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               الجهاز المركسي لإلحصاء الفلسطيني 

Palestinian Central Bureau of Statistics 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2019من العام  الرابع نهاية الربع في %1بندبة  صافي رصيد وضع االستثمار الدولي انخفض
 

وضع االستثمار الدولي سمطة النقد الفمدطينية النتائج األولية لوالجياز المركزي لإلحراء الفمدطيني  صدرأ
وضع االستثمار ، وذلغ ضمؼ اإلصدار الدوري ل2019 الرابعكما ىي في نياية الربع  لفمدطيؼوالديؼ الخارجي 

 . المؤسدتانبيا  تقؽم، والذي يمثل استمرارًا لمجيؽد المذتركة التي الدولي وإحراءات الديؼ الخارجي لفمدطيؼ

أرصدة و خارج فمدطيؼ أرصدة استثمارات االقتراد الفمدطيني المؽظفة بيؼالتفاوت وتذير ىذه النتائج إلى أن 
ال يزال كبيرًا ( االلتزامات األجنبية –األصؽل الخارجية )المؽظفة في االقتراد الفمدطيني  األجنبيةاالستثمارات 

 . الدابق الربعمقارنة مع % 1بمغت ندبتو  نخفاضبا، مميؽن دوالر أمريكي 2,098بمغت بقيمة و
 

 قد بمغ القتراد الفمدطيني المدتثمرة في الخارجاإجمالي أرصدة أصؽل النتائج إلى أن في ىذا الدياق تذير و
، %19، واستثمارات حافعة %4بندبة  استثمار أجنبي مباشرمؽزعة بيؼ مميؽن دوالر أمريكي،  7,549

شكمت فقد ، يمدتؽر القطاعالر علأما  %.9 ، وأصؽل احتياطية%68( أىميا العممة والؽدائع) واستثمارات أخرر 
 .إجمالي األصؽل الخارجية لالقتراد الفمدطيني مؼ% 69االستثمارات الخارجية لقطاع البنؽك 

 

يميؼ أرصدة غير المق) يفمدطيؼاالقتراد العمى ( االلتزامات)بمغ إجمالي أرصدة الخرؽم األجنبية وفي المقابل، 
، %51بندبة باشر ماستثمار أجنبي ، تؽزعت بيؼ الر أمريكيمميؽن دو 5,451 حؽالي( المدتثمرة في فمدطيؼ

مدتؽر الوعمى  .%36( أىميا القروض والؽدائع مؼ الخارج)أخرر ، واستثمارات %13واستثمارات حافعة 
عمى  إجمالي الخرؽم األجنبية مؼ% 37حؽالي ، شكمت االستثمارات األجنبية في قطاع البنؽك يالقطاع

 . االقتراد الفمدطيني
 

  2019 الرابعنهاية الربع  أمريكي دوالر حهالي مليارصيد الدين الخارجي الحكهمي ر
حؽالي بمغ قد  ةيفمدطيؼال يةاالقترادالقطاعات  إجمالي رصيد الديؼ الخارجي عمىأشارت النتائج األولية إلى أن 

  .رنة مع الربع الدابقمقا% 7بارتفاع بمغت بندبة  2019 الرابعفي نياية الربع  مميؽن دوالر أمريكي 1,966
الذركات ) األخرر ، والقطاعات %36 بندبة ، وقطاع البنؽك%61الحكؽمي بندبة قطاع الديؼ عمى بيؼ تؽزعت 
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واالقتراض ، %2 بندبة (المعيذية واألسر األىمية،والمؤسدات  ،غير الماليةالمالية غير المررفية، والذركات 
 %.1 ناقل م ةالمنتدبة بندببيؼ الذركات التابعة 

  

األفراد )وضع االستثمار الدولي يمثل سجاًل ألرصدة استثمارات المقيميؼ في فمدطيؼ تجدر اإلشارة إلى أن 
مؼ جية، وأرصدة االستثمارات المممؽكة ( األصؽل)المدتثمرة في الخارج تحت مدمى ( والذركات والحكؽمة

مؼ جية ( الخرؽم)رة في فمدطيؼ تحت مدمى والمدتثػ( األفراد والذركات والحكؽمات)لممقيميؼ خارج فمدطيؼ 
الطبعة الخامدة والرادر عؼ " دليل إعداد ميزان المدفؽعات"استنادًا إلى )وتقدػ ىذه األصؽل والخرؽم   .أخرر 

، (فأكثر مؼ رأسمال مؤسدة غير مقيمة% 10استثمار بـ)إلى استثمار مباشر ( 1993صندوق النقد الدولي عام 
، (مؼ رأسمال مؤسدة غير مقيمة إضافة إلى االستثمار في الدندات% 10ثمار بأقل مؼ است)واستثمارات حافعة 
، إضافة (أرصدة االئتمانات التجارية، والقروض، والعممة والؽدائع وأي أصؽل أو خرؽم أخرر )واستثمارات أخرر 

 الدمطات النقدية /إلى األصؽل االحتياطية التي تعرف عمى أنيا األرصدة التي تحتفظ بيا البنؽك المركزية
 . لمعالجة االختالالت في ميزان المدفؽعات، والتي تندرج ضمؼ جانب األصؽل فقط

أما الديؼ الخارجي فيمثل سجاًل ألرصدة الديؼ المدتحقة عمى قطاعات االقتراد الفمدطيني لرالح غير 
القطاع المررفي في  المقيميؼ، بما في ذلغ القروض مؼ غير المقيميؼ وودائع غير المقيميؼ المؽدعة في

فمدطيؼ، والدندات الفمدطينية المذتراة مؼ قبل غير المقيميؼ، ومعامالت الديؼ التي تتػ بيؼ الذركات غير 
ويتػ . المقيمة وتمغ التابعة والمنتدبة في فمدطيؼ، وأية التزامات أخرر عمى االقتراد الفمدطيني غير التي ذكرت

، وذلغ (بنؽد الديؼ)الحرؽل عمى بيانات الديؼ الخارجي مؼ جانب الخرؽم في منعؽمة وضع االستثمار الدولي 
، والمتؽائػ مع دليل 2003استنادًا إلى دليل إحراءات الديؼ الخارجي الرادر عؼ صندوق النقد الدولي عام 

 .ميزان المدفؽعات الطبعة الخامدة
 

 :على االتراليرجى صيل، المزيد من التف

 

 

 الجهاز المركزي لإلحراء الفلدطيني             أو على سلطة النقد الفلدطينية

 فلدطين -، رام هللا 1647.  ب.ص  .فلدطين  –والبيرة ، رام هللا452.  ص ب

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

 

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

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

mailto:info@pma.ps
mailto:diwan@pcbs.gov.ps
http://www.pcbs.gov.ps/
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 ( 2019 لرابعانهاية الربع )ار الدولي للقطاعات االقترادية في فلدطين، رصيد وضع االستثم: 1 جدول
 

 القيمة بالمليهن دوالر أمريكي
 

القطاع االقترادي        
 
 
 

 األرصدة حدب نهع
 االستثمار

قطاع الدلطات 
 النقدية 

(سلطة النقد)  
 

 القطاع الحكهمي
 

 قطاع البنهك
 

 المجمهع القطاعات األخرى       
 اع الذركاتقط 

غير  المالية
قطاع و المررفية

غير شركات ال
وقطاع  المالية

 المؤسدات األهلية
 

قطاع األسر 
 المعيذية

 

 2,098 979- 298- 3,182 855- 1,048 (*صافي)وضع االستثمار الدولي 

 7,549 38 911 5,189 363 1,048 مجمهع األصهل الخارجية

 318 10 308 0 0 0 االستثمار األجنبي المباشر في الخارج

 1,405 0 397 919 0 89 استثمارات الحافعة في الخارج

 5,168 28 206 4,270 363 301 :االستثمارات األخرر في الخارج

 4,568 28 35 4,204 0 301 **عممة وودائع: منيا      

 658 0 0 0 0 658 األصؽل االحتياطية

 5,451 1,017 1,209 2,007 1,218 0 مجمهع الخرهم األجنبية

 2,777 1,017 769 991 0 0 االستثمار األجنبي المباشر في فمدطيؼ 

 714 0 404 310 0 0 استثمارات الحافعة األجنبية في فمدطيؼ 

 1,960 0 36 706 1,218 0 :االستثمارات األخرر األجنبية في فمدطيؼ 

 1,232 0 14 0 1,218 0 قروض مؼ الخارج: منيا     

 706 0 0 706 0 0 ***ة وودائععمل: منيا     

 
  مالحظات

 .البيانات في الجدول أعاله مقربة ألقرب عدد صحيح -

 . البيانات ال تذمل قيمة األراضي المممؽكة لغير المقيميؼ -

. يداوي مجمؽع األصؽل الخارجية مطروحًا منيا مجمؽع الخرؽم األجنبية(: صافي)وضع االستثمار الدولي  *
. اإليداعات المحمية في البنؽك الخارجية، إضافة إلى النقد األجنبي المؽجؽد في االقتراد الفمدطيني تذمل: ودائعوعممة  **

 .المقيمةودائع غير المقيميؼ المؽدعة في البنؽك تذمل : ودائعوعممة  ***
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 2019 الثالث الربع نهاية)إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاعات االقترادية في فلدطين، : 2جدول 
 (2019 الرابعوالربع 

 

 القيمة بالمليهن دوالر أمريكي    

 

 
 
 
 
 

 18/03/2020: صدر بتاريخ

 

الرصيد في نهاية الربع الثالث  القطاع  االقترادي
2019 

الرصيد في نهاية الربع الرابع 
2019 

 1,218 1,134 الحكهمة العامة

 156 140 قرير األجل  

 1,062 994 طؽيل األجل  

 0 0 الدلطات النقدية

 0 0 قرير األجل  

 0 0 طؽيل األجل  

 706 659 البنهك

 306 280 قرير األجل  

 400 379 طؽيل األجل  

 36 36 القطاعات األخرى 

 22 22 قرير األجل  

 14 14 طؽيل األجل  

 6 6 (المنتدبةالقتراض ما بين الذركات التابعة ا)االستثمار المباشر 

 0 0 منتدبة لذركاتخرؽم الديؼ   

 6 6 لمدتثمريؼ مباشريؼخرؽم الديؼ   

 1,966 1,835 إجمالي رصيد الدين الخارجي 


