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والدين الخارجي لوضع االستثمار الدولي النتائج األولية 

  2012 لعام لفلسطين

في الخارجالمستثمرةاألصول الفلسطينيةأرصدة

  . مليون دوالر أمريكي 5,262حوالي 

االلتزامات األجنبية على االقتصاد  أرصدةو

  مليون دوالر أمريكي 4,595الفلسطيني حوالي 
  

كل من سلطة النقد الفلسطينية  بين استمراراً للجهود المشتركة

 بيانال إعداد والجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، تم

 وإحصاءات الدين الخارجي لوضع االستثمار الدولي الصحفي

  .2012لعام  في فلسطين
  

أشارت النتائج األولية إلى أن صافي وضع االستثمار الدولي 

) األجنبيةالخصوم  –األصول الخارجية ( 2012عام  لفلسطين

مليون دوالر أمريكي، مما يعني أن االقتصاد  667 بلغ حوالي

بقيمة  فلسطينالفلسطيني بمختلف قطاعاته قد استثمر خارج 

من الخارج، حيث ساهمت  فلسطينتفوق تلك المستثمرة في 

اإليداعات النقدية للبنوك المحلية المودعة في البنوك الخارجية 

جود في اإلقتصاد الفلسطيني إضافة إلى النقد األجنبي المو

من % 61.5وبما نسبته بالقيمة الرئيسية في األصول الخارجية 

  .إجمالي قيمة األصول الخارجية
  

بلغ إجمالي أرصدة األصول الخارجية لالقتصاد الفلسطيني 

مليون دوالر أمريكي، شكل  5,262المستثمرة في الخارج 

، %4.4الخارج منها  االستثمار األجنبي المباشر في

، واالستثمارات %19.6واستثمارات الحافظة في الخارج 

%.  12.6، واألصول االحتياطية %63.4األخرى في الخارج 

شكلت االستثمارات الخارجية لقطاع  ،وعلى مستوى القطاع

 بنسبة البنوك المساهمة الكبرى من إجمالي األصول الخارجية

  .منها% 71.3
  

أرصدة ( فلسطين ة علىوبلغ إجمالي أرصدة الخصوم األجنبي

مليون  4,595حوالي ) فلسطينغير المقيمين المستثمرة في 

 فلسطين شكل االستثمار األجنبي المباشر في أمريكيدوالر 

 فلسطينمنها، واستثمارات الحافظة األجنبية في  50.8%

  فلسطين، واالستثمارات األخرى األجنبية في 14.7%

34.5%.  
  

يسجل  بأنه كشف محاسبيوضع االستثمار الدولي  يعرف

األفراد والشركات ( فلسطينفي  المقيمينأرصدة استثمارات 

تحت مسمى  الخارجي لعالمالمستثمرة في ا )والحكومة

 لمقيمينلاالستثمارات المملوكة أرصدة من جهة، و) األصول(

والمستثمرة ) اتوالحكوم األفراد والشركات( فلسطينخارج 

  .ن جهة أخرىم) الخصوم(تحت مسمى  فلسطين في
  

ويقسم دليل إعداد ميزان المدفوعات الطبعة الخامسة والصادر 

األصول والخصوم إلى  1993عام  الدوليالنقد عن صندوق 

مال مؤسسة فأكثر من رأس %10استثمار بـ(مباشر  استثمار

من  %10استثمار بأقل من (حافظة  ات، واستثمار)غير مقيمة

االستثمار في مال مؤسسة غير مقيمة إضافة إلى رأس

التي تنقسم إلى أرصدة (، واالستثمارات األخرى )السندات

 العملة والودائع وأي أصولوالقروض، واالئتمانات التجارية، 

تعرف التي  األصول االحتياطيةإضافة إلى  ،)أخرى أو خصوم

األرصدة التي تحتفظ بها سلطة النقد لمعالجة  أنهاعلى 

 ومن الجدير بالذكر أن . اإلختالالت في ميزان المدفوعات

وال  فقط األصول األصول االحتياطية تندرج ضمن جانب

 .ضمن جانب الخصوم تندرج

  

اما الدين الخارجي فيعرف بأنه سجل ألرصدة الدين المستحقة 

حيث  لصالح غير المقيمين،على قطاعات االقتصاد الفلسطيني 

تشمل القروض من غير المقيمين وودائع غير المقيمين 

عه في القطاع المصرفي في فلسطين والسندات المود

المشتراة من قبل غير المقيمين ومعامالت الدين  الفلسطينية

التي تتم بين الشركات غير المقيمة وتلك التابعه والزميلة في 

وأي التزامات أخرى على االقتصاد الفلسطيني غير  فلسطين

 ويتم اشتقاق بيانات الدين الخارجي من جانبالتي ذكرت، 
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، )بنود الدين(االستثمار الدولي  الخصوم في منظومة وضع

وتم االعتماد في إعداد وتصنيف ونشر بيانات الدين الخارجي 

لى دليل إحصاءات الدين الخارجي الصادر عن صندوق النقد ع

 والمتوائم مع دليل ميزان المدفوعات 2003الدولي عام 

  .الطبعه الخامسة ووضع االستثمار الدولي

  

 1,601حوالي  فلسطينمالي رصيد الدين الخارجي على بلغ إج

الدين على قطاع الحكومة العامة شكل  ،مليون دوالر أمريكي

والدين على ، %27.7 والدين على قطاع البنوكمنها، % 68.5

مين وشركات التأالشركات غير المالية (القطاعات االخرى 

، %2.7الفلسطينية  )سر المعيشيةواأل والمؤسسات االهلية

  %.1.1واالقتراض بين الشركات التابعه والمنتسبة 

  

  
 :يرجى االتصالصيل، المزيد من التف

  

 أو على                    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    :بريد إلكتروني

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  

والجدول االول المرفق يوضح النتائج التفصيلية لوضع 

حسب  2012 االستثمار الدولي لفلسطين في نهاية عام

القطاعات االقتصادية ونوع االستثمار، اما الجدول الثاني 

إجمالي الدين الخارجي المستحقه على  فيوضح أرصدة

  .قطاعات االقتصاد الفلسطيني
 
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  سلطة النقد الفلسطينية

  .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

  

  

  

  

  26/09/2013: صدر بتاريخ
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  2012، نهاية عام فلسطينوضع االستثمار الدولي للقطاعات االقتصادية في رصيد : 1 جدول
  

  القيمة بالمليون دوالر أمريكي   

 

  القطاع االقتصادي      

  

  

  

  األرصدة حسب نوع   

  االستثمار    

قطاع السلطات

  النقدية 

 )سلطة النقد(
  

 القطاع الحكومي
 

 قطاع البنوك
 

  المجموع  القطاعات األخرى       
قطاع الشركات غير   

المالية وشركات التأمين 

 وقطاع المؤسسات األهلية
 

قطاع األسر 

  المعيشية
  

 667 767-  691- 2304 - 1096 917  )*صافي(وضع االستثمار الدولي 

 5262 106 488 3750 1 917  األصول الخارجيةمجموع 

 232 99 113  20 0  0  االستثمار األجنبي المباشر في الخارج

 1030 2 303  650 0 75  استثمارات الحافظة في الخارج

 3336 5 72 3080 1 178  :االستثمارات األخرى في الخارج

 3234 5 16 3035 0 178  **عملة وودائع: منها      

 664 0 0 0 0 664  االحتياطيةاألصول 

 4595 873 1179 1446 1097 0  مجموع الخصوم األجنبية

 2336 873 711 752 0 0  االستثمار األجنبي المباشر في فلسطين 

 676 0 425 251 0 0  استثمارات الحافظة األجنبية في فلسطين 

 1583 0 43 443 1097 0  :االستثمارات األخرى األجنبية في فلسطين 

 1140 0 43 0 1097 0  قروض من الخارج: منها     

 443 0 0 443 0 0  ***عملة وودائع: منها     

 

   مالحظات

 .البيانات في الجدول أعاله مقربة ألقرب عدد صحيح -

  .تساوي مجموع األصول الخارجية مطروح منها مجموع الخصوم األجنبية): صافي(وضع االستثمار الدولي  *

  .اإليداعات المحلية في البنوك الخارجية، إضافة إلى النقد األجنبي الموجود في االقتصاد الفلسطيني: ودائعوعملة  **

  .ودائع غير المقيمين المودعة في البنوك المحلية: ودائعوعملة  ***
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 2012، نهاية عام فلسطينلقطاعات االقتصادية في على ا رصيد الدين الخارجيإجمالي : 2جدول 
  

  بالمليون دوالر أمريكيالقيمة 

  

  
  

  2012الرصيد نهاية عام  القطاع  االقتصادي

  1097 الحكومة العامة
  85  قصير األجل  

  1012  طويل األجل  

  0 السلطات النقدية
  0  قصير األجل  

  0  طويل األجل  

  443  البنوك

  443  قصير األجل  

  0  طويل األجل  

  43 القطاعات األخرى
  7  قصير األجل  

  36  طويل األجل  

  18  )المنتسبةو التابعة االقتراض ما بين الشركات(االستثمار المباشر 

  0  خصوم الدين لمؤسسات منتسبة

  18  خصوم الدين لمستثمرين مباشرين

  1601  الخارجي الدين رصيد إجمالي 


