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تقديم
اســـتمراراً لسياســـة الجهـــاز املركـــزي لإلحصـــاء الفلســـطيني يف تطويـــر وتحديـــث 
ــام 2021،  ــطيني للعـ ــاد الفلسـ ــر أداء االقتصـ ــداد تقريـ ــم إعـ ــة، تـ ــر اإلحصائيـ التقاريـ
ليوفـــر أداة للباحثـــن وصانعـــي السياســـات االقتصاديـــة لرســـم صـــورة للواقـــع 
ــل  ــة، مثـ ــة املختلفـ ــة الكليـ ــؤرشات االقتصاديـ ــة املـ ــال دراسـ ــن خـ ــادي مـ االقتصـ
)الناتـــج املحـــي اإلجـــايل ومكوناتـــه، ســـوق العمـــل، األســـعار، ميـــزان املدفوعـــات، 
ـــام،  ـــن الع ـــة، الدي ـــة العام ـــي، املالي ـــن الخارج ـــد الدي ـــدويل، رصي ـــتثار ال ـــع االس وض

والقطـــاع املـــريف(.

شـــهد العـــام 2021، بدايـــة التعـــايف لاقتصـــاد الفلســـطيني مـــن أزمـــة جائحـــة 
ــا عـــى كافـــة مكونـــات االقتصـــاد الفلســـطيني، كـــا  ــا التـــي القـــت بظالهـ كورونـ
شـــهد انخفـــاض مســـتوى الدعـــم الخارجـــي املقـــدم لدولـــة فلســـطن واقتطـــاع 
ـــاد  ـــل االقتص ـــا جع ـــو م ـــرر، وه ـــر م ـــكل دوري وغ ـــة بش ـــرادات املقاص ـــن إي ـــزاء م أج
ــة  ــات الحياتيـ ــة القطاعـ ــى كافـ ــرت عـ ــة، أثـ ــة مركبـ ــن أزمـ ــاين مـ ــطيني يعـ الفلسـ

املختلفـــة.

ـــة  ـــن طبيع ـــورة ع ـــاء ص ـــهم بإعط ـــل أن يس ـــذي نأم ـــر، وال ـــذا التقري ـــم ه ـــا تقدي يرّسن
االقتصـــاد الفلســـطيني، ويســـاعد املحللـــن وصانعـــي القـــرار يف عمليـــة التحليـــل 

والتخطيـــط لاقتصـــاد الفلســـطيني مســـتقبا. 

التوفيق،،، والله ويل 

   أيار، 2022
د. عال عوض
رئيسة الجهاز
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 قامئة املحتويات

الصفحةالموضوع

قائمة الجداول

ملخص أداء االقتصاد الفلسطيني

15القطاع الحقيقي 2021 الفصل األول:

1.116 الناتج المحلي االجمالي باألسعار الثابتة

1.1.116 االنفاق االستهالكي النهائي

2.1.116 التكوين الرأسمالي اإلجمالي )اإلستثمار(

3.1.117 االدخار

4.1.118 نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي

2.121 سوق العمل

1.2.122 حجم القوى العاملة

2.2.122 معدل البطالة

3.2.122 عدد العاملين حسب النشاط االقتصادي

4.2.124 اجور العاملين من فلسطين

5.2.125 اجور العاملين في فلسطين

6.2.126 متوسط نصيب العامل من القيمة المضافة

3.128 االسعار والقوة الشرائية

31قطاع المالية العامة 2021 الفصل الثاني:

1.232 الرصيد الجاري )العجز(

2.234 مجموع صافي االيرادات العامة والمنح 

1.2.234 اجمالي االيرادات المحلية

2.2.234 ايرادات المقاصة

3.2.234 مجموع التمويل الخارجي )المنح(

3.235 مجموع النفقات العامة 
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الصفحةالموضوع

1.3.235 النفقات الجارية وصافي االقراض

2.3.236 النفقات التطويرية

4.237 مجموع الدين العام 

39القطاع المالي 2021 الفصل الثالث:

1.340 الودائع

2.341 التسهيالت االئتمانية

3.342 الشيكات

4.342 سعر الفائدة

43القطاع الخارجي 2021   الفصل الرابع:

1.444 ميزان المدفوعات

2.447 وضع االستثمار الدولي

1.2.448 مجموع االصول الخارجية

2.2.448 مجموع الخصوم األجنبية

3.449 الدين الخارجي

50الملحقات
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قامئة الجداول
الصفحةالجدول

المؤشــرات االقتصاديــة الرئيســية حســب المنطقــة، 2017 - 2021 باألســعار الثابتــة: جدول 1:
17ســنة األســاس 2015

ــة، 2017 - 2021 جدول 2: ــة الرئيســية حســب المنطق ــة لألنشــطة االقتصادي ــة المضاف القيم
ــة: ســنة األســاس 2015 19باألســعار الثابت

21مؤشرات سوق العمل لألفراد 15 سنة فأكثر حسب المنطقة 2017 - 2021جدول 3:

23عدد العاملين حسب النشاط االقتصادي والمنطقة 2017 - 2021جدول 4:

والمنطقــة جدول 5: االقتصــادي  لنشــاط  ا حســب  الحقيقــي  ليومــي  ا األجــر  معــدل 
  2021  - 201725

متوســط نصيــب العامــل مــن القيمــة المضافــة حســب النشــاط االقتصــادي والمنطقــة           جدول 6:
2021 - 201727

متوســط األرقــام القياســية ألســعار المســتهلك للعــام 2021 واألهميــة النســبية حســب جدول 7:
29أقســام اإلنفــاق الرئيســية والمنطقــة: ســنة األســاس 2018= 100

العمليــات الماليــة، االيــرادات والنفقــات ومصــادر التمويــل )أســاس االلتــزام( جدول 8:
2021  -  201733

37مجموع الدين العام على فلسطين نهاية األعوام 2017 - 2021جدول 9:

40أبرز مؤشرات القطاع المصرفي في فلسطين 2017 - 2021جدول 10:

45ميزان المدفوعات في فلسطين 2017 - 2021جدول 11:

47وضع االستثمار الدولي في فلسطين في نهاية األعوام 2017 - 2021جدول 12:

إجمالــي رصيــد الديــن الخارجــي علــى القطاعــات االقتصاديــة فــي فلســطين فــي نهايــة جدول 13:
49األعــوام 2017 - 2021
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ــدأ  ــطيني ب ــاد الفلس ــة أن االقتص ــرات األولي ــارت التقدي أش
بالتعافــي التدريجــي عــام 2021 فــي ظــل إنكســار المنحنــى 
ــة  ــراءات الناتج ــف االج ــا، وتخفي ــة كورون ــي لجائح الوبائ
عــن الجائحــة، حيــث ســجل الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي 
ــع  فلســطين ارتفاعــاً نســبته 7.1  %  خــال عــام 2021 م
بقائــه اقــل مــن المســتوى الــذي كان عليــه قبــل الجائحــة، 
ــل  ــبة 7.8  %  مقاب ــة بنس ــة الغربي ــي الضف ــع ف ــث ارتف حي
ارتفــاع فــي قطــاع غــزة نســبته 3.4  % ، بالرغــم مــن 
التوقــف شــبه التــام للدعــم الخارجــي المخصــص لدعــم 
الموازنــة، وكذلــك العــدوان اإلســرائيلي علــى قطــاع غــزة، 
وإســتمرار اقتطــاع االحتــالل اإلســرائيلي جــزء مــن عائــدات 
ــي  ــج المحل ــن النات ــرد م ــب الف ــجل نصي ــا س ــة؛ كم المقاص

ــبته 4.1  % . ــاً نس ــي ارتفاع اإلجمال

أظهــرت مؤشــرات ســوق العمــل لعــام 2021 ارتفــاع حجــم 
ــة مــع العــام 2020،  ــة بنســبة 9.9  %  مقارن القــوى العامل
نســبة  ارتفعــت  حيــث  فــرد،  ألــف   1,338 إلــى  ليصــل 
المشــاركة فــي القــوى العاملــة لتصــل إلــى 43.8  % .  رافــق 
ذلــك ارتفــاع فــي عــدد العامليــن بنســبة 9.3  % .  كمــا وبلــغ 
ــام 2021  ــي الع ــطين 27.6  %  ف ــي فلس ــة ف ــدل البطال مع

ــام 2020. ــي الع ــع 27.2  %  ف ــة م مقارن

ارتفــع معــدل األجــر اليومــي االســمي للعامليــن بأجــر مــن 
ــى  ــبة 2.4  %  ليصــل ال ــام 2021 بنس ــال الع فلســطين خ
128.3 شــيكل، فيمــا ارتفــع معــدل األجــر اليومــي الحقيقــي 
ــي  ــرة.  ف ــن بأجــر بنســبة 1.1  %  خــال نفــس الفت للعاملي
ــب العامــل مــن القيمــة  ــن انخفضــت قيمــة متوســط نصي حي
المضافــة فــي فلســطين خــالل العــام 2021 بنســبة 0.7  %  
ــف دوالر  ــى  15.1 أل ــام 2020 لتصــل إل ــع ع ــة م مقارن

أمريكــي.  

انخفــاض قيمــة العجــز الجاري للحكومة الفلســطينية بنســبة 
ــام 2020.   ــع الع ــة م ــام 2021 مقارن 25.3  %  خــال الع
نتــج بشــكل رئيســي عــن ارتفــاع مجمــوع صافــي اإليــرادات 
العامــة بنســبة 22.7  %  مقارنــة مــع العــام 2020، بالرغــم 
مــن ارتفــاع قيمــة النفقــات الجاريــة وصافــي اإلقــراض 
بنســبة 9.2  %  مقارنــة مــع العــام 2020،  حيــث وصلــت 
قيمــة العجــز الجــاري إلــى 1,015.7 مليــون دوالر أمريكي 
عــام 2021 مقارنــة مــع 1,359.1 مليــون دوالر أمريكــي 
ــاع قيمــة مجمــوع  عــام 2020.  وشــهد العــام 2021 ارتف
صافــي اإليــرادات العامــة نتيجــة ارتفــاع قيمــة اجمالــي 
ــة  ــاع قيم ــبته 27.6  % ، وارتف ــا نس ــة بم ــرادات المحلي االي
ايــرادات المقاصــة بنســبة 22.1  %  وذلــك مقارنــة  مــع عــام 
2020 الــذي كان قــد شــهد ســوء فــي االوضــاع االقتصاديــة 
التــي فرضتهــا جائحــة كورونــا مــن خــالل االغالقــات 
الجزئيــة والكليــة فــي فلســطين لمنــع تفشــي فيــروس كورونا.

   

ــض  ــة فائ ــة وقيم ــات الجاري ــض التحوي ــة فائ ــاع قيم ارتف
حســاب الدخــل يخفــض قيمــة عجــز الحســاب الجــاري 
ــام 2021 بالرغــم  الفلســطيني بنســبة 21.9  %  خــال الع
مــن ارتفــاع قيمــة عجــز الميــزان التجــاري. يُعتبــر صافــي 
الميــزان التجــاري لفلســطين المكــون األساســي فــي صافــي 
ــام 2021  ــهد الع ــث ش ــطيني.  حي ــاري الفلس ــاب الج الحس
ــبة 24.4  % ،  ــاري بنس ــزان التج ــز المي ــة عج ــاع قيم ارتف

نتــج عــن ارتفــاع قيمــة الــواردات مــن الخــارج بنســبة 27.0  
%  بالرغــم مــن ارتفــاع قيمــة الصــادرات الفلســطينية بنســبة 
33.4  % ، حيــث وصلــت قيمــة االســتيراد مــن الخــارج 
ــن  ــطينية م ــادرات الفلس ــة الص ــاف قيم ــن 3 أضع ــر م أكث
ــي  ــة ف ــا يعكــس الفجــوة التجاري ــات، وهــو م الســلع والخدم

ــاري.  ــزان التج المي

ــي فلســطين  ــي المباشــر ف ــة أرصــدة االســتثمار األجنب قيم
تفــوق قيمــة أرصــدة االســتثمار المباشــر للفلســطينيين 
المســتثمرة فــي الخــارج، ففــي نهايــة العــام 2021 وصلــت 
أرصــدة االســتثمار األجنبــي المباشــر فــي فلســطين 2,976 
مليــون دوالر أمريكــي، فيمــا بلغــت أرصــدة االســتثمار 
المباشــر للفلســطينيين المســتثمرة فــي الخــارج  332مليــون 

دوالر أمريكــي.

ارتفــاع مجمــوع الديــن العــام علــى فلســطين بنســبة 5.4  %  
ــون دوالر  ــى 3,848.1 ملي ــة عــام 2021، ليصــل إل نهاي
أمريكــي بعــد أن كان 3,649.3 مليــون دوالر أمريكــي 

ــن العــام 21.3   نهايــة عــام 2020.  ويُشــكل مجمــوع الدي
ــغ  ــي عــام 2021، بينمــا بل ــي اإلجمال ــج المحل %  مــن النات

ــام 2020. ــي الع 23.5  %  ف

القطــاع  لــدى  العمــاء  ودائــع  إجمالــي  قيمــة  ســجلت 
المصرفــي ارتفاعــاً نســبته 9.1  %  خــال عــام 2021، 
ــكل  ــي.  وتُش ــون دوالر أمريك ــى 16,518.1 ملي لتصــل إل
ــع األفــراد المقيميــن فــي فلســطين 70.5  %  مــن  قيمــة ودائ
ــي  ــات القطــاع المصرف ــع. وتشــير بيان ــي الودائ قيمــة إجمال
إلــى ارتفــاع قيمــة إجمالــي التســهيالت اإلئتمانيــة التــي 

منحهــا القطــاع المصرفــي خــالل العــام 2021 بنســبة 6.6  
%  لتصــل إلــى 10,747.2 مليــون دوالر أمريكــي.

ارتفــاع مؤشــر الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك فــي 
ليصــل    %   1.24 بنســبة   2021 العــام  خــال  فلســطين 
إلــى  102.08 مقارنــة مــع 100.83 خــال العــام 2020  
)ســنة األســاس 2018(.  ويعــزى ذلــك إلــى ارتفــاع أســعار 
بعــض الســلع ضمــن المجموعــات الرئيســية ذات الــوزن 
ــة  ــالت ومجموع ــة المواص ــعار مجموع ــا أس ــى، منه االعل
ــود  ــن الوق ــا م ــاز وغيره ــاء والغ ــاه والكهرب ــكن والمي المس
ــة. ــر الكحولي ــة والمشــروبات غي ــواد الغذائي ــة الم ومجموع

ــالل  ــه االحت ــذي ضم ــدس وال ــك الجــزء مــن محافظــة الق ــزان المدفوعــات ال تشــمل ذل ــة، ومي ــوى العامل ــي، والق ــي اإلجمال ــج المحل ــة بالنات ــات المتعلق ماحظــة: البيان
ــة عــام 1967. ــة الغربي ــه للضف ــد احتالل ــوة بعي ــه عن االســرائيلي إلي
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1.1 الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة1 
أشــارت التقديــرات األوليــة أن االقتصــاد الفلســطيني بــدأ بالتعافــي  التدريجــي عــام 2021 فــي ظــل إنكســار المنحنــى الوبائــي 
لجائحــة كورونــا، وتخفيــف االجــراءات الناتجــة عــن الجائحــة، حيــث ســجل الناتــج المحلــي اإلجمالــي ارتفاعــًا نســبته 7.1 %  
خــال عــام 2021 مــع بقائــه اقــل مــن المســتوى الــذي كان عليــه قبــل الجائحــة، بالرغــم مــن التوقــف شــبه التــام للدعــم الخارجــي 
المخصــص لدعــم الموازنــة، وكذلــك العــدوان اإلســرائيلي علــى قطــاع غــزة، وإســتمرار اقتطــاع االحتــالل اإلســرائيلي جــزء مــن عائــدات 

المقاصــة؛ كمــا ســجل نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي ارتفاعــًا نســبته 4.1 % .

نتيجــة للتبايــن فــي نســب التغيــر فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، انخفضــت حصــة قطــاع غــزة فــي 
الناتــج المحلــي اإلجمالــي مقارنــة مــع العــام الســابق لتصــل إلــى 17.0 %  عــام 2021.  وذلــك مقارنــًة مــع أكبــر حصــة وصــل 
إليهــا قطــاع غــزة والتــي كانــت فــي عــام 1994 بنســبة بلغــت 37.6 % ، وجــاء هــذا اإلنخفــاض بســبب إســتمرار القيــود المفروضــة علــى 
حركــة البضائــع واألشــخاص، ومنــع القطــاع مــن التصديــر وخاصــة للســلع الزراعيــة ذات الميــزة التنافســية العاليــة، والحصــار الخانــق 
علــى قطــاع غــزة، والحــروب المتكــررة علــى القطــاع، والتــي كانــت آخرهــا العــدوان اإلســرائيلي األخيــر علــى قطــاع غــزه والــذي اســتمر 

أكثــر مــن 10 ايــام متتاليــة، والتــي اضعفــت القاعــدة اإلنتاجيــة واإلســتثمارية وشــلت حركتهــا )أنظــر/ ي الشــكل أدنــاه(.

الناتج المحلي اإلجمالي حسب المنطقة، 2017- 2021 باألسعار الثابتة: سنة األساس 2015
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1.1.1 اإلنفاق اإلستهاكي النهائي
ُيشــكل  حيــث  الفلســطيني،  االقتصــاد  فــي  اإلجمالــي  المحلــي  للناتــج  مكــون  أكبــر  النهائــي  االســتهاكي  اإلنفــاق  يشــكل 
110.6 %  مــن قيمــة الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي فلســطين. وســجلت قيمتــه ارتفاعــًا نســبته 7.3 %  فــي عــام 2021 مقارنــة 
مــع عــام 2020، لتصــل إلــى16,625.1  مليــون دوالر أمريكــي، وُيعتبــر االنفــاق االســتهالكي النهائــي لألســر المعيشــية المســاهم 
األكبــر فــي قيمــة إجمالــي اإلنفــاق االســتهالكي النهائــي بنســبة 75.9 % ، والــذي أدى ارتفاعــه عــام 2021، إلــى ارتفــاع قيمــة إجمالــي 

اإلنفــاق االســتهالكي النهائــي.
 

2.1.1 التكوين الرأسمالي اإلجمالي )االستثمار(
ُيعتبــر االســتثمار مكونــًا رئيســًا للناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي االقتصــاد الفلســطيني، وبنســبة 25.3 %  مــن قيمــة الناتــج 
ــي فــي فلســطين. حيــث ارتفعــت قيمتــه بنســبة 14.2 %  فــي عــام 2021 مقارنــة مــع العــام الســابق، لتصــل إلــى  ــي االجمال المحل
3,801.6 مليــون دوالر أمريكــي، وُيشــكل االســتثمار فــي المبانــي مــا نســبته 56.1 %  مــن اجمالــي االســتثمار، ونتيجــًة لبــدء التعافــي 

مــن آثــار جائحــة كورونــا علــى مختلــف ركائــز االقتصــاد الفلســطيني ارتفعــت قيمــة إجمالــي االســتثمار.

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 2021 هــي اوليــة مبنيــة علــى تقديــرات ربعيــة وهــي عرضــة للتنقيــح والتعديــل.
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3.1.1 اإلدخار
ارتفعــت قيمــة إجمالــي االدخــار فــي فلســطين بنســبة 61.9 %  عــام 2021 مقارنــة بعــام 2020 لتصــل إلــى 2,716.9 مليــون 
دوالر أمريكــي، ويعــود ســبب االرتفــاع الــى أن االرتفــاع فــي قيمــة الدخــل القومــي المتــاح االجمالــي اكبــر مــن االرتفــاع فــي االنفــاق 
االســتهالكي النهائــي، حيــث ُيعتبــر االدخــار هــو الجــزء المتبقــي مــن الدخــل المتــاح االجمالــي بعــد اســتبعاد االنفــاق االســتهالكي 

النهائــي، حيــث ارتفعــت قيمــة االدخــار فــي كال مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. )أنظــر/ ي جــدول 1(.

جدول 1: المؤشرات االقتصادية الرئيسية حسب المنطقة، 2017- 2021 باألسعار الثابتة: سنة األساس 2015
 

القيمة بالمليون دوالر أمريكي

20172018201920202021المؤشر

فلسطين

15,426.915,616.215,829.014,037.415,027.1الناتج المحلي اإلجمالي

16,513.916,889.017,328.815,494.916,625.1االنفاق االستهالكي النهائي

4,166.94,260.34,177.13,328.63,801.6التكوين الرأسمالي اإلجمالي

5,606.5-4,853.2-5,745.6-5,678.1-5,385.9-صافي الصادرات من السلع والخدمات

2,512.22,719.62,631.91,678.32,716.9اإلدخار 

3,463.13,417.73,378.32,922.53,045.3نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي )دوالر أمريكي(

الضفة الغربية

12,505.512,797.312,998.811,564.112,470.5الناتج المحلي اإلجمالي

13,270.513,538.013,893.812,332.013,273.8االنفاق االستهالكي النهائي

3,606.63,843.93,753.53,075.23,539.0التكوين الرأسمالي اإلجمالي

4,576.2-3,942.0-4,693.7-4,662.1-4,458.0-صافي الصادرات من السلع والخدمات

2,083.62,574.82,547.01,847.72,668.6اإلدخار 

4,851.04,854.44,822.54,197.14,410.5نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي )دوالر أمريكي(

قطاع غزة

2,921.42,818.92,830.22,473.32,556.6الناتج المحلي اإلجمالي

3,243.43,351.03,435.03,162.93,351.3االنفاق االستهالكي النهائي

560.3416.4423.6253.4262.6التكوين الرأسمالي اإلجمالي

1,030.3-911.2-1,051.9-1,016.0-927.9-صافي الصادرات من السلع والخدمات

169.448.3-428.6144.884.9اإلدخار 

1,556.61,458.31,422.21,207.61,213.4نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي )دوالر أمريكي(

مجمــوع االنفــاق االســتهالكي النهائــي، والتكويــن الرأســمالي اإلجمالــي، وصافــي الصــادرات مــن الســلع والخدمــات ال يســاوي قيمــة الناتــج المحلــي االجمالــي بســبب اســتثناء 
صافــي الســهو والخطــأ.
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4.1.1 نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي
ارتفعــت قيمــة نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي فلســطين عــام 2021 مقارنــة مــع العــام 2020، لتصــل إلــى 
3,045.3 دوالر أمريكــي،  فقــد ارتفعــت فــي الضفــة الغربيــة بنســبة 5.1 %  لتصــل إلــى 4,410.5 دوالر أمريكــي، وارتفعــت فــي 
قطــاع غــزة بنســبة 0.5 %  لتبلــغ 1,213.4  دوالر أمريكــي عــام 2021.  ممــا أدى الــى زيــادة الفجــوة بينهمــا.  أي أن قيمــة نصيــب 
الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي قطــاع غــزة تمثــل 27.5 %  فقــط مــن قيمــة نصيــب الفــرد فــي الضفــة الغربيــة عــام 2021، 

وهــي اقــل بكثيــر مــن النســبة التــي كانــت عــام 1994 والتــي بلغــت حينهــا 96.5 % .  )أنظــر/ ي الشــكل أدنــاه(.

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي حسب المنطقة، 2017- 2021 باألسعار الثابتة: سنة األساس 2015

الضفة الغربية قطاع غزةفلسطين

السنة

ي
يك

مر
ر أ

ال
دو

3,463.1 3,417.7 3,378.3
2,922.5 3,045.3

4,851.0 4,854.4 4,822.5

4,197.1
4,410.5

1,556.6 1,458.3 1,422.2 1,207.6 1,213.4

1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000

2017 2018 2019 2020 2021

احتلــت أنشــطة الخدمــات والفــروع األخــرى المرتبــة األولــى فــي االقتصــاد الفلســطيني مــن حيــث القيمــة المضافــة، وُيعتبــر 
االقتصــاد الفلســطيني، اقتصــادًا خدماتيــًا، حيــث ســجل هــذا النشــاط ارتفاعــًا نســبته 9.0 %  فــي فلســطين وذلــك خــالل العــام 2021 
مقارنــة مــع العــام 2020، وارتفاعــًا فــي الضفــة الغربيــة نســبته 9.1 % ، كمــا ســجل ارتفاعــًا نســبته 8.8 %  فــي قطــاع غــزة.  أمــا مــن 
حيــث مســاهمتها فــي الناتــج المحلــي، فقــد ارتفعــت مســاهمة هــذه األنشــطة فــي فلســطين إلــى 37.3 % . ونتيجــًة لتبايــن نســب التغيــر 
فــي القيمــة المضافــة لهــذه األنشــطة بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، ارتفعــت مســاهمتها فــي الضفــة الغربيــة إلــى 33.5 % ، كمــا 

وارتفعــت فــي قطــاع غــزة، لتصــل إلــى 55.8 % .

ُيعتبــر النشــاط الصناعــي، مــن األنشــطة اإلنتاجيــة الرئيســة في االقتصــاد الفلســطيني، حيــث أنــه دعامــة أساســية مــن دعائــم 
التنميــة االقتصاديــة فــي أي بلــد، إذ يوفــر جــزء مــن الســلع التــي يتــم إســتخدامها فــي العمليــات اإلنتاجيــة، وتوفيــره لســلع 
اإلســتهاك النهائــي، إضافــًة إلــى مســاهمته فــي الصــادرات الفلســطينية.  شــهد ارتفاعــًا فــي قيمتــه المضافــة خــالل العــام 2021 
بنســبة 4.7 %  مقارنــًة مــع العــام الســابق، وســجل ارتفاعــًا نســبته 4.7 %  فــي الضفــة الغربيــة، وارتفاعــًا نســبته 4.9 %  فــي قطــاع 
غــزة.  ومــن حيــث مســاهمته فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي، فقــد انخفضــت مســاهمته فــي فلســطين إلــى 12.2 % ، وقــد أدى التفــاوت 
فــي نســب التغيــر بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، إلــى تغيــر نســب المســاهمة، حيــث انخفضــت النســبة فــي الضفــة الغربيــة إلــى 

13.2 % ، بينمــا ارتفعــت فــي قطــاع غــزة إلــى 7.2 %  وذلــك خــالل العــام 2021.

ُيمثل النشــاط الزراعي، نشــاطًا مهمــًا في االقتصــاد الفلســطيني ويســاهم في تكوين الناتج المحلي اإلجمالي، حيــث يســاهم 
فــي تغطيــة جــزء مــن االســتهاك النهائــي الغذائــي، باإلضافــة الــى مســاهمته فــي توفيــر الســلع والمــواد االوليــة التــي ُتســتخدم 
كمدخــات فــي العديــد مــن الصناعــات التحويليــة، إضافــًة لكونــه عنصــرًا مهمــًا فــي الصــادرات الفلســطينية.  ويتســم النشــاط 
الزراعــي فــي فلســطين باعتمــاده بشــكل رئيــس علــى األمطــار، واعتمــاده المحــدود علــى االســاليب الزراعيــة الحديثــة، حيــث ســجلت 
قيمتــه المضافــة خــالل العــام 2021 انخفاضــًا مقارنــًة مــع العــام 2020 نســبته 2.3 % ، كمــا ســجل انخفاضــًا نســبته 14.5 %  فــي 
قطــاع غــزة ، فيمــا ســجل ارتفاعــًا بنســبة 3.0 %  فــي الضفــة الغربيــة. ومــن حيــث مســاهمة هــذا النشــاط فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي، 
فقــد انخفضــت نســبة المســاهمة فــي فلســطين إلــى 6.5 % ، وقــد انعكــس التفــاوت فــي نســب تغيــر القيمــة المضافــة حســب المنطقــة 
علــى نســب المســاهمة، حيــث انخفضــت نســبة المســاهمة فــي الضفــة الغربيــة لتبلــغ 5.8 % ، كمــا انخفضــت فــي قطــاع غــزة إلــى 

10.2 %  وذلــك خــالل العــام 2021.
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أمــا بالنســبة ألنشــطة اإلنشــاءات، والتــي تشــكل مكونــًا أساســيًا فــي التكويــن الرأســمالي الثابــت اإلجمالــي، الــذي يدخــل ضمــن 
احتســاب الناتــج المحلــي اإلجمالــي، وهــي تمثــل بالتالــي بعــدًا أساســيا فــي دراســة بنيــة وتطــور االقتصــاد الفلســطيني، وقــد مــر 
ــاٍت كبيــرة، حيــث ســجلت القيمــة المضافــة لهــذا النشــاط ارتفاعــًا خــالل  ــة بتقلب نشــاط اإلنشــاءات كغيــره مــن األنشــطة االقتصادي
العــام 2021 نســبته 10.4 %  مقارنــة مــع العــام الســابق، وارتفاعــًا نســبته 12.2 %  فــي الضفــة الغربيــة، كمــا ســجلت ارتفاعــًا نســبته 
1.8 %  فــي قطــاع غــزة.  وبالنســبة لمســاهمة هــذا النشــاط فــي الناتــج المحلــي، فقــد ارتفعــت مســاهمته فــي فلســطين إلــى 4.7 % ، وقــد 
أدى االختــالف فــي نســب التغيــر حســب المنطقــة، إلــى تبايــن نســب المســاهمة، حيــث ارتفعــت النســبة فــي الضفــة الغربيــة إلــى 

4.8 % ، وســجلت ثباتــًا فــي قطــاع غــزة عنــد 4.6 %  وذلــك خــالل العــام 2021. )أنظــر/ ي جــدول 2(.

جدول 2: القيمة المضافة* لألنشطة االقتصادية الرئيسية حسب المنطقة، 2017- 2021 باألسعار الثابتة: سنة األساس 2015
 

القيمة بالمليون دوالر أمريكي

20172018201920202021النشاط االقتصادي

فلسطين

1,074.11,091.11,100.71,001.0977.5 الزراعة 

2,094.22,056.62,074.71,744.41,826.1 الصناعة 

818.8920.8889.1644.4711.4 اإلنشاءات

3,165.53,346.13,371.42,644.62,758.3 تجارة الجملة والتجزئة 

275.6278.0270.6221.9242.6 النقل والتخزين 

486.3497.0489.7484.2505.5 المعلومات واالتصاالت

5,158.35,127.95,297.85,139.15,602.7 الخدمات والفروع األخرى**

الضفة الغربية

745.2756.3764.7696.3717.1 الزراعة 

1,738.11,790.91,838.11,568.11,641.2 الصناعة 

664.9752.8717.6530.1595.0 اإلنشاءات

2,638.62,791.62,829.42,273.52,398.9 تجارة الجملة والتجزئة 

236.5237.8228.9186.9207.0 النقل والتخزين 

471.3479.7472.7467.5487.1 المعلومات واالتصاالت

3,824.03,845.03,970.03,827.34,176.1 الخدمات والفروع األخرى**

قطاع غزة

328.9334.8336.0304.7260.4 الزراعة 

356.1265.7236.6176.3184.9 الصناعة 

153.9168.0171.5114.3116.4 اإلنشاءات

526.9554.5542.0371.1359.4 تجارة الجملة والتجزئة 

39.140.241.735.035.6 النقل والتخزين 

15.017.317.016.718.4 المعلومات واالتصاالت

1,334.31,282.91,327.81,311.81,426.6 الخدمات والفروع األخرى**

  )*( مجموع القيمة المضافة لألنشطة االقتصادية ال يساوي قيمة الناتج المحلي االجمالي بسبب استثناء البنود التعديلية.
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تباينــت هيكليــة األنشــطة االقتصاديــة بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة خــال العــام 2021، ولكــن أنشــطة الخدمــات والفــروع 
األخــرى ظلــت المهيمنــة فــي كٍل منهمــا.  بلغــت مســاهمة هــذه األنشــطة فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي لقطــاع غــزة 55.8 % ، بينمــا 
بلغــت مســاهمتها للضفــة الغربيــة 33.5 % .  أمــا أنشــطة تجــارة الجملــة والتجزئــة، فقــد احتلــت المرتبــة الثانيــة، حيــث ســاهمت بنســبة 

19.2 %  فــي الضفــة الغربيــة مقابــل 14.1 %  فــي قطــاع غــزة. )أنظــر/ ي الشــكل أدنــاه(.

نسبة مساهمة* األنشطة االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي حسب المنطقة، 2021 باألسعار الثابتة: سنة األساس 2015
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2.1 سوق العمل2
يعتبــر عنصــر العمــل أهــم عناصــر اإلنتــاج فــي االقتصــاد الفلســطيني، خصوصــًا فــي ظــل محدوديــة المــوارد الطبيعيــة والســيطرة 
اإلســرائيلية علــى األراضــي والميــاه والقيــود علــى حركــة األشــخاص والســلع ورأس المــال.  ويبّيــن جــدول )3( أهــم مؤشــرات ســوق 

العمــل لألعــوام 2017- 2021. 

جدول 3: مؤشرات سوق العمل لألفراد 15 سنة فأكثر حسب المنطقة 2017- 2021

20172018201920202021المؤشر

فلسطين

1,256.31,254.81,290.31,217.41,338.0 حجم القوى العاملة )باأللف فرد(

929.8918.8950.9886.1968.2 عدد العاملين ) باأللف فرد(

)%  

44.644.244.841.343.8 نسبة القوى العاملة المشاركة ) 

)%  
26.026.826.327.227.6 معدل البطالة ) 

111.4118.8122.2125.3128.3 معدل األجر اليومي االسمي )شيكل(

111.2118.8120.3124.3125.7 معدل األجر اليومي الحقيقي )شيكل(*

15.916.616.415.215.1 متوسط نصيب العامل من القيمة المضافة**)ألف دوالر/ عامل(

الضفة الغربية

800.0807.8813.8793.1848.4 حجم القوى العاملة )باأللف فرد(

650.7664.5689.6659.6708.2 عدد العاملين ) باأللف فرد(

)%  

46.747.247.445.446.9 نسبة  القوى العاملة المشاركة ) 

)%  

18.717.715.316.816.5 معدل البطالة ) 

132.4139.4145.8148.4153.8 معدل األجر اليومي االسمي )شيكل(

132.9139.4143.2147.1150.3 معدل األجر اليومي الحقيقي )شيكل(*

19.119.419.217.217.6 متوسط نصيب العامل من القيمة المضافة**)ألف دوالر/ عامل(

قطاع غزة

456.3447.0476.5424.3489.6 حجم القوى العاملة )باأللف فرد(

279.1254.3261.3226.5260.0 عدد العاملين ) باأللف فرد(

)%  

41.439.640.935.339.4 نسبة  القوى العاملة المشاركة ) 

)%  

38.843.145.146.646.9 معدل البطالة ) 

59.563.161.461.960.6 معدل األجر اليومي االسمي )شيكل(

58.763.161.262.060.5 معدل األجر اليومي الحقيقي )شيكل(*

9.910.510.210.39.3 متوسط نصيب العامل من القيمة المضافة**)ألف دوالر/ عامل(

* تم ربط معدل األجر اليومي االسمي بالرقم القياسي ألسعار المستهلك )سنة االساس 2018( لمالحظة القوة الشرائية للعامل باألسعار الثابتة.
** متوسط نصيب العامل من القيمة المضافة = القيمة المضافة/عدد العاملين باستثناء العاملين في اسرائيل والمستعمرات والخارج.

2  البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام 1967.
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1.2.1 حجم القوى العاملة
ارتفــع حجــم القــوى العاملــة خــال العــام 2021 بنســبة 9.9 %  مقارنــة مــع العــام 2020، ليصــل إلــى 1,338.0 ألــف فــرد، 
وارتفعــت نســبة القــوى العاملــة المشــاركة لتصــل إلــى 43.8 %  مقارنــة مــع 41.3 %  خــال العــام 2020.  وتفاوتــت نســبة القــوى 
ــة المشــاركة بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، حيــث بلغــت هــذه النســبة 46.9 %  فــي الضفــة الغربيــة عــام 2021، مقابــل  العامل
39.4 %  فــي قطــاع غــزة.  وتعكــس هــذه النســب ارتفاعــًا فــي نســبة المشــاركة فــي كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.  ويعــزى ذلــك 

إلــى زيــادة حجــم القــوى العاملــة فــي كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة خــالل العــام 2021 .

2.2.1 معدل البطالة 
ارتفــع حجــم القــوى العاملــة فــي فلســطين خــال عــام 2021 بنســبة 9.9 %  مقارنــة مــع عــام 2020، وارتفــع عــدد العامليــن 
بنســبة 9.3 % . وارتفــع معــدل البطالــة إلــى 27.6 %  خــال عــام 2021 مقارنــة مــع 27.2 %  خــال عــام 2020، وفــي قطــاع 
غــزة ارتفــع حجــم القــوى العاملــة بنســبة 15.4 % ، وارتفــع عــدد العامليــن بنســبة 14.8 % ، وارتفــع معــدل البطالــة إلــى 46.9 %  مقارنــة 
مــع 46.6 % . وفــي الضفــة الغربيــة، ارتفــع حجــم القــوى العاملــة بنســبة 7.0 % ، وارتفــع عــدد العامليــن بنســبة 7.4 % ، بينمــا انخفــض 

معــدل البطالــة إلــى 16.5 %  مقارنــة مــع 16.8 % .

معدل البطالة حسب المنطقة، 2017- 2021
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3.2.1 عدد العاملين حسب النشاط االقتصادي
شــهدت األنشــطة االقتصاديــة ارتفاعــًا فــي عــدد العامليــن فــي فلســطين خــال العــام 2021 مقارنــة مــع عــام 2020، ســجلت 
أنشــطة االنشــاءات أعلــى ارتفــاع بنســبة 19.7 % ، تــال ذلــك انشــطة تجــارة الجملــة والتجزئــة والزراعــة بنســبة 11.6 %  لــكل منهمــا، 

وانشــطة الصناعــة بنســبة 7.4 % ، وانشــطة الخدمــات والفــروع األخــرى3  بنســبة 2.9 % .

تفاوتــت نســب التغيــر فــي عــدد العامليــن فــي األنشــطة االقتصاديــة بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة خــال العــام 2021 مقارنــة 
مــع عــام 2020.  ســجلت األنشــطة االقتصاديــة فــي الضفــة الغربيــة ارتفاعــًا فــي عــدد العامليــن باســتثناء أنشــطة الخدمــات والفــروع 
االخــرى والمعلومــات واالتصــاالت والنقــل والتخزيــن، حيــث حققــت أنشــطة االنشــاءات فــي الضفــة الغربيــة أعلــى ارتفــاع بنســبة 
18.0 % ، تــال ذلــك أنشــطة تجــارة الجملــة والتجزئــة بنســبة 9.4 % .  بالمقابــل، انخفــض عــدد العامليــن فــي أنشــطة النقــل والتخزيــن 
بنســبة 11.9 % ، تالهــا أنشــطة المعلومــات واالتصــاالت بنســبة 8.9 % ، كمــا شــهدت األنشــطة االقتصاديــة فــي قطــاع غــزة ارتفاعــًا 
في عدد العاملين، حيث ســجلت أنشــطة المعلومات واالتصاالت أعلى ارتفاع بنســبة 37.9 % ، تال ذلك أنشــطة االنشــاءات بنســبة 

36.6 % ، وانشــطة الزراعــة بنســبة 21.9 % . )انظــر/ي جــدول 4(.

3  تشمل العاملين في القطاع الحكومي 
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جدول 4: عدد العاملين* حسب النشاط االقتصادي والمنطقة 2017- 2021 

20172018201920202021النشاط االقتصادي

فلسطين

54,20051,60053,30053,40059,600 الزراعة 

107,500103,500101,300104,200111,900 الصناعة 

86,30083,80082,00078,60094,100 اإلنشاءات

166,200164,400174,300154,900172,900 تجارة الجملة والتجزئة 

48,60043,60042,90039,90040,100 النقل والتخزين 

10,10010,3009,50011,90012,200 المعلومات واالتصاالت

347,400344,800362,000338,100347,900 الخدمات والفروع األخرى**

الضفة الغربية

39,30037,10040,90040,60044,000 الزراعة 

90,40088,30085,10088,00092,300 الصناعة 

70,10074,90073,40071,50084,400 اإلنشاءات

114,200115,400122,900114,300125,100 تجارة الجملة والتجزئة 

28,40024,80024,00024,40021,500 النقل والتخزين 

6,8007,4006,0009,0008,200 المعلومات واالتصاالت

192,400200,300212,000207,300204,000 الخدمات والفروع األخرى**

قطاع غزة

14,90014,50012,40012,80015,600 الزراعة 

17,10015,20016,20016,20019,600 الصناعة 

16,2008,9008,6007,1009,700 اإلنشاءات

52,00049,00051,40040,60047,800 تجارة الجملة والتجزئة 

20,20018,80018,90015,50018,600 النقل والتخزين 

3,3002,9003,5002,9004,000 المعلومات واالتصاالت

155,000144,500150,000130,800143,900 الخدمات والفروع األخرى**

* بيانات العاملين ال تشمل العاملين باسرائيل والمستعمرات والخارج.
** تشمل العاملين في القطاع الحكومي

بالرغــم مــن التفــاوت فــي نســب التغيــر فــي عــدد العامليــن فــي األنشــطة االقتصاديــة المختلفــة خــال العــام 2021، بقــي التوزيــع 
النســبي للعامليــن فــي تلــك األنشــطة مشــابهًا لمــا كان الوضــع عليــه عــام 2020.  وتركــز العاملــون فــي فلســطين بشــكل كبيــر فــي 
أنشــطة الخدمــات والفــروع األخــرى، حيــث بلغــت نســبة العامليــن فــي هــذه األنشــطة 41.5 %  خــالل العــام 2021، تــال ذلــك العاملــون 
فــي أنشــطة تجــارة الجملــة والتجزئــة بنســبة 20.6 % .  وتفاوتــت نســبة العامليــن فــي هــذه األنشــطة بشــكل واضــح بيــن الضفــة الغربيــة 
وقطــاع غــزة، حيــث بلغــت نســبة العامليــن فــي أنشــطة الخدمــات والفــروع األخــرى فــي قطــاع غــزة 55.6 %  مقابــل 35.2 %  فــي 
الضفــة الغربيــة، بينمــا بلغــت النســبة فــي أنشــطة تجــارة الجملــة والتجزئــة 21.6 %  فــي الضفــة الغربيــة مقابــل 18.4 %  فــي قطــاع 

غــزة. )انظــر/ي الشــكل الالحــق). 
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التوزيع النسبي لعدد العاملين* حسب النشاط االقتصادي والمنطقة، 2021
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* البيانات ال تشمل العاملين من فلسطين في اسرائيل والمستعمرات والخارج.

4.2.1 أجور العاملين من فلسطين
ارتفــع معــدل األجــر اليومــي االســمي والحقيقــي للعامليــن بأجــر مــن فلســطين خــال العــام 2021 مقارنــة مــع العــام 2020، 
حيــث ارتفــع معــدل االجــر اليومــي االســمي بنســبة 2.4 %  ليصــل إلــى 128.3 شــيكل، فيمــا ارتفــع معــدل األجــر اليومــي الحقيقــي 
بنســبة 1.1 %  ليبلــغ 125.7 شــيكل خــال نفــس الفتــرة، وعلــى المســتوى الجغرافــي، وصــل معــدل األجــر اليومــي االســمي 
والحقيقــي فــي الضفــة الغربيــة إلــى أكثــر مــن ضعفيــه فــي قطــاع غــزة، حيــث بلــغ معــدل األجــر اليومــي االســمي فــي الضفــة الغربيــة 
153.8 شــيكل مقابــل 60.6 شــيكل فــي قطــاع غــزة عــام 2021، كمــا بلــغ معــدل األجــر اليومــي الحقيقــي فــي الضفــة الغربيــة 

150.3 شــيكل مقابــل 60.5 شــيكل فــي قطــاع غــزة خــالل نفــس العــام. )انظــر/ي الشــكل أدنــاه(.

معدل األجر اليومي االسمي والحقيقي بالشيكل اإلسرائيلي للعاملين* من فلسطين، 2017- 2021: سنة األساس 2018

األجر اإلسمياألجر الحقيقي

ي
ئيل

سرا
ل ا

يك
ش

السنة

111.4

118.8
122.2

125.3
128.3

111.2

118.8 120.3

124.3 125.7

100

104

108

112

116

120

124

128

132

2017 2018 2019 2020 2021

* البيانات تشمل العاملين من فلسطين في اسرائيل والمستعمرات والخارج
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5.2.1 أجور العاملين في فلسطين
ارتفــع معــدل األجــر اليومــي الحقيقــي للعامليــن بأجــر فــي فلســطين فــي أنشــطة االنشــاءات بنســبة 0.4 %  مقارنــة مــع عــام 
2020 ليصــل إلــى 108.2 شــيكل، وهــو األعلــى بيــن األنشــطة االقتصاديــة، تــاله معــدل األجــر اليومــي الحقيقــي للعامليــن بأجــر 
فــي أنشــطة الخدمــات والفــروع االخــرى ليبلــغ 105.9 شــيكل.  ويتفــاوت معــدل األجــر اليومــي الحقيقــي للعامليــن بأجــر بيــن الضفــة 
الغربيــة وقطــاع غــزة خــالل العــام 2021، حيــث بلــغ ألنشــطة اإلنشــاءات 115.6 شــيكل فــي الضفــة الغربيــة مقابــل 39.9 شــيكل 

فــي قطــاع غــزة. )انظــر/ي جــدول 5(. 

جدول 5: معدل األجر اليومي الحقيقي* حسب النشاط االقتصادي والمنطقة 2017- 2021
القيمة بالشيكل اإلسرائيلي 

20172018201920202021النشاط االقتصادي

فلسطين

49.152.157.959.254.8 الزراعة 

76.780.981.590.288.4 الصناعة 

96.0105.4106.7107.8108.2 اإلنشاءات

58.765.567.169.266.9 تجارة الجملة والتجزئة 

42.539.241.536.731.2 النقل والتخزين 

112.8134.3100.8106.792.7 المعلومات واالتصاالت

99.6102.3102.6108.8105.9 الخدمات والفروع األخرى**

الضفة الغربية

74.583.593.6105.089.5 الزراعة 

86.790.493.5102.9101.7 الصناعة 

109.6113.7115.0115.7115.6 اإلنشاءات

78.487.089.391.990.3 تجارة الجملة والتجزئة 

97.499.4103.894.280.2 النقل والتخزين 

133.7151.6115.9119.0110.7 المعلومات واالتصاالت

111.2111.7114.4119.6119.3 الخدمات والفروع األخرى**

قطاع غزة

24.721.721.120.520.9 الزراعة 

33.931.229.434.735.3 الصناعة 

42.942.940.838.639.9 اإلنشاءات

30.328.128.527.826.2 تجارة الجملة والتجزئة 

28.825.022.822.223.1 النقل والتخزين 

67.985.173.674.964.1 المعلومات واالتصاالت

80.286.383.589.384.9 الخدمات والفروع األخرى**

* البيانــات ال تشــمل العامليــن مــن فلســطين فــي اســرائيل والمســتعمرات والخــارج، كمــا تــم ربــط معــدل األجــر اليومــي االســمي بالرقــم القياســي ألســعار المســتهلك ) ســنة  االســاس 
2018( لمالحظــة القــوة الشــرائية للعامــل باألســعار الثابتــة.

** تشمل العاملين في القطاع الحكومي.



26

PCBS: أداء اإلقتصاد الفلسطيني   |   2021

6.2.1 متوسط نصيب العامل من القيمة المضافة
يعتبــر متوســط نصيــب العامــل مؤشــرًا هامــًا لقيــاس مــدى كفــاءة وفعاليــة عنصــر العمــل فــي تحقيــق مســتوى معيــن مــن مخرجــات 
العمليــة اإلنتاجيــة ومــدى اســتغالل العنصــر التكنولوجــي فــي العمليــة االنتاجيــة.  وهنــاك عوامــل عديــدة تلعــب دورا مهمــا فــي تحديــد 
مســتوى متوســط نصيــب العامــل، مــن بينهــا جــودة مدخــالت اإلنتــاج والتكنولوجيــا والتعليــم والتدريــب وبيئــة العمــل المتمثلــة فــي القوانيــن 

والتشــريعات الخاصــة بســوق العمــل وغيرهــا.

انخفــض متوســط نصيــب العامــل مــن القيمــة المضافــة فــي فلســطين خــال العــام 2021 بنســبة 0.7 %  مقارنــة مــع عــام 
2020. وبلــغ خــالل العــام 2021 مــا قيمتــه 15.1 ألــف دوالر أمريكــي لــكل عامــل.  ويتفــاوت نصيــب العامــل مــن القيمــة المضافــة 
بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة خــالل العــام 2021، حيــث بلــغ 17.6 ألــف دوالر أمريكــي لــكل عامــل فــي الضفــة الغربيــة مقابــل 

9.3 ألــف دوالر أمريكــي لــكل عامــل فــي قطــاع غــزة. )انظــر الشــكل أدنــاه(. 
 

متوسط نصيب العامل* من القيمة المضافة حسب المنطقة، 2017 - 2021
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* البيانات ال تشمل العاملين من فلسطين في اسرائيل والمستعمرات والخارج.

وعلــى مســتوى األنشــطة االقتصاديــة، فقــد ارتفــع متوســط نصيــب العامــل مــن القيمــة المضافــة فــي فلســطين لنشــاط المعلومــات 
واالتصــاالت بنســبة 1.7 %   ليصــل إلــى 41.4 ألــف دوالر أمريكــي عــام 2021، وُيعتبــر هــذا النشــاط فــي المرتبــة األولــى مــن 
حيــث متوســط نصيــب العامــل مــن القيمــة المضافــة، تالهــا أنشــطة الزراعــة التــي بلغــت قيمــة نصيــب العامــل مــن القيمــة المضافــة 
لهــا 16.4 ألــف دوالر أمريكــي عــام 2021.  وتفاوتــت قيمــة متوســط نصيــب العامــل مــن القيمــة المضافــة ألنشــطة المعلومــات 
واالتصــاالت بشــكل واضــح بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، حيــث بلغــت القيمــة فــي الضفــة الغربيــة 59.4 ألــف دوالر أمريكــي 

مقابــل 4.6 ألــف دوالر أمريكــي فــي قطــاع غــزة. )انظــر/ي جــدول 6(.
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جدول 6: متوسط نصيب العامل* من القيمة المضافة حسب النشاط االقتصادي والمنطقة 2017- 2021 
 القيمة باأللف دوالر أمريكي

20172018201920202021النشاط االقتصادي

فلسطين

20.718.716.4 19.821.1 الزراعة 

20.516.716.3 19.519.9 الصناعة 

10.88.27.6 9.511.0 اإلنشاءات

19.317.116.0 19.020.4 تجارة الجملة والتجزئة 

6.35.66.0 5.76.4 النقل والتخزين 

51.540.741.4 48.148.3 المعلومات واالتصاالت

14.615.216.1 14.814.9 الخدمات والفروع األخرى**

الضفة الغربية

19.020.418.717.216.3 الزراعة 

19.220.321.617.817.8 الصناعة 

9.510.19.87.47.0 اإلنشاءات

23.124.223.019.919.2 تجارة الجملة والتجزئة 

8.39.69.57.79.6 النقل والتخزين 

69.364.878.851.959.4 المعلومات واالتصاالت

19.919.218.718.520.5 الخدمات والفروع األخرى**

قطاع غزة

22.123.127.123.816.7 الزراعة 

20.817.514.610.99.4 الصناعة 

9.518.919.916.112.0 اإلنشاءات

10.111.310.59.17.5 تجارة الجملة والتجزئة 

1.92.12.22.31.9 النقل والتخزين 

4.56.04.95.84.6 المعلومات واالتصاالت

8.68.98.910.09.9 الخدمات والفروع األخرى**

   * متوسط نصيب العامل من القيمة المضافة = القيمة المضافة/عدد العاملين باستثناء العاملين في اسرائيل والمستعمرات والخارج.
   ** تشمل العاملين في القطاع الحكومي.
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3.1 األسعار والقوة الشرائية
ســجل مؤشــر غــاء المعيشــة )الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك( فــي فلســطين خــال العــام 2021 ارتفاعــًا نســبته 1.24 %  
مقارنــة مــع العــام 2020 ليصــل إلــى 102.08 )ســنة األســاس 2018(.  )أنظــر/ ي الشــكل أدنــاه(.  ومــن أهــم المجموعــات 
ذات الــوزن النســبي األعلــى والتــي ســاهمت فــي ارتفــاع المؤشــر لهــذا العــام مجموعــة المواصــالت بنســبة 4.39 % ، ومجموعــة المســكن 
والميــاه والكهربــاء والغــاز وغيرهــا مــن الوقــود بنســبة 3.65 % ، ومجموعــة المــواد الغذائيــة والمشــروبات غيــر الكحوليــة بمقــدار 0.86 % .

  اتجاه الرقم القياسي ألسعار المستهلك في فلسطين، 2015- 2021، سنة األساس: 2018= 100
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تفــاوت التغيــر فــي مؤشــر أســعار المســتهلك علــى مســتوى المناطــق الفلســطينية خــال العــام 2021 مقارنــة بالعــام الــذي ســبقه، 
حيــث ســجلت األســعار فــي الضفــة الغربيــة4 ارتفاعــًا نســبته 1.41 % ، كمــا حققــت فــي قطــاع غــزة ارتفاعــًا مقــداره 0.27 % ، 
كمــا ارتفــع مؤشــر أســعار المســتهلك فــي القــدس)J15( بنســبة 1.95 % ، يعــود الســبب الرئيســي الرتفــاع أســعار المســتهلك فــي 
الضفة الغربية إلى ارتفاع أســعار المجموعات ذات الوزن النســبي األعلى ومنها مجموعة المواصالت بنســبة 4.58 % ، ومجموعة 
المــواد الغذائيــة والمشــروبات غيــر الكحوليــة بنســبة 0.76 % ، ومجموعــة المســكن والميــاه والكهربــاء والغــاز وغيرهــا مــن الوقــود 
بنســبة 2.75 % .  كمــا ونتــج االرتفــاع فــي أســعار المســتهلك فــي قطــاع غــزة بصــورة رئيســية عــن ارتفــاع أســعار المجموعــات ذات 
أعلــى أهميــة نســبية، منهــا مجموعــة المســكن والميــاه والكهربــاء والغــاز وغيرهــا مــن الوقــود بنســبة 4.32 % ، ومجموعــة المــواد الغذائيــة 
والمشــروبات غير الكحولية بنســبة 0.92 % ، ومجموعة المشــروبات الكحولية، والتبغ بنســبة 1.20 % . وارتفعت أســعار المســتهلك 
فــي القــدس )J1( نتيجــة ارتفــاع أســعار المجموعــات ذات األهميــة النســبية األعلــى أيضــًا، منهــا أســعار مجموعــة المواصــالت بنســبة 
7.44 % ، ومجموعــة المســكن والميــاه والكهربــاء والغــاز وغيرهــا مــن الوقــود بنســبة 6.01 % ، ومجموعــة المــواد الغذائيــة والمشــروبات 

غيــر الكحوليــة بنســبة 1.31 % .

وتختلــف األهميــة النســبية ألقســام االنفــاق الرئيســية التــي يتشــكل منهــا الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك فــي فلســطين.  فكمــا 
يتضــح مــن الجــدول )7(، تشــكل مجموعــة المــواد الغذائيــة والمشــروبات غيــر الكحوليــة أعلــى أهميــة نســبية فــي ســلة المســتهلك فــي 
فلســطين، حيــث تســتحوذ علــى 28.15 %  مــن ســلة المســتهلك، يليهــا مجموعــة المواصــالت 14.26 % ، ثــم مجموعــة الرعايــة 
الشــخصية والحمايــة االجتماعيــة والســلع والخدمــات المتنوعــة 12.90 % ، ومجموعــة المســكن والميــاه والكهربــاء والغــاز وغيرهــا مــن 
الوقــود 9.07 % ، ومجموعــة المشــروبات الكحوليــة، والتبــغ 5.31 % ، بينمــا تحتــل مجموعــة الترفيــه، الرياضــة، الثقافــة، الحدائــق 

والحيوانــات األليفــة نســبة متدنيــة مــن ســلة المســتهلك ممــا يجعــل تأثيرهــا علــى الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك محــدودًا.

 

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



29

PCBS: أداء اإلقتصاد الفلسطيني   |   2021

جدول 7: متوسط األرقام القياسية ألسعار المستهلك للعام 2021 واألهمية النسبية حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية والمنطقة:
   سنة األساس 2018= 100

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

األهمية الرقم القياسي
األهمية الرقم القياسيالنسبية***

األهمية الرقم القياسيالنسبية***
األهمية الرقم القياسيالنسبية***

النسبية***

المواد الغذائية والمشروبات 
غير الكحولية

101.6428.15101.8527.7999.6332.98105.3921.95

102.155.31100.825.56110.423.8999.726.4المشروبات الكحولية، والتبغ

93.564.8993.994.8394.595.1889.384.74المالبس واألحذية

المسكن والمياه والكهرباء 
والغاز وغيرها من الوقود

104.169.07102.808.28103.7210.15110.0311.35

المفروشات والمعدات 
المنزلية وصيانة المنازل 

الروتينية
100.034.44100.784.4499.114.1197.844.99

98.843.57101.273.6489.624.27109.071.97الصحة

101.7914.26102.4316.36101.097.6798.5914.39المواصالت

94.035.0993.305.0995.885.0394.735.19المعلومات واالتصاالت

الترفيه، الرياضة، الثقافة، 
الحدائق والحيوانات األليفة

117.761.69119.261.65113.791.72117.001.85

100.723.56101.143.7092.893.49113.672.93خدمات التعليم

103.742.79104.482.8494.112.89118.802.38المطاعم وخدمات االقامة

99.064.2899.573.3194.256.36106.345.86التأمين والخدمات المالية

الرعاية الشخصية والحماية 
االجتماعية والسلع 
والخدمات المتنوعة

108.8512.90109.6012.51107.5312.26107.4715.99

الرقم القياسي ألسعار 
المستهلك

102.08100.00102.31100.00100.15100.00104.12100.00

* البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام 1967.
** البيانات تشمل 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 )2017-2016(.
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2,406 مليون دوالر أمريكيالرواتب واالجور

صافي االقراض
373 مليون دوالر أمريكي

141 مليون دوالر أمريكيالمدفوعات المخصصة

النفقات الجارية وصافي االقراض
5,249  مليون دوالر أمريكي

ايرادات المقاصة 
2,879 مليون دوالر أمريكي

1,537 مليون دوالر أمريكياجمالي االيرادات المحلية 

 (-)اإلرجاعات الضريبية
183 مليون دوالر أمريكي

مجموع صافي االيرادات العامة
4,233 مليون دوالر أمريكي

العجز الجاري
1,016 مليون دوالر أمريكي

2,328 مليون دوالر أمريكي نفقات غير أجور

6 بيانــات الماليــة العامــة تشــمل بيانــات تنفيــذ الموازنــة فقــط والصــادرة عــن وزارة الماليــة، البيانــات حســب مبــدأ االلتــزام، وال تشــمل بيانــات الحكومــة المحليــة )المجالــس 
ــة والبلديات(. المحلي

الفصل الثاني

 قطاع المالية العامة 62021
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1.2 الرصيد الجاري )العجز( 
ــة مــع  ــه 1,015.7 مليــون دوالر أمريكــي مقارن ــد الجــاري للحكومــة الفلســطينية خــال عــام 2021 عجــزًا قيمت ســجل الرصي
عجــز بلــغ 1,359.1 مليــون دوالر أمريكــي عــام 2020، أي بانخفــاض نســبته 25.3 % ، ويعــود ذلــك إلــى ارتفــاع قيمــة مجمــوع 
صافــي اإليــرادات العامــة بنســبة 22.7 %  مقارنــة مــع العــام 2020، بالرغــم مــن ارتفــاع قيمــة النفقــات الجاريــة وصافــي اإلقــراض 

بنســبة 9.2 %  مقارنــة مــع العــام 2020. )أنظــر/ ي الشــكل أدنــاه(.

مؤشرات المالية العامة للحكومة المركزية في فلسطين، 2017- 2021
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النفقات الجارية وصافي اإلقراض العجز الجاريمجموع صافي اإليرادات العامة
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وعلــى مســتوى نســبة العجــز الجــاري مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي، فقــد انخفضــت نســبته لعــام 2021 إلــى 5.6 % ، مقارنــة مــع 
8.7 %  فــي العــام 2020 بســبب انخفــاض قيمــة العجــز عــام 2021 وارتفــاع قيمــة الناتــج المحلــي االجمالــي.  فــي المقابــل، 
بلغــت نســبة الرصيــد الكلــي )قبــل المنــح( مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي عــام 2021 مــا مقــداره 7.0 %  مســجاًل انخفاضــًا مقارنــة مــع 
العــام 2020 الــذي بلغــت نســبته 10.5 % ، كمــا وبلغــت نســبة الرصيــد الكلــي )بعــد المنــح( مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي خــالل عــام 

2021، 5.2 %  مقارنــة بالعــام 2020 الــذي كان نســبته 7.4 % . )أنظــر/ ي جــدول 8(.
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جدول 8: العمليات المالية، االيرادات والنفقات ومصادر التمويل )أساس االلتزام( 2017- 2021
  

القيمة بالمليون دوالر أمريكي

20172018201920202021البند

4,287.34,108.73,946.63,937.14,549.5اواًل: مجموع صافي اإليرادات العامة والمنح

3,567.83,433.23,459.03,449.64,232.9مجموع صافي االيرادات العامة . 1

3,640.23,604.33,633.63,563.84,416.3 1.1 إجمالي االيرادات العامة

1,224.11,349.31,211.31,205.01,537.0 1.1.1 إجمالي االيرادات المحلية

761.9839.6763.6735.7994.3       اإليرادات الضريبية

388.9432.8356.3371.4401.3       اإليرادات غير الضريبية

73.376.991.497.9141.4       التحصيالت المخصصة

2,416.12,255.02,422.32,358.82,879.3 2.1.1 إيرادات المقاصة

72.4171.1174.6114.2183.4 2.1 اإلرجاعات الضريبية )-(

719.5675.5487.6487.5316.6مجموع التمويل الخارجي )المنح(. 2

544.5515.6496.2355.7185.6     دعم الموازنة

131.8131.0**8.6-175.0159.9    التمويل التطويري

4,796.64,517.44,710.85,086.45,489.5ثانيًا: مجموع النفقات العامة 

4,430.64,153.84,371.44,808.75,248.6النفقات الجارية وصافي اإلقراض. 1

2,114.01,799.31,857.72,007.82,406.1     الرواتب واألجور

1,977.52,006.62,104.32,362.92,328.4     نفقات غير األجور

73.376.991.497.9141.4    المدفوعات المخصصة

265.8271.0318.0340.1372.7     صافي اإلقراض

366.0363.6339.4277.7240.9النفقات التطويرية. 2

191.0203.7348.0145.9109.9     ممولة من الخزينة

8.6131.8131.0-175.0159.9     ممولة من المنح

1,015.7-1,359.1-912.4-720.6-862.8-ثالثًا: الرصيد الجاري )العجز/ الفائض(

1,256.6-1,636.8-1,251.8-1,084.2-1,228.8-رابعًا: الرصيد الكلي )قبل المنح(

940.0-1,149.3-764.2-408.7-509.3-خامسًا: الرصيد الكلي )بعد المنح(

85.0159.5501.5552.688.0سادسًا: صافي التمويل من البنوك المحلية

289.4215.4709.7625.41,060.2سابعًا: اخرى

0.10.7-0.510.51.6-ثامنًا: الرصيد المتبقي

18,036.8*16,128.016,276.617,133.515,531.7الناتج المحلي االجمالي باألسعار الجارية

* بيانات اولية باالعتماد على التقديرات الربعية
** يعــود ســبب ظهــور حســاب التمويــل التطويــري لعــام 2019 بالســالب ) وهــو إعــادة مبلــغ يقــدر بحوالــي 125 مليــون دوالر أمريكــي إلغــالق حســاب القنصليــة األمريكيــة بعــد 

التغيــر الحاصــل فــي السياســة األمريكيــة تجــاه الحكومــة الفلســطينية فــي عــام 2019(.
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2.2 مجموع صافي اإليرادات العامة والمنح 
ارتفعــت قيمــة مجمــوع صافــي اإليــرادات العامــة والمنــح خــال عــام 2021 بنســبة 15.6 %  مقارنــة مــع العــام 2020 لتصــل 
إلــى 4,549.5 مليــون دوالر أمريكــي، وذلــك كنتيجــة لالرتفــاع فــي قيمــة اجمالــي االيــرادات المحليــة بمــا نســبته 27.6 % ، وارتفــاع 
قيمــة ايــرادات المقاصــة بنســبة 22.1 % .  حيــث شــكلت قيمــة مجمــوع صافــي اإليــرادات العامــة والمنــح مــا نســبته 25.2 %  مــن 

الناتــج المحلــي اإلجمالــي باألســعار الجاريــة لعــام 2021 مقارنــة مــع 25.3 %  لعــام 2020. )أنظــر/ ي جــدول 8(.

1.2.2 إجمالي اإليرادات المحلية
شــكلت قيمــة إجمالــي اإليــرادات المحليــة مــا نســبته 36.3 %  مــن قيمــة مجمــوع صافــي اإليــرادات العامــة، لتصــل إلــى 1,537.0 
مليــون دوالر أمريكــي عــام 2021 مســجلًة ارتفاعــًا نســبته 27.6 %  مقارنــة مــع عــام 2020، وذلــك بســبب االرتفــاع فــي قيمــة 
اإليــرادات الضريبيــة بنســبة 35.2 %  التــي وصلــت إلــى 994.3 مليــون دوالر أمريكــي والتــي ارتفعــت نســبتها إلــى 23.5 %  مــن 
قيمــة مجمــوع صافــي اإليــرادات العامــة عــام 2021. فــي حيــن، ارتفعــت قيمــة اإليــرادات غيــر الضريبيــة بنســبة 8.1 %  لتصــل إلــى 
401.3 مليــون دوالر أمريكــي، حيــث انخفضــت نســبتها إلــى 9.5 %  مــن قيمــة مجمــوع صافــي اإليــرادات العامــة عــام 2021، أمــا 
التحصيــالت المخصصــة، فارتفعــت قيمتهــا لتبلــغ 141.4 مليــون دوالر أمريكــي، وارتفعــت نســبتها إلــى 3.3 %  مــن قيمــة مجمــوع 

صافــي اإليــرادات العامــة عــام 2021.

2.2.2 إيرادات المقاصة
أمــا بالنســبة لقيمــة إيــرادات المقاصــة، فقــد ســجلت قيمتهــا ارتفاعــًا خــال العــام 2021 بنســبة 22.1 %  مقارنــة بالعــام 2020، 
حيــث بلغــت 2,879.3 مليــون دوالر أمريكــي، وتســاهم بمــا نســبته 68.0 %  مــن قيمــة مجمــوع صافــي اإليــرادات العامــة.  كمــا 
انهــا تســاهم بتغطيــة النفقــات الجاريــة وصافــي اإلقــراض بمــا نســبته 54.9 %  عــام 2021، باإلضافــة الــى مســاهمتها فــي الناتــج 
المحلــي اإلجمالــي باألســعار الجاريــة بنســبة وصلــت إلــى 16.0 % ، مــا يعكــس تحكــم الجانــب اإلســرائيلي بنســبة كبيــرة مــن ايــرادات 

الحكومــة الفلســطينية. )أنظــر/ ي الشــكل أدنــاه(. 

توزيع اإليرادات العامة حسب المصدر في فلسطين، 2017 - 2021

السنة
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3.2.2 مجموع التمويل الخارجي )المنح(
أمــا المنــح، فقــد ســجلت قيمتهــا انخفاضــًا خــال عــام 2021 مقارنــة مــع العــام 2020 لتبلــغ قيمتهــا 316.6 مليــون دوالر 
أمريكــي، وذلــك بســبب انخفــاض المنــح المخصصــة لدعــم الموازنــة بنســبة 47.8 %  التــي بلغــت 185.6 مليــون دوالر أمريكــي.   

واســتقرار قيمــة التمويــل التطويــري حيــث وصــل إلــى 131.0 مليــون دوالر امريكــي عــام 2021. )أنظــر/ ي الشــكل الالحــق(.
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مجموع التمويل الخارجي )المنح( في فلسطين، 2017- 2021
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3.2 مجموع النفقات العامة
وفيمــا يتعلــق بمجمــوع النفقــات العامــة، فقــد ســجلت قيمتهــا ارتفاعــًا خــال عــام 2021 لتصــل إلــى 5,489.5 مليــون دوالر 
أمريكــي أي بارتفــاع بلــغ 7.9 %  مقارنــة مــع العــام 2020، ويعــزى ذلــك إلــى ارتفــاع قيمــة النفقــات الجاريــة وصافــي االقــراض 
بنســبة 9.2 % ، بالرغــم مــن انخفــاض قيمــة النفقــات التطويريــة بمــا نســبته 13.3 % ، خــالل عــام 2021 مقارنــة مــع العــام 2020. 

)أنظــر/ ي جــدول 8(.

1.3.2 النفقات الجارية وصافي اإلقراض
ــى 5,248.6  ــد ســجلت قيمتهــا ارتفاعــًا خــال عــام 2021 لتصــل إل ــراض، فق ــي اإلق ــة وصاف ــات الجاري ــق بالنفق ــا يتعل وفيم
مليــون دوالر أمريكــي أي بزيــادة بلغــت 9.2 %  مقارنــة مــع العــام 2020، ويعــزى ذلــك إلــى ارتفــاع قيمــة فاتــورة الرواتــب واألجــور 
بنســبة 19.8 %  لتصــل إلــى 2,406.1 مليــون دوالر أمريكــي مشــكلة مــا نســبته 45.8 %  مــن قيمــة النفقــات الجاريــة وصافــي 
اإلقــراض.  فيمــا انخفضــت قيمــة نفقــات غيــر األجــور بنســبة 1.5 %  لتصــل إلــى 2,328.4 مليــون دوالر أمريكــي مشــكلة مــا نســبته 
44.4 %  مــن قيمــة النفقــات الجاريــة وصافــي اإلقــراض عــام 2021، فيمــا ارتفعــت قيمــة صافــي اإلقــراض بنســبة بلغــت 9.6 %  
لتصــل إلــى 372.7 مليــون دوالر أمريكــي عــام 2021، وكذلــك ارتفعــت قيمــة المدفوعــات المخصصــة بنســبة 44.4 %  لتصــل إلــى 

141.4 مليــون دوالر أمريكــي عــام 2021. )أنظــر/ ي الشــكل الالحــق(.
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هيكل النفقات الجارية وصافي اإلقراض في فلسطين، 2021

صافي اإلقراض

%45.8

44.4

%2.7
%7.1

الرواتب واألجور

نفقات غير األجور

المدفوعات
المخصصة

2.3.2 النفقات التطويرية
أمــا النفقــات التطويريــة، فقــد ســجلت قيمتهــا انخفاضــًا خــال عــام 2021 نســبته 13.3 %  مقارنــة مــع العــام 2020  لتصــل 
إلــى 240.9 مليــون دوالر أمريكــي، وذلــك بســبب انخفــاض قيمــة النفقــات التطويريــة الممولــة مــن الخزينــة بنســبة 24.7 %  مقارنــة 
مــع عــام 2020 لتصــل إلــى 109.9 مليــون دوالر أمريكــي، واســتقرار قيمــة النفقــات التطويريــة الممولــة مــن المنــح إلــى 131.0 

مليــون دوالر أمريكــي. )أنظــر/ ي الشــكل أدنــاه(.

النفقات التطويرية في فلسطين، 2017- 2021
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4.2 مجموع الدين العام
ينقســم الديــن العــام الــى قســمين، الديــن العــام المحلــي والخارجــي، الجــدول أدنــاه يشــير الــى إتجــاه الديــن العــام فــي فلســطين خــالل 

الفتــرة 2021-2017. 
 

جدول 9: مجموع الدين العام على فلسطين نهاية األعوام 2017- 2021

القيمة بالمليون دوالر أمريكي

2021*2017201820192020البند

1,501.11,337.81,577.22,324.62,528.5مجموع الدين العام المحلي

1,042.01,031.71,218.01,324.71,319.6مجموع الدين العام الخارجي

2,543.12,369.52,795.23,649.33,848.1مجموع الدين العام

   

شــهدت قيمــة مجمــوع الديــن العــام علــى فلســطين تذبذبــًا خــال الفتــرة 2017-2021، حيــث وصلــت قيمتهــا إلــى 3,848.1 
مليــون دوالر أمريكــي نهايــة عــام 2021 مســجلًة ارتفاعــًا نســبته 5.4 %  مقارنــة مــع العــام 2020، بواقــع 2,528.5 مليــون 
دوالر أمريكــي لقيمــة مجمــوع الديــن العــام المحلــي أي مــا نســبته 65.7 %  مــن قيمــة مجمــوع الديــن العــام نهايــة عــام 2021 مســجلًة 
ارتفاعــًا نســبته 8.8 %  مقارنــة مــع العــام 2020، و1,319.6 مليــون دوالر أمريكــي لقيمــة مجمــوع الديــن العــام الخارجــي أي مــا 
نســبته 34.3 %  مــن قيمــة مجمــوع الديــن العــام نهايــة عــام 2021 مســجلًة انخفاضــًا نســبته 0.4 %  مقارنــة مــع العــام 2020 

)أنظــر/ ي الشــكل أدنــاه(.

إتجاه مجموع الدين العام المحلي والخارجي على فلسطين نهاية األعوام، 2017- 2021
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األعــوام    خــال  تذبذبــًا  الجاريــة(  )باألســعار  اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  مــن  العــام  الديــن  مجمــوع  نســبة  شــهدت  كمــا 
2017 - 2021، حيــث تراجعــت مــن 15.8 %  فــي عــام 2017 إلــى 14.6 %  فــي عــام 2018 ولترتفــع عــام 2020 لتصــل 

إلــى 23.5 %  فــي عــام 2020، قبــل أن تعــاود باالنخفــاض عــام 2021 وتصــل إلــى 21.3 %  )أنظــر/ ي الشــكل أدنــاه(.

إتجاه نسبة مجموع الدين العام من الناتج المحلي االجمالي )باألسعار الجارية( على فلسطين، 2017 - 2021
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7 بيانات اولية قابلة للتعديل.

الفصل الثالث

القطاع المالي 72021

التسهيالت المقدمة لتمويل القطاعات األخرى

6,439 مليون دوالر أمريكي

التسهيالت المقدمة للقطاع العام

2,467 مليون دوالر امريكي

التسهيالت المقدمة لتمويل القروض

االستهالكية 1,426 مليون دوالر أمريكي

التسهيالت المقدمة

لتمويل السيارات والمركبات

416 مليون دوالر أمريكي

الودائع عام 2021

16,518
الودائع عام 2020 مليون دوالر أمريكي

15,138
 مليون دوالر أمريكي

الودائع عام 2019

13,385
 مليون دوالر أمريكي

الودائع عام 2018

12,227
 مليون دوالر أمريكي
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ــال ومتنــوع، هــو اساســي ومهــم للنمــو االقتصــادي. ذلــك أن النمــو االقتصــادي يعتمــد علــى إنتــاج الســلع  إن وجــود نظــام مالــي فّع
والخدمــات والتــي يجــب ان تنمــو عبــر الزمــن، حيــث ُيعتبــر القطــاع المالــي مــن القطاعــات الرئيســية فــي االقتصــاد الفلســطيني، وذلــك 
لمســاهمته فــي الناتــج المحلــي االجمالــي وكذلــك فــي تشــغيل االيــدي العاملــة، كمــا وُيعتبــر وســيط يســهل توفيــر رأس المــال الــالزم 

للمشــاريع االســتثمارية التــي تدعــم التنميــة االقتصاديــة.
 

كما ان القطاع المالي من القطاعات الحساسة لالوضاع السياسية، وبالتالي االستقرار السياسي يساعد في استقطاب االستثمارات 
مــن الخــارج وهــذا يدعــم النمــو االقتصــادي ويحفــز االنتــاج المحلــي، كمــا ان نشــاط الوســاطة الماليــة فــي فلســطين ازداد بشــكل ملحــوظ 

خالل الســنوات االخيرة.
 

جدول 10: أبرز مؤشرات القطاع المصرفي في فلسطين 2017- 2021

  القيمة بالمليون دوالر أمريكي 

20172018201920202021المؤشر

8,026.08,432.39,035.210,078.710,747.2إجمالي التسهيات االئتمانية 

1,476.01,316.81,557.42,205.42,466.9التسهيالت المقدمة للقطاع العام

1,399.21,324.71,368.11,415.01,425.6التسهيالت المقدمة لتمويل القروض االستهالكية

292.9302.9369.7405.3415.5التسهيالت المقدمة لتمويل السيارات والمركبات

4,857.95,487.95,740.06,053.06,439.2التسهيالت المقدمة لتمويل القطاعات األخرى 

11,982.512,227.313,384.715,138.316,518.1إجمالي الودائع 

8,035.38,654.19,494.010,831.311,645.7 ودائع األفراد المقيمين

599.1464.2330.1323.0465.7 ودائع الحكومة المركزية الفلسطينية

3,348.13,109.03,560.63,984.04,406.7 ودائع الجهات األخرى

5.795.875.935.525.56سعر الفائدة على القروض بالدوالر األمريكي

1.392.272.852.432.24سعر الفائدة على الودائع بالدوالر األمريكي

15,072.812,730.012,763.010,390.812,582.2قيمة الشيكات المقدمة للتقاص

1,154.21,125.51,277.41,632.61,207.9قيمة الشيكات المعادة

1.3 الودائع
ارتفــاع قيمــة إجمالــي ودائــع العمــاء لــدى القطــاع المصرفــي خــال العــام 2021 بنســبة 9.1 %  مقارنــة مــع العــام 2020، 
لتصــل إلــى 16,518.1 مليــون دوالر أمريكــي.  بلغــت قيمــة ودائــع األفــراد المقيميــن 11,645.7 مليــون دوالر أمريكــي أي مــا 
نســبته 70.5 %  من قيمة إجمالي الودائع عام 2021، وبارتفاع نســبته 7.5 %  مقارنة مع العام 2020.  بينما بلغت قيمة ودائع 

الحكومــة المركزيــة الفلســطينية 465.7 مليــون دوالر أمريكــي، أي مــا نســبته 3.8 %  مــن قيمــة إجمالــي تلــك الودائــع.
)أنظر/ ي الشكل الالحق(.
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توزيع ودائع العماء حسب الجهة المودعة في فلسطين، 2017- 2021
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2.3 التسهيات االئتمانية
بلغــت قيمــة إجمالــي التســهيات االئتمانيــة التــي منحهــا القطــاع المصرفــي عــام 2021 مــا قيمتــه 10,747.2 مليــون دوالر 
أمريكــي، مســجلًة ارتفاعــًا نســبته 6.6 %  مقارنــة مــع العــام 2020.  بلغــت قيمــة التســهيالت االئتمانيــة المقدمــة للقطــاع العــام 
2,466.9 مليــون دوالر أمريكــي، أي مــا نســبته 23.0 %  مــن قيمــة إجمالــي التســهيالت االئتمانيــة الممنوحــة مــن القطــاع المصرفــي 
عــام 2021، أي بارتفــاع نســبته 11.9 %  مقارنــة مــع العــام 2020. كمــا بلغــت قيمــة التســهيالت المقدمــة لتمويــل القــروض 
االســتهالكية 1,425.6 مليــون دوالر أمريكــي، أي مــا نســبته 13.3 %  مــن قيمــة إجمالــي التســهيالت االئتمانيــة، بينمــا بلغــت قيمــة 
التســهيالت المقدمة لتمويل الســيارات والمركبات 415.5 مليون دوالر أمريكي، أي ما نســبته 3.9 %  من قيمة إجمالي التســهيالت 

االئتمانيــة. )أنظــر/ ي الشــكل أدنــاه(.

توزيع التسهيات االئتمانية حسب القطاع االقتصادي في فلسطين، 2021

تمويل السيارات
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3.3 الشيكات 
بلغــت قيمــة الشــيكات المقدمــة للتقــاص12,582.2  مليــون دوالر أمريكــي خــال عــام 2021 بارتفــاع نســبته 21.1 %  مقارنــة 
بعــام 2020، فيمــا بلغــت قيمــة الشــيكات المعــادة 1,207.9 مليــون دوالر أمريكــي بانخفــاض نســبته 26.0 %  مقارنــة مــع 

عــام 2020.

حركة المقاصة الوطنية بين المصارف العاملة في فلسطين بكافة العمات المتداولة خال األعوام، 2017- 2021
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4.3 سعر الفائدة
ســجل ســعر الفائــدة علــى القــروض بالــدوالر األميركــي ارتفاعــًا خــال عــام 2021 ليصــل إلــى 5.56 %  بعــد أن كان 
5.52 %  خــال العــام 2020، وانخفــض ســعر الفائــدة علــى الودائــع بالــدوالر األمريكــي ليصــل إلــى 2.24 %  بعــد أن كان 

2.43 %  خــال العــام 2020. 
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الفصل الرابع

القطاع الخارجي 2021

الميزان التجاري

-7,064
مليون دوالر أمريكي

صافي الدخل 

3,398
مليون دوالر أمريكي

صافي الحساب الجاري

-1,486
مليون دوالر أمريكي

صافي التحويالت الجارية

2,180
مليون دوالر أمريكي 

ميزان المدفوعات

البنوك

780
مليون دوالر أمريكي

اخرى

43
مليون دوالر أمريكي

إجمالي رصيد الدين الخارجي 

2,159
مليون دوالر أمريكي

الحكومة العامة

1,319
مليون دوالر أمريكي 

الدين الخارجي

إجمالي الخصوم األجنبية

5,969
مليون دوالر أمريكي

إجمالي األصول الخارجية 

9,628
مليون دوالر أمريكي

صافي وضع االستثمار الدولي 

 3,659
مليون دوالر أمريكي

وضع االستثمار الدولي



44

PCBS: أداء اإلقتصاد الفلسطيني   |   2021

1.4 ميزان المدفوعات8
االنخفــاض الحــاد فــي قيمــة عجــز الحســاب الجــاري فــي فلســطين خــال عــام 2021 أدى إلــى انخفــاض نســبته مــن الناتــج 

ــة مــع 12.3 %  عــام 2020. ــى 8.2 % ، مقارن ــي لتصــل إل ــي اإلجمال المحل

االنخفــاض الحــاد فــي قيمــة عجــز الحســاب الجــاري فــي فلســطين خــال عــام 2021 بنســبة 21.9 %  مقارنــة مــع عــام 2020، 
لتصــل إلــى 1,486.0 مليــون دوالر أمريكــي، ويعــزى هــذا االنخفــاض إلــى االرتفــاع الملمــوس فــي قيمــة فائــض التحويــالت الجاريــة 
بنســبة 69.7 % ، وارتفــاع قيمــة فائــض حســاب الدخــل بنســبة 36.3 % ، بالرغــم مــن ارتفــاع قيمــة العجــز فــي الميــزان التجــاري بنســبة 

24.4 %  مقارنــة مــع عــام 2020. )أنظــر/ ي جــدول 11(.

ــى 7,064.0  ــة مــع عــام 2020، لتصــل إل ــزان التجــاري بنســبة 24.4 %  عــام 2021 مقارن ارتفعــت قيمــة العجــز فــي المي
ــون دوالر أمريكــي.  ويعــزى هــذا االرتفــاع إلــى ارتفــاع قيمــة إجمالــي الــواردات مــن الســلع والخدمــات بقيمــة اكبــر مــن ارتفــاع  ملي
قيمــة الصــادرات مــن الســلع والخدمــات حيــث ارتفعــت بنســبة 27.0 % ، لتصــل إلــى 10,245.0 مليــون دوالر أمريكــي، فيمــا ارتفعــت 
قيمــة إجمالــي الصــادرات بنســبة بلغــت 33.4 % ، لتصــل إلــى 3,181.0 مليــون دوالر أمريكــي. كمــا ســجلت نســبة العجــز فــي 
الميــزان التجــاري إلــى الــواردات انخفاضــًا لتصــل إلــى 69.0 %  عــام 2021، مقارنــة مــع نســبة 70.4 %  عــام 2020.  وكمــا يتضــح 
مــن الشــكل أدنــاه، فقــد تفاقمــت قيمــة العجــز فــي الميــزان التجــاري بشــكل ملحــوظ خــالل الفتــرة 2017-2019 نتيجــة زيــادة قيمــة 
الــواردات عــن قيمــة الصــادرات بشــكل مّطــرد قبــل ان تنخفــض خــالل عــام 2020 ثــم تعــاود االرتفــاع خــالل عــام 2021. )أنظــر/ 

ي الشــكل أدنــاه(.

الميزان التجاري للسلع والخدمات في فلسطين، 2017- 2021
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8 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 11: ميزان المدفوعات في فلسطين 2017- 2021

   القيمة بالمليون دوالر أمريكي

2021*2017201820192020البند

1,486.0-1,903.6-1,779.9-2,140.3-2,129.9-اواًل: الحساب الجاري )صافي(

5,955.0-4,775.2-5,509.6-5,392.9-4,983.9-1. السلع )صافي(

1,109.0-905.5-992.8-1,032.8-983.5-2. الخدمات )صافي(

32,129.02,786.33,030.92,492.23,398.0. الدخل )صافي(

2,130.32,665.32,969.52,433.53,240.2     تعويضات العاملين )صافي(

1.3121.061.458.7157.8-     دخل االستثمار )صافي(

41,708.51,499.11,691.61,284.92,180.0. التحويات الجارية )صافي(

2,194.11,776.01,690.91,334.21,477.0ثانيًا: الحساب الرأسمالي والمالي )صافي(

1624.4449.2284.4431.5439.0. الحساب الرأسمالي )صافي(

624.4449.2284.4431.5439.0     التحويالت الرأسمالية )صافي( 

حيازة االصول غير المالية غير المنتجة او التخلص 
0.00.00.00.00.0منها )صافي(

21,569.71,326.81,406.5902.71,038.0. الحساب المالي )صافي(**

191.2282.5188.4138.7177.0     االستثمار االجنبي المباشر )صافي(

67.0-35.569.2-201.525.7-     استثمار الحافظة االجنبي )صافي(

1,713.41,109.91,374.1732.01,102.0     االستثمارات االجنبية األخرى )صافي(

174.0-37.2-120.5-91.3-133.4-     التغير في األصول االحتياطية

9.0****569.4****89.0****364.3****64.2-****ثالثًا: 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.
**** تم احتساب قيمة التمويل االستثنائي في صافي السهو والخطأ لألعوام 2017 - 2021، وسيتم تحديثها لألعوام السابقة الحقُا.

ارتفعــت قيمــة فائــض حســاب الدخــل بنســبة 36.3 %  خــال عــام 2021 مقارنــة مــع عــام 2020 لتصــل إلــى 3,398 مليــون 
دوالر أمريكــي، حيــث ارتفعــت قيمــة فائــض تعويضــات العامليــن عــام 2021 بنســبة 33.1 %  مقارنــة مــع ارتفــاع قيمــة فائــض دخــل 
االســتثمار بنســبة 168.9 %  وذلــك مقارنــة مــع عــام 2020.  تشــكل قيمــة تعويضــات العامليــن المقبوضــة مــا نســبته 91.3 %  
مــن إجمالــي قيمــة مقبوضــات حســاب الدخــل، بينمــا تمثــل قيمــة دخــل االســتثمار النســبة الباقيــة، وكمــا يتضــح مــن الشــكل الالحــق، 
استمرت قيمة تعويضات العاملين المقبوضة من الخارج في االرتفاع خالل الفترة 2017- 2019 قبل ان تنخفض عام 2020، 
ثــم تعــاود االرتفــاع وتصــل أعلــى قيمــة لهــا عــام 2021، لتبلــغ3,241.0 مليــون دوالر أمريكــي مقارنــة مــع 2,434.5 مليــون دوالر 

أمريكــي عــام 2020.
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اتجاه تعويضات العاملين ودخل االستثمار المقبوضين من الخارج في فلسطين، 2017- 2021

تعويضات العاملين المقبوضةدخل االستثمار المقبوض
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ارتفعــت قيمــة فائــض التحويــات الجاريــة عــام 2021 بنســبة 69.7 %  لتصــل إلــى 2,180.0 مليــون دوالر أمريكــي.  ويعــزى 
ذلــك إلــى أن ارتفــاع قيمــة التحويــالت الجاريــة المقبوضــة مــن الخــارج والتــي وصلــت إلــى 2,524.0 مليــون دوالر أمريكــي وانخفــاض 
فــي قيمــة التحويــالت الجاريــة المدفوعــة إلــى الخــارج التــي بلغــت 344.0 مليــون دوالر أمريكــي، وهــو مــا يعكــس اعتمــاد االقتصــاد 
الفلســطيني الكبيــر علــى التحويــالت الخارجيــة التــي تتلقاهــا فلســطين لدعــم الموازنــة العامــة والتحويــالت الخارجيــة للقطــاع الخــاص.  

مــن جهــة أخــرى، ارتفعــت قيمــة التحويــات الرأســمالية المقبوضــة مــن الخــارج بنســبة 1.7 %  لتصــل إلــى 439.0 مليــون دوالر 
أمريكــي خــال عــام 2021 مقابــل 431.5 مليــون دوالر عــام 2020. )أنظــر/ ي الشــكل أدنــاه(.

اتجاه التحويات الجارية والرأسمالية المقبوضة من الخارج في فلسطين، 2017- 2021

التحويالت الجارية المقبوضةالتحويالت الرأسمالية المقبوضة
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2.4 وضع اإلستثمار الدولي
ارتفــاع قيمــة العملــة والودائــع فــي فلســطين بنســبة 14.9 %  نهايــة عــام 2021 لتصــل إلــى 6,317 مليــون دوالر أمريكــي، 
كانــت الســبب الرئيســي فــي زيــادة قيمــة إجمالــي أرصــدة األصــول الفلســطينية فــي الخــارج، ونتيجــة لذلــك ارتفعــت قيمــة صافــي وضــع 

االســتثمار الدولــي. 
 

قيمــة أرصــدة االســتثمار األجنبــي المباشــر فــي فلســطين تفــوق قيمــة أرصــدة االســتثمار المباشــر للفلســطينيين المســتثمرة فــي 
الخــارج فــي نهايــة العــام 2021; وصلــت أرصــدة االســتثمار األجنبــي المباشــر فــي فلســطين 2,976 مليــون دوالر أمريكــي، فيمــا 

بلغــت أرصــدة االســتثمار المباشــر للفلســطينيين المســتثمرة فــي الخــارج  332مليــون دوالر أمريكــي.

ارتفعــت قيمــة صافــي وضــع االســتثمار الدولــي فــي فلســطين بنســبة 30.7 %  نهايــة عــام 2021 لتصــل إلــى 3,659 مليــون 
ــة عــام 2020، نتيجــة ارتفــاع قيمــة إجمالــي أرصــدة األصــول  ــون دوالر أمريكــي نهاي ــة مــع 2,799 ملي دوالر أمريكــي، مقارن
الفلســطينية فــي الخــارج بقيمــة اكبــر مــن االرتفــاع فــي قيمــة إجمالــي أرصــدة الخصــوم األجنبيــة فــي فلســطين نهايــة العــام 2021. 

)أنظــر/ ي جــدول 12(.

جدول 12: وضع االستثمار الدولي في فلسطين في نهاية األعوام 2017- 2021

القيمة بالمليون دوالر أمريكي

2021*2017201820192020البند

1,7061,5881,8422,7993,659وضع االستثمار الدولي )صافي(**

6,7436,5577,2738,2239,628مجموع األصول الخارجية 

356325269313332االستثمار األجنبي المباشر في الخارج    

1,3601,4251,4171,4631,536استثمارات الحافظة في الخارج  

4,5814,2694,9295,7506,887االستثمارات األخرى في الخارج

4,2523,8854,5715,4996,317      منها: عملة وودائع***

446538658697873األصول االحتياطية

5,0374,9695,4315,4245,969مجموع الخصوم األجنبية

2,6472,7562,7562,7042,976االستثمار األجنبي المباشر في فلسطين

703728714668851استثمارات الحافظة األجنبية في فلسطين

1,6871,4851,9612,0522,142االستثمارات األخرى األجنبية في فلسطين

1,0731,0461,2331,3681,362     منها: قروض من الخارج

603417706684780     منها: عملة وودائع****

* تمثل بيانات نهاية الربع الرابع 2021.
** وضع االستثمار الدولي )صافي(: تساوي مجموع األصول الخارجية مطروح منها مجموع الخصوم األجنبية.

***عملة وودائع: تشمل اإليداعات المحلية في البنوك الخارجية، إضافة إلى النقد األجنبي الموجود في االقتصاد الفلسطيني.
**** عملة وودائع: تشمل ودائع غير المقيمين المودعة في البنوك المقيمة.
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1.2.4 مجموع األصول الخارجية
ارتفعــت قيمــة إجمالــي أرصــدة األصــول الفلســطينية فــي الخــارج نهايــة عــام 2021 بنســبة 17.1 %  مقارنــة بالعــام 2020، 
لتصــل إلــى 9,628 مليــون دوالر أمريكــي. شــكلت قيمــة االســتثمارات األخــرى فــي الخــارج 71.5 %  )شــكلت قيمــة العملــة والودائــع 
91.7 %  منهــا( مــن قيمــة هــذه األصــول، بينمــا شــكلت قيمــة اســتثمارات الحافظــة فــي الخــارج 16.0 % ، وقيمــة األصــول االحتياطيــة 

9.1 % ، وقيمــة االســتثمار األجنبــي المباشــر فــي الخــارج 3.4 % . )أنظــر/ ي الشــكل أدنــاه(.

هيكل إجمالي أرصدة األصول الفلسطينية في الخارج نهاية عام 2021

االستثمار األجنبي المباشر في الخارج 

%16.0

%9.1
%3.4

%71.5
االستثمارات األخرى في الخارج 

استثمارات الحافظة في الخارج 

األصول االحتياطية 

2.2.4 مجموع الخصوم األجنبية
فيمــا يتعلــق بإجمالــي أرصــدة الخصــوم األجنبيــة المســتثمرة فــي فلســطين، فقــد ســجلت قيمتهــا ارتفاعــًا نهايــة عــام 2021 بنســبة 
10.0 %  مقارنــة بالعــام 2020، لتبلــغ 5,969 مليــون دوالر أمريكــي.  شــكلت قيمــة االســتثمار األجنبــي المباشــر فــي فلســطين 
49.8 %  مــن قيمــة هــذه الخصــوم، وقيمــة االســتثمارات األخــرى األجنبيــة فــي فلســطين 35.9 % ، وقيمــة اســتثمارات الحافظــة 

األجنبيــة فــي فلســطين 14.3 % . )أنظــر/ ي الشــكل أدنــاه(.

هيكل إجمالي أرصدة الخصوم األجنبية في فلسطين نهاية عام 2021

%49.8

االستثمار األجنبي
المباشر في فلسطين 

%14.3

استثمارات الحافظة
األجنبية في فلسطين 

%35.9

االستثمارات األخرى
األجنبية في فلسطين 
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3.4 الدين الخارجي
ُتعتبــر قيمــة رصيــد الديــن الخارجــي علــى قطــاع الحكومــة العامــة األكبــر مــن بيــن القطاعــات االقتصاديــة، حيــث شــكلت قيمــة 
رصيــد الديــن الخارجــي علــى الحكومــة العامــة نســبة بلغــت 61.1 %  مــن قيمــة إجمالــي رصيــد الديــن الخارجــي بواقــع 1,319 مليــون 

دوالر أمريكــي. )أنظــر/ ي الشــكل ادنــاه(.

توزيع إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاعات االقتصادية في فلسطين نهاية عام 2021

االستثمار المباشر
(االقتراض ما بين الشركات

التابعة والمنتسبة)

%36.1

%2.0
%0.8

%61.1

الحكومة
العامة

البنوك

القطاعات
 األخرى

ارتفعــت قيمــة إجمالــي رصيــد الديــن الخارجــي علــى فلســطين بنســبة 4.3 %  نهايــة عــام 2021 لتصــل إلــى 2,159 مليــون 
دوالر أمريكــي، جــاء هــذا االرتفــاع بســبب الزيــادة فــي قيمــة رصيــد الديــن الخارجــي علــى البنــوك بنســبة 14.0 %  مقارنــة مــع نهايــة 
عــام 2020، لتصــل إلــى 780 مليــون دوالر أمريكــي نهايــة عــام 2021 مقارنــة مــع 684 مليــون دوالر أمريكــي نهايــة عــام 2020. 

)أنظــر/ ي جــدول 13(.

جدول 13: إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاعات االقتصادية في فلسطين في نهاية األعوام 2017- 2021
  

     القيمة بالمليون دوالر أمريكي

2021*2017201820192020القطاع  االقتصادي

1,0421,0321,2181,3251,319الحكومة العامة 

00000السلطات النقدية

603417706684780البنوك

4236374343القطاعات األخرى

44661717االستثمار المباشر )االقتراض ما بين الشركات التابعة والمنتسبة(

1,7311,4911,9672,0692,159إجمالي رصيد الدين الخارجي

* تمثل بيانات نهاية الربع الرابع 2021.
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الملحقات

متوسط سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل الشيكل اإلسرائيلي في فلسطين، 2017 - 2020

20172018201920202021

3.603.593.563.443.23المتوسط 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 الخدمات والفروع األخرى
والتقنيــة، 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.

الرسوم الجمركية، صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات.البنود التعديلية
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Preface
In accordance with the PCBS mandate of developing and updating statistical reports, 
the Performance of the Palestinian Economy Report for 2021 has been prepared to 
provide a tool for researchers and economic policymakers to formulate a picture 
of economic reality by using a number of macroeconomic indicators such as the 
Gross Domestic Product (GDP), the labor market, prices, balance of payments, the 
international investment position, external debt position, public finance, public debt, 
and the banking sector.

In 2021, the Palestinian economy began to witness the beginning of a recovery from 
the crisis caused by the COVID-19 pandemic that cast its dark shadows over all 
components of the Palestinian economy.  2021, also witnessed a decrease in the level 
of external support provided to the State of Palestine and the periodic and unjustified 
deduction of portions of the clearance revenues, which multiplied the suffering of 
Palestinians since this affects all aspects of life.

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

May, 2022 Dr. Ola Awad 
President of PCBS
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Preliminary Estimates indicated that During 
the Palestinian economy witnessed the 
beginning of a gradual recovery during 2021 
in light of flattening the curve of COVID- 
19  pandemic, and easing the restrictions 
caused from pandemic,  GDP in Palestine 
recorded an increase of 7.1% in 2021 but still 
remained below its prepandemic level, 
with an increase of 7.8% in the West Bank 
compared to 3.4% in Gaza Strip, despite the 
almost complete cessation of external support 
provided to the State of Palestine to support 
the its budget, as well as the recent Israeli 
aggression on Gaza Strip and the continued 
deduction part of  the clearance revenues by 
Israeli Occupation. Also; the GDP per capita 
value increased by 4.1%.

During 2021, labor market indicators 
demonstrated that the labor force size 
increased by 9.9% reaching 1,338 thousand 
individuals, while the participation rate 
in labor force increased to 43.8%. This 
was accompanied with an increase of 9.3% 
in the number of employed individuals. And 
the unemployment rate in Palestine reached 
27.6% in 2021 compared to 27.2% in 2020. 

During 2021, the nominal average daily 
wage for wage employed Individuals from 
Palestine increased by 2.4% reaching NIS 
128.3, while the real average daily wage 
increased by 1.1% during the same period.  
Moreover, the average value added per 
employed individual in Palestine declined by 
0.7% in 2021 compared to 2020 reaching USD 
15.1 thousand.  

The current deficit value of the Palestinian 
Government decreased by 25.3% during 
2021 compared to 2020, primarily due to 
the increase in the value of total net public 
revenues by 22.7% compared to 2020, 
despite of an increase of 9.2% in the value 

of the current expenditures and net lending 
compared to 2020. The current deficit 
amounted to USD 1,015.7 million in 2021 
compared to USD 1,359.1 million in 2020. 
2021 witnessed an increase in the total net 
public revenues resulting from an increase in 
the value of gross domestic revenues by 27.6% 
and the increase in the value of clearance 
revenues by 22.1% compared to 2020 due 
to the difficult economic conditions imposed 
by the COVID-19 pandemic and partial and 
total closures in Palestine that were imposed 
by the Palestinian Government to prevent the 
outbreak of the COVID-19. 

The increase in the surplus value of the 
current transfers and the surplus value of 
the income account decrease the value of 
the current account deficit in Palestine by 
21.9% during 2021, despite the increase in 
the deficit value of the trade balance. The 
net trade balance for Palestine is considered 
the main component in the net current account 
for Palestine.  The year 2021 witnessed an 
increase in the deficit value of the trade 
balance by 24.4%, due to an increase in the 
value of imports from abroad by 27.0%, 
despite the increase in the Palestinian exports 
value by 33.4%. The value of imports from 
abroad is more than three times of the value 
of Palestinian exports of goods and services 
which reflects the trade gap in the trade 
balance.  

The stock value of the foreign direct 
investment in Palestine is more than the 
stock value of direct investments abroad for 
Palestinians. At the end of  2021 the stock of 
the foreign direct investment value in Palestine 
amounted to USD 2,976 million, whereas the 
stock value of the direct investments abroad 
for Palestinians reached USD 332 million.
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Palestine increased its total public debt by 
5.4% at the end of 2021, amounting to USD 
3,848.1 million after reaching USD 3,649.3 
million at the end of 2020.  The percentage 
of total public debt to gross domestic product 
was 21.3% in 2021, whereas reached 23.5% 
in 2020.

The value of total customer deposits 
increased by 9.1% in 2021, amounting to 
USD 16,518.1 million. The value of deposits 
of residents individuals constituted 70.5% of 
the total value of deposits. Banking sector data 
indicates an increase of 6.6% in the value of 
total credit facilities provided by the banking 
sector in 2021 to reach USD 10,747.2 million.

During 2021 the consumer price index in 
Palestine increased by 1.24%, amounting 
to 102.08 compared to 100.83 in 2020 (base 
year 2018). An increase in the consumer 
price index during 2021 is mainly attributed 
to an increase in prices of some commodities 
within major groups with the highest relative 
weight accounted to transport, housing, water, 
electricity, gas and other fuels, as well as food 
and non-alcoholic beverages.

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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1.1 Gross Domestic Product (GDP) at Constant Prices1

Preliminary estimates indicated that the Palestinian economy began to gradually recover in 
2021, in light of flattening the curve of the COVID - 19 pandemic, and easing the restrictions 
caused from pandemic, the GDP recorded an increase of 7.1% during 2021 while remaining 
below its pre-pandemic level, despite the almost complete cessation of external support provided 
to the State of Palestine to support the its budget, as well as the recent Israeli aggression on Gaza 
Strip and the continued deduction part of  the clearance revenues by Israeli Occupation. Also; the 
GDP per capita value increased by 4.1%.

As a result of this variation in GDP percentage change, Gaza Strip contribution to the GDP 
recorded a decline from the previous year of 17.0% in 2021.  Gaza Strip’s contribution to the 
GDP remained much lower than it was in 1994, where it reached 37.6%.  This decline is due to 
COVID-19 pandemic and the continuous restrictions imposed on the movement of goods and 
people, and measures preventing the exportation of goods imposed on Gaza Strip, especially high 
competitive agricultural goods, in addition to the suffocating siege on Gaza Strip, the frequent 
wars on Gaza Strip with the most recent Israeli aggression that last more than 10 consecutive days 
which weakened the productive and investment base and paralyzed its movement. (See figure 
below).

GDP by region, 2017- 2021 at constant prices: base year 2015

15,426.9 15,616.2 15,829.0
14,037.4

15,027.1

12,505.5 12,797.3 12,998.8
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2,921.4 2,818.9 2,830.2 2,473.3 2,556.6
0

3,000

6,000

9,000
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1 The data excluded those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli occupation in 1967, the GDP data and its components 
for 2021 are consedered preliminary based on quarterly estimates and are subject to revision. 
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1.1.1 Final Consumption Expenditure

The value of final consumption expenditure is the larger component of GDP in the Palestinian 
economy, which constitutes 110.6% of the GDP value in Palestine. It recorded an increase of 
7.3% in 2021 compared to 2020, amounting to USD 16,625.1 million.  Household expenditure is 
considered the largest contributor in the value of gross final consumption expenditure representing 
75.9%, which led to an increase in 2021 resulting in an increase in the value of gross final 
consumption expenditure.

1.1.2 Gross Capital Formation (Investment)

The value of the gross capital formation (investment) is considered the main GDP component 
in the Palestinian economy, representing 25.3% of GDP in Palestine.  It increased by 14.2% in 
2021 compared to the previous year, amounting to USD 3,801.6 million. Investment in buildings 
constitutes 56.1% of gross investment which is due to the beginning of a recovery from the 
COVID-19 pandemic impact on the Palestinian economy, thus, increasing the value of gross 
investment.
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1.1.3 Savings

The value of savings in Palestine increased by 61.9% in 2021 compared to 2020 amounting to 
USD 2,716.9 million.  This increase is due to an increase in the value of gross national disposable 
income (GNDI), which is greater than the increased value of consumption expenditure, where 
savings is considered the residual component of the gross national disposable income after 
subtracting the value of final consumption expenditure.  The value of savings increased in the 
West Bank and in Gaza Strip. (See Table 1).

Table 1: Main Economic Indicators by region, 2017- 2021 at constant prices: 
base year 2015

Value in USD million

Indicator 2017 2018 2019 2020 2021

Palestine

Gross Domestic Product (GDP) 15,426.9 15,616.2 15,829.0 14,037.4 15,027.1

Final Consumption Expenditure 16,513.9 16,889.0 17,328.8 15,494.9 16,625.1

Gross Capital Formation 4,166.9 4,260.3 4,177.1 3,328.6 3,801.6

Net Exports of Goods and Services -5,385.9 -5,678.1 -5,745.6 -4,853.2 -5,606.5

Savings 2,512.2 2,719.6 2,631.9 1,678.3 2,716.9

GDP per capita (USD) 3,463.1 3,417.7 3,378.3 2,922.5 3,045.3

West Bank

Gross Domestic Product (GDP) 12,505.5 12,797.3 12,998.8 11,564.1 12,470.5

Final Consumption Expenditure 13,270.5 13,538.0 13,893.8 12,332.0 13,273.8

Gross Capital Formation 3,606.6 3,843.9 3,753.5 3,075.2 3,539.0

Net Exports of Goods and Services -4,458.0 -4,662.1 -4,693.7 -3,942.0 -4,576.2

Savings 2,083.6 2,574.8 2,547.0 1,847.7 2,668.6

GDP per capita (USD) 4,851.0 4,854.4 4,822.5 4,197.1 4,410.5

Gaza Strip

Gross Domestic Product (GDP) 2,921.4 2,818.9 2,830.2 2,473.3 2,556.6

Final Consumption Expenditure 3,243.4 3,351.0 3,435.0 3,162.9 3,351.3

Gross Capital Formation 560.3 416.4 423.6 253.4 262.6

Net Exports of Goods and Services -927.9 -1,016.0 -1,051.9 -911.2 -1,030.3

Savings 428.6 144.8 84.9 -169.4 48.3

GDP per capita (USD) 1,556.6 1,458.3 1,422.2 1,207.6 1,213.4

The sum of Final Consumption Expenditure, Gross Capital Formation, and Net Exports of Goods and Services does not equal the 
GDP value due to the exception of net errors and omission.
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1.1.4 GDP Per Capita
In Palestine, the value of GDP per capita increased in 2021 compared to 2020, amounting to 
USD 3,045.3, where it increased in the West Bank by 5.1% amounting to USD 4,410.5,   and also 
increased by 0.5% in Gaza Strip reaching USD 1,213.4 during 2021.  This led to an increased gap 
between the West Bank and Gaza Strip, where the GDP per capita in Gaza Strip represented 27.5% 
of the GDP per capita value in the West Bank in 2021; therefore, remaining lower than its rate in 
1994, when it reached 96.5%. (See figure below).

GDP per capita by region, 2017- 2021 at constant prices: base year 2015
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Services and other branches activities ranked first in the Palestinian economy in terms of 
value added; thus, the Palestinian economy is considered a service economy. This activity 
recorded an increase of 9.0% in Palestine during the year 2021 compared to the year 2020, with an 
increase of 9.1% in the West Bank and an increase of 8.8% in Gaza Strip.  In terms of contribution 
to the GDP, in Palestine these activities increased to 37.3%.  Due to the variation in the percentage 
change in value added to these activities between the West Bank and Gaza Strip, its contribution in 
the West Bank increased to 33.5%.  It also increased to 55.8%.in Gaza Strip. 

Industrial activity is considered one of the main productive activities in the Palestinian 
economy, as it is a mainstay in the economic development of any country and provides a 
portion of goods that are used in production processes to provide goods for final consumption, 
in addition to contributing to Palestinian exports.  This activity witnessed an increase in its 
value added during 2021 by 4.7% compared to the previous year.  It recorded an increase of 4.7% 
in the West Bank, and an increase of 4.9% in Gaza Strip.  As for its contribution to the GDP, these 
activities decreased in Palestine to 12.2%, this variation in the percentage change between the 
West Bank and Gaza Strip led to a change in the percentage contribution, where in the West Bank 
it decreased to 13.2%, while increasing in Gaza Strip to 7.2% during 2021.



  PCBS: Performance of the Palestinian Economy   |   2021      

20

Agricultural activity is an important activity in the Palestinian economy and contributes to 
the gross domestic product. It contributes to covering a portion of final food consumption, in 
addition to providing commodities and raw materials that are used in many manufacturing 
industries. The agricultural activity in Palestine is characterized by its dependence mainly on rain 
and its limited reliance on modern agricultural methods.  The value added of this activity recorded 
a decrease of 2.3% during the year 2021 compared to the year 2020, while in Gaza strip it recorded 
a decrease of 14.5%, and a 3% increase in the West Bank. As for its contribution to the GDP, the 
percentage contribution in Palestine decreased to 6.5%, the variation in the percentage of value 
added change by region was reflected in the contribution to GDP, as the percentage contribution 
decreased in the West Bank reaching 5.8%, and it declined in Gaza Strip to 10.2% during 2021.

As for construction activities they constitute an essential component of the gross fixed capital 
formation that is included in GDP calculations; they represent a main dimension in the study 
of the structure and development of the Palestinian economy.  Construction activities, similar 
to other economic activities, have gone through great fluctuations. The value added for this 
activity recorded an increase of 10.4% in 2021 compared to the previous year with an increase of 
12.2% in the West Bank, and a 1.8% increase in Gaza Strip.  As for its contribution to the GDP, the 
percentage contribution increased in Palestine to 4.7%, the differences in the percentages change 
according to regions led to the variation in percentage contribution to the GDP.  The percentage in 
the West Bank increased to 4.8% and it recorded a stable 4.6% in Gaza Strip during the year 2021.  
(See Table 2).
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Table 2: Value added* of main economic activities by region 2017- 2021, at 
constant prices: base year 2015

Value in USD Million

Economic Activity 2017 2018 2019 2020 2021

Palestine
Agriculture 1,074.1 1,091.1 1,100.7 1,001.0 977.5

Industry 2,094.2 2,056.6 2,074.7 1,744.4 1,826.1

Construction 818.8 920.8 889.1 644.4 711.4

Wholesale and Retail Trade 3,165.5 3,346.1 3,371.4 2,644.6 2,758.3

Transportation and Storage 275.6 278.0 270.6 221.9 242.6

Information and Communications 486.3 497.0 489.7 484.2 505.5

Services and Other Branches                                                                         5,158.3 5,127.9 5,297.8 5,139.1 5,602.7

West Bank
Agriculture 745.2 756.3 764.7 696.3 717.1

Industry 1,738.1 1,790.9 1,838.1 1,568.1 1,641.2

Construction 664.9 752.8 717.6 530.1 595.0

Wholesale and Retail Trade 2,638.6 2,791.6 2,829.4 2,273.5 2,398.9

Transportation and Storage 236.5 237.8 228.9 186.9 207.0

Information and Communications 471.3 479.7 472.7 467.5 487.1

Services and Other Branches                                                                         3,824.0 3,845.0 3,970.0 3,827.3 4,176.1

Gaza Strip
Agriculture 328.9 334.8 336.0 304.7 260.4

Industry 356.1 265.7 236.6 176.3 184.9

Construction 153.9 168.0 171.5 114.3 116.4

Wholesale and Retail Trade 526.9 554.5 542.0 371.1 359.4

Transportation and Storage 39.1 40.2 41.7 35.0 35.6

Information and Communications 15.0 17.3 17.0 16.7 18.4

Services and Other Branches                                                                         1,334.3 1,282.9 1,327.8 1,311.8 1,426.6
 
(*) The summation of the value added of economic activities does not equal the value of GDP due to the exception adjustment 
items.
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The structure of economic activities differed between the West Bank and Gaza Strip during 
2021, but services and other branches activities remained the largest GDP contributor in 
both regions where its contribution stood at 55.8% of GDP in Gaza Strip and  33.5% in the West 
Bank.  The wholesale and retail trade activities ranked second, contributing 19.2% to the GDP in 
the West Bank compared to 14.1% in Gaza Strip. (See figure below).

Percentage contribution* of economic activities to GDP by region, 2021 at
constant prices: base year 2015
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1.2 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, as well 
as goods and capital.  Table (3) shows the main labor market indicators for the years 2017- 2021.

Table 3: Labor market indicators for individuals aged 15 years and above by 
region 2017- 2021

Indicator 2017 2018 2019 2020 2021

Palestine

Labor Force (thousand individual) 1,256.3 1,254.8 1,290.3 1,217.4 1,338.0

Employed Individuals (thousand individual) 929.8 918.8 950.9 886.1 968.2

Labor Force Participation rate (%) 44.6 44.2 44.8 41.3 43.8

 Unemployment rate (%) 26.0 26.8 26.3 27.2 27.6

Average Nominal Daily Wage (NIS) 111.4 118.8 122.2 125.3 128.3

Average Real Daily Wage (NIS)* 111.2 118.8 120.3 124.3 125.7

Average Value Added Per Employed Individual** (USD 
thousand/ employed Individual) 15.9 16.6 16.4 15.2 15.1

West Bank

Labor Force (thousand individual) 800.0 807.8 813.8 793.1 848.4

Employed Individuals (thousand individual) 650.7 664.5 689.6 659.6 708.2

Labor Force Participation rate (%) 46.7 47.2 47.4 45.4 46.9

Unemployment rate (%) 18.7 17.7 15.3 16.8 16.5

Average Nominal Daily Wage (NIS) 132.4 139.4 145.8 148.4 153.8

Average Real Daily Wage (NIS)* 132.9 139.4 143.2 147.1 150.3

Average Value Added Per Employed Individual** (USD 
thousand/ employed Individual) 19.1 19.4 19.2 17.2 17.6

Gaza Strip

Labor Force (thousand individual) 456.3 447.0 476.5 424.3 489.6

Employed Individuals (thousand individual) 279.1 254.3 261.3 226.5 260.0

Labor Force Participation rate (%) 41.4 39.6 40.9 35.3 39.4

Unemployment rate (%) 38.8 43.1 45.1 46.6 46.9

Average Nominal Daily Wage (NIS) 59.5 63.1 61.4 61.9 60.6

Average Real Daily Wage (NIS)* 58.7 63.1 61.2 62.0 60.5

Average Value Added Per Employed Individual** (USD 
thousand/ employed Individual) 9.9 10.5 10.2 10.3 9.3

* The nominal daily wage is linked to CPI to monitor the purchasing power of employed individual at constant prices (base year 
2018).
** Average value added per employed individual = value added / number of employed does mot include the employees in Israel, 
Israeli settlements and abroad. 

2  The data excluded those  parts of Jerusalem which were annexed by Israeli Occupation in 1967.
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1.2.1 Labor Force Size
The size of labor force increased by 9.9% in 2021 compared to 2020, reaching 1,338.0 
thousand individuals while labor force participation rate increased to 43.8% compared to 
41.3% during 2020.  Labor force participation rate varied between the West Bank and Gaza Strip, 
as it reached 46.9% in the West Bank in 2021 compared to 39.4% in Gaza Strip.  These figures 
indicate an increase in the West Bank and Gaza Strip due to a boost in the size of the labor force in 
both the West Bank and Gaza Strip during 2021.

1.2.2 Unemployment Rate
The size of the labor force in Palestine increased during 2021 by 9.9% compared to 2020, 
as the number of employed individuals increased by 9.3% and the unemployment rate 
increased to 27.6% during 2021 compared to 27.2% in 2020.  Accordingly, the size of the 
labor force increased by 15.4% in Gaza Strip and the number of employed individuals increased 
by 14.8% while the unemployment rate in Gaza Strip increased reaching 46.9% compared to 
46.6%.  Moreover, the size of the labor force increased by 7.0% and the number of employed 
individuals increased by 7.4%, whereas the unemployment rate in the West Bank decreased to 
16.5% compared to 16.8%.

Unemployment Rate by region, 2017- 2021

26.0 26.8 26.3 27.2 27.6

18.7 17.7
15.3 16.8 16.5

38.8
43.1 45.1 46.6 46.9

0

10

20

30

40

50

60

2017 2018 2019 2020 2021

West BankPalestine Gaza Strip

Year

Un
em

pl
oy

m
en

t R
at

e 
(%

)

1.2.3 Number of Employed Individuals by Economic Activity
Economic activities witnessed an increase in the number of employed individuals in Palestine 
in 2021 compared to 2020.  Construction activities recorded the highest increase by 19.7%, 
followed by wholesale and retail trade and agriculture activities by 11.6% for each, followed by 
industry activities by 7.4%, and services and other3 branches activities by 2.9%.

3 Including government employees
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The percentage change in the number of employed individuals in economic activities varied 
between the West Bank and Gaza Strip during the year 2021 compared to 2020.  In the West 
Bank, economic activities recorded an increase in the number of employed individuals except for 
the services and other branches activities, information and communications, and transportation 
and storage activities.  Construction activities in the West Bank recorded the highest increase with 
18.0%, followed by wholesale and retail trade activities with 9.4%.  Conversely, the transportation 
and storage activities recorded a decrease by 11.9%, followed by information and communications 
activities by 8.9%.  In Gaza Strip, the economic activities recorded an increase in the number 
of employed individuals, while information and communications activities recorded the highest 
increase with 37.9%, followed by construction activities with 36.6%, and agriculture activities 
increased by 21.9%.  (See table 4).  

Table 4: Number of employed individuals* by economic activity and region
 2017- 2021

Economic Activity 2017 2018 2019 2020 2021

Palestine
Agriculture 54,200 51,600 53,300 53,400 59,600

Industry 107,500 103,500 101,300 104,200 111,900

Construction 86,300 83,800 82,000 78,600 94,100

Wholesale and Retail Trade 166,200 164,400 174,300 154,900 172,900

Transportation and Storage 48,600 43,600 42,900 39,900 40,100

Information and Communications 10,100 10,300 9,500 11,900 12,200

Services and Other Branches**                                                                          347,400 344,800 362,000 338,100 347,900

West Bank
Agriculture 39,300 37,100 40,900 40,600 44,000

Industry 90,400 88,300 85,100 88,000 92,300

Construction 70,100 74,900 73,400 71,500 84,400

Wholesale and Retail Trade 114,200 115,400 122,900 114,300 125,100

Transportation and Storage 28,400 24,800 24,000 24,400 21,500

Information and Communications 6,800 7,400 6,000 9,000 8,200

Services and Other Branches**                                                                          192,400 200,300 212,000 207,300 204,000

Gaza Strip
Agriculture 14,900 14,500 12,400 12,800 15,600

Industry 17,100 15,200 16,200 16,200 19,600

Construction 16,200 8,900 8,600 7,100 9,700

Wholesale and Retail Trade 52,000 49,000 51,400 40,600 47,800

Transportation and Storage 20,200 18,800 18,900 15,500 18,600

Information and Communications 3,300 2,900 3,500 2,900 4,000

Services and Other Branches**                                                                          155,000 144,500 150,000 130,800 143,900
   
* The number of employed individuals does not include those employed in Israel, Israeli settlements and abroad.
   ** Including government employees     
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Despite the disparity in percentage change in the number of employed individuals in various 
economic activities during 2021, the percentage distribution of employed individuals in these 
activities remained similar to 2020.  Employed individuals in Palestine were largely concentrated 
in services and other branches activities, collectively comprising 41.5% during the year 2021. This 
is followed by the employed individuals in wholesale and retail trade activities, marking 20.6%. 
The figures varied significantly between the West Bank and Gaza Strip.  In Gaza Strip, employed 
individuals in the service and other branches represented 55.6% compared to 35.2% in the West 
Bank, whereas wholesale and retail trade activities reached 21.6% in the West Bank compared to 
18.4% in Gaza Strip. (See figure below).

Percentage distribution of employed individuals* by economic activity and 
region, 2021
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* The data does not include the employed individuals in Israel, Israeli settlements and abroad.

1.2.4 Wages for Employed Individuals from Palestine
The average nominal and real daily wage for wage employed Individuals from Palestine in-
creased during 2021 compared to 2020, where the average nominal daily wage grew by 2.4% 
reaching NIS 128.3, while the average real daily wage increased by 1.1% reaching NIS 125.7 
in the same period.  The average nominal and real daily wage in the West Bank reached twice the 
rate in Gaza Strip.  Indeed, the average nominal daily wage in the West Bank stood at NIS 153.8 
compared to NIS 60.6 in Gaza Strip.  As for the average real daily wage, it reached NIS 150.3 in 
the West Bank and NIS 60.5 in Gaza Strip. (See figure follow).
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Average nominal and real daily wage in NIS for employed individuals* from 
Palestine 2017- 2021: base year 2018
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* The data includes the employed individuals in Israel, Israeli settlements and abroad.
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1.2.5 Wages for Employed Individuals in Palestine
The average real daily wage for wage employed Individuals in Palestine in construction 
activities increased by 0.4% compared to 2020, reaching NIS 108.2, making this the highest 
in economic activities, followed by average real daily wage for wage employed individuals in 
services and other branches activities which increased to NIS 105.9.  The average real daily wage 
for wage employed individuals varied between the West Bank and Gaza Strip in 2021, reaching 
NIS 115.6 for construction activities in the West Bank compared to NIS 39.9 in Gaza Strip. (See 
table 5). 

Table 5: Average real daily wage* by economic activity and region 2017- 2021
Value in Israeli Shekel

Economic Activity 2017 2018 2019 2020 2021

Palestine

Agriculture 49.1 52.1 57.9 59.2 54.8

Industry 76.7 80.9 81.5 90.2 88.4

Construction 96.0 105.4 106.7 107.8 108.2

Wholesale and Retail Trade 58.7 65.5 67.1 69.2 66.9

Transportation and Storage 42.5 39.2 41.5 36.7 31.2

Information and Communications 112.8 134.3 100.8 106.7 92.7

Services and Other Branches**                                                                         99.6 102.3 102.6 108.8 105.9

West Bank

Agriculture 74.5 83.5 93.6 105.0 89.5

Industry 86.7 90.4 93.5 102.9 101.7

Construction 109.6 113.7 115.0 115.7 115.6

Wholesale and Retail Trade 78.4 87.0 89.3 91.9 90.3

Transportation and Storage 97.4 99.4 103.8 94.2 80.2

Information and Communications 133.7 151.6 115.9 119.0 110.7

Services and Other Branches**                                                                         111.2 111.7 114.4 119.6 119.3

Gaza Strip

Agriculture 24.7 21.7 21.1 20.5 20.9

Industry 33.9 31.2 29.4 34.7 35.3

Construction 42.9 42.9 40.8 38.6 39.9

Wholesale and Retail Trade 30.3 28.1 28.5 27.8 26.2

Transportation and Storage 28.8 25.0 22.8 22.2 23.1

Information and Communications 67.9 85.1 73.6 74.9 64.1

Services and Other Branches**                                                                         80.2 86.3 83.5 89.3 84.9
  
* Number of employed individuals does not include employees in Israel, Israeli settlements and abroad.  The nominal daily wage 
was linked to CPI to monitor the purchasing power of employees at constant prices (base year 2018).
  ** Including government employees                                                          
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1.2.6 Average Value Added per Employed Individual
Average value added per employed individual is an important indicator to measure the efficiency 
and effectiveness of work in achieving a specific level of production process outputs and the extent 
of exploitation of the technological component in the production process.  Many factors affect 
the level of average value added per employed individual, including the quality of the inputs of 
production, technology, education, and training, in addition to the work environment as pertaining 
to laws and regulations in the labor market and other domains.

Average value added per employed individual in Palestine declined by 0.7% during the year 
2021 compared to 2020 where it reached with USD 15.1 thousand per employed individual in 
2021.  The average value added per employed individual varied between the West Bank and Gaza 
Strip in 2021 to represent USD 17.6 thousand per employed individual in the West Bank, compared 
to USD 9.3 thousand in Gaza Strip. (See figure below).
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* The data does not include the employed individuals in Israel, Israeli settlements and abroad.

At the level of economic activities, the average value added per employed individual for 
information and communications activities increased by 1.7% reaching USD 41.4 thousand 
in 2021.  This activity ranks first in terms of the average value added per employed individual, 
followed by average value added per employed individual in agriculture activities with USD 16.4 
thousand in 2021.  The average value added per employed individual varied between the West 
Bank and Gaza Strip for information and communications activities, the value in the West Bank 
reached USD 59.4 thousand compared to USD 4.6 thousand in Gaza Strip. (See table 6).  
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Table 6: Average value added per employed individual* by economic activity and 
region 2017- 2021

Value in USD thousand

Economic Activity 2017 2018 2019 2020 2021

Palestine

Agriculture 19.8 21.1 20.7 18.7 16.4

Industry 19.5 19.9 20.5 16.7 16.3

Construction 9.5 11.0 10.8 8.2 7.6

Wholesale and Retail Trade 19.0 20.4 19.3 17.1 16.0

Transportation and Storage 5.7 6.4 6.3 5.6 6.0

Information and Communications 48.1 48.3 51.5 40.7 41.4

Services and Other Branches**                                                                         14.8 14.9 14.6 15.2 16.1

West Bank

Agriculture 19.0 20.4 18.7 17.2 16.3

Industry 19.2 20.3 21.6 17.8 17.8

Construction 9.5 10.1 9.8 7.4 7.0

Wholesale and Retail Trade 23.1 24.2 23.0 19.9 19.2

Transportation and Storage 8.3 9.6 9.5 7.7 9.6

Information and Communications 69.3 64.8 78.8 51.9 59.4

Services and Other Branches**                                                                         19.9 19.2 18.7 18.5 20.5

Gaza Strip

Agriculture 22.1 23.1 27.1 23.8 16.7

Industry 20.8 17.5 14.6 10.9 9.4

Construction 9.5 18.9 19.9 16.1 12.0

Wholesale and Retail Trade 10.1 11.3 10.5 9.1 7.5

Transportation and Storage 1.9 2.1 2.2 2.3 1.9

Information and Communications 4.5 6.0 4.9 5.8 4.6

Services and Other Branches**                                                                         8.6 8.9 8.9 10.0 9.9

* Average value added per employed individual = value added / number of employed individuals does not include the employed 
individuals in Israel, Israeli settlements and abroad.
** Including government employees.                                                         
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1.3 Prices and Purchasing Power
The cost of living index (consumer price index - CPI) recorded an increase of 1.24% in Palestine 
during 2021 compared to 2020 reaching 102.08 (base year 2018). (See figure below).  The main 
groups that have a high relative weight and contributed to increasing the index in this year include 
the transport group by 4.39%, housing, water, electricity, gas and other fuels by 3.65%, and the 
food and non-alcoholic beverages group by 0.86%.

Trend in consumer price index (CPI) in Palestine, 2015- 2021 base year: 2018= 100
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Changes in the consumer prices index varied by Palestinian regions in 2021 compared to the 
previous year; prices increased by 1.41% in the West Bank4, and by 0.27% in Gaza Strip.  
The consumer price index in Jerusalem (J15) recorded an increase of 1.95%.  The consumer 
prices increase in the West Bank is triggered by the increase in the prices of high relative weight 
groups, such as transport by 4.58%, followed by the food and non-alcoholic beverages group by 
0.76%, and the housing, water, electricity, gas and other fuels group by 2.75%.  The increase in 
the consumer price index in Gaza Strip is primarily due to the increase in the price of high relative 
weight groups, such as housing, water, electricity, gas and other fuels group by 4.32%, followed by 
the food and non-alcoholic beverages group by 0.92%, alcoholic beverages, tobacco and narcotics 
group by 1.20%.  In Jerusalem (J1), the increase in the consumer price index is mainly due to the 
increase in the price of high relative weight groups such as transport group 7.44%, housing, water, 
electricity, gas and other fuels group by 6.01%, and the food and non-alcoholic beverages group 
by 1.31%.

The relative weight of main expenditure groups that make up the consumer price index varies 
in Palestine.  As Table (7) shows, the food and non-alcoholic beverages group has a higher relative 
weight in the consumer basket in Palestine since it constitutes 28.15% of total consumption. It 
is followed by transport 14.26%, personal care, social protection and miscellaneous goods and 
services 12.90%, housing, water, electricity, gas and other fuels 9.07%, alcoholic beverages, 
tobacco and narcotics 5.31%, while the recreation, sport, culture, gardens and pets group occupies 
a lower proportion of the consumer basket and has impact on the consumer price index.

4  The data excluded those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli occupation in 1967
5  The data include those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli occupation in 1967
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Table 7: Average consumer price Index numbers for 2021 and relative weight by 
major groups of expenditure and region: base year 2018=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 Non-Alcoholic 
Beverages 101.64 28.15 101.85 27.79 99.63 32.98 105.39 21.95

Alcoholic Beverages, 
Tobacco and Narcotics 102.15 5.31 100.82 5.56 110.42 3.89 99.72 6.4

Clothing and Footwear 93.56 4.89 93.99 4.83 94.59 5.18 89.38 4.74

Housing, Water, 
Electricity, Gas and Other 
Fuels

104.16 9.07 102.80 8.28 103.72 10.15 110.03 11.35

Furnishings, Household 
Equipment and Routine 
Household Maintenance

100.03 4.44 100.78 4.44 99.11 4.11 97.84 4.99

Health 98.84 3.57 101.27 3.64 89.62 4.27 109.07 1.97

Transport 101.79 14.26 102.43 16.36 101.09 7.67 98.59 14.39

Information and 
Communication 94.03 5.09 93.30 5.09 95.88 5.03 94.73 5.19

Recreation, Sport, 
Culture, Gardens and 
Pets

117.76 1.69 119.26 1.65 113.79 1.72 117.00 1.85

Education Services 100.72 3.56 101.14 3.70 92.89 3.49 113.67 2.93

Restaurants' and 
Accommodations 
Services

103.74 2.79 104.48 2.84 94.11 2.89 118.80 2.38

Insurance and Financial 
Services 99.06 4.28 99.57 3.31 94.25 6.36 106.34 5.86

Personal Care, 
Social Protection and 
Miscellaneous Goods and 
Services 

108.85 12.90 109.60 12.51 107.53 12.26 107.47 15.99

Consumer Price Index 102.08 100.00 102.31 100.00 100.15 100.00 104.12 100.00

* The data exclude those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli occupation in 1967.
** The data include those parts of Jerusalem which were 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 is based on the Palestinian Expenditure and Consumption Survey (2016- 2017).
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Second Chapter

Fiscal Sector 20216

6  Fiscal sector data only includes the budget execution report issued by the Ministry of Finance, data per commit-
ment basis, and does not include local governments (local councils and municipalities).

Wages expendituresUSD 2,406 million

Non-wages and salaries USD 2,328 million

Net lending 
USD 373 million

Earmarked payments USD 141 million

Current expenditures
and net lending

USD 5,249 million

Clearance revenues 
USD 2,879 million

Gross domesticrevenuesUSD 1,537 million

 (-)Tax refunds 
 USD 183 million

Total net public 
revenues USD 4,233 

million

Current deficit
USD 1,016 million
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2.1 Current Balance (Deficit)
The current balance of the Palestinian Government in 2021 recorded a deficit of USD 1,015.7 
million compared to USD 1,359.1 million in 2020, decreasing by 25.3%.  This is mainly 
explained by an increase in the total net public revenues value by 22.7% compared to 2020, despite 
the increase in current expenditures and net lending value by 9.2% compared to 2020. (See figure 
below). 

Fiscal indicators for central government in Palestine 2017- 2021
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In 2021, the current deficit percentage to GDP decreased to 5.6%, compared to 8.7% in 
2020 due to a decrease in deficit value and an increase in the GDP.  On the other hand, the 
overall balance (before grants) was 7.0% of GDP, marking a decrease compared to 2020 which 
was 10.5%.  The overall balance (after grants) was 5.2% of GDP during 2021, compared to 7.4% 
in 2020.  (See table 8).
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Table 8: Fiscal operations, revenues, expenditures and financing sources 
(commitment basis) 2017- 2021

Value in USD million 

20212020201920182017Item

4,549.53,937.13,946.64,108.74,287.3First: Total net public revenues and grants 

4,232.93,449.63,459.03,433.23,567.8   1. Total net public revenues 

4,416.33,563.83,633.63,604.33,640.2   1.1 Gross public revenues

1,537.01,205.01,211.31,349.31,224.1   1.1.1 Gross domestic revenues

994.3735.7763.6839.6761.9           Tax revenues

401.3371.4356.3432.8388.9           Nontax revenues

141.497.991.476.973.3           Earmarked collections

2,879.32,358.82,422.32,255.02,416.1   1.1.2 Clearance revenues

183.4114.2174.6171.172.4   1.2 Tax refunds (-)

316.6487.5487.6675.5719.5   2. Total external financing (grants)

185.6355.7496.2515.6544.5       Budget support

131.0131.8**-8.6159.9175.0       Development financing

5,489.55,086.44,710.84,517.44,796.6Second: Total public expenditures 

5,248.64,808.74,371.44,153.84,430.6    1. Current expenditures and net lending

2,406.12,007.81,857.71,799.32,114.0       Wages and salaries

2,328.42,362.92,104.32,006.61,977.5       Non-wages expenditures

141.497.991.476.973.3       Earmarked payments

372.7340.1318.0271.0265.8       Net lending

240.9277.7339.4363.6366.0      2. Development Expenditures

109.9145.9348.0203.7191.0        Financed from budgetary

131.0131.8-8.6159.9175.0        Financed from grants

-1,015.7-1,359.1-912.4-720.6-862.8Third: Current balance (deficit/ surplus) 

-1,256.6-1,636.8-1,251.8-1,084.2-1,228.8Fourth: Overall balance (before grants) 

-940.0-1,149.3-764.2-408.7-509.3Fifth: Overall balance (after grants) 

88.0552.6501.5159.585.0Sixth: Net domestic bank financing

1,060.2625.4709.7215.4289.4Seventh: Other

0.7-0.11.610.5-0.5Eighth: Residual balance

18,036.8*15,531.717,133.516,276.616,128.0GDP at Current Prices 
 
* Preliminary data based on the quarterly estimates.
** The explanation of why  the  development financing account for 2019 is negative (which is the return of an amount estimated 
of at USD 125 million to close the US Consulate account after the change in the US policy towards the Palestinian government in 
2019) 
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2.2 Total Net Public Revenues and Grants
Total net public revenues value and grants increased in 2021 by 15.6%, compared to 2020, 
reaching USD 4,549.5 million due to an increase of 27.6% in gross domestic revenues value and 
an increase in clearance revenues value by 22.1%.  The total net public revenues and grants value 
reached 25.2% of GDP at current prices for the year 2021 compared to 25.3% in 2020 (See 
table 8).

2.2.1 Gross Domestic Revenues
Gross domestic revenues value constituted 36.3% of the total net public revenues value, 
reaching USD 1,537.0 million in 2021, an increase of 27.6% compared with 2020 due to an 
increase in the value of tax revenues by 35.2%, reaching USD 994.3 million, as its contribution 
increased to 23.5% of the total net public revenues value in 2021.  Non-tax revenues value increased 
by 8.1%, reaching USD 401.3 million and its contribution decreased to 9.5% of the total net 
public revenues value in 2021.  Earmarked collections increased to USD 141.4 million, increasing 
contributions by 3.3% of the total net public revenues value in 2021. 

2.2.2 Clearance Revenues
Clearance revenues value recorded an increase of 22.1% compared with 2020, reaching 
USD 2,879.3 million, contributing 68.0% of the total net public revenues value.  Clearance 
revenues value contributed to covering the current expenditures and net lending by 54.9% in 2021, 
in addition to percentage to GDP at current prices reaching 16.0% which reflects the impact of 
Israeli control of a large proportion of Palestinian Government’s revenues. (See figure below). 
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2.2.3 Total external Financing (Grants)
Regarding grants, this value recorded a decrease in 2021 compared to 2020, reaching USD 
316.6 million.  This is due to a decline in the value of grants to finance budget support by 47.8%, 
reaching USD 185.6 million and a stability in the value of developing finance, reaching USD 131.0 
million in 2021. (See figure follow).
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2.3 Total Public Expenditures
Total public expenditures value increased in 2021 by 7.9%, compared to 2020, reaching USD 
5,489.5 million, due to the increase in the current expenditures and net lending value by 9.2%, 
despite a fall in development expenditures value by 13.3% in 2021 compared with 2020. (See table 
8).

2.3.1 Current Expenditures and Net Lending
As for current expenditures and net lending, this value recorded an increase by 9.2% in 2021, 
compared with 2020, reaching USD 5,248.6 million due to increasing the wages and salaries 
value by 19.8%, which reached USD 2,406.1 million thereby constituting 45.8% of the current 
expenditures and net lending value. Whereas, non-wages expenditures value decreased by 1.5%, 
reaching USD 2,328.4 million thus contributing 44.4% of current expenditures and net lending 
value in 2021.  In addition, the value of net lending grew by 9.6%, reaching USD 372.7 million 
in 2021 while earmarked payments increased in value by 44.4%, reaching USD 141.4 million in 
2021. (See figure follow). 
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Structure of current expenditures and net lending in Palestine, 2021
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2.3.2 Development Expenditures
Regarding development expenditures values, they recorded a decrease of 13.3% in 2021 
compared to 2020, reaching USD 240.9 million.  This decrease is attributed to the decline in the 
value of development expenditures financed by the treasury by 24.7% compared to 2020, reaching 
to USD 109.9 million and the stability of the value of development expenditures funded by the 
grants, reaching USD 131.0 million. (See figure below).
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2.4 Total Public Debt
Public debt is divided into two components, domestic and external public debt.  The table below 
highlights the direction of Palestine’s public debt during the period 2017- 2021.

Table 9: Total public debt of Palestine at the end of the years 2017- 2021
Value in USD million

Indicator 2017 2018 2019 2020 2021*

Total Domestic Public Debt 1,501.1 1,337.8 1,577.2 2,324.6 2,528.5

Total External Public Debt 1,042.0 1,031.7 1,218.0 1,324.7 1,319.6

Total Public Debt 2,543.1 2,369.5 2,795.2 3,649.3 3,848.1

*Represents the data for the end of fourth quarter of 2021 

Palestine’s total public debt value fluctuated during the period 2017-2021, reaching USD 
3,848.1 million at the end of 2021 increasing by 5.4%, compared to 2020.  The total domestic 
public debt amounted to USD 2,528.5 million representing 65.7% of total public debt value which 
increased by 8.8% compared to 2020 and the total external public debt amounted to USD 1,319.6 
million representing 34.3% of total public debt value which decreased by 0.4% compared to 2020. 
(See figure below). 

Trend of total domestic and external public debt of Palestine at the end of the years 
2017- 2021
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The percentage of the total public debt to the GDP (at current prices) in Palestine fluctuated 
during the years 2017- 2021, dropping from 15.8% in 2017 to 14.6% in 2018 and increasing 
to 23.5% in 2020, before declining again in 2021 to reach 21.3%. (See figure below).

Trend of percentage of total public debt to the GDP (at current prices) in Palestine 
2017- 2021
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Chapter Three

Financial Sector 20217

7  The data is preliminary and it will be revised
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An effective and diversified financial system is essential to economic growth. Economic growth 
depends on the production of goods and services, which must grow over time. The financial sector 
is considered one of the main sectors of the Palestinian economy for its contribution to the GDP 
and the employment of manpower. It is also considered an intermediary by facilitating the provi-
sion of capital for investment projects that support economic development.

The financial sector is one of the sectors that is sensitive to the political situation, and there-
fore political stability helps attract investments from abroad which supports economic growth and 
stimulates domestic production. Financial intermediation activity in Palestine has significantly 
increased in recent years.

    
Table 10: Main indicators of banking sector in Palestine 2017- 2021

Value in USD million

Indicator 2017 2018 2019 2020 2021

Total credit facilities 8,026.0 8,432.3 9,035.2 10,078.7 10,747.2

Credit provided to the public sector 1,476.0 1,316.8 1,557.4 2,205.4 2,466.9

 Credit provided to finance consumption loans 1,399.2 1,324.7 1,368.1 1,415.0 1,425.6

 Credit provided to finance cars and vehicles 292.9 302.9 369.7 405.3 415.5

 Credit provided to finance other sectors 4,857.9 5,487.9 5,740.0 6,053.0 6,439.2

Total deposits 11,982.5 12,227.3 13,384.7 15,138.3 16,518.1

 Deposits of resident individuals 8,035.3 8,654.1 9,494.0 10,831.3 11,645.7

 Deposits of Palestinian Central Government 599.1 464.2 330.1 323.0 465.7

 Deposits of other parties 3,348.1 3,109.0 3,560.6 3,984.0 4,406.7

 Interest rate on USD loans 5.79 5.87 5.93 5.52 5.56

 Interest rate on USD deposits 1.39 2.27 2.85 2.43 2.24

Cheques Presented for Clearing 15,072.8 12,730.0 12,763.0 10,390.8 12,582.2

Bounced Cheques 1,154.2 1,125.5 1,277.4 1,632.6 1,207.9

3.1 Deposits
The value of total customer deposits in the banking sector during 2021 recorded an increase 
by 9.1% compared to 2020 and reached USD 16,518.1 million.  The value of deposits of resident 
individuals reached USD 11,645.7 million, which accounts for 70.5% of the value of total deposits 
in 2021, an increase of 7.5% compared to 2020.  While the value of deposits by the Palestinian 
Central Government reached USD 465.7 million, representing 3.8% of the value of total deposits. 
(See figure follow).



  PCBS: Performance of the Palestinian Economy   |   2021      

43

Distribution of customer deposits by depositing party in Palestine, 2017 - 2021
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3.2 Credit Facilities
The value of total credit facilities, provided by the banking sector in 2021, stood at USD 
10,747.2 million, showing an increase by 6.6% compared to 2020.  Credit facilities provided to 
the public sector amounts to USD 2,466.9 million, representing 23.0% of the value of total credit 
facilities provided by the banking sector in 2021, which indicates an increase of 11.9% compared 
to 2020. The value of the facilities provided to finance consumption loans reached USD 1,425.6 
million, constituting 13.3% of the value of total credit facilities, while the value of facilities offered 
to finance cars and vehicles was USD 415.5 million, accounting for 3.9% of the value of total 
credit facilities. (See figure below).
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3.3 Checks
The value of the checks presented for clearance amounted to USD 12,582.2 million in 2021, 
an increase of 21.1% compared to 2020, while bounced checks amounted to USD 1,207.9 
million, a decrease of 26.0% compared to 2020.

Banks clearing of the all currencies in Palestine, 2017- 2021
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3.4 Interest Rate
The interest rate on loans to the USD price recorded an increase during the year 2021, reaching 
5.56% after it was 5.52% during 2020, and the interest rate on USD deposits decreased to 
2.24% after it reached 2.43% during 2020.
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Chapter Four

External Sector 2021
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4.1 Balance of Payments8

The sharp decline in the current account deficit value in Palestine during the year 2021 led to 
a decrease in its percentage to GDP reaching 8.2%, compared to 12.3% in 2020.

The sharp decrease by 21.9% compared to 2020 in the current account deficit value in 
Palestine during 2021 reaching USD 1,486.0 million.  This decline is due to a noticeable increase 
in the surplus value of net current transfers by 69.7%, and an increase in the surplus value of 
income by 36.3% compared to 2020, despite increasing the deficit value of trade balance by 24.4% 
compared to 2020 (See table 11).

The trade balance deficit value increased by 24.4% in 2021 compared to 2020, reaching USD 
7,064.0 million.  This increase results from an increase in the value of total imports of goods and 
services more than the increase in the value of total exports of goods and services which increased 
by 27.0%, reaching USD 10,245.0 million, whereas the value of exports increased by 33.4%, 
representing USD 3,181.0 million.  Furthermore, the trade balance deficit ratio to imports recorded 
a decrease reaching 69.0% in 2021, compared to 70.4% in 2020.  As shown in the figure below, the 
deficit in the trade balance value significantly worsened during 2017- 2019 as a result of the steady 
increase in imports compared to exports before the decrease in 2020 and an increase in 2021. (See 
figure below).

Trade balance of goods and services in Palestine, 2017- 2021
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8  The data excluded those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli occupation in 1967.
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Table 11: Balance of Payments in Palestine 2017- 2021
Value in USD million

Item 2017 2018 2019 2020 2021*

First: Current account (net) -2,129.9 -2,140.3 -1,779.9 -1,903.6 -1,486.0

1. Goods (net) -4,983.9 -5,392.9 -5,509.6 -4,775.2 -5,955.0

2. Services (net) -983.5 -1,032.8 -992.8 -905.5 -1,109.0

3. Income (net) 2,129.0 2,786.3 3,030.9 2,492.2 3,398.0

        Compensation of employees (net) 2,130.3 2,665.3 2,969.5 2,433.5 3,240.2

        Investment income (net)   -1.3 121.0 61.4 58.7 157.8

4. Current transfers (net) 1,708.5 1,499.1 1,691.6 1,284.9 2,180.0

Second: Capital and financial account (net) 2,194.1 1,776.0 1,690.9 1,334.2 1,477.0

1. Capital account (net) 624.4 449.2 284.4 431.5 439.0

        Capital transfers (net) 624.4 449.2 284.4 431.5 439.0

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

2. Financial account (net)** 1,569.7 1,326.8 1,406.5 902.7 1,038.0

      Foreign Direct investment (net) 191.2 282.5 188.4 138.7 177.0

      Foreign Portfolio investment (net) -201.5 25.7 -35.5 69.2 -67.0

      Foreign Other investment (net) 1,713.4 1,109.9 1,374.1 732.0 1,102.0

      Change in Reserve assets -133.4 -91.3 -120.5 -37.2 -174.0

Third: Net errors and omissions*** -64.2**** 364.3**** 89.0**** 569.4**** 9.0****

* Quarterly preliminary data.
** Includes reserve assets.
*** Net errors and omissions: Includes the difference between current account (net) on one hand, and capital and financial 
account (net) on the other hand.
**** Exceptional financing value was calculated in the net errors and omissions for the 2017-2021 and will be updated in 
previous years later.

The value of surplus income accounts increased by 36.3% in 2021 compared to 2020, reaching 
USD 3,398 million.  The value of surplus compensation for employees increased by 33.1% in 
2021, compared to the increasing value of surplus investment income by 168.9% also compared 
to 2020.  The value of compensation of employees received from abroad represented 91.3% of 
the total value of received income account, while the value of investment income accounts for the 
rest.  As it is clear from the following figure, the value of compensation of employees received 
from abroad has been increasing since 2017- 2019 before it declined in 2020, then increasing and 
reaching its highest value in 2021, amounting to USD 3,241.0 million compared to USD 2,434.5 
million in 2020.
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Trend of compensation of employees and investment income received from 
abroad in Palestine, 2017- 2021
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The value in surplus of current transfers increased by 69.7% during 2021, reaching USD 
2,180.0 million.  This is due to an increase in the value in current transfers received from abroad 
that reached USD 2,524.0 million, and a decline in the value of current transfers paid to abroad 
that reached USD 344.0 million. This highlights the heavy dependence 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 increased by 1.7% 
reaching USD 439.0 million during the year 2021 compared to USD 431.5 million in 2020.  
(See figure below).

Trend of current and capital transfers in Palestine that are received from abroad,   
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4.2 International Investment Position (IIP)
The value of currency and deposits increased by 14.9% in Palestine at the end of 2021, 
reaching USD 6,317 million which was the primary reason for the increase in the value of total 
stocks in Palestinian assets abroad. As a result, the net international investment position value 
increased.

The stock value of foreign direct investment in Palestine is more than the stock value of the 
Palestinians direct investment abroad at the end 2021; the stock value of the foreign direct 
investment in Palestine reached USD 2,976 million, whereas stock value of Palestinians direct 
investment abroad reached USD 332 million.

The net international investment position (IIP) value for Palestine increased by 30.7% at the 
end of 2021, reaching USD 3,659 million, compared to USD 2,799 million at the end of 2020, 
due to an increase in the value of total stocks of the Palestinian assets abroad which was greater 
than the increase in the value of total stocks of foreign liabilities in Palestine at the end of 2021.  
(See table 12).  

Table 12: International Investment Position (IIP) in Palestine at the end of the 
years 2017- 2021

Value in million USD

Item 2017 2018 2019 2020 2021*

International investment position (net)** 1,706 1,588 1,842 2,799 3,659

Total external assets 6,743 6,557 7,273 8,223 9,628

Foreign direct investment abroad 356 325 269 313 332

Portfolio investments abroad 1,360 1,425 1,417 1,463 1,536

Other investments abroad 4,581 4,269 4,929 5,750 6,887

      Of which: currency and deposits*** 4,252 3,885 4,571 5,499 6,317

Reserve assets 446 538 658 697 873

Total foreign liabilities 5,037 4,969 5,431 5,424 5,969

Foreign direct investment in Palestine 2,647 2,756 2,756 2,704 2,976

Foreign portfolio investments in Palestine 703 728 714 668 851

Foreign other investments in Palestine 1,687 1,485 1,961 2,052 2,142

     Of which: loans from abroad 1,073 1,046 1,233 1,368 1,362

     Of which: currency and deposits**** 603 417 706 684 780

* Represents the data for end of fourth quarter 2021.
** International investment position (net) equals total external assets minus total foreign liabilities.
*** Currency and deposits: includes the residents deposits in banks abroad, in addition to foreign exchange in Palestinian 
economy.
 **** Currency and deposits: include the deposits of non-residents deposited in resident banks. 
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4.2.1 Total External Assets
The value of total stocks of the Palestinian assets abroad increased by 17.1% at the end 
of 2021, compared to the end of 2020, amounting to USD 9,628 million.  Other investments 
abroad value represented 71.5% of the assets (currency and deposits value represented 91.7% of 
them), while portfolio investments abroad value represented 16.0%, reserve assets value formed 
9.1%, and foreign direct investment abroad value reached 3.4%. (See figure below).  

Structure of total stocks of the Palestinian assets abroad at the end of 2021
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4.2.2 Total Foreign Liabilities
The total stocks value of foreign liabilities in Palestine recorded an increase at the end of 2021 
by 10.0% compared with 2020, amounting to USD 5,969 million.  Foreign direct investment 
value in Palestine constituted 49.8% of those liabilities, foreign other investments in Palestine 
reached 35.9%, and foreign portfolio investments value in Palestine formed 14.3%. (See figure 
below).  

Structure of total stocks of the foreign liabilities in Palestine at the end of 2021
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4.3 External Debt
The value of the external debt position of the general government sector is the largest among 
the economic sectors, where the value of the external debt position of the general government 
constituted 61.1% of the gross external debt position representing USD 1,319 million. (See figure 
below).

Distribution of gross external debt position on the economic sector in Palestine 
at the end of 2021
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The gross external debt position value of Palestine increased by 4.3% at the end of 2021, 
reaching USD 2,159 million, this increase was due to an increase in the value of the external debt 
position of the banking sector by 14.0% compared to the end of 2020, reaching USD 780 million 
at the end of 2021 compared to USD 684 million at the end of 2020. (See table 13).

Table 13: Gross external debt position of the economic sector in Palestine at the 
end of the years, 2017- 2021

Value in USD million

Economic Sector 2017 2018 2019 2020 2021*

General Government 1,042 1,032 1,218 1,325 1,319

Monetary Authorities 0 0 0 0 0

Banks 603 417 706 684 780

Other Sectors 42 36 37 43 43

Direct investment: lending between affiliated 
companies 44 6 6 17 17

Gross External Debt Position 1,731 1,491 1,967 2,069 2,159

*Represents the data for the end of fourth quarter 2021  
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Annexes

Average exchange rate of USD to NIS, 2017- 2021

2017 2018 2019 2020 2021

Annual average 3.60 3.59 3.56 3.44 3.23

Economic Activities List

Economic Activities

Agriculture Agriculture, forestry and fishing

Industry
Mining and quarrying, manufacturing, electricity, gas, steam and air con-
ditioning supply, water supply; sewerage, waste management and reme-
diation 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 activ-
ities, 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, enter-
tainment and recreation, other service activities, activities of households 
as employers; undifferentiated goods- and services-producing activities of 
households for own use.

Adjustment Items Custom Duties, VAT on Imports, net.


