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  وثائق فلسطينية
  

  يف السلطة الوطنية  حديث صحايف لوزير املال
  يتحدث  مد زهدي النشاشيبي،الفلسطينية، حم

  1996و 1995فيه عن ميزانية سنتي 
  ]مقتطفات[ .غزة

  
  

[.......]  
لى قيل أخيراً إن الدول املانحة لن تكون مستعدة لالستمرار يف تمويل عجز النفقات اجلارية، وإنها ستقتصر ع ■

  .تمويل املشاريع اإلنتاجية
وخالل العام املاضي بذلنا جهوداً كبيرة من أجل أن يكون [....] لقد أبلغتنا الدول املانحة مراراً بذلك . صحيح □

 860والتزمت الدول املانحة يف مؤتمر باريس تمويل البنية األساسية يف حدود [....] العجز يف أدنى حد ممكن 
  .[....]مليون دوالر  876أنها ارتفعت إىل ) أمس(اليوم مليون دوالر، وأبلغنا 

  
  ؟1996، وما هي األرقام التي تضعونها لعام 1995لنتحدث قليالً عن األرقام، ما هو حجم اإلنفاق ملوازنة عام  ■
 ماليين دوالر، أمّا بالنسبة إىل موازنة عام 507مليون دوالر والنفقات  400 كان حجم املوارد 1995يف العام  □

مليون  75وبلغ العجز نحو . مليون دوالر 554مليون دوالر واإليرادات بـ  629فتقدر النفقات فيها بمبلغ  1996
ة االقتصادية واحلفاظ فتتعلق بالتنمي 1996أمّا أوجه اإلنفاق يف خطتنا للعام . دوالر، وهو احلد األدنى املمكن

على عدم ارتفاع التضخم، ملا لهذا العامل من دور يف توفير األجواء املناسبة لالستثمارات الرأسمالية، وكذلك 
 50وهناك اقتراح قدمناه يف اجتماع اخلميس املاضي يقضي بتأسيس صندوق قدره . توفير فرص عمل جديدة

ددة بغرض خلق فرص عمل جديدة الستيعاب البطالة وذلك على مليون دوالر تقتصر مهمته على تنفيذ مشاريع حم
غرار التجربة املصرية واألردنية يف هذا اجملال، إىل جانب حجم النفقات األُخرى يف االستثمار الرأسمايل الذي قد 

  .مليون دوالر 600يصل العام احلايل إىل 
[.......]  

  

                                                 
 "ين حجازيوقد أجرى الحديث حس.  4/2/1996، )لندن" (الحياة. 



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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