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 االقتصاد الفلسطيني
 

 

 نظرة عامة
 

 في المائة    5.7، مرتفعًا بنسبة     2004 مليون دوالر عام       4,462) باألسعار الجاریة (بلغ الناتج المحلي اإلجمالي الفلسطيني        

وارتفع معدل  .  دوالر 1,200 وبقي بحدود    2003إال أن نصيب الفرد من الدخل القومي لم یتغير عن عام               . 2003عن عام   

وأدى تمادي إسرائيل في ممارساتها      . 2004 في المائة عام      18 في المائة، آما ارتفع معدل التضخم إلى            55.8طالة إلى   الب

. إلى المزید من المعوقات المالية على أداء السلطة الفلسطينية مما اضطرها إلى اللجوء لالقتراض الداخلي والخارجي                                

ؤسسات الدولية المتخصصة والهيئات والجمعيات، باإلضافة إلى الدعم             وشارك في الدعم الخارجي العدید من الدول والم            

 في المائة من إجمالي الدعم الدولي والسنوي المقدم إلى                  63.5ولقد شكل الدعم العربي نسبة          . العربي الرسمي والشعبي   

 .2004-2000السلطة الفلسطينية، خالل الفترة 

 

 السكان والقوى العاملة والبطالة 
 

في الضفة الغربية، والنسبة الباقية في        منهم   في المائة      60، یعيش قرابة    2004 عام    ة مليون نسم    3.880كانبلغ عدد الس   

ما نسبته )  سنه 15– 65 (من هم في سن العمل     ویصل عدد    . في المائة   4.4 قرابة السكاني قطاع غزة، حيث بلغ معدل النمو     

 عمل وقادرین عليه     ةدخل سوق العمل ممن یبحثون عن فرص         ، وی  نسمة مليون 1.4 قرابة    أي في المائة من السكان،          35

ویعد هذا المعدل    . في المائة   55.8حوالي   ألف فقط، لتصل نسبه البطالة إلى            360 ألف، یعمل منهم بالفعل      814.8قرابة  

 تسعة أفراد   ةعالإ ب ة حيث یتكفل آل عائل أسر     المتوسط في   ة الذي یبلغ واحد إلى تسع     اإلعالة ارتفاع معدل    ومع إضافة  عاليًا،

 . البطالة على معيشة الشعب الفلسطينيأثر مدى استفحال بما یؤشر إلىفي المتوسط 

 

في  ) نسمة  ألف  43قرابة(في المائة    12بين نسبة   ،   2004 ألف عام   360التي تبلغ حوالي   العمالة الفعلية الفلسطينية      توزع

وتشكل  . في القطاعات االقتصادیة الفلسطينية         نسمة   ألف   317عمل الباقي وعددهم    ی اإلسرائيلية، و    ةالقطاعات االقتصادی  

 قطاع الزراعة    آل من    المائة في    في 11ویعمل ما نسبته     ،   في المائة   69األخرى نسبة     القطاع العام والخدمات    العمالة في 

 تشييد، وال     في المائة في قطاع البناء                    9وما نسبته         ،      على التوالي        قطاع الصناعة والتعدین         و    والصيد والغابات    

 ).1(الشكل 

 الفصل
الثاني عشر
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 والقطاعات االقتصادیة اإلجمالي يالناتج المحلأداء 
 

 مليون   4,462  قرابة ، حيث بلغ باألسعار الجاریة       2003 بعام ة مقارن  2004عامفي   ي اإلجمال يتحسن أداء الناتج المحل    

في  6.3 بنسبة  باألسعار الجاریة  اإلجمالي، آما ارتفع الدخل القومي         2003في المائة عن عام       5.7 ةدوالر، مرتفعا بنسب  

 بالفترات ةمقارنو.  2003 عام  في مليون دوالر  4,461،  بعد أن آان قرابة       2004 مليون دوالر في عام       4,740المائة ليبلغ 

لدخل اوفي المائة،  1.2 ة اإلجمالي بنسبي الناتج المحلفلقد انخفض،  1999 عام في ما آان عليه الوضع االقتصادي    عالسابقة  

 في الحسبان التضخم والفارق الكبير في معدالت القيم                 وأخذًا . 1999في المائة عن عام       13.1 بنسبةالقومي اإلجمالي     

 نصيب  متوسطالحقيقية، مما انعكس على      وقيمته   معدالت أداء االقتصاد      فقد انخفضت واألسعار الجاریة واألرقام القياسية،      

 .الدخل القومي اإلجمالي، خاصة مع تزاید عدد السكان  اإلجمالي أويحلالفرد الفلسطيني، سواء من الناتج الم

  

 590ليبلغ   المائة    يف 3.3 ة  بنسب    2004عام في     اإلجمالي الحقيقي   ي نصيب الفرد الفلسطيني من الناتج المحل         لقد انخفض 

 820وذلك مقارنة بنحو      ،  2004 دوالر في عام        731دوالر، آما انخفض نصيب الفرد من الدخل القومي الحقيقي ليبلغ                  

 انخفض نصيب الفرد من       1999وبالمقارنة أیضًا، مع عام       .  في المائة   10.9، أي بانخفاض نسبته        2003دوالر في عام      

 وإذا أضفنا إلى هذه المعدالت الحقيقية        . دوالر 1,017 في المائة حيث بلغ في ذلك العام           28.1الدخل القومي الحقيقي بنسبة      

معدالت إضافة إلى      ، السوق الفلسطيني    فيمن معدالت التداول        في المائة   65ة   شكل نسب  ی الذيو الشيكل ةانخفاض قيم  

 فداحة التدني الحقيقي لنصيب الفرد من الدخل ومستوى معيشته،           یتبينالتضخم التي تصدرها إسرائيل لالقتصاد الفلسطيني،        

 . خط الفقردون اآثر من ثلثي السكان حيث یعيش
 

اض روواآب انخف ابقة  المؤش ن ات االقتصادیة الس ل م طيني  لك رد الفلس ية لنصيب الف دالت الحقيق ي المع ناتج المحل ن ال م

ي ي والدخل القوم باإلجمال اع نس دود ي ارتف ي مح وع  ف ع مجم ث ارتف ن، حي ن األخيری ه بالعامي تثمار مقارن  مؤشرات االس

ب تثمار بنس ة  5.7 ةاالس ي المائ ام ف ت حصة2004لع تثمار الخاص ، وبقي بته   االس ا نس ند م ي  53ع ن إجمال ة م ي المائ  ف

الصناعة
% 11

الـبـنـاء والتـشـييد 
% الخدمات والفروع 9

األخرى
% 69

الزراعة 
% 11

 الشكـل (1) : توزیع القوى العاملة الفلسطينية على القطاعات االقتصادیة 
2004
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تثمار،     47ة نسبعند   ثابتة خالل العامين المذآورین االستثمار العام  ، آما بقيت أیضًا حصة    2004 و 2003خالل عامي    االس

ة من    في     مليار دوالر إلى 1.8فقد انخفض من  ،1999 بعام 2004  وبمقارنه مجموع االستثمار لعام .جمالي االستثمار إالمائ

بته          ق  ا نس يار دوالر، أي م في المائة،   47.2 وبلغ االنخفاض أقصاه في االستثمارات الخاصة بمعدل         . في المائة  41.5رابة مل

ب      ا انخفضت نس ي االستثمار     ةآم في في المائة  23.7 إلى 1999في عام في المائة  40من  اإلجمالي   ي الناتج المحل  إلى إجمال

 .2004 عام

 

ي المائة من  ف132 ة العام والخاص، حيث اصبح یشكل نسببشقيهة ارتفاع معدالت االستهالك   ترتب على المؤشرات السابق   و

ناتج المحل ي،يال ان یشكل  اإلجمال د أن آ ة 123 نحو بع ي المائ ي  ف ام ف نو، 1999ع تهالك م ع االس يون  4,578  ارتف مل

ام في   دوالر   يون  5,896 ىل  ليصل إ   2003 ع ام   دوالر في   مل  في المائة من    80ة  ك الخاص نسب    وشكل االستهال    .2004  ع

ا   مجموع االستهالك،       زیادة معدالت التضخم التي     ومع .نصيب االستهالك العام  فتشكل   في المائة     20 وهي   النسبة الباقية  أم

ت ة 18 بلغ ي المائ ام  ف ي ع نحو 2004ف ة ب ة  5.5، مقارن ي المائ يف ام ف د زادت ،1999 ع يةال فق اة المعيش عب معان  للش

 .الفلسطيني

 

 إلى  ، مما أدى  أثرت الممارسات اإلسرائيلية على أداء القطاعات االقتصادیة الفلسطينية          ، فقد لقطاعات االقتصادیة ل وبالنسبة

على  المنتجات الفلسطينية      ة، وعدم قدر   ي اإلجمالي  القطاعات االقتصادیة في توليد الناتج المحل          مساهمةانخفاض معدالت    

 .واإلعفاءات واالتفاقات الدولية    لها   رغم التسهيالت الممنوحة         ،واألسواق الدولية  ة   ألسواق العربية المجاور    إلى ا   النفاذ

 مساهمةتعد  ت، حيث لم      ي اإلجمالي  القطاعات االقتصادیة في الناتج المحل         مساهمةوانعكست هذه الممارسات على ضآلة          

في المائة،   5.4  بنحو التشييدلبناء و افي المائة، و    12.6بنحو   في المائة، والقطاع الصناعي           9.1ةالقطاع الزراعي نسب   

إلى   1999 عام  في  المعدالت في حين وصلت هذه     في المائة،  72.9وبلغت نسبة مساهمة الخدمات والفروع األخرى بنحو          

 .)2(في المائة، على التوالي، الشكل رقم  63.9 و، في المائة11 و،في المائة 14.9 في المائة، 10.2نحو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

الزراعة 
% 9.1

الخدمات والفروع 
األخرى

% 72.9

الـبـنـاء والتـشـييد 
% 5.4

الصناعة 
% 12.6

 الشكـل (2) : مساهمة قطاعات النشاط االقتصادي في الناتج المحلي اإلجمالي الفلسطيني 
2004
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 راعيالقطاع الز

     

نفسها  المساهمة    ة، وهى نسب   2004 اإلجمالي عام      المحلي  توليد الناتج   في المائة     في 9.1بما نسبته    ساهم القطاع الزراعي     

وأما بالنسبة لمساهمة العمالة في القطاع الزراعي فقد بلغت          . 1999 عامفي  في المائة     10.2نحوبلغت   بعد أن    ،2003 لعام

 في  12.6 ونسبة ، 2003عامفي   في المائة       12 ة بنسب ة مقارن  2004عامفي  عمالة الفلسطينية    في المائة من إجمالي ال      11

مزید من  ال إلى استيالء إسرائيل على       مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي اإلجمالي         ي تدن ویعود.  1999المائة عام   

 المائة من المياه الفلسطينية،          في  82آثر من  أ خصب األراضي الفلسطينية لتوسيع المستعمرات، وآذلك هيمنتها على                أ

 استيرادها على   فيمعدات، وهذه تعتمد     ال و ةسمداأل و آاآلالت والبذور دخالت اإلنتاجية   موحرمان الزراعة الفلسطينية من ال     

 فيية   الفلسطين يضا من األر   في المائة  70 ن م أآثر إسرائيل على     باإلضافة على هيمنة    المائة من إسرائيل،       في  85ةنسب

 . قطاع غزةي من أراضفي المائة50 والضفة الغربية 

 
 القطاع الصناعي

 

  2003في عامي  في المائة       12.6ة نسب عند اإلجمالي الفلسطيني      ي القطاع الصناعي في توليد الناتج المحل          بقيت مساهمة 

 العمالة في القطاع       آما بقيت أیضًا مساهمة      ،   1999عام   في   في المائة      14.9وصلت مساهمته إلى       ، في حين       2004و

 في  15.5، بعد أن سجلت ما نسبته           2004-2003 في المائة من إجمالي العمالة الفلسطينية في عامي                 11الصناعي عند    

في  تمثلت التي   اإلسرائيلية المعدالت السابقة للممارسات      ویرجع تدني . 1999المائة من إجمالي العمالة الفلسطينية في عام          

، بجانب حرمان الصناعة       ةسلحلأل من الورش والمصانع الفلسطينية تحت ذریعة إنتاجها                 مائةال في      80 من  أآثرتدمير   

من التجدید   في المائة منها من إسرائيل، إضافة إلى حرمانها               90والتي یستمد أآثر من       الفلسطينية من مدخالتها اإلنتاجية       

 .والتحدیث والتصدیر وحتى التدریب

 
 قطاع البناء والتشييد 

 

 المائة في    5.4عند   اإلجمالي   المحلي في توليد الناتج     مساهمته ت معدال على أدائه، حيث استقرت   التشييد  و  البناء اع قط حافظ

یوفر فرص  هذا القطاع    آما لم یعد       . 1999عامفي   المائةفي   11شكلت مساهمته    ، بعد أن     2004 و 2003 يعامفي  فقط  

 من إجمالي العمالة       المائة في      22.1وصلت نسبة العمالة فيه       أن ، فبعد  آما في السابق     الفلسطينية     ة مجزیة للعمال    لعم

األمن  انعدام هذا التدني إلى        ویعزى .2004 و 2003في عامي     المائة في     9النسبةهذه  ، بلغت     1999 عام  في الفلسطينية

  دخول الحرمان من ، ومنع اإلنشاءات، و     ةساسي األ ى للمؤسسات وآالف المنازل والبن       ة اإلسرائيلي واستمرار عمليات الهدم   

 اليومية في    ةسرائيلي الممارسات اإل   في ظل عمار والتنمية    ، بجانب توقف برامج اإل       ةنتاجيمستلزمات البناء والمدخالت اإل     

 .هدم المباني
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 قطاع الخدمات 
 

في مائة  في ال  72.9ة   اإلجمالي نسب   ي قطاع الخدمات العامة والحكومية والخدمات المختلفة في الناتج المحل              مساهمة بلغت
 في المائة من  69نسبةاستوعب هذا القطاع ، آما  1999عامفي  في المائة    63.9ةنسب، وذلك مقارنة ب   2004 و 2003عامي  

 عامفي   في المائة       49.8لم تتعد النسبة   ، في حين       2003عامفي   في المائة       68، مقابل  2004عامفي  العمالة الموظفة    
 األمن  انعدام ظل    يفوذلك   ، السياحة ى في الناتج المحلي اإلجمالي، مثل         وتقلصت مساهمة بعض الخدمات األخر        .1999

 فعاليات قطاع   ي في المائة من المنشات السياحية، وتدن        85 من أآثر، وإغالق   ةسرائيليالممارسات اإل استمرار  واالستقرار و 
 .النقل والمواصالت واالتصاالت

 
 التجارة الخارجية 

 
 قيمتها لعام  من    أقلن آانت قد ظلت        إ، و  2003 مقارنه بعام       2004عامفي  لفلسطينية   التجارة الخارجية ا     قيمة ارتفعت
 7.7 زیادة بلغت    ةبنسبأي  ،  2004  عام  في مليون دوالر  464  قرابة  فنجد أن الصادرات الفلسطينية من السلع بلغت        .1999

 في   الصادرات ة قيم وصلت، حيث     1999في المائة عن عام     30.4بلغ   انخفاض    بنسبة، ولكن     2003في المائة عن العام    
  في المائة  10وذلك مقارنة بنسبة     ، اإلجمالي المحلي ناتجفي المائة من ال    15ة   نسب ة مشكل ،مليون دوالر  667 ذلك العام إلى  

 ونسبة زیادة قدرها     2004 مليون دوالر في عام        2,480أما في جانب الواردات السلعية، فقد بلغت قيمتها             .2004في عام   
وبالمقارنة، . 2004 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي لعام            56وشكلت الواردات نسبة     . 2003لمائة عن عام      في ا  5.8

 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي لذلك        76 مشكلة ما نسبته نحو      1999 مليون دوالر في عام      3,421فقد بلغت الواردات    
أما بالنسبة  .  في المائة من إجمالي التجارة الخارجية الفلسطينية          96ل نسبة   هذا، وتشكل التجارة الخارجية مع إسرائي       . العام

 مليون دوالر في عام         1,914 مليون دوالر، مقارنة بنحو           2,016لتقدیرات الميزان التجاري، فقد بلغ العجز فيه قرابة                 
 ).3(، الشكل 1999 مليون دوالر في عام 2,754، في حين بلغ العجز ما مقداره 2003
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 التطورات المالية
      

عدم دفع    من ًااألربع األخيرة، بدء     السنوات فرضت إسرائيل المزید من المعوقات المالية على أداء السلطة الفلسطينية في                

 وتراجع الصادرات والواردات وامتناع إسرائيل      بسبب تدني  عوائدهامستحقات السلطة من إیرادات الجمارك رغم انخفاض         

 وفق اتفاق باریس الموقع       ةستحقات السلطة الفلسطينية المتراآمة من حقوق المقاصة وضریبة القيمة المضاف              عن تحویل م   

 وتقدر السلطة الفلسطينية هذه المستحقات بأآثر من نصف مليار دوالر أمریكي بنهایة عام                    . 1994بریلأبين الجانبين في     

حيث  عدم دعم اإلرهاب،     ةت الفلسطينية القادمة من الخارج بحج     جانب تدقيق وتحكم إسرائيل في التحویال      هذا إلى   ،   2004

 السلطة إلى اللجوء لالقتراض         اضطر هذه الممارسات إلى تزاید فجوة العجز في موازنة السلطة الفلسطينية، مما                           أدت

 1,285 قرابة  آان أن، بعد    2004عامفي   مليون دوالر    1,450من  آثر  أالداخلي والخارجي، حيث بلغ إجمالي الدین العام          

 . 1999عامفي مليون دوالر  566یكن قد تعدى  ولم  2003عامفي   دوالرمليون

 

 في المائة عن موازنة عام      16.6 أي بزیادة نسبتها  ،   2004عامفي   مليون دوالر     1,764  قرابة  إجمالي النفقات العامة    وبلغ

 17 ، في حين آانت    2004عامفي   لنفقات العامة من إجمالي ا  في المائة    14.8 ، واستحوذت النفقات الرأسمالية على     2003

في في المائة    83، مقابل   2004عام  في   في المائة     85.2ة  استحوذت النفقات الجاریة على نسب    و . 2003عام  في  في المائة   

ية بنسبة والنفقات التشغيلفي المائة،  58.2بنسبة ، واحتلت الرواتب الحكومية النصيب األآبر من النفقات الجاریة        2003عام  

 .  في المائة18 في المائة والنفقات التحویلية بنسبة 23.9

 

في المائة عن موازنة      23.4 أي بزیادة نسبتها   ،   2004عامفي  مليون دوالر     1,562 العامة قرابة     وبلغ إجمالي اإلیرادات   

 في المائة من    61ة  سبعلى ن ) إیرادات ضریبية وإیرادات غير ضریبية      ( حيث استحوذت اإلیرادات الجاریة       ،  2003عام  

 المنح العربية والدولية لدعم الموازنة العامة والتي          مساهماتفي المائة    39  النسبة الباقية  وشكلت،   العامة  اإلیرادات إجمالي

في  11.5ة  ، وشكل عجز الموازنة نسب      2003 عام    في  مليون دوالر  518 مقابل    2004 عام  في  مليون دوالر    615بلغت

 . 2003عامفي في المائة  16.3 ة مقابل نسب 2004عامالعامة في المائة من الموازنة 

 

 الجهاز المصرفي 
 

 مصرفا، ولكن بزیادة الفروع التي بلغت         22حافظ الجهاز المصرفي على عدد البنوك العاملة في الضفة والقطاع والبالغ                 

راریة التنسيق بين سلطه النقد ومختلف       ، آما قام الجهاز المصرفي بأداء دوره في إطار استم           2004 عام    فرعا بنهایة   135

 إجمالي الموجودات   بلغ وقد.  واستمرار الحصار واإلغالق والحواجز     ةسرائيليالمصارف، رغم الصعوبات والمضایقات اإل     

، آما تزایدت ودائع    2003 موجودات عام    منفي المائة    8.1 والتي تشكل زیادة بنسبة   ،  2004في عام    مليون دوالر    5,114

 قرابة  ، مقابل  2004عامفي  مليون دوالر     3,870بلغت قرابة    في المائة، حيث      9.1 وذلك بزیادة نسبتها   لمقيمين  العمالء ا 

 .2003عام في مليون دوالر  3,548
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 مليون دوالر   1,072 مقارنة بحوالي     2004عامفي  مليون دوالر    1,428 قرابة   قدمت المصارف تسهيالت ائتمانية بلغت     و

في المائة من حجم     71ما نسبته   وقدم الجهاز المصرفي    .  2003 في المائة عن عام       33ة بنسب ذلكمرتفعة ب ،  2003في عام   

دوالر  823  مقابل مبلغ   2004عامفي  مليون دوالر    1,013قدمه قرابة   التسهيالت االئتمانية للقطاع الخاص، حيث بلغ ما          

 .  2003عامفي مليون 

 

 العون الخارجي وإعادة التأهيل والتنمية 
 

، وینظر إليه آأساس محوري      ةسرائيليثل الدعم الخارجي عونا هاما لدعم صمود االقتصاد الفلسطيني أمام الممارسات اإل               م

 بمعدل 1994السلطة الفلسطينية منذ عام      إلى  تدفق العون الخارجي     و .لدعم بناء وإعادة تأهيل االقتصاد الفلسطيني المستقل        

سد  عينيه لتطویر بنى أساسيه أو      في صورة نقدیة أو    وجاء ذلك ،   2004حتى عام   مليون دوالر سنویاً    500إلىمليون    400

 .تأهيل مشاریع تنمویة العجز في الموازنة أو

 

 في   63.5ة، ثم شكل نسب     2000 حتى  1994 في المائة من إجمالي الدعم الدولي للفترة           7.3ةولقد شكل الدعم العربي نسب     

  430، ارتفع إلى  2000 عام    في  مليون دوالر   30 قرابة يث بلغ الدعم العربي    ، ح  2004 حتى  2000المائة للفترة من عام    

  دوالر مليون 126وانخفض إلى ما یقرب من      ،   2002 عام  دوالر في   مليون 331وبلغ حوالي   ،   2001عامفي    دوالر مليون

  مليون دوالر   24رابة  بلغ ق  فقد التمویل األجنبي      أما . 2004 مليون دوالر حتى سبتمبر        84 قرابة ، وبلغ 2003عام  في  

 .2004 إلى 2000على التوالي للسنوات   دوالرمليون 264 دوالر ومليون 124 دوالر ومليون 172 دوالر ومليون 100و

 

 في  18.1 في المائة، واإلمارات نسبة         43.2وقدمت الدول العربية دعمها وفق نسب متفاوتة، حيث قدمت السعودیة نسبة                  

 في المائة، وآل من       3.4 في المائة، ومصر       4.3 في المائة، والجزائر       5.3ي المائة، وقطر      ف 17.9المائة، والكویت نسبة     

 في  1.5 في المائة و     1عمان واليمن وسوریة والبحرین وتونس وليبيا واألردن والمغرب والسودان بنسب تراوحت بين                        

 .المائة



(مليون دوالر أمريكي)

2004*2003*1999200020012002البيــــــــــــــــــــــــــــــــان

3,084.93,224.53,311.83,560.03,720.03,880.0السكان  (باآلف)
681.8711.9717.0726.0759.0814.8القَوة العاملة (باألف)

601.3611.5520.7498.8379.0360.0عدد العاملين (باألف )
11.814.127.431.350.155.8معدل البطالة  (%)

138.3119.971.351.449.043.0العمالة فى إسرائيل ( باالف )
463.0491.6449.4447.4330.0317.0العمالة فى االقتصاد الفلسطينى ( باالف )

توزيع العمالة الفلسطينية على القطاعات %
12.613.712.014.312.011.0 الزراعة
15.514.314.012.911.011.0 الصناعة

22.119.714.610.99.09.0البناء والتشييد
49.852.359.461.468.069.0 الخدمات والفروع االخرى
4,516.54,441.84,136.33,779.84,221.74,462.4 الناتج المحلى االجمالي
5,453.85,274.24,404.04,010.04,460.54,740.0 الدخل القومى االجمالي

1,495.71,410.11,253.91,091.01,180.51,206.1نصيب الفرد من الناتج المحلى (بالدوالر)
850.0820.0790.0706.0610.0590.0نصيب الفرد من الناتج المحلى الحقيقى (بالدوالر)

1,767.01,636.01,306.01,127.01,200.01,200.0نصيب الفرد من الدخل القومى (بالدوالر)
1,017.0970.0930.0875.0820.0731.0نصيب الفرد من الدخل القومى الحقيقى (بالدوالر)

مساهمة القطاعات االقتصادية فى الناتج المحلى %
10.29.58.39.29.19.1 الزراعة
14.915.714.814.112.612.6 الصناعة

11.05.64.43.85.45.4 التشييد والبناء
63.969.272.572.972.972.9 الخدمات والفروع االخرى

1,044.01,173.21,311.61,266.81,115.61,179.2 االستهالك العام
4,488.34,412.94,084.33,806.34,462.74,717.1 االستهالك الخاص
5,532.35,586.15,395.95,073.14,578.35,896.3مجموع اإلستهالك

122.5125.8130.5134.2108.4132.1 نسبة اإلستهالك الىالناتج المحلى االجمالي %
746.1563.2426.4311.6469.2496.0 االستثمارالعام

1,059.0795.8574.0358.5529.3559.5 اإلسثمار الخاص
1,805.11,359.01,000.4670.1998.51055.5 مجموع االستثمار

40.030.624.217.723.723.7نسبة اإلستثمار الىالناتج المحلى االجمالي    %
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(مليون دوالر أمريكي)

NUMdy2004*19992000200120022003البيـــــــــــــــــــــــــــــ

667.0658.0504.0431.0431.0464.0صادرات السلع (فوب)
3,421.03,000.02,499.02,023.02,345.02,480.0واردات السلع (فوب)

-2,016.0-1,914.0-1,592.0-1,995.0-2,342.0-2,754.0عجز الميزان التجارى (-)
15.015.012.311.010.010.0نسبة الصادرات إلى الناتج المحلى االجمالي %
76.067.560.054.056.056.0نسبة  الواردات إلى الناتج المحلى االجمالي %

1,194.41,364.01,679.01,249.01,513.01,764.0إجمالى النفقات العامة ( الموازنة العامة )
267.4423.8223.0200.0257.0261.0النفقات الرأسمالية

22.431.139.516.017.014.8نسبة النفقات الرأسمالية الى الموازنة % 
927.0940.21,016.01,049.01,256.01,503.0النفقات الجارية

77.668.960.584.083.085.2نسبة النفقات الجارية الىالموازنة %
توزيع النفقات الجارية  %

59.859.863.459.757.058.2 رواتب حكومية %
18.219.319.817.916.218.0 نفقات تحويلية  %
21.921.016.822.426.823.9 نفقات تشغيلية  %

1,136.21,363.91,053.01,037.01,266.01,562.0اجمالي االيرادات العامة
901.2963.9287.0335.0748.0947.0االيرادات الجارية
782.0847.8200.0276.0615.0751.0ايرادات ضريبية

119.1116.187.059.0133.0196.0إيرادات غير ضريبية
235.0400.0667.0702.0518.0615.0منح لدعم الموازنة
-202-247-212-186-0.1-58.2عجز الموازنة (-)

566.0836.01,217.01,156.01,285.01,450.0الدين العام
3,857.44,591.84,422.14,266.44,728.85,113.6إجمالي الموجودات

2,832.03,470.93,349.93,275.53,547.93,869.5ودائع العـمالء المقيمين
1,005.51,346.71,220.5956.11,072.01,427.7التسهيالت اإلئـتمانية منها :

907.4929.6857.9816.5823.41013.5للقطاع الخاص
المصدر:  سلطة النقد الفلسطينية .

(*) تقدیراات اولية.
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