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كر وتقديرش  
 

 يتقدم الجهاز المركززي لإلحصزاء الفلسزطيني وسزلطة النقزد الفلسزطينية بالشزكر والتقزدير إلزى أصزحاب ومزدراء المؤسسزات
والتقزدير لبورصزة فلسزطين علزى أيضزا بجزيزا الشزكر  ناكمزا يتقزدم، مزن الميزدانبيانزات الفزي إنجزاج جمزع  سزاهمت التي
 .واجبهمأثناء تأدية  شديدوالى جميع العاملين في هذا المسح لما أبدوه من حرص المؤثر في إنجاج هذا المسح،  دورها

 
فريزززق فنزززي مشزززترا مزززن الجهزززاز المركززززي لإلحصزززاء ، بقيزززادة 4102فيزززذ مسزززح االسزززتثمار األجنبزززي تنو  طتزززم ت طزززي دقزززل

ا الرئيسززية يززو متلا ةعززو مجمو  دولززة فلسززطينمززن كززا ن بززيا الفلسززطيني وسززلطة النقززد الفلسززطينية، وبززدعم مززالي مشززتر 
(CFG)  نميزززة تية للر سزززيلسو ا ةلزززاالوكو ، دولزززة فلسزززطينالنرويجيزززة لزززد   يزززةمثلمال بتزززكمب ةلزززثمم 4102لعزززام  للجهزززاز

 .(SDC)والتعاون 

 
ا الرئيسية للجهاز     يو متلا ةعو مجمأعضاء قدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بجزيا الشكر والتقدير إلى يت
(CFG) المسحتهم القيمة في تنفيذ هذا الذين ساهموا بالتمويا على مساهم. 
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 فريق العما
 

 
 
 
 
 
 

 

 الفلسطيني الجهاز المركزي لإلحصاء
 

 سلطة النقد الفلسطينية 

 اللجنة الفنية    الفريق الفني  

 رئيس الفريق جمال خنفر  رئيس اللجنة عادل قرارية 
 فائد ريان 

 أنس احمد

 محمد فالح  
 مجدولين فرحانة

 

     سائدة أبو رعد 

     محمد عبيات 

     

 إعداد التقرير     

 عادل قرارية 
  

 جمال خنفر   
 محمد فالح 

 

     

 تدقيق معايير النشر     

     حنان جناجره 
     

 المراجعة األولية     

  محمد عطا اهلل   فائد ريان 

     ابراهيم الطرشة 

     صالح الكفري. د 
      

   المراجعة النهائية 

  محمد قاللوة      

 

  شحادة حسين. د    عناية زيدان 
      

    اإلشراف العام     
 محافظ سلطة النقد  جهاد الوزير. د   رئيس الجهاز عال عوض 
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 تياو حتمال مةائق

 الصفحة  الموضوع
   

  قائمة الجداوا 

  المقدمة 

 02 ةالنتائج الرئيس الفصل األول

   

 01 المنهجية والجودة الثانيالفصل 

 07 المسحأهداف   0.4 

 07 االستثمار األجنبي حستمارة مسإ  4.4 

 18 اإلطار والعينة  1.4 

 19 تنظيم العمل الميداني  2.4 

 01 معالجة البيانات  5.4 

 20 دقة البيانات  2.4 

 41 القابلية للمقارنة  7.4 

 21 إجراءات ضبط الجودة  0.4 

 44 المالحظات الفنية  1.4 
 

 42 المفاهيم والمصطلحات الثالثالفصل 
 

 42 الجداوا 
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 الجداوا مةائق
 

 الصفحة  الجدوا
   

 ،(أرصدة) المقيمة في فلسطين للمؤسسات األجنبي االستثمار لمسح الرئيسية المؤشرات :0جدوا 
 4102 عام نهاية في

41 

   

 حسب المقيمة في فلسطين المؤسسات في المباشر األجنبي لالستثمار النسبي التوزيع :4جدوا 
 4102 عام نهاية في االقتصادي، النشاط

42 

   

حسب  المقيمة في فلسطين المؤسسات في المباشر األجنبي لالستثمار النسبي التوزيع :2جدوا 
 4102عام  نهاية في ،الدولة

42 

   

 حسب المقيمة في فلسطين المؤسسات في األجنبية الحافظة الستثمارات النسبي التوزيع :2جدوا 
 4102 عام نهاية في االقتصادي، النشاط

42 

   

حسب  المقيمة في فلسطين المؤسسات في األجنبية الحافظة الستثمارات النسبي التوزيع :2جدوا 
 4102 عام نهاية في ،الدولة

42 
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 المقدمة
 

يعتبر مسح االستثمار األجنبي األداة األساسية لتجميع بيانات وضع االستثمار الدولي فيما يتعلق بالنشاط االقتصادي 
المتدفقة للخارج وأرصدة وتدفقات  المقيمة في فلسطينات المؤسسات ر الخاص، من خالل تجميع تدفقات وأرصدة استثما

رصيد األصول والخصوم المالية الخارجية للمؤسسات  يوضحبما  المقيمة في فلسطيناالستثمارات األجنبية في المؤسسات 
حسب النشاط االقتصادي والدولة، كما يتم تقسيم كل من األصول والخصوم على أساس وظيفي حيث  المقيمة في فلسطين

ي ميزان المدفوعات ووضع االستثمار الدولي مع إضافة التعديالت ف ليمالعناصر األساسية للحساب المًا مع اامت قستي
، علمًا بأنه تم االستناد إلى أحدث الخاصة بأرصدة االستثمارات والتغيرات األخرى عدا تلك الناتجة عن معامالت اقتصادية

 .الفلسطينيالتوصيات الدولية، مع األخذ بعين االعتبار خصوصية الوضع 

االستثمار  حستقرير م نم الخامس عددلطيني وسلطة النقد الفلسطينية أن يصدرا االفلس حصاءلإلكزي المر  جهازال يسر
حول أرصدة سح للم تفصيلية تنابيا رقريلتا ذايشمل هو  . 4102 امع نعك ذلو  المقيمة في فلسطينللمؤسسات  األجنبي

المقيمة في لخارج وأرصدة االستثمارات األجنبية في المؤسسات في ا المستثمرة المقيمة في فلسطيناستثمارات المؤسسات 
رج أو تمتلك ، حيث غطى المسح الشركات المالية وغير المالية التي تحتوي على استثمارات أجنبية من الخافلسطين

 .االقتصادي وعلى مستوى النشاطاستثمارات في الخارج، وذلك على مستوى الدولة 

ة للمسح، وفي الفصل الثاني ث التقرير عن النتائج الرئيسالتقرير إلى فصول متخصصة، ففي الفصل األول يتحدتم تقسيم 
يوضح التقرير المنهجية المتبعة في تنفيذ هذا المسح واإلجراءات المتخذة لضمان ضبط جودة البيانات، كما تم تخصيص 

جداول تفصيلية بأهم كذلك يتضمن التقرير ، رئ في فهم التقريرالمفاهيم والمصطلحات التي تفيد القار الفصل الثالث لذك
 .نتائج المسح على مستوى الدولة والنشاط االقتصادي

حصاءات عرافدا أساسيا إل هذا المسح ئجتاتشكل ن .  لفلسطينالدين الخارجي إجمالي داد منظومة وضع االستثمار الدولي وا 
على مستوى النوع  ةاألجنبي اتاالستثمار  نإحصائية واضحة ع صورة ريفو ي تف حالمس اهذ جئانت متسه مل أنأكما ون

 هذهم والخاص لمثل اعلا نيلقطاعاهتمين من لمامات اتمات واهاجبحي والنشاط االقتصادي ودولة االستثمار، وأن تف
 .نات اإلحصائيةياالب

 
 

 عال عوض  
 رئيس الجهاز

 
 
        

 4102تشرين ثاني،       

 جهاد الوزير. د 
 محافظ سلطة النقد 
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 الفصل األول
 

 ة ييسرئالج ائنتال
 

والمهتمين نتائج مهمة تفيد الباحثين والدارسين  4102لعام  المقيمة في فلسطينمسح االستثمار األجنبي للمؤسسات  أظهر
المقيمة في التي قامت بها المؤسسات  الخارجية إلى أن االستثمارات وصناع القرار، حيث أشارت النتائجبالشأن االقتصادي 

 .  المقيمة في فلسطين المؤسساتفي  من استثماراتغير المقيمين  ما يملكهتفوق  فلسطين

 
 :اآلتيةة لمؤشرات الرئيسا مسحاللص من نتائج يستخو 
 مليون دوالر  5,954( األصول)في الخارج لمؤسسات المقيمة في فلسطين الخارجية لستثمارات االإجمالي رصيد  بلغ

                                     .2014أمريكي نهاية 

  مليون دوالر أمريكي في  2,746( الخصوم)بلغ إجمالي رصيد االستثمارات األجنبية في المؤسسات المقيمة في فلسطين
 .نفسه نهاية العام

 
مليون دوالر  316 بقيمةمباشر بين إستثمار أجنبي  ،2014الفلسطينيين في الخارج نهاية عام  صولأ ويتوزع رصيد

، %19.7وبنسبة  مليون دوالر أمريكي 1,172 بقيمةحافظة من إجمالي الرصيد، واستثمارات % 5.3، أو ما نسبته أمريكي
في حين بلغ رصيد األصول االحتياطية الخاصة  ،%63.7وبنسبة  أمريكيمليون دوالر  3,794 بقيمةخرى ثمارات أستإ

 .4102في نهاية من إجمالي رصيد األصول % 00.3أو ما نسبته  أمريكيمليون دوالر  274بسلطة النقد 

 

 4102في نهاية  حسب نوع االستثمار، المقيمة في فلسطيناألصول الخارجية للمؤسسات ألرصدة  التوزيع النسبي

 
 

 
من % 57.1أو ما نسبته مليون دوالر أمريكي  1,568بقيمة مباشر بين إستثمار أجنبي  رصيد الخصومع في المقابل، يتوز 

ستثمارات %42.2وبنسبة  مليون دوالر أمريكي 741 بقيمة جنبيةافظة أحواستثمارات  ،إجمالي رصيد الخصوم  أخرى، وا 
 . 4102من إجمالي رصيد الخصوم في نهاية  %02.1مليون دوالر أمريكي وبنسبة  213 بقيمة

 
 

 االستثمار األجنبي المباشر
5.3%  

 استثمارات الحافظة
19.7%  

 االستثمارات األخرى
63.7%  

 األصول االحتياطية
11.3%  
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 4102في نهاية حسب نوع االستثمار،  المقيمة في فلسطينات الخصوم األجنبية في المؤسس ةدالتوزيع النسبي ألرص

   
 

في  تتركز المقيمة في فلسطيناالستثمارات األجنبية المباشرة في المؤسسات  من% 17.3أن  كما أشارت نتائج المسح إلى
 . قادمة من األردنمن تلك االستثمارات % 30.3 في حين أنقطاع الوساطة المالية، 

منها % 11.1فقد بينت النتائج أن نحو  المقيمة في فلسطيناستثمارات الحافظة األجنبية في المؤسسات أما بخصوص 
القادمة من الحافظة ستثمارات إ ساهمتحيث ، والتجارة الداخلية الخدمات والنقل والتخزين واالتصاالت أنشطةفي يتركز 

 . منها% 23.1األردن بحوالي 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

االستثمار األجنبي 
 المباشر

57.1% 

استثمارات الحافظة 
 األجنبية

26.4% 

 الستثمارات األخرىا
16.5% 
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 الثانيالفصل 
 

 المنهجية والجودة

 
واإلطار والعينة والعمليات الميدانية والمكتبية وجدولة ومعالجة  سحالمستمارة وا ألهداف المسح يشمل هذا الفصل عرضا  

األخطاء غير اإلحصائية في مراحل يانات من حيث البيانات وتقييمها من خالل التطرق لدقة الب، إضافة إلى جودة البيانات
العمل المختلفة، من العمل الميداني والعمليات المكتبية، ومعالجة البيانات، واإلجراءات المتخذة للحد من هذه األخطاء، 

 .التقريركذلك التطرق إلى أهم المالحظات على البيانات المنشورة في هذا 

 

  حمسال أهداف 1.2
هو توفير بيانات تعكس وضع االستثمار األجنبي في المؤسسات المقيمة  4102ألساسي لمسح االستثمار األجنبي اف الهد

كما يهدف هذا المسح . في فلسطين وتوزيعه فيها حسب النشاط االقتصادي وحسب البلدان التي تدفق منها هذا االستثمار
األجنبي حجر األساس في يعتبر مسح االستثمار و  . جودة في الخارجإلى توفير بيانات حول االستثمارات الفلسطينية المو 

 .مصدرا  أساسيا  لبيانات الحساب المالي في ميزان المدفوعاتكونه إعداد منظومة وضع االستثمار الدولي، إضافة ل
 

 :اآلتية المؤشرات والبياناتإلى توفير  بصفة عامة، يهدف مسح االستثمار األجنبي
مؤسسدددات المقيمدددة فدددي فلسدددطين وتوزيعهدددا حسدددب النشددداط أرصددددة االسدددتثمار األجنبدددي المباشدددر واسدددتثمار الحافظدددة فدددي ال .0

 . االقتصادي والدول التي تدفق منها

 . أرصدة االستثمارات الخارجية المباشرة واستثمار الحافظة للمؤسسات المقيمة في فلسطين في الخارج .4

 .أرصدة االستثمارات األخرى األجنبية في فلسطين واالستثمارات الفلسطينية األخرى في الخارج .3

 (.الخاصة بسلطة النقد الفلسطينية)رصيد األصول االحتياطية من العمالت األجنبية  .2

 
  االستثمار األجنبي حاستمارة مس 2.2

ة مع استمارات سلسلة كر تشملا ئلةسواألاء ز األج فةكاد يوحت ساسى ألع 4102تم تصميم استمارة مسح االستثمار األجنبي 
ي عوقد رو .  المشمولة في هذا المسحألخذ باالعتبار خصوصية المؤسسات ا عالجهاز، مالمسوح االقتصادية التي ينفذها 

 وتلبي، ة االستثمار مع الخارجشطأنب قةعلمتالتي تدرس الظواهر ال ةدياصقتالات اغير المت همألا ولهمرة شمااالست متصمي يف
 . يزان المدفوعات لفلسطينابات القومية ومحسلإلعداد ازمة اللالبيانات االقتصادية األساسية ا نم تجااتيحت االوقلت ااذب
 

 :ةاآلتي ةيالرئيس المجاالتت الواقعة ضمن ار غيتتمارة الموتشمل االس
 .أرصدة االستثمار األجنبي المباشر في المؤسسات المقيمة في فلسطين وفي الخارج .0
 .أرصدة استثمارات الحافظة في المؤسسات المقيمة في فلسطين وفي الخارج .4

 .أرصدة االستثمار في السندات المصدرة في الخارج .3

االئتمانات التجارية، وأي استثمارات أخرى لم ترد و القروض العملة والودائع،  االستثمارات األخرى، بما في ذلك أرصدة .2
 .ضمن البنود السابقة
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 والعينةاإلطار  3.2
 تم اعتماد أسلوب الحصر الشامل لكافة المؤسساتنظرا لصغر عدد المؤسسات ضمن إطار مسح االستثمار األجنبي، فقد 

، حسب نتائج (وجود استثمار للمؤسسة في الخارج، أو وجود استثمار أجنبي في المؤسسة )التي تنطبق عليها شروط المسح 
 .3102سلسلة المسوح اإلقتصادية 

 
 :ويتشكل إطار مسح االستثمار األجنبي من مجموعتين

تمثلت في المؤسسات غير ، و لإلحصاء الفلسطيني يتم جمع بياناتها من خالل الجهاز المركز  :المجموعة األولى .0
 .في الضفة الغربية وقطاع غزة( المصارفعدا )المالية والمالية 

في الضفة الغربية العاملة  المصارفتشمل و  ،الفلسطينيةتم جمع بياناتها من خالل سلطة النقد : المجموعة الثانية .4
 . وقطاع غزة

جمعت بياناتها بواسطة سلطة مصرفا   07منها  ،مؤسسة 041في الضفة الغربية وقطاع غزة  إطار المعاينةبلغ حجم 
 .قام الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بجمع بياناتها مؤسسات 013و ،الفلسطينيةالنقد 

 
  المركزي لإلحصاء الفلسطيني بجمع بياناتها التي قام الجهاز المؤسسات 1.3.2

 

 إطار المعاينة : 
تم حصر مؤسسة حيث  10مؤسسة في حين بلغ في قطاع غزة  23بلغ حجم إطار المعاينة في الضفة الغربية  .0

سلسلة المسوح  عينةاعتمادا على ، شامال   كافة المؤسسات العاملة في مختلف األنشطة االقتصادية حصرا  
هل : ، حيث تم إرفاق سؤالين في استمارة المسوح االقتصادية وهما3101وتحديثات عام  3102االقتصادية لعام 

م إدراج كل المؤسسات وت . في المؤسسة استثمارات من الخارج ، وهل يوجدللمؤسسة استثمارات في الخارجيوجد 
 .على السؤالين معا أو أحدهما إلطار المسح (نعم)التي أجابت ب

 . تم إضافة المؤسسات التي يوجد فيها استثمارات أجنبية ومسجلة في هيئة تشجيع االستثمار .3
 (.شركات المساهمة العامة) بورصة فلسطينتم إضافة المؤسسات المدرجة في  .2

 .لحكومة أجنبية أو كيانها القانوني فرع شركة أجنبيةملكيتها تم حصر المؤسسات التي تعود  .1

 

  بجمع بياناتها الفلسطينيةامت سلطة النقد المؤسسات التي ق 2.3.2
 

 لمصارفإطار المعاينة ل 

 السجالت خالل من البيانات جمع تم حيث مصرفا ، 07فلسطين وعددها  في العاملة المصارف جميع المسح استهدف 
 .الفلسطينية النقد سلطة لدى المتوفرة اإلدارية

 

 مصادر البيانات 
زانية سلطة النقد وبورصة وميوالتفتيش، دائرة الرقابة  على البيانات األولية منيتم الحصول : االستثمار في فلسطين .0

بعد الحصول على البيانات المتعلقة باالستثمارات في أسهم المصارف العاملة في فلسطين، تم فرز فلسطين، و 
هي موضحة  بيانات كل مصرف على حدة من الكشوف الخاصة باالستثمارات في المصرف بناء على اإلقامة التي

وفي مرحلة الحقة تم مقارنة البيانات التي . بالكشوف حسب عنوان المستثمر، ومن ثم  فرزها حسب نسبة االستثمار
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تمت معالجتها مع البيانات التي تم الحصول عليها من بورصة فلسطين من خالل الموقع اإللكتروني للبورصة من 
عد إجراء عملية المقارنة تم فرز البيانات حسب الدولة ونوع وب.  تقارير الملكية واالستثمار للقطاع المصرفي

ضافة حقوق الملكية لجميع المصارف الوافدة بصفتها تمثل استثمار مباشر في فلسطينو االستثمار،  وأخيرا  .  ا 
 إضافة االستثمارات األخرى للبيانات من خالل فرز ميزانيات المصارف لكل مصرف على حده من خالل ما يسمى

(Call Report) . 

 (Call Report)من خالل ميزانيات المصارف العاملة في فلسطين تم الحصول عليها  :االستثمارات خارج فلسطين .3
يتم اشتقاق استثمارات المصارف حسب الدولة المستثمر بها وحسب حيث والذي يقوم بإعداده دائرة الرقابة والتفتيش، 

، واالستثمارات في األوراق المالية األخرى (حقوق ملكية)البيانات االستثمارات في األسهم  وتشملنوع االستثمار، 
 (.  خارج فلسطين، والقروض الممنوحة لغير المقيمين فودائع المصار )األخرى  ت، واالستثمارا(سندات)

اطيددددددات الرسددددددمية تددددددم الحصددددددول عليهددددددا مددددددن ميزانيددددددة سددددددلطة يبيانددددددات االسددددددتثمارات الخاصددددددة بسددددددلطة النقددددددد واالحت .2
 .الفلسطينيةالنقد 

 
 تنظيم العمل الميداني 4.2

 

 مليات الميدانيةالع  1.4.2

وغيدر الماليدة فدي الضدفة  (المصدارفعددا )تم تعيين وتدريب باحثين ميدانيين ألغراض جمع البيانات من المؤسسدات الماليدة 
عددن طريددق السددجالت  الفلسددطينيةمددن خددالل سددلطة النقددد  بالمصددارفالغربيددة وقطدداع غددزة، بينمددا تددم جمددع البيانددات الخاصددة 

 .اإلدارية

 
 جمع البيانات  2.4.2

ات ابحسالأساسي على  شكلب دعتماالا لمؤسسات المقصودة، وتما راءمدية للشخصلة اباقملا بو لسأب حسملا تانايب عمجتم 
 ةألي لمؤسساتاه ذهح وتم مراجعة سلماالخاصة بة ر امستي االفة وباء البيانات المطلفيتساو  لهاتحليل سساتالمؤ  ههذية لختامال
 .ةيفاضيحات إضو ت وأ تفصيالت
 

 تدقيق البيانات  3.4.2

جد ي و الت اراتستماال تم مراجعة ثيحنهائيا ، با  قيقارات تدمتسالا تدقيق متاني دلميا ققيوالتد ياناتبجمع ال ةعملي ءنهاإ عدب
 إدخالها ملترميز ومن ثلات ر تماساال زيتجهو اء خطألا حيصحتم تو .  ةيمعنة المع المؤسس فيهات لومامعالحول دقة  كوكش
 .لى الحاسوبع
 

 معالجة البيانات  5.2
حيث تم تصميم برنامج اإلدخال مزودا بشروط تدقيق الكترونية لرصد ، المسح إعداد كافة البرامج الالزمة لمعالجة بياناتتم 

، قدام مددير المشدروع بدالتحقق مدن منطقيدة البياندات فدي االسدتمارات عمليدة اإلدخدالأي أخطاء وأي بيانات غير منطقية أثنداء 
مددت عمليددة اسددتخراج النتددائج اسددتيفائها فددي االسددتمارة، كمددا تتددم واالتصددال بمدددراء المؤسسددات للتأكددد مددن دقددة البيانددات التددي 

 .Accessو SPSS ،Excelوجدولة البيانات بواسطة البرامج المتخصصة مثل 

 

 



PCBS & PMA :4102للمؤسسات المقيمة في فلسطين،  مسح االستثمار األجنبي 

41 

 

 دقة البيانات  624
، وبالتددالي فهدذه األنشددطة معرضددة ليخطدداء غيددر بأسددلوب الحصددر الشددامل 4102تدم جمددع بيانددات مسددح االسددتثمار األجنبدي 

 .اإلحصائية
 

 األخطاء اإلحصائية 02624
 . إن بيانات هذا المسح ال تتأثر باألخطاء اإلحصائية وذلك بسبب حصر جميع المؤسسات

 
 األخطاء غير اإلحصائية 42624

أمددا األخطدداء غيددر اإلحصددائية فهددي ممكنددة الحدددوث فددي كددل مراحددل تنفيددذ المشددروع، خددالل جمددع البيانددات أو إدخالهددا والتددي 
 :يمكن إجمالها بما يلي

 :قيم معدالت اإلجابة2 0
  1نسب حاالت عدم االستجابة بلغت%. 
  011نسبة االستجابة بلغت.% 
 1 نسبة أخطاء زيادة الشمول بلغت.% 

الشددركات ضددمن جميددع حيددث التزمددت ، فلسددطيننسددبة االسددتجابة جيدددة علددى مسددتوى  أن اإلجابددةيالحددظ مددن خددالل معدددالت 
 .إطار المسح بالتجاوب مع الباحثين

 
اتخدداذ  فقااد تاام  :وأخطاااء إدخااال البيانااات( الباحاا )، وأخطاااء المقابلااة (المبحااو )أخطاااء االسااتجابة أمااا بخصااو  2 4

مددن خددالل عمليددة جمددع  وتفددادي األخطدداء والحددد مددن تأثيرهددا التددي مددن شددأنها تعزيددز دقددة البيانددات اإلجددراءاتمجموعددة مددن 
 .البيانات من الميدان وعملية معالجة البيانات

 

 القابلية للمقارنة 724
يتيح المسح إمكانية المقارنة مع بيانات باقي دول العالم كما  ،المتوفرة إجراء مقارنة عبر سلسلة زمنية لبيانات المسح يمكن
دليل إعداد ميزان المدفوعات الطبعة الخامسة والصادر عن صندوق النقد الدولي كون المسح ل تنشر إحصاءاتها وفقاالتي 

 .ومعايير هذا الدليلتوصيات بعين االعتبار  نفذ آخذا  
 

 مقارنة المؤشرات الرئيسية للمسح حسب السنة
 (القيمة بالمليون دوالر أمريكي)

 المؤشر
 السنة

4100 4104 4102 4102 
 1,568 50111 504,1 501,1 في فلسطين االستثمار األجنبي المباشر

 721 7,1 ,7, 55, في فلسطين استثمار الحافظة

 411 52, ,41 ,41 فلسطينفي االستثمارات األخرى 
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 إجراءات ضبط الجودة 2.2
 

 العمل الميدانيمرحلة  أثناء 1.2.2
 :بما يلي اإلجراءاتتمثلت هذه  

   من حملة المؤهالت ذات العالقة باالقتصاد، وتم تددريبهم بشدكل باحثين  5والمكون من تم اختيار فريق العمل الميداني
 .وعملي نظريوبشكل كامل على استمارة المسح 

  من خدالل امتحدان كتدابي، ومدن خدالل تمثيدل افتراضدي لمقابلدة بدين باحدث ومددير  تم فحص فريق العمل خالل التدريب
 .مؤسسة بين الباحثين أنفسهم

   ميددانيتين زيدارتينتم تنفيذ زيارات ميدانية من قبل إدارة المشروع للمراقبة وفحص سير العمل فدي الميددان وذلدك بمعددل 
الكثير من المالحظات خالل الزيدارات  تم معالجةرات المنجزة بتاريخ الزيارة، و االستما كافةيث تم مراجعة ، حباحثلكل 

 .الميدانية
   تددم تقسدديم فريددق العمددل الميددداني إلددى عدددة مسددتويات إداريددة وذلددك لتسددهيل آليددات المتابعددة والرقابددة علددى جددودة البيانددات

 : والمتابعة على سير العمل الميداني
 .يقوم باستيفاء البيانات من مدراء وأصحاب المؤسسات مباشرة ويقوم بتدقيقها وفحصها: الباحث الميداني -
يقددوم باسددتالم االسددتمارات المسددتوفاة مددن البدداحثين الميدددانيين وتدددقيقها والمراجعددة الميدانيددة متددى : المشددرف الميددداني -

 .تطلب الموضوع ذلك
رسدالها إلدى الفرعديمكتدب ارات المدققة مدن المشدرفين فدي اليقوم باستالم االستم: المنسق الميداني - دائدرة  وفحصدها وا 

 .الفرعيت في المكتب إدخال البيانا
   حددول اإلنجدداز ونسددبة االسددتجابة وعدددم االسددتجابة حتددى يتسددنى إلدارة المشددروع  أسددبوعيتددم تزويددد إدارة المشددروع بتقريددر

 .الوقوف على سير العمل بصورة مستمرة
  وذلدك بهددف إعدادة للباحثين وكذلك االتصال الهاتفي بهم دوريدا   الفرعيةفي المكاتب  ةتدريبية وتذكيري اجتماعاتتم عقد

 .واإلجابة على مالحظاتهم بالمفاهيم والبنود الرئيسية للمسح تذكير الباحثين الميدانيين

 

 أثناء مرحلة معالجة البيانات 2.2.2
خددالل  البيانداتجدراءات التددي مدن شدأنها تعزيدز دقدة اإلواتسدداقها، تدم اتخداذ مجموعدة مدن  البيانداتأجدل التحقدق مدن جدودة  مدن

 :بما يليجراءات اإل، وقد تمثلت هذه عملية معالجتها وحوسبتها
 تجهيز برنامج اإلدخال الستمارة المسح بحيث يكون شاشة لكل صفحة من صفحات االستمارة. 

 للتدقيق اآللي على االستمارة من حيث التدقيق ومنطقية البيانات تغذية البرنامج بقائمة من الشروط المرجعية. 
 التحقق من فاعلية البرنامج من خالل إدخال استمارات تجريبية لكل من المسوح إحداها مغلوطة واألخرى صحيحة. 

  ملهم بشكل كامل قبل العتدريب بعداختيار مدخلي البيانات من ذوي االختصاص في مجال البرمجة والكمبيوتر. 
 تسددليم كشددوف بالمالحظددات لددتعمم علددى مراكددز و فحصددها وتدددقيقها بيانددات المدخلددة بشددكل أسددبوعي و اسددتالم ملفددات بال

 .معالجتهاو اإلدخال في كل المناطق 
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 المالحظات الفنية  9.2
 والتقريدر، علدى النحدهناك مجموعة من المالحظات الفنية الهامة والتي يجدب أخدذها بعدين االعتبدار عندد اإلطدالع علدى هدذا 

 :  التالي
  مددن قبددل الجهدداز ( المصددارفعدددا )الخدداص بالمؤسسددات غيددر الماليددة والماليددة  3101تددم تنفيددذ مسددح االسددتثمار األجنبددي

 .المركزي لإلحصاء الفلسطيني

  يقدددوم الجهددداز المركدددزي لإلحصددداء الفلسدددطيني بجمدددع الجدددزء المتعلدددق ببياندددات الخصدددوم للشدددركات المدرجدددة فدددي بورصدددة
 . سطين من خالل البورصة، وليس من خالل إستمارة المسحفل

  فقدط مدن قبدل سدلطة النقدد  بالمصدارفبالنسبة للمؤسسات المالية الجزء المتعلق  4102تم تنفيذ مسح االستثمار األجنبي
 .الفلسطينية

 

  معدالت صرف العمالت 

 :4102الزمني  عام اإلسناد لقيم األرصدة في نهاية للتحويل إلى دوالر أمريكي  تماد معدالت صرف العمالت التاليةتم اع
 3.17= شيقل إسرائيلي / دوالر أمريكي 
 1.70= دينار أردني / دوالر أمريكي
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 الثالثالفصل 
 

 المفاهيم والمصطلحات
 

 : مفهوم اإلقامة
 االقتصداديةمركدز المصدلحة  هدو ما،من منظور اقتصادي ال قانوني، والمعيار األساسي لتحديد اإلقامة لكيان  اإلقامة تعرف

مددا تقددوم فيدده أو مندده  لبلددد  االقتصددادياإلقلدديم  داخددلأخددرى  مواقددعوالددذي يعددرف بأندده وجددود محددل سددكني أو موقددع إنتدداجي أو 
االسددتمرار فيهددا ألجددل غيددر مسددمى أو لمدددة محددددة أو غيددر بقصددد  واسددعبمباشددرة أنشددطة ومعددامالت اقتصددادية علددى نطدداق 

 واحددةالناحيدة العمليدة، يعتبدر األفدراد مقيمدين إذا مدا مكثدوا فدي بلدد مدا لمددة سدنة  ومدن  .تكدون طويلدة ماولكنها عادة   ،محددة
ي البلدد الدذي يعيشدون عددا الطدواقم المحليدة ممدن يعتبدرون مقيمدين فد)السدفارات  طدواقممدن هدذه القاعددة  ويسدتثنى ،على األقدل

  .مددة إقدامتهم السدنة الواحددة تعددت، والمرضى الذين يعالجون في الخارج، والطالب الذين يدرسدون فدي الخدارج حتدى إذا (فيه
 :تعتبر المؤسسة مقيمة في حالكما 
 .تعمل في اقتصاد معين أكثر من سنة .0 
 .لها مبنى أو مكتب .4 
 .المالية للشركة األم إن وجدت ملها سجالت مستقلة غير مدرجة في القوائ .3 
 

 (:المشروع)المؤسسة 
كيدددان اقتصدددادي قدددادر بمدددا لددده مدددن حقدددوق علدددى امدددتالك األصدددول وتحقيدددق الخصدددوم وممارسدددة أنشدددطة اقتصدددادية والتعامدددل  

    عدددد ميزانيدددة عموميدددة عدددن أصدددولهابصدددفقات مدددع أطدددراف أخدددرى، بحيدددث يتدددوفر عنهدددا حسدددابات كاملدددة ليربددداح والخسدددائر وت
 .التي تزاولها( المنشآت)وخصومها في نهاية العام بما يشمل نشاطها االقتصادي أو مجموعة األنشطة االقتصادية 

 

 :األصول الخارجية
 .في الخارج( أفراد أو مؤسسات) فلسطينعبارة عن األرصدة التي استثمرها المقيمون في 

 

 :الخصوم األجنبية
 .فلسطينباالستثمار بها في المؤسسات المقيمة في  (أفراد أو مؤسسات) المقيمينعبارة عن األرصدة التي قام غير 

 

 :مؤسسات االستثمار المباشر
تعدرف مؤسسدة االسددتثمار المباشدر بأنهددا مؤسسدة مسدداهمة أو غيدر مسداهمة يملددك فيهدا المسددتثمر المباشدر المقدديم فدي اقتصدداد 

فددي )أو مددا يعددادل ذلددك ( فددي حالددة المؤسسددات المسدداهمة)مددن األسددهم العاديددة أو القددوة التصددويتية  أو أكثددر %01آخددر نسددبة 
 (. حالة المؤسسات غير المساهمة

 

 :المستثمر المباشر
 .التي استثمر فيها المؤسسةفأكثر من رأسمال  %01المستثمر الذي يملك 

 

 :مستثمر الحافظة
 .التي استثمر فيها أو المستثمر بالسندات المؤسسةمن رأسمال  %01الذي يملك أقل من  المستثمر



PCBS & PMA :4102للمؤسسات المقيمة في فلسطين،  مسح االستثمار األجنبي 

42 

 

 :االستثمارات األجنبية األخرى
يصددنف تحددت بنددد االسدددتثمارات األخددرى كافددة أرصدددة األصدددول الخارجيددة والخصددوم األجنبيددة غيدددر المدرجددة تحددت أي مدددن  

ائدددع، والحسدددابات األخددددرى مسدددتحقة الدددددفع أو الفئدددات الدددثالث األخددددرى وأبرزهدددا االئتماندددات التجاريددددة، القدددروض، العملددددة والود
 .التحصيل

 

 :األصول االحتياطية
األصول التي تكون خاضدعة لسديطرة السدلطة النقديدة، ويكدون بإمكدان السدلطة النقديدة الوصدول إليهدا بسدهولة ألغدراض ميدزان 

 .المدفوعات خالل إشعار قصير، ويجب أن تكون مرتبطة بعملة قابلة للتحويل
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PCBS and PMA: Foriegn Investment Survey of Resident Enterprises

in Palestine,2014
2014مسح االستثمار األجنبي للمؤسسات المقيمة في فلسطين : PCBS and PMAس

(Value in million USD) (القيمة بالمليون دوالر امريكي)
2014  رصيد   النسبة

Stock 2014 %

Total Assets* 5,954 100 *مجموع األصول
Stocks of Foreign Direct Investment 316 5.3 أرصدة االستثمار األجنبي المباشر 
Stocks of Portfolio Investments 1,172 19.7 أرصدة استثمارات الحافظة 

of which: Equity securities 114 سندات ملكية:    منها
of which: Debt securities 1,058 سندات دين:    منها

Stocks of Other Investments: 3,794 63.7 :االستثمارات األخرى
of which: Trade credits 4 ائتمانات تجارية:    منها
of which: Loans 24 قروض:    منها
of which: Currency and deposits 3,766 عملة وودائع:    منها
of which: Other Assets 0 أصول أخرى:    منها

Stocks of Reserves Assets 672 11.3 أرصدة األصول االحتياطية
Total Liabilities** 2,746 100 **مجموع الخصوم
Stocks of Foreign Direct Investment 1,568 57.1 أرصدة االستثمار األجنبي المباشر 
Stocks of Portfolio Investments 725 26.4 أرصدة استثمارات الحافظة 

of which: Equity securities 725 سندات ملكية: منها
of which: Debt securities 0 سندات دين: منها

Stocks of Other Investments: 453 16.5 :االستثمارات األخرى
of which: Trade credits 0 ائتمانات تجارية: منها
of which: Loans 49 قروض: منها
of which: Currency and deposits 404 عملة وودائع: منها
of which: Other Liabilities 0 خصوم أخرى: منها

2014، في نهاية عام (أرصدة)المؤشرات الرئيسية لمسح االستثمار األجنبي للمؤسسات المقيمة في فلسطين : 1جدول 

Indicator المؤشر

Table 1: Main Indicators of the Foreign Investment Survey of Resident Enterprises in Palestine 

(stocks) at end 2014

األصول هي االستثمارات الخارجية للمؤسسات المقيمة في فلسطين* 

الخصوم هي االستثمارات األجنبية في المؤسسات المقيمة في فلسطين** 

* Assets are the investments abroad of Resident enterprises 

in Palestine. 

** Liabilities are the foreign investments in Resident 

enterprises in Palestine 
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2014مسح االستثمار األجنبي للمؤسسات المقيمة في فلسطين : PCBS and PMAس 

(بالمليون دوالر)القيمة 
Value (in Million USD)

Financial Intermediation 898 57.3 الوساطة المالية 
Services, Transport, Storage, 

communications & internal trade 563 35.9
الخدمات والنقل والتخزين واالتصاالت والتجارة الداخلية

Industry 61 3.9 الصناعة
Constructions 46 2.9 اإلنشاءات
Total 1,568 100 المجموع

(بالمليون دوالر)القيمة 
Value (in Million USD)

Jordan 1,275 81.3 االردن
Qatar 129 8.2 قطر
Egypt 54 3.5 مصر
United States of America 39 2.5 الواليات المتحدة األمريكية
Cyprus 16 1.0  قبرص 
United Kingdom 10 0.6  المملكة المتحدة 
Other Countries 45 2.9  أخرى
Total 1,568 100 المجموع

2014التوزيع النسبي لالستثمار األجنبي المباشر في المؤسسات المقيمة في فلسطين حسب النشاط االقتصادي، في نهاية عام : 2جدول 

2014التوزيع النسبي لالستثمار األجنبي المباشر في المؤسسات المقيمة في فلسطين حسب الدولة، في نهاية عام : 3جدول 

Economic Activity %النشاط االقتصادي

Table 2: Percentage Distribution of Foreign Direct Investment (FDI) in Resident Enterprises 

in Palestine by Economic Activity at end 2014

Table 3: Percentage Distribution of Foreign Direct Investment (FDI) in Resident Enterprises 

in Palestine by Country at end 2014

Country %الدولة
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PCBS PMA: Foriegn Investment Survey of Resident Enterprises

in Palestine,  2014
  PCBS and PMA:  2014مسح االستثمار األجنبي للمؤسسات المقيمة في فلسطين

(بالمليون دوالر)القيمة 
Value (in Million USD)

Services, Transport, Storage, 

Communications & Internal Trade 363 50
الخدمات والنقل والتخزين واالتصاالت والتجارة الداخلية

Financial Intermediation 329 45.4 الوساطة المالية 
Industry 19 2.6 الصناعة 
Constructions 14 2.0 اإلنشاءات
Total 725 100 المجموع

(بالمليون دوالر)القيمة 
Value (in Million USD)

Jordan 348 48.0 االردن

United Arab Emirates  75 10.3 اإلمارات العربية المتحدة 
Saudi Arabia 64 8.8  السعودية 

Qatar 35 4.8  قطر 

United States of America 28 4.0  الواليات المتحدة االمريكية 

Kuwait 14 1.9  الكويت 

Other countries 161 22.2  اخرى

Total 725 100 المجموع

2014التوزيع النسبي الستثمارات الحافظة األجنبية في المؤسسات المقيمة في فلسطين حسب النشاط االقتصادي، في نهاية عام : 4جدول 

2014التوزيع النسبي الستثمارات الحافظة األجنبية في المؤسسات المقيمة في فلسطين حسب الدولة، في نهاية عام : 5جدول 

Economic Activity %النشاط االقتصادي

Table 4: Percentage Distribution of Foreign Portfolio Investment in Resident Enterprises in 

Palestine by Economic Activity at end 2014

Table 5: Percentage Distribution of Foreign Portfolio Investment in Resident Enterprises in 

Palestine by Country at end 2014

Country %الدولة
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Introduction 
 

The Foreign Investment Survey is considered to be the primary tool for collecting data about 

the International Investment Position (IIP); it collects details about the flows and stocks of 

foreign investments, using special forms. The IIP is an account which records the total 

balance of foreign financial assets and liabilities of the economy. Changes in IIP are 

categorized in two levels: the first differentiates between assets and liabilities and the 

difference represents the net IIP. The second level focuses on the division of assets and 

liabilities on a functional basis that is fully consistent with the basic elements of financial 

accounting in the balance of payments, in addition to changes between stocks at the beginning 

and end of the period. This may include changes in prices, currency exchange rates, or a 

quantitative change resulting from sudden profit or loss as a result of natural disasters or war. 

The Foreign Investment Survey was conducted in accordance with recent international 

recommendations (Balance of Payments Manual 1993 issued by the International Monetary 

Fund), taking into account the unique circumstances of Palestine.  

 

The Palestinian Central Bureau of Statistics and Palestine Monetary Authority are pleased to 

issue the Fifth version of the Foreign Investment Survey report of Resident Enterprises in 

Palestine for 2014.  

 

The first chapter of the report details the main results of the survey.  The second chapter 

describes the methodology used in the implementation of this survey and the measures 

implemented to ensure the quality control of data. The third chapter covers the concepts and 

definitions used in the report. The report also comprises detailed tables on the most important 

results of the survey on a national level. 

 

The results of the Foreign Investment Survey constitute the basic pillar for the compilation of 

the Palestine International Investment Position (IIP) and for statistics on gross external debt 

for Palestine. PCBS hopes that the results of the survey will provide statistical evidence about 

foreign investments in terms of type, economic activity, and country of investment, and will 

meet the needs of both the public and private sector for such statistical data. 
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Chapter One 

 

Main Findings 
 

The Foreign Investment Survey of resident enterprises in Palestine 2014 has 

revealed important results for researchers, academics, and decision makers. The 

results indicated that external investments by resident enterprises in Palestine 

were greater than investment by non-residents in resident enterprises in Palestine 

at the end of 2014.  

 

The main findings of the survey are as follows: 

 The total stock of resident enterprises in Palestine investments abroad (assets) 

amounted to USD 5,954 million at end 2014. 

 The total foreign investment stock in resident enterprises in Palestine 

(liabilities) amounted to USD 2,746 million at end of 2014. 

 

With regard to the distribution of assets, foreign direct investment (FDI) abroad 

amounted to USD 316 million, at 5.3 % of total assets; portfolio investments 

abroad amounted to USD 1,172 million with 19.7% of total assets;  Other 

Investments abroad amounted to USD 3,794 million, at 63.7% of total assets; and 

the stock of reserve assets for the PMA amounted to USD 672 million, at 11.3% 

of total assets at end 2014. 

 
Percentage Distribution of External Assets Stocks of Resident Enterprises in 

Palestine by Type of Investment, at end 2014 

 
 
With regard to the distribution of liabilities, foreign direct investment (FDI) 

amounted to USD 1,568 million, at 57.1% of total liabilities; portfolio 

investments were USD 852 million, at 26.4% of total liabilities; while Other 

Investments totaled USD 453 million, at 16.5% of total liabilities by the end of 

2014.   

 

 

 

 

Foreign Direct 
Investment 

5.3% Portfolio 
Investments 

19.7% 

Other Investments 
63.7% 

Reserve Assets 
11.3% 
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Percentage Distribution of Foreign Liabilities Stocks in Resident Enterprises in 
Palestine by Type of Investment, at end 2014 

 
 

The results show that 57.3% of foreign direct investment (FDI) in resident enterprises in 

Palestine is concentrated in the financial intermediation sector, while investment from Jordan 

contributed 81.3%  of total stock of FDI in resident enterprises in Palestine . 

 

The results also show that 50.0% of total portfolio investments in resident enterprises in 

Palestine is concentrated in services, transport, storage, communications and internal trade 

activities, while investments from Jordan contributed 48.0%  of the total stock of Portfolio 

investments in resident enterprises in Palestine. 
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Chapter Two 
 

Methodology and Data Quality 
 

This chapter details the objectives of the survey, the questionnaire for the economic surveys 

series, the frame, sample and implementation stage, and the accuracy of the data with relation 

to non-statistical errors at all stages of the survey, including data collection and data entry.   

 

2.1 Survey Objectives 

The Foreign Investment Survey of resident enterprises in Palestine for 2014 aims to provide 

indicators about: 

1. Stocks of foreign direct investment and of portfolio investment in resident enterprises in 

Palestine and its distribution by economic activity and country. 

2. Stocks of direct investments and portfolio investments abroad.  

3. Stocks of other foreign investments in resident enterprises in Palestine and abroad. 

4. Stocks of reserve assets (for the Palestine Monetary Authority). 

 

2.2 Questionnaire 
The design of the questionnaire considerated integration with the economic surveys series 

implemented by the PCBS, while taking into account the specific targets of this survey.  The 

survey questionnaire ensured the inclusion of the most important economic variables related 

to investment activities with the rest of the world, and adressed the need for the preparation of 

national accounts, balance of payments (BOP), and international investment position (IIP). 

 

2.3 Coverage and Sampling 
 

2.3.1 Coverage  

The sampling frame included profit enterprises that perform any economic activity in 

Palestine, particularly enterprises with investment from abroad or which have overseas 

investments. 

 

2.3.2 Sampling Frame Design 

The sampling frame for the Foreign Investment Survey 2014 comprised two groups: the first 

group included non-financial enterprises and financial enterprises (other than banks), located 

in the West Bank and Gaza Strip, PCBS carried out the collection of relevant data pertaining 

to these enterprises. The second group included banks in the West Bank and Gaza Strip, and 

the Palestine Monetary Authority conducted data collection from the banks. The total sample 

size of the enterprises in the West Bank and Gaza Strip was 120 (17 banks, 103 enterprises 

other than banks). 

 

2.3.3 The Implementation Stage 

This phase included field work operations, data processing, and tabulation:  

 Field work operations: The number of field workers was related to the number of 

enterprises in each governorate. Five field workers were recruited and trained for data 

collection. These field workers held interviews with the manager or accountant of the 

enterprise to fill in the questionnaires. In addition, field visits were conducted by the 

survey’s management team to ensure data collection was conducted according to 

applicable standards. 

 

 Data processing and tabulation, which included: 
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-  Developing a data entry program and training of data entry clerks. 

-  Organizing data entry processes. 

-  Post-data entry editing. 

-  Tabulation. 

 

2.4 Data Accuracy 

  

2.4.1 Statistical Errors 

These data are not affected by statistical errors, since the frame of the survey 

included all enterprises.  

 

2.4.2 Non-Statistical Errors 

These types of error could appear in one or in all of the survey stages that include data 

collection and data entry: 

Response rate values:  

 Non-response rate: 1%. 

 Response rate: 011%. 

 Over-coverage rate: 0%. 

 

Response errors: this type of error relates to respondents, field workers, and data entry 

personnel.  To avoid mistakes and reduce their impact, a series of measures were 

implemented to enhance dat accuracy through the process of data collection from the field 

and data processing. 

 

2.5 Comparability 

We can make comparisons of survey data over a time period. And the 

survey allows data comparability with other countries that publish statistics based 

on the Balance of Payments Manual- Fifth edition issued by the International 

Monetary Fund (IMF).  The survey was conducted according to the 

recommendations and standards of this manual. 

 
Comparing Main Indicators by year  

(Values in US$ million) 

Indicators 
Year 

2011 2012 2013 2014 

Foreign Direct Investment in 

Palestine 

00212 002,0 00227 1,568 

Portfolio Investments in Palestine ,00 ,8, 8,7 852 

Other Investment In Palestine 22, 27, ,05 453 
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2.6 Data Quality Control 
 

2.6.1 During Field Work 
 A specialized field work team with a background in economics was selected and trained 

theoretically and practically on the questionnaire used for the survey. 

 Field work visits were made by both field work and project management staff to monitor 

and follow up the data collection process and work progress. On average, two visits were 

made per field worker. All of completed questionnaires were reviewed and corrected if 

necessary and comments and notes were directed to the team accordingly. 

 Different levels of supervision and monitoring were implemented according to the 

following hierarchy: 

 Field workers 

 Field worker supervisors  

 Field work coordinators (each with supervisory responsibilities).   

 The project managers received a weekly progress report about completeness and response 

rates. 

 A refresher meeting was held and followed up by telephone during data collection to 

reiterate the main points of training and to answer field workers' questions about issues 

faced in the field. 

 

2.6.2 During Data Processing  

To ensure data quality and consistency, a set of measures was introduced to enhance data 

accuracy as follows: 

 Preparation of a data entry program prior to data collection to guarantee the preparedness 

of an appropriate data entry program. 

 A set of validation rules were applied to the program to check data consistency. 

 The efficiency of the program was checked through pre-testing by entering some 

questionnaires, including incorrect information, to check that the incorrect information 

was identified. 

 Well-trained data personnel were selected and trained for main data entry. 

 Weekly data files were received by project managers to check accuracy and consistency 

and correction notes were provided for data entry supervisors. 

 

2.7 Notes on Data 

1. The implementation of the Foreign Investment Survey for resident enterprises in 

Palestine 2014 for non-financial and financial enterprises (excluding banks) was 

conducted by the Central Bureau of Statistics (PCBS). 

2. The Palestinian Central Bureau of Statistics collected data of liabilities of listed 

companies in the Palestine Exchange through the stock exchange. 

3. The implementation of the foreign investment survey for resident enterprises in Palestine 

in 2014 for financial enterprises (banks) was conducted by the Palestine Monetary 

Authority (PMA). 
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 Exchange rates: 

 

The USD exchange rates of balances were based on those valid at the end of the base year 2014: 

 

- USD / NIS = 3.57 

- USD /JD = 0.71 
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Chapter Three 

 

Concepts and Definitions 
 

This chapter defines the concepts used in the preparation of the survey's tools on which data 

collection and processing were based. These concepts and their definitions are based on 

international recommendations in the fields of economic statistics and national accounts, 

while taking into consideration the particular aspects of Palestine. 
 

Residency: 
Residency is defined from an economic perspective rather than a legal one.  The fundamental 

criterion to determine the residency of an entity is its center of economic interest, known as 

the location of housing, or of production or other sites, within the economic territory of a 

country. The entity initiates large scale activities and economic transactions for a limited or 

unlimited period, but usually a long period of time.  In practice, an individual is resident if 

he/she remains in a country for a period of at least one year, excluding embassies (apart from 

local staff who are considered residents in the country where they live, patients being treated 

abroad, and students who are studying abroad even if their stay exceeds one year). 

A company is considered resident in an economy when it has been operating in that economy 

for one year and more, has a building or office, and has independent accounting records that 

are not included in the financial statements of the parent company, if any. 
 

Enterprise (project): 

Any economic entity legally capable of acquiring assets, assuming liabilities, exercising 

economic activities, and conducting transactions with other parties resulting in profits and 

losses. The entity prepares a balance sheet of its assets and liabilities at the end of the year, 

including performed economic activity or group of economic activities (establishments). 
 

External Assets: 

The stocks invested abroad by residents in Palestine (individuals or enterprises). 
 

Foreign Liabilities: 

The stocks of non-residents (individuals or enterprises) invested in enterprises located in 

Palestine. 
 

Direct Investment Enterprise: 

An incorporated or unincorporated enterprise in which a foreign investor owns 10 percent or 

more of the ordinary shares or voting power for an incorporated enterprise, or the equivalent 

for an unincorporated enterprise. 
 

Direct Investor: 

An investor who owns 10% or more of the capital of the company. 
 

Portfolio Investor: 

An investor who owns less than 10% of the capital of the company or investments in bonds. 
 

Other Foreign Investments: 

Other investments include all stocks of external assets and foreign liabilities not classified 

under any of the other three broad categories. The most important of these are trade credits, 

currency and deposits, loans and other assets and liabilities. 
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Reserve Assets: 

These are assets that must be controllable by the Palestine Monetary Authority.  They must be 

accessible to the Palestine Monetary Authority at relatively short notice for balance of 

payments purposes and be denominated in a convertible currency.  
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Chapter One 

 

Main Findings 
 

The Foreign Investment Survey of resident enterprises in Palestine 2014 has revealed 

important results for researchers, academics, and decision makers. The results indicated that 

external investments by resident enterprises in Palestine were greater than investment by non-

residents in resident enterprises in Palestine at the end of 2014.  

 

The main findings of the survey are as follows: 

 The total stock of resident enterprises in Palestine investments abroad (assets) amounted to 

USD 5,954 million at end 2014. 

 The total foreign investment stock in resident enterprises in Palestine (liabilities) amounted 

to USD 2,746 million at end 2014. 

 

With regard to the distribution of assets, foreign direct investment (FDI) abroad amounted to 

USD 316 million, at 5.3% of total assets; portfolio investments abroad amounted to USD 

1,172 million, at 19.7% of total assets; other investments abroad amounted to USD 3,794 

million, at 63.7% of total assets; and the stock of reserve assets for the PMA amounted to 

USD 672 million, at 11.3% of total assets at end 2014. 

 
Percentage Distribution of External Assets Stocks of Resident Enterprises in Palestine 

by Type of Investment, at end 2014 

 
 
With regard to the distribution of liabilities, foreign direct investment (FDI) amounted to USD 

1,568 million, at 57.1% of total liabilities; portfolio investments were USD 527 million, at 

26.4% of total liabilities; while other investments totaled USD 453 million, at 16.5% of total 

liabilities by the end of 2014.   
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Percentage Distribution of Foreign Liabilities Stocks in Resident Enterprises in 
Palestine by Type of Investment, at end 2014 

 
 

The results show that 57.3% of foreign direct investment (FDI) in resident enterprises in 

Palestine is concentrated in the financial intermediation sector, while investment from Jordan 

contributed 81.3%  of total stock of FDI in resident enterprises in Palestine . 

 

The results also show that 50.0% of total portfolio investments in resident enterprises in 

Palestine is concentrated in services, transport, storage, communications and internal trade 

activities, while investments from Jordan contributed 48.0%  of the total stock of Portfolio 

investments in resident enterprises in Palestine . 
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Chapter Two 
 

Methodology and Data Quality 
 

This chapter details the objectives of the survey, the questionnaire for the economic surveys 

series, the frame, sample and implementation stage, and the accuracy of the data with relation 

to non-statistical errors at all stages of the survey, including data collection and data entry.   

 

2.1 Survey Objectives 

The Foreign Investment Survey of resident enterprises in Palestine for 2014 aims to provide 

indicators about: 

1. Stocks of foreign direct investment and of portfolio investment in resident enterprises in 

Palestine and its distribution by economic activity and country. 

2. Stocks of direct investments and portfolio investments abroad.  

3. Stocks of other foreign investments in resident enterprises in Palestine and abroad. 

4. Stocks of reserve assets (for the Palestine Monetary Authority). 

 

2.2 Questionnaire 
The design of the questionnaire considered integration with the economic surveys series 

implemented by the PCBS, while taking into account the specific targets of this survey.  The 

survey questionnaire ensured the inclusion of the most important economic variables related 

to investment activities with the rest of the world, and addressed the need for the preparation 

of national accounts, balance of payments (BOP), and international investment position (IIP). 

 

2.3 Coverage and Sampling 
 

2.3.1 Coverage  

The sampling frame included profit enterprises that perform any economic activity in 

Palestine, particularly enterprises with investment from abroad or which have overseas 

investments. 

 

2.3.2 Sampling Frame Design 

The sampling frame for the Foreign Investment Survey 2014 comprised two groups: the first 

group included non-financial enterprises and financial enterprises (other than banks), located 

in the West Bank and Gaza Strip; PCBS carried out the collection of relevant data pertaining 

to these enterprises. The second group included banks in the West Bank and Gaza Strip, and 

the Palestine Monetary Authority conducted data collection from the banks. The total sample 

size of the enterprises in the West Bank and Gaza Strip was 120 (17 banks, 103 enterprises 

other than banks). 

 

2.3.3 The Implementation Stage 

This phase included field work operations, data processing, and tabulation:  

 Field work operations: The number of field workers was related to the number of 

enterprises in each governorate. Five field workers were recruited and trained for data 

collection. These field workers held interviews with the manager or accountant of the 

enterprise to fill in the questionnaires. In addition, field visits were conducted by the 

survey’s management team to ensure data collection was conducted according to 

applicable standards. 
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 Data processing and tabulation, which included: 

-  Developing a data entry program and training of data entry clerks. 

-  Organizing data entry processes. 

-  Post-data entry editing. 

-  Tabulation. 

 

2.4 Data Accuracy  
  

2.4.1 Statistical Errors 

These data are not affected by statistical errors, since the frame of the survey included all 

enterprises.  

 

2.4.2 Non-Statistical Errors 

These types of error could appear in one or in all of the survey stages that include data 

collection and data entry: 

 

Response rate values:  

 Non-response rate: 0%. 

 Response rate: 000%. 

 Over-coverage rate: 0%. 

 

Response errors: this type of error relates to respondents, field workers, and data entry 

personnel. To avoid mistakes and reduce their impact, a series of measures were implemented 

to enhance data accuracy through the process of data collection from the field and data 

processing. 

 

2.5 Comparability 

We can make comparisons of survey data over a time period. And the survey allows data 

comparability with other countries that publish statistics based on the Balance of Payments 

Manual- Fifth edition issued by the International Monetary Fund (IMF).  The survey was 

conducted according to the recommendations and standards of this manual. 

 
Comparing Main Indicators by year  

   (Values in US$ million) 

Indicators 
Year 

2011 2012 2013 2014 

Foreign Direct Investment in 
Palestine 

501,1 504,1 50111 1,568 

Portfolio Investments in Palestine ,55 ,7, 7,1 721 

Other Investment In Palestine 41, 41, ,52 453 

 

2.6 Data Quality Control 
 

2.6.1 During Field Work 

 A specialized field work team with a background in economics was selected and trained 

theoretically and practically on the questionnaire used for the survey. 

 Field work visits were made by both field work and project management staff to monitor 

and follow up the data collection process and work progress. On average, two visits were 

made per field worker. All of completed questionnaires were reviewed and corrected if 

necessary and comments and notes were directed to the team accordingly. 
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 Different levels of supervision and monitoring were implemented according to the 

following hierarchy: 

 Field workers 

 Field worker supervisors  

 Field work coordinators (each with supervisory responsibilities).   

 The project managers received a weekly progress report about completeness and response 

rates. 

 A refresher meeting was held and followed up by telephone during data collection to 

reiterate the main points of training and to answer field workers’ questions about issues 

faced in the field. 

 

2.6.2 During Data Processing  

To ensure data quality and consistency, a set of measures was introduced to enhance of data 

accuracy as follows: 

 Preparation of a data entry program prior to data collection to guarantee the preparedness 

of an appropriate data entry program. 

 A set of validation rules were applied to the program to check data consistency. 

 The efficiency of the program was checked through pre-testing by entering some 

questionnaires, including incorrect information, to check that the incorrect information 

was identified. 

 Well-trained data personnel were selected and trained for main data entry. 

 Weekly data files were received by project managers to check accuracy and consistency 

and correction notes were provided for data entry supervisors. 

 

2.7 Notes on Data 

1. The implementation of the Foreign Investment Survey for resident enterprises in 

Palestine (2014) for non-financial and financial enterprises (excluding banks) was 

conducted by the Central Bureau of Statistics (PCBS). 

2. The Palestinian Central Bureau of Statistics collected data of liabilities of listed 

companies in the Palestine Exchange through the stock exchange. 

3. The implementation of the foreign investment survey for resident enterprises in Palestine 

in 2014 for financial enterprises (banks) was conducted by the Palestine Monetary 

Authority (PMA). 

 

 Exchange rates: 
 

The USD exchange rates of balances were based on those valid at the end of the base year 

2014: 
 

- USD / NIS = 3.57 

- USD /JD = 0.71 
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Chapter Three 

 

Concepts and Definitions 
 

This chapter defines the concepts used in the preparation of the survey’s tools on which data 

collection and processing were based. These concepts and their definitions are based on 

international recommendations in the fields of economic statistics and national accounts, 

while taking into consideration the particular aspects of Palestine. 
 

Residency: 

Residency is defined from an economic perspective rather than a legal one.  The fundamental 

criterion to determine the residency of an entity is its center of economic interest, known as 

the location of housing, or of production or other sites, within the economic territory of a 

country. The entity initiates large scale activities and economic transactions for a limited or 

unlimited period, but usually a long period of time.  In practice, an individual is resident if 

he/she remains in a country for a period of at least one year, excluding embassies (apart from 

local staff who are considered residents in the country where they live, patients being treated 

abroad, and students who are studying abroad even if their stay exceeds one year). 

A company is considered resident in an economy when it has been operating in that economy 

for one year and more, has a building or office, and has independent accounting records that 

are not included in the financial statements of the parent company, if any. 
 

Enterprise (project): 

Any economic entity legally capable of acquiring assets, assuming liabilities, exercising 

economic activities, and conducting transactions with other parties resulting in profits and 

losses. The entity prepares a balance sheet of its assets and liabilities at the end of the year, 

including performed economic activity or group of economic activities (establishments). 
 

External Assets: 

The stocks invested abroad by residents in Palestine (individuals or enterprises). 
 

Foreign Liabilities: 

The stocks of non-residents (individuals or enterprises) invested in enterprises located in 

Palestine. 
 

Direct Investment Enterprise: 

An incorporated or unincorporated enterprise in which a foreign investor owns 10 percent or 

more of the ordinary shares or voting power for an incorporated enterprise, or the equivalent 

for an unincorporated enterprise. 
 

Direct Investor: 

An investor who owns 10% or more of the capital of the company. 
 

Portfolio Investor: 

an investor who owns less than 10% of the capital of the company or investments in bonds. 
 

Other Foreign Investments: 

Other investments include all stocks of external assets and foreign liabilities not classified 

under any of the other three broad categories. The most important of these are trade credits, 

currency and deposits, loans and other assets and liabilities. 
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Reserve Assets: 

These are assets that must be controllable by the Palestine Monetary Authority.  They must be 

accessible to the Palestine Monetary Authority at relatively short notice for balance of 

payments purposes and be denominated in a convertible currency.  
 

 

 




