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ميزان المدفوعات الفلسطيني للربع  حصاء الفلسطيني وسلطة النقد يواصالن العمل على جمع بياناتاال
جائحة فيروس كورونافي ظل  2020األول   

 2020 األولمليون دوالر أمريكي عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع  343
 

سمظة الشقج الفمدظيشية الشتائج األولية لسيدان السجفهعات الفمدظيشي و صجر الجياز السخكدي لإلحراء الفمدظيشي أ
، وذلك ضسن اإلصجار الجوري السذتخك لسيدان السجفهعات الفمدظيشي، والحي يسثل استسخارًا 0202 األوللمخبع 

السؤسدتان، عمسًا أن البيانات ال تذسل ذلك الجدء من محافظة القجس والحي ضسو بيا  تقهملمجيهد السذتخكة التي 
 .7691االحتالل اإلسخائيمي إليو عشهة بعيج احتاللو لمزفة الغخبية عام 

 

إلى استسخار العجد في  0202من عام  األولارت الشتائج األولية لسيدان السجفهعات الفمدظيشي في الخبع أش
العجد في  يعدى  .مميهن دوالر أمخيكي 946بمغ ، والحي (سمع، خجمات، دخل، تحهيالت جارية)الحداب الجاري 

 ، إضافة إلى عجدمميهن دوالر أمخيكي 7,091 الحي بمغ معيـسيدان التجاري الدـال فيد ـعجالحداب الجاري إلى ال
 .يمميهن دوالر أمخيك 040الحي بمغ  ميدان الخجمات

 

 مميهن دوالر أمخيكي 986فائزًا مقجاره ( تعهيزات العاممين، ودخل االستثسار)حداب الجخل  سجلوفي السقابل 
لدبب مميهن دوالر أمخيكي ا 999البالغة وقج كانت تعهيزات العاممين في إسخائيل  .0202 األولالخبع خالل 
مميهن دوالر أمخيكي، نتج  41فيسا بمغ دخل االستثسار السقبهض من الخارج . في فائض حداب الجخل الخئيذ

 عمىالفهائج السقبهضة الجخل السقبهض عمى استثسارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى  عنبذكل أساسي 
  .ع الفمدظيشية في البشهك الخارجيةالهدائ

 

بمغت ندبتو  بانخفاض، مميهن دوالر أمخيكي 446التحهيـالت الجارية فائزـًا بمغت قيستو  صافي وكحلك سجل
شكمت مميهن دوالر أمخيكي حيث  690من الخارج  إجسالي التحهيالت الجاريةبمغ وقج  .عن الخبع الدابق% 9
، بيشسا (عن الخبع الدابق% 0بمغت ندبتو  وبانخفاض) مشيا% 07ما ندبتو  لمقظاع الحكهميالجارية تحهيالت ال



ومن الججيخ بالحكخ أن تحهيالت الجول السانحة قج . %16 ما ندبتولمقظاعات األخخى الجارية تحهيالت الشكمت 
 .الخارج من من إجسالي التحهيالت الجارية% 78شكمت نحه 

 

مميهن  669د فائض في الحداب الخأسسالي والسالي مقجاره أشارت الشتائج األولية لسيدان السجفهعات إلى وجه كسا 
 سجمتفي السقابل،  .مميهن دوالر أمخيكي 484السالي البالغ  الحدابفي نتيجة الفائض الستحقق  ،دوالر أمخيكي

مقارنة خالل ىحا الخبع  مميهن دوالر أمخيكي 82 مقجاره ارتفاعاً األصهل االحتياطية لجى سمظة الشقج الفمدظيشية 
   .في الخبع الدابق أمخيكيمميهن دوالر  69مقجاره  ارتفاعمع 

 

بالشدبة لمعالم الخارجي  االقترادي األداة التي تحجد مخكد الجولةيعتبخ ميدان السجفهعات تججر اإلشارة إلى أن 
وحجم الجين الخارجي، مسا يداعج الباحثين وصشاع القخار في استشباط الدياسات االقترادية والخظط التشسهية 
السالئسة لتحقيق التهازن الخارجي الحي يكفل لمجولة تحقيق االستقخار والشسه االقترادي، عمسًا بأنو تم االستشاد إلى 

ي إعجاد بيانات ميدان السجفهعات الفمدظيشي مع األخح بعين االعتبار خرهصية أحجث التهصيات الجولية ف
 . الهضع الفمدظيشي
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