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  2006لإلحصاءات الرسمية الفلسطينية الممارسات



!

!

!

!
!

!

!

!

جنين

طولكرم

قلقيلية 
نابلس

رام اهللا 

والبيرة 

اريحا

 واألغوار

القدس

بيت لحم

الخليل

سط
متو
 ال
ض
البي
  ا
حر
الب

ت
لمي
ر ا
بح
ال

األردن

شمال غزة 
 غزة 

دير البلح
خانيونس

رفح

M
ed

ite
rra

ne
an

 S
ea

D
ea

d 
Se

a

Jenin

Jordan

Nablus

Tulkarm

Qalqiliya

Ramallah
Al Bireh&

Jerusalem 

Bethlehem

Hebron

 &Jericho
Al Aghwar

North Gaza

Gaza
Deir Al Balah

Khan Yunis

Rafah

مصر
Egypt

سلفيت
Salfit

طوباس
Tubas

Beersheba
بئر السبع

سوريا

لبنان

Syria

Lebanon

طبريا

صفد

حيفا

يافا

الرملة 

عكا

الناصرة 

بيسان

اللد

Safad
Acre

Haifa Tabariya

Nazaret

Beisan

Jaffa

Lod
Er Ramle

35°E

35°E

33°N 33°N

32°N 32°N

31°N 31°N

30°N 30°N

0 20 4010 Km

±

فلسطين

Palestine



PCBS : ،2010النتائج األولية لميزان المدفوعات  
 

    
  
  

   



PCBS : ،2010النتائج األولية لميزان المدفوعات  
 

    
  
  

  كر وتقديرش
  

الذين  الفلسطينية بالشكر والتقدير إلى جميع مصادر البياناتيتقدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني وسلطة النقد 

لما أبدوه من حرص منقطـع النظيـر    المشروع، والى جميع العاملين في هذا جمع بيانات الميزان ساهموا في إنجاح

  .أثناء تأدية واجبهم

  

نـي مشـترك مـن الجهـاز     بقيادة فريق ف ،في األراضي الفلسطينية ،2010ميزان المدفوعات  وإعداد طتم تخطي دقل

الوطنية الفلسـطينية     طةسلالكل من ن بيك المركزي لإلحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية، وبدعم مالي مشتر

)PNA( وسلطة النقد الفلسطينية )PMA(  ل الرئيسية للجهاز يومتلا ةعومجموعدد من أعضاء)CFG(  2011لعام 

  .)SDC(نمية والتعاون تية للرسيلسوا ةلاالنرويجية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، والوك يةمثلمال بتكمب ةلثمم

  
ل يومتلا ةعومجمأعضاء بجزيل الشكر والتقدير إلى وسلطة النقد الفلسطينية قدم الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني يت

  .البرنامج، الذين ساهموا بالتمويل على مساهمتهم القيمة في تنفيذ هذا )CFG(الرئيسية للجهاز 
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  لمق العيرف
  

 عن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني عن سلطة النقد الفلسطينية

 الفريق الفني •

فائد ريان             رئيس الفريق شاهر قريوتي رئيس الفريق
  عصام صبيح  جمال خنفر 
    مجدولين فرحانة 

 إعداد التقرير •
  فائد ريان   شاهر قريوتي 
   عصام صبيح   

  

 ر النشرييايق معقدت •
 حنان جناجرة   
    

 المراجعة األولية •
  ابراهيم الطرشة  محمد عطا اهللا 
  صالح الكفري   

  محمود القية

 المراجعة النهائية •
  محمود جرادات  شحادة حسين. د 

 
 اإلشراف العام •

  عال عوض      رئيس الجهاز جهاد الوزير. د محافظ سلطة النقد
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 الصفحة   الموضوع
   

  قائمة الجداول
  
  

  المقدمة 
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 الجداول قائمة

  
 الصفحة   الجدول

   

 25  2010، 2009في األراضي الفلسطينية للعامين  ميزان المدفوعات:1جدول
   

   2010الحساب المالي، :2جدول
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  المقدمة
  

ويعتبر  ،الدولأجهزة اإلحصاء في معظم أو /المصارف المركزية وعلى أهمية خاصة لدى ميزان المدفوعات يستحوذ 

الوطني مع العالم الخارجي ووضع الدين الخارجي للدولة، بما في ذلك تطور  االقتصادأداء تقيس أحد أهم األدوات التي 

  .بينها وبين العالم الخارجي االقتصادية على الدعم األجنبي، وهيكلية العالقة اعتمادهاوضع المدفوعات لديها، ودرجة 

  

بين المقيمين وغير المقيمين في فترة زمنية معينة، ذروة  االقتصاديةالمعامالت  يرصديعتبر ميزان المدفوعات، الذي 

وصف إحصائي منظم ومفصل عن ، حيث يوفر الجهود المبذولة في إعداد منظومة إحصائية اقتصادية متكاملة

االقتصادي  األداءمراقبة ل، والالزمة باقي العالم دياتواقتصاالوطني  االقتصادالتي تجري بين  االقتصاديةالتعامالت 

ومساعدة الباحثين   .عداد الحسابات القومية ممثلة في حساب باقي العالمإ البيانات الضرورية منها لغرض واشتقاق

تقرار وصناع القرار في استنباط السياسات والخطط المالئمة لتحقيق التوازن الخارجي، الذي يكفل للدولة تحقيق االس

  . والنمو االقتصادي
 

يتم االعتماد في إعداد ميزان المدفوعات الفلسطيني على أحدث التوصيات الدولية، مع األخذ بعين االعتبار خصوصية 

ويتولى عملية اإلعداد فريق فني مشترك من الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني وسلطة النقد . الوضع الفلسطيني

الطبعة الخامسة الصادر عن  - دليل ميزان المدفوعاتعلى إعداد هذه البيانات لفريق في ويستند هذا ا. الفلسطينية

تأتي منسجمة مع نظام إعداد الحسابات القومية الصادر عن األمم المتحدة التي و، 1993في عام  صندوق النقد الدولي

  .في فلسطينوالمستخدم في إعداد الحسابات القومية  1993في العام 

  

ويتفرع عن .  الحساب الجاري، والحساب الرأسمالي والمالي: ان المدفوعات بشكل عام من حسابين رئيسيينيتكون ميز

الميزان التجاري السلعي، والميزان التجاري الخدمي، وميزان الدخل، وميزان (الحساب الجاري أربعة حسابات فرعية 

االستثمار (من الحساب الرأسمالي، والحساب المالي  في حين يتكون الحساب الرأسمالي والمالي،). التحويالت الجارية

العمل يتم ومما تجدر اإلشارة إليه أنه ). المباشر، واالستثمار غير المباشر، واالستثمارات األخرى، واألصول االحتياطية

دين وإحصاءات ال وضع االستثمار الدولي حولبإعداد سلسلة من اإلصدارات مستقبالً التحضير للبدء حالياً على 

ن بنية يبما يشمل ملخص أرصدة األصول والخصوم مع العالم الخارجي خالل فترة زمنية محددة بهدف تكو الخارجي

يسر الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني وسلطة النقد   .مستقبلالحاضر وفي ال المهتمينلباحثين ا تخدممعلوماتية 

  . في األراضي الفلسطينية 2010الفلسطينية إصدار تقرير يتضمن النتائج األولية لميزان المدفوعات، 

  

  

  
  جهاد الوزير. د    عال عوض        2012كانون الثاني، 

  محافظ سلطة النقد   رئيس الجهاز       
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  الفصل األول 

  

  النتائج األولية
  

  :كما يلي 2010يمكن تلخيص النتائج األولية لميزان المدفوعات في األراضي الفلسطينية لعام 

  

  :   وضع الحساب الجاري

مليون  690.9عجزاً بلغ مقداره ) سلع، خدمات، دخل، تحويالت جارية(حقق هذا الحساب  :الحساب الجاري •

 712.5مقداره  عجزمن الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية، مقارنة مع % 8.3دوالر أمريكي، بما نسبته 

 .  2009مليون دوالر أمريكي عام 

من % 43.8مليون دوالر أمريكي والذي شكل ما نسبته  3,652.8سجل عجزاً مقداره  :الميزان التجاري السلعي •

يذكر .  2009عن العجز عام % 4.2وبنسبة ارتفاع بلغت  2010الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية لعام 

 .أن عجز الميزان التجاري السلعي مع إسرائيل كان السبب الرئيسي في هذا العجز

% 11.3نسبته  حيث تراجع هذا العجز بمامليون دوالر أمريكي  312.1سجل عجزاً مقداره  :ميزان الخدمات •

 إلى ارتفاع صادرات خدمات السفر ميزان الخدمات عجزاإلنخفاض في ، ويعزى 2009عن العجز عام 

 .من جهة أخرى وانخفاض واردات خدمات االتصاالتوالخدمات الحكومية 

عن عام  %25.3 نسبته بارتفاع مليون دوالر أمريكي 1,098.1سجل هذا الحساب فائضاً مقداره  :ميزان الدخل •

هذا الفائض إذ بلغت  ارتفاعتعويضات العاملين في إسرائيل السبب الرئيس في  الرتفاعوقد كان .  2009

، فيما بلغ دخل االستثمار من الخارج 2009عن عام  %35.7 نسبته بارتفاعمليون دوالر أمريكي  991.2

 العوائد ارتفاع، نتج بشكل أساسي عن 2009عن عام % 8.9نسبته  بارتفاعمليون دوالر أمريكي  135.8

  .من االستثمار األجنبي المباشر واستثمارات الحافظة التي تم استثمارها في الخارجبوضة المق

 2,175.9فائضـاً بلغت قيمته ) بدون مقابل(حقق ميزان التحويـالت الجارية  :ميزان التحويـالت الجارية •

من % 68.0، وقد شكلت تحويـالت الدول المانحة 2009عن عام % 4.0 نسبته بإنخفاضمليون دوالر أمريكي 

تحويالت المستلمة من غير الدول المانحة فقد شكلت ما نسبته الأما إجمالي التحويالت الجارية من الخارج، 

إجمالي التحويالت الجارية المقبوضة من  توزعت، وقد من إجمالي التحويالت الجارية من الخارج% 32.0

القطاع الخاص والقطاع األسري والمنظمات (وللقطاعات األخرى % 49.0بما نسبته للقطاع الحكومي الخارج، 

 %.51.0بما نسبته ) غير الحكومية
 

  :وضع الحساب الرأسمالي والمالي

ويعزى هذا .  مليون دوالر أمريكي 800.3سجل هذا الحساب فائضاً بلغ مقداره : الحساب الرأسمالي والمالي •

مليون دوالر أمريكي نتج بشكل  846.1المتحقق في الحساب الرأسمالي حيث بلغ الفائض إلى الفائض الملموس 

االستثمار المباشر، استثمار الحافظة، (الحساب المالي  بينما حققرئيسي عن تحويالت المانحين الرأسمالية، 

 .مليون دوالر أمريكي 45.8مقداره  بلغ اعجز) االستثمارات األخرى، واألصول االحتياطية

% 17.7مليون دوالر أمريكي بارتفاع بلغت نسبته  846.1سجل هذا الحساب فائضاً مقداره : ب الرأسماليالحسا •

البند الرئيس ) تحويالت الدول المانحة(، وقد شكل بند التحويالت الرأسمالية الحكومية بدون مقابل 2009عن عام 
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، فيما شكلت التحويالت األسرية من الخارج ألغراض المساعدة في تمويل %83.3من هذا الحساب وبما نسبته 

 .من هذا الحساب% 16.7البناء ما نسبته 

في  العجزنتج بشكل أساسي عن ، 1مليون دوالر أمريكي 45.8بلغ  عجزاًحقق الحساب المالي  :الحساب المالي •

 :ما يلي، ويمكن بيان تدفقات االستثمارات األجنبية كاستثمار الحافظة

صافي  ارتفاع، نتج عن مليون دوالر أمريكي 103.0سجل فائضاً بمقدار : االستثمار األجنبي المباشر −

إضافة إلى ارتفاع صافي االستثمار  أمريكي، مليون دوالر 77.0االستثمار الفلسطيني في الخارج بقيمة 

 .أمريكي مليون دوالر 180.0األجنبي في األراضي الفلسطينية بقيمة 

، نتج عن ارتفاع صافي أمريكي رمليون دوال 453.4سجل عجزاً بمقدار : األجنبي الحافظة استثمار −

صافي االستثمار انخفاض إضافة إلى  أمريكي، مليون دوالر 450.5األصول الفلسطينية في الخارج بقيمة 

 .أمريكي مليون دوالر 2.9بقيمة ) الخصوم(األجنبي في األراضي الفلسطينية 

نتج عن انخفاض  ،دوالر أمريكي مليون 341.0مقداره  فائضاًسجلت : االستثمارات األجنبية األخرى −

الودائع الفلسطينية في الخارج ( أمريكي مليون دوالر 499.2صافي األصول الفلسطينية في الخارج بقيمة 

األجنبي في صافي االستثمار  انخفاض، إضافة إلى )والقروض الممنوحة لغير مقيمين بشكل أساسي

الودائع األجنبية في المصارف المحلية ( أمريكي مليون دوالر 158.2بقيمة ) الخصوم(األراضي الفلسطينية 

 ).بشكل أساسي

مليون دوالر  36.4في األصول االحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية ) الزيادة(بلغ التغير  :األصول االحتياطية •

 .يولة النهائية لحالة ميزان المدفوعاتأمريكي، ويعكس هذا الرصيد وضع الس

وفي حالة فلسطين تعبر أرقام األصول االحتياطية عن فائض الميزان الكلي نظراً لعدم وجود مصادر تمويل 

  .أخرى

  

بلغ مقدار صافي السهو والخطأ الناتج عن الفرق بين ميزان الحساب الجاري من جهة والحساب  :صافي السهو والخطأ

من الناتج المحلي اإلجمالي % 1.3، بما نسبته مليون دوالر أمريكي 109.6من جهة أخرى الرأسمالي والمالي 

من الناتج المحلي اإلجمالي كما هو % 5لألراضي الفلسطينية باألسعار الجارية، وهي نسبة مقبولة عالمياً كونها تقل عن 

  .متبع دولياً

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
بينما االنخفاض في األصول الفلسطينية في .  االرتفاع في األصول الفلسطينية في الخارج  واالنخفاض في الخصوم األجنبية في فلسطين يظهر بقيمة سالبة   1

  .  الخارج واالرتفاع في الخصوم األجنبية في فلسطين يظهر بقيمة موجبة
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  الفصل الثاني

  

  المنهجية
  

 :المستخدمة المصادر

  :هذه المصادر الجهات التالية تتضمنحيث ، تجميع بيانات ميزان المدفوعات من مصادر مختلفة يتم 

  السلطة الفلسطينية وزارات •

  والقنصليات العربية واألجنبية  الممثليات •

  غير الهادفة للربح المؤسسات •

  المؤسسات الوطنية  بعض •

  القوى العاملة مسح •

  وعات مع مسح القوى العاملةميزان المدف مرفق •

  السكانية اإلحصاءات •

  المستهلك  ألسعارالقياسية  األرقام •

  التجارة الخارجية  إحصاءات •

 ، والذي تنفذه سلطة النقد الفلسطينية)Call Report(السجالت اإلدارية الخاصة بسلطة النقد فيما يتعلق بالمصارف  •

 )التقارير السنوية(السجالت اإلدارية الخاصة ببعض الشركات المالية  •

 مسح المالية والتامين •
 مسح الفنادق •
 مسح االستثمار األجنبي •
 سلسلة المسوح االقتصادية •
  

بحيـث   ،Excelبرنـامج   علىتجميع البيانات من مصادرها المختلفة يتم معالجتها ضمن ملفات خاصة  بعد :المعالجة

الصماء التي روعي في تصميمها أحدث التوصيات الدولية في مجال  المدفوعاتتحتوي هذه الملفات على جداول ميزان 

  .باإلضافة إلى السهولة في التعامل مع البيانات التي تتضمنها المعروضة،البيانات 
  

   :الجاري الحساب: أوال

جهاز لدى ال المتوفرةالحصول على هذه البيانات من إحصاءات التجارة الخارجية  يتم :الخارجية للبضائع التجارة •

نظراً للخصوصية الفلسطينية، ويـتم   متعددةالمركزي لإلحصاء الفلسطيني والتي يتم الحصول عليها من مصادر 

فيمـا يخـص    إسرائيلباإلضافة إلى الرسوم المستقطعة من قبل  والتأمينالخاصة بتكاليف النقل  التعديالت إجراء

 .لخبرة في هذا المجالتقديرات ذوي ا إلياستناداً  إسرائيل معالتجارة الخارجية 

  

والتـي   بالخدماتسلسلة المسوح االقتصادية المصدر األساسي للبيانات الخاصة  تعتبر :الخارجية للخدمات التجارة •

سابقاً كمصدر إضافي للبيانات حول  ذكركما وتستخدم إحصاءات التجارة الخارجية كما   .تمارس نشاطها المنشآت

ويستخدم مسح الفنادق الذي يجريه الجهاز المركـزي لإلحصـاء    كما  .النقل وخدمات التأمين المتعلقة بالواردات
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مع مسح القوى العاملة كمصادر إضافية لتجميع إحصاءات تجارة الخـدمات   المدفوعاتالفلسطيني ومرفق ميزان 

 .الخارجية
  

تعويضات العاملين والدخل النـاتج عـن االسـتثمار فـي     : الدخل عنصرين أساسيين هما بحسا يتضمن :الدخل •

حول األجور والرواتب التي يكتسبها العمـال   للبياناتاستخدام سلسلة مسوح القوى العاملة كمصدر  يتم   .الخارج

لوماسية والمنظمات الدوليـة  باإلضافة إلى استخدام بيانات الممثليات الدب. اإلسرائيليالفلسطينيون من سوق العمل 

من الصندوق القومي  المستمدةواستخدام التقديرات المبنية على البيانات ، بيانات تعويضات العاملين المقيمين لتوفير

 وفيمـا   .في الخارج من غيـر الفلسـطينيين   الفلسطينيةالفلسطيني حول الرواتب المدفوعة للعاملين في السفارات 

 :كل من المصادر اآلتية مناالستثمار، يتم الحصول عليه  يتعلق بالدخل الناتج من
  .االقتصاديةالمسوح  سلسلة -

  .لإلحصاء الفلسطيني المركزيالمالية والتأمين الذي يجريه الجهاز  مسح -

، والذي تنفذه سلطة النقـد  )Call Report(السجالت اإلدارية الخاصة بسلطة النقد فيما يتعلق بالمصارف  -

  .الفلسطينية

  .تسجل الدخل من ودائع سلطة النقد في الخارج والتي: المالية لسلطة النقد الفلسطينية القوائم -

 .المقيمينالعاملة حول دخل االستثمار لقطاع األسرة لدى غير  القوىمرفق ميزان المدفوعات مع مسح  -
  

هذه المصادر أهمية، فقد تـم اسـتيفاء بيانـات حـول      أكثرالجدير بالذكر أن مسح القطاع المصرفي يعتبر  ومن

جميع المصارف العاملة في فلسطين باإلضافة إلى الفوائد علـى القـروض    منالمعامالت االستثمارية للمصارف 

  .المتغيرات منوالودائع وغيرها 
  

لبيانات األساسـي  مصدر ا ويتمثل  .مصادر عديدة للبيانات حول هذا الحساب الفرعي تتوفر :الجارية التحويالت •

 .في وزارة الشؤون الخارجية إعدادها بمصفوفة الدول المانحة التي تم

  :جملة المصادر المتممة األخرى ومن 

  .الفلسطينيالصندوق القومي  بيانات .1

  .والعلوماللجنة الوطنية للتربية والثقافة  بيانات .2

ت العائلية بـين العـائالت الفلسـطينية    القوى العاملة حول التحويال مسحمرفق ميزان المدفوعات مع  تقديرات .3

  .في الخارج واألقاربالمقيمة 

العربية واألجنبية والهيئات الدولية حول ما تقدمه هذه الجهـات   الدبلوماسيةالسجالت اإلدارية للمؤسسات  بيانات .4

 .جارية كمساعدات لفلسطين تحويالتمن 
 .ونالمسافر يدفعهاواإلسرائيلية حول رسوم السفر التي  الفلسطينيةالمقاصة بين إدارتي المعابر  بيانات .5

 

  :الرأسمالي الحساب: ثانيا 

يغطي هذا المصدر معظـم   حيثمصدر البيانات األساسي بمصفوفة الدول المانحة،  وتمثل :الرأسمالية التحويالت •

الجة البيانات للحصول علـى  وتتم مع . األهلية المؤسساتالتحويالت الرسمية التي تتلقاها الحكومة الفلسطينية أو 

رأسمالية للمؤسسات الحكومية والمؤسسات األهلية كاالستثمار في البنيـة   ألغراضرقم مستقل للمنح التي وجهت 
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المالية التي يمتلكها  واألصولإقامة مؤسسات تعليمية كذلك يسجل في هذا البند القيد المقابل لبند البضائع  أوالتحتية 

 هيئة الشـؤون المدنيـة  تغطية بضائع العائدين من  تتمحيث  . من فئة القطاعات األخرىالعائدون إلى فلسطين ض

  .مسح القوى العاملة الخاص بميزان المدفوعات مرفقوأصولهم المالية من تقديرات 

 األراضـي البيان يسجل حيازة أو الـتخلص مـن    هذا :المنتجة غير المالية غيرأو التخلص من األصول  حيازة •

البند علـى فلسـطين إال فـي     هذاوالثروات الجوفية الطبيعية كما يشمل حقوق االمتياز والتراخيص، وال ينطبق 

وقد شكلت االستمارات الخاصـة بالهيئـات    فلسطين،حاالت محدودة مثل حيازة الممثليات األجنبية ألراضي في 

 .البياناتالدبلوماسية المصدر الوحيد لهذه 
  

  :يالمال الحساب: ثالثا

فـي فلسـطين،    االسـتثمار توفير بيانات هذا البند من عدة مصادر منها تقرير  ويتم :المباشر األجنبي االستثمار •

السجالت اإلدارية الخاصة بسـلطة  اآلخر هو  المصدر  .االستثمارويصدر هذا التقرير عن الهيئة العامة لتشجيع 

حول غير المقيمين الـذين يسـتثمرون فـي     ياناتب، للحصول على )Call Report(النقد فيما يتعلق بالمصارف 

المصادر ذات المساهمة العالية في هـذا البنـد    من في الخارج المقيمةالمصارف المقيمة، واستثمارات المصارف 

 .الخارجحول استثمارات قطاع األسر في  ميزان المدفوعات مع مسح القوى العاملة مرفق تقديرات

  

السجالت اإلدارية الخاصة بسـلطة النقـد فيمـا يتعلـق     استخدام  يتم :)الحافظة( األجنبي غير المباشر ستثمارالا •

لرصد معامالت االستثمار في هذه  ميزان المدفوعات مع مسح القوى العاملة ومرفق، )Call Report(بالمصارف 

سسات السلطة الممثليات ومؤ منإلى هذين المصدرين يتم الحصول على بيانات  باإلضافة  .الفئة من االستثمارات

المحلي حول  االقتصادوالتي تعتبر مقيمة في ) الفلسطينيةمؤسسات منظمة التحرير (الوطنية الفلسطينية في الخارج 

 . فيها والتي تعد أصوالً لالقتصاد المحلي وخصوماً على االقتصاد الخارجي تتواجداستثماراتها في البلدان التي 
  

السجالت اإلدارية الخاصة بسلطة النقـد فيمـا يتعلـق بالمصـارف             تخدام اس يتم :األخرى األجنبية االستثمارات •

)Call Report( ،ميزان المدفوعات مع مسح القوى العاملة لرصد المعـامالت   ومرفق، ومصفوفة الدول المانحة

 .االستثماراتفي هذه الفئة من 
  

والخاضعة إلشـراف سـلطة النقـد     األجنبيةتسجيل كافة األصول القابلة للتحويل بالعملة  يتم :االحتياطية األصول •

وبناء على توصيات خبراء صندوق النقد الدولي، فإن هـذه األصـول     .الفلسطينية تحت بند األصول االحتياطية

  .جتشمل موجودات سلطة النقد في الخارج ممثلة بالتغير في استثمارات سلطة النقد في الخار
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  الفصل الثالث

  

 والمصطلحات مفاهيمال
  

  ):غير المقيم/المقيم( اإلقامة

مركز المصلحة  هو ما،هنا من منظور اقتصادي ال قانوني، والمعيار األساسي لتحديد اإلقامة لكيان  اإلقامة تعرف

ما تقوم  لبلد  االقتصادياإلقليم  داخلأخرى  مواقعوالذي يعرف بأنه وجود محل سكني أو موقع إنتاجي أو  االقتصادية

بقصد االستمرار فيها ألجل غير مسمى أو لمدة محددة  واسعفيه أو منه بمباشرة أنشطة ومعامالت اقتصادية على نطاق 

  .تكون طويلة ماولكنها عادةً  ،أو غير محددة
  

  :السلع

ويشمل هذا البند ما يتم تصديره واستيراده من البضائع العامة والسلع المرسلة للتجهيز إضافة إلى أعمال إصالح السلع 

يوصي دليل ميزان المدفوعات باستخدام سعر السوق لتقدير قيمة البضائع، ويتم تقييم التي تتم مع غير المقيمين، و

هذا  إلى ويشار.  تدعى بنقطة التقييم الموحد والتيكية للبلد المصدر، البضائع في ميزان المدفوعات عند الحدود الجمر

إلى البضائع التي يتم تقييمها على حدود  يشار بينما).  Free on board f.o.b(التقييم بسعر التسليم على ظهر الباخرة 

 Cost, insurance, and( ة والتأمين بتكلفة التأمين والشحنـالدولي الشحنوالتي تشمل تكاليف  –البلد المستورد 

freight c.i.f.  .(عر ـفإن س لذلك)f.o.b ( يكون مساوياً لسعر)c.i.f (ينطبق بشكل  وهذا.  عند الدول المتجاورة

  .مع إسرائيل مبادالتهاخاص على فلسطين التي يجري القسم األكبر من 
  

  : الخدمات

السفر،  صنيفها التي تتم مع غير مقيمين، وتشمل خدماتحسب ت خدماتمن ال ما يتم تصديره واستيرادهبند هذا اليشمل 

الخدمات ، التأمينخدمات ، اآللي والمعلومات الحاسب خدمات، النقلخدمات و الحكومية الخدماتو خدمات االتصاالت

  .والثقافية والترويحية الشخصية الخدمات، أنواع أخرى من خدمات األعمال، رسوم االمتياز والتراخيص، المالية
  

  :الدخل

بين المقيمين وغير المقيمين والمتعلقة بالدخل العائد من عوامل  مستحقة القبض والدفع التي تتمتدفقات الالدخل  بند يغطي

  :  ويندرج تحت هذا البند الفئتين التاليتين) المال ورأسأي العمل (اإلنتاج 
 

   ):دخل العمل(العاملين  تعويضات

 الخارج،المتحققة للمقيمين في فلسطين الذين يعملون في والمزايا النقدية أو العينية األجور والرواتب هذا البند  ويشمل

    .وتلك المدفوعة لغير المقيمين الذين يعملون في فلسطين
  

  ): دخل رأس المال( من االستثمار الدخل

تكبد خصوم مالية تجاه  بسببأو ما يستحق دفعه ) في الخارج(من ملكية األصول المالية األجنبية الدخل المتحقق هو 

  . غير المقيمين
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  :الجارية التحويالت

ى ت طبيعة جارية أي تؤثر على مستوتكون ذا أنويتوجب  أخرى، إلىة من جهة يالعين أوالتدفقات النقدية  هي

  والمتلقية للمنح المانحة الجهتيناالستهالك لكلتا 
  

  :الحساب الرأسمالي

وحيازة األصول غير المالية غير المنتجة أو  الرأسماليةالتحويالت : الحساب الرأسمالي إلى بندين رئيسين وهما يقسم

تحت بند التحويالت الرأسمالية التحويالت التي تتضمن تغييرا في ملكية أصول ثابتة أو  وتندرج.  التخلص منها

تة أو التصرف فيها أو التحويالت الناتجة عن قيام الدائن تحويالت األموال المرتبطة أو المشروطة بحيازة أصول ثاب

حيازة األصول غير المنتجة غير المالية أو التصرف فيها، فتشمل  أما  .بإسقاط خصوم المدين دون تلقي أي مقابل لها

األصول غير الملموسة مثل البراءات المرخصة وعقود التأجير وغير ذلك من العقود القابلة للتحويل للغير، والشهرة 

  .يشمل شراء أو بيع األراضي من جانب السفارات األجنبية  .التجارية وما شابه ذلك
  

  :الحساب المالي

: الحساب المالي إلى أربع فئات، هي تقسيم ويمكن.  المالية والخصومفي الحساب المالي المعامالت في األصول  تسجل

  .المباشر واستثمار الحافظة واالستثمارات األخرى واألصول االحتياطية االستثمار
  

  :المباشر األجنبي االستثمار

يتمثل  العمليةالناحية  ومن.  قوة تصويتية في المؤسسة أوهذه الفئة االستثمار الذي يمتلك صاحبه بموجبه سيطرة  تشمل

ويشمل   .األقل من األسهم في الشركة على %10معيار التمييز لإلدراج ضمن هذا البند بامتالك المستثمر لحوالي 

لمباشرين ومؤسسات االستثمار المباشر وال يقتصر فقط على االستثمار المباشر كافة المعامالت بين المستثمرين ا

المعاملة المبدئية بين الطرفين، وتقسم المعامالت فيه إلى رأسمال حقوق الملكية، العائدات المعاد استثمارها وأنواع رأس 

من قبل غير  األراضيضمن هذه الفئة أيضا حيازة أو التخلص من  ويدرج).  المعامالت بين الشركات(المال األخرى 

  ).الحساب الرأسماليماعدا السفارات األجنبية والتي تدرج ضمن (المقيمين 
 

  :األجنبي الحافظة استثمار

تشمل هذه الفئة المعامالت في سندات الملكية وسندات الدين، وتنقسم سندات الدين إلى سندات وأذونات، وأدوات السوق 

  .ويتم استبعاد المعامالت التي تشملها كل من االستثمار المباشر واألصول االحتياطية  .النقدي، والمشتقات المالية
  

  :األخرى األجنبية االستثمارات

المالية غير المدرجة تحت أي من الفئات  والخصومتحت بند االستثمارات األخرى كافة معامالت األصول  يصنف

  .ض، العملة والودائع، والحسابات األخرى مستحقة الدفع أو التحصيلالثالثة األخرى وأبرزها االئتمانات التجارية، القرو
  

 :األصول االحتياطية

 إليها بسهولة ألغراض الوصولويكون بإمكان السلطة النقدية  ،التي تكون خاضعة لسيطرة السلطة النقدية األصول هي

  .يلبعملة قابلة للتحو مرتبطةويجب أن تكون  ،ميزان المدفوعات خالل إشعار قصير
  

 :الميزان الكلي

  .التغير في األصول االحتياطية للسلطة النقدية
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 الجداول
Tables  

 



PCBS: Balance of Payments, Preliminary Results, 2010 PCBS: النتائج األولية لميزان المدفوعات، 2010 ا

($Value in million US) (القيمة بالمليون دوالر أمريكي)

20092010Itemالبند

690.9Current account (net)-712.5-الحساب الجاري (صافي)

Goods (net)  3,652.8-3504.4-  السلع (صافي)

Exports (fob)    631.3666.1     الصادرات (فوب)

Imports (fob)    4135.74318.9     الواردات (فوب)

Services (net)  312.1-351.8-  الخدمات (صافي)

Exports    579.3830.7     الصادرات

 Transportation services         29.822.6         خدمات النقل

 Travel services         410.4667.0         خدمات السفر

Communications services         34.233.3         خدمات االتصاالت

Construction services         21.025.5         خدمات االنشاءات

Other business services         55.711.1         خدمات األعمال األخرى

Government services         25.249.2         الخدمات  الحكومية

*Others         3.022.0         أخرى*

Imports    931.11142.8     الواردات

Transportation services          83.491.9         خدمات النقل

Travel services          555.8577.5         خدمات السفر

Communication services          42.835.2         خدمات االتصاالت

Other business services          65.570.6         خدمات األعمال األخرى

Personal cultural recreational services          81.684.4         خدمات الشخصية والثقافية والترفيهية

Government services          83.6261.1          الخدمات الحكومية

**Others          18.422.1         أخرى**

Income (net)  876.21098.1  الدخل (صافي)

 Receipts    955.91213.2     المقبوضات

Compensation of employees        831.11077.4         تعويضات العاملين

Of which  from Israel            730.7991.2               منها:  من إسرائيل

 Investment income        124.7135.8        دخل االستثمار

Payments    79.7115.1     المدفوعات

Current transfers (net)  2267.52175.9  التحويالت الجارية (صافي)

 Inflows    2502.02476.5     التدفقات الداخلة إلى فلسطين

To the government sector       1484.31214.2           للقطاع الحكومي

Donors transfers           1440.31144.0               تحويالت الدول المانحة

To the private sector      1017.71262.3           للقطاع الخاص

Donors transfers           517.7541.2               تحويالت الدول المانحة

Outflows    234.5300.6     التدفقات الخارجة من فلسطين

Table 1: Balance of Payments In the Palestinian Territory for the Years 2009, 2010

 2010 ،2009 ميزان المدفوعات في األراضي الفلسطينية للعامين :1 جدول
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($Value in million US) (القيمة بالمليون دوالر أمريكي)

20092010Itemالبند

870.5800.3Capital and financial account (net)الحساب الرأسمالي والمالي (صافي)

Capital account (net)   719.0846.1   الحساب الرأسمالي (صافي)

Capital rransfers (net)      719.0846.1      التحويالت الرأسمالية (صافي)

Inflows          719.0846.1         التدفقات الداخلة إلى فلسطين

To the government sector             595.1705.1            للقطاع الحكومي

Donors transfers                595.1705.1                تحويالت الدول المانحة

To the private sector             123.9141.0            للقطاع الخاص

Outflows          0.00.0         التدفقات الخارجة من فلسطين

حيازة األصول غير المنتجة غير المالية
أو التصرف فيها (صافي)

***Financial account (net)   45.8-151.5   الحساب المالي (صافي)***

315.9103.0Foreign Direct investment (net)       االستثمار األجنبي المباشر (صافي)

Change in investment abroad (net)   77.0-15.4           التغير في االستثمار في الخارج (صافي)

Change in investment in Palestine (net)         300.5180.0           التغير في االستثمار في فلسطين (صافي)

Foreign  Portfolio investment (net)     453.4-367.0-        استثمار الحافظة األجنبي (صافي)

Change in Assets (net)         450.5-444.5-           التغير في األصول (صافي)

Change in Liabilities (net)         2.9-77.5           التغير في الخصوم (صافي)

Foreign Other investment (net)     191.5341.0        االستثمارات األجنبية األخرى (صافي)

Change in Assets (net)         9.1499.2           التغير في األصول (صافي)

Of which Loans to nonresidents            18.789.8-             منها  قروض ممنوحة لغير مقيمين

****Of which Currency and deposits            27.8488.2             منها عملة وودائع****

Change in Liabilities (net)         158.2-182.4           التغير في  الخصوم (صافي)

Of which Loans from nonresidents            41.6-0.3-             منها  قروض من غير مقيمين

*****Of which Currency and deposits            109.9-185.4             منها عملة وودائع*****

109.6Net errors and omissions-158.1-صافي السهو والخطأ

11.136.4Overall balance-الميزان الكلي

 36.4Financing-11.1التمويل

36.4Change in Reserve assets (- = Increase)-11.1التغير في األصول االحتياطية ( -= زيادة)

* تشمل خدمات التأمين، الخدمات المالية، وخدمات المعلومات 

والكمبيوتر، رسوم االمتياز والتراخيص، والخدمات الشخصية 

والترفيهية والثقافية.

** الخدمات المالية، االنشاءات، المعلومات والكمبيوتر، رسوم 

االمتياز والتراخيص وخدمات التأمين.

***  يشمل األصول االحتياطية

**** عملة وودائع: تشمل النقد من العمالت األجنبية في 

صناديق البنوك وودائع المؤسسات الفلسطينية المودعة خارج 

فلسطين

***** عملة وودائع: ودائع غير المقيمين المودعة في البنوك 

المحلية.

**** Currency and deposits: Including the cash of foreign currency
in the banks and the deposits of the Palestinian institutions
deposited abraod 

***** Currency and deposits : Includes the deposits of non-
residents deposited in Local banks

*** Include reserve assets

0.00.0Acquisition / disposal of non-Produced, non-financial 
assets non-financial assets (net)

** Include financial,construction, information and computer,
royalties and licenses fees, insurance services.

ميزان المدفوعات في األراضي الفلسطينية للعامين 2009، 2010 (تابع): جدول 1

Table 1 (Cont.): Balance of Payments In the Palestinian Territory for the Years 2009,2010

* Include insurance, financial, information and computer, royalties
and licenses, and personal cultural recreational services.
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(Value in million US$)(القيمة بالمليون دوالر أمريكي)
صافي التدفقات

(التغير)

Net FlowsOutflowsInflows
(Change) (Increase) (Decrease)

 Total Change in Assets 64.71805.01740.3-  التغير الكلي في االصول

77.0115.238.2Change in Foreign Direct Investment Abroad-  التغير في االستثمار األجنبي المباشر في الخارج

  76.6114.838.2Of Which Equity Capital-    منها رأسمال حقوق ملكية

    450.5479.929.4Change in Foreign Portfolio Investment-  التغير في استثمار الحافظة األجنبية

  452.3479.927.6Of Which Debt Securities-    منها سندات دين

    499.21173.51672.7Change in Foreign Other Investment  التغير في االستثمارات األجنبية األخرى
 Of WhichLoans lended         89.819.7109.5    منها  قروض ممنوحة

*Of Which Currency and deposits         488.21075.01563.2    منها عملة وودائع*

صافي التدفقات

(التغير)

Net FlowsOutflowsInflows
(Change) (Increase) (Decrease)

 18.9560.2579.1Total Change in Liabilities  التغير الكلي في الخصوم

  التغير في االستثمار األجنبي المباشر في االراضي 

الفلسطينية
180.010.3190.3Change in Direct Investment in Palestinian Territory

Of Which Equity Capital  104.610.3114.9    منها رأسمال حقوق ملكية

Change in Foreign Portfolio Investment    2.92.90.0-  التغير في استثمار الحافظة األجنبية

Of Which Equity Securities  2.92.90.0-    منها سندات ملكية

Change in Foreign Other Investment    158.2547.0388.8-  التغير في االستثمارات األجنبية األخرى

Of Which Loans Borrowed        41.674.733.1-    منها  قروض مقترضة

*** Of Which Currency and deposits        109.9464.1354.2-    منها عملة وودائع***

**** 2365.22319.4Financial account-45.8الحساب المالي ****

 Note: The negative sign in the value of NetFlows means increasing inمالحظة: اإلشارة السالبة في قيم صافي التدفقات تعني ارتفاع في األصول 

Change in Reserve Assets  (- = Increase)**

 التدفقات الخارجة

(االضافة)

 التدفقات الداخلة

Item(السحب)

*** Currency And Deposits : Includes the Deposits of Non-residents 
Deposited in Local Banks 

**** Financial Account:  Net Flows of  Change in Assets and Liabilities. 
Also it Equals the Difference Between Total of Inflows and Total of 
Outflows for Both Assets and L iabilities.

** Change in Reserve Assets Includes the Change in the Stock Value of 
the Foreign Eexchange That PMA Keep as Reserves for Balance of 
Payments Puposes 

**  التغير في االصول االحتياطية يشمل التغير في ارصدة العمالت 

االجنبية الصعبة التي تحتفظ بها سلطة النقد الفلسطينية بهدف معالجة 

االختالالت التي قد تحدث في ميزان المدفوعات

***  عملة وودائع: ودائع غير المقيمين المودعة في البنوك المحلية.

****  الحساب المالي: مجموع صافي التدفقات للتغير الكلي في االصول 

والتغير الكلي في الخصوم كذلك يساوي الفرق بين المجموع الكلي للتدفقات 

الداخلة مطروح منها المجموع الكلي للتدفقات الخارجة لكل من االصول 

والخصوم

2010 الحساب المالي، :2 جدول

Table 2: Financial Account, 2010

 التدفقات الخارجة

(االضافة)

 التدفقات الداخلة

(السحب)

* Currency and deposits: Including the Cash in Foreign Currency in the 
Banks and the Deposits of Palestinian Institutions Deposited Abroad 

Itemالبند

*  عملة وودائع: تشمل النقد من العمالت األجنبية في صناديق البنوك 

وودائع المؤسسات الفلسطينية المودعة خارج فلسطين

36.436.40.0-  التغير في األصول االحتياطية  ( -= زيادة)**

البند
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Introduction 

 
The Balance of Payments (BOP) is an account measuring transactions between residents and 
non-residents in a given period.  It is a vital instrument for the analysis of a country's external 
situation.  It conveys detailed information on receipts and payments between the domestic 
economy and the rest of the world.  Moreover, it is considered as the peak of efforts in 
preparing systematic economic statistics, which are necessary to observe the economic 
performance in general and to derive the essential data to compile the Rest of the World 
Account as a part of National Accounts. 
    
The Balance of Payments (BOP) is prepared according to the latest international 
recommendations, namely the fifth edition of Balance of Payments Manual (BPM5), which 
was adopted by the International Monetary Fund (IMF) in 1993.  BOP consists of two main 
accounts: the Current Account and the Capital and Financial Account.  Moreover, The 
Palestine Monetary Authority (PMA) and the Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS) 
are currently preparing to compile the International Investment Position (IIP) and external 
Debt for Palestine to provide a summary about the foreign investments stocks in both sides; 
the assets and the liabilities. 
 
The PMA and the PCBS announce the preliminary results of the Palestinian Balance of 
Payments for the year 2010.  
 
 
 
 
 
 

                  Jihad Al-wazir 
 

                        Ola Awad   

January, 2012
 

Governor of PMAPresident of PCBS 
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Chapter one  
 

Preliminary Results 
 

 The main findings are summarized as: 
 
The Current Account Position: 
• The Current Account: The Palestinian Balance of Payments recorded a deficit of      

US$ 690.9 million in the current account (goods, services, income, current transfers), and 
this contributes 8.3% of the GDP in current prices compared with a deficit of US$ 712.5 
million in 2009.   

• The Trade Balance of Goods: A deficit of US$ 3,652.8 million was recorded in this 
account, which comprises about 43.8% of the GDP in current prices in 2010, reflecting an 
increase of 4.2% compared with the deficit in 2009.  The deficit of trade balance with 
Israel was the main reason of the deficit of the trade balance.  

• The Services Balance: This account recorded a deficit of US$ 312.1 million, representing 
a decrease of 11.3% compared with year 2009.  The decline in this deficit of Services 
Balance was caused by the increase of the exports in Government and Travel Services in 
addition to the decrease of the imports in Communication Services on other side. 

• The Income Balance: A surplus of US$ 1,098.1 million was recorded in this account, 
showing an increase of 25.3% compared with year 2009.  The surplus was caused mainly 
by the surplus in Compensations of Employees working in Israel which reached US$ 
991.2 million, reflecting an increase of 35.7% compared with the year 2009, Meanwhile, 
the investments income received from abroad amounted to US$ 135.8 million showing an 
increase of 8.9% compared with the year 2009, caused mainly by an increase in the 
earnings received on the Palestinian Foreign Direct Investments (FDI) and Portfolio 
Investments, invested abroad. 

• Balance of Current Transfers: The balance of current transfers (voluntary or 
compulsory, not a result of an economic transaction) recorded a surplus of US$ 2175.9 
million, reflecting a decrease of 4.0% compared with year 2009.  The donors’ current 
transfers was 68.0% of total value of receipts from abroad meanwhile the current transfers 
received from abroad other than donors was 32.0% of total current transfers from abroad.  
The total value of receipts from abroad distributed as 49.0% for the government sector 
and 51.0% for other sectors (Private, Household and non-government organizations). 

 
The Capital and Financial Account Position: 
• The Capital and Financial Account: This account recorded a surplus of US$ 800.3 

million.  This surplus was caused mainly by the surplus in the Capital Account (amounted 
to US$ 846.1 million), surplus by the donors capital transfers, meanwhile the deficit in 
Financial Account (Direct Investments, Portfolio Investments, Other Investments, and 
Reserve Assets) amounted to US$ 45.8 million 

• The Capital Account: This account recorded a surplus of US$ 846.1 million, with an 
increase of 17.7% compared with year 2009, mainly caused by governmental capital 
transfers (transfers from donors) as the major item in the Capital Account with 83.3%.  
Meanwhile, the household transfers received from abroad for financing household's 
construction of housing accounted for 16.7% of this account. 
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• The financial Account: This account recorded a deficit of US$ 45.8 million1, caused 
mainly by the deficit in foreign portfolio investment.  The flows of foreign investments 
could be summarized as: 
- Foreign Direct Investment (FDI): Recorded a surplus of US$ 103.0 million caused 

by the increase of the net Palestinian investment abroad by US$ 77.0 million, in 
addition to the increase in the net foreign investments in Palestine by US$ 180.0 
million. 

- Foreign Indirect Investment (Portfolio): Recorded a deficit of US$ 453.4 million  
caused by the increase of the net Palestinian (assets) abroad by US$ 450.5 million, in 
addition to the decrease in the net foreign investments in Palestine (liabilities) by US$ 
2.9 million. 

- Foreign Other Investments (OI): Recorded a surplus of US$ 341.0 million, caused 
by the decrease in the net Palestinian (assets) abroad by US$ 499.2 million (mainly 
Palestinian deposits in banks abroad and loans extended to nonresidents), in addition 
to the decrease in the net foreign investments in Palestine (liabilities) by US$ 158.2 
million (mainly foreign deposits in local banks). 

• Reserve Assets: The total change (increase) in reserve assets of the Palestinian Monetary 
Authority had amounted to US$ 36.4 million, reflecting the final liquidity position of the 
Balance of Payments. Which are reflected in the Overall Balance surplus in the Palestine 
case due to the absence of other financing resources 

 
Net Error and Omissions: The net Error and Omissions (the difference between the Net 
current accounts in one hand and the net capital and financial account on other hand) 
amounted to US$ (109.6) million, which constitutes 1.3% of Gross Domestic Product (GDP) 
in current prices for Palestinian Territory.  This percentage is acceptable internationally since 
it was less than 5% of the GDP. 
 
 

  
  
  

                                                 
1  The increase in the net Palestinian (assets) abroad and the decrease in the net foreign (liabilities) in Palestine recorded in 
negative value. Meanwhile, the decrease in the net Palestinian (assets) abroad and the increase in the net foreign (liabilities) 
in Palestine recorded in positive value. 
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Chapter Two 
 

Methodology 
 

Data Collection: Data was collected from various sources including: 
• PA Ministries. 
• Consulates and representatives. 
• Non-governmental organizations. 
• Related national institutions. 
• Labors force survey. 
• Balance of payments household survey annexed with labors force survey (BOP- 

Annex). 
• Economic surveys series. 
• Population statistics. 
• Price index. 
• Foreign trade statistics. 
• Administrative records of PMA regarding the banks (Call Report). 
• Administrative records of  financial companies and their annual reports. 
• Finance and insurance survey. 
• Hotels survey. 
• Foreign investments survey. 

 
The questionnaires were designed to meet the needs of compiling the Balance of Payments 
and the Rest of the World Account.  Twelve forms of questionnaires for administrative 
records were used, one for each similar group of data sources. 
 
Processing: The data collected from surveys, administrative records and other sources 
provide an economic database. The data was processed through systematic computerized files 
using (EXCEL) software.  Coding, classifications and tabulation are according to the 
recommendations stated in (IMF) manual - fifth edition. 
 
1.Current account: 
Foreign trade in goods: Data on visible trade (trade in goods) is obtained from Foreign 
Trade Statistics (FTS) supplemented by other sources. For balance of payments purposes, 
coverage and valuation adjustments are made to the FTS. 
 
Foreign trade in services: In connection with the valuation adjustment for imports, data from 
the FTS has been used as source for transportation, insurance services and current transfers 
on the debit side. The Economic Surveys (ES) are the main source of data on services in 
connection with enterprises. The Hotel Survey (HS), conducted by the Palestinian Central 
Bureau of Statistics (PCBS), has been used to obtain data on number of foreign visitors to 
Palestine 
 
Income: The Labor Force Survey (LFS) was used as source of data for wages and salaries 
earned in Israel by Palestinian border workers.  In addition, the questionnaire completed by 
foreign diplomatic representations and international organizations provides data on 
compensation of employees. On the debit side, there are two sources: a) data obtained from 
the Palestinian National Fund; and b) the ES for compensations payable to non-resident 
workers. For investment income, information is obtained from the ES, administrative records 
of PMA regarding the banks (Call Report), (BOP-ANNEX) and government (including the 
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Palestinian National Fund). Among data sources, the Banks survey is considered the most 
important source . 
 
Current transfers: For this sub-account, there are several sources of data. The main source is 
the Donor Matrix, compiled by the Ministry of Planning. Other complementary sources are: 
• The budget of the Palestinian National Fund in Amman. 
• Data obtained from the National Committee for Education, Culture and Science – this 

data is not included in the Donor Matrix. 
• The questionnaires completed by foreign diplomatic representatives and international 

organizations in Palestine. 
• The information obtained from the Ministry of Labor. 
• (BOP-ANNEX). 

 
2. Capital account: 

• Capital transfers: For this sub-account there are also several sources of data. The 
main source of data is again the Donor Matrix, compiled by the Ministry of Planning. 
This source accounts for the bulk of transfers receivable by the Palestinian 
government. The counter-entry to goods and financial assets owned by immigrants to 
Palestine is recorded in this account under migrants’ transfers. As mentioned above, 
data on goods is obtained from the Civil Affairs Agency, and data on financial assets 
from (BOP-ANNEX). For private capital transfers, computations were based on 
anecdotal evidence and general knowledge of the economy. 

• Acquisition/disposal of non-produced non-financial assets: The questionnaires 
completed and submitted by foreign diplomatic representations is the source of data on 
acquisition/disposal of non-produced non-financial assets for their purchases of land 
and fixed structures. 

 
3. Financial account: 

• Foreign Direct investment: Data on direct investment has been obtained through: 
- Administrative records from the Ministry of Economy and Trade. 
- ES on resident construction for computations of non-resident participation of private 

construction. 
- Administrative records of PMA regarding the banks (Call Report). 
- (BOP-ANNEX) for households investing abroad. 

• Foreign indirect investment (Portfolio): Administrative records of PMA regarding 
the banks (Call Report), data from the PMA and (BOP-ANNEX) were used to capture 
transactions in portfolio investment. No adjustments were made to this data. 

• Foreign Other investment: For the financial account, the administrative records of 
PMA regarding the banks (Call Report) has been used to obtain values for changes in 
banks’ financial assets and liabilities, both with respect to their own transactions and 
those undertaken on behalf of clients. Unfortunately, because there is no national 
currency in Palestine, neither cash transactions have not been captured in this Survey 
nor transactions which take place through a non-resident bank. Certain adjustments 
had been made to find reasonable values for the transactions, which have not been 
captured. 

• Reserve assets: In Palestine, all assets held by the PMA and denominated in 
convertible currency are included under reserve assets.  No adjustments were made to 
data, which was obtained from the PMA.  According to the recommendations of 
International Monetary Fund (IMF), Reserve Assets includes Palestine Monetary 
Authority (PMA) assets abroad. 
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Chapter Three 
   

Concepts and Definitions 
 

Residence:  
Is defined in economic, and not legal terms.  The main criterion to determine residence of an 
entity is center of economic interest.  Persons are considered residents of the country where 
they live for at least one year.  Exceptions to this rule are embassy staff (but for locally 
employed people who are residents of the country where they live), patients who are treated 
abroad and students who live abroad even when their stay exceeds one year. 

 
Current account: 
 Is subdivided into four major categories:  
-    Goods. 
-    Services. 
-    Income. 
-    Current transfers. 
Certain items are self-explanatory in these accounts, but others are not and will be further 
explained in this chapter. 

 
Goods:  
Valuation at market price implies that goods should be valued at the customs border of the 
exporting country, called the point of uniform valuation.  This valuation is referred to as the 
free on board (f.o.b.) price.  Goods valued at the customs border of the importing country.  
This is particularly relevant in Palestine where the bulk of trade in goods is with Israel. 
Three issues are of particular relevance for trade in goods: 
-  Coverage (how to include certain goods even though they do not cross international borders 

and thus are not captured by statistics provided by customs, and how to exclude others 
even though they cross international borders). 

-  Valuation of trade items (point of uniform valuation and appropriate steps to take if the 
price recorded on the customs declaration differs from the market prices, due to, e.g. 
under- or over-invoicing or transfer pricing). 

-  Time of recording (when the change of ownership occurs in a different recording period 
than the physical movement of the goods across international borders – as mentioned 
above- if no adjustments are made, the difference will appear under errors and omissions 
in the balance of payments). 

 
Services: 
It covers all transactions classified in the fifth edition of (IMF) manual for Balance of 
Payments under this category.  But for government and travel services, related goods or 
services are recorded under these items. 

 
Income:  
Income covers international transactions associated with income on factors of production, i.e. 
labour and capital.  In the balance of payments, income on capital is referred to as income on 
financial assets.  Thus income can be divided into two broad categories:  
-  Compensation of employees that includes earnings by Palestinian residents working abroad 

as well as payments to non-residents working in Palestine.  
- Investment income receivable due to ownership of external financial assets or payable due 

to external liabilities.  
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Current transfers:  
Refers to cash and in-kind flows between two sides, Under current transfers are recorded 
flows of a current nature, i.e. they should affect the level of consumption of both the donor 
and the recipient. 
 
Capital account:  
Is divided into capital transfers and acquisitions/disposals of non-produced non-financial 
assets.  Recorded under capital transfers are investment grants (including cash transfers for 
purchases of investment goods), debt forgiveness and migrants’ transfers.  
 
Non-produced, non-financial assets are mainly licenses, franchises and patents.  Also included 
acquisitions/disposals of land by representative offices of foreign governments, for example 
foreign embassies. 

 
Financial account:  
Transactions in financial assets and liabilities are recorded in the financial account. Financial 
stocks can be divided into four broad categories: direct investment; portfolio investment; 
other investment (mainly currency, deposits and loans); and reserve assets.  
 

Foreign Direct investment:  
This category includes investment over which the owner exercises control.  In practice, the 
distinguishing criterion for inclusion in this category is that the owner should hold at least 10 
per cent of the ordinary shares in the company.   However, this criterion should be applied 
somewhat flexibly to ensure that assets over which the owner exercises control are classified 
as direct investment.  Acquisitions and disposals of land – other than when foreign embassies 
are involved – are also included. 
 
In Palestine, direct investment is mainly in the form of equity investment: shares in the 
capital.  However, this item may also take the form of reinvested earnings.  Reinvested 
earnings are equal to the share of total earnings, which are due to the current operating 
performance, that are not distributed to the owners. 

 
Foreign indirect investment (Portfolio):  
Portfolio investment is a residual category for transactions in shares, bonds, bills, notes, 
money market instruments and financial derivatives.  It is residual because these instruments 
are also included under direct investment and reserve assets.   Portfolio investment is divided 
into two main categories: equity and debt. Shares are equity investment and the remaining 
instruments are debt investment.  
 
Foreign Other investment:  
Under other investment are included all transactions in financial assets and liabilities, which 
are not classified under any of the three other broad categories.  The most important of these 
are currency, deposits and loans (including trade credits).  

 

Reserve assets:  
Are assets that must be controllable by the  Monetary Authority, they must be accessible to 
the Monetary Authority at relatively short notice for balance of payments purposes, and they 
must be denominated in a convertible currency. 
 
Overall Balance: 
The change in reserve assets of the monetary authority. 




