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شكر وتقدير
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى أشرف الخمق والمرسمين نبينا محمد صمى اهلل
عميو وسمم وعمى الو وصحبو أجمعين ,حيث أني قد انتييت من ىذه الرسالة فانو يسعدني إن
أتقدم بجزيل الشكر وعظيم االمتنان إلى كل من:
إلى أساتذتي ,األستاذ الدكتور محمود الجعفري المشرف عمى ىذه الرسالة لما بذلو من جيد
في توجييي إلخراج ىذا العمل إلى حيز الوجود ,كما وأتقدم بالشكر جميع أساتذتي في
جامعة القدس عمى جيدىم واخالصيم في عطائيم.
إلى أصدقائي وزمالئي المذين ساعدوني في عممي ىذا ووفروا لي كل ما احتجت إليو من
مساعدة والى كل المذين ساعدوني في انجاز ىذه الرسالة سواء في تعبئة االستبيان أو تقديم
البيانات أو المعمومات المتعمقة في جياز اإلحصاء المركز

ي الفمسطيني وسمطة المياه

الفمسطينية وشركة الكيرباء وسمطة مياه ومجاري بيت لحم وو ازرة الحكم المحمي وجميع من
كان ليم دور في انجاز ىذه العمل واعتذر لمن أغفمت ذكرىم.

سميمان احمد أبو مفرح

الممخص
تيدف الدراسة إلى معرفة العوامل المحددة لقرار اإلنفاق لألسرة الفمسطينية عمى الخدمات العامة
في الضفة الغربية ,حيث تشير البيانات المتوفرة لمجيات المزودة لممياه والكيرباء واالتصاالت
إلى تراكم العجز المالي والمتمثل في الفرق بين حجم استيالك األسرة الفمسطينية لمخدمات العامة
وبين حجم اإلنفاق عمييا ويدعي المزودون أن تراكم العجز المالي في ميزانياتيم يعزى إلى عدم
تساوي اإليرادات والنفقات والناتج عن عدم تسديد فواتير الكيرباء والمياه واالتصاالت والنفقات أما
مبررة أو غير مبررة مثل البطالة المقنعة الناتجة عن الوظائف الزائدة ,فمعرفة األسباب التي
تحدد اإلنفاق عمى تمك الخدمات والسمع المرتبطة بيا يمكن أن يسيم في تفسير كل من السموك
االستيالكي وقرار اإلنفاق بالمقابل ,فيل يعزى تراكم العجز المالي الى الزيادة في االستيالك
وتراجع التسديد معا؟ ,فيناك نمو واضح في قيمة االستيالك وتراجع في قيمة التسديد .وتبين ان
لعدم القدرة عمى الدفع وعدم الرغبة في الدفع أو كالىما دور في تراكم ىذه الديون.
وجاءت ىذه الدراسة بيدف معرفة األسباب التي تقف وراء قرار إنفاق األسرة الفمسطينية عمى
الخدمات العامة ومعرفة المتغيرات المستقمة التي تؤثر في جانب الطمب عمى ىذه الخدمات
والمحددات التي تمنع األسرة الفمسطينية من اإلنفاق عمى استيالك ىذه الخدمات.
وقد تم معالجة البيانات الخاصة بالدراسة باستخدام المنيج الوصفي التحميمي والتي تم الحصول
عمييا بواسطة االستبيان الذي وزع عمى عينة مكونة من  500رب أسرة ممثمة لألسر الفمسطينية.
وأظيرت الدراسة أن ىناك محددات ذات تأثير واضح في قرار اإلنفاق ,عوامل تتعمق بالمستوى
االقتصادي مثل مستوى الدخل أو الوضع االجتماعي مثل عدد أفراد األسرة وأخرى ليا عالقة

بالخدمات ذاتيا مثل رضا المستيمك عن جودة ىذه الخدمات وعوامل ميمة مثل ارتفاع قيمة
الفواتير مقارنة بالدخل حيث بمغت نسبت اإلنفاق عمى الخدمات العامة  %4.4من الدخل الفردي
عام  1996وانخفضت إلى  %3.52من الدخل عام  1998لترتفع إلى  %8.96عام ,2004
وارتفاع األسعار وتراكم حجم الديون وغياب القانون.
ومن بين النتائج التي خمصت إلييا الدراسة أن تقميل الفجوة بين االستيالك واإلنفاق عمى
الخدمات العامة من خالل مجموعة من اآلليات المقترحة واتجاىات السموك وترشيد االستيالك
ورفع نسبة الدفع.
أما أىم نتائج الدراسة فكانت ,يؤثر كل من العمر والدخل ومستوى التعميم وترتيب المحافظات
تأثي ار سمبيا عمى حجم ديون المياه بينما تؤثر ممكية المنزل والمؤىل العممي والدخل وترتيب
المحافظات سمبيا عمى ديون الكيرباء ويؤثر العمر سمبيا عمى ديون االتصاالت ويؤثر حجم
األسرة ومكان السكن وقطاع العمل ورضا المستيمك ايجابيا عمى ديون الكيرباء ويؤثر مكان
السكن والرضا عن سعر المياه وقطاع العمل عمى ديون المياه وتؤثر ايجابيا االستم اررية عمى
ديون االتصاالت ويؤثر كل من الدخل وارتفاع الديون وغياب القانون سمبا عمى ديون الكيرباء
ويؤثر سمبا كذلك التوقع في الحصول عمى إعفاءات وتشجيع اآلخرين عمى عدم الدفع عمى ديون
الياتف ويؤثر ارتفاع الديون وعدم وصول الفواتير في مواعيد مناسبة وفائدة التأخير عمى الديون
وعدم الرغبة في الدفع ايجابيا عمى ديون الكيرباء ويؤثر كل من ارتفاع الديون وعدم وصول
الفواتير في مواعيد مناسبة وفائدة التأخير عمى الديون ايجابيا عمى ديون المياه وأن ىناك شبو
إجماع عمى السياسات واآلليات المقترحة لترشيد االستيالك وتفعيل التوعية المتعمقة بيا لتخفيض
العبء عن المستيمك لتمكينو من الدفع واالسيام في التخفيف من األزمة الحادة التي تعاني منيا
مصادر المياه آخذين باالعتبار أن مصادر خدمات المياه والكيرباء محدودة والطمب عمييا

مضغوطا( , )latent demandبناءا عمى نتائج الدراسة تشكل الديون الخدمات العامة احد
أسباب مشكمة العجز المالي ويعود حجم الديون الرتفاع االستيالك وعدم مرافقة ذلك بزيادة في
التسديد.
وكناك أسباب أخرى وراء العجز المالي مثل النفقات اإلدارية المرتفعة وخصوصا ارتفاع عدد
الموظفين والذي يعتبر بطالة مقنعة ,وعدم جود آليات محفزة لمترشيد والدفع والعوامل اإلنتاجية :عدم
الفاعمية المتعمقة بحجم النتاج الحقيقي وجودتو ومكان االستثمارات في ىذه الخدمات والفاقد حيث لم
يتراجع الفاقد نتيجة لالستثمارات اليائمة لتطوير البنية التحتية لسببين رئيسيين ,الفاقد ألسباب فنية ,و
السرقات.
ويمكن تقميل الفجوة بين االستيالك واإلنفاق من خالل أوال زيادة اإلنفاق وىو أمر ليس بالسيل وثانيا
ترشيد االستيالك بإتباع السياسات المقترحة في الدراسة والتي تحتاج إلى دعم مالي واداري وفني
لتطبيقيا.

Abstract
This study aims to examine the determinant factors of the Palestinian household
decision to spend on public services (PS); electricity, water and telecommunication.
Data available from suppliers indicate that they suffer from accumulated huge
financial deficits. They claim that accumulated financial deficits could be attributed,
mainly, to the abstention of many customers from paying their bills. In fact, it has
become obvious that the difference between public utilities consumption value and
revenues received by the financial departments tended to expand over the past seven
years, 2000-2007.
However, the annual increases in administrative costs, over-employment and negative
balance between revenues and variable costs could be reasons for financial deficit.
Therefore, determining the reasons behind the accumulated

deficit in the financial

balances will highlight both consumer spending behaviors and financial deficit
reasons, where this study has investigated the reasons behind the financial deficits
accompanied with increasing consumption of these services.
It is obvious that financial deficit in suppliers balance is one of the main reasons that
hampered the performance of public utilities in spite of the intensive investment to
rehabilitate those services qualities.
To accomplish the objectives of this study, it investigated the relationship between
the ability of the consumers and their decision to spend for these services
consumption.
Specific objectives of this study are Determining factors behind spending decision on
PS, Examine economic and social variables that affect demand for PS, its
consumption and spending on it,Determining factors that prevent Palestinian
households from spending enough for PS consumption.
A descriptive analytical method has been adopted to deal with a questionnaires
distributed to 500 household in ten governorates in the West Bank. Where the
following dimensions have been considered to assess the willingness and ability to
pay by the households toward the public utilities: Economic and social variables, i.e.
income level, social status, Consumer satisfaction concerning quality and prices,
Factors related to bills percentage of the consumers’ income, it reached 4.4% of per
capita income in 1996, and fell to 3.52% at 1998. In contrast, it rose sharply up to
8.96 in 2004.

Study empirical results:
Age, income, and education

are expected to negatively associate with water debts.

And, house ownership, education, income are negatively related with electricity debts.
However, telecommunication debts are negatively affected by age.
Family size, place of residence, work sector, and consumer satisfaction are found to
be positively associated with electricity debts. While, place of residency, satisfaction
of water prices, and work sector have positive influence on water debts.
Income and absence of the legislations have negatively affected electricity debts.
Accumulated debts, receiving bills jointly, interest rates on accumulated debts and
unwillingness to pay are positively related with accumulated debts of the balances of
water and electricity utilities.
There is almost consent to build on public awareness for consumption rationalization,
to decrease consumer burdens, enabling him to pay his bills.
The study results confirmed that debts originate mainly from the unwilling and
inability of the households to pay.
Although debts are caused by high consumption rather than high sales of public
services, financial deficit is attributed to the followings:
Administrative reasons: over employed staff and the absence of motivating
procedures for consumption rationalization and spending for consumption.
Productivity reasons: public water suppliers suffer from low productivity in quality,
size and place of area of investment.
Lost production: decreases in loss rates compared to huge investments in PS were
minimal.
Finally, the gap between consumption of PS and spending on it could be reduced by:
Develop measures by the administrations of the public utilities to increase spending
on consumption, it is related

to deal with the consumer’s income (ability), and / or

willingness to pay by households.
Decrease consumption through rationalization group of policies.
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