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تنويه للمستخدمين
بناء على توصيات البعثة الفنية التي استقدمت من صندوق النقد الـدولي الـى الجهـاز المركـزي لءحصـاء الفلسـطيني وسـلطة
النقد الفلسطينية بتاريخ  ،7111/11/72بخصوص ميزان المدفوعات ووضع االستثمار الدولي ،فقد أوصت البعثة بما يلي:
تم تحديث بيانات وضع االستثمار الدولي بند األصول االحتياطية (باستثناء قـيم عملـة الـدينار) وتـم إضـافتها إلـى بنـد العملـة
والودائع الخاصة بالسلطات النقدية .حسب توصيات صندوق النقد الدولي ،في البعثة الفنية بتاريخ .7111/11/72
والتقرير القديم موجود على الرابط التالي....
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1807.pdf
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المقدمة
يعتبر مسح االستثمار األجنبي األداة األساسية لتجميع بيانات وضع االستثمار الدولي فيما يتعلق بالنشاط االقتصادي
الخاص ،من خالل تجميع تدفقات وأرصدة استثمارات المؤسسات الفلسطينية المتدفقة للخارج وأرصدة وتدفقات االستثمارات
األجنبية في المؤسسات الفلسطينية بما يعرض رصيد األصول والخصوم المالية الخارجية للمؤسسات الفلسطينية حسب
النشاط االقتصادي والدولة ،كما يتم تقسيم كل من األصول والخصوم على أساس وظيفي حيث يتسق تماماً مع العناصر
األساسية للحساب المالي في ميزان المدفوعات ووضع االستثمار الدولي مع إضافة التعديالت الخاصة بأرصدة االستثمارات
والتغيرات األخرى عدا تلك الناتجة عن معامالت اقتصادية ،علماً بأنه تم االستناد إلى أحدث التوصيات الدولية ،مع األخذ
بعين االعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني.
يسر الجهاز المركزي لءحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية أن يصد ار العدد األول من تقرير مسح االستثمار
األجنبي للمؤسسات الفلسطينية وذلك عن عام  .0202ويشمل هذا التقرير بيانات تفصيلية للمسح حول أرصدة استثمارات
المؤسسات الفلسطينية المستثمرة في ا لخارج وأرصدة االستثمارات األجنبية في المؤسسات الفلسطينية ،حيث غطى المسح
الشركات المالية وغير المالية التي تحتوي على استثمارات أجنبية من الخارج أو تمتلك استثمارات في الخارج ،وذلك على
مستوى الدولة وعلى مستوى النشاط االقتصادي.
تم تقسيم التقرير إلى فصول متخصصة ،ففي الفصل األول يتحدث التقرير عن أهم النتائج الرئيسية للمسح ،وفي الفصل
الثاني يوضح التقرير المنهجية المتبعة في تنفيذ هذا المسح واإلجراءات المتخذة لضمان ضبط جودة البيانات ،كما تم
تخصيص الفصل الثالث لذكر المفاهيم والمصطلحات التي تفيد القارئ في فهم التقرير ،كذلك يتضمن التقرير جداول
تفصيلية بأهم نتائج المسح على مستوى الدولة والنشاط االقتصادي.
تشكل نتائج هذا المسح رافدا أساسيا إلعداد منظومة وضع االستثمار الدولي واحصاءات الدين الخارجي لألراضي
الفلسطينية .كما ونأمل أن تسهم نتائج هذا المسح في توفير صورة إحصائية واضحة عن االستثمارات األجنبية على
مستوى النوع والنشاط االقتصادي ودولة االستثمار ،وأن تفي بحاجات واهتمامات المهتمين من القطاعين العام والخاص
لمثل هذه البيانات اإلحصائية.
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الفصل األول

النتائج الرئيسية
أظهر مسح االستثمار األجنبي للمؤسسات الفلسطينية لعام  0202نتائج مهمة تفيد الباحثين والدارسين وصناع القرار ،حيث
أشارت النتائج إلى أن االستثمارات التي قامت بها المؤسسات الفلسطينية في الخارج تفوق ما يملكه غير المقيمين من

استثمارات في المؤسسات الفلسطينية في نهاية عام .0202

ويستخلص من نتائج مسح االستثمار األجنبي للمؤسسات الفلسطينية للعام  0202المؤشرات الرئيسية اآلتية:
بلغ إجمالي رصيد استثمارات المؤسسات الفلسطينية في الخارج (األصول)  5,272.4مليون دوالر نهاية عام  ،0202بينما

بلغ إجمالي رصيد االستثمارات األجنبية في المؤسسات الفلسطينية (الخصوم)  2,297.0مليون دوالر أمريكي في نهاية

نفس العام.
وفيما يتعلق بتوزيع األصول ،فقد بلغ رصيد االستثمار األجنبي المباشر في الخارج للمؤسسات الفلسطينية  0.141مليون
دوالر أمريكي في نهاية عام  .2010بينما بلغ رصيد استثمارات الحافظة في الخارج  12042مليون دوالر أمريكي ،أما

رصيد االستثمارات األخرى في الخارج فقد بلغ  3,794.2مليون دوالر أمريكي ،في حين بلغ رصيد األصول االحتياطية
الخاصة بسلطة النقد في الخارج  13241مليون دوالر أمريكي في نهاية عام 40202
التوزيع النسبي ألرصدة األصول الخارجية للمؤسسات الفلسطينية حسب نوع االستثمار ،في نهاية عام 0202
استثمارات الحافظة
%15.2

االستثمار األجنبي المباشر
%2.8

االستثمارات األخرى
%72.0
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األصول االحتياطية
%10.1
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وفيما يتعلق بتوزيع الخصوم ،فقد بلغ رصيد االستثمار األجنبي المباشر في المؤسسات الفلسطينية (الخصوم) 1,378.3
مليون دوالر أمريكي نهاية عام  .0202بينما بلغ رصيد استثمارات الحافظة األجنبية في المؤسسات الفلسطينية 611.9

مليون دوالر أمريكي .وبلغ رصيد االستثمارات األخرى في المؤسسات الفلسطينية  32141مليون دوالر أمريكي.

التوزيع النسبي ألرصدة الخصوم األجنبية في المؤسسات الفلسطينية حسب نوع االستثمار ،في نهاية عام 0202
االستثمارات األخرى
%13.4

االستثمار األجنبي
المباشر
%60.0

استثمارات الحافظة
%26.6
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الفصل الثاني

المنهجية والجودة
يشمل هذا الفصل عرضا ألهداف المسح واستمارة المسح واإلطار والعينة والعمليات الميدانية والمكتبية وجدولة ومعالجة
البيانات  ،إضافة إلى جودة البيانات وتقييمها من خالل التطرق لدقة البيانات من حيث األخطاء اإلحصائية واألخطاء غير
اإلحصائية في مراحل العمل المختلفة ،من العمل الميداني والعمليات المكتبية ،ومعالجة البيانات ،واإلجراءات المتخذة للحد
من هذه األخطاء ،كذلك التطرق إلى أهم المالحظات على البيانات المنشورة في هذا التقرير.
 1.2أهداف المسح

الهدف األساسي لمسح االستثمار األجنبي  0202هو توفير بيانات تعكس وضع االستثمار األجنبي في المؤسسات
الفلسطينية وتوزيعه فيها حسب النشاط االقتصادي وحسب البلدان التي تدفق منها هذا االستثمار ،باإلضافة لتوزيع
االستثمارات في الخارج للمؤسسات الفلسطينية حسب البلدان المستثمر فيها ،كما يعتبر مسح االستثمار األجنبي حجر

األساس في إعداد منظومة وضع االستثمار الدولي التي تم إعدادها ونشرها ألول مرة هذا العام ،إضافة لكون المسح
مصد ار أساسيا لبيانات الحساب المالي في ميزان المدفوعات.
ويهدف مسح االستثمار األجنبي بصفة عامة إلى توفير المؤشرات والبيانات اآلتية:
 40أرصدة االستثمار األجنبي المباشر في المؤسسات الفلسطينية وتوزيعها حسب النشاط االقتصادي وتدفقها من أي بلد.
 40أرصدة استثمارات الحافظة في فلسطين وتوزيعها حسب النشاط االقتصادي وتدفقها من أي بلد.
 43أرصدة االستثمارات المباشرة للمؤسسات الفلسطينية في الخارج.
 4.أرصدة استثمارات الحافظة للمؤسسات الفلسطينية في الخارج.

 41أرصدة االستثمارات األخرى األجنبية في فلسطين واالستثمارات الفلسطينية األخرى في الخارج.
 41رصيد األصول االحتياطية من العمالت األجنبية (الخاصة بسلطة النقد الفلسطينية) في الخارج.
 2.2استمارة مسح االستثمار األجنبي

لقد تم تصميم استمارة مسح االستثمار األجنبي  0202على أساس توحيد كافة األجزاء واألسئلة المشتركة مع استمارات
سلسلة المسوح االقتصادية التي ينفذها الجهاز ،مع األخذ باالعتبار خصوصية المؤسسات المشمولة في هذا المسح .وقد

روعي في تصميم االستمارة شمولها ألهم المتغيرات االقتصادية التي تدرس الظواهر المتعلقة بأنشطة االستثمار مع الخارج،
وهي بذات الوقت تأتي لتلبية االحتياجات من البيانات االقتصادية األساسية الالزمة إلعداد الحسابات القومية وميزان
المدفوعات لألراضي الفلسطينية.
وتشمل االستمارة المتغيارت الواقعة ضمن المجاالت الرئيسية اآلتية:
 40أرصدة االستثمار األجنبي المباشر في المؤسسات الفلسطينية وفي الخارج.
 40أرصدة استثمارات الحافظة في المؤسسات الفلسطينية وفي الخارج.
 43أرصدة االستثمار في السندات المصدرة في الخارج.
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 4.أرصدة االستثمارات األخرى والتي تشمل العملة والودائع ،القروض ،االئتمانات التجارية ،وأي استثمارات أخرى لم ترد
ضمن البنود السابقة.
 3.2اإلطار والعينة

نظ ار لصغر عدد المؤسسات ضمن إطار مسح االستثمار األجنبي ،تم اعتماد أسلوب الحصر الشامل لكافة المؤسسات التي

تنطبق عليها شروط المسح ( وجود استثمار للمؤسسة في الخارج ،أو وجود استثمار أجنبي في المؤسسة).

ويتشكل إطار مسح االستثمار األجنبي من مجموعتين:

 40المجموعة األولى والتي تم جمع بياناتها من خالل الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني تمثلت في المؤسسات غير
المالية والمالية (عدا البنوك) في الضفة الغربية وقطاع غزة.
 40المجموعة الثانية والتي تم جمع بياناتها من خالل سلطة النقد الفلسطينية تشمل البنوك في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبلغ حجم العينة في الضفة الغربية وقطاع غزة  02مؤسسة منها  01بنكا جمعت بياناتها بواسطة سلطة النقد

الفلسطينية ،إضافة إلى  10مؤسسة قام الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بجمع بياناتها.
 1.3.2المؤسسات التي قام الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بجمع بياناتها
 عينة الضفة الغربية 12( :مؤسسة).

 40ت م ممم حص م ممر كاف م ممة المؤسس م ممات العامل م ممة ف م ممي مختل م ممف األنش م ممطة االقتص م ممادية حصم م م ار ش م ممامال ،والت م ممي فيه م مما اس م ممتثمارات
م م ممن الخ م ممارج و/أو له م مما اس م ممتثمارات ف م ممي الخ م ممارج ،اعتم م ممادا عل م ممى عينمم ممة سلسمم مملة المس م مموح االقتصمم ممادية لع م ممام 0221
وتحددددد عام

دددددم  ،0220حيم ممث تم ممم إرفم مماق س م مؤالين فم ممي اسم ممتمارة المسم مموح االقتصم ممادية وهمم مما :هم ممل يوجم ممد للمؤسسم ممة

استثمارات في الخارج؟ ،وهل يوجد في المؤسسة استثمارات من الخارج؟

وتم إدراج كل المؤسسات التي أجابت بنعم على السؤالين معا أو أحدهما إلطار المسح.
 40تم إضافة المؤسسات التي يوجد فيها استثمارات أجنبية ومسجلة في هيئة تشجيع االستثمار.
 43تم إضافة المؤسسات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية (شركات المساهمة العامة).
 4.تم حصر المؤسسات التي ملكيتها تعود لحكومة أجنبية أو كيانها القانوني فرع شركة أجنبية.
 عينة قطاع غزة 00( :مؤسسة).

 40ت م ممم إتب م مماع أس م مملوب الحص م ممر الش م ممامل لكاف م ممة المؤسس م ممات العامل م ممة ف م ممي مختل م ممف األنش م ممطة االقتص م ممادية والت م ممي تش م ممغل
 12مشم ممتغال ف م ممأكثر والت م ممي ت م ممم حص م ممرها ف م ممي التع م ممداد الع م ممام للس م ممكان والمس م مماكن والمنشم م م ت ع م ممام  0221والتح م ممديثات
لغاية عام .0202

 40تم حصر المؤسسات التي ملكيتها تعود لحكومة أجنبية أو كيانها القانوني فرع شركة أجنبية.
 43تم إسقاط المؤسسات التي تتعارض مع مجتمع الهدف ،والتي لم تنطبق عليها شروط المسح.
 2.3.2المؤسسات التي قامت سلطة النقد الفلسطينية بجمع بياناتها

 عينة المصارف :استهدف المسح جميع المصارف العاملة في فلسطين وعددها  01مصرفا ،حيث تم جمع البيانات من
خالل السجالت اإلدارية المتوفرة لدى سلطة النقد الفلسطينية ،وفيما يأتي مصادر ومنهجية جمع البيانات.
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 مصادر البيانات

 40االس م ممتثمار ف م ممي فلس م ممطين :ت م ممم الحص م ممول عل م ممى البيان م ممات األولي م ممة م م ممن :دائم م مرة الرقابمم ممة عل م ممى المص م ممارف ،وميزانيمم ممة
سلطة النقد ،وبورصة فلسطين.
 40االستثمار خارج فلسطين :مصدر بيانات االستثمار خارج فلسطين هو دائرة الرقابة على المصارف.

 تجميع البيانات ومعالجتها

 40االسم ممتثمار فم ممي فلسم ممطين :بعم ممد الحصم ممول علم ممى البيانم ممات المتعلقم ممة باالسم ممتثمارات فم ممي أسم ممهم المصم ممارف العاملم ممة فم ممي
فلس م ممطين ،ت م ممم ف م ممرز بيان م ممات ك م ممل مص م ممرف عل م ممى ح م ممده م م ممن الكش م مموف الخاص م ممة باالس م ممتثمارات ف م ممي المص م ممرف بن م مماء
علم م ممى اإلقامم م ممة التم م ممي هم م ممي موضم م ممحة بالكشم م مموف حسم م ممب عن م م موان المسم م ممتثمر ،ومم م ممن ثم م ممم يم م ممتم فرزهم م مما حسم م ممب نسم م ممبة
االسم ممتثمار .وفم ممي مرحلم ممة الحقم ممة تم ممم مقارنم ممة البيانم ممات التم ممي تم م مت معالجتهم مما مم ممع البيانم ممات التم ممي تم ممم الحصم ممول عليهم مما
م م م ممن بورص م م ممة فلس م م ممطين م م م ممن خ م م ممالل الموق م م ممع لإللكترون م م ممي للبورص م م ممة م م م ممن تقم م م مارير الملكي م م ممة واالس م م ممتثمار للقط م م مماع
المص ممرفي .وبع ممد إجم مراء عملي ممة المقارن ممة ت ممم ف ممرز البيان ممات حس ممب الدول ممة ون مموع االس ممتثمار .ث ممم ت ممم إض ممافة حق مموق
الملكي م ممة لجمي م ممع المص م ممارف الواف م ممدة بص م ممفتها تمث م ممل اس م ممتثمار مباش م ممر ف م ممي فلس م ممطين .وأخيم م م ار إض م ممافة االس م ممتثمارات

األخ ممرى للبيان ممات م ممن خ ممالل ف ممرز ميزانيم مات المص ممارف لك ممل مص ممرف عل ممى ح ممده م ممن خ ممالل م مما يس مممى (
4)Report
 40االس ممتثمارات خ ممارج فلس ممطين :ت ممم الحص ممول عليه مما م ممن خ ممالل ميزاني ممات المص ممارف العامل ممة ف ممي فلس ممطين (

Call
Call

 )Reportحيم م ممث ي م م ممتم اش م م ممتقاق اس م م ممتثمارات المصم م ممارف حس م م ممب الدول م م ممة المس م م ممتثمر بهم م مما وحس م م ممب ن م م مموع االس م م ممتثمار،

وتشم م م مممل البيان م م م ممات االس م م م ممتثمارات ف م م م ممي األس م م م ممهم (حقم م م مموق ملكي م م م ممة) ،واالس م م م ممتثمارات ف م م م ممي األوراق المالي م م م ممة األخ م م م ممرى
(سندات) ،واالستثما ارت األخرى (ودائع المصارف خارج فلسطين ،والقروض الممنوحة لغير المقيمين).
 43بيانم ممات االسم ممتثمارات الخاصم ممة بسم مملطة النقم ممد واالحتياطيم ممات الرسم مممية تم ممم الحصم ممول عليهم مما مم ممن ميزانيم ممة سم مملطة النقم ممد
الفلسطينية.
 4.2تنظيم العمل الميداني
 1.4.2العمليات الميدانية

تممم تعيممين وتممدريب بمماحثين ميممدانيين وذلممك ألغ مراض جمممع البيانممات مممن المؤسسممات الماليممة (عممدا البنمموك) وغيممر الماليممة فممي
الضفة الغربية وقطاع غزة ،بينما تم جمع البيانات الخاصمة بمالبنوك ممن خمالل سملطة النقمد الفلسمطينية عمن طريمق السمجالت

المركزية.

 2.4.2جمع البيانات

تم جمع بيانات المسح بأسلوب المقابلة الشخصية لمدراء المؤسسات المقصودة ،وتم االعتماد بشكل أساسي على الحسابات
الختامية لهذه المؤسسات لتحليلها واستيفاء البيانات المطلوبة في االستمارة الخاصة بالمسح وتم مراجعة هذه المؤسسات ألية
تفصيالت أو توضيحات إضافية.
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 3.4.2تدقيق البيانات

بعد إنهاء عملية جمع البيانات والتدقيق الميداني تم تدقيق االستمارات تدقيقا نهائيا ،بحيث تم مراجعة االستمارات التي وجد
شكوك حول دقة معلومات فيها مع المؤسسة المعنية .وتم تصحيح األخطاء وتجهيز االستمارات للترميز ومن ثم إدخالها
على الحاسوب.
 5.2معالجة البيانات

تم إعداد كافة البرامج الالزمة لمعالجة بيانات المسح ،حيث تم تصميم برنامج اإلدخال مزودا بشروط تدقيق الكترونية لرصد
أي أخطمماء وأي بيانممات غيممر منطقيممة أثنمماء عمليممة اإلدخممال ،وكممذلك قممام مممدير المشممروع بممالتحقق مممن منطقيممة البيانممات فممي
االسممتمارات واالتصممال بمممدراء المؤسسممات للتأكممد مممن دقممة البيانممات التممي قمماموا باسممتيفائها فممي االسممتمارة ،كممما تمممت عمليممة
استخراج النتائج وجدولة البيانات بواسطة البرامج المتخصصة مثل  Excel ،SPSSو4Access
 6.2دقة البيانات

ت ممم جم ممع بيان ممات مس ممح االس ممتثمار األجنب ممي  0202بأس مملوب الحص ممر الش ممامل ،وبالت ممالي فه ممذه األنش ممطة معرض ممة لألخط مماء
اإلحصائية واألخطاء غير اإلحصائية.
 1.6.2األخطاء اإلحصائية

عمدم وجمود يليمة وأسمماس يسمتند عليمه فمي تقممدير قميم االسمتثمار للمؤسسممات التمي ال تتجماوب ممع المسممح ،وذلمك لطبيعمة المسممح

حيث يصمعب إيجماد عالقمة بمين مؤشمرات المسمح المختلفمة ،فعلمى سمبيل المثمالن ممن الممكمن أن تملمك مؤسسمة مما اسمتثمارات
خارجية تفوق استثمارات مؤسسه أخرى بالرغم من أنها توظف عدد عممال أقمل .ممع العلمم أن عمدد المؤسسمات التمي رفضمت

التجاوب مع المسح قليل جدا وتصنف على أنها مؤسسات صغيرة وال تؤثر على القيم النهائية للمسح.
 2.6.2األخطاء غير اإلحصائية

أممما األخطمماء غيممر اإلحصممائية فهممي ممكنممة الحممدوث فممي كممل م ارحممل تنفيممذ المشممروع ،خممالل جمممع البيانممات أو إدخالهمما والتممي

يمكن إجمالها بما يلي:
قيم معدالت اإلجابة:


نسب حاالت عدم االستجابة بلغت .%3



نسبة االستجابة بلغت 4%01



نسبة أخطاء زيادة الشمول بلغت 4%00

يالحممظ مممن خممالل معممدالت اإلجابممة أن نسممبة االسممتجابة جيممدة علممى مسممتوى األ ارضممي الفلسممطينية ،حيممث التزمممت الشممركات
ضمن إطار المسح بالتجاوب مع الباحثين.
أما بخصوص أخطاء االستجابة (المبحوث) ،وأخطاء المقابلة (الباحث) وأخطاء إدخال البيانات ،فقد تم اتخاذ مجموعة من
اإلجراءات التي من شأنها تعزيز دقة البيانات وتفادي األخطاء والحد من تأثيرها من خالل عملية جمع البيانات ممن الميمدان
وعملية معالجة البيانات.
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 7.2القابلية للمقارنة

يصعب إجراء مقارنة عبر سلسلة زمنية طويلة لبيانات المسح ،ويعود ذلك إلى تنفيذ المسح للمرة األولى وعدم توفر سلسلة

زمنية للبيانات .بينما يتيح المسح إمكانية المقارنة مع بيانات باقي دول العالم التي تنشر إحصاءاتها وفقا لدليل إعداد ميزان
المدفوعات الطبعة الخامسة والصادر عن صندوق النقد الدولي كون المسح نفذ يخذا بعين االعتبار توصيات ومعايير هذا
الدليل.

 2.2إجراءات ضبط الجودة
 1.2.2العمل الميداني

وقد تمثلت هذه اإلجراءات بما يلي:
 تممم اختيممار فريممق العمممل الميممداني مممن حملممة المممؤهالت ذات العالقممة باالقتصمماد ،وتممم تممدريبهم بشممكل كامممل علممى اسممتمارة
المسح وبشكل نظري وعملي.
 تم فحص فريق العمل خالل التدريب من خمالل امتحمان كتمابي ،وممن خمالل تمثيمل افت ارضمي لمقابلمة بمين باحمث وممدير
مؤسسة بين الباحثين أنفسهم.

 تم تنفيذ زيارات ميدانية من قبل إدارة المشروع للمراقبة وفحص سير العمل فمي الميمدان وذلمك بمعمدل زيمارتين ميمدانيتين
لكممل باحممث ،حيممث تممم مراجعممة ممما نسممبته كافممة االسممتمارات المنجمزة بتمماريا الزيممارة ،وقممد عولجممت الكثيممر مممن المالحظممات
خالل الزيارات الميدانية.
 تممم تقسمميم فريممق العمممل الميممداني إلممى عممدة مسممتويات إداريممة وذلممك لتسممهيل يليممات المتابعممة والرقابممة علممى جممودة البيانممات
والمتابعة على سير العمل الميداني:

 oالباحث الميداني :يقوم باستيفاء البيانات من مدراء وأصحاب المؤسسات مباشرة ويقوم بتدقيقها وفحصها.
 oالمشممرف الميممداني :يقمموم باسممتالم االسممتمارات المسممتوفاة مممن البمماحثين الميممدانيين وتممدقيقها والمراجعممة الميدانيممة متممى
تطلب الموضوع ذلك.
 oالمنسمق الميممداني :يقمموم باسممتالم االسممتمارات المدققمة مممن المشمرفين فممي المكتممب اللموائي وفحصممها وارسممالها إلممي دائمرة
إدخال البيانات في المكتب اللوائي التابعة له االستمارة.

 تممم تزويممد إدارة المشممروع بتقريممر أسممبوعي حممول اإلنجمماز ونسممبة االسممتجابة وعممدم االسممتجابة حتممى يتسممنى إلدارة المشممروع
الوقوف على سير العمل بصورة مستمرة.
 تممم عقممد اجتماعممات تدريبيممة وتذكيري مة للبمماحثين وكممذلك االتصممال الهمماتفي بهممم دوريمما وذلممك بهممدف إعممادة تممذكير البمماحثين
الميدانيين بالمفاهيم والبنود الرئيسية للمسح واإلجابة على مالحظاتهم.

 2.2.2جودة البيانات

ممن أجمل التحقمق ممن جمودة البيانمات واتسمماقها ،تمم اتخماذ مجموعمة ممن اإلجمراءات التممي ممن شمأنها تعزيمز دقمة البيانمات خممالل
عملية معالجتها وحوسبتها ،وقد تمثلت هذه اإلجراءات بما يلي:

 تجهيز برنامج اإلدخال الستمارة المسح بحيث يكون شاشة لكل صفحة من صفحات االستمارة.
 تغذية البرنامج بقائمة من الشروط المرجعية للتدقيق اآللي على االستمارة من حيث التدقيق ومنطقية البيانات.
 التحقق من فاعلية البرنامج من خالل إدخال استمارات تجريبية لكل من المسوح إحداها مغلوطة واألخرى صحيحة.
 اختيار مدخلي البيانات من ذوي االختصاص في مجال البرمجة والكمبيوتر وتم تدريبهم بشكل كامل قبل العمل.
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 استالم ملفات بالبيانات المدخلة بشكل أسبوعي ليتم فحصها وتدقيقها وتم تسليم كشموف بالمالحظمات لمتعمم علمى م اركمز
اإلدخال في كل المناطق وتم معالجتها.
 9.2المالحظات الفنية

هناك مجموعة من المالحظات الفنية الهامة والتي يجمب أخمذها بعمين االعتبمار عنمد اإلطمالع علمى همذا التقريمر ،وهمي علمى

النحو التالي:
 تممم تنفيممذ مسممح االسممتثمار األجنبممي  0202الخمماص بالمؤسسممات غيممر الماليممة والماليممة (عممدا البنمموك) مممن قبممل الجهمماز
المركزي لإلحصاء الفلسطيني.
 تممم تنفيممذ مسممح االسممتثمار األجنبممي  0202بالنسممبة للمؤسسممات الماليممة الجممزء المتعلممق بممالبنوك فقممط مممن قبممل سمملطة النقممد
الفلسطينية.

 قد يالحظ بعض االختالفات الطفيفة لقيم نفس المتغير بمين الجمداول المختلفمة ،أو بمين مفمردات المتغيمر ومجموعمه ،وقمد
نجم ذلك عن التقريب المصاحب لعمليات جدولة البيانات.
 معدالت صرف العمالت

تم اعتماد معدالت صرف العمالت التالية للتحويل إلى دوالر أمريكي لقيم األرصدة في نهاية عام اإلسناد الزمني :0202

شيقل إسرائيلي جديد  /دوالر أمريكي = 2401
دينار أردني /دوالر أمريكي = 04.0
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الفصل الثالث

المفاهيم والمصطلحات
مفهوم اإلقامة:

تعرف اإلقامة من منظور اقتصادي ال قانوني ،والمعيار األساسي لتحديد اإلقامة لكيان ما ،همو مركمز المصملحة االقتصمادية
والممذي يعممرف بأنممه وجممود محممل سممكني أو موقممع إنتمماجي أو مواقممع أخممرى داخممل اإلقلمميم االقتصممادي لبلممد ممما تقمموم فيممه أو منممه
بمباش مرة أنشممطة ومعممامالت اقتصممادية علممى نطمماق واسممع بقصممد االسممتمرار فيهمما ألجممل غيممر مسمممى أو لمممدة محممددة أو غيممر
محددة ،ولكنها عادة ما تكمون طويلمة .وممن الناحيمة العمليمة ،يعتبمر األفمراد مقيممين إذا مما مكثموا فمي بلمد مما لممدة سمنة واحمدة

على األقمل ،ويسمتثنى ممن همذه القاعمدة طمواقم السمفارات (عمدا الطمواقم المحليمة مممن يعتبمرون مقيممين فمي البلمد المذي يعيشمون

فيه) ،والمرضى الذين يعالجون في الخارج ،والطالب الذين يدرسمون فمي الخمارج حتمى إذا تعمدت ممدة إقمامتهم السمنة الواحمدة.
تعتبر المؤسسة مقيممة فمي حمال  40تعممل فمي اقتصماد معمين أكثمر ممن سمنة  40لهما مبنمى أو مكتمب  43لهما سمجالت مسمتقلة
غير مدرجة في القوائم المالية للشركة األم إن وجدت.
المؤسسة (المشروع):

كي ممان اقتص ممادي قممادر بم مما لممه م ممن حقمموق عل ممى امممتالك األص ممول وتحقي ممق الخص مموم وممارسممة أنش ممطة اقتصممادية والتعام ممل

بص ممفقات م ممع أطم مراف أخ ممرى ،بحي ممث يت مموفر عنه مما حس ممابات كامل ممة لألرب مماح والخس ممائر وتع ممد ميزاني ممة عمومي ممة ع ممن أص ممولها
وخصومها في نهاية العام بما يشمل نشاطها االقتصادي أو مجموعة األنشطة االقتصادية (المنش ت) التي تزاولها.
األصول الخارجية:

هي عبارة عن األرصدة التي استثمرها المقيمون في األراضي الفلسطينية (أفراد أو مؤسسات) في الخارج.

الخصوم األجنبية:

هممي عبممارة عممن األرصممدة التممي قممام غيممر المقيمممين (أفمراد أو مؤسسممات) باالسممتثمار بهمما فممي المؤسسممات المقيمممة فممي األ ارضممي

الفلسطينية.
مؤسسات االستثمار المباشر:

تعمرف مؤسسمة االسممتثمار المباشمر بأنهمما مؤسسمة مسمماهمة أو غيمر مسماهمة يملممك فيهما المسممتثمر المباشمر المقمميم فمي اقتصمماد

يخممر نسممبة  %02أو أكثممر مممن األسممهم العاديممة أو القمموة التصممويتية (فممي حالممة المؤسسممات المسمماهمة) أو ممما يعممادل ذلممك (فممي
حالة المؤسسات غير المساهمة).
المستثمر المباشر:

هو المستثمر الذي يملك  %02فأكثر من رأسمال المؤسسة التي استثمر فيها.

مستثمر الحافظة:

هو المستثمر الذي يملك أقل من  %02من رأسمال المؤسسة التي استثمر فيها أو المستثمر بالسندات.
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االستثمارات األجنبية األخرى:

يصممنف تحممت بنممد االسممتثمارات األخممرى كافممة أرصممدة األصممول الخارجيممة والخصمموم األجنبيممة غيممر المدرجممة تحممت أي مممن

الفئ ممات ال ممثالث األخ ممرى وأبرزه مما االئتمان ممات التجاري ممة ،الق ممروض ،العمل ممة والودائ ممع ،والحس ممابات األخ ممرى مس ممتحقة ال ممدفع أو
التحصيل.
األصول االحتياطية:

هممي األصممول التممي تكممون خاضممعة لسمميطرة السمملطة النقديممة ،ويكممون بنمكممان السمملطة النقديممة الوصممول إليهمما بسممهولة ألغ مراض
ميزان المدفوعات خالل إشعار قصير ،ويجب أن تكون مرتبطة بعملة قابلة للتحويل.
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س

2010  في نهاية عام،) المؤشرات الرئيسية لمسح االستثمار األجنبي للمؤسسات الفلسطينية (أرصدة:1 جدول
Table 1: Main Indicators of the Foreign Investment Survey of Palestinian Enterprises (stocks) at the end
of 2010
()القيمة بالمليون دوالر امريكي

(Value in million US $)
Indicator
Total Assets*

2010 رصيد
Stock 2010
5272.4

المؤشر
*مجموع األصول

Stocks of Foreign Direct Investment

146.6

أرصدة االستثمار األجنبي المباشر

Stocks of Portfolio Investments

801.0

أرصدة استثمارات الحافظة

of which: Equity securities

200.4

 سندات ملكية:منها

of which: Debt securities

600.6

 سندات دين:منها

3794.2

:االستثمارات األخرى

of which: Trade credits

67.3

 ائتمانات تجارية:منها

of which: Loans

58.2

 قروض:منها

3668.1

 عملة وودائع:منها

0.6

 أصول أخرى:منها

530.6

أرصدة األصول االحتياطية

Total Liabilities**

2297.0

**مجموع الخصوم

Stocks of Foreign Direct Investment

1378.3

أرصدة االستثمار األجنبي المباشر

Stocks of Portfolio Investments

611.9

أرصدة استثمارات الحافظة

of which: Equity securities

611.9

 سندات ملكية:منها

0.0

 سندات دين:منها

306.8

:االستثمارات األخرى

0.6

 ائتمانات تجارية:منها

76.0

 قروض:منها

228.0

 عملة وودائع:منها

2.2

 خصوم أخرى:منها

Stocks of Other Investments:

of which: Currency and deposits
of which: Other Assets
Stocks of Reserves Assets

of which: Debt securities
Stocks of Other Investments:
of which: Trade credits
of which: Loans
of which: Currency and deposits
of which: Other Liabilities

.* األصول هي االستثمارات الخارجية للمؤسسات الفلسطينية

* Assets is the investments abroad of the Palestinian enterprises.

.** الخصوم هي االستثمارات األجنبية في المؤسسات الفلسطينية

** Liabilities is the foreign investments in the Palestinian enterprises.
-The

. البيانات في الجدول أعاله مقربة ألقرب عدد صحيح-

Data in the Table Above are Closed to the Nearest Integer.

-Reserve Assets have been Updated by Shifting the amount of Jordanian Currency
from it to the Currency and Deposits in Other Investments Abroad.
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س

2010  في نهاية عام، التوزيع النسبي لالستثمار األجنبي المباشر في المؤسسات الفلسطينية حسب النشاط االقتصادي:2 جدول
Table 2: Percentage Distribution of Foreign Direct Investments (FDI) in Palestinian Enterprises
by Economic Activity at the end of 2010
%

Economic Activity

النشاط االقتصادي

Financial Intermediation

53.3

الوساطة المالية

Services &Transport, storage & communications

40.3

الخدمات والنقل والتخزين واالتصاالت

Constructions

5.1

اإلنشاءات

Industry

1.3

الصناعة

100.0

المجموع

Total

2010  في نهاية عام، التوزيع النسبي لالستثمار األجنبي المباشر في المؤسسات الفلسطينية حسب الدولة:3 جدول
Table 3: Percentage Distribution of Foreign Direct Investments (FDI) in Palestinian Enterprises
by Country at the end of 2010
%

Country

الدولة

Jordan

76.0

األردن

Qatar

12.6

قطر

Egypt

4.3

مصر

Saudi Arabia

1.2

السعودية

Great Britan

0.9

بريطانيا

Other Countries

5.0

دول أخرى

100.0

المجموع

Total
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س

2010  في نهاية عام، التوزيع النسبي الستثمارات الحافظة األجنبية في المؤسسات الفلسطينية حسب النشاط االقتصادي:4 جدول
Table 4: Percentage Distribution of Foreign Portfolio Investments in Palestinian Enterprises by
Economic Activity at the end of 2010
%

Economic Activity

النشاط االقتصادي

Financial Intermediation

29.5

الوساطة المالية

Services &Transport, storage & communications

63.0

الخدمات والنقل والتخزين واالتصاالت

Constructions

3.5

اإلنشاءات

Industry

4.0

الصناعة

100.0

المجموع

Total

2010  في نهاية عام، التوزيع النسبي الستثمارات الحافظة األجنبية في المؤسسات الفلسطينية حسب الدولة:5 جدول
Table 5: Percentage Distribution of Foreign Portfolio Investments in Palestinian Enterprises by
Country at the end of 2010
%

Country

الدولة

Jordan

53.3

األردن

United Arab Emirates

10.3

االمارات العربية المتحدة

Swezerland

8.6

سويس ار

Saudi Arabia

7.5

السعودية

Kuwait

5.2

الكويت

15.1

دول أخرى

100.0

المجموع

Other Countries
Total
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Note to users
Based on the visit of a technical mission from the International Monetary Fund to the
Palestinian Central Bureau of Statistics and the Palestinian Monetary Authority on 27
November 2011, regarding the balance of payments and international investment Position, the
following recommendations were made:
 Excluding the Stocks of currency and deposits in Jordanian dinars from the stock of reserve
assets of the Palestinian Monetary Authority, because its non-applicability of standards
reserve assets.
 Old Press release available on…..
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1807.pdf
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Introduction
The Foreign Investment Survey is considered to be the best tool for collecting data about the
International Investment Position (IIP), which collects details about the flow and stocks of
foreign investments using special forms. The IIP is an account which records the total balance
of foreign financial assets and liabilities of the economy. Changes in IIP are categorized in
two levels: the first differentiates between assets and liabilities and the difference represents
the net IIP. The second level focuses on the division of assets and liabilities on a functional
basis that is fully consistent with the basic elements of financial accounting in the balance of
payments, in addition to changes between stocks at the beginning and end of the period. This
may include changes in prices, currency exchange rates, or a quantitative change resulting
from sudden profit or loss as a result of natural disasters or war. The Foreign Investment
Survey was conducted in accordance with recent international recommendations (Balance of
Payments Manual 1993 issued by the International Monetary Fund), while taking into account
the unique circumstances of the Palestinian Territory.
The Palestinian Central Bureau of Statistics and Palestinian Monetary Authority are pleased
to issue the first version of the Foreign Investment Survey for 2010 on Palestinian enterprises.
The first chapter of the report details the main results of the survey. The second chapter
describes the methodology used in the implementation of this survey and the measures
implemented to ensure the quality control of data. The third chapter covers the concepts and
definitions used in the report. The report is also comprises detailed tables of the most
important results of the survey on a national level.
The results of the Foreign Investment Survey constitute the basic pillar for the compilation of
the Palestinian International Investment Position (IIP) and for statistics on Palestinian external
debit for the Palestinian Territory. PCBS hope that the results of the survey will provide
statistical evidence about foreign investments in terms of type, economic activity, and country
of investment, and will meet the needs of both the public and private sector for such statistical
data.

November, 2011

Ola Awad
President of PCBS

Jihad Al-Wazir
Governor of PMA
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Chapter One

Main Findings
The Foreign Investment Survey of Palestinian enterprises 2010 has concluded important
results for researchers, academics, and decision makers. The results indicated that investments
by Palestinian enterprises outside the Palestinian Territory were greater than investment by
non-residents in the Palestinian Territory at the end of 2010.
The main findings of the survey are as follows:
The total stock of Palestinian investments abroad (assets) amounted to US$5,273.2 million at
the end of 2010 while total foreign investment stock in Palestinian enterprises (liabilities)
amounted to US$2,297.0 million at the end of the same year.
With regard to the distribution of assets, foreign direct investment (FDI) abroad amounted to
US$146.6 million at the end of 2010, while portfolio investments abroad amounted to
US$801.0 million. Other investments abroad amounted to US$3,794.2 million. The stock of
reserve assets for the PMA abroad amounted to US$530.6 million at the end of 2010.
Percentage Distribution of External Assets Stocks of Palestinian Enterprises by Type of
Investment, at the end of 2010
Reserve Assets
10.1%

Foreign Direct
Investment
2.8%

Portfolio
Investments
15.2%

Other Investments
72.0%

With regard to the distribution of liabilities, foreign direct investment (FDI) in Palestinian
enterprises amounted to US$1,378.3 million at the end of 2010, while portfolio investments in
Palestinian enterprises were US$166.9 million. Other investments in Palestinian enterprises
totaled US$601.8 million.

[13]
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Percentage Distribution of Foreign Liabilities Stocks in Palestinian Enterprises by Type
of Investment, at the end of 2010
Other Investments
13.4%

Foreign Direct
Investment
60.0%

Portfolio
Investments
26.6%

[14]
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Chapter Two

Methodology and Data Quality
This chapter details the objectives of the survey, the questionnaire for the economic surveys
series, the frame, sample and implementation stage, and the accuracy of the data with relation
to statistical and non-statistical errors at all stages of the survey that include data collection
and data entry.
2.1 Survey Objectives
The Foreign Investment Survey of Palestinian enterprises for 2010 aims to provide
indicators about:
1. Stocks of foreign direct investment in Palestinian enterprises and its distribution by
economic activity and country.
2. Stocks of portfolio investment in Palestinian enterprises and its distribution by
economic activity and country.
3. Stocks of direct investments abroad by Palestinian enterprises.
4. Stocks of portfolio investments abroad by Palestinian enterprises.
5. Stocks of other foreign investments in Palestinian enterprises and abroad by
Palestinian enterprises.
6. Stocks of reserve assets (for the Palestinian Monetary Authority) abroad.
2.2 Questionnaire
The design of the questionnaire took into consideration integration with the economic surveys
series implemented by the PCBS, while taking into account the specific targets of this survey.
The survey questionnaire ensured the inclusion of the most important economic variables
related to investment activities with the rest of the world and to meet the needs for the
preparation of national accounts, balance of payments (BOP), and international investment
position (IIP).
2.3 Coverage and Sampling
2.3.1 Coverage
The sampling population included profit enterprises that perform any economic activity in the
Palestinian Territory, particularly enterprises with investment from abroad or which have
overseas investments.
2.3.2 Sample Design
The sample for the Foreign Investment Survey 2010 comprised two groups: the first group
included non-financial enterprises and financial enterprises other than banks and located in
the West Bank and Gaza Strip: PCBS carried out the collection of relevant data pertaining to
these enterprises. The second group included banks in the West Bank and Gaza Strip and the
Palestine Monetary Authority conducted data collection from the banks. The total sample size
of the enterprises under the responsibility of PCBS in the West Bank and Gaza Strip was 91
enterprises (19 banks, 72 enterprises other than banks).
2.3.3 The Implementation Stage
This phase included field work operations, data processing, and tabulation:
 Field work operations: The number of field workers was related to the number of
enterprises in each governorate. Six field workers were recruited and trained for data
collection. These field workers held interviews with the manager or accountant of the
[15]
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enterprise to fill in the questionnaires. In addition, field visits were conducted by the
survey’s management team to ensure data collection was conducted according to the
applicable standards.
 Data processing and tabulation, which included:
- Developing a data entry program and training of data entry clerks.
- Organizing data entry processes.
- Post-data entry editing.
- Tabulation.
2.4 Accuracy of the Data
2.4.1 Statistical Errors
There is no mechanism or basis by which the value of investment in enterprises that did
not respond to the survey could be estimated and the nature of the survey makes it difficult to
find a relationship between the different survey indicators. For example, an enterprise might
have more external investments than another enterprise even though it employs fewer
workers.
Please note that very few enterprises refused to respond to the survey and these were
classified as small enterprises, therefore the final results of the survey are not affected.
2.4.2 Non-Statistical Errors
These types of error could appear in one or in all of the survey stages that include data
collection and data entry:
Response rate values:
 Non-response rate: 3%.
 Response rate: 97%.
 Over-coverage rate: 11%.
Response errors: This type of error relates to respondents, field workers, and data entry
personnel. To avoid mistakes and reduce their impact, a series of measures were
implemented to enhance the accuracy of the data through the process of data collection from
the field and data processing.
2.5 Comparability
It is difficult to make comparisons of survey data over a time period since this is the first
such survey and there is a lack of time series data. The survey provides data comparability
with other countries that publish statistics based on the Balance of Payments Manual- fifth
edition issued by the International Monetary Fund (IMF). The survey was conducted
according to the recommendations and standards of this manual.
2.6 Data Quality Control
2.6.1 Field work
 A specialized field work team with a background in economics was selected and trained
theoretically and practically on the questionnaire used for the survey.
 Field work visits were made by both field work and project management staff to monitor
and follow up the data collection process and progress of work. On average, two visits
were made per field worker. All of completed questionnaires were reviewed and
corrected if necessary and comments and notes were directed to the team accordingly.

[16]
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 Different levels of supervision and monitoring were implemented according to the
following hierarchy:
 Field workers
 Field worker supervisors
 Field work coordinators (Each with supervisory responsibilities).
 The project managers received a weekly progress report about completeness and response
rates.
 A refresher meeting was held and followed up by telephone during data collection to
reiterate the main points of the training and to answer questions by field workers about
issues faced in the field.
2.6.2 Data Quality
To ensure the quality and consistency of data, a set of measures was introduced to enhance the
accuracy of data as follows:
 Preparation of a data entry program prior to data collection to guarantee the preparedness
of an appropriate data entry program.
 A set of validation rules were applied to the program to check the consistency of data.
 The efficiency of the program was checked through pre-testing by entering some
questionnaires, including incorrect information, to check that the incorrect information
was identified.
 Well-trained data personnel were selected and trained for main data entry.
 Weekly data files were received by project managers to check accuracy and consistency
and correction notes were provided for data entry supervisors.
2.7 Notes on Data
1. Differences in the results of certain indicators can be noted due to approximation.
2. The implementation of the Foreign Investment Survey for Palestinian
enterprises 2010 for non-financial and financial enterprises (excluding banks) was
conducted by the Central Bureau of Statistics (PCBS).
3. The implementation of the foreign investment survey for Palestinian
enterprises 2010 for financial enterprises (banks) was conducted by the Palestine
Monetary Authority (PMA).
 Exchange rates:
The exchange rates of stocks to US $ were based on those valid at the end of the base
year 2010:
- NIS / US $ = 0.28
- JD / US $ = 1.42
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Chapter Three

Concepts and Definitions
This chapter defines the concepts used in the preparation of the survey tools on which data
collection and processing were based. These concepts and their definitions are based on
international recommendations in the fields of economic statistics and national accounts,
while taking into consideration the particular aspects of the Palestinian Territory.
Residency:
Residency is defined from an economic perspective rather than a legal one. The fundamental
criterion to determine the residency of an entity is its center of economic interest, known as
the location of housing, or of production or other sites, within the economic territory of a
country. The entity initiates large scale activities and economic transactions for a limited or
unlimited period, but usually a long period of time. In practice, an individual is resident if
he/she remains in a country for a period of at least one year, excluding embassies (apart from
local staff who are considered residents in the country where they live, patients being treated
abroad, and students who are studying abroad even if their stay exceeds one year).
A company is considered resident in an economy when it has been operating in that economy
for one year and more, has a building or office, and has independent accounting records are
not included in the financial statements of the parent company, if any.
Enterprise (project):
Any economic entity legally capable of acquiring assets, assuming liabilities, exercising
economic activities, and conducting transactions with other parties resulting in profits and
losses. The entity prepares a balance sheet of its assets and liabilities at the end of the year,
including performed economic activity or group of economic activities (establishments).
External Assets:
The stocks invested abroad by residents in the Palestinian Territory (individuals or
enterprises).
Foreign Liabilities:
The stocks of non-residents (individuals or enterprises) invested in enterprises located in the
Palestinian Territory.
Direct Investment Enterprises:
An incorporated or unincorporated enterprise in which a foreign investor owns 10 percent or
more of the ordinary shares or voting power for an incorporated enterprise, or the equivalent
for an unincorporated enterprise.
Direct Investor:
The investor owns 10% or more of the capital of the company.
Portfolio Investor:
The investor owns less than 10% of the capital of the company or investments in bonds.
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Other Foreign Investments:
Other investments include all stocks of external assets and foreign liabilities not classified
under any of the other three broad categories. The most important of these are trade credits,
currency and deposits, loans and other assets and liabilities.
Reserve Assets:
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 be
denominated in a convertible currency.
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