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تقديم

اســـتمراراً لسياســـة الجهـــاز المركـــزي لإلحصـــاء الفلســـطيني يف تطويـــر وتحديـــث التقاريـــر اإلحصائيـــة، 
تـــم إعـــداد تقريـــر أداء االقتصـــاد الفلســـطيني للعـــام 2017، ليوفـــر أداة للباحثيـــن وصانعـــي السياســـات 
االقتصاديـــة لرســـم صـــورة للواقـــع االقتصـــادي مـــن خـــال دراســـة المؤشـــرات االقتصاديـــة الكليـــة 
المختلفـــة، مثـــل )الناتـــج المحلـــي اإلجمـــايل ومكوناتـــه، ســـوق العمـــل، األســـعار، ميـــزان المدفوعـــات، 
وضـــع االســـتثمار الـــدويل، رصيـــد الديـــن الخارجـــي، الماليـــة العامـــة، الديـــن العـــام، والقطـــاع المصـــريف(.

يســـرّنا تقديـــم هـــذا التقريـــر، والـــذي نأمـــل أن يســـهم بإعطـــاء صـــورة عـــن طبيعـــة االقتصـــاد الفلســـطيني، 
ويســـاعد المحلليـــن وصانعـــي القـــرار يف عمليـــة التحليـــل والتخطيـــط لاقتصـــاد الفلســـطيني مســـتقبا. 

وهللا ويل التوفيق،،،

   عال عوضأيار، 2018
     رئيس الجهاز
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شــهد الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي فلســطين نمــوًا 
ــام 2017.  كمــا وارتفــع  بنســبة 3.1% خــال الع
نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي عــام 
أمريكــي.   دوالر   3,072.4 إلــى  ليصــل   2017
تفاوتــت معــدالت النمــو فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي 
بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة خــالل العــام 2017، 
حيــث بلــغ معــدل النمــو فــي الضفــة الغربيــة %4.3. 
فــي المقابــل، انخفــض فــي قطــاع غــزة بنســبة %0.3، 
قطــاع  فــي  االجمالــي  المحلــي  الناتــج  قيمــة  ان  اال 
غــزة بقيــت أعلــى ممــا كانــت عليــه عــام 2014 الــذي 
حصــل فيــه العــدوان اإلســرائيلي علــى قطــاع غــزة فــي 
شهر تموز.  ونتيجة لهذا التباين في معدالت النمو، 
انخفضــت مســاهمة قطــاع غــزة فــي الناتــج المحلــي 
اإلجمالــي لتصــل إلــى 24.7% عــام 2017 مقارنــة 
انخفــض نصيــب  كمــا   ،2016 مــع 25.6% عــام 
الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي قطــاع غــزة، 
وأصبــح يمثــل 45.1% مــن مثيلــه فــي الضفــة الغربيــة 
  .2016 عــام   %47.6 مــع  مقارنــة   2017 عــام 
ارتفعــت القيمــة المضافــة لألنشــطة االقتصاديــة فــي 
أنشــطة  باســتثناء   ،2017 العــام  خــالل  فلســطين 
الزراعــة والمعلومــات واالتصــاالت، وســجلت أنشــطة 
تجــارة الجملــة والتجزئــة أعلــى ارتفــاع، ولكــن أنشــطة 
الخدمــات والفــروع األخــرى ظلــت المســاهم األكبــر فــي 
الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي كٍل مــن الضفــة الغربيــة 

وقطــاع غــزة. 

فــي  المشــاركة  العاملــة  القــوى  نســبة  انخفضــت 
فلســطين لتصــل إلــى 45.9% فــي العــام 2017.  
كما ارتفعت نسبة البطالة في فلسطين إلى %28.1 
العــام  فــي   %27.2 مــع  2017 مقارنــة  العــام  فــي 

.2016

ارتفــع معــدل األجــر اليومــي االســمي فــي فلســطين 
الــى  ليصــل   %3.9 بنســبة   2017 العــام  خــال 
111.4 شــيكل إســرائيلي، فيمــا ارتفــع معــدل األجــر 
اليومــي الحقيقــي بنســبة 3.7% خــال نفس الفترة.  

ســجل مؤشــر الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك 
فــي فلســطين ارتفاعــًا طفيفــًا خــال العــام 2017 
مقارنــة   110.98 إلــى  ليصــل   %0.21 نســبته 
مــع 110.75 خــال العــام 2016 )ســنة األســاس 
2010(.  ويعــزى هــذا االرتفــاع الطفيــف فــي مؤشــر 
الرقــم القياســي العــام ألســعار المســتهلك خــالل العــام 
ضمــن  الســلع  بعــض  أســعار  ارتفــاع  إلــى   2017
منهــا  االعلــى،  الــوزن  ذات  الرئيســية  المجموعــات 

ومســتلزماته. المســكن  أســعار مجموعــة 

فــي  الجــاري  الحســاب  عجــز  قيمــة  انخفضــت 
فلســطين خــال العــام 2017، مقارنــة مــع العــام 
2016، بنســبة 19.5% ليصــل إلــى 1,563.7 
مليــون دوالر أمريكــي.  ويعــزى هــذا االنخفــاض فــي 
قيمــة عجــز الحســاب الجــاري إلــى االرتفــاع الكبيــر فــي 
قيمــة صافــي التحويــالت الجاريــة التــي زادت قيمتهــا 
حســاب  صافــي  قيمــة  وارتفعــت   ،%29.1 بنســبة 
قيمــة صافــي  ارتفــاع  نتيجــة   %5.1 بنســبة  الدخــل 
جهــة  مــن    .%4.0 بنســبة  العامليــن  تعويضــات 
أخــرى، انخفضــت قيمــة صافــي الحســاب الرأســمالي 
 1,395.2 إلــى  لتصــل   %18.0 بنســبة  والمالــي 

 .2017 عــام  أمريكــي خــالل  مليــون دوالر 

ارتفعــت قيمــة صافــي وضــع االســتثمار الدولــي فــي 
فلسطين بنسبة 17.1% نهاية عام 2017 ليصل 
إلــى 1,373 مليــون دوالر أمريكــي، وذلــك نتيجــة 
الفلســطينية  قيمــة إجمالــي أرصــدة األصــول  ارتفــاع 
بنســبة   2017 عــام  نهايــة  الخــارج  فــي  المســتثمرة 
5.8% وارتفــاع إجمالــي أرصــدة الخصــوم األجنبيــة 
المســتثمرة فــي فلســطين بنســبة 3.1%، مقارنــة مــع 
إجمالــي  قيمــة  ارتفعــت  بالمقابــل،    .2016 العــام 
رصيــد الديــن الخارجــي علــى فلســطين بنســبة %6.5 
نهايــة عــام 2017 ليصــل إلــى 1,720 مليــون دوالر 

أمريكــي. 

ملخص أداء االقتصاد الفلسطيني   
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وفيمــا يتعلــق بالوضــع المالــي، ارتفعــت قيمــة العجــز 
الفلســطينية خــال  الجــاري فــي موازنــة الحكومــة 
العــام 2017 بنســبة 15.2% لتصــل إلــى 862.8 
مليــون دوالر أمريكــي.  كمــا انخفضــت قيمــة الدعــم 
الخارجي لســد العجز في موازنة الحكومة الفلســطينية 
بنســبة 10.3%، لتصــل إلــى 544.5 مليــون دوالر 
فــي قيمــة  أمريكــي عــام 2017.  ويعــزى االرتفــاع 
إجمالــي  قيمــة  ارتفــاع  إلــى  الجــاري  الموازنــة  عجــز 
نســبته  بمــا  اإلقــراض  وصافــي  الجاريــة  النفقــات 
2.8%، بالرغــم مــن ارتفــاع قيمــة صافــي اإليــرادات 

العامــة بنســبة 0.2% مقارنــة مــع العــام 2016. 

شــكلت قيمــة اإليــرادات الضريبيــة المحليــة لوحدهــا 
إجمالــي صافــي  قيمــة  مــن   %21.4 نســبته  مــا 
اإليــرادات العامــة عــام 2017، حيــث بلغــت قيمتهــا 
قيمــة  وشــكلت  أمريكــي،  دوالر  مليــون   761.9
اإليرادات غير الضريبية المحلية ما نسبته %10.9، 
فــي حيــن شــكلت قيمــة التحصيــالت المخصصــة مــا 
نســبته 2.1%، بينمــا شــكلت قيمــة إيــرادات المقاصــة 
مــا نســبته 67.7% عــام 2017، وهــي اكبــر مــن 

النســبة التــي شــّكلتها عــام 2016.  

ارتفعــت قيمــة إجمالــي الديــن العــام علــى فلســطين 
إلــى  ليصــل   2017 عــام  نهايــة   %2.4 بنســبة 
وبلغــت  كمــا  أمريكــي.   دوالر  مليــون   2,543.1
المحلــي  الناتــج  مــن  العــام  الديــن  إجمالــي  نســبة 

.2017 عــام   %17.5 اإلجمالــي 

القطــاع  لــدى  الودائــع  إجمالــي  قيمــة  ارتفعــت 
 ،2017 12.9% خــال عــام  بنســبة  المصرفــي 
ــون  ــى 11,973.4 ملي ــام إل ــة الع ــي نهاي لتصــل ف
دوالر أمريكــي.  تشــكل ودائــع األشــخاص المقيميــن 
67.0% مــن إجمالــي الودائــع، بينمــا تشــكل ودائــع 
الحكومــة المركزيــة الفلســطينية 5.0% منهــا.  كمــا 
التــي  اإلئتمانيــة  التســهيالت  إجمالــي  قيمــة  ارتفعــت 
منحها القطاع المصرفي عام 2017 بنسبة %16.8 

إلــى 8,027.5 مليــون دوالر أمريكــي. لتصــل 

والقــوى  اإلجمالــي،  المحلــي  بالناتــج  المتعلقــة  البيانــات  ماحظــة: 
العاملــة، وميــزان المدفوعــات ال تشــمل ذلــك الجــزء مــن محافظــة 
القــدس والــذي ضمــه االحتــالل االســرائيلي إليــه عنــوة بعيــد احتاللــه 

للضفــة الغربيــة عــام 1967.
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األداء االقتصادي للعام 2017

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة1: 1-
 

شــهد الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي فلســطين نمــوًا بنســبة 3.1% عــام 2017، مقارنــة مــع نمــو بنســبة 
4.7% عــام 2016.  وكان االقتصــاد الفلســطيني قــد شــهد نمــوًا نســبته 6.3% عــام 2012، ثــم انخفــض 
تدريجيــا إلــى أن أصبــح ســالبًا 0.2% عــام 2014، قبــل ان يعــود ويرتفــع عــام 2017 ليصــل إلــى %3.1.

تفاوتــت معــدالت النمــو فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي بيــن قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة عــام 2017، حيــث 
بلــغ معــدل النمــو فــي الضفــة الغربيــة 4.3% فيمــا انخفــض بنســبة 0.3% فــي قطــاع غــزة.  ويعــزى التراجــع 
فــي قطــاع غــزة إلــى مجموعــة مــن العوامــل، أهمهــا إســتمرار القيــود المفروضــة علــى حركــة البضائــع ومســتلزمات 
اإلنتــاج.  وبالرغــم مــن هــذا التراجــع فــي قطــاع غــزة خــالل العــام 2017، إال أن قيمــة الناتــج المحلــي اإلجمالــي 
بقيــت أعلــى ممــا كانــت عليــه عــام 2014 الــذي وقــع فيــه العــدوان اإلســرائيلي علــى القطــاع فــي شــهر تمــوز، والــذي 
أدى إلــى تدميــر البنيــة التحتيــة وكذلــك النشــاط االقتصــادي.  وكمــا يتضــح مــن جــدول )1(، فقــد شــهد قطــاع غــزة 
نمــوًا ملحوظــًا خــالل عــام 2013 بنســبة 5.6%، ولكنــه تراجــع بشــكل كبيــر عــام 2014 حيــث انخفــض الناتــج 
المحلــي اإلجمالــي بنســبة 15.1% نتيجــة العــدوان اإلســرائيلي والحصــار الخانــق علــى قطــاع غــزة قبــل أن ينتعــش 
ثانيــة خــالل االعــوام 2015، و 2016 بنســبة 6.1%، و8.3% علــى التوالــي، ثــم ليعــاود االنخفــاض عــام 
2017 بنسبة 0.3%.  أما في الضفة الغربية، فقد ارتفع معدل النمو في الناتج المحلي اإلجمالي من %1.0 
عــام 2013 إلــى 5.3% عــام 2014، ثــم لينخفــض ثانيــة إلــى 2.6% عــام 2015، قبــل ان يعــاود االرتفــاع عــام 

2016 ليســجل نمــوًا نســبته 3.5%، ويســتمر باالرتفــاع عــام 2017 لينمــو بنســبة %4.3.  

 نتيجــة لهــذا التبايــن فــي معــدالت النمــو، فقــد انخفضــت مســاهمة قطــاع غــزة فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي 
لتصــل إلــى 24.7% عــام 2017 مقارنــة مــع 25.6% فــي عــام 2016.  وظلــت أقــل بكثيــر ممــا كانــت عليــه 
عــام 2005، حيــث بلغــت 39.4%.  وكمــا يتضــح مــن الشــكل الالحــق، بلــغ الناتــج المحلــي اإلجمالــي لقطــاع 
غــزة 3,384.2 مليــون دوالر أمريكــي عــام 2017، فــي حيــن بلــغ لفلســطين 13,686.4 مليــون دوالر أمريكــي.

 1 البيانــات ال تشــمل ذلــك الجــزء مــن محافظــة القــدس والــذي ضمــه االحتــالل اإلســرائيلي إليــه عنــوة بعيــد احتاللــه للضفــة الغربيــة عــام 1967، كمــا ان بيانــات الناتــج المحلــي 
اإلجمالــي ومكوناتــه لعــام 2017 هــي اوليــة مبنيــة علــى تقديــرات ربعيــة وهــي عرضــة للتنقيــح والتعديــل، يالحــظ وجــود بعــض االختالفــات الطفيفــة فــي قيــم المتغيــرات، ونجــم 
ذلــك عــن التقريــب المصاحــب لعمليــات المعالجــة علــى الحاســب، كمــا تجــدر االشــارة الــى انــه تــم تحديــث ســنة األســاس لبيانــات الحســابات القوميــة لتصبــح 2015 بــدال مــن 
2004 مــن خــالل احتســاب نســب التغيــر علــى مســتوى المنطقــة للســنوات مــا قبــل عــام 2015 باعتبــار عــام 2015 ســنة مرجعيــة. كمــا  ان مجمــوع مكونــات الناتــج المحلــي 
االجمالــي مــن جانبــي االنتــاج واإلنفــاق ال يســاويه وذلــك بســبب خاصيــة عــدم الجمــع.  كمــا تــم تنقيــح بيانــات نصيــب الفــرد بنــاًء علــى تقديــرات الســكان منتصــف العــام باالعتمــاد 

علــى بيانــات التعــداد العــام للســكان والمســاكن والمنشآـــت 2017.
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الناتج المحلي اإلجمالي حسب المنطقة، 2012-2017 باألسعار الثابتة: سنة األساس 2015

ارتفــع نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي فلســطين عــام 2017 مقارنــة مــع العــام 2016، ليصــل 
إلــى 3,072.4 دوالر أمريكــي.  وأصبــح مســتوى المعيشــة فــي فلســطين عــام 2017 أعلــى ممــا كان عليــه عــام 
2012 حيــث بلــغ 3,021.3 دوالر أمريكــي.  ونظــرا لتفــاوت معــدالت النمــو، فقــد ارتفــع نصيــب الفــرد مــن الناتــج 
المحلــي اإلجمالــي فــي الضفــة الغربيــة بنســبة 2.4%، بينمــا انخفــض فــي قطــاع غــزة بنســبة 2.9% عــام 2017. 

)أنظــر/ ي الشــكل أدنــاه(.

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي حسب المنطقة، 2012-2017 باألسعار الثابتة: سنة األساس 2015

مــن ناحيــة اخــرى ارتفــع نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي الضفــة الغربيــة وانخفــض فــي قطــاع 
غــزة خــال العــام 2017، ممــا ادى الــى زيــادة الفجــوة بينهمــا.  وبلــغ نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي 
فــي الضفــة الغربيــة 3,996.2 دوالر أمريكــي عــام 2017 مقارنــة مــع 1,803.3 دوالر أمريكــي فــي قطــاع غــزة. 
أي أن نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي قطــاع غــزة يمثــل 45.1% فقــط مــن نصيــب الفــرد فــي 
الضفــة الغربيــة عــام 2017، وهــي أقــل ممــا كانــت عليــه عــام 2016، وهــي 47.6%، واقــل بكثيــر مــن النســبة 

التــي كانــت عــام 2005، وهــي %97.1.
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جدول 1: المؤشرات االقتصادية الرئيسية حسب المنطقة، 2012-2017 باألسعار الثابتة:
سنة األساس 2015  

القيمة بالمليون دوالر امريكي

201220132014201520162017المؤشر

فلسطين

12,008.912,275.212,252.912,673.013,269.713,686.4الناتج المحلي اإلجمالي

14,360.813,863.014,356.615,234.615,680.715,490.9االنفاق االستهالكي النهائي

2,727.52,841.42,446.12,677.42,806.93,088.8التكوين الرأسمالي اإلجمالي

4,816.4-5,170.6-5,199.5-4,598.0-4,532.8-5,130.0-صافي الصادرات من السلع والخدمات

3,021.33,015.52,940.72,973.13,044.43,072.4نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي )دوالر أمريكي(

الضفة الغربية

8,736.08,825.49,293.79,538.99,874.110,302.2الناتج المحلي اإلجمالي

10,394.810,227.810,506.511,237.111,651.911,543.5االنفاق االستهالكي النهائي

2,281.02,445.52,573.82,652.32,520.62,675.5التكوين الرأسمالي اإلجمالي

3,891.9-4,322.6-4,371.9-3,811.2-3,892.5-3,965.1-صافي الصادرات من السلع والخدمات

3,735.73,698.13,817.83,843.03,902.63,996.2نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي )دوالر أمريكي(

قطاع غزة

3,294.23,478.92,954.23,134.13,395.63,384.2الناتج المحلي اإلجمالي

3,954.13,635.43,845.13,997.54,028.83,947.4االنفاق االستهالكي النهائي

173.325.1286.3413.3-509.5490.6التكوين الرأسمالي اإلجمالي

924.5-848.0-827.6-775.3-657.3-1,091.8-صافي الصادرات من السلع والخدمات

2,013.22,065.51,705.31,760.31,856.91,803.3نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي )دوالر أمريكي(
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ارتفعــت القيمــة المضافــة لألنشــطة االقتصاديــة فــي فلســطين خــال العــام 2017، باســتثناء أنشــطة الزراعــة 
والمعلومــات واالتصــاالت.  ســجلت أنشــطة تجــارة الجملــة والتجزئــة أعلــى ارتفــاع بنســبة 8.7%، تالهــا أنشــطة 
االنشــاءات بنســبة 6.3%، والخدمــات والفــروع األخــرى بنســبة 1.2%، والصناعــة، والنقــل والتخزيــن، بنســبة 
2.2%، لــكل منهمــا.  بالمقابــل، انخفضــت أنشــطة الزراعــة والمعلومــات واالتصــاالت بنســبة 5.7% لــكل منهمــا. 

)أنظــر/ ي جــدول 2(.

جدول 2: القيمة المضافة لألنشطة االقتصادية الرئيسية حسب المنطقة، 2012-2017 باألسعار 
الثابتة: سنة األساس 2015

القيمة بالمليون دوالر أمريكي

201220132014201520162017النشاط االقتصادي

فلسطين

574.4525.0485.2450.1413.5390.0 الزراعة 

1,735.71,842.11,757.71,656.71,740.11,777.8 الصناعة 

929.4986.0711.3737.8833.8886.5 اإلنشاءات

2,235.12,218.32,260.82,415.52,404.12,613.4 تجارة الجملة والتجزئة 

161.6179.1182.0220.5262.2268.0 النقل والتخزين 

546.6528.4510.0515.7542.1511.3 المعلومات واالتصاالت

4,486.64,652.34,882.84,964.75,221.05,285.9 الخدمات والفروع األخرى

الضفة الغربية

394.6333.0340.1308.0281.5266.2 الزراعة 

1,346.91,432.51,435.81,339.11,384.41,465.0 الصناعة 

553.2583.5615.6593.7602.6663.8 اإلنشاءات

1,700.61,648.21,702.71,787.01,770.31,931.8 تجارة الجملة والتجزئة 

126.7142.1145.4178.7217.9218.6 النقل والتخزين 

533.4515.2496.8501.0526.6495.9 المعلومات واالتصاالت

2,879.52,968.73,196.73,239.43,367.53,438.5 الخدمات والفروع األخرى

قطاع غزة

179.9190.5145.5142.1132.0123.8 الزراعة 

411.7432.6315.7317.6355.7312.8 الصناعة 

368.5394.397.4144.1231.2222.7 اإلنشاءات

521.7568.2549.9628.5633.8681.6 تجارة الجملة والتجزئة 

35.637.637.141.844.349.4 النقل والتخزين 

12.712.812.814.715.515.4 المعلومات واالتصاالت

1,618.21,689.41,700.91,725.31,853.51,847.4 الخدمات والفروع األخرى



PCBS: أداء اإلقتصاد الفلسطيني   |   2017

17

تفاوتــت معــدالت النمــو فــي األنشــطة االقتصاديــة بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة خــال العــام 2017، 
وكانــت بشــكل عــام أعلــى فــي الضفــة الغربيــة منهــا فــي قطــاع غــزة.  نمــت أنشــطة االنشــاءات بنســبة %10.2 
فــي الضفــة الغربيــة مقارنــة بانخفــاض نســبته 3.7% فــي قطــاع غــزة ، ونمــت أنشــطة تجــارة الجملــة والتجزئــة 
بنســبة 9.1% فــي الضفــة الغربيــة مقارنــة مــع 7.5% فــي قطــاع غــزة، كمــا وســجلت أنشــطة الصناعــة نمــوًا نســبته 
5.8% فــي الضفــة الغربيــة مقارنــة بتراجــع نســبته 12.1% فــي قطــاع غــزة، بينمــا ارتفعــت أنشــطة الخدمــات 
والفــروع االخــرى بنســبة 2.1% فــي الضفــة الغربيــة مقابــل انخفــاض نســبته 0.3% فــي قطــاع غــزة.  مــن ناحيــة 
أخرى انخفضت أنشطة الزراعة بنسبة 5.4% في الضفة الغربية مقارنة مع 6.2% في قطاع غزة، وانخفضت 

أنشــطة المعلومــات واالتصــاالت فــي الضفــة الغربيــة بنســبة 5.8% مقارنــة مــع 0.6% فــي قطــاع غــزة.

انعكــس التفــاوت فــي معــدالت النمــو علــى مســاهمة األنشــطة االقتصاديــة فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي 
فلســطين عــام 2017، حيــث انخفضــت مســاهمة أنشــطة الخدمــات والفــروع األخــرى، والصناعــة، والمعلومــات 
واالتصــاالت، والزراعــة، بينمــا ارتفعــت مســاهمة أنشــطة تجــارة الجملــة والتجزئــة واإلنشــاءات.  حيــث انخفضــت 
مســاهمة أنشــطة الخدمــات والفــروع األخــرى فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي لتصبــح 38.6%، ولكنهــا ظلــت تشــكل 
الجــزء األكبــر مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي، ويعــود ذلــك إلــى أن أنشــطة الخدمــات والفــروع األخــرى تشــمل 
مجموعــة كبيــرة مــن األنشــطة الفرعيــة، مــن بينهــا األنشــطة الماليــة وأنشــطة التأميــن وأنشــطة خدمــات اإلقامــة 
والطعــام واألنشــطة العقاريــة واإليجاريــة والمهنيــة والعلميــة والتقنيــة واإلداريــة والخدمــات المســاندة والتعليــم والصحــة 
والعمل االجتماعي وغيرها، أما أنشــطة الصناعة، والمعلومات واالتصاالت، والزراعة، فقد انخفضت مســاهمتها 
إلــى 13.0%، 3.7%، 2.8% علــى التوالــي.  بينمــا أنشــطة تجــارة الجملــة والتجزئــة فقــد ارتفعــت مســاهمتها إلــى 

19.1%، كمــا وارتفعــت مســاهمة أنشــطة اإلنشــاءات لتصبــح %6.5. 

تباينــت هيكليــة األنشــطة االقتصاديــة بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة خــال العــام 2017، ولكــن أنشــطة 
الخدمــات والفــروع األخــرى ظلــت المهيمنــة فــي كٍل منهمــا.  بلغــت مســاهمة هــذه األنشــطة فــي الناتــج المحلــي 
اإلجمالــي لقطــاع غــزة 54.6%، بينمــا بلغــت مســاهمتها للضفــة الغربيــة 33.4%.  أمــا أنشــطة تجــارة الجملــة 
والتجزئــة، فقــد احتلــت المرتبــة الثانيــة، حيــث ســاهمت بنســبة 20.1% فــي قطــاع غــزة مقابــل 18.8% فــي الضفــة 
الغربيــة. بالمقابــل، ســاهمت أنشــطة الصناعــة بنســبة 14.2% فــي الضفــة الغربيــة مقابــل 9.2% فــي قطــاع غــزة، 
وســاهمت أنشــطة اإلنشــاءات بنســبة 6.6% فــي قطــاع غــزة، مقابــل 6.4% فــي الضفــة الغربيــة.  أمــا انشــطة 
المعلومــات واالتصــاالت فقــد ســاهمت بنســبة 4.8% فــي الضفــة الغربيــة مقابــل 0.5% فــي قطــاع غــزة، بينمــا 
ســاهمت أنشــطة الزراعــة بنســبة 3.7% فــي قطــاع غــزة مقابــل 2.6% فــي الضفــة الغربيــة، وســاهمت أنشــطة 
النقــل والتخزيــن بنســبة 2.1% فــي الضفــة الغربيــة مقابــل 1.5% فــي قطــاع غــزة.  )أنظــر/ ي الشــكل الالحــق(.
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نسبة مساهمة* األنشطة االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي حسب المنطقة، 2017 باألسعار 
الثابتة: سنة األساس 2015

)*( مجموع النسب ال يساوي 100 بسبب استثناء البنود التعديلية.
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سوق العمل2 2-
 

يعتبــر عنصــر العمــل أهــم عوامــل اإلنتــاج فــي االقتصــاد الفلســطيني، خصوصــًا فــي ظــل محدوديــة المــوارد 
الطبيعيــة والســيطرة اإلســرائيلية علــى األراضــي والميــاه والقيــود علــى حركــة األشــخاص والســلع ورؤوس األمــوال.  

ويبّيــن جــدول )3( أهــم مؤشــرات ســوق العمــل للعاميــن 2016، 2017. 

جدول 3: مؤشرات سوق العمل لألفراد 15 سنة فأكثر حسب المنطقة، 2016، 2017

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطينالمؤشر

201620172016201720162017

46.445.946.646.446.145.1 نسبة القوى العاملة المشاركة )%(

27.228.118.118.241.843.9 نسبة البطالة )%(

107.2111.4126.5132.461.959.5 معدل األجر اليومي االسمي )شيكل(

96.8100.4111.2116.459.557.1 معدل األجر اليومي الحقيقي )شيكل(*

* تم ربط معدل األجر اليومي االسمي بالرقم القياسي ألسعار المستهلك )سنة االساس 2010( لمالحظة القوة الشرائية للعامل باألسعار الثابتة.

انخفضــت نســبة القــوى العاملــة المشــاركة فــي فلســطين لتصــل إلــى 45.9% فــي العــام 2017 مقارنــة مــع 
46.4% فــي العــام 2016، تفاوتــت نســبة القــوى العاملــة المشــاركة بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة: حيــث 
بلغــت هــذه النســبة 46.4% فــي الضفــة الغربيــة عــام 2017، مقابــل 45.1% فــي قطــاع غــزة.  وتعكــس هــذه 
النســبة تراجعــا فــي نســبة القــوى العاملــة المشــاركة فــي قطــاع غــزة التــي كانــت فيــه 46.1% عــام 2016، كمــا 

انخفضــت فــي الضفــة الغربيــة، حيــث بلغــت النســبة 46.6% عــام 2016.  

ارتفعــت نســبة البطالــة فــي فلســطين إلــى 28.1% فــي العــام 2017 مقارنــة مــع 27.2% فــي العــام 2016.  
كمــا ارتفعــت نســبة البطالــة فــي قطــاع غــزة لتصــل إلــى 43.9% خــالل عــام 2017، بعــد أن كانــت %41.8 
خــالل عــام 2016، وارتفعــت نســبة البطالــة فــي الضفــة الغربيــة عــام 2017 إلــى 18.2% مقارنــة مــع %18.1 

عــام 2016.
نسبة البطالة حسب المنطقة، 2016، 2017

2  البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام 1967.



PCBS: أداء اإلقتصاد الفلسطيني   |   2017

20

ارتفــع معــدل األجــر اليومــي االســمي والحقيقــي فــي فلســطين خــال العــام 2017 مقارنــة مــع العــام 2016، 
حيــث ارتفــع معــدل االجــر اليومــي االســمي بنســبة 3.9%، فيمــا ارتفــع معــدل األجــر اليومــي الحقيقــي بنســبة 
3.7% خــال نفــس الفتــرة، ويعــزى ذلــك إلــى التغيــر الحاصــل فــي األســعار.  وكمــا يتضــح مــن جــدول )3(، فقــد 
بلــغ  معــدل األجــر اليومــي االســمي 111.4 شــيكل خــالل العــام 2017 بينمــا بلــغ معــدل األجــر اليومــي الحقيقــي 
100.4 شــيكل )أنظــر/ ي أيضــًا الشــكل أدنــاه(.  وبالمقارنــة، كان معــدل األجــر اليومــي االســمي والحقيقــي فــي 
الضفــة الغربيــة أعلــى مــن مثيليهمــا فــي قطــاع غــزة، حيــث بلــغ معــدل األجــر اليومــي االســمي فــي الضفــة الغربيــة 
132.4 شــيكل مقابــل 59.5 شــيكل فــي قطــاع غــزة عــام 2017، كمــا بلــغ معــدل األجــر اليومــي الحقيقــي فــي 

الضفــة الغربيــة 116.4 شــيكل مقابــل 57.1 شــيكل فــي قطــاع غــزة خــالل نفــس العــام. 

معدل األجر اليومي االسمي والحقيقي بالشيكل اإلسرائيلي في فلسطين، 2016، 2017: سنة األساس 
2010
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األنشطة االقتصادية3  3-

يتــوزع االقتصــاد الفلســطيني علــى مجموعــة مــن األنشــطة االقتصاديــة التــي تمثــل هيــكل وبنيــة االقتصــاد، حيــث 
يعتبــر االقتصــاد الفلســطيني اقتصــادًا خدماتيــًا نظــرًا للمســاهمة البــارزة لنشــاط الخدمــات والفــروع األخــرى المرتبطــة 

بــه فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي والعمالــة.  )أنظــر/ ي جــدول 4(.

جدول 4: أبرز األنشطة االقتصادية وأهم خصائصها في فلسطين، 2017

نسبة المساهمة في الناتج النشاط االقتصادي
المحلي اإلجمالي )%(*

معدل األجر اليومي
االسمي )شيكل(

معدل األجر اليومي
الحقيقي )شيكل(**

2.849.244.3 الزراعة 

13.078.270.5 الصناعة 

6.596.586.9 اإلنشاءات

19.158.853.0 تجارة الجملة والتجزئة 

2.042.638.4 النقل والتخزين 

3.7113.0101.8 المعلومات واالتصاالت

38.699.889.9 الخدمات والفروع األخرى

 * مجموع النسب ال يساوي 100 بسبب استثناء البنود التعديلىة.
  ** تم ربط معدل األجر اليومي االسمي بالرقم القياسي ألسعار المستهلك )سنة االساس 2010( لمالحظة القوة الشرائية للعامل باألسعار الثابتة.

احتلــت أنشــطة الخدمــات والفــروع األخــرى المرتبــة األولــى فــي االقتصــاد الفلســطيني مــن حيــث القيمــة المضافــة 
فــي العــام 2017، حيــث بلغــت مســاهمة هــذه األنشــطة فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي 38.6%.  بلغــت القيمــة 
المضافــة ألنشــطة الخدمــات والفــروع األخــرى 5,285.9 مليــون دوالر أمريكــي عــام 2017، بارتفــاع %1.2 
مقارنــة مــع العــام 2016.  كمــا بلــغ معــدل األجــر اليومــي االســمي للعامليــن المســتخدمين بأجــر فــي هــذه األنشــطة 

99.8 شــيكل، وهــو األعلــى بيــن األنشــطة االقتصاديــة بعــد نشــاط المعلومــات واالتصــاالت. 

بلغــت مســاهمة أنشــطة الصناعــة فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي 13.0% خــال العــام 2017. ارتفعــت القيمــة 
المضافــة ألنشــطة الصناعــة عــام 2017 لتصــل إلــى 1,777.8 مليــون دوالر أمريكــي، بنمــو نســبته 2.2% عــن 
العــام 2016.  كمــا بلــغ معــدل األجــر اليومــي االســمي للعامليــن المســتخدمين بأجــر فــي هــذه األنشــطة 78.2 

شــيكل عــام 2017.

أمــا بالنســبة ألنشــطة اإلنشــاءات، فقــد ارتفعــت مســاهمتها فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي إلــى 6.5% عــام 
2017.  بلغــت القيمــة المضافــة فــي هــذه األنشــطة 886.5 مليــون دوالر أمريكــي عــام 2017، وهــي أعلــى 
ممــا كانــت عليــه عــام 2016 بنســبة 6.3%.  كمــا بلــغ معــدل األجــر اليومــي االســمي للعامــل فــي هــذه االنشــطة 
96.5 شــيكل. وتشــكل أنشــطة اإلنشــاءات المكون االساســي في التكوين الرأســمالي الثابت اإلجمالي الذي يدخل 
ضمــن احتســاب الناتــج المحلــي اإلجمالــي، وهــي تمثــل بالتالــي بعــدًا أساســيا فــي دراســة بنيــة وتطــور االقتصــاد 

الفلســطيني. 

3  البيانــات ال تشــمل ذلــك الجــزء مــن محافظــة القــدس والــذي ضمــه االحتــالل اإلســرائيلي إليــه عنــوة بعيــد احتاللــه للضفــة الغربيــة عــام 1967، كمــا ان بيانــات العامليــن ومعــدل 
االجر ال تشــمل ايضا العاملين في اســرائيل والمســتعمرات والخارج.
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تعتبــر رخــص األبنيــة مــن المؤشــرات الهامــة التــي تعكــس أنشــطة اإلنشــاءات فــي فلســطين.  وخــال العــام 
2017، انخفضــت رخــص األبنيــة بنســبة 13.1%، مقارنــة مــع 2016، لتصــل إلــى 9,242 رخصــة.  
وأظهــرت الســجالت اإلداريــة الصــادرة عــن وزارة الحكــم المحلــي أن 64.3% مــن الرخــص الصــادرة هــي رخــص 

ألبنيــة جديــدة.  

عدد رخص األبنية* الصادرة في فلسطين، 2017-2012

* البيانات ال تشمل رخص االسوار.

مــن ناحيــة اخــرى، ســجلت كميــات اإلســمنت المســتوردة عــام 2017 انخفاضــًا طفيفــًا نســبته 0.9% لتصــل 
إلــى 1,728.8 الــف طــن مقارنــة مــع 1,744.1 ألــف طــن خــال عــام 2016.  وســجلت كميــات اإلســمنت 
المســتوردة فــي الضفــة الغربيــة انخفاضــًا نســبته 1.1% خــالل عــام 2017، كمــا وســجلت انخفاضــًا طفيفــًا فــي 

قطــاع غــزة نســبته 0.2%. )أنظــر/ ي الشــكل أدنــاه(.

كميات اإلسمنت المستوردة حسب المنطقة، 2017-2012
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األسعار والقوة الشرائية 4-

ســجل مؤشــر غــاء المعيشــة )الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك( فــي فلســطين خــال العــام 2017 ارتفاعــًا 
طفيفــًا نســبته 0.21% مقارنــة مــع العــام 2016 ليصــل إلــى 110.98 )ســنة األســاس 2010(.  )أنظــر/ ي 
الشــكل أدنــاه(.  ومــن أبــرز المجموعــات الســلعية التــي ســاهمت فــي ارتفــاع المؤشــر لهــذا العــام مجموعــة المســكن 
ومســتلزماته بنســبة 3.41%، يليهــا مجموعــة الســلع والخدمــات الترفيهيــة والثقافيــة بنســبة 1.98%، ومجموعــة 

الخدمــات الطبيــة بنســبة 1.62%، ومجموعــة الســلع والخدمــات المتنوعــة بنســبة %1.60.

اتجاه الرقم القياسي ألسعار المستهلك في فلسطين، 2017-2010

تفــاوت التغيــر فــي أســعار المســتهلك علــى مســتوى فلســطين خــال العــام 2017 مقارنــة بالعــام الــذي ســبقه، 
حيــث ســجلت األســعار فــي القــدس )J1(4 ارتفاعــًا بنســبة 2.18%، وفــي قطــاع غــزة بنســبة 0.11%، بينمــا 
ســجلت األســعار في  الضفة الغربية5 انخفاضًا طفيفًا مقداره 0.01%.  يعود الســبب الرئيســي الرتفاع أســعار 
المســتهلك فــي القــدس )J1( إلــى ارتفــاع أســعار مجموعــة الســلع والخدمــات المتنوعــة بنســبة 7.07%، وأســعار 
مجموعــة خدمــات التعليــم بنســبة 5.64%، وأســعار مجموعــة المســكن ومســتلزماته بنســبة 2.44%، وأســعار 
مجموعــة المــواد الغذائيــة والمشــروبات المرطبــة بنســبة 0.84%.  بينمــا نتــج االرتفــاع فــي أســعار المســتهلك فــي 
قطــاع غــزة بصــورة رئيســية عــن ارتفــاع أســعار مجموعــة المســكن ومســتلزماته بنســبة 2.42%، وأســعار مجموعــة 
الخدمــات الطبيــة بنســبة 2.12%، وأســعار مجموعــة األقمشــة والمالبــس واألحذيــة بنســبة 1.37%، وأســعار 
مجموعــة المــواد الغذائيــة والمشــروبات المرطبــة بنســبة 0.20%.  فــي المقابــل، انخفضــت أســعار المســتهلك فــي 
الضفــة الغربيــة نتيجــة انخفــاض أســعار مجموعــة المــواد الغذائيــة والمشــروبات المرطبــة بمقــدار 1.73%، وأســعار 

مجموعــة األقمشــة والمالبــس واألحذيــة بمقــدار %1.40.

J1 4: ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام 1967.
5  البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام 1967.
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وتختلــف األهميــة النســبية ألقســام االنفــاق الرئيســية التــي يتشــكل منهــا الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك 
فــي فلســطين.  فكمــا يتضــح مــن جــدول )5(، تشــكل مجموعــة المــواد الغذائيــة والمشــروبات المرطبــة أعلــى أهميــة 
نســبية في ســلة المســتهلك في فلســطين، حيث تســتحوذ على حوالي 35.0% من ســلة المســتهلك، يليها مجموعة 
النقــل والمواصــالت بحوالــي 13.8%، ثــم مجموعــة الســلع والخدمــات المتنوعــة بحوالــي 11.5%، ومجموعــة 
المســكن ومســتلزماته بحوالــي 8.9%، ومجموعــة األقمشــة والمالبــس واألحذيــة بحوالــي 6.3%، بينمــا تحتــل 
مجموعــة الســلع والخدمــات الترفيهيــة والثقافيــة، ومجموعــة خدمــات المطاعــم والمقاهــي والفنــادق نســبة متدنيــة مــن 

ســلة المســتهلك ممــا يجعــل تأثيرهــا علــى الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك محــدودًا.
 

جدول 5: متوسط األرقام القياسية ألسعار المستهلك للعام 2017 واألهمية النسبية حسب أقسام اإلنفاق 
الرئيسية والمنطقة: سنة األساس 2010= 100

أقسام االنفاق الرئيسية
القدس )J1(**قطاع غزةالضفة الغربية*فلسطين

الرقم 
القياسي

األهمية 
النسبية***

الرقم 
القياسي

األهمية 
النسبية***

الرقم 
القياسي

األهمية 
النسبية***

الرقم 
القياسي

األهمية 
النسبية***

105.1735.02107.0034.96101.7541.18110.7623.67المواد الغذائية والمشروبات المرطبة

164.814.31160.125.22146.882.32175.744.06المشروبات الكحولية والتبغ

112.226.29120.045.7991.537.09127.666.91األقمشة والمالبس واألحذية

109.058.87113.188.8399.628.73115.479.28المسكن ومستلزماته

106.005.36113.284.8391.836.55124.025.42األثاث والمفروشات والسلع المنزلية

119.903.93126.824.4497.153.08118.173.32الخدمات الطبية

101.3013.83101.1415.33110.037.93107.8318.37النقل والمواصالت

94.733.5594.693.4693.333.1796.954.69االتصاالت

103.852.07108.081.7897.402.39107.612.69السلع والخدمات الترفيهية والثقافية

123.923.39130.893.59106.813.38129.792.51خدمات التعليم

126.071.92134.111.86109.881.65119.532.70خدمات المطاعم والمقاهي والفنادق

120.2211.48121.909.91121.8912.50110.5916.38سلع وخدمات متنوعة

110.98100.00113.79100.00104.20100.00115.39100.00الرقم القياسي ألسعار المستهلك

* البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام 1967.
** J1: ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام 1967.

*** التوزيع النسبي الوزان الترجيح المستخدمة في عمليات احتساب الرقم القياسي ألسعار المستهلك حسب مجموعات االنفاق الرئيسية والمنطقة بناًء على بيانات مسح 
انفاق واستهالك االسرة الفلسطيني لعام 2010.
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ميزان المدفوعات6  5-

يعتبــر ميــزان المدفوعــات ســجاًل منظمــًا موجــزًا تــدون فيــه جميــع المعامــالت االقتصاديــة التــي تتــم بيــن المقيميــن 
فــي فلســطين وغيــر المقيميــن خــالل فتــرة زمنيــة معينــة، تكــون فــي العــادة ســنة واحــدة.  ويتكــون ميــزان المدفوعــات 
مــن جزأيــن همــا الحســاب الجــاري والحســاب الرأســمالي والمالــي.  ويشــمل الحســاب الجــاري أربــع حســابات فرعيــة 
)الميــزان التجــاري الســلعي، والميــزان التجــاري الخدمــي، وميــزان الدخــل، وميــزان التحويــالت الجاريــة(، بينمــا يشــمل 
الحســاب الرأســمالي والمالــي حســابين همــا الحســاب الرأســمالي )التحويــالت الرأســمالية، وحيــازة األصــول غيــر 
الماليــة غيــر المنتجــة أو التخلــص منهــا( والحســاب المالــي )االســتثمار االجنبــي المباشــر، واســتثمار الحافظــة 

االجنبــي، واالســتثمارات االجنبيــة األخــرى، واألصــول االحتياطيــة(.
 

ارتفعــت قيمــة العجــز فــي الميــزان التجــاري بنســبة 2.4% عــام 2017 مقارنــة مــع عــام 2016، لتصــل إلــى 
ــي.  ويعــزى هــذا االرتفــاع فــي قيمــة عجــز الميــزان التجــاري إلــى ارتفــاع قيمــة  ــون دوالر أمريك 5,374.2 ملي
إجمالي الواردات من السلع والخدمات بنسبة 5.8%، وبقيمة بلغت 440.1 مليون دوالر أمريكي عام 2017، 
لتصــل إلــى 8,066.8 مليــون دوالر أمريكــي، مقابــل ارتفــاع قيمــة إجمالــي الصــادرات بنســبة بلغــت %13.1، 
وبقيمة بلغت 311.9 مليون دوالر أمريكي، لتصل إلى 2,692.6 مليون دوالر أمريكي.  كما انخفضت نســبة 
العجــز فــي الميــزان التجــاري إلــى الــواردات لتصــل إلــى 66.6% عــام 2017، مقارنــة مــع نســبة 68.8% عــام 
2016.  وكمــا يتضــح مــن الشــكل أدنــاه، فقــد تفاقمــت قيمــة العجــز فــي الميــزان التجــاري بشــكل ملحــوظ خــالل 
الفتــرة 2012-2017 نتيجــة زيــادة قيمــة الــواردات عــن قيمــة الصــادرات بشــكل مّطــرد. )أنظــر/ ي الشــكل أدنــاه(.

الميزان التجاري للسلع والخدمات في فلسطين، 2017-2012

انخفضــت قيمــة عجــز الحســاب الجــاري فــي فلســطين خــال عــام 2017 بنســبة 19.5% مقارنــة مــع عــام 
2016، لتصــل إلــى 1,563.7 مليــون دوالر أمريكــي.  ويعــزى هــذا االنخفــاض فــي قيمــة عجــز الحســاب 
الجــاري إلــى االرتفــاع الكبيــر فــي قيمــة صافــي التحويــالت الجاريــة التــي ارتفعــت بنســبة 29.1% مقارنــة مــع عــام 

2016.  )أنظــر/ ي جــدول 6(.

6 البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام 1967.
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جدول 6: ميزان المدفوعات في فلسطين، 2017-2012   
القيمة بالمليون دوالر أمريكي 

2017*20122013201420152016البند

1,563.7-1,941.3-2,065.7-2,149.0-2,383.4-1,821.0-اواًل: الحساب الجاري )صافي(

4,439.1-4,327.3-4,300.4-4,830.2-4,682.7-4,135.7-السلع )صافي(. 1

935.1-918.7-899.1-206.5-49.5-293.2-الخدمات )صافي(. 2

857.51,160.31,482.51,712.31,896.01,991.9الدخل )صافي(. 3

822.21,139.71,448.61,663.01,893.61,968.9     تعويضات العاملين )صافي(

35.320.633.949.32.423.0     دخل االستثمار )صافي(

1,750.41,188.51,405.21,421.51,408.71,818.6التحويات الجارية )صافي). 4

1,522.52,144.61,765.82,450.71,701.11,395.2ثانيًا: الحساب الرأسمالي والمالي )صافي(

588.2551.3691.0490.7682.0397.1الحساب الرأسمالي )صافي(. 1

588.2551.3691.0509.6694.6397.1     التحويالت الرأسمالية )صافي( 

حيازة االصول غير المالية غير 
12.60.0-18.9-0.00.00.0المنتجة او التخلص منها )صافي(

934.31,593.31,074.81,960.01,019.1998.1الحساب المالي )صافي(**. 2

27.829.6341.5221.9-29.3224.0     االستثمار االجنبي المباشر )صافي(

295.568.6-179.0124.6-16.2186.8-     استثمار الحافظة االجنبي )صافي(

1,087.21,203.61,268.81,714.3705.0841.1     االستثمارات االجنبية األخرى )صافي(

133.5-21.112.891.5268.1-166.0-     التغير في األصول االحتياطية

385.0240.2168.5-298.5238.8383.2ثالثًا: صافي السهو والخطأ***

* بيانات تقديرية ربعية 
** تشمل األصول االحتياطية.

***صافي السهو والخطأ: تم احتسابه على انه الفرق بين قيمة صافي الحساب الجاري وصافي الحساب الرأسمالي والمالي.

ارتفعــت قيمــة صافــي حســاب الدخــل بنســبة 5.1% خــال عــام 2017 مقارنــة مــع عــام 2016 ليصــل إلــى 
1,991.9 مليــون دوالر أمريكــي.  تشــكل قيمــة تعويضــات العامليــن المقبوضــة مــا نســبته 91.6% مــن إجمالــي 
قيمــة مقبوضــات حســاب الدخــل، بينمــا تمثــل قيمــة دخــل االســتثمار النســبة الباقيــة.  ارتفعــت قيمــة صافــي دخــل 
االســتثمار عــام 2017 بنســبة 858.3% مقارنــة مــع ارتفــاع قيمــة صافــي تعويضــات العامليــن بنســبة %4.0 
وذلــك مقارنــة مــع عــام 2016، وكمــا يتضــح مــن الشــكل الالحــق، اســتمرت قيمــة تعويضــات العامليــن المقبوضــة 
مــن الخــارج فــي االرتفــاع منــذ عــام 2012 لتصــل أعلــى قيمــة لهــا عــام 2017، فبلغــت 1,969.8  مليــون دوالر 

أمريكي.
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اتجاه تعويضات العاملين ودخل االستثمار المقبوضين من الخارج في فلسطين، 2017-2012

ارتفعــت قيمــة صافــي التحويــات الجاريــة عــام 2017 بنســبة 29.1% لتصــل إلــى 1,818.6 مليــون 
دوالر أمريكــي.  ويعــزى ذلــك إلــى ارتفــاع قيمــة التحويــالت الجاريــة المقبوضــة مــن الخــارج خــالل عــام 2017 
بنســبة 11.4% لتصــل إلــى 2,112.8 مليــون دوالر أمريكــي، مقارنــة مــع 1,897.4 مليــون دوالر أمريكــي عــام 
2016، وهــو مــا يعكــس اعتمــاد االقتصــاد الفلســطيني الكبيــر علــى التحويــالت الخارجيــة التــي تتلقاهــا فلســطين 

لدعــم الموازنــة العامــة والتحويــالت الخارجيــة للقطــاع الخــاص.  

مــن جهــة أخــرى، انخفضــت قيمــة التحويــات الرأســمالية المقبوضــة مــن الخــارج بنســبة 42.8% لتصــل 
.2016 عــام  دوالر  مليــون   694.6 مقابــل   2017 عــام  خــال  أمريكــي  دوالر  مليــون   397.1  إلــى 

)أنظر/ ي الشكل أدناه(.

اتجاه التحويات الجارية والرأسمالية المقبوضة من الخارج في فلسطين، 2017-2012
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وضع االستثمار الدولي 6-
 

يعــّرف وضــع االســتثمار الدولــي بأنــه كشــف محاســبي يســجل أرصــدة اســتثمارات المقيميــن فــي فلســطين )األفــراد 
والشــركات والحكومــة( المســتثمرة فــي العالــم الخارجــي تحــت مســمى )األصــول( مــن جهــة، وأرصــدة االســتثمارات 
فلســطين تحــت مســمى  فــي  فلســطين )األفــراد والشــركات والحكومــات( والمســتثمرة  للمقيميــن خــارج  المملوكــة 

)الخصــوم( مــن جهــة أخــرى.
 

ارتفعــت قيمــة صافــي وضــع االســتثمار الدولــي فــي فلســطين بنســبة 17.1% نهايــة عــام 2017 لتصــل إلــى 
1,373 مليــون دوالر أمريكــي، مقارنــة مــع 1,173 مليــون دوالر أمريكــي نهايــة عــام 2016، نتيجــة ارتفــاع 
قيمــة أرصــدة األصــول الفلســطينية المســتثمرة فــي الخــارج بنســبة اكبــر مــن ارتفــاع قيمــة أرصــدة الخصــوم 
األجنبيــة المســتثمرة فــي فلســطين نهايــة العــام 2017.  ارتفعــت قيمــة إجمالــي أرصــدة األصــول الخارجيــة 
الفلســطينية المســتثمرة نهايــة عــام 2017 بنســبة 5.8% مقارنــة بالعــام 2016، لتصــل إلــى 6,455 مليــون دوالر 
أمريكــي.  شــكلت قيمــة االســتثمار األجنبــي المباشــر فــي الخــارج 6.5% مــن قيمــة هــذه األصــول، بينمــا شــكلت 
قيمــة اســتثمارات الحافظــة فــي الخــارج 16.3%، وقيمــة االســتثمارات األخــرى فــي الخــارج 70.3% )شــكلت 
قيمــة العملــة والودائــع 92.9% منهــا(، وقيمــة األصــول االحتياطيــة 6.9%.  أمــا قيمــة إجمالــي أرصــدة الخصــوم 
األجنبيــة علــى االقتصــاد الفلســطيني فقــد ارتفعــت بنســبة 3.1% نهايــة عــام 2017 مقارنــة بالعــام 2016، لتبلــغ 
5,082 مليــون دوالر أمريكــي.  شــكلت قيمــة االســتثمار األجنبــي المباشــر فــي فلســطين 53.2% مــن قيمــة هــذه 
الخصــوم، وقيمــة اســتثمارات الحافظــة األجنبيــة فــي فلســطين 13.1%، وقيمــة االســتثمارات األخــرى األجنبيــة فــي 

فلســطين 33.7%.  )أنظــر/ ي جــدول 7(.
 

جدول 7: وضع االستثمار الدولي في فلسطين في نهاية األعوام، 2017-2012
القيمة بالمليون دوالر أمريكي

2017*20122013201420152016البند

6678801,3851,0341,1731,373وضع االستثمار الدولي )صافي(**

5,2625,8286,1396,0306,1016,455مجموع األصول الخارجية 

232171358445400422االستثمار األجنبي المباشر في الخارج    

1,0301,0051,1721,0881,1121,055استثمارات الحافظة في الخارج  

3,3363,9673,9373,9164,2764,532االستثمارات األخرى في الخارج

664685672581313446األصول االحتياطية

4,5954,9484,7544,9964,9285,082مجموع الخصوم األجنبية

2,3362,4592,4872,5112,6602,703االستثمار األجنبي المباشر في فلسطين

676768725821658664استثمارات الحافظة األجنبية في فلسطين

1,5831,7211,5421,6641,6101,715االستثمارات األخرى األجنبية في فلسطين

* تمثل بيانات الربع الرابع 2017.

** وضع االستثمار الدولي )صافي(: تساوي مجموع األصول الخارجية مطروح منها مجموع الخصوم األجنبية.
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الدين الخارجي 7-
 

الفلســطيني لصالــح غيــر  المســتحقة علــى قطاعــات االقتصــاد  الديــن  الخارجــي ســجاًل ألرصــدة  الديــن  يمثــل 
المقيميــن، بمــا فــي ذلــك القــروض مــن غيــر المقيميــن وودائــع غيــر المقيميــن المودعــة فــي القطــاع المصرفــي فــي 
فلســطين والســندات الفلســطينية المشــتراة مــن قبــل غيــر المقيميــن ومعامــالت الديــن التــي تتــم بيــن الشــركات غيــر 
المقيمــة وتلــك التابعــة والمنتســبة فــي فلســطين وأيــة التزامــات أخــرى علــى االقتصــاد الفلســطيني غيــر التــي ذكــرت.

 
ارتفعــت قيمــة إجمالــي رصيــد الديــن الخارجــي علــى فلســطين بنســبة 6.5% نهايــة عــام 2017 ليصــل إلــى 
1,720 مليــون دوالر أمريكــي، مقارنــة مــع 1,615 مليــون دوالر أمريكــي نهايــة عــام 2016.  وشــكلت 
قيمــة الديــن الخارجــي علــى الحكومــة العامــة 60.6% مــن قيمــة إجمالــي رصيــد الديــن الخارجــي بواقــع 1,042 
مليــون دوالر أمريكــي، بينمــا شــكلت قيمــة الديــن الخارجــي علــى البنــوك العاملــة فــي فلســطين 35.1% بواقــع 603 

مليــون دوالر أمريكــي.

جدول 8: إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاعات االقتصادية في فلسطين في نهاية األعوام،
 2017-2012 

القيمة بالمليون دوالر أمريكي   

2017*20122013201420152016القطاع  االقتصادي

1,0971,1091,0891,0711,0441,042الحكومة العامة

000000السلطات النقدية

443552404530496603البنوك

436049637070القطاعات األخرى

االستثمار المباشر )االقتراض ما بين 
1840355الشركات التابعة والمنتسبة(

1,6011,7251,5421,6671,6151,720إجمالي رصيد الدين الخارجي

* تمثل بيانات الربع الرابع 2017.     
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المالية العامة7  8-

ــة الحكومــة الفلســطينية خــال عــام 2017 عجــزًا قيمتــه 862.8 مليــون  ــد الجــاري فــي موازن ســجل الرصي
دوالر أمريكــي مقارنــة مــع عجــز بلــغ 749.2 مليــون دوالر أمريكــي عــام 2016، أي بارتفــاع نســبته 
15.2%، ويعــود ذلــك إلــى ارتفــاع قيمــة النفقــات الجاريــة وصافــي اإلقــراض بنســبة 2.8% مقارنــة مــع العــام 
2016، بالرغــم مــن ارتفــاع قيمــة إجمالــي صافــي اإليــرادات العامــة بنســبة 0.2% مقارنــة مــع العــام 2016. 

)أنظــر/ ي الشــكل أدنــاه(.

مكونات الموازنة العامة في فلسطين، 2017-2012

انخفضــت قيمــة إجمالــي صافــي اإليــرادات العامــة والمنــح خــال عــام 2017 بنســبة 0.9% مقارنــة مــع العــام 
2016 لتصــل إلــى 4,287.3 مليــون دوالر أمريكــي، وذلــك كنتيجــة لالنخفــاض فــي قيمــة إجمالــي اإليــرادات 
المحليــة بمــا نســبته 6.9%، وانخفــاض قيمــة التمويــل الخارجــي )المنــح( بمــا نســبته 5.9%.  بالرغــم مــن ارتفــاع 
قيمــة إيــرادات المقاصــة بنســبة 3.4%.  حيــث شــكلت قيمــة إجمالــي صافــي اإليــرادات العامــة والمنــح مــا نســبته 
29.6% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي باألســعار الجاريــة لعــام 2017 مقارنــة مــع 32.2% لعــام 2016. 

)أنظــر/ ي جــدول 9(.

وفيمــا يتعلــق بإجمالــي النفقــات العامــة، فقــد ســجلت قيمتهــا ارتفاعــًا خــال عــام 2017 لتصــل إلى 4,796.6 
مليــون دوالر أمريكــي أي بزيــادة بلغــت 3.2% مقارنــة مــع العــام 2016، ويعــزى ذلــك إلــى ارتفــاع قيمــة 
النفقــات الجاريــة وصافــي االقــراض بنســبة 2.8%، وإرتفــاع قيمــة النفقــات التطويريــة بمــا نســبته 8.7%، خــالل 

عــام 2017 مقارنــة مــع العــام 2016. )أنظــر/ ي جــدول 9(.

وعلــى مســتوى العجــز الجــاري، فقــد ارتفعــت نســبته مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي لعــام 2017 إلــى %6.0، 
مقارنــة مــع 5.6% فــي العــام 2016 بســبب ارتفــاع قيمــة العجــز عــام 2017.  فــي المقابــل، بلغــت نســبة 
الرصيــد الكلــي )قبــل المنــح( مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي عــام 2017 مــا مقــداره 8.5% مســجاًل ارتفاعــًا مقارنــة 
مــع العــام 2016 الــذي بلغــت نســبته 8.1%، كمــا وبلغــت نســبة الرصيــد الكلــي )بعــد المنــح( مــن الناتــج المحلــي 
اإلجمالــي خــالل عــام 2017، 3.5% مقارنــة بالعــام 2016 الــذي كان نســبته 2.4%. )أنظــر/ ي جــدول 9(.

7  المالية العامة ال تشمل بيانات الحكومة المحلية )المجالس المحلية والبلديات(، البيانات من خالل وزارة المالية والتخطيط، البيانات حسب مبدأ االلتزام.
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جدول 9: العمليات المالية، االيرادات والنفقات  ومصادر التمويل )أساس االلتزام( 2017-2012
القيمة بالمليون دوالر أمريكي 

201220132014201520162017البند

3,006.83,673.94,043.33,608.24,324.34,287.3اواًل: إجمالي اإليرادات العامة والمنح )صافي(

2,075.22,312.42,810.22,810.13,559.73,567.8إجمالي االيرادات العامة )صافي(. 1

2,187.92,543.32,986.12,964.23,652.73,640.2 1.1 إجمالي االيرادات العامة

728.9852.8932.6910.71,315.01,224.1 1.1.1 إجمالي االيرادات المحلية

481.0597.6601.9605.2625.9761.9       اإليرادات الضريبية

247.9255.2270.5249.0604.5388.9       اإليرادات غير الضريبية

0.00.060.256.584.673.3       التحصيالت المخصصة

1,459.01,690.52,053.52,053.52,337.72,416.1 2.1.1 إيرادات المقاصة

112.7230.9175.9154.193.072.4 2.1 اإلرجاعات الضريبية )-(

931.61,361.51,233.1798.1764.6719.5التمويل الخارجي )المنح(. 2

775.51,255.31,029.7708.8606.7544.5     دعم الموازنة

156.1106.2203.489.3157.9175.0    التمويل التطويري

3,774.13,880.64,400.24,258.64,645.74,796.6ثانيًا: إجمالي النفقات العامة 

3,530.73,694.04,137.64,029.04,308.94,430.6النفقات الجارية وصافي اإلقراض. 1

1,769.41,919.02,055.01,912.52,051.72,114.0     الرواتب واألجور

1,482.91,564.51,736.01,759.41,903.21,977.5     نفقات غير األجور

0.00.060.256.584.673.3    المدفوعات المخصصة

278.4210.5286.4300.6269.4265.8     صافي اإلقراض

243.4186.6262.6229.6336.8366.0النفقات التطويرية. 2

87.380.459.2140.3178.9191.0     ممولة من الخزينة

156.1106.2203.489.3157.9175.0     ممولة من المنح

862.8-749.2-1,218.9-1,327.4-1,381.6-1,455.5-ثالثًا: الرصيد الجاري )العجز/ الفائض(

1,228.8-1,086.0-1,448.5-1,590.0-1,568.2-1,698.9-رابعًا: الرصيد الكلي )قبل المنح(

509.3-321.4-650.4-356.9-206.7-767.3-خامسًا: الرصيد الكلي )بعد المنح(

127.385.0-141.9163.0-247.9-127.2سادسًا: صافي التمويل من البنوك المحلية

438.4473.0508.0500.4474.5289.4سابعًا: اخرى

0.5-2.05.04.4-10.6-47.3-ثامنًا: الرصيد المتبقي

14,498.1*11,279.412,476.012,715.612,673.013,425.7الناتج المحلي االجمالي باألسعار الجارية

* بيانات اولية باالعتماد على التقديرات الربعية

تم تحديث بيانات المالية العامة لعام 2014 و 2016 بناء على التحديث األخير 
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أمــا المنــح، فقــد ســجلت قيمتهــا تراجعــًا خــال عــام 2017 نســبته 5.9% مقارنــة مــع العــام 2016 لتصــل 
قيمتهــا إلــى 719.5 مليــون دوالر أمريكــي، وذلــك بســبب انخفــاض قيمــة المنــح المخصصــة لدعــم الموازنــة 
بنســبة 10.3% لتصــل إلــى 544.5 مليــون دوالر أمريكــي والتــي تشــكل مــا نســبته 75.7% مــن إجمالــي قيمــة 

المنــح خــالل عــام 2017.  )أنظــر/ ي الشــكل أدنــاه(.

التمويل الخارجي )المنح( في فلسطين، 2017-2012

أمــا النفقــات التطويريــة، فقــد ســجلت قيمتهــا ارتفاعــًا خــال عــام 2017 نســبته 8.7% مقارنــة مــع العــام 
2016  لتصــل إلــى 366.0 مليــون دوالر أمريكــي، وذلــك بســبب ارتفــاع قيمــة النفقــات التطويريــة الممولــة مــن 
المنــح بنســبة 10.8% لتصــل إلــى 175.0 مليــون دوالر أمريكــي مقارنــة مــع 157.9 مليــون دوالر أمريكــي عــام 

2016 والتــي أصبحــت تشــكل مــا نســبته 47.8% مــن إجمالــي قيمــة النفقــات التطويريــة عــام 2017.
)أنظر/ ي الشكل أدناه(.

النفقات التطويرية في فلسطين، 2017-2012
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شــكلت قيمــة إجمالــي اإليــرادات المحليــة مــا نســبته 34.3% مــن قيمــة إجمالــي صافــي اإليــرادات العامــة، 
لتصــل إلــى 1,224.1 مليــون دوالر امريكــي عــام 2017 مســجلًة انخفاضــًا نســبته 6.9% مقارنــة مــع عــام 
2016، وذلــك بســبب االنخفــاض الواضــح فــي قيمــة اإليــرادات غيــر الضريبيــة بنســبة 35.7% التــي وصلــت 
إلــى 388.9 مليــون دوالر أمريكــي والتــي انخفضــت نســبتها إلــى 10.9% مــن قيمــة إجمالــي صافــي اإليــرادات 
العامــة عــام 2017،  بالمقابــل إرتفعــت قيمــة اإليــرادات الضريبيــة بنســبة 21.7%  لتصــل إلــى 761.9 مليــون 
دوالر امريكــي، وارتفعــت نســبتها إلــى 21.4% مــن قيمــة إجمالــي صافــي اإليــرادات العامــة عــام 2017.  أمــا 
قيمــة التحصيــالت المخصصــة  فقــد بلغــت 73.3 مليــون دوالر امريكــي، وانخفضــت نســبتها إلــى 2.1% مــن 

قيمــة إجمالــي صافــي اإليــرادات العامــة عــام 2017.

أمــا بالنســبة لقيمــة إيــرادات المقاصــة، فقــد ســجلت قيمتهــا ارتفاعــًا خــال العــام 2017 بنســبة %3.4 
مقارنــة بالعــام 2016، حيــث بلغــت 2,416.1 مليــون دوالر أمريكــي، وتســهم بمــا نســبته 67.7% مــن 
قيمــة إجمالــي صافــي اإليــرادات العامــة.  كمــا انهــا تســاهم بتغطيــة النفقــات الجاريــة وصافــي اإلقــراض بمــا نســبته 
54.5% عــام 2017، باإلضافــة الــى مســاهمتها فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي باألســعار الجاريــة بنســبة وصلــت 

إلــى 16.7%، مــا يعكــس تحكــم الجانــب اإلســرائيلي بنســبة كبيــرة مــن ايــرادات الحكومــة الفلســطينية.
)أنظر/ ي الشكل أدناه(. 

توزيع اإليرادات العامة حسب المصدر في فلسطين، 2017-2012
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وفيمــا يتعلــق بالنفقــات الجاريــة وصافــي اإلقــراض، فقــد ســجلت قيمتهــا ارتفاعــًا خــال عــام 2017 لتصــل إلــى 
4,430.6 مليــون دوالر أمريكــي أي بزيــادة بلغــت 2.8% مقارنــة مــع العــام 2016، ويعــزى ذلــك إلــى ارتفــاع 
قيمــة فاتــورة الرواتــب واألجــور بنســبة 3.0% لتصــل إلــى 2,114.0 مليــون دوالر أمريكــي مشــكلة مــا نســبته 
47.7% مــن قيمــة النفقــات الجاريــة وصافــي اإلقــراض، وإرتفــاع قيمــة نفقــات غيــر األجــور بنســبة 3.9% لتصــل 
إلــى 1,977.5 مليــون دوالر أمريكــي مشــكلة مــا نســبته 44.6% مــن قيمــة النفقــات الجاريــة وصافــي اإلقــراض 
عــام 2017.  فــي المقابــل، انخفضــت قيمــة صافــي اإلقــراض بنســبة بلغــت 1.3% لتصــل إلــى 265.8 مليــون 
دوالر أمريكــي عــام 2017، وكذلــك انخفضــت قيمــة المدفوعــات المخصصــة بنســبة 13.4% لتصــل إلــى 73.3 

مليــون دوالر أمريكــي عــام 2017. )أنظــر/ ي الشــكلين أدنــاه(.

هيكل النفقات الجارية وصافي اإلقراض في فلسطين، 2017هيكل النفقات الجارية وصافي اإلقراض في فلسطين، 2016 
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جدول 10: إجمالي الدين العام على فلسطين نهاية األعوام، 2017-2012 
القيمة بالمليون دوالر أمريكي   

2017*20122013201420152016البند

1,384.71,267.61,128.01,466.51,439.81,501.1إجمالي الدين العام المحلي

1,097.01,109.01,089.01,071.01,044.01,042.0إجمالي الدين العام الخارجي

2,481.72,376.62,217.02,537.52,483.82,543.1إجمالي الدين العام

* تمثل بيانات الربع الرابع 2017.

شــهدت قيمــة إجمالــي الديــن العــام علــى فلســطين تذبذبــًا خــال الفتــرة 2012-2017 لتصــل أعلــى قيمــة 
لهــا نهايــة عــام 2017، حيــث كانــت 2,543.1 مليــون دوالر أمريكــي مســجلًة إرتفاعــًا نســبته %2.4 
مقارنــة مــع العــام 2016،  بواقــع 1,501.1 مليــون دوالر أمريكــي لقيمــة إجمالــي الديــن العــام المحلــي أي مــا 
نســبته 59.0% مــن قيمــة إجمالــي الديــن العــام نهايــة عــام 2017 مســجلًة إرتفاعــًا نســبته 4.3% مقارنــة مــع 
العــام 2016، و 1,042.0 مليــون دوالر أمريكــي لقيمــة إجمالــي الديــن العــام الخارجــي أي مــا نســبته %41.0 
مــن قيمــة إجمالــي الديــن العــام نهايــة عــام 2017 مســجلًة تراجعــًا طفيفــًا نســبته 0.2% مقارنــة مــع العــام 2016 

)أنظــر/ ي الشــكل أدنــاه(.

إتجاه إجمالي الدين العام المحلي والخارجي على فلسطين نهاية األعوام، 2017-2012
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كمــا شــهدت نســبة إجمالــي الديــن العــام مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي )باألســعار الجاريــة( تذبذبــًا خــال 
األعــوام 2012- 2017، حيــث تراجعــت عــام 2014 لتصــل إلــى أدنــى مســتوى لهــا بنســبة بلغــت %17.4، 
ثــم عــاودت وارتفعــت عــام 2015 لتصــل إلــى 20.0%، قبــل ان تعــاود باإلنخفــاض عــام 2017 وتصــل إلــى 

17.5%.  )أنظــر/ ي الشــكل أدنــاه(.

إتجاه نسبة إجمالي الدين العام من الناتج المحلي االجمالي )باألسعار الجارية( على فلسطين لألعوام، 
2017-2012
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القطاع المصرفي 9-
 

جدول 11 : أبرز مؤشرات القطاع المصرفي في فلسطين، 2017-2012   
القيمة بالمليون دوالر أمريكي

201220132014201520162017المؤشر

4,199.34,480.14,895.15,824.86,871.98,027.5إجمالي التسهيات االئتمانية 

1,407.41,373.71,239.81,452.61,418.91,474.1- التسهيالت المقدمة للقطاع العام

783.0885.6921.71,088.41,366.31,406.7- التسهيالت المقدمة لتمويل القروض االستهالكية

113.8130.5165.1200.7229.3273.2- التسهيالت المقدمة لتمويل السيارات والمركبات

1,895.12,090.32,568.53,083.13,857.44,873.5- أخرى

7,484.18,303.78,934.59,654.610,604.711,973.4إجمالي الودائع 

5,233.35,798.56,174.36,475.67,038.58,025.8 - ودائع األشخاص المقيمين

473.3531.3612.3487.6525.2599.1 - ودائع الحكومة المركزية الفلسطينية

1,777.51,973.92,147.92,691.43,041.03,348.5- أخرى

6.226.446.055.925.875.79سعر الفائدة على القروض بالدوالر األمريكي

0.460.620.830.941.011.39سعر الفائدة على الودائع بالدوالر األمريكي

ارتفعــت قيمــة إجمالــي الودائــع لــدى القطــاع المصرفــي خــال العــام 2017 بنســبة 12.9% مقارنــة مــع العــام 
2016، لتصــل إلــى 11,973.4 مليــون دوالر أمريكــي.  بلغــت قيمــة الودائــع لالشــخاص المقيميــن 8,025.8 
مليــون دوالر أمريكــي أي مــا نســبته 67.0% مــن إجمالــي قيمــة الودائــع عــام 2017، وبارتفــاع نســبته %14.0 
مقارنــة مــع العــام 2016.  بينمــا بلغــت قيمــة ودائــع الحكومــة المركزيــة الفلســطينية 599.1 مليــون دوالر أمريكــي، 

أي مــا نســبته 5.0% مــن إجمالــي قيمــة تلــك الودائــع.
  

بلغــت قيمــة إجمالــي التســهيات االئتمانيــة التــي منحهــا القطــاع المصرفــي عــام 2017 مــا قيمتــه 8,027.5 
مليــون دوالر أمريكــي، مســجًا ارتفاعــًا نســبته 16.8% مقارنــة مــع العــام 2016.  بلغــت قيمــة التســهيالت 
االئتمانيــة المقدمــة للقطــاع العــام 1,474.1 مليــون دوالر أمريكــي، أي مــا نســبته 18.4% مــن إجمالــي قيمــة 
التســهيالت االئتمانيــة الممنوحــة مــن القطــاع المصرفــي عــام 2017، أي بارتفــاع نســبته 3.9% مقارنــة مــع 
العــام 2016. كمــا بلغــت قيمــة التســهيالت المقدمــة لتمويــل القــروض االســتهالكية 1,406.7 مليــون دوالر 
أمريكــي، أي مــا نســبته 17.5% مــن إجمالــي قيمــة التســهيالت االئتمانيــة، بينمــا بلغــت قيمــة التســهيالت المقدمــة 
لتمويــل الســيارات والمركبــات 273.2 مليــون دوالر أمريكــي، أي مــا نســبته 3.4% مــن إجمالــي قيمــة التســهيالت 

االئتمانيــة.

ســجل ســعر الفائــدة علــى القــروض بالــدوالر األميركــي انخفاضــًا خــال عــام 2017 ليصــل إلــى %5.79، 
بينمــا ارتفــع ســعر الفائــدة علــى الودائــع بالــدوالر األميركــي ليصــل إلــى %1.39. 
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الملحقات
متوسط سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل الشيكل اإلسرائيلي في فلسطين، 2017-2012

201220132014201520162017
3.853.613.583.883.843.60المتوسط السنوي

قائمة األنشطة االقتصادية
النشاط االقتصادي

الزراعة والحراجة وصيد االسماك الزراعة 

التعدين  واستغالل المحاجر، الصناعات التحويلية، إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، امدادات المياه وانشطة  الصناعة 
الصرف الصحي  وادارة النفايات ومعالجتها

اإلنشاءات اإلنشاءات

تجارة الجملة والمفرد )التجزئة( واصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية تجارة الجملة والتجزئة 

النقل والتخزين النقل والتخزين 

المعلومات واالتصاالت المعلومات واالتصاالت

األنشــطة الماليــة وأنشــطة التأميــن، أنشــطة خدمــات االقامــة والطعــام، األنشــطة العقاريــة واإليجاريــة، األنشــطة المهنيــة والعلميــة والتقنيــة، الخدمات والفروع األخرى
أنشــطة الخدمــات االداريــة والخدمــات المســاندة، اإلدارة العامــة والدفــاع، أنشــطة التعليــم، أنشــطة صحــة االنســان والعمــل االجتماعــي، 
أنشــطة الفنــون والترفيــه والتســلية، أنشــطة الخدمــات األخــرى، أنشــطة  األســر المعيشــية  التــي تســتخدم افــرادًا وانشــطة االســر المعيشــية  

فــي انتــاج ســلع وخدمــات الســتخدامها الخــاص.

خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة، الرسوم الجمركية، صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات.البنود التعديلية
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Preface
Consistent with the mandate of PCBS to develop and update statistical reports, the Performance of 
the Palestinian Economy report for 2017 has been prepared to provide a tool for researchers and 
economic policymakers to draw a picture of economic reality by using a number of macroeconomic 
indicators such as: GDP, labor market, prices, balance of payments, international investment 
position, external debt position, public finance, public debt and banking sector).

PCBS hopes that the findings of this report will provide a comprehensive perception of the 
characteristics and performance of the Palestinian economy, and help analysts and decision makers 
in the analysis and planning of the Palestinian economy in the future.

May, 2018 Ola Awad

President of PCBS
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Gross Domestic Product (GDP) in 
Palestine grew by 3.1% during 2017. 
And, GDP per capita increased in 2017 
where it reached to USD 3,072.4.  The 
growth rate in GDP varied between the 
West Bank and Gaza Strip during the year 
2017, the GDP growth rate in the West 
Bank was 4.3%.  On the other hand, it 
declined by 0.3% in Gaza Strip, the GDP 
value in Gaza Strip remained higher than 
its value in 2014 during which the Israeli 
aggression on Gaza Strip broke out in July.  
As a result of this variation in growth rates, 
Gaza Strip contribution to GDP decreased 
to reach 24.7% in 2017 compared to 25.6% 
in 2016, and the GDP per capita in Gaza 
Strip recorded a decrease as it reached 
45.1% of the GDP per capita in the West 
Bank in 2017 compared to 47.6% in 2016.  
The value added for all economic activities 
increased during the year 2017, with the 
exception of agriculture and information 
and communication, while the wholesale 
and retail trade activities recorded the 
highest increase in 2017, the services and 
other branches activities remained with 
the largest contribution to GDP in both the 
West Bank and Gaza Strip. 

The labor force participation rate 
decreased in Palestine to 45.9% in 
2017. The unemployment rate increased 
in Palestine to 28.1% in 2017 compared to 
27.2% in 2016. 

During 2017, the nominal average daily 
wage in Palestine increased by 3.9% to 
NIS 111.4, while real average daily wage 

 Summary of Performance
 of the Palestinian Economy

increased by 3.7% during the same 
period.  

The consumer price index in Palestine 
recorded a slight increase by 0.21% 
during 2017 to 110.98 compared to 
110.75 in 2016 (base year 2010).  The rise 
in the consumer price index during 2017 
was mainly attributed to the higher prices 
of some commodities within major groups 
with the highest relative weight, such as 
prices of housing groups.

The Value of current account deficit in 
Palestine decreased by 19.5% in 2017 
compared to 2016 to attain USD 1,563.7 
million.  This decrease in  the current 
account deficit was due to a sharp rise in 
the value of net current transfers, which 
increased by 29.1%, and the value of net 
income account increased by 5.1% as a 
result of the increasing the value of net 
compensation of employees by 4.0%.  On 
the other hand, the value of net capital and 
financial account declined by 18.0% to 
reach USD 1,395.2 million in 2017.

The net international investment 
position (IIP) value for Palestine 
increased by 17.1% at the end of the 
2017 to a total of USD 1,373 million.  
Following the increase in total stocks of 
external assets value by 5.8% at the end 
of 2017 and the rise in the total stocks 
of foreign liabilities value in Palestine 
by 3.1% compared to 2016.  Conversely, 
external debt position value on Palestine 
increased by 6.5% at the end of the 2017 
to reach USD 1,720 million.
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The value of current deficit for 
Palestinian government budget 
increased by 15.2% amounting to USD 
862.8 million in 2017.  In addition to a 
decrease in the value of external support 
to cover the deficit of the Palestinian 
government budget with a total value of 
USD 544.5 million 10.3% in 2017. This 
increase in value of current budget deficit 
stems from the rise of current expenditures 
and net lending value by 2.8%, despite of 
the increase in the value of total net public 
revenues by 0.2%, compared 2016.

Gross domestic tax revenues value 
totaled USD 761.9 million and accounted 
for 21.4% of the total net public revenues 
value in 2017, while gross domestic non-
tax revenues value accounted for 10.9%, 
earmarked collections value accounted for 
2.1%, clearance revenues value constituted 
67.7% in 2017, representing an increase 
compared to 2016. 

The total value of public debt on Palestine 
increased by 2.4% at the end of the 2017 
rising to USD 2,543.1 million.  The percent 
of public debt of GDP was 17.5% in 2017. 

The total value of deposits increased by 
12.9% in 2017, at the end of the year rising 
to USD 11,973.4 million. Resident individual 
deposits constituted 67.0% of total deposits, 
while the share of the Palestinian Central 
Government was 5.0%. The total credit 
facilities provided by the banking sector 
in 2017 increased by 16.8% to reach USD 
8,027.5 million.

Note: The data for gross domestic product, labor force, 

balance of payments excluded those parts of Jerusalem which 

were annexed by Israeli Occupation in 1967.
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1- Gross Domestic Product (GDP) at Constant Prices1

The Gross Domestic Product (GDP) in Palestine grew by 3.1% during 2017, showing 
a increase compared to its 4.7% level in 2016.  The Palestinian economy witnessed an 
increase of 6.3% in 2012 and decline by 0.2% in 2014, before it increased again to 3.1% 
in 2017. 

 

The growth rates in GDP varied between Gaza Strip and the West Bank in 2017, where 
the growth rate in the West Bank reached 4.3%, whereas it declined by 0.3% in Gaza 
Strip.  The dropping in Gaza Strip resulted to a number of factors, the most important of 
which is the continued restrictions on the movements of goods and raw materials.  Despite 
this decrease in Gaza Strip during 2017, the GDP value remained higher than its value 
in 2014 during which the Israeli aggression on Gaza Strip broke out in July causing a 
significant deterioration in the infrastructure and economic activity.  As shown in Table 
(1), Gaza strip witnessed steady growth in 2013 by 5.6%, but significant fall in 2014, 
where GDP dropped by 15.1% following the Israeli aggression and siege on Gaza Strip 
before rising again in 2015, 2016 by 6.1%, 8.3% respectively, then it declined in 2017 by 
0.3%.  In the West Bank, GDP growth rate increased from 1.0% in 2013 to 5.3% in 2014, 
then declined again to 2.6% in 2015, before it increased by 3.5% in 2016, and continued 
to increase in 2017 by 4.3%.  

As a result of this variation in growth rates, the contribution of Gaza Strip to 
GDP slightly dropped to 24.7% during 2017 compared to 25.6% in 2016.   It is still 
significantly lower than its level in 2005, where it represented 39.4%.  As shown in the 
following figure, the GDP of Gaza Strip reached USD 3,384.2 million in 2017, while the 
GDP for Palestine stood at USD 13,686.4 million.

1 The data excluded those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli Occupation in 1967, and the data for GDP and its 
components for 2017 are preliminary based on quarterly estimates and will be revised; there are some minor differences in the 
values of variables due to the convergence of standard treatment proceses on the computer,  it should be noted that the base year 
of the National Accounts data has been updated to 2015 instead of 2004 by calculating the percentage change by region for the 
years prior to 2015 as 2015 reference year. The total gross domestic product (GDP) components for both sides production and 
expenditure are not equal to itself, due to non additivity. The per capita data were revised based on population estimates mid-year 
based on the Census of Population, Housing and Establishments 2017. 

Economic Performance in 2017
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GDP by region, 2012-2017 at constant prices: base year 2015

The GDP per capita in Palestine increased in 2017 compared to 2016, reaching to USD 
3,072.4.  The standards of living in Palestine during 2017 became more than it was during 
2012, when it stood at USD 3,021.3.  As a result of the variation in GDP growth, the GDP 
per capita in the West Bank increased by 2.4%, whereas it declined by 2.9% in Gaza Strip 
during 2017.  (See figure below). 

GDP per capita by region, 2012-2017 at constant prices: base year 2015 

Although GDP per capita increased in the West Bank and decreased in Gaza Strip 
during 2017, the gap increased.  The GDP per capita in the West Bank totaled USD 
3,996.2 in 2017 compared to USD 1,803.3 in Gaza Strip.  This means that GDP per capita 
in Gaza Strip represented 45.1% of the GDP per capita in the West Bank in 2017, remained 
lower than its level in 2016, which was 47.6%.  Nonetheless, it was lower than its rate in 
2005, when it was 97.1%.  
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Table 1: Main Economic Indicators by region, 2012-2017 at constant prices: 
base year 2015

Value in USD million

Indicator 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Palestine

Gross Domestic Product (GDP) 12,008.9 12,275.2 12,252.9 12,673.0 13,269.7 13,686.4

Final Consumption 14,360.8 13,863.0 14,356.6 15,234.6 15,680.7 15,490.9

Gross Capital Formation 2,727.5 2,841.4 2,446.1 2,677.4 2,806.9 3,088.8

Net Exports of goods and services -5,130.0 -4,532.8 -4,598.0 -5,199.5 -5,170.6 -4,816.4

GDP per capita (USD) 3,021.3 3,015.5 2,940.7 2,973.1 3,044.4 3,072.4

West Bank

Gross Domestic Product (GDP) 8,736.0 8,825.4 9,293.7 9,538.9 9,874.1 10,302.2

Final Consumption 10,394.8 10,227.8 10,506.5 11,237.1 11,651.9 11,543.5

Gross Capital Formation 2,281.0 2,445.5 2,573.8 2,652.3 2,520.6 2,675.5

Net Exports of goods and services -3,965.1 -3,892.5 -3,811.2 -4,371.9 -4,322.6 -3,891.9

GDP per capita (USD) 3,735.7 3,698.1 3,817.8 3,843.0 3,902.6 3,996.2

Gaza Strip

Gross Domestic Product (GDP) 3,294.2 3,478.9 2,954.2 3,134.1 3,395.6 3,384.2

Final Consumption 3,954.1 3,635.4 3,845.1 3,997.5 4,028.8 3,947.4

Gross Capital Formation 509.5 490.6 -173.3 25.1 286.3 413.3

Net Exports of goods and services -1,091.8 -657.3 -775.3 -827.6 -848.0 -924.5

GDP per capita (USD) 2,013.2 2,065.5 1,705.3 1,760.3 1,856.9 1,803.3
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The value added of economic activities increased in Palestine during the year 2017, 
with the exception of agriculture and information and communications.  Wholesale 
and retail trade activities recorded the highest increase by 8.7%, followed by construction 
activities with 6.3%, services and other branches by 1.2%, industry and transportation and 
storage by 2.2% for each. In contrast, agriculture and information and communications 
activities fell by 5.7% for each.  (See Table 2).

Table 2: Value added of main economic activities by region 2012-2017, at 
constant prices: base year 2015

Value in USD Millions

Economic Activity 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Palestine

Agriculture 574.4 525.0 485.2 450.1 413.5 390.0

Industry 1,735.7 1,842.1 1,757.7 1,656.7 1,740.1 1,777.8

Construction 929.4 986.0 711.3 737.8 833.8 886.5

Wholesale and retail trade 2,235.1 2,218.3 2,260.8 2,415.5 2,404.1 2,613.4

Transportation and storage 161.6 179.1 182.0 220.5 262.2 268.0

Information and communications 546.6 528.4 510.0 515.7 542.1 511.3

Services and other branches                                                                         4,486.6 4,652.3 4,882.8 4,964.7 5,221.0 5,285.9

West Bank

Agriculture 394.6 333.0 340.1 308.0 281.5 266.2

Industry 1,346.9 1,432.5 1,435.8 1,339.1 1,384.4 1,465.0

Construction 553.2 583.5 615.6 593.7 602.6 663.8

Wholesale and retail trade 1,700.6 1,648.2 1,702.7 1,787.0 1,770.3 1,931.8

Transportation and storage 126.7 142.1 145.4 178.7 217.9 218.6

Information and communications 533.4 515.2 496.8 501.0 526.6 495.9

Services and other branches                                                                              2,879.5 2,968.7 3,196.7 3,239.4 3,367.5 3,438.5

Gaza Strip

Agriculture 179.9 190.5 145.5 142.1 132.0 123.8

Industry 411.7 432.6 315.7 317.6 355.7 312.8

Construction 368.5 394.3 97.4 144.1 231.2 222.7

Wholesale and retail trade 521.7 568.2 549.9 628.5 633.8 681.6

Transportation and storage 35.6 37.6 37.1 41.8 44.3 49.4

Information and communications 12.7 12.8 12.8 14.7 15.5 15.4

Services and other branches                                                                            1,618.2 1,689.4 1,700.9 1,725.3 1,853.5 1,847.4
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The growth rates varied in economic activities between the West Bank and Gaza Strip 
in 2017, and it was generally higher in the West Bank than in Gaza Strip.  Construction 
activities grew by 10.2% in the West Bank compared to decrease by 3.7% in Gaza Strip, 
wholesale and retail trade activities rose by 9.1% in the West Bank, compared with 7.5% 
in Gaza Strip, industry recorded an increase by 5.8% in the West Bank and a decrease by 
12.1% in Gaza Strip, whereas services and other branches activities increased by 2.1% 
in the West Bank compared to a decline by 0.3% in Gaza Strip.  On the other hand, the 
agriculture activities decreased by 5.4% in the West Bank compared to 6.2% in Gaza 
Strip, and information and communications activities declined by 5.8% in the West Bank 
compared to 0.6% in Gaza Strip.

The disparity in growth rates was reflected on the contribution of economic activities 
in the gross domestic product in Palestine in 2017.  Indeed, the contribution of services 
and other branches, industry, information and communications, agriculture activities 
decreased, while contribution of wholesale and retail trade, construction activities 
increased.  The contribution of services and other branches activities to the GDP decreased 
to reach 38.6% of GDP, services and other branches activities represented the largest share 
of the GDP.  This may be explained by the fact that the services and other branches activities 
include a wide range of activities like financial and insurance activities, accommodation 
and food service activities, real estate activities, professional, scientific and technical 
activities, administrative and support service activities, education, human health and social 
work activities.  While the contribution of the industry, information and communications, 
agriculture activities to the GDP dropped to 13.0%, 3.7%, 2.8% respectively. While the 
contribution of the wholesale and retail trade activities to GDP increased by 19.1%, the 
contribution of construction activities to the GDP increased to reach 6.5%.

The structure of the economic activities differed between the West Bank and Gaza 
Strip during 2017, but the services and other branches activities remained the largest 
contributor to GDP in both regions; its share stood at 54.6% of GDP in Gaza Strip 
while it constituted 33.4% of GDP in the West Bank.  The wholesale and retail trade 
activities ranked second, contributing 20.1% of GDP in Gaza Strip compared to 18.8% in 
the West Bank.  In contrast, the industry activities share stood at 14.2% in the West Bank 
compared to 9.2% in Gaza Strip, the construction activities contributing 6.6% of GDP in 
Gaza Strip compared to 6.4% in the West Bank.  The information and communications 
activities accounted for 4.8% in the West Bank compared to 0.5% in Gaza Strip, while the 
agriculture activities, contributed 3.7% in Gaza Strip compared to 2.6% in the West Bank, 
the transportation and storage activities, share was 2.1% in the West Bank compared to 
1.5% in Gaza Strip.  (See figure follow).
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Percentage contribution* of economic activities to GDP by region, 2017 at 
constant prices: base year 2015 

(*) The summation of percentages is not equal 100 due to exclusion of the adjustment items. 



  PCBS: Performance of the  Palestinian Economy  |   2017

19

2- Labor Market2

Labor is the most important production factor in the Palestinian economy, especially in 
the face of limited natural resources and Israeli control over land, water and mobility of 
people, goods and capital.  Table (3) shows the main labor market indicators in the years 
2016, 2017. 

Table 3: Labor market indicators for individuals aged 15 years and above 
by region, 2016, 2017

Indicator Palestine West Bank Gaza Strip

2016 2017 2016 2017 2016 2017

Labor force Participation rate (%) 46.4 45.9 46.6 46.4 46.1 45.1

Unemployment rate (%) 27.2 28.1 18.1 18.2 41.8 43.9

Nominal average daily wage (NIS) 107.2 111.4 126.5 132.4 61.9 59.5

Real average daily wage (NIS)* 96.8 100.4 111.2 116.4 59.5 57.1

* The nominal daily wage was linked to CPI to monitor the purchasing power of employees at constant prices (base year 2010).

The labor force participation rate decreased in Palestine, from 46.4% in 2016 to 
45.9% in 2017.  The labor force participation rate varied between the West Bank and Gaza 
Strip: it was 46.4% in the West Bank in 2017, compared to 45.1% in Gaza Strip.  This rate 
shows a drop in Gaza Strip, since it stood at 46.1% in 2016.  This same rate decreased in 
the West Bank from its 46.6% level in 2016.  

Unemployment rate increased in Palestine to 28.1% in 2017 compared to 27.2% in 
2016.  It increased in Gaza Strip to reach 43.9% in 2017, compared to 41.8%, in 2016, and 
it increased in the West Bank in 2017 to 18.2% compared to 18.1% in 2016.

Unemployment rate by region, 2016, 2017

2  The data excluded those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli Occupation in 1967.
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In 2017, the nominal and real average daily wage increased in Palestine, where the 
nominal average daily wage grew by 3.9%, while real average daily wage increased 
by 3.7% in the same period, due to the change in prices.  As shown in table (3), the 
nominal average daily wage was NIS 111.4 during the year 2017 while the real average 
daily wage was NIS 100.4 (See figure below).  For the same year, the nominal and real 
average daily wage in the West Bank was higher than in Gaza Strip. Indeed, the nominal 
average daily wage in the West Bank stood at NIS 132.4 compared to NIS 59.5 in Gaza 
Strip.  As for the real average daily wage, it was NIS 116.4 in the West Bank and NIS 57.1 
in Gaza Strip.

Average nominal and real daily wages in NIS in Palestine 2016, 2017:
base year 2010
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3- Economic Activities3 

The Palestinian economy encompasses several economic activities.  It is predominantly          
a service economy as a result of the services and other branches activities contribution to 
GDP and to employment.  (See table 4).

Table 4: Main economic activities by major characteristics in Palestine, 2017 

Activity Contribution to 
GDP (%)*

Nominal average 
daily wage (NIS)

Real average daily 
wage (NIS)**

Agriculture 2.8 49.2 44.3

Industry 13.0 78.2 70.5

Construction 6.5 96.5 86.9

Wholesale and retail trade 19.1 58.8 53.0

Transportation and storage 2.0 42.6 38.4

Information and communications 3.7 113.0 101.8

Services and other branches                                                                              38.6 99.8 89.9

* The summation of percentage is not equal 100 due to exclusion of the adjustments items.
** The nominal daily wage was linked to CPI to monitor the purchasing power of employees at constant prices (base year 2010).

Services and other branches activities ranked first in the Palestinian economy, value 
added in 2017, the percentage contribution to GDP was 38.6%.   The value added for 
services and other branches activities was USD 5,285.9 million in 2017, which represents 
an increase of 1.2% compared to 2016.  And the nominal average daily wage for waged 
employees in these activities was NIS 99.8, which is considered as the second highest of 
the main economic activities (following information and communications activities).

Industry activities contributed by 13.0% to GDP during the year 2017.  The value 
added for industry activities in 2017 totaled USD 1,777.8 million, an increase of 2.2% 
compared to 2016.  And the nominal average daily wage of waged employees in these 
activities was NIS 78.2 in 2017.

The construction activities, contribution to GDP increased in 2017 to 6.5%.  The value 
added in these activities totaled USD 886.5 million in 2017, being 6.3% higher than 2016. 
And the nominal average daily wage of waged employees in these activities was NIS 96.5.  
The construction activities are a key item of gross fixed capital formation, which constitutes 
part of GDP and represents a basic element in the study of the structure and evolution of 
the Palestinian economy. 

3  The data excluded those parts of Jerusalem which were annexed Israeli Occupation in 1967, also the data for employees and 
wages doesn’t include the employees in Israel and settlements and abroad.
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Building licenses are an important indicators reflects the status of construction 
in Palestine.  During 2017, the number of building licenses decreased by 13.1% 
compared to 2016, totaling 9,242 license.  Administrative records from the Ministry of 
Local Government showed that 64.3% of licenses issued for new buildings.  

Number of building licenses* issued in Palestine, 2012-2017

    
* The data excludes boundary walls licenses. 

On the other hand, the quantities of cement imported recorded a slightly decrease by 
0.9% in 2017 dropping to 1,728.8 thousand ton compared to 1,744.1 thousand ton in 
2016.  The quantities of cement imported into the West Bank recorded a decrease by 1.1% 
in 2017, and in Gaza Strip, there was a slight decline by 0.2%.  (See figure below).

Quantities of cement imported by region, 2012-2017
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4- Prices and Purchasing Power

The cost of living (consumer price index - CPI) recorded a slight increase by 0.21% in 
Palestine during 2017 compared to 2016 to reach 110.98 (base year 2010). (See figure 
below). The rise resulted mainly from the increase in the housing group by 3.41%, it was 
followed by Recreational, cultural goods and services group by 1.98%, Medical care group 
by 1.62% and Miscellaneous goods and service group by 1.60%.  

Trends in consumer price index (CPI) in Palestine, 2010-2017

Changes in consumer prices varied by region in Palestine in 2017 compared to the 
previous year, prices increased by 2.18% in Jerusalem (J1)4, and by 0.11% in Gaza 
Strip, while the consumer price index in the West Bank 5 recorded a slight decrease by 
0.01%. Consumer prices in Jerusalem (J1) was mainly triggered by the rise in the prices 
of miscellaneous goods and service group by 7.07%, education by 5.64%, housing group 
by 2.44%, and food and soft drinks by 0.84%. However, in Gaza Strip, the increase in 
the consumer price index was mainly due to price increase in housing group by 2.42%, 
medical care by 2.12%, textiles, clothing and footwear by 1.37%, and food and soft drinks 
by 0.20%.  In the West Bank, prices decreased due to price decreases in food and soft 
drinks by 1.73%, and textiles, clothing and footwear by 1.40%.

 4  J1: Those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli Occupation in 1967.
 5 The data excluded those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli Occupation in 1967
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The relative weight of main groups of expenditure that make up the consumer price 
index in Palestine varies.  As Table (5) shows, the food and soft drinks group has a higher 
relative weight in the consumer basket in Palestine since they constitute approximately 
35.0% of total consumption. They are followed by transportation with approximately 13.8%, 
miscellaneous goods and service with approximately 11.5%, housing with approximately 
8.9%, and textiles, clothing and footwear with approximately 6.3%, recreational, cultural 
goods and services, and restaurants and cafes occupy a lower proportion of the consumer 
basket.

Table 5:  Average consumer price Index numbers for 2017 and relative weight by major 
groups of expenditure and region: base year 2010=100

Main groups of 
Expenditure

Palestine West Bank* Gaza Strip Jerusalem 
(J1)**

CPI Relative 
Weight 

***

CPI Relative 
Weight 

***

CPI Relative 
Weight 

***

CPI Relative 
Weight 

***

Food and soft drinks 105.17 35.02 107.00 34.96 101.75 41.18 110.76 23.67

Alcoholic beverages and 
tobacco 164.81 4.31 160.12 5.22 146.88 2.32 175.74 4.06

Textiles, clothing and footwear 112.22 6.29 120.04 5.79 91.53 7.09 127.66 6.91

Housing 109.05 8.87 113.18 8.83 99.62 8.73 115.47 9.28

Furniture, household goods 106.00 5.36 113.28 4.83 91.83 6.55 124.02 5.42

Medical care 119.90 3.93 126.82 4.44 97.15 3.08 118.17 3.32

Transportation 101.30 13.83 101.14 15.33 110.03 7.93 107.83 18.37

Communications 94.73 3.55 94.69 3.46 93.33 3.17 96.95 4.69

Recreational, cultural goods & 
services 103.85 2.07 108.08 1.78 97.40 2.39 107.61 2.69

Education 123.92 3.39 130.89 3.59 106.81 3.38 129.79 2.51

Restaurants and cafes 126.07 1.92 134.11 1.86 109.88 1.65 119.53 2.70

Miscellaneous goods and 
service 120.22 11.48 121.90 9.91 121.89 12.50 110.59 16.38

Consumer Price Index 110.98 100.00 113.79 100.00 104.20 100.00 115.39 100.00

* The data excluded those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli Occupation in 1967.
** J1: Those parts of Jerusalem which was annexed by Israeli Occupation in 1967.
*** Relative distribution of the weights used in calculating the consumer prices index for the major groups of expenditure and 
region based on the Palestinian Expenditure and Consumption Survey 2010.
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5- Balance of Payments6

The balance of payments is an organized summary record of all economic transactions between 
residents in Palestine and non-residents during a set of period time, usually one year. The balance 
of payments consists of two accounts: the current account and the capital and financial account.  
The current account includes four sub-accounts, which are (trade balance of goods, trade balance 
of services, balance of income and balance of current transfers).  The capital and financial account 
consists of two accounts: the capital account (capital transfers and acquisition or disposal of 
non-produced non-financial assets), and the financial account (foreign direct investment, foreign 
portfolio investment, and foreign other investments and reserve assets).

The value of trade balance deficit increased by 2.4% in 2017 compared to 2016, reaching 
USD 5,374.2 million.  This increase in the value of trade balance deficit resulted from the increase 
in the value of total imports of goods and services by 5.8% in 2017, with value USD 440.1 million, 
which reached USD 8,066.8 million, compared to an increase in the value of exports of 13.1%, 
with value USD 311.9 million, representing USD 2,692.6 million.  Furthermore, the ratio of deficit 
to imports decreased to 66.6% in 2017, compared to 68.8% in 2016.  As shown in the figure below, 
the deficit in the trade balance value worsened significantly during the period 2012-2017 as a result 
of the steady increase of imports compared to exports. (See figure below).

Trade balance of goods and services in Palestine, 2012-2017 

The value of current account deficit in Palestine during 2017 decreased by 19.5% 
compared to 2016, dropping to USD 1,563.7 million.  This decline was due to a sharp 
rise of the value of net current transfers, which increased by 29.1% compared to 2016. 
(See table 6).

6  The data excluded those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli Occupation in 1967.
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Table 6: Balance of Payments in Palestine, 2012-2017

Value in USD million

Item 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

First: Current account (net) -1,821.0 -2,383.4 -2,149.0 -2,065.7 -1,941.3 -1,563.7

1. Goods (net) -4,135.7 -4,682.7 -4,830.2 -4,300.4 -4,327.3 -4,439.1

2. Services (net) -293.2 -49.5 -206.5 -899.1 -918.7 -935.1

3. Income (net) 857.5 1,160.3 1,482.5 1,712.3 1,896.0 1,991.9

        Compensation of employees    (net)   822.2 1,139.7 1,448.6 1,663.0 1,893.6 1,968.9

        Investment income (net)   35.3 20.6 33.9 49.3 2.4 23.0

4. Current transfers (net) 1,750.4 1,188.5 1,405.2 1,421.5 1,408.7 1,818.6

Second: Capital and financial account 
(net) 1,522.5 2,144.6 1,765.8 2,450.7 1,701.1 1,395.2

1. Capital account (net) 588.2 551.3 691.0 490.7 682.0 397.1

         Capital transfers (net) 588.2 551.3 691.0 509.6 694.6 397.1

Acquisition / disposal of non- financial, 
non-financial assets (net) 0.0 0.0 0.0 -18.9 -12.6 0.0

2. Financial account (net)** 934.3 1,593.3 1,074.8 1,960.0 1,019.1 998.1

      Foreign Direct investment (net) 29.3 224.0 -27.8 29.6 341.5 221.9

      Foreign Portfolio investment (net) -16.2 186.8 -179.0 124.6 -295.5 68.6

      Foreign Other investment (net) 1,087.2 1,203.6 1,268.8 1,714.3 705.0 841.1

      Change in Reserve assets -166.0 -21.1 12.8 91.5 268.1 -133.5

Third: Net errors and omissions*** 298.5 238.8 383.2 -385.0 240.2 168.5

* Quarterly preliminary data.
** Includes reserve assets.
*** Net errors and omissions: It was calculated as the difference between the value of the Current account and net Capital and 
financial account.

The value of net income accounts increased by 5.1% in 2017 compared to 2016, totaling 
USD 1,991.9 million.  The value of compensation of employees received from abroad contributed 
91.6% of total value of received income account, while investment income accounted for the 
rest.  Notwithstanding 858.3% increase in value of net investment income in 2017, compared 
to increasing value of net compensation of employees by 4.0% compared to 2016.  As it is clear 
from the following figure, the value of compensation of employees received from abroad had been 
increasing since 2012 reaching the highest value in 2017, totaling USD 1,969.8 million.  
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Trend of compensation of employees and investment income received from abroad in 
Palestine, 2012-2017

The value of net current transfers increased by 29.1% during the year 2017 and reached 
to USD 1,818.6 million.  This is due to an increase in value of current transfers received from 
abroad during the year 2017 by 11.4% reaching to USD 2,112.8 million, compared to USD 1,897.4 
million in 2016, reflects a heavy dependency of the Palestinian economy on current transfers 
received from abroad to support the general budget and the external transfers to the private sector.

On the other hand, the value of capital transfers received from abroad decreased by 42.8% 
reaching to USD 397.1 million during the year 2017 compared to USD 694.6 million in 2016.  
(See figure below).

Trend of current and capital transfers received from abroad in Palestine, 2012-2017
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6- International Investment Position (IIP) 

The International Investment Position (IIP) is defined as an accounting sheet records of the 
investments stocks of residents in Palestine (individuals, institutions and government) invested 
in the rest of the world (abroad) under the name of (assets), and the investments stocks owned by 
residents outside Palestine (individuals, institutions and governments) invested in Palestine under 
the name of (liabilities).    

 
The net international investment position (IIP) value for Palestine increased by 17.1% at 
the end of 2017 reaching USD 1,373 million, compared to USD 1,173 million at the end of 
2016.  It resulted from the increase of the value of total stocks of external assets for Palestine 
more than in the value of total stocks of foreign liabilities in Palestine at the end of 2017.  The 
value of total stocks of external assets increased by 5.8% by the end of 2017, amounting to USD 
6,455 million.  Foreign direct investment abroad value contributed 6.5%, portfolio investments 
abroad value represented 16.3%, other investments abroad value represented 70.3% (currency 
and deposits value represented 92.9% of them), and reserve assets value formed 6.9%.  The value 
of total stocks of foreign liabilities in Palestine increased by 3.1% by the end of 2017 compared 
with 2016 to USD 5,082 million.  Foreign direct investment value in Palestine contributed 53.2%, 
portfolio investments value in Palestine formed 13.1%, and other investments value in Palestine 
contributed 33.7%.  (See table 7).  

    
Table 7: International Investment Position (IIP) in Palestine at the end of the years           

2012-2017

Value in million USD

Item 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

International investment position (net)** 667 880 1,385 1,034 1,173 1,373

Total external assets 5,262 5,828 6,139 6,030 6,101 6,455

Foreign direct investment abroad 232 171 358 445 400 422

Portfolio investments abroad 1,030 1,005 1,172 1,088 1,112 1,055

Other investments abroad 3,336 3,967 3,937 3,916 4,276 4,532

Reserve assets 664 685 672 581 313 446

Total foreign liabilities 4,595 4,948 4,754 4,996 4,928 5,082

Foreign direct investment in Palestine 2,336 2,459 2,487 2,511 2,660 2,703

Foreign portfolio investments in Palestine 676 768 725 821 658 664

Foreign other investments in Palestine 1,583 1,721 1,542 1,664 1,610 1,715

*Represents the data for fourth quarter 2017
** International investment position (net) equals total external assets minus total foreign liabilities.
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7- External Debt
The External Debt is defined as an accounting sheet records the debt stocks on Palestinian economy 
sectors due to non residents, which include (loans from non resident, the non residents deposits 
deposited in the banks sector in Palestine, the Palestinian bonds purchased by non residents, debt 
transactions between the non-resident enterprises and fellow enterprises in Palestine, in addition 
to any other liabilities on Palestinian economy).

 
The gross external debt position value on Palestine increased by 6.5% at the end of 2017, 
reaching USD 1,720 million compared to USD 1,615 million at the end of 2016.  The external 
debt value on general government contributed 60.6% of the gross external debt position value with 
USD 1,042 million, and the external debt value on banks working in Palestine represented 35.1%, 
being USD 603 million.

Table 8: Gross external debt position on the economic sector in Palestine at the end of 
the years, 2012-2017

Value in USD million

Economic Sector 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

General Government 1,097 1,109 1,089 1,071 1,044 1,042

Monetary Authorities 0 0 0 0 0 0

Banks 443 552 404 530 496 603

 Other Sectors 43 60 49 63 70 70

Direct investment: lending between affiliated companies 18 4 0 3 5 5

Gross External Debt Position 1,601 1,725 1,542 1,667 1,615 1,720

 *Represents the data for fourth quarter 2017 
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8- Public Finance7

The current balance in Palestinian government budget in 2017 recorded a deficit of USD 
862.8 million compared to USD 749.2 million in 2016, increasing of 15.2%.  This is mainly 
explained by an increase in current expenditures and net lending value by 2.8% compared to 
2016, despite of the increase in total net public revenues value by 0.2% compared to 2016. 
(See figure below).

 
Components of general budget in Palestine, 2012-2017

Total net public revenues value and grants decreased in 2017 by 0.9% compared to 2016 
reaching to USD 4,287.3 million, due to a decline of 6.9% in gross domestic revenues value, 
and a decrease in external financing (grants) value by 5.9%.  Although there was an increase in 
clearance revenues value with 3.4%.  Total net public revenues and grants value constituted 29.6% 
of GDP at current prices for the year 2017 compared to 32.2% in 2016.  (See table 9).

Total public expenditures value, it increased in 2017 by 3.2% compared to 2016 reaching 
to USD 4,796.6 million, as a result of the increase in current expenditures and net lending value 
by 2.8%, and development expenditures value with 8.7%, during 2017 compared with 2016.  
(See table 9).

Current deficit, contribution to GDP in 2017 grew to 6.0%, compared to 5.6% 2016 due to an 
increase of deficit value in 2017.  On the other hand, overall balance (before grants) was 8.5% of 
GDP, marking an increase compared to 2016 which was 8.1%.  The overall balance (after grants) 
was 3.5% of GDP during 2017, growing from its level of 2.4% in 2016.  (See table 9).

7  Public financial statements do not include local governments (local councils and municipalities), the data during Ministry of 
Finance and Planning, and the data at commitment basis.
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Table 9: Fiscal operations, revenues, expenditures and financing sources 
(commitment basis) 2012-2017

Value in USD million

201720162015201420132012Item

4,287.34,324.33,608.24,043.33,673.93,006.8First: Total public revenues and grants 
(net)

3,567.83,559.72,810.12,810.22,312.42,075.2   1. Total public revenues (net) 

3,640.23,652.72,964.22,986.12,543.32,187.9   1.1 Total public revenues

1,224.11,315.0910.7932.6852.8728.9   1.1.1 Gross domestic revenues

761.9625.9605.2601.9597.6481.0       Tax revenues

388.9604.5249.0270.5255.2247.9       Nontax revenues

73.384.656.560.20.00.0       Earmarked collections

2,416.12,337.72,053.52,053.51,690.51,459.0   1.1.2 Clearance revenues

72.493.0154.1175.9230.9112.7   1.2 Tax refunds (-)

719.5764.6798.11,233.11,361.5931.6   2. External financing (grants)

544.5606.7708.81,029.71,255.3775.5       Budgetary support

175.0157.989.3203.4106.2156.1       Development financing

4,796.64,645.74,258.64,400.23,880.63,774.1Second: Total public expenditures 

4,430.64,308.94,029.04,137.63,694.03,530.7    1. Current expenditures and net 
lending

2,114.02,051.71,912.52,055.01,919.01,769.4       Wages and salaries

1,977.51,903.21,759.41,736.01,564.51,482.9       Non-wages expenditures

73.384.656.560.20.00.0       Earmarked payments

265.8269.4300.6286.4210.5278.4       Net lending

366.0336.8229.6262.6186.6243.4   2. Development Expenditures

191.0178.9140.359.280.487.3       Financed from budgetary

175.0157.989.3203.4106.2156.1       Financed from grants

-862.8-749.2-1,218.9-1,327.4-1,381.6-1,455.5Third: Current balance (deficit/ surplus) 

-1,228.8-1,086.0-1,448.5-1,590.0-1,568.2-1,698.9Fourth: Overall balance (before grants) 

-509.3-321.4-650.4-356.9-206.7-767.3Fifth: Overall balance (after grants) 

85.0-127.3163.0-141.9-247.9127.2Sixth: Net domestic bank financing

289.4474.5500.4508.0473.0438.4Seventh: Other

-0.54.45.0-2.0-10.6-47.3Eighth: Residual balance

14,498.1*13,425.712,673.012,715.612,476.011,279.4GDP at Current Prices 

* Preliminary Data based on the quarterly estimates.
The data for Public Finance was updated for the years 2014 and 2016 based on the final revision.
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Regarding grants, the value declined by 5.9% in 2017 compared to 2016 reaching to USD 
719.5 million, due to a decline in grants value to finance budgetary support by 10.3% reaching to 
USD 544.5 million which constitute 75.7% of the total grants value in 2017.  (See figure below).

External financing (grants) in Palestine, 2012-2017

 

Development expenditures, these values recorded an increase in 2017 by 8.7%, compared to 
2016, to reach USD 366.0 million, due to an increase in the value of development expenditures 
financed from grants by 10.8%, reaching to USD 175.0 million compared to USD 157.9 million 
during 2016 becoming constitutes 47.8% of total development expenditures value in 2017. 
(See figure below).

Development expenditures in Palestine, 2012-2017
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Gross domestic revenues value constituted 34.3% of the total net public revenues value, to 
reach USD 1,224.1 million in 2017 decreasing by 6.9% compared with 2016, as a result of 
noticeable decline in the value of non-tax revenues of 35.7%, reaching to USD 388.9 million 
where its contribution decreased to 10.9% of the total net public revenues value in 2017, on the 
other hand, the increase in tax revenues value by 21.7%, reaching to USD 761.9 million, grew 
in contribution to 21.4% of the total net public revenues value in 2017.  While the earmarked 
collections were USD 73.3 million, decreasing in contribution to 2.1% of the total net public 
revenues value in 2017. 

Clearance revenues value, recorded an increase in these values by 3.4% compared with 2016, 
reaching to USD 2,416.1 million, constituted 67.7% of the total net public revenues value.  
Clearance revenues value contributes in covering the current expenditures and net lending of 54.5% 
in 2017, in addition to contributing in GDP at current prices of 16.7%, reflecting the Israeli side’s 
control of a large proportion of the revenues of the Palestinian government.  (See figure below). 

  
Distribution of public revenues by source in Palestine, 2012-2017
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As for current expenditures and net lending, the value recorded an increase by 2.8% in 2017 
compared with 2016, reaching to USD 4,430.6 million, as a result of growing the wages and 
salaries value by 3.0%, which reached USD 2,114.0 million, constituting 47.7% of the current 
expenditures and net lending value, increasing of non-wages expenditures value by 3.9%, reaching 
to USD 1,977.5 million contributed 44.6% of current expenditures and net lending value in 2017. 
On contrast, the value of net lending fell by 1.3%, reaching USD 265.8 million in 2017, earmarked 
payments witnessed a decrease in the value by 13.4%, reaching USD 73.3 million in 2017. 
(See two figures below). 

Percentage distribution of total current 
expenditures and net lending in Palestine, 

2017

Percentage distribution of total current 
expenditures and net lending in Palestine, 

2016



  PCBS: Performance of the  Palestinian Economy  |   2017

35

Table 10: Total public debt on Palestine at the end of the years, 2012-2017

Value in USD million

Indicator 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

Total Domestic Public Debt 1,384.7 1,267.6 1,128.0 1,466.5 1,439.8 1,501.1

Total External Public Debt 1,097.0 1,109.0 1,089.0 1,071.0 1,044.0 1,042.0

Total Public Debt 2,481.7 2,376.6 2,217.0 2,537.5 2,483.8 2,543.1

*Represents the data of the fourth quarter 2017 

The total public debt value on Palestine fluctuated during the period 2012-2017, reaching the 
highest value of USD 2,543.1 million at the end of 2017 which increased by 2.4% compared to 
2016, USD 1,501.1 million for total domestic public debt which contributed 59.0% of total public 
debt value which increased by 4.3% compared to 2016, and USD 1,042.0 million for total external 
public debt which constituted 41.0% of total public debt value which decreased slightly by 0.2% 
compared to 2016.  (See figure below). 

 
Trend of total domestic and external public debt on Palestine at the end

of the years, 2012-2017
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The percent total public debt to the GDP (at current prices) in Palestine fluctuated during 
the years 2012-2017, it dropped in 2014 to the lowest level by 17.4%, then increased in 2015 
to 20.0%, before it declined again in 2017 to 17.5%.  (See figure below).

Trend of percent of total public debt to the GDP (at current prices) in Palestine for the 
years, 2012-2017
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9- Banking Sector
 

Table 11: Main indicators of banking sector in Palestine, 2012-2017

Value in USD million

Indicator 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Total credit facilities 4,199.3 4,480.1 4,895.1 5,824.8 6,871.9 8,027.5

 - Credit provided to the public sector 1,407.4 1,373.7 1,239.8 1,452.6 1,418.9 1,474.1

 - Credit provided to finance consumption loans 783.0 885.6 921.7 1,088.4 1,366.3 1,406.7

 - Credit provided to finance cars and vehicles 113.8 130.5 165.1 200.7 229.3 273.2

 - Other 1,895.1 2,090.3 2,568.5 3,083.1 3,857.4 4,873.5

Total deposits 7,484.1 8,303.7 8,934.5 9,654.6 10,604.7 11,973.4

 - Deposits to resident individuals 5,233.3 5,798.5 6,174.3 6,475.6 7,038.5 8,025.8

 - Palestinian Central Government 473.3 531.3 612.3 487.6 525.2 599.1

 - Other 1,777.5 1,973.9 2,147.9 2,691.4 3,041.0 3,348.5

 Interest rate on USD loans 6.22 6.44 6.05 5.92 5.87 5.79

 Interest rate on USD deposits 0.46 0.62 0.83 0.94 1.01 1.39

   
The value of total deposits in banking sector during 2017 recorded an increase of 12.9% 
compared to 2016 and reached to USD 11,973.4 million.  The value of deposits to resident 
individuals was USD 8,025.8 million, which accounted for 67.0% of the total value of deposits 
in 2017, with an increase by 14.0% compared to 2016. While deposits to the Palestinian Central 
Government reached USD 599.1 million, representing 5.0% of the total value of deposits.

 
The value of total credit facilities, provided by the banking sector, stood at USD 8,027.5 
million, showing an increase of 16.8% compared to 2016.  The credit facilities provided to the 
public sector amounted to USD 1,474.1 million, represented 18.4% of the total value of the credit 
facilities provided by banking sector in 2017, showing thus an increase by 3.9% compared to 
2016.  The value of the facilities provided to finance consumption loans was USD 1,406.7 million, 
constituting 17.5% of the total value of credit facilities, while the value of the facilities offered to 
finance cars and vehicles was 273.2 million, which accounted for 3.4% of the total value of the 
credit facilities.

The interest rate on loans to the USD price recorded a decline during the year 2017 to reach 
5.79%, while the interest rate on USD deposits increased up to 1.39%.
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Annexes
Average exchange rate of USD to NIS, 2012-2017

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Annual average 3.85 3.61 3.58 3.88 3.84 3.60

Economic Activities List

Economic Activities

Agriculture Agriculture, forestry and fishing

Industry Mining and quarrying, Manufacturing, Electricity, gas, steam and air 
conditioning supply, Water supply; sewerage, waste management and 
remediation activities

Construction Construction

Wholesale and retail trade Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Transportation and storage Transportation and storage

Information and communications Information and communication

Services and other branches

Financial and insurance activities, Accommodation and food service 
activities, Real estate activities, Professional, scientific and technical 
activities, Administrative and support service activities, Public 
administration and defense, Education, Human health and social work 
activities, Arts, entertainment and recreation,

Other service activities, Activities of households as employers; 
undifferentiated goods- and services-producing activities of households 
for own use.

Adjustment Items Financial Intermediation Services Indirect Measurement (FISIM), 
Customs Duties, VAT on Imports, net.
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