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  2012الربع األول ميزان المدفوعات 

الفلسطيني وسلطة النقد  الجهاز المركزي لإلحصاء

  الفلسطينية 

يعلنان النتائج األولية لميزان المدفوعات الفلسطيني 

  2012األول لربع ل

 .مليون دوالر أمريكي عجز الحساب الجاري 690.5
  

نقد اً للجهود المشتركة التي قامت بها كل من سلطة الاستمرار

 إعدادالفلسطينية والجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، تم 

من  األوللربع لميزان المدفوعات الفلسطيني ل الصحفي بيانال

 المشترك الربعي اإلصدار الدوري وذلك ضمن 2012ام ع

  . لبيان ميزان المدفوعات الفلسطيني
  

يعتبر بيان ميزان المدفوعات األداة التي تحدد مركز الدولة 

لنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، مما يساعد با

الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات االقتصادية 

والخطط التنموية المالئمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل 

للدولة تحقيق االستقرار والنمو االقتصادي، علماً بأنه تم 

عداد بيانات ميزان االستناد إلى أحدث التوصيات الدولية في إ

المدفوعات الفلسطيني مع األخذ بعين االعتبار خصوصية 

  . الوضع الفلسطيني
  

الربع في أشارت النتائج األولية لميزان المدفوعات الفلسطيني 

عجز في الحساب الجاري ال استمرارإلى  2012عام من األول 

مقداره ما بلغ حيث ) سلع، خدمات، دخل، تحويالت جارية(

من الناتج  %24.7ليون دوالر أمريكي، بما نسبته م 690.5

من عام الربع األول في  لمحلي اإلجمالي باألسعار الجاريةا

قيمة إلى ويعزى السبب في عجز الحساب الجاري .  2012

الميزان التجاري السلعي المرتفعة حيث سجل عجزاً مقداره 

 %44.8 مليون دوالر أمريكي والذي شكل ما نسبته 1,255.2

الربع األول في الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية  من

كما سجل ميزان الخدمات عجزاً بلغ مقداره   ،2012من عام 

  .مليون دوالر أمريكي 96.0
  

تعويضات العاملين، ودخل (أما بالنسبة لحساب الدخل 

مليون دوالر  241.7فقد سجل فائضاً مقداره ) االستثمار

في إسرائيل السبب ات العاملين تعويض ، وقد كانتأمريكي

مليون  229.1إذ بلغت الرئيسي في فائض حساب الدخل 

دوالر أمريكي، فيما بلغ دخل االستثمار المقبوض من الخارج 

، نتج بشكل أساسي عن الفوائد مليون دوالر أمريكي 30.7

  .المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية
    

 419.0حقق ميزان التحويـالت الجارية فائضـاً بلغت قيمته 

مليون دوالر أمريكي، وقد شكلت تحويـالت الدول المانحة ما 

  .ت الجارية من الخارجمن إجمالي التحويال %48.7نسبته 
  

 اًكما أشارت النتائج األولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض

مليون دوالر  708.8في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 

 الماليإلى الفائض المتحقق في الحساب  ذلكويعزى .  أمريكي

االستثمار المباشر، (مليون دوالر أمريكي  628.5حيث بلغ 

رات األخرى، واألصول استثمار الحافظة، االستثما

  ).االحتياطية

  

عكست هذه النتائج التغيرات التي طرأت على األصول و

في هذه األصول لدى سلطة ) الزيادة( االحتياطية إذ بلغ التغير

وفي . مليون دوالر أمريكي 110.8النقد الفلسطينية حوالي 

حالة فلسطين تعبر هذه األرقام عن فائض الميزان الكلي نظراً 

  .لعدم وجود مصادر تمويلية أخرى
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باالعتماد على  2011سيتم تنقيح بيانات ميزان المدفوعات ألرباع : مالحظة

  . ، خالل اسبوعين من تاريخه2011بات القومية ألرباع تنقيحات الحسا

  
  :يرجى االتصال صيل،المزيد من التف

  

            الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

  .فلسطين -، رام اهللا 1647.  ب.ص

 2982700  2 (970/972 ): هاتف

  1800300300: هاتف مجاني

 2982710  2 (970/972 ): فاكس

 diwan@pcbs.gov.ps    :نيبريد إلكترو

   :http://www.pcbs.gov.ps صفحة إلكترونية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  سلطة النقد الفلسطينية  أو على

  .فلسطين – رام اهللا ،452.  ص ب  

  2415250  2 (970/972 ): هاتف  
 2409922  2 (970/972 ): فاكس 

   
   info@pma.ps    :بريد إلكتروني 
   www.pma.ps: صفحة إلكتروني 

 


