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 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني      

Palestinian Central Bureau of Statistics 

 
 اإلحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية يعلنان النتائج األولية لوضع

 1027 األولالربع  – لفلسطينوالدين الخارجي وضع االستثمار الدولي 
 

كما هي  لفلسطين والدين الخارجي وضع االستثمار الدولياألولية لنتائج السلطة النقد الفلسطينية و الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  صدرأ
حصاءات الدين الخارجي ، وذلك ضمن اإلصدار الدوري ل1027 األولالربع في نهاية  ، والذي يمثل فلسطينلوضع االستثمار الدولي وا 

  .المؤسستانبها  تقوماستمرارًا للجهود المشتركة التي 
 

خارج  الموظفةاالقتصاد الفلسطيني أرصدة استثمارات أن إلى  لفلسطين والدين الخارجي لوضع االستثمار الدوليأشارت النتائج األولية وقد 
األصول الخارجية ) في االقتصاد الفلسطيني الموظفةقد فاقت أرصدة االستثمارات الخارجية  1027العام من  األولالربع نهاية  حتىفلسطين 

خارجية، إضافة إلى البنوك الفي  المحلية استحوذت اإليداعات النقديةوقد . مليون دوالر أمريكي 2,524بلغت  بقيمة( االلتزامات األجنبية –
 .إجمالي قيمة األصول الخارجية من% 64.4وبما نسبته على النصيب األكبر النقد األجنبي الموجود في االقتصاد الفلسطيني 

 

بين  موزعةمليون دوالر أمريكي،  6,457 قد بلغ القتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارجاإجمالي أرصدة أصول ج إلى أن ئاتالن أظهرتكما 
 ، وأصول احتياطية%70.2 (أهمها العملة والودائع) ، واستثمارات أخرى%26.7، واستثمارات حافظة %6.7بنسبة  استثمار أجنبي مباشر

إجمالي األصول الخارجية لالقتصاد  من% 75.5شكلت االستثمارات الخارجية لقطاع البنوك فقد ، يمستوى القطاعالعلى أما  %.6.4
 .الفلسطيني

 

 4,231حوالي ( أرصدة غير المقيمين المستثمرة في فلسطين) يفلسطيناالقتصاد العلى ( االلتزامات)بلغ إجمالي أرصدة الخصوم األجنبية 
أهمها القروض )أخرى ، واستثمارات %21.4، واستثمارات حافظة %40.1بنسبة باشر ماستثمار أجنبي ، توزعت بين مليون دوالر أمريكي
إجمالي  من% 38.4حوالي شكلت االستثمارات األجنبية في قطاع البنوك فقد ، يمستوى القطاعالوعلى . %37.3( والودائع من الخارج
 . على االقتصاد الفلسطيني الخصوم األجنبية

 

توزع بين . مليون دوالر أمريكي 2,727حوالي قد بلغ  يفلسطيناالقتصاد الإجمالي رصيد الدين الخارجي على أشارت النتائج األولية إلى أن 
غير الشركات و  ،غير المصرفية الماليةالشركات ) األخرى، والقطاعات %52.4، وقطاع البنوك %44.0بنسبة الحكومي قطاع الدين على 

 %.0.2 بنسبة واالقتراض بين الشركات التابعة والمنتسبة ،%3.3 بنسبة (المعيشية واألسر ،األهليةوالمؤسسات  ،المالية
 

المستثمرة في ( األفراد والشركات والحكومة)رصدة استثمارات المقيمين في فلسطين أل سجالً يمثل وضع االستثمار الدولي تجدر اإلشارة إلى أن 
والمستثمرة في ( األفراد والشركات والحكومات)من جهة، وأرصدة االستثمارات المملوكة للمقيمين خارج فلسطين ( األصول)تحت مسمى  الخارج

الطبعة الخامسة  "دليل إعداد ميزان المدفوعات"استنادًا إلى ) ألصول والخصومهذه ا وتقسم  .من جهة أخرى( الخصوم)فلسطين تحت مسمى 
، واستثمارات (فأكثر من رأسمال مؤسسة غير مقيمة% 91استثمار بـ)إلى استثمار مباشر ( 9113والصادر عن صندوق النقد الدولي عام 

أرصدة االئتمانات )، واستثمارات أخرى (من رأسمال مؤسسة غير مقيمة إضافة إلى االستثمار في السندات% 91استثمار بأقل من )حافظة 
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، إضافة إلى األصول االحتياطية التي تعرف على أنها األرصدة التي (تجارية، والقروض، والعملة والودائع وأي أصول أو خصوم أخرىال
 . تندرج ضمن جانب األصول فقط، والتي في ميزان المدفوعات االختالالتالنقد لمعالجة  سلطات /البنوك المركزيةتحتفظ بها 

 

القروض من بما في ذلك ألرصدة الدين المستحقة على قطاعات االقتصاد الفلسطيني لصالح غير المقيمين،  الً سجمثل الدين الخارجي في أما
 ،والسندات الفلسطينية المشتراة من قبل غير المقيمين ،في القطاع المصرفي في فلسطين ةغير المقيمين وودائع غير المقيمين المودع
التزامات أخرى على االقتصاد الفلسطيني غير  ةوأي ،في فلسطين والمنتسبة ةالمقيمة وتلك التابع ومعامالت الدين التي تتم بين الشركات غير

ذلك استنادًا ، و (بنود الدين)بيانات الدين الخارجي من جانب الخصوم في منظومة وضع االستثمار الدولي  الحصول علىويتم  .التي ذكرت
والمتوائم مع دليل ميزان المدفوعات ووضع االستثمار ، 0113ق النقد الدولي عام دليل إحصاءات الدين الخارجي الصادر عن صندو إلى 

 .الخامسة ةالدولي الطبع
 

 :على يرجى االتصالصيل، المزيد من التف
 

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني             أو على سلطة النقد الفلسطينية
 فلسطين -رام اهلل ، 2427.  ب.ص  .فلسطين –، رام اهلل 251.  ص ب
 2982700  2 (970/972 ): هاتف  2415250  2 (970/972 ): هاتف
 2982710  2 (970/972 ): فاكس  2409922  2 (970/972 ): فاكس

 diwan@pcbs.gov.ps    :بريد إلكتروني  info@pma.ps    :بريد إلكتروني
   http://www.pcbs.gov.ps:صفحة إلكترونية   ww.pma.pshttp:w: صفحة إلكترونية

 28/06/1027: صدر بتاريخ
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 ( 1027 األولالربع  نهاية)، فلسطينرصيد وضع االستثمار الدولي للقطاعات االقتصادية في : 2 جدول

 
 القيمة بالمليون دوالر أمريكي

 
القطاع االقتصادي        

 
 
 

 األرصدة حسب نوع
 االستثمار

قطاع السلطات 
 النقدية 

(سلطة النقد)  
 

 القطاع الحكومي
 

 قطاع البنوك
 

 المجموع القطاعات األخرى       
 قطاع الشركات 

غير  المالية
قطاع و  المصرفية

غير شركات ال
وقطاع  المالية

 المؤسسات األهلية
 

قطاع األسر 
 المعيشية

 

 1,415 828- 566- 2,891 -876 794 (*صافي)وضع االستثمار الدولي 

 6,547 114 592 4,868 179 794 مجموع األصول الخارجية

 441 91 350 0 0 0 االستثمار األجنبي المباشر في الخارج

 1,094 0 90 879 0 125 استثمارات الحافظة في الخارج

 4,590 23 152 3,989 179 247 :االستثمارات األخرى في الخارج

 4,215 23 23 3,922 0 247 **عملة وودائع: منها      

 422 0 0 0 0 422 األصول االحتياطية

 5,132 942 1,158 1,977 1,055 0 الخصوم األجنبيةمجموع 

 2,578 942 743 893 0 0 االستثمار األجنبي المباشر في فلسطين 

 640 0 352 288 0 0 استثمارات الحافظة األجنبية في فلسطين 

 1,914 0 63 796 1,055 0 :االستثمارات األخرى األجنبية في فلسطين 

 1,115 0 60 0 1,055 0 قروض من الخارج: منها     

 796 0 0 796 0 0 ***عملة وودائع: منها     

 
  مالحظات

 .البيانات في الجدول أعاله مقربة ألقرب عدد صحيح -
 . البيانات ال تشمل قيمة األراضي المملوكة لغير المقيمين -
 .يساوي مجموع األصول الخارجية مطروحًا منها مجموع الخصوم األجنبية(: صافي)وضع االستثمار الدولي  *

 .اإليداعات المحلية في البنوك الخارجية، إضافة إلى النقد األجنبي الموجود في االقتصاد الفلسطيني: ودائعو عملة  **
 .المقيمةودائع غير المقيمين المودعة في البنوك تشمل : ودائعو عملة  ***
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 1024 الرابع من العام الربعنهاية ) القطاعات االقتصادية في فلسطين، إجمالي رصيد الدين الخارجي على: 1جدول 

 (1027األول من العام الربع و 
 

  القيمة بالمليون دوالر أمريكي
 

1024 الرابعنهاية الربع  القطاع  االقتصادي 1027 األولنهاية الربع    
 0,100 0,144 الحكومة العامة

 68 97 قصير األجل  

 787 789 طويل األجل  

 1 1 السلطات النقدية

 0 0 قصير األجل  

 0 0 طويل األجل  

 694 494 البنوك

 599 997 قصير األجل  

 393 939 طويل األجل  

 46 46 القطاعات األخرى

 3 3 قصير األجل  

 80 80 طويل األجل  

 6 6 (المنتسبةالقتراض ما بين الشركات التابعة ا)االستثمار المباشر 

 0 0 خصوم الدين لمؤسسات منتسبة  

 3 3 خصوم الدين لمستثمرين مباشرين  

 0,906 0,414 إجمالي رصيد الدين الخارجي 


