.e. if they are 
used by an individual, they are still available to others.

Public Goods reflect “Market Failure”

Based on this definition of goods, public goods, which are 
non-excludable and non-rivalrous simultaneously, are the 
counter side of regular private goods. Since this type of goods 
does not correspond to profit and private interests of invest-
ment and production, the free market and private sector 
wouldn’t be interested in producing this type of goods as it is 
impossible to control who can access them and their value do 
not decrease by their use. According to economists, the free 
market failure to produce these goods is called “Market Failure”, 
i.e. the free market will not be able to supply these goods in 
spite of the market’s demand. Therefore, the government is re-
sponsible for supplying and financing the production of these 
goods and services in order to be available to everyone. 

The production of ideas and innovations

Modern growth theory has redrawn attention to the non-rival-
rous goods phenomenon. Endogenous growth theory focused 
on the production and development of new ideas and innova-
tions. Research and Development (R&D) centers develop new 
ideas consciously, which, just like regular goods, need invest-
ments, “workers” and markets. However, ideas are non-rival-
rous goods; once known everyone can use them without any 
decrease in their value or benefits. Since the efficiency of patent 
restrictions are limited, new ideas are non-excludable as well. 
As a result, free market forces would fail to produce sufficient 
and optimal quantity of new ideas and innovations leading to 
the need for intervention in the market’s forces to ensure the 
continuity of ideas production and economic growth. 

Public Goods and Technology

Recently, technological developments have contributed to re-
ducing the number of public and “common tragedy” goods; 
some excludable goods and services became non-excludable be-
cause of using modern monitoring equipment. For example, 
today, it is attainable to monitor vehicles entering cities’ bor-
ders, and it became possible to hold those, who are responsible 
for congestion and polluting the air, responsible. Consequently, 
a large number of services became non-excludable. Highways 
for example, are not necessarily public goods. Also, it can be 
said that fresh air is not a public good anymore, if it is possible 
to punish or raise charges or tax persons who caused pollution, 
i.e. force pollutants to pay the costs (the price) of fresh air that 
they buy then pollute, or to pay for re-purifying polluted air.

Market Failure: Private vs. Social Benefits

It is important to emphasize that the responsibilities of govern-
ments are not limited to supplying public goods that markets 
fail to produce because of non-excludability and non-rivalry. 
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Market failure takes various forms, all of which necessitate ex-
ternal intervention to enhance the free market forces; for exam-
ple, free market forces fail to produce optimal quantities of 
some socially needed goods and services, leading to the inter-
vention of the government to fill this gap. This happens when 
private benefits from producing certain goods or services are 
less than the benefits gained by the society from these services. 
In these cases, and given that the market production is associat-
ed with private benefits, the quantity of production is less than 
the society’s optimal need.   

For example, in the field of education, when someone invests in 
self-education, he/she aims to achieve his own private benefit. 
However, the educated individual has also a positive impact on 
society as a whole. This means that the community also benefits 
from educating its members. However, the free market produc-
es “educational” services/goods depending on the narrow-per-
spective of private benefits, so it doesn’t produce a sufficient 
number of educated individuals. The same applies to training 
workers; since factories may not take full advantage of educat-
ing and training their workers (as workers may leave the work 
to another workplace), they don’t invest sufficiently in training 
their workers. The private benefit of the company/factory from 
training its workers is less than social benefits. Another exam-
ple is healthcare services.  Whenever the market fails to produce 
optimal quantities of a social good or service, the intervention 
of the government becomes urgent to ensure the optimal level 
of producing this good or service in the society.  

Market Failure: Natural Monopoly

Some economic activities have very high establishment costs 
and are economies of scale as well, meaning that as the quantity 
of production increases, the cost of a unit of production de-
creases. Such characteristics give one company (or few compa-
nies) the opportunity to monopolize the entire market and pre-
vent other companies from competing with it. This, as well, is 
another form of “market failure”, which requires the interven-
tion of the government, either to shoulder the responsibility of 
providing these services instead of the private monopolist or to 
put in place legislation for regulating the market and restricting 
companies monopolizing powers. Water and electricity distri-
bution networks, sewage systems, metro and rail lines, and gas 
and oil transportation pipelines are examples of activities that 
have the characteristics of natural monopoly.

Correction Note 

In Monitor 54, Box on “Dividends of Palestine Investment Fund”, the calculation of dividends was based on data 
available in annual reports. However, the final decision to distribute dividends is usually taken in PIF’s General 
Assembly, convened in the following year. Accordingly, the actual retention ratios of PIF’s dividends are 32%, 
0%, and 6% for the years 2014, 2015, and 2016 respectively. In addition, in 2018 PIF transferred to the MoF USD 
28 million, and not USD 21 million. 
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Indicator 2014 2015 2016 2017 2018 2017
Q4

20182

Q1 Q2 Q3 Q4
Population (One thousand)

oPt 4,429.1 4,530.4 4,632.0 4,733.4 4,915.3 4,778.6 4,808.8 4,838.9 4,869.3 4,900.0
West Bank 2,696.7 2,750.0 2,803.4 2,856.7 2,953.9 2,880.9 2,897.0 2,913.1 2,929.3 2,945.7
Gaza Strip 1,732.4 1,780.4 1,828.6 1,876.7 1,961.4 1,897.7 1,911.8 1,925.8 1,940.0 1,954.3

Labor Market
No. of workers (thousand) 917.0 963.0 980.5 948.7 955,8 966.4 935.4 921.7 960.7 1,005.3
Participation rate (%) 45.8 45.8 45.8 45.3 46.3 43.9 45.4 45.9 46.9 47.1
Unemployment rate (%) 26.9 25.9 26.9 28.4 30.8 27.7 30.2 32.4 31.7 29.1
- West Bank 17.7 17.3 18.2 18.7 17.6 16.9 18.3 19.1 17.3 16.1
- Gaza Strip 43.9 41.0 41.7 44.4 52.0 45.0 49.1 53.7 54.9 50.5

National Accounts (USD millions)
GDP 12,715.6 12,673.0 13,425.7 14,498.1 14,615.9 3,728.8 3,689.9 3,559.5 3,659.8 3,706.7
- Household expenditure 11,840.4 11,805.1 12,337.7 12,844.7 13,110.3 3,173.8 3,182.9 3,258.5 3,316.9 3,352.0
- Government expenditure 3,478.2 3,429.5 3,530.3 3,809.8 3,828.1 1,068.6 977.5 904.3 957.7 988.6
Gross capital formation 2,415.0 2,677.4 2,827.0 3,305.6 3,536.0 894.9 876.7 837.3 916.1 905.9
Exports 2,172.3 2,338.1 2,381.0 2,692.7 2,903.5 717.9 713.0 714.3 707.0 769.2
Imports (-) 7,208.9 7,537.6 7,626.7 8,066.7 8,730.9 2,104.5 2,072.3 2,141.5 2,227.7 2,289.4

GDP per capita (USD)
at Current prices 3,051.7 2,973.1 3,080.1 3,254.6 3,198.4 828.6 815.4 781.5 798.3 803.2
at Constant prices (base 
year 2004) 2,940.7 2,973.1 3,044.4 3,072.4 3,021.4 772.4 746.2 735.8 760.5 778.9

Balance of Payment (USD millions)
Trade Balance (5,036.7) (5,199.6) (5,246.2) (5,374.2) (5,827.5) (1,386.6) (1,359.3) (1427.2) (1,520.6) (1,520.3)
Income Balance 1,482.4 1,712.2 1,896.0 1,992.0 2,393.9 544.3 568.9 603.7 608.8 612.4
Current Transfers Balance 1,405.3 1,421.4 1,408.6 1,818.6 1,774.4 538.7 348.3 450.2 467.1 508.8
Current account Balance (2,149.0) (2,066.0) (1,941.6) (1,563.6) (1,659.2) (303.6) (442.1) (373.3) (444.7) (399.1)

Exchange Rates and Inflation
USD/NIS exchange rate 3.577 3.884 3.840 3.603 3.593 3.512 3.461 3.573 3.635 3.704
JOD/NIS exchange rate 5.046 5.483 5.418 5.083 5.067 4.953 4.881 5.037 5.127 5.224
Inflation rate (%)1 1.73 1.43 (0.22) 0.21 (0.19) 0.43 (0.60) 0.26 0.49 0.01

Public Finance (cash basis USD million)
Net domestic revenues 
(including clearance) 2,784.8 2,890.2 3,551.0 3,656.5 3,460.2 976.9 991.0 862.3 938.6 677.7

Current expenditure 3,435.0 3,424.3 3,659.3 3,791.4 3,662.7 1,059.7 930.8 879.3 910.5 941.8
Developmental expenditure 164.1 176.7 216.5 255.3 279.7 113.4 45.6 59.0 63.8 109.3
current budget deficit\sur-
plus (before grants) (814.3) (710.9) (324.7) (390.2) (482.3) (196.2) 14.6 (76.0) (35.7) (373.4)

Total grants and aid 1232.0 799.0 766.9 719.8 672.5 254.2 87.2 159.8 194.2 226.2
Total budget deficit\surplus 
(after grants and aid) 417.6 88.1 442.3 329.5 190.2 58.0 101.7 83.8 158.4 (147.2)

Public debt 2,216.8 2,537.2 2,483.8 2,543.2 2,369.6 2,543.2 2,448.8 2,367.6 2,352.3 2,369.6

The Banking Sector (USD millions)
Banks assets/liabilities 11,815.4 12,602.3 14,196.4 15,850.2 16,128.9 15,850.2 15,916.7 15,763.0 16,179.4 16,128.9
Equity 1,464.0 1,461.7 1,682.4 1,892.7 1,911.5 1,892.7 1,926.8 1,819.7 1,863.9 1,911.5
Deposits at banks 8,934.5 9,654.6 10,604.6 11,982.5 12,227.3 11,982.5 12,002.3 11,992.6 12,194.2 12,227.3
Credit facilities 4,895.1 5,824.7 6,871.9 8,026.0 8,437.9 8,026.0 8,175.4 8,260.0 8,293.6 8,437.9

Data do not include that part of Jerusalem which was annexed by Israel following its occupation of the West Bank in 1967 (except for data on unemployment and population). 
1.  The inflation rate estimation is based on year-over-year comparisons of the average CPI in the target year (each quarter) with its average in previous year (quarter).
2.  Figures for 2018 are preliminary and subject to further revision. 
 Figures between brackets indicate negative values.
The figures in the table are based on the latest update of data. 
Note 1: Data on population and the numbers of workers for years before 2017 are based on the Census of Population, Housing and Establishments 2007 and will be updated to reflect 
the final results of the 2017 census.
Note 2: data for 2017 and the Q1 2018 were updated based on the final results of the Census of Population, Housing and Establishments 2017.
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