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 الفصل الثالث عشر
 االقتصاد الفلسطيني

 
 

  2001أداء االقتصاد الفلسطيني عام 
 

ام       شهد اال   يها البني األساسية التي                    2001قتصاد الفلسطيني ع ا ف ة القطاعات االقتصادية بم امل شمل آاف ارا شبه آ  دم

ا دمرت مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية التي شيدت خالل الفترة االنتقالية             . شيدت عبر عشرات السنين         1994آم

لو2000 – اق أوس د اتف يطول .  بع ار بالشمول ل د اتصف الدم ات، واألنشطة،  وق طينية، والقطاع ة األراضي الفلس آاف

 .والمباني، وتجريف األراضي الزراعية واقتالع األشجار المثمرة

 

زيد عن                      ي أداء االقتصاد الفلسطيني بنسبة ت ى تدن ك إل د أدى ذل وتراجع آافة  .  في المائة مقارنة باألعوام السابقة      55وق

 في المائة، وتراآم الدين 85-80بطالة لتصل إلى معدالت تراوحت بين مؤشرات أداء القطاعات االقتصادية، وتفشي ال         

يار دوالر           يار ونصف المل تخطى المل ام لي د قدرت بعض المصادر الدولية خسائر االقتصاد الفلسطيني خالل عام           . الع وق

 . مليار دوالر7.5 بحوالي 2001

 

ه اقتصاد ناشىء وت           م أن يعة االقتصاد الفلسطيني وبحك نظر لطب حكمه ظروف سياسية خاصة، آاالحتالل والحصار وبال

نالك عدد من العوامل تؤثر على أدائه بشكل مباشر صعودًا وهبوطا                             إن ه ة ، ف ا يفرضه من ضرورات للمقاوم فقد .وم

ام       ر أداء االقتصاد الفلسطيني خالل ع بها من ممارسات إسرائيلية         2001تأث ا واآ  بمجريات االنتفاضة الفلسطينية وم

ية وتدم    يرية، حيث فرضت إسرائيل حصارا شامال على األراضي الفلسطينية وأحكمت إغالقها وعزلها عن العالم                  قمع

ية          ية والدول نافذ المحل ى         . فأغلقت الحدود والم ن المدن          115وقسمت األراضي الفلسطينية إل تقال بي  جزءا، ومنعت االن

 .وعرض خمسة أمتارالفلسطينية بإقامة الحواجز المسلحة، وحفرت الطرق الرئيسية بعمق 

 
 السكان والعمالة والبطالة

 

ام                      ية وقطاع غزة ع ي عدد السكان في الضفة الغرب غ إجمال يوجد منهم في الضفة .  مليون نسمة3.47 حوالي  2001بل

ية    يون  2.1(الغرب ي    )  مل ة، وحوالي    60أي حوال ويبلغ معدل النمو السكاني السنوي .  مليون في قطاع غزة1.4 في المائ

يه    ة    4.5ما  في آل  ألف، أي ما يعادل حوالي 218 ألف عامل يعمل منهم فقط      950وبلغ حجم قوة العمل حوالي      .  في المائ

ة من إجمالي قوة العمل، يعمل منهم في السلطة الوطنية الفلسطينية                 23  ألف ويعكس ذلك الصعوبات التي      132 في المائ

 واإلغالق والصعوبات التي تواجهها السلطة الوطنية       يواجهها الفلسطينيون في إيجاد فرص عمل نتيجة ظروف الحصار        

 .في سداد مرتبات العاملين نتيجة نقص مواردها المالية
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زراعة              ة في قطاع ال ة والصناعة        13.2تصل نسبة العمال ييد            6 في المائ ناء والتش ة وقطاع الب  في المائة   3.4 في المائ

 . في المائة13.8وقطاع الخدمات 

 
 ليالناتج المحلي اإلجما

 

 مليون دوالر 4579 مليون دوالر مقارنة بنحو 1466 ليصل إلى  2001انخفض الناتج المحلي اإلجمالي الفلسطيني عام       

ام     مليون دوالر 5466 في حين بلغ نحو    2001 دوالر عام    2127، آما انخفض الناتج القومي اإلجمالي ليصل        2000ع

ام        ق االقتصاد الفلسطيني معدال           . 2000ع د أن حق رتفعة خالل الفترة االنتقالية         وبع و م  بلغت في   2000-1994ت نم

ي      ي تمت اإلشارة إليها سابقا إلى تدني معدالت أداء                      5.5المتوسط حوال نويا، أدت الظروف واألوضاع الت ة س  في المائ

 .2001 في المائة عام 60االقتصاد الفلسطيني وتراجعه بأآثر من 

 

، مقارنة 2001 دوالر فقط في عام 422الناتج المحلي اإلجمالي ليصل إلى    ونتج عن ذلك تدني متوسط نصيب الفرد من         

نحو    ام  1420ب ام  1606 ونحو  2000 دوالر ع رد من الناتج القومي من        . 1999 ع ى أيضًا متوسط نصيب الف ا تدن آم

 .2001 دوالر عام 613 إلى 2000 دوالر عام 1695نحو 

 

تثمار بصورة واضحة، وان             ا انخفضت معدالت االس دم االستثمار العام لعدم توفر أية إمكانات لدى السلطة الوطنية    آم ع

ا أدت عوامل عدم االستقرار وانعدام األمن في األراضي الفلسطينية إلى تقلص االستثمار الخاص، حيث                   الفلسطينية، آم

تعد      م ي ام       120ل يون دوالر ع نحو      2001 مل ة ب يون عام     1258 مقارن هالك العام  آما انخفضت معدالت االست   . 2000 مل

ام إلى             ، آما 2000 مليون دوالر عام 1094 مليون دوالر بعد أن بلغ نحو       900والخاص، حيث انخفض االستهالك الع

ى نحو            ، 2000 مليون دوالر عام 4727، مقارنــة بنحو 2001 مليون دوالر عام 1200انخفض االستهالك الخاص إل

ك سوء األحوال االقتصادية باألراضي ال               فلسطينية، ووصول االقتصاد الفلسطيني إلى مرحلة أقرب إلى      ويعكس آل ذل

 .2001التوقف التام خالل عام 

 
 أداء القطاعات االقتصادية

 

، وتدني مساهماتها   2001تشير تقديرات المؤشرات األساسية، إلى تدني معدالت األداء في مختلف القطاعات خالل عام              

يعا في توليد الناتج المحلي اإلجمالي         8 في المائة وقطاع الصناعة نحو  12بلغت مساهمة القطاع الزراعي نحو      وقد  . جم

ييد نحو              ناء والتش ة وقطاع الب وقد برزت مساهمة الجمعيات األهلية والمعتمدة بشكل أساسي على       .  في المائة   5في المائ

 الخدمات األخرى إلى  لتصل مساهمتها مع قطاعات2001المعونات الخارجية في توليد الناتج المحلي اإلجمالي في عام 

 ).1( في المائة، آما يتضح من الشكل 75
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  قطاعات أخرى 
% 75 الزراعة 

% 12

الصناعة
% 8

التشييد والبناء
% 5

 
 

 القطاع الزراعي
 

 في المائة عام 6 في المائة مقارنة بنحو 12 إلى نحو 2001زادت مساهمة القطاع الزراعي في توليد الناتج المحلي عام     

زيادة إلى االنخفاض الكبير نسبيا لمساهمة القطاعات              2000 ذه ال ود ه حيث توقف البناء والتشييد، وُدمر     . األخرى  ، وتع

ثر من      ة من المصانع والمعامل والورش الصناعية، وتوقفت السياحة، وانخفضت التجارة بمعدالت غير                75أآ  في المائ

 .مسبوقة

 

ا            ي، إال أنه ي اإلجمال ناتج المحل ادة مساهمة القطاع الزراعي في ال رغم من زي م تتعد     وبال يمة مضافة ل   مليون176آق

 ألف  220وتعود أسباب هذا التدني إلى تجريف أآثر من         . 2000 مليون دوالر عام     275 مقارنة بنحو    2001دوالر عام   

زئة         تون، وتج يل والزي يات والنخ ن الحمض ثمرة م جرة م يون ش ن نصف مل ثر م تالع أآ زروعات، واق ن الم م م دون

نع دخول مدخالت اال  تجاتها، وم ف من زلها وتل طينية وع يدات  األراضي الفلس مدة ، ومب ذور وأس ن ب تاج الزراعي م ن

ية، وتدمير أبار المياه واستنزافها عن طريق استهالك المستعمرات، آما تعمدت اسرائيل إلى إتالف الثروة                  وآالت زراع

 .الحيوانية وحرمانها من االمصال واألعالف ومنع الصيادين الفلسطينيين من الصيد في المياه الدولية
 

 القطاع الصناعي
 

ي اإلجمالي عام                    ناتج المحل يد ال  في المائة 18 في المائة مقابل     8 إلى   2001تراجعت مساهمة القطاع الصناعي في تول

ام    يمة مساهمة القطاع الصناعي من نحو               . 2000ع ام   824وانخفضت ق يون دوالر ع  مليون 117 إلى نحو 2000 مل

ام     ذي يشتغلون في               2001دوالر ع ال ال ذا القطاع من نحو  ، وانخفض أيضًا عدد العم  إلى 2000 ألف عامل عام 82ه

 مساهمة قطاعات النشاط االقتصادي في الناتج المحلي): 1(الشكل 
 2001اإلجمالي الفلسطيني 
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ام        17نحو    ود أسباب هذا التراجع إلى تعرض معظم المصانع والمعامل والورش الفلسطيـنية                        . 2001 ألف عامل ع وتع

ة      75( يجة حرمانها من مدخالت اإلنتاج الض         )  في المائ ا أو نت ير المباشر له يجة التدم ا نت امل إم توقف الك ى ال رورية إل

 .وقطع الغيار الالزمة 

 
 قطاع البناء والتشييد

 

ام                        ي ع ناتج المحل يد ال ييد في تول ناء والتش راجع نصيب مساهمة قطاع الب  بعد أن آان رائدا نتيجة حرآة إعادة        2001ت

ية ، وأسهم في المتوسط بنسبة                 ترة االنتقال ار خالل الف ناء واألعم خالل األعوام  في المائة في توليد الناتج المحلي 25الب

يمة بلغت 1994-2000 ى 49 وبق اهمته إل نويًا، إنخفضت مس ي المتوسط س يون دوالر ف ام 5 مل ي ع ط ف ة فق ي المائ  ف

يمة بلغت نحو        2001 يون دوالر   7 وبق ن في القطاع من          .  مل ا انخفض عدد العاملي  ألف في المتوسط سنويا إلى 100آم

ام      7.2نحو    تراج       . 2001 ألف ع ذا ال رجع أسباب ه ى إحجام المستثمرين عن االستثمار في هذا القطاع خوفا من           وت ع إل

 .الهدم والتدمير اإلسرائيلي وتراجع الطلب على المساآن ، وإغالق المنشآت السياحية 

 
 قطاع الخدمات

 

يث  بتغلب المجال الخدمي في توليد الناتج المحلي، ح2000تميز االقتصاد الفلسطيني خالل األعوام الماضية وحتى عام        

ترة نحو                  ك الف  في المائة 15 في المائة، إال أنه انخفضت مساهمته إلى حوالي           50بلغت مساهمته في المتوسط خالل تل

ام        ط خالل ع  ألف 158 إلى نحو 2000 ألف عامل عام 349وانخفض عدد العاملين في هذا القطاع من نحو     . 2001فق

ام   امل ع اع الع    . 2001ع ي القط ن ف دد العاملي تثناء ع م  وباس بالغ عدده دى    147ام وال ح م نويًا، يتض امل س ف ع  أل

 . ألف عامل فقط11 حيث بلغ نحو 2001االنخفاض الكبير في عام 

 

تدهور الشديد الذي شهده قطاع السياحة وبالتالي الخدمات األخرى المرتبطة به من                        ى ال ذا االنخفاض إل ود أسباب ه وتع

 في المائة 90دفق السياحة إلى األراضي الفلسطينية وأغلقت أآثر من         فقد حالت األوضاع االمنية دون ت     . فنادق ومطاعم   

 .من المطاعم والفنادق والمزارات السياحية وتراجع االستثمار في المنشآت السياحية 

 

د من المدارس والجامعات نتيجة الحصار واالغالق                  يم والصحة، فتوقفت الدراسة في العدي ا تدهورت خدمات التعل آم

تج      م تدمير عدد من المؤسسات التعليمية والصحية      وفرض حظر ال وقد آشفت الجمعيات الطبية العالمية العاملة . وال، وت

 .في األراضي الفلسطينية عن الصعوبات التي تواجهها في ممارسة دورها اإلنساني

 

د من الطرق الرئيسية وذلك بالحفر والت                           يرًا للعدي يرًا آب د شهد تدم نقل واالتصاالت فق ا قطاع ال جريف، وأغلقت تلك   أم

 .الطرق، إضافة إلى القيود التي فرضتها إسرائيل على التنقل بين المدن الفلسطينية وبينها وبين إسرائيل
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 قطاع التجارة الخارجية
 

تمد االقتصاد الفلسطيني بشكل مطلق في تجارته الخارجية على إسرائيل ويتراوح هذا االعتماد بما نسبته                  97 إلى 92يع

ة م      ية والتي تذهب إلى مصر واألردن وأوروبا فتواجه               في المائ ا النسبة المتبق واردات الفلسطينية، أم ن الصادرات وال

 .قيودا صارمة وتتم تحت مراقبة وموافقة إسرائيل

 

ام اإلغالق  والحصار الشامل اإلسرائيلي تراجعت آافة فعاليات التجارة الدولية الفلسطينية سواء مع إسرائيل،                د أحك وبع

الم    أو مع    110 إلى نحو    2000 مليون دوالر عام     857 فتراجعت الصادرات الفلسطينية من السلع والخدمات من             – الع

ام         ط ع يون دوالر فق واردات من نحو        2001مل ا تراجعت ال .  مليون دوالر خالل الفترة نفسها970 إلى نحو 3494، آم

 . 2001 مليون دوالر عام 860وبلغ العجز في الميزان التجاري نحو 

 

ا انخفضت حصيلة الصادرات الفلسطينية لتشكل نحو                بعد أن بلغت    2001 في المائة فقط من الناتج المحلي عام         75آم

ام 18.7نحو  ة ع ي المائ ي نحو 2000 ف ناتج المحل ى ال واردات إل بة ال ا بلغت نس ة عامي 76 ونحو 67، آم ي المائ  ف

 . على التوالي2000 و 2001

 

 

 

 
 التطورات المالية

 

ام  ت ة خالل ع نفقات العام راجع ال ى ت ية إل تقديرات األول ير ال ى نحو 2001ش و 990 إل د أن بلغت نح يون دوالر بع  مل

ام       1364 يون دوالر ع د واجهت السلطة الوطنية صعوبات بالغة خالل عام                 . 2000 مل ع فق  في تدبير   2001وفي الواق

يدي               وارد التقل د أن انقطعت الم ة بع وارد الضرورية الالزم ل مستحقات السلطة الوطنية من         الم ة وأوقفت إسرائيل تحوي

 في المائة من مواردها ، إضافة إلى تضاؤل حصيلة          50الرسوم الجمرآية وضريبة القيمة المضافة والتي تمثل أآثر من          

0
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1996 1997 1998 1999 2000 2001

صادرات السلع والخدمات واردات السلع والخدمات 

 مالي الصادرات والواردات من السلع والخدمات لألراضي الفلسطينيةإج): 2(الشكل 
)1996-2001( 

مليون دوالر
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يجة توقف النشاط االقتصادي            ية نت وفي الوقت ذاته، تضاعفت مسؤوليات السلطة تجاه توفير مختلف  . الضرائب المحل

ن                  بات العاملي ة وسداد مرت نفقات الجاري اه ال تزاماتها تج اء بال اهم العون العربي إلى حد آبير في          . الخدمات والوف د س وق

يل بعض الصعوبات التي واجهتها السلطة الوطنية        فقدمت الحكومات العربية دعما في شكل منح وقروض من خالل   . تذل

 . مليون دوالر شهريا 60 و 50كومية ما بين صندوقي األقصى والقدس الشريف، وتراوحت المنح الح

 

تعد إيرادات السلطة الوطنية خالل عام           م ت  في المائة فقط من إجمالي      17.2 مليون دوالر ويشكل ذلك      170 مبلغ   2001ل

 2001 مليون دوالر، وقد خصصت آافة اإليرادات عام         964 حوالي   2000النفقات، في حين بلغت إيراداتها خالل عام        

ة   لتغطية ا   نفقات الجاري نها        . ل تم صرف أي م م ي تثمار، في حين بلغت نسبة النفقات االستثمارية في موازنة             ول ى االس عل

ام  لطة ع ي 2000الس ة31.1 حوال ي المائ و   .  ف غ نح لطة وبل ة الس ي موازن ز ف ام 820تضاعف العج يون دوالر ع  مل

نحو 2001 ة ب ام 400 مقارن يون دوالر ع ذا العج. 2000 مل تراض الخارجي حيث وتمت تغطية ه ز من العون واالق

 . مليون دوالر1570 بنحو 2001قدرت الديون المتراآمة على السلطة عام 

 
 الجهاز المصرفي

 

يه من                  ا يشتمل عل از المصرفي بم م يسهم الجه ام            85 مصرفا و     15ل ية خالل ع ا، بفعال رعا له يجة تراجع    2001 ف  نت

ف ا  ي توق ام وبالتال كل ع طيني بش تاج الفلس تحويالتاالن راجع ال رات وت دام  . لمدخ تقرار وانع دم االس وأدت ظروف ع

ا في المجال االقتصادي                         يام بدوره راجع عمل المصارف وصعوبة الق ى ت ع إل تثمارية ونقص حجم الودائ الفرص االس

نموي  ي  . والت راجع حرآة النشاط ف ي ضوء ت ارج ف ى الخ تحويل أرصدتها إل م المصارف ب يام معظ ى ق ك إل وأدى ذل

 .تصاد الفلسطينياالق

 

 2000 مليار دوالر عام     2.3 في المائة، فبعد أن بلغت       48وعموما، تراجعت الموجودات األجنبية المجمعة للبنوك بنحو        

ط عام        1.2أصبحت    يار دوالر فق  في المائة منها في الخارج بحثا   80وأودعت أغلب الموجودات وبما يفوق       . 2001 مل

وصاحب هذه المؤشرات تقلص في التسهيالت االئتمانية والتمويل االستثماري      . جزي  عن الضمانات واألمان والعائد الم    

ى القروض قصيرة األجل                   ادة الطلب والحاجة إل ولم يتجاوز إجمالي القروض التي قدمتها البنوك       . والقروض رغم زي

ام 190للقطاع الخاص نحو  يون دوالر ع ن بلغت 2001 مل ي حي ام 490 ف يون دوالر ع  894لغت نحو  وب2000 مل

 .1999مليون دوالر عام 

 

از المصرفي انخفاض قيمة الشيكل اإلسرائيلي خالل عام              يات الجه راجع فعال  في المائة 30 بنسبة 2001زاد من حدة ت

تعددة خالل العام          ترات م ى ف ك عل وقد ّخلف ذلك أثارا سلبية على االقتصاد الفلسطيني خاصة وأن الشيكل يستحوذ . وذل

ارب      ا يق ى م ة من حجم التعامالت في السوق الفلسطيني، ولم تتمكن سلطة النقد الفلسطينية من الحد من                    70 عل  في المائ

ر    ذا األث ية وضرائب المقاصة وضريبة القيمة               . ه ية من الرسوم الجمرآ ل مستحقات السلطة الوطن ا وأن عدم تحوي آم
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نك المرآزي              دى الب ية ل ل مستحقات السلطة الوطن ى عمالت دولية قابلة للتحويل    المضافة مع عدم تحوي اإلسرائيلي إل

 .عرض أرصدة السلطة إلى التأآل واستمرارية خفض قيمها الحقيقية عند دفعها بالشيكل

 
 العون الخارجي

 

ادة   ى زي اته، إل اه الشعب الفلسطيني ومؤسس انية تج ال إنس يرية وال رائيلية التدم ناخ االنتفاضة والممارسات اإلس أدى م

ة الفلسطين ى  الحاج اظ عل ية للشعب الفلسطيني والحف ة اليوم بات المعيش ة متطل ون الخارجي لمواجه م والع ى الدع ية إل

ية اته االقتصادية واالجتماع ية   . مؤسس ي الدول تمع المدن ات المج ن مؤسس واء م ون الخارجي س ق الع ن تدف رغم م وبال

ت الفعلية خاصة فيما يتعلق بإعادة بناء ما دمره والحكومات العربية واألجنبية، إال أن هذا الدعم يقل آثيرا عن االحتياجا       

 .العدو اإلسرائيلي 

 

ا للسلطة الوطنية، وعمل الصندوقان في                            ية من خالل صندوقي األقصى والقدس الشريف دعم دول العرب د قدمت ال فلق

ية وقدمـا دعمـا مباشــرا لموازنة السلطة خالل عام            د من المجاالت االقتصادية واالجتماع  159 بلغ حوالي 2001العدي

يم أبنائهم، آما عمال على إعادة ترميم المستشفيات وإعادة                          يون دوالر إضافة لمساهمتهما في دعم أسر الشهداء وتعل مل

تأهيلها وتزويدها بالمعدات واألدوية، وإعادة ترميم المنازل والمدارس وتقديم قروض للفلسطينين إلقامة منشآت صغيرة              

بطالة      ة مشكلة ال ذه المجاالت خالل عام                    وي. لمواجه ه الصندوقان في ه ذي قدم در الدعم ال  مليون  350 بحوالي 2001ق

 .دوالر

 

ا تدفق العون العربي بواسطة الجمعيات األهلية في شكل عيني ونقدي إلى الجمعيات األهلية الفلسطينية وإلى السلطة                   آم

ذا العون       ر حجم ه ية ويصعب حصر وتقدي ذا العون في ل    . الوطن اهم ه د س ية الفلسطينية دورا   وق يات األهل عب الجمع

 .اقتصاديا بارزا ساعد السلطة الوطنية ومؤسساتها في المجالين االجتماعي والخدمي 

 

ي عام           در الدعم األجنب ا يق  باإلضافة إلى   2000 مليون دوالر عام     137 مليون دوالر مقارنة بنحو      370 بنحو   2001آم

نظمات األ           ية من الم بات العين برعات واله انية   الت ية واإلنس ل حجم العون الخارجي المقدم آثيرا عن االحتياجات           . هل ويق

ية لالقتصـاد الفلسطيني      إذ تشير بعض التقارير الدورية الصادرة عن جهات دولية إلى حاجة االقتصاد الفلسطيني              . الفعل

ن  تراوح بي م ي ى دع ا 8-7إل طيني، وإرس يط االقتصاد الفلس ار وتنش ادة إعم يار دوالر إلع اد  مل ية وإيج ية األساس ء البن

 .فرص عمل للفلسطينين 



ملحق (1/13) : المؤشرات االقتصادية الرئيسية لفلســـــــطين
(2001-1996)

(مليون دوالر أمريكي)

199619971998199920002001البيــــــــــــــــــــــــــــــــان

          3,470.0          3,225.0          3,085.0          2,959.0          2,890.0          2,554.0  السكان   (باآلف)
          950.0          746.3          701.4          649.3          609.6          602.1القَوة العاملة (باألف)

          218.0          641.1          612.4          555.8          485.9          458.8عدد العاملين (باألف )
          77.0          14.1          12.7          14.4          20.0          24.0معدل البطالة  (%)

          7.0          96.2          139.0          120.6          82.6          64.7العمالة فى إسرائيل ( باالف )
          211.0          544.9          473.4          435.2          403.3          394.1العمالة فى االقتصاد الفلسطينى ( باالف )

توزيع العمالة الفلسطينية على القطاعات %
          13.2          13.0          13.0          12.0          13.0          14.0الزراعة

          6.0          15.0          16.0          16.0          16.0          17.0  الصناعة
          3.4          22.0          22.0          22.0          18.0          17.0   التشييد والبناء

          13.8          50.0          49.0          50.0          53.0          52.0الخدمات والفروع االخرى
          1,466.0          4,579.0          4,954.0          4,464.0          4,182.0          3,879.0اجمالى الناتج المحلى
          2,127.0          5,466.0          6,125.0          5,617.0          4,914.0          4,546.0إجمالى الناتج القومى

          422.0          1,420.0          1,606.0          1,509.0          1,473.0          1,519.0نصيب الفرد من الناتج المحلى (بالدوالر)
          150.0          1,382.2          1,509.5          1,454.6          1,379.7          1,373.9نصيب الفرد من الناتج المحلى الحقيقى (بالدوالر)
          169.0          1,650.1          1,866.3          1,830.3          1,621.4          1,610.4نصيب الفرد من الناتج القومى الحقيقى (بالدوالر)

مساهمة القطاعات االقتصادية فى الناتج المحلى %
          12.0          6.0          6.0          9.0          8.0          9.0الزراعة

          8.0          18.0          18.0          19.0          19.0          20.0  الصناعة
          5.0          12.0          12.0          12.0          10.0          10.0   التشييد والبناء

          75.0          64.0          64.0          60.0          63.0          61.0الخدمات والفروع االخرى
          900.0          1,094.0          1,273.0          1,208.0          1,152.0          780.2  االستهالك العام

          1,200.0          4,727.0          4,647.0          4,227.0          4,148.0          4,231.0  االستهالك الخاص
          2,100.0          5,821.3          5,920.0          5,435.0          5,300.0          5,011.0مجموع اإلستهالك

          143.0          127.1          119.5          121.8          126.7          129.2 نسبة اإلستهالك الجمالى الناتج المحلى  %
          239.5          281.9          275.0          229.6          213.0  االستثمارالعام
          120.0          1,257.9          1,480.1          1,444.0          1,205.4          1,118.0اإلسثمار الخاص

          120.0          1,496.9          1,762.0          1,719.0          1,435.0          1,331.0  مجموع االستثمار
          8.0          32.7          35.6          38.5          34.3          34.3نسبة اإلستثمار الجمالى الناتج المحلى     %



تابع ملحق (1/13) : المؤشرات االقتصادية الرئيسية لفلســـــــطين
(2001-1996)

(مليون دوالر أمريكي)

199619971998199920002001البيــــــــــــــــــــــــــــــــان

          22.0          2.8          5.5          5.5          7.6          7.9معدال التضخم %
          110.0          857.0          880.0          863.0          774.0          745.0صادرات السلع والخدمات
          970.0          3,494.0          3,648.0          3,486.0          3,210.0          3,150.0واردات السلع والخدمات

         -860.0         -2,637.0         -2,768.0         -2,623.0         -2,436.0         -2,405.0عجز الميزان التجارى (-)
          7.0          18.7          17.8          19.3          18.5          19.2نسبة الصادرات للناتج  المحلى
          67.0          76.3          73.6          78.1          76.8          81.2نسبة الواردات للناتج المحلى

          990.0          1,364.0          1,194.4          1,193.5          1,113.1          927.9الموازنة العامة -إجمالى النفقات
          424.0          267.0          374.7          323.2          218.3النفقات الرأسمالية

          31.1          22.4          31.4          29.0          23.5النفقات الرأسمالية للموازنة %
          990.0          940.0          927.0          818.8          789.9          709.6النفقات الجارية

          100.0          68.9          77.6          68.6          71.0          76.5النفقات الجارية  للموازنة %
توزيع النفقات الجارية للموازنة %

          90.0          41.2          46.4          40.8          42.7          43.2 رواتب حكومية %
          4.0          14.3          14.1          13.9          14.3          12.3نفقات تحويلية  %
          6.0          13.4          17.1          13.9          14.0          21.0نفقات تشغيلية  %

          1,364.0          1,136.2          1,083.8          953.6          927.9مجموع االيرادات العامة
          170.0          963.9          901.1          753.7          647.2          684.2االيرادات الجارية
          847.8          782.0          616.0          502.0          592.4ايرادات ضريبية

          116.1          119.1          137.7          145.2          91.8إيرادات غير ضريبية
          36.3منح لدعم الموازنة

          400.0          58.1          109.7          269.7          243.7الدعم والمعونات االجنبية
          820.0          400.0         -58.2         -109.7         -159.5          0.0عجز الموازنة (-)

          1,570.0          870.0          607.0          500.0          349.0          232.0الدين العام
          4,594.0          3,857.0          3,337.0          2,908.0          2,200.0إجمالي الموجودات
          12.0          2,316.0          2,145.0          1,775.0          1,640.0          1,393.0الموجودات االجنبية

          3,470.0          2,832.0          2,391.0          2,067.0          1,708.0ودائع العـمالء المقيمين
          1,328.0          992.0          822.0          613.0          424.0التسهيالت اإلئـتمانية منها :

          190.0          490.0          894.0          736.0          550.0          420.0للقطاع الخاص
المصدر:  سلطة النقد الفلسطينية .
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