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               الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 

Palestinian Central Bureau of Statistics 

 
 

مليون دوالر  1,732 حوالي رصيد االستثمار المباشر في المؤسسات المقيمة في فلسطين اجمالي بلغ
 2019نهاية عام 
 

لمسح االستثمار االجنبي للمؤسسات سلطة النقد الفلسطينية النتائج األولية و الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  أصدر
لمسح االستثمار االجنبي للمؤسسات ، وذلك ضمن اإلصدار الدوري 2019نهاية عام المقيمة في فلسطين كما هي في 

  .المؤسستانبها  تقوموالذي يمثل استمرارًا للجهود المشتركة التي  المقيمة في فلسطين،
 

أشارت النتائج إلى أن االستثمارات الخارجية التي قامت بها المؤسسات المقيمة في فلسطين تفوق ما يملكه غير المقيمين 
الفلسطينية بعين االعتبار ، مع أخذ الخصوصية 2019في نهاية عام  من استثمارات في المؤسسات المقيمة في فلسطين

 .والمتمثلة بعدم امتالك فلسطين لعملة وطنية خاصة بها والتي تحتسب ضمن االستثمارات االخرى في جانب االصول
 

مليون  7,102 حوالي للمؤسسات المقيمة في فلسطين )األصول( في الخارجبلغ إجمالي رصيد االستثمارات وفي هذا السياق 
% نقد أجنبي في المؤسسات المقيمة في فلسطين وودائع تلك المؤسسات 63.9، منها 2019 عام نهايةفي دوالر أمريكي 

  .في البنوك الخارجية
مليون دوالر  3,189 حوالي بلغ إجمالي رصيد االستثمارات األجنبية في المؤسسات المقيمة في فلسطين )الخصوم(كما 

 (1)انظر/ي جدول .مباشر% استثمار أجنبي 54.3منها  2019عام أمريكي في نهاية 

 
ستثمارات أخرى ا ، بين2019نهاية عام  للمؤسسات المقيمة في فلسطين )األصول( في الخارجرصيد االستثمارات توزع 

مليون دوالر أمريكي  1,416 واستثمارات حافظة بقيمة ،%67.1مليون دوالر أمريكي أي ما نسبته  4,768 بلغت قيمتها
 مليون دوالر أمريكي أي ما نسبته658 ة حتياطية خاصة بسلطة النقد الفلسطينية بقيمااصول و  %،19.9 أي ما نسبته

 رصيد األصول% من إجمالي 3.7 مليون دوالر أمريكي أي ما نسبته 260 مباشرالجنبي األستثمار اال في حين بلغ ،9.3%
 .2019 عام في نهاية

 
بين استثمار ، 2019نهاية عام  المقيمة في فلسطين )الخصوم( االستثمارات األجنبية في المؤسساتتوزع رصيد في المقابل، 

 % من إجمالي رصيد الخصوم، واستثمارات حافظة 54.3 مليون دوالر أمريكي أي ما نسبته 1,732أجنبي مباشر بقيمة 
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مليون دوالر أمريكي وبنسبة  743%، واستثمارات أخرى بقيمة 22.4مليون دوالر أمريكي أي ما نسبته  714أجنبية بقيمة 
 .2019 عام % من إجمالي رصيد الخصوم في نهاية23.3

 
% من االستثمارات األجنبية المباشرة في المؤسسات المقيمة في فلسطين تتركز في 64.3كما أشارت نتائج المسح إلى أن 

رة في المؤسسات المقيمة في فلسطين % من مجموع االستثمارات األجنبية المباش82.6الوساطة المالية، في حين أن  نشاط
 .من األردن وافدة

 
% منها 59.8أما بخصووووس اسوووتثمارات الحافظة األجنبية في المؤسوووسوووات المقيمة في فلسوووطين، فقد بينت النتائج أن نحو 

% من مجموع 51.2من األردن بحوالي  الوافدةالوسووووووووواطة المالية، حيس سووووووووواهمت اسوووووووووتثمارات الحافظة  نشووووووووواطيتركز في 
 . ة في المؤسسات المقيمة في فلسطيناستثمارات الحافظة األجنبي

 
يعتبر مسح االستثمار األجنبي األداة األساسية لتجميع بيانات وضع االستثمار الدولي فيما يتعلق بالنشاط االقتصادي 

لخارج وأرصدة وتدفقات في ا المستثمرةالخاس، من خالل تجميع تدفقات وأرصدة استثمارات المؤسسات المقيمة في فلسطين 
االستثمارات األجنبية في المؤسسات المقيمة في فلسطين بما يوضح رصيد األصول والخصوم المالية الخارجية للمؤسسات 
المقيمة في فلسطين حسب النشاط االقتصادي والدولة، كما يتم تقسيم كل من األصول والخصوم على أساس وظيفي حيس 

اسية للحساب المالي في ميزان المدفوعات ووضع االستثمار الدولي مع إضافة التعديالت يتسق تمامًا مع العناصر األس
الخاصة بأرصدة االستثمارات والتغيرات األخرى عدا تلك الناتجة عن معامالت اقتصادية، علمًا بأنه تم االستناد إلى أحدث 

 التوصيات الدولية، مع األخذ بعين االعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني.
 

 :على يرجى االتصالصيل، المزيد من التف

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني             أو على سلطة النقد الفلسطينية
 فلسطين -، رام هللا 1647ص.ب.    فلسطين. – والبيرة ، رام هللا452ص ب.  

 2982700  2 (970/972 )هاتف:   2415250  2 (970/972 )هاتف: 
 

 

 diwan@pcbs.gov.ps    بريد إلكتروني:  info@pma.ps    إلكتروني:بريد 

   http://www.pcbs.gov.psصفحة إلكترونية:   ww.pma.pshttp:wصفحة إلكترونية: 

 

mailto:info@pma.ps
mailto:diwan@pcbs.gov.ps
http://www.pcbs.gov.ps/


 17/11/2020: صدر بتاريخ
 

3 
 

 2019: المؤشرات الرئيسية لمسح االستثمار األجنبي للمؤسسات المقيمة في فلسطين )أرصدة(، في نهاية عام 1جدول 
 

 (القيمة بالمليون دوالر امريكي)  

 المؤشر  النسبة % 2019 نهاية رصيدال
  

 مجموع األصول* 100 7,102
 أرصدة االستثمار األجنبي المباشر  3.7 260

 أرصدة استثمارات الحافظة  19.9 1,416

 منها: سندات ملكية      402

 منها: سندات دين      1,014
 أرصدة االستثمارات األخرى: 67.1 4,768

 منها: ائتمانات تجارية      4

 منها: قروض      225

 منها: عملة وودائع      4,539

 منها: أصول أخرى       0

 أرصدة األصول االحتياطية 9.3 658

 مجموع الخصوم** 100 3,189
 أرصدة االستثمار األجنبي المباشر 54.3 1,732

 أرصدة استثمارات الحافظة  22.4 714

 منها: سندات ملكية   714

 منها: سندات دين   0
 أرصدة االستثمارات األخرى: 23.3 743

 ائتمانات تجاريةمنها:    22

 منها: قروض   15

 منها: عملة وودائع   706

 منها: خصوم أخرى    0

 األصول هي االستثمارات الخارجية للمؤسسات المقيمة في فلسطين. *        
 .** الخصوم هي االستثمارات األجنبية في المؤسسات المقيمة في فلسطين        
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النسبي لالستثمار األجنبي المباشر في المؤسسات المقيمة في فلسطين حسب النشاط االقتصادي، في نهاية عام : التوزيع 2جدول 
2019 

 النشاط االقتصادي النسبة % القيمة )بالمليون دوالر أمريكي(

 الوساطة المالية    64.3 1,115

 الخدمات والنقل والتخزين واالتصاالت والتجارة الداخلية 30.0 519

 الصناعة   3.5 60
 اإلنشاءات   2.2 38

 المجموع 100 1,732
 

 
 2019: التوزيع النسبي لالستثمار األجنبي المباشر في المؤسسات المقيمة في فلسطين حسب الدولة، في نهاية عام 3جدول 

 الدولة النسبة % القيمة )بالمليون دوالر أمريكي(

 االردن 82.6 1,432

 قطر 8.4 146

 مصر 2.8 48

 الواليات المتحدة االمريكية 2.1 36

 المملكة العربية السعودية 1.6 27

 قبرس 1.5 26

 أخرى  1.0 17

 المجموع 100 1,732
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: التوزيع النسبي الستثمارات الحافظة األجنبية في المؤسسات المقيمة في فلسطين حسب النشاط االقتصادي، في 4جدول 
 2019عام نهاية 

 النشاط االقتصادي % النسبة القيمة )بالمليون دوالر أمريكي(

 الوساطة المالية  59.8 427

242 33.9 
 الخدمات والنقل والتخزين واالتصاالت والتجارة الداخلية

36 05.  الصناعة  

9 31.  اإلنشاءات 

 المجموع 100 714
 
 

 2019األجنبية في المؤسسات المقيمة في فلسطين حسب الدولة، في نهاية عام : التوزيع النسبي الستثمارات الحافظة 5جدول 

 الدولة النسبة % القيمة )بالمليون دوالر أمريكي(

365 251.  االردن  

 السعودية  10.2 73

 الكويت  9.2 66

 اإلمارات العربية المتحدة 8.8 63

 الواليات المتحدة األمريكية 4.9 35

 قطر  4.8 34

 دول اخرى  10.9 78

 المجموع 100 714
 

 
 


