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 اإلحـصـاء الفلـسـطـيـنـي تـسـتـعـرض ةعـوض، رئـيـس معالي د. عال
  

  2020أداء االقتصاد الفلسطيني خالل عام  
  2021التنبؤات االقتصادية للعام 

 

، أداء االقتصاد 20/12/2020 االحدسطيني، اليوم اإلحصاء الفل ةعوض، رئيسعالل  معالي د.استعرضت 
 ، وذلك على النحو اآلتي:2021، باإلضافة إلى التنبؤات االقتصادية لعام 2020الفلسطيني خالل عام 

 

 2020 الفلسطيني خالل عام 1أداء االقتصاد
 إقتصاد الجائحة وأزمة المقاصة

  

، لتشهد معظم 2020% خالل عام 12ني يسجل تراجعًا حادًا نسبته تأثرًا بجائحة كورونا وتداعياتها، االقتصاد الفلسطي
األنشطة االقتصادية تراجعًا في القيمة المضافه، مما أدى النخفاض ملحوظ في نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي، 

ب العام لمؤشري وتزايد في عدد العاطلين عن العمل لتدخل فئات جديدة إلى دائرة الفقر، ليتراجع بذلك مستوى الطل
 اإلستهالك واإلستثمار الكلي.

 
، فماع نداةا  الثا بر ئحا حا  نار ناا 2019% مقارنا  ماع ماام 12تراجعًا في الناتج المحلي اإلجماالي ننبا    2020شهد العام 

بع المناظر مقارن  مع الر  %4 ، شهد االقثصاد الفلبطيني تراجعًا نببث 2020الربع اال ل من مام   الثي القت ئظاللها خالل
ليزداد الثراجع في ظل تعمق الحا ح ،  الثي ملى أبرها فرضت محمام  من اإلجراءات ضامن االا  الطااارح، ايا   ،2019

شاهدت فلباطين القالقاا جز  اًا  شاامال ملاى فثارات مثقطعا    لا  للحاد مان تفااي هاكا الابااء، ترناز هاكا اإلقاال  خاالل الرباع 
مان العاام  الرباعماع نفا  % مقارنا  ماع 20ج المحلاي اإلجماالي تراجعاًا ااادًا ئحااالي ، اي  سحل الناات2020الثاني من مام 

، نااادأت معظاااط اانااااط  االقثصاااادة  ئالثعاااافي الثااادر حي   لااا  مااان منطلاااق 2020،  خاااالل النصااان الثااااني مااان ماااام الباااانق
ل أقل مما نان مل   قبل الحا ح  مث برًا الماازن  نين االقثصاد  الصح ، اي  ارتفع الناتج المحلي اإلجمالي، الاّل أن مبثااه ظ

أةضااًا ئااءجراءات االاااثالل اإلساارا يلي المثعلقاا  ئححااز ما اادات المقاتاا   الثااي اسااثمرت ااثاار ماان ساا ع  أشااهر مثثال اا ، اياا  
% مان الجماالي اإلاارادات  تعثبار المصادر االساساي لثلط ا  النفقاات الحار ا س   ملاى مباثا  70تاكل تل  ااماال ما نببث  

 %س36% نما تراجع اإلسثثمار الكلي ننب   6ننب    العاماإلنفا  تراجع اإلسثهالك الكلي في فلبطين خالل نف  
 

 تراجع في معظم اإلنشطة اإلقتصادية نتيجة اإلغالق الجزئي والشامل لمعظم مفاصل اإلقتصاد 
اي    س2019مقارن  مع العام  2020عام ًا في ق مثها المضاف  خالل الملحاظ تراجعاً شهدت معظط ااناط  اإلقثصادة  

 نان المثضرر ااابر من  النااط الب ااي ئما ةامل المطامط  ،%10أملى ق م  تراجع  بنب   الخدمات نااط سحل 
%، ئببب 35 ننب  نااط اإلنااءات  نما تراجعاالف مامل من العمل في هكا القطاع،  10 من  الفناد ، اي  تاقن أاثر

فثرة اإلقال  % خالل 45مدد رخص اانن   ننب   في مبثا  الطلب ملى البناء لثل  الفثرة، اي  انخفض الثراجع الحاد 
، اي  شهد النصن اا ل 2020% خالل مام 12(، بط نااط الصنام  الكي تراجع ننب   2020) الربع الثاني     الاامل

                                                 
مناة  الل   يسرا يلاإلاثالل اإلالكي ضم     ل  الحزء من محافظ  القدس  ال تاملالب انات ، نما أن 2015الب انات ئاالسعار الثانث ، سن  االساس  1

 ى تقدارات أ ل  ،  هي مرض  للثنق ح  الثعدالستعثمد مل 2020ب انات مام ،   1967ئعيد ااثالل  للضف  اللرب   مام 
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ندأ هكا النااط  2020الل النصن الثاني من مام % الال أن  خ6انخفاض نم ات اانثاج الصنامي ننب    2020من مام 
 شهد نااط الزرام  تراجعا ننب   ئالثعافي الثدر حي  لكن ئمبثا  اقل مما نان مل   قبل الحا ح  نث ح  أزم  المقات ، 

 س11%
 

صادرات من وإلى ردات والاإستمرار عجز الميزان التجاري وتراجع في حجم التبادل التجاري مع العالم الخارجي وإنخفاض الو 
 أي ننب   تراجع  تلت مل ار د الر أمر كي 10نلغ احط الث ادل الثحاري من  إلى فلبطين  2020فخالل العام فلسطين، 

، مل ار د الر أمر كي 5س2 لثصل اللى %7 ،   ل  نث ح  النخفاض الصادرات ننب  2019% مقارن  مع مام 10 اللى
تراجعًا ، ل اهد الميزان الثحاري 2020مل ار د الر أمر كي خالل مام  4س7لى لثصل ال% 11ئما نببث    انخفاض الااردات
 سمل ار د الر أمر كي 5 اااليفي العحز   صل 

 
مما يعكس % 27.8 الى، أدى الرتفاع معدل البطالة 2020الف عامل عن العمل خالل العام  66توقف أكثر من 

 ، ودخول فئات جديده الى دائرة الفقر والفقر المدقع.%14بة إنخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي بنس
  ارتفع، 2020الن مامل مام  884اللى  2019الن مامل مام  951ض الجمالي مدد العاملين في سا  العمل من انخف

ل خالس ملى مفاتل اإلقثصاد الكلي جا ح  نار ناثداع ات %،   ل  ئببب الث بير ن27.8% اللى 26.3معدل ال طال  من 
ألن  78الفلبطيني ئمقدار المحلي مدد العاملين في سا  العمل  انخفض، (2020خالل الربع الثاني فثرة اإلقال  الاامل )

  عاد هكا اإلنخفاض الى االجراءات الثي ، ألن مامل 34مدد العاملين في اسرا يل  المبثعمرات ئحاالي مامل،  انخفض 
 ح  لثخف ف االجراءات الخات  ئالحا ح ،  العادة ئاكل تدر حي للعمل في أماان  نث ،تط اتخا ها للحد من انثاار الفير س

الن مامل خالل الربع الثال   12ئمقدار الفلبطيني المحلي في سا  العمل العمل في اآل ن  االخيرة، ارتفع مدد العاملين 
 سملألن ما 33بثعمرات ئحاالي مدد العاملين في اسرا يل  المنما ارتفع  ،مقارن  ئالربع البانق 2020من مام 

 
 ثالث مليار دوالر أمريكيالدين العام على فلسطين يتجاوز رصيد 

% مقارن  مع الربع 24 اااليئارتفاع  2020في نهاة  الربع الثال   د الر أمر كي مل ار 5س3 ااالي العامرتيد الدان  نلغ
 مل ار د الر أمر كيس 8س2ااالي الكي  تل  2019ااخير من مام 

 
 منشّات القطاع الخاص خسرت أكثر من نصف انتاجها أو مبيعاتها خالل فترة اإلغالق الشامل

تاير النثا ج أن أاثر من بلثي المناّات االقثصادة  تعرضت لإلقال  ئمعدل ةقارب الاهر  النصن خالل الفثرة 
% من تل  المناات من 63اني ، ترنز اإلقال  في قطاع الخدمات  بمحافظ  نيت لحط، لثع(5/3/2020-31/5/2020)

 قن اإلمدادات المثعلق  ئمدخالت اإلنثاج من مااد خام  مبثلزمات انثاج،  تراجع في مبثا  اإلنثاج أ  احط المب عات 
 % من المناّات الفلبطين   لثبر ح جزء من العاملين لداها لمااجه  تل  اازم س14ئحاالي النصن لثضطر ااالي 

 2020ك خالل عام المستهل 2سعارانخفاض ا
 %1.0نببث   انخفاضاً  2020خالل العام في فلبطين اسعار المبثهل   العام مثاسط الرقط الق اسي سحلاثقدارات ا ل  ، 
     س2019مقارن  مع العام 

 
 

                                                 
 س 1967مناة ئعيد ااثالل  للضف  اللرب   مام الل    ل  الحزء من محافظ  القدس  الكي ضم  اإلاثالل اإلسرا يلي الب انات تامل  2
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 2021لعام  3التنبؤات االقتصادية

أمضاء اللحن  االسثاار   مع   ئالثاا ر   ل ،بينار اهاتال محمام  من ملىئاالمثماد  الااردة أدناه الثنبؤات المداد تط
نناء  تط   ، سلط  النقد الفلبطين   لى  زارة المال  ئاالضاف  ال ، االقثصاداين المحليين ناااادةمييلالاصاءات االقثصادة  من 
سثمرار ا  منها ،2021للعام   الصحي  االقثصادي اضع الب اسيتحداد ئعض مظاهر  مالمح الال سينار ا ئاالمثماد ملى 

في فلبطين  اإلسرا يلياالاثالل جراءات االخارج  ،  المبامدات المفر ض ملى قطاع قزة،الحصار ر ئحا ح  نار نا،   الث ب
 ، الضافً  اللى محمام  من المثليرات االقثصادة   االجثماع  س داخل السرا يل الفلبطينيين مدد العاملين 

 

 :4سيناريو األساس  .1
فرض   اسثمرار الث بر ئحا ح  نار نا  تداع اتها ملى الناااي االقثصادة   االجثماع  ،  اسثمرار هكا البينار ا اللى ةبثند 

الحكام  ئالعمل المثاازن نين االقثصاد  الصح ،  الكي ةبثند الى اإلقالقات الاامل  لمناطق تفاي الاباء  لفثرات محد دة 
بر المنحنى الابا ي المثصامد مع المراماة الكامل  ئءجراءات   ل   لك 2021ال تثحا ز الاهر  باكل مثقطع خالل العام 

الاقاة  الصح    بما ةضمن الحد اادنى لثافير المبثلزمات المع ا   الضر ر   خالل فثرات اإلقال  الاامل، مع  جاد 
رض البينار ا مادة ، نما ةفث2021انفراج في تافر  تاز ع اللقاح المحصن لثفاي  باء نار نا خالل الربع اال ل من مام 

 بما ةامل تحا ل اارادات  ،2019الاضع الب اسي القا ط نين د ل  فلبطين  اإلاثالل اإلسرا يلي نما نان مل   خالل العام 
المقات  الثي ةحبيها اإلاثالل اإلسرا يلي ن ائً  من الحكام  الفلبطين   ئاكل منثظط، الضاف  الى اإلسثمرار في 

 الثنم   ئالعناقيد  الثرنيز ملى القطامات اإلنثاج    خات  قطاع الطاق  النظ ف   اإلنداع الثكنالاجي  اإلسثرات ح ات القطاع  
تنفيكا للب اسات االقثصادة  الحكام   المرت ط  ئاإلنفكاك اإلقثصادي الثدر حي من اقثصاد االاثالل اإلسرا يلي،  الكي ارافق  

ثنفيك تل  الب اسات ملى أرض الااقع،  ز ادة الثحا الت الحكام   نءمانات ئاكل ارتفاع في الثبهيالت اإل ثمان   الالزم  ل
مثاازن  شامل لمعالح  اإلرتدادات اإلقثصادة   اإلجثماع   لاباء نار نا،  العادة الثدر ح   للثحا الت الحار   المقدم  

لدمط ماازن  الحكام   الماار ع الثطا ر   الى  للقطاع الخاص من الخارج ،  نكل  مبثا  المنح  المبامدات الد ل   المقدم 
 س2019المبثا  الكي نانت مل   مام 

 
 سيناريو األساس: توقعات

 : القطاع الحقيقي
ق م    ارتفاع، 2021% خالل مام 0س6الناتج المحلي اإلجمالي ننب   ق م  من المثاقع ارتفاع الناتج المحلي االجمالي: 

الجمالي ق م   ارتفاع  %،0س3هالك )الخاص  العام( ننب   الجمالي االسث ق م   ارتفاع %،5س3ننب     نصيب الفرد من
 س2020% مقارن  مع العام 5س31ننب    االسثثمار

 

                                                 
مناة الل    يسرا يلاثالل اإلاالالكي ضم    قدس  ل  الحزء من محافظ  ال ال تاملالب انات اما أن ، 2015البيانات باألسعار الثابتة، سنة االساس  3

 س1967ئعيد ااثالل  للضف  اللرب   مام 

  ل  سأاالفثراضات الخات  نازارة المال   هي افثراضات  4
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%،  أناط  الصنام  2س12ملى مبثا  ااناط  االقثصادة ، من المثاقع ارتفاع الق م  المضاف  اناط  الزرام  ننب   
مقارن  مع  2021%   ل  خالل العام 6س2%  أناط  الخدمات ئما نببث  4س42ت ننب   %،  أناط  اإلنااءا5س6ننب   
 س2020العام 

 س2020% في العام 27.8مقارن  مع  2021خالل العام  %27.2لى المعدل ال طال   أن ةصلالعمل  العمال: من المثاقع 
 

 : القطاع الخارجي
رتفاع ق م  تافي الدخل نث ح  ال ،%801.لفلبطين ننب    5ري العحز في تافي الحباب الحا ق م  النخفاضمن المثاقع 

محز الميزان الثحاري ننب   ق م   ئالرقط من ارتفاع %،4س54%  ارتفاع ق م  تافي الثحا الت الحار   ننب   1س10ننب   
ملى الثاالي،  %0س9%، 6س6ننب    الدخل القامي المثاح االجمالي  جمالياالالدخل القامي  ق م   سثرتفع نما، %9س9

 س2020مقارم  مع العام  2021  ل  خالل مام 
 
 سيناريو المتفائل:.ال2

الثحبن من خالل  2020البينار ا اللى افثراض أن الاضع الب اسي س كان أفضل مما نان مل   خالل العام هكا ةبثند 
زها  البدء للثحضير لالنثخائات الثار ع   المثاقع ملى المبثا  المحلي في الثقدم ئالمصالح   تهيئ  الظر ف المناس   إلنحا

 الر اس   نين الضف  اللرب    قطاع قزة،  د ل ًا من خالل  ضاح المالمح الب اس   لإلدارة اامر ك   الحدادة المبثندة 
اإلاثالل  لإلتفاق ات  المرجع ات الد ل  ،  مقد مؤتمر د لي اناقش   ثبنى جم ع القضاةا الب اس    اإلقثصادة  القا م  مع

اي  من المثاقع مادة المبامدات اامر ك   اإلسرا يلي،  الثي ند رها أن تؤبر الةحان ًا ملى الاضع الب اسي  اإلقثصادي، 
لثما ل ماازن  الحكام  المرنز   ،  ارتفاع ق م  المبامدات المقدم  من الد ل المانح  2019اللى ما نانت مل   قبل مام 

لماار ع الثطا ر    الثبهيالت اإل ثمان   الالزم  لثما ل ماار ع الا اب  الثي تنبحط مع خط   ز ادة دمط االفلبطين  ، 
محارب  الثهرب الضر بي  ز ادة نفا      بثند هكا البينار ا الىالحكام  الفلبطين   في دمط الا اب  محارب  ال طال   الفقر، 

تقن   مثطارة،  الثحبن في تحصيل ضر    الدخل  الق م  المضاف   الضر    من خالل ز ادة الطاقط  اسثخدام أنظم  ح اة ال
 ةضعها االاثالل اإلسرا يليالعراقيل الثي  تخف فمع افثراض )المحل    المقات ( المثرافق  مع تحبن الاضع االقثصادي، 

اع الخاص من الخارج الرتفاع الثحا الت الحار   المقدم  للقط، نكال  فلبطين من/  إلى ال ضا ع  ااشخاصارن   ملى
ننب   أملى من معدالتها البنا  ،   فثرض البينار ا اسثمرار الث بر ئحا ح  نار نا  تداع اتها ملى الحاانب اإلقثصادة  
 اإلجثماع    بالثالي اسثمرار الحكام  ئالعمل المثاازن نين االقثصاد  الصح   فرض اإلقالقات الحز    المحد ده   الاامل  

في تافير  تاز ع اللقاح خالل العام  ى الابا ي القا ط مع  جاد انفراج م لمناطق تفاي الاباء  لكبر المنحنل عض ااةا
 س2021

 
 السيناريو المتفائل:توقعات 

 :القطاع الحقيقي
م  ق ،  ز ادة 2021% خالل مام 0س13الناتج المحلي اإلجمالي ننب   ق م  من المثاقع ارتفاع  الناتج المحلي االجمالي:

الجمالي ق م  ارتفاع %،   9س6الخاص  العام( ننب   الجمالي االسثهالك )ق م    ارتفاع، %4س10ننب     نصيب الفرد من
 س2020% مقارن  مع العام 1س62ننب    االسثثمار

 

                                                 
 س تافي الدخل الحار  اثكان تافي الحباب الحاري من الميزان الثحاري  تافي الثحا الت  5
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م  %،  أناط  الصنا3س22ملى مبثا  ااناط  االقثصادة ، من المثاقع ارتفاع الق م  المضاف  اناط  الزرام  ننب   
 ننب   
مقارن  مع العام  2021%   ل  خالل العام 7س6%  أناط  الخدمات ئما نببث  4س73،  أناط  اإلنااءات ننب   %1س10
 س2020

ننب    الفلبطينيين في البا  المحلي  في اسرا يل  المبثاطنات مدد العامليناجمالي من المثاقع أن ارتفع العمل  العمال: 
 س2020% مام 27.8مقارن  مع  2021% مام 26.4  اللى معدل ال طال ةصل%،  أن 11

 
 :القطاع الخارجي

رتفاع ق م  تافي الدخل %، نث ح  ال6س31من المثاقع النخفاض ق م  العحز في تافي الحباب الحاري لفلبطين ننب   
ميزان الثحاري ق م  محز ال ئالرقط من ارتفاع %،6س131%  ارتفاع ق م  تافي الثحا الت الحار   ننب   5س18ننب   
% ملى 19.8%، 13.8ق م  الدخل القامي االجمالي  الدخل القامي المثاح االجمالي ننب    نما  سثرتفع%، 19.3ننب   
 س2020مقارن  مع العام  2021،   ل  خالل العام الثاالي

 
 .السيناريو المتشائم 3

خالل الربع   خصاتاً  ،  الحدادة لثفاي فير س نار ناجراء الماج تبارع أمداد اإلتائاتالبينار ا اللى افثراض هكا ةبثند 
ئببب الز ادة الحادة في مدد  2020، ا  من المثاقع اقال  شامل لاطري الاطن نما نان خالل العام 2021اال ل من مام 

لمقدم  من االتائات  ت خر في اسثالم اللقاح المحصن لثفاي  باء نار نا، نما ةفثرض البينار ا ئقاء مبثا  المبامدات ا
ئببب  2020لثما ل ماازن  الحكام  المرنز   الفلبطين    المقدم  الى الماار ع الثنما   ننف  مبثا  مام الد ل المانح  

 تنامي ظاهرة الثهرب الضر بي،  تراجع تحصيل  االنكماش االقثصادي العالمي ئما فيها الد ل المانح   الد ل العرب  ،
    الدخل ئببب الرناد االقثصادي، الضاف  اللى مدم تنفيك ماار ع تطا ر   جدادة  إسثكمال ضر    الق م  المضاف  المحل

العراقيل الثي ةضعها االاثالل اإلسرا يلي ملى  اسثمرار    جادالماار ع الثي تط الم اشرة نها سائقًاس  نما ةفثرض البينار ا 
 شخاص  ال ضا ع من/  إلى فلبطينسارن  اا

 

 :و المتشائمالسيناريتوقعات 
 :القطاع الحقيقي

  نصيب الفرد منق م  ،  انخفاض 2021ق م  الناتج المحلي اإلجمالي خالل مام  ب اتمن المثاقع  الناتج المحلي االجمالي:
 س2020% مقارن  مع العام 1س1الجمالي االسثهالك ننب   ق م   ترتفع من المثاقع أن %س 4س1ننب   

 

%،  أناط  اإلنااءات 8س12الق م  المضاف  اناط  الزرام  ننب    ارتفاع، من المثاقع ملى مبثا  ااناط  االقثصادة 
 2021%   ل  خالل العام 2س2أناط  الخدمات ئما نببث  ف ما تنخفض  %،0س2أناط  الصنام  ننب      %2س19 ننب   

 س2020مقارن  مع العام 
 

 %س27.5اللى  2021مام  معدل ال طال  أن ةصلمن المثاقع العمل  العمال: 
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 :القطاع الخارجي
تافي الثحا الت  ارتفاعنث ح   %،9س23العحز في تافي الحباب الحاري لفلبطين ننب   ق م   انخفاضمن المثاقع 

، ئالرقط من مدد العاملين في السرا يل ارتفاع% ئببب 7س3ق م  تافي الدخل ننب     ارتفاع%، 4س54الحار   ننب   
%،  أن 3س1ننب    االجماليالدخل القامي ق م   ارتفعنما اثاقع أن %س 1س2لميزان الثحاري ننب   العحز في اق م   ارتفاع
 س2020مقارن  مع العام  2021%،   ل  خالل مام 0س4ننب   االجمالي الدخل القامي المثاح ق م   ترتفع

 *2021في فلسطين لعام برز نتائج التنبؤات االقتصادية حسب السيناريوهات المفترضة ا
 

 
 

 

 مناة ئعيد ااثالل  للضف  الل    يسرا يلاإلاثالل اإلالكي ضم     ل  الحزء من محافظ  القدس  ال تاملنما أن الب انات ، 2015)*( الب انات ئااسعار الثانث ،  سن  ااساس    
 س1967اللرب   مام     
 مالحظة:    

 ةامل تافي البها  الخط س  اي النها ياإلنفا  االسثهال -1
 مال    الث مين، المعلامات نااط الخدمات  الفر ع ااخر  )ةامل نااط الخدمات، اضاف  اللى امدادات الكهرباء  الم اه، تحارة الحمل   الثحز  ، النقل  الثخز ن، ال -2

 لرسام الحمرن    تافي ضر    الق م  المضاف  ملى الاارداتس اإلتصاالت، االدارة العام   الدفاع،  الخدمات المنزل  ( ئاسثثناء ا
 

 

 2019 أهم المؤشرات
 تقديرات
 أولية

 2020 

سيناريو 
االساس 
2021 

السيناريو 
المتفائل 
2021 

السيناريو 
المتشائم 
2021 

 

 14,126.5 15,825.1 14,843.4 13,999.1 15,829.0 الناتج المحلي اإلجمالي )مليون دوالر أمريكي(

 2,874.0 3,217.8 3,018.2 2,915.5 3,378.4  نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي ) دوالر أمريكي(

 27.5 26.4 27.2 27.8 26.3 معدل البطالة )%(

 نسبة التغير )%(

 0.9 13.0 6.0 11.6- 1.4 نسبة التغير في الناتج المحلي اإلجمالي 

 1.1 6.9 3.0 6.3- 2.1 نسبة التغير في اإلنفاق االستهالكي النهائي 

 2.5 62.1 31.5 35.9- 2.0- رأسمالي اإلجمالي نسبة التغير في التكوين ال

 2.1 19.3 9.9 13.3- 1.2 عجز( (نسبة التغير في الميزان التجاري 

 1.4 6.9 4.4 6.8- 2.0 نسبة التغير في إجمالي الصادرات 

 1.9 15.2 8.1 11.3- 1.4 نسبة التغير في إجمالي الواردات 

 النسبة من الناتج المحلي االجمالي )%(

 116.6 110.1 113.2 116.5 109.9 بة اإلنفاق االستهالكي النهائي من الناتج المحلي االجمالينس

 19.4 27.4 23.7 19.1 26.4 نسبة التكوين الرأسمالي اإلجمالي من الناتج المحلي االجمالي

 36.0- 37.5- 36.9- 35.6- 36.3- نسبة الميزان التجاري من الناتج المحلي االجمالي )عجز(

 17.6 16.6 17.2 17.5 16.6 سبة إجمالي الصادرات من الناتج المحلي االجمالين

 53.6 54.1 54.1 53.1 52.9 نسبة إجمالي الواردات من الناتج المحلي االجمالي

 7.8 7.6 7.4 7.0 7.0 المساهمة النسبية للقيمة المضافة لنشاط الزراعة من الناتج المحلي االجمالي 

 11.7 11.3 11.6 11.6 11.7 للقيمة المضافة لنشاط الصناعة من الناتج المحلي االجمالي المساهمة النسبية 

 4.9 6.3 5.5 4.1 5.6 المساهمة النسبية للقيمة المضافة لنشاط االنشاءات من الناتج المحلي االجمالي 

 59.9 58.4 59.8 61.8 61.0 االجمالي  من الناتج المحليوالفروع األخرى المساهمة النسبية للقيمة المضافة ألنشطة الخدمات 


