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 فلسطينية يعلنان النتائج األوليةاإلحصاء الفلسطيني وسلطة النقد ال
  2021 الرابعلميزان المدفوعات الفلسطيني للربع  

 

 2021 الرابعمليون دوالر أمريكي عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع  390 
   

 الرابعسلطة النقد الفلسطينية النتائج األولية لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع و صدر الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني أ
بها  تقوم، وذلك ضمن اإلصدار الدوري المشترك لميزان المدفوعات الفلسطيني، والذي يمثل استمرارًا للجهود المشتركة التي 2021

اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله  س والذي ضمه االحتاللالمؤسستان، علمًا أن البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القد
 .1967للضفة الغربية عام 

 السبب الرئيس في عجز الحساب الجاري  العجز في الميزان التجاري السلعي
إلى استمرار العجز في الحساب الجاري )سلع،  2021من عام  الرابعأشارت النتائج األولية لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع 

 فيز ـعجالعجز في الحساب الجاري إلى ال يعزى  .مليون دوالر أمريكي 390بلغ ، والذي تحويالت جارية(و دخل، و خدمات، و 
دوالر  مليون  312الذي بلغ  ميزان الخدمات ، إضافة إلى عجزدوالر أمريكي ماليين 1,704 الذي بلغ لعيـميزان التجاري السـال

  ي.أمريك
 

 السبب الرئيس في فائض حساب الدخل إسرائيلتعويضات العاملين في 
 الرابعالربع خالل  مليون دوالر أمريكي 911حساب الدخل )تعويضات العاملين، ودخل االستثمار( فائضًا مقداره  سجلفي المقابل 

فيما . في فائض حساب الدخل لسبب الرئيسمليون دوالر أمريكي ا 867البالغة وقد كانت تعويضات العاملين في إسرائيل  .2021
الدخل المقبوض على استثمارات  عنمليون دوالر أمريكي، نتج بشكل أساسي  79بلغ دخل االستثمار المقبوض من الخارج 

 .ع الفلسطينية في البنوك الخارجيةالودائ علىالفوائد المقبوضة الحافظة في الخارج، إضافة إلى 
 

 السبب الرئيس في فائض التحويالت الجارية )غير الحكومية( تعتبر التحويالت الجارية من الخارج للقطاعات األخرى 
% عن الربع 39بلغت نسبته  بارتفاع ،مليون دوالر أمريكي 715التحويـالت الجارية فائضـًا بلغت قيمته  صافي كذلك سجل

للقطاع الجارية تحويالت الشكلت دوالر أمريكي حيث  ماليين 806 من الخارج إجمالي التحويالت الجاريةبلغ وقد  .السابق
ومن الجدير بالذكر أن . %67 ما نسبتهللقطاعات األخرى الجارية تحويالت ال، بينما شكلت منها% 33ما نسبته  الحكومي

 .الخارج من من إجمالي التحويالت الجاريةفقط % 29تحويالت الدول المانحة قد شكلت نحو 
 

 ،مليون دوالر أمريكي 569مقداره  أشارت النتائج األولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والماليكما 
األصول االحتياطية لدى سلطة  سجلتي المقابل ف ،مليون دوالر أمريكي 428البالغ  المالي الحسابفي نتيجة الفائض المتحقق 

في الربع  أمريكيمليون دوالر  10مقداره  ارتفاعمقارنة مع  خالل هذا الربع مليون دوالر أمريكي 79 مقداره ارتفاعاالنقد الفلسطينية 
 .السابق
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بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين  االقتصادي األداة التي تحدد مركز الدولةيعتبر ميزان المدفوعات تجدر اإلشارة إلى أن 
الخارجي، مما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات االقتصادية والخطط التنموية المالئمة لتحقيق التوازن الخارجي 

ي إعداد بيانات ميزان الذي يكفل للدولة تحقيق االستقرار والنمو االقتصادي، علمًا بأنه تم االستناد إلى أحدث التوصيات الدولية ف
 المدفوعات الفلسطيني مع األخذ بعين االعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني. 

 

 على: يرجى االتصالصيل، المزيد من التف
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني             أو على سلطة النقد الفلسطينية 
 .، فلسطينP6028179، رام هللا، 1647.ب.  ص  فلسطين. – والبيرة ، رام هللا452ص ب.  

 
 2415250  2 (970/972 )هاتف: 

 
 

 2982700  2 (970/972 )هاتف: 

 diwan@pcbs.gov.psبريد إلكتروني:  info@pma.psبريد إلكتروني:
 http://www.pcbs.gov.psصفحة إلكترونية:   ww.pma.pshttp:wصفحة إلكترونية: 
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  2021من عام  والرابع الثالث: ميزان المدفوعات في فلسطين* للربعين 1جدول 
 

 
 

 (القيمة بالمليون دوالر امريكي)

 الرابعالربع 

2021 

 الثالثالربع 

2021 
 المؤشر

 الحساب الجاري )صافي( 316- 390-

 السلع )صافي(     1,464- 1,704-

 الصادرات )فوب(   571 694

 الواردات )فوب(   2,035 2,398

 الخدمات )صافي(   272- 312-

 الصادرات   219 266

 الواردات   491 578

 الدخل )صافي(   906 911

 المقبوضات    930 960

 تعويضات العاملين   861 881

 منها:  من إسرائيل      848 867

 دخل االستثمار       69 79

 المدفوعات       24 49

 التحويالت الجارية )صافي(   514 715

 التدفقات الداخلة إلى فلسطين   602 806

 للقطاع الحكومي   103 262

 منها تحويالت الدول المانحة    54 212

 للقطاعات االخرى    499 544

 منها تحويالت الدول المانحة    25 25

 التدفقات الخارجة من فلسطين    88 91

 الحساب الرأسمالي والمالي )صافي( 222 569

 الحساب الرأسمالي )صافي(    114 141

 التحويالت الرأسمالية )صافي(    114 141

 التدفقات الداخلة إلى فلسطين    114 141

 للقطاع الحكومي    34 53

 منها تحويالت الدول المانحة    34 53

 للقطاع الخاص     80 88

 التدفقات الخارجة من فلسطين    0 0

 حيازة األصول غير المنتجة غير المالية أو التصرف فيها )صافي( 0 0
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  2021من عام  والرابع الثالث)تابع(: ميزان المدفوعات في فلسطين* للربعين  1جدول 
 

  

 (القيمة بالمليون دوالر امريكي)

  الرابع الربع

2021 

  

 الثالث الربع

2021  
 المؤشر

 الحساب المالي )صافي(**   108 428

 االستثمار األجنبي المباشر )صافي(   16 87

 التغير في االستثمار في الخارج )صافي(      6- 3-

 التغير في االستثمار في فلسطين )صافي(      22 90

 استثمار الحافظة األجنبي )صافي(   74 17

 التغير في األصول )صافي(      11- 4-

 التغير في الخصوم )صافي(      85 21

 االستثمارات األجنبية األخرى )صافي(   28 403

 التغير في األصول )صافي(      51- 372

 ***منها عملة وودائع      101- 459

 التغير في  الخصوم )صافي(      79 31

 منها  قروض من غير مقيمين       5 3-

 ****منها عملة وودائع       73 33

 صافي السهو والخطأ 94 179-

 الميزان الكلي 10 79

 التمويل  10- 79-

 التمويل االستثنائي 0 0

 = زيادة/ + = نقص(-التغير في األصول االحتياطية )  10- 79-

 
  

 
 محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام البيانات ال تشمل ذلك الجزء من* 

1967. 
 تشمل االصول االحتياطية ** 

 .تشمل النقد االجنبي في البنوك اضافة الى ودائع الوحدات المقيمة في فلسطين المودعة في الخارج: العملة والودائع* **
 .تشمل ودائع غير المقيمين المودعة في البنوك المحلية: العملة والودائع**** 


