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  األوليةالنتائج
 

أحد   ويعتبر   ،أجهزة اإلحصاء في معظم الدول    أو  /البنوك المركزية و   على أهمية خاصة لدى     ميزان المدفوعات    يستحوذ 

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

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

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

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

 االقتصادي    األداء مراقبة  ل، والالزمة    باقي العالم واقتصاديات الوطني    االقتصاد  التي تجري بين   االقتصاديةالتعامالت 

 ومساعدة     .عداد الحسابات القومية الفلسطينية ممثلة في حساب باقي العالم  إ  البيانات الضرورية منها لغرض واشتقاق

تنباط السياسات والخطط المالئمة لتحقيق التوازن الخارجي، الذي يكفل للدولة تحقيق         الباحثين وصناع القرار في اس 

 .  االستقرار والنمو االقتصادي 
 
 

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

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

الطبعة الخامسة الصادر عن         -  دليل ميزان المدفوعات   على   إعداد هذه البيانات     ويستند هذا الفريق في     . الفلسطينية

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

 .في فلسطين  والمستخدم في إعداد الحسابات القومية      1993في العام 
 

ويتفرع عن  .    الحساب الجاري، والحساب الرأسمالي والمالي      : يتكون ميزان المدفوعات بشكل عام من حسابين رئيسيين    

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

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

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

 وضع االستثمار الدولي بما يشمل ملخص أرصدة        حولبإعداد سلسلة من اإلصدارات      مستقبالً حضير للبدء  الت حالياً على 

في  المهتمين  لباحثين ا تخدمن بنية معلوماتية  ياألصول والخصوم مع العالم الخارجي خالل فترة زمنية محددة بهدف تكو     

 .مستقبل الحاضر و ال
 

 : كما يلي  2008فوعات في األراضي الفلسطينية لعام     ويمكن تلخيص النتائج األولية لميزان المد    
 

 :   وضع الحساب الجاري 

 مليون   535.1فائضاً بلغ مقداره   )  سلع، خدمات، دخل، تحويالت جارية  ( حقق هذا الحساب   :الحساب الجاري •

.  2007 مليون دوالر عام   417.3من الناتج المحلي اإلجمالي، مقارنة مع عجز مقداره     % 7.9دوالر، بما نسبته 

 قيمة التحويالت الجارية    فياالرتفاع الملحوظإلى  ويعزى السبب في وجود فائض في الحساب الجاري  

وإذا ما     .   مليون دوالر أمريكي   3,418.3المقبوضة من الخارج، حيث سجلت التحويالت الجارية فائضاً مقداره        

 مليون دوالر أمريكي نتج   2,883.2قداره  تم استثناء التحويالت الجارية من الحساب الجاري فانه يسجل عجزاً م  

   .بشكل أساسي عن العجز الدائم في الميزان التجاري السلعي وخاصة مع إسرائيل        
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 مليون دوالرا والذي شكل ما نسبته           3,453.8 سجل هذا الحساب عجزاً مقداره        : الميزان التجاري السلعي  •

يذكر أن    .  2007عن العجز عام  % 8.7اع بلغت  وبنسبة ارتف2008من الناتج المحلي اإلجمالي لعام   % 50.8

 .من عجز الميزان التجاري السلعي    % 82.1عجز الميزان التجاري السلعي مع إسرائيل شكل      

%  8.8مليون دوالر أمريكي، أي بانخفاض نسبته   340.3 بلغت قيمة العجز في هذا الحساب  :ميزان الخدمات •

إنفاق العمل الفلسطينيين داخل إسرائيل        ( في خدمات السفر  نتج بشكل أساسي عن العجز     . 2007عن العجز عام    

 أقساط الجامعات /اإلنفاق على رسوم (، والخدمات الشخصية والثقافية   )واإلنفاق على العالج والتعليم في الخارج  

المبالغ المدفوعة لشركة     (وخدمات االتصاالت   )  شحن البضائع المستوردة    (وخدمات النقل   )/ في الخارج

 ). بيزك-إلسرائيليةاالتصاالت ا

  %19.0 مقدارها نسبة ارتفاعب  مليون دوالر أمريكي 910.9 سجل هذا الحساب فائضاً مقداره   :ميزان الدخل •

العمال الفلسطينيين في إسرائيل حيث التي شكلت ما     ) أجور(نتج بشكل أساسي عن تعويضات   .  2007عن عام 

 .من ميزان الدخل  % 19.1 هفيما شكل صافي دخل االستثمار ما نسبت % 71.0نسبته 

 3,418.3فائضـاً بلغت قيمته ) بدون مقابل( حقق ميزان التحويـالت الجارية  :ميزان التحويـالت الجارية   •

من  % 80.6، وقد شكلت تحويـالت الدول المانحة   2007عن عام % 44.3مليون دوالر بنسبة ارتفاع بلغت  

وللقطاعات األخرى   % 55.1الحكومي بما نسبته  إجمالي التحويالت الجارية من الخارج، توزعت للقطاع   

أما تحويالت القطاعات  %.  25.5بما نسبته ) القطاع الخاص والقطاع األسري والمنظمات غير الحكومية   (

فقط من إجمالي التحويالت الجارية من      %  19.2األخرى المستلمة من غير الدول المانحة فقد شكلت ما نسبته          

 . الخارج

 :لي والماليوضع الحساب الرأسما 

 مليون دوالر أمريكي بنسبة انخفاض بسيطة بلغت       398.8سجل هذا الحساب فائضاً مقداره       : الحساب الرأسمالي •

البند     ) تحويالت الدول المانحة    (، وقد شكل بند التحويالت الرأسمالية الحكومية بدون مقابل            2007عن عام   % 0.7

 التحويالت األسرية من الخارج ألغراض المساعدة في    فيما شكلت% 74.5الرئيس من هذا الحساب وبما نسبته    

 .من هذا الحساب  %  21.7تمويل البناء ما نسبته  

نتج بشكل أساسي عن ارتفاع حجم   مليون دوالر،  898.3 حقق الحساب المالي عجزاً بلغ  :الحساب المالي •

 :الودائع في البنوك الخارجية، إضافة إلى االستثمارات التالية      

عام   عن % 64.5 بارتفاع بلغت نسبته  مليون دوالر  59.8سجل فائضاً بمقدار  : بي المباشر االستثمار األجن  −

 مليون دوالر مقابل صافي االستثمار     8.3، نتج عن صافي االستثمار الفلسطيني في الخارج بقيمة    2007

 . مليون دوالر 51.5األجنبي في األراضي الفلسطيني بقيمة  

ر، بانخفاض في العجز  مليون دوال  24.7سجل عجزاً بمقدار  ): حافظةال (االستثمار األجنبي غير المباشر  −

 مليون   24.7، نتج عن صافي األصول الفلسطينية في الخارج بقيمة      2007عام  عن  % 81.1بلغت نسبته 

 .أي قيمة) الخصوم (دوالر فيما لم يسجل صافي االستثمار األجنبي في األراضي الفلسطينية     

، بارتفاع في العجز بلغت نسبته  دوالر  مليون  399.6سجل عجزاً مقداره  : االستثمارات األجنبية األخرى  −

 مليون دوالر      407.8، نتج عن صافي األصول الفلسطينية في الخارج بقيمة      2007عام عن   % 560.3

، مقابل صافي االستثمار األجنبي في األراضي الفلسطينية )الودائع البنكية في الخارج بشكل أساسي  (

 ).القروض من العالم الخارجي بشكل أساسي   ( مليون دوالر    8.2بقيمة ) الخصوم(
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 مليون   533.8في األصول االحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية         ) الزيادة( بلغ التغير  :األصول االحتياطية    •

 .دوالر أمريكي، ويعكس هذا الرصيد وضع السيولة النهائية لحالة ميزان المدفوعات          

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

 .أخرى

 بلغ مقدار صافي السهو والخطأ الناتج عن الفرق بين ميزان الحساب الجاري والرأسمالي      :صافي السهو والخطأ  •

ناتج المحلي    من ال% 0.5 مليون دوالر أمريكي بما نسبته  35.6من جهة وميزان الحساب المالي من جهة أخرى   

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

   .متبع دولياً
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  والمصطلحاتمفاهيمال
 
 

 ):غير المقيم/ المقيم (اإلقامة •

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

 ما تقوم لبلد   االقتصادي اإلقليم  داخل أخرى  مواقع  والذي يعرف بأنه وجود محل سكني أو موقع إنتاجي أو      االقتصادية

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

 .  تكون طويلة  ما ولكنها عادةً   ،أو غير محددة  
 

 :السلع •

يوصي دليل ميزان المدفوعات باستخدام سعر السوق لتقدير قيمة البضائع، ويتم تقييم البضائع في ميزان المدفوعات عند        

 هذا التقييم بسعر التسليم على ظهر         إلى  ويشار.     بنقطة التقييم الموحد    تدعى والتي الحدود الجمركية للبلد المصدر،        

 والتي تشمل    – إلى البضائع التي يتم تقييمها على حدود البلد المستورد    يشار بينما).  Free on board f.o.b(الباخرة 

عر  ـ فإن سلذلك  ).  .Cost, insurance, and freight c.i.f( ة والتأمين بتكلفة التأمين والشحن     ـ الدولي  الشحن تكاليف 

)f.o.b ( يكون مساوياً لسعر )c.i.f (   ينطبق بشكل خاص على فلسطين التي يجري القسم      وهذا .   عند الدول المتجاورة 

 . مع إسرائيلمبادالتها األكبر من 
 

 : الخدمات •

خدمات    والحكومية  الخدمات  ويشمل بند خدمات السفر على كافة المعامالت في السلع والخدمات، خدمات االتصاالت     

أنواع أخرى   ، رسوم االمتياز والتراخيص ،  الخدمات المالية ، التأمينخدمات  ،  اآللي والمعلومات الحاسب  خدمات، النقل

 . والثقافية والترويحية  الشخصية   الخدمات، من خدمات األعمال 
 

 :الدخل •

  ورأسأي العمل (خل العائد من عوامل اإلنتاج       الدخل تدفقات الدخل بين المقيمين وغير المقيمين والمتعلقة بالد     بند يغطي

 :   ويندرج تحت هذا البند الفئتين التاليتين    ) المال
 

  ) :دخل العمل( العاملين  تعويضات •

 وتلك المدفوعة لغير المقيمين       الخارج، هذا البند التعويضات المتحققة للمقيمين في فلسطين الذين يعملون في              ويشمل

   .الذين يعملون في فلسطين  
 

 ): دخل رأس المال(  من االستثمار الدخل •

 تكبد خصوم مالية تجاه    بسبب أو ما يستحق دفعه  ) في الخارج ( الدخل المتحقق من ملكية األصول المالية األجنبية        وهو

 . غير المقيمين
 

 : الجارية التحويالت •

مالية بين المقيمين وغير المقيمين دون أن      هذه الفئة تشمل البنود الموازنة للتغيرات في ملكية الموارد الحقيقية أو البنود ال         

 . إلزامياً أو  تتضمن المعاملة قيمة اقتصادية مقابلة، سواء كان التغير في الملكية طوعياً    
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 :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.   منهاالتخلص 

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

صول غير المنتجة غير المالية أو التصرف فيها، فتشمل       حيازة األ  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 والخصوم لحساب المالي المعامالت في األصول   في اتسجل

 . المباشر واستثمار الحافظة واالستثمارات األخرى واألصول االحتياطية    االستثمار
 

 :االستثمار المباشر  •

 يتمثل العملية  الناحية  ومن.    يتية في المؤسسة  قوة تصو أو  هذه الفئة االستثمار الذي يمتلك صاحبه بموجبه سيطرة      تشمل

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

االستثمار المباشر كافة المعامالت بين المستثمرين المباشرين ومؤسسات االستثمار المباشر وال يقتصر فقط على  

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

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

 ).الحساب الرأسمالي  ماعدا السفارات األجنبية والتي تدرج ضمن     (المقيمين 
 

 : الحافظةاستثمار •

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 
 

 :تثمارات األخرى  االس •

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

 . الثالثة األخرى وأبرزها االئتمانات التجارية، القروض، العملة والودائع، والحسابات األخرى مستحقة الدفع أو التحصيل          
 

 :األصول االحتياطية    •

 متاحة  أصوالً االقتصادصول االحتياطية على المعامالت في األصول التي تعتبرها السلطات النقدية في    تشمل فئة األ

 بغرض الوفاء باحتياجات ميزان المدفوعات، وتعتبر األصول ضمن األصول االحتياطية في حال وفائها        لالستخدام

 : بالشروط التالية 

 .ينية لسيطرة سلطة النقد الفلسط     خاضعة أن تكون  يجب     -

 .قصير النقد الفلسطينية الوصول إليها بسهولة ألغراض ميزان المدفوعات خالل إشعار           سلطة يكون بإمكان   أن      -

 .  قابلة للتحويل بعملة تكون مرتبطة  أن       -
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 المنهجية
 :المستخدمة المصادر

 :هات التالية هذه المصادر الجتتضمنحيث ,  تجميع بيانات ميزان المدفوعات من مصادر مختلفةيتم 

  السلطة الفلسطينيةوزارات •

  والقنصليات العربية واألجنبية الممثليات •

  غير الهادفة للربحالمؤسسات •

  المؤسسات الوطنية بعض •

  القوى العاملةمسح •

  ميزان المدفوعات مع مسح القوى العاملةمرفق •

  السكانيةاإلحصاءات •

  المستهلك ألسعار القياسية األرقام •

 الخارجية  التجارة إحصاءات •

  البنوكمسح •
 

 بحيث  ،Excel برنامج   على تجميع البيانات من مصادرها المختلفة يتم معالجتها ضمن ملفات خاصة            بعـد  :المعالجـة 

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

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

  الجاري الحساب: أوال
 
 لدى الجهاز   المتوفرة الحصول على هذه البيانات من إحصاءات التجارة الخارجية          يتم : الخارجية للبضائع  التجارة •

ينية، ويتم  نظراً للخصوصية الفلسطمتعددةالمركـزي لإلحـصاء الفلسطيني والتي يتم الحصول عليها من مصادر    

 فيما يخص   إسرائيل باإلضافة إلى الرسوم المستقطعة من قبل        والتأمين الخاصة بتكاليف النقل     الـتعديالت  إجـراء 

 . تقديرات ذوي الخبرة في هذا المجالإلي استناداً إسرائيل معالتجارة الخارجية 
 
 والتي  بالخدماتي للبيانات الخاصة     سلسلة المسوح االقتصادية المصدر األساس     تعتبر : الخارجية للخدمات  الـتجارة  •

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

 ويستخدم مسح الفنادق الذي يجريه الجهاز المركزي لإلحصاء         كما  .الـنقل وخـدمات التأمين المتعلقة بالواردات      

 مع مسح القوى العاملة كمصادر إضافية لتجميع إحصاءات تجارة الخدمات           لمدفوعاتاالفلـسطيني ومرفق ميزان     

 .الخارجية
 

تعويضات العاملين والدخل الناتج عن االستثمار في       :  الـدخل عنصرين أساسيين هما     حـساب  يتـضمن  :الـدخل  •

 التي يكتسبها العمال     حول األجور والرواتب   للبيانات استخدام سلسلة مسوح القوى العاملة كمصدر        يتم   .الخـارج 

باإلضافة إلى استخدام بيانات الممثليات الدبلوماسية والمنظمات الدولية        . اإلسرائيليالفلـسطينيون من سوق العمل      

 من الصندوق القومي    المستمدةواستخدام التقديرات المبنية على البيانات      ,  بيانات تعويضات العاملين المقيمين    لتوفير
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 وفيما  . في الخارج من غير الفلسطينيين الفلسطينيةالمدفوعة للعاملين في السفارات     الفلـسطيني حـول الـرواتب       

 : كل من المصادر اآلتيةمنيتعلق بالدخل الناتج من االستثمار، يتم الحصول عليه 
 

 .االقتصادية المسوح سلسلة -
 . لإلحصاء الفلسطينيالمركزي المالية والتأمين الذي يجريه الجهاز مسح -
 . الفلسطينيةالنقدالمصرفي ومصدرة سلطة  القطاع مسح -
 . تسجل الدخل من ودائع سلطة النقد في الخارجوالتي:  المالية لسلطة النقد الفلسطينيةالقوائم -
 العاملة حول دخول االستثمار لقطاع األسرة لدى غير         القوى مرفق ميزان المدفوعات مع مسح       تقديـرات  -

 .المقيمين
 

 هذه المصادر أهمية، فقد تم استيفاء بيانات حول         أكثراع المصرفي يعتبر     الجديـر بالذكـر أن مـسح القط        ومـن 

 جميع البنوك العاملة في فلسطين باإلضافة إلى الفوائد على القروض والودائع            منالمعـامالت االستثمارية للبنوك     

 . المتغيراتمنوغيرها 
 

 مصدر البيانات األساسي    ويتمثل  .رعي مصادر عديدة للبيانات حول هذا الحساب الف       تتوفر : الجارية الـتحويالت  •

 . في وزارة الشؤون الخارجية إعدادهابمصفوفة الدول المانحة التي تم

 : جملة المصادر المتممة األخرىومن 

 .الفلسطيني الصندوق القومي بيانات .1

 .والعلوم اللجنة الوطنية للتربية والثقافة بيانات .2

العاملة حول التحويالت العائلية بين العائالت الفلسطينية        القوى   مسح مـرفق ميزان المدفوعات مع       تقديـرات  .3

 . في الخارجواألقاربالمقيمة 

 العربية واألجنبية والهيئات الدولية حول ما تقدمه هذه الدبلوماسية الـسجالت اإلداريـة للمؤسـسات     بـيانات  .4

 . جارية كمساعدات لفلسطينتحويالتالجهات من 

 واإلسرائيلية حول رسوم السفر التي يتقاضاها الطرفان من     الفلسطينية المقاصة بين إدارتي المعابر      بيانات

 .المسافرين

 

 :الرأسمالي الحساب: ثانيا 

 يغطي هذا المصدر معظم     حيث مصدر البيانات األساسي بمصفوفة الدول المانحة،        وتمثل :الرأسمالية الـتحويالت  •

وتتم معالجة البيانات للحصول على رقم      .  األهلية ؤسساتالمالتحويالت الرسمية التي تتلقاها الحكومة الفلسطينية أو        

 رأسمالية للمؤسسات الحكومية والمؤسسات األهلية كاالستثمار في البنية التحتية          ألغراضمستقل للمنح التي وجهت     

  المالية التي يمتلكها   واألصول إقامـة مؤسـسات تعليمـية كذلك يسجل في هذا البند القيد المقابل لبند البضائع                 أو

 تغطية بضائع العائدين من اللجنة المدنية العليا  تتمحيث   . العائـدون إلـى فلـسطين ضمن فئة القطاعات األخرى         

 . مسح القوى العاملة الخاص بميزان المدفوعاتمرفقوأصولهم المالية من تقديرات 

 األراضيص من    البيان يسجل حيازة أو التخل     هذا : المنتجة غير المالية   غير أو الـتخلص مـن األصول        حـيازة  •

 البند على فلسطين إال في      هذاوالثـروات الجوفـية الطبيعـية كما يشمل حقوق االمتياز والتراخيص، وال ينطبق              
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 وقد شكلت االستمارات الخاصة بالهيئات      فلسطين،حـاالت محـدودة مثل حيازة الممثليات األجنبية ألراضي في           

 .البياناتالدبلوماسية المصدر الوحيد لهذه 
 

 :المالي الحساب: ثالثا
 
 في فلسطين، ويصدر هذا     االستثمار توفير بيانات هذا البند من عدة مصادر منها تقرير           ويتم :المباشر االسـتثمار  •

 بيانات اآلخر هو مسح القطاع المصرفي، للحصول على    المصدر  .االستثمارالتقريـر عـن الهيئة العامة لتشجيع        

 المصادر ذات   من  في الخارج  المقيمةك المقيمة، واستثمارات البنوك     حول غير المقيمين الذين يستثمرون في البنو      

 ملحق مسح إنفاق واستهالك األسرة حول استثمارات قطاع األسرة في           تقديراتالمـساهمة العالـية فـي هذا البند         

 .الخارج
 
 لرصد األسرة استخدام مسح القطاع المصرفي، ومسح إنفاق واستهالك     يتم ):الماليةاألوراق  ( الحافظـة    اسـتثمار  •

 من إلى هذين المصدرين يتم الحصول على بيانات         باإلضافة  .معـامالت االستثمار في هذه الفئة من االستثمارات       

والتي تعتبر ) الفلسطينيةمؤسسات منظمة التحرير (الممثلـيات ومؤسـسات السلطة الوطنية الفلسطينية في الخارج    

 فيها والتي تعد أصوالً لالقتصاد المحلي       تتواجدالبلدان التي    المحلي حول استثماراتها في      االقتـصاد مقـيمة فـي     

 . وخصوماً على االقتصاد الخارجي
 

 ميزان المدفوعات مع ومرفق, ومصفوفة الدول المانحة,  استخدام مسح القطاع المصرفييتم :األخرى االستثمارات •

 .االستثماراتمسح القوى العاملة لرصد المعامالت في هذه الفئة من 
 

 والخاضعة إلشراف سلطة األجنبية تسجيل كافة األصول القابلة للتحويل بالعملة يتم :االحتياطية) األرصدة (صولاأل •

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

 .استثمارات سلطة النقد في الخارجتشمل موجودات سلطة النقد في الخارج ممثلة بالتغير في 
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  2008 نتائج أولية -في األراضي الفلسطينيةميزان المدفوعات  
Balance of Payments in the Palestinian Territory - Preleminary Results 2008  

 

 (Value in million US$)   ) بالمليون دوالر أمريكيالقيمة(                     

Item 2008 2007 البند 

Current account (net) 535.1 -417.3  صافي(الحساب الجاري( 

  Goods (net) -3453.8 -3178.2    صافي(السلع(   

    Exports (fob) 669.6 646.5    فوب(   الصادرات( 

    Imports (fob) 4123.4 3824.7    فوب(   الواردات( 

  Services (net) -340.3 -373.1    صافي(الخدمات( 

    Exports 498.2 369.5   الصادرات    

        Travel services  269.4 211.9 خدمات السفر        

       Communications services 26.3 26.4 خدمات االتصاالت        

       Construction services 25.1 17.8 خدمات االنشاءات        

        Other business services 68.4 70.2        خدمات األعمال األخرى 

        Government services 91.0 36.0 الخدمات  الحكومية        

        Other* 18.0 7.1 أخرى       * 

    Imports 838.5 742.6   الواردات    

        Transportation services 63.6 77.5 خدمات النقل        

        Travel services 534.4 436.0 خدمات السفر        

        Communication services 43.9 58.7      خدمات االتصاالت   

        Other business services 61.7 60.7     خدمات األعمال األخرى    

        Personal cultural recreational services 67.2 52.2     يهية   خدمات الشخصية والثقافية والترف 

        Government services 52.5 41.9          الخدمات الحكومية 

        Other** 15.1 15.5   أخرى     ** 

  Income (net) 910.9 765.7    صافي(الدخل( 

    Receipts  914.3 773.6    المقبوضات    

        Compensation of employees 737.9 598.5          يضات العاملينتعو 

            Of which  from Israel 647.0 510.7                إسرائيلمن   :منها 

        Investment income  176.4 175.1      دخل االستثمار     

    Payments 3.4 7.9    المدفوعات    

  Current transfers (net) 3418.3 2368.3    صافي(التحويالت الجارية( 

    Inflows  3570.6 2505.5   إلى فلسطين الداخلة   التدفقات  

       To the government sector 1977.6 1053.0      للقطاع الحكومي       

           Donors transfers 1967.1 1044.3                تحويالت الدول المانحة 

      To the private sector 1593.0 1452.4            لقطاع الخاصل  

    Outflows 152.3 137.2    من فلسطين الخارجة  التدفقات  

Capital and financial account (net) -499.5 302.7  صافي(الحساب الرأسمالي والمالي( 

   Capital account (net) 398.8 401.5  صافي(   الحساب الرأسمالي( 

      Capital rransfers (net) 397.5 400.2  صافي(      التحويالت الرأسمالية( 

          Inflows 397.5 400.2 إلى فلسطين الداخلة         التدفقات  
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  2008 نتائج أولية -في األراضي الفلسطينيةميزان المدفوعات ): تابع(
(Cont.): Balance of Payments in the Palestinian Territory - Preleminary Results  2008  

 

 (Value in million US$)   ) بالمليون دوالر أمريكيالقيمة(                     

Item 2008 2007 البند 

          Outflows 0.0 0.0 من فلسطين الخارجة         التدفقات  
Acquisition / disposal of non-
Produced, non-financial assets non-
financial assets (net) 

 غير المنتجة غير المالية  حيازة األصول 1.3 1.3

 )صافي(أو التصرف فيها 

   Financial account (net)*** -898.3 -98.9     صافي(الحساب المالي(*** 

Direct investment (net) 59.8 36.3         صافي(االستثمار المباشر( 

   Change in investment abroad (net) 8.3 8.0            صافي( في االستثمار في الخارج التغير( 
         Change in investment in Palestine 

(net) 51.5 28.3            صافي( في االستثمار في فلسطين التغير( 

      Portfolio investment (net) -24.7 -130.7          صافي(استثمار الحافظة( 

          Assets (net) -24.7 -130.7           صافي (أصول( 

          Liabilities (net) 0.0 0.0           صافي (خصوم( 

     Other investment (net) -399.6 86.8         صافي (األخرى االستثمارات( 

        Assets (net) -407.8 105.9           صافي (أصول( 

            Currency and deposits -290.8 86.7              والودائع العملة 

        Liabilities (net) 8.1 -19.1           صافي (خصوم( 

              Loans 8.0 9.4               قروض 

            Currency and deposits 0.2 -28.6  والودائع العملة             

Net errors and omissions -35.6  والخطأ السهو صافي 114.7

Overall balance 533.8  الكلي الميزان 91.3

Financing  -533.8  التمويل 91.3-

Change in Reserve assets (- = Increase)  -533.8  )زيادة= -  (االحتياطية األصول في التغير 91.3-

* Include transportation,  insurance, financial, 
information and computer, royalties and licenses, 
and personal cultural recreational services. 

 

 تـشمل خدمات النقل، التأمين، الخدمات المالية، وخدمات المعلومات والكمبيوتر،     *

 .رسوم االمتياز والتراخيص، والخدمات الشخصية والترفيهية والثقافية

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

 المعلـومات والكمبيوتـر، رسـوم االمتياز      االنـشاءات،  الخـدمات المالـية،      **

 .والتراخيص وخدمات التأمين
 

*** Include reserve assets ***  يشمل األصول االحتياطية                                                     
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Preliminary Results  
 

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, which are necessary to compile the 
Rest of the World Account as a part of Palestinian National Accounts. 
 
The Balance of Payments (BOP) is prepared according to the latest updated international 
recommendations, depending on 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) for Palestine, 
which will give 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 2008, the main findings could be summarized as following: 
 
The Current Account Position: 
• The Current Account: The Palestinian Balance of Payments recorded a surplus of US$ 

535.1 million in the current account (goods, services, income, current transfers), 
contributes by 7.9% of the GDP, compared with a deficit of US$ 417.3 million in 2007. 
The surplus in the current account was caused by a noticeable increase in the value of 
current transfers received from abroad that recorded a surplus of US$ 3,418.3 million.  
Meanwhile the current account excluding the current transfers received from abroad 
recorded a deficit of US$ 2,883.2 million, caused mainly by the continuously deficit of 
trade balance especially with Israel. 

• The Trade Balance: A deficit of US$ 3,453.8 million was recorded in this account, 
which comprises about 50.8% of the GDP in 2008, with an increase of 8.7% compared 
with the deficit in 2007.  The deficit of trade balance with Israel contributed by 82.1% 
from the deficit of the trade balance.  

• The Services Balance: This account recorded a deficit of US$ 340.3 million, representing 
a decrease of 8.8% compared with year 2007, mainly caused by the deficit of travel 
services (the expenditure in Israel for the Palestinians working in Israel, and the 
Palestinian expenditure abroad on health and education purposes), and the personal and 
cultural services (education tuitions expenditures abroad), and transportation services 
(freight of imported goods), and telecommunications services (the amounts paid to the 
Israeli telecommunications company- basic). 

• The Income Balance: A surplus of US$ 910.9 million was recorded in this account, with 
an increase of 19.0% compared with year 2007, mainly caused by the surplus of 
Palestinian workers working in Israel, which was contributed by 71.0% from the surplus 
of the income balance, in addition to the surplus of investment income which was 
contributed by 19.1% from the income balance. 

• Balance of Current Transfers: The balance of current transfers recorded a surplus of 
3,418.3 million US$, with an increase of 44.3% compared with year 2007. The transfers 
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from the donor amounted to 80.6% of the total current transfers from abroad.  Distributed 
to government sector by 55.1% and other sectors by 25.5%. 
Meanwhile the other sector transfers received from abroad other than donor’s countries 
was contributed by 19.2% from total transfers received from abroad. 

 
The Capital and Financial Account Position: 
• The Capital Account: This account recorded a surplus of US$ 398.8 million, with a 

marginal decline of 0.7% compared with year 2007, mainly caused by governmental 
capital transfers, (transfers from donors) was the major item in the Capital Account, 
amounted to 74.5%.  Meanwhile the household transfers received from realtives abroad 
for financing householdes buildings costs were contributed by 21.7% from this account. 

• The financial Account: This account recorded a deficit of US$ 898.3 million, caused 
mainly by the inrease in palestinian deposits in banks abraod, in addition to the following 
invesments: 
- Net Foreign Direct Investment (FDI) recorded a surplus of US$ 59.8 million, with an 

increase of 64.5% compared with year 2007.  Caused by the net palestinan 
investments abraod, which was amounted 8.3 million, and the net foreign investments 
in Palestine, which was amounted 51.5 million. 

- Net Foreign Portfolio Investment (PI) recorded a deficit of US$ 24.7 million, with a 
decrease in the deficit of 81.1% compared with year 2007.  Caused by the net 
Palestinian assets abroad that was amounted 24.7 million, without foreign liabilities in 
Palestine. 

- Net Foreign Other Investment (OI) recorded a deficit of US$ 399.6 million, with an 
increase in the deficit of 560.3% compared with year 2007.  Caused by the net 
Palestinian assets abroad, which was amounted 470.8 million (mainly Palestinian 
deposits in banks abroad), and the net foreign liabilities in Palestine which was 
amounted 8.2 million (mainly loans borrowed from abroad). 

• Reserve Assets: The total change (increase) in reserve assets of the Palestinian Monetary 
Authority had amounted to US$ 533.8 million, reflecting the final liquidity position of the 
Balance of Payments. 

• Net Error and Omissions: Is considared the defrrance between the current and 
capital accounts in one hand and the financial account on other hand, it was 
amounted 35.6 million with 0.5% of Gross Domestic Product (GDP) for 
palestinian terretory.  This percentage is acceptable internationally since it was less 
than 5% of the (GDP). 
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Concepts and Definitions 
 

Residence: Is defined in economic, and not legal terms.  The main criterion to determine 
residence of an entity is centre 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.  It is pertinent to 
describe some of the latter in detail.  
 

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, this 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.  

 
Current transfers: Under transfers are recorded unrequited transactions, i.e. transactions in 
which a unit provides another unit with a real resource (good or service) or a financial asset 
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without any flow in the opposite direction. In the balance of payments, a distinction is made 
between current and capital transfers. 
 
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: In the financial account are recorded transactions in financial assets and 
liabilities. Financial stocks can be divided into four broad categories: direct investment; 
portfolio investment; other investment (mainly currency, deposits and loans); and reserve 
assets.  
Direct investment: In this category is included 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. 

Portfolio investment: 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.  

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: As the name indicates, reserve assets include only gross assets.  The 
distinction between reserve assets and other assets is that the former can be used by the 
PMA for balance of payments purposes, whereas others cannot.  Thus no specific 
instruments are included under this category; any of those aforementioned may appear 
here if they fulfill the following criteria: 

-    They must be controllable by the PMA. 
- They must be accessible to the PMA at relatively short notice for balance of payments 

purposes. 
- They must be denominated in a convertible currency. 
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Methodology 
 

Collecting data: from various sources, which include, 
• Ministries. 
• Consulates and representatives. 
• Non-governmental organizations. 
• Related national institutions. 
• Labors force survey. 
• Palestinian expenditure and consumption survey. 
• Economic surveys. 
• Population statistics. Price index. 
• Foreign trade statistics. 
• Banks survey 
The questionnaires, which are used in this report, were taken into account that meet the needs 
of compiling the Balance of Payments and the Rest of the World Account.  12 forms of 
questionnaires for administrative records are used, one for each similar group of data sources. 
   
Processing: Those data, which were collected from surveys, administrative records and other 
sources provide an economic database, which are entered and processed through systematic 
computerized files using (EXCEL) software.  Coding, classifications and tabulation are 
according to (IMF) manual fifth edition recommendations. 
  
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 1996 the LFS was conducted in three 
separate rounds, and in 1995 one round was undertaken. Approximately 30 weeks were 
covered in 1996 and 5 in 1995. In addition, the questionnaire completed by foreign diplomatic 
representations and international organizations provides data on compensation of employees, 
credit. 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, Banks survey conducted by the PMA, 
Palestinian Expenditure and Consumption Survey (PECS) and government (including the 
Palestinian National Fund). In magnitude, the most important source is the Banks survey. 
  
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 and International Co-operation. 
Other, complimentary sources are: 
• The budget of the Palestinian National Fund in Amman. 
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• 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 (see above). 
• PECS. 

 
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 and International Co-operation. This source accounts for the bulk 
of transfer’s 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 Ministry of Civil Affairs, and data on financial assets from 
PECS. For private capital transfers, the following computations were made. 
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: 
• 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. 
- Banks survey for non-residents investing in resident banks and resident bank 

investing abroad. 
- PECS for households investing abroad. 

• Portfolio investment: Banks survey, data from the PMA and PECS were used to 
capture transactions in portfolio investment. No adjustments were made to this data. 

• Other investment: For the financial account, the Banks survey 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, cash transaction have not been 
captured in this Survey, nor are transactions which take place through a non-resident 
bank only included in the results. 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. 


