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22011  /  9 امل�����ص��رف�����ي  امل����ؤ����ص���ر 
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�أ�صــــــــــول
الر

 دو
�ن

ملي

�صافـي �ملوجود�ت
ارتف���ع حجم �صاف�ي م�ج�دات البن����ك ب� 23 ملي�ن 
دوالر )0.3 %( مقارن���ة بالرب���ع ال�صاب���ق، وب� 535 
ملي����ن دوالر )6 %( مقارن���ة ب���ذات الرب���ع للع���ام 
2010، وبالنظ���ر الأه���م بن�د امل�ج����دات فقد �صهد 

الربع الثالث للعام 2011 من�ًا ف�ي ح�صة امل�ج�دات 
ال�صائل���ة من �صاف�ي امل�ج�دات اإىل )48 %( مقابل 

انخفا�صها للت�صهيالت االئتمانية اإىل )36 %(.

الر
 دو

�ن
ملي

لدى �صلطة النقد لدى البن�ك ف�ي اخلارج
لدى البن�ك ف�ي فل�صطني

�ملوجود�ت �ل�صائلة
ارتف�����ع حج����م امل��ج������دات ال�صائ�ل��ة ب����� 226 م�لي�ن 
دوالر )6 %( مقارنة بال�ربع ال�صاب�ق، بينما انخف��ض 
ب����� 70 ملي�ن دوالر )2 %( مقارنة بذات الربع للعام 
2010، حيث �صهد الربع الثالث للعام 2011 ارتفاعًا 

ف�����ي النقدية ب����� )1 %( وف�ي االأر�ص����دة لدى البن�ك 
ف�ي اخلارج ب� )12 %(، ف�ي حني �صهد انخفا�صًا ف�ي 
االأر�ص����دة لدى �صلطة النقد ب� )2 %( وف�ي االأر�صدة 

لدى البن�ك داخل فل�صطني ب� )11 %(. 

النقد االإجمايل
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3 ن�صرة دورية ت�صدر عن جمعية البن����ك ف�ي فل�ص���طني

2010 2011

Q3Q2Q1Q3 Q4

2010 2011

Q3Q2Q1Q3 Q4

الر
 دو

�ن
ملي

�أ�صــــــــــول
الر

 دو
�ن

ملي

�لت�صهيالت �الئتمانية
انخف�ض حج�م الت�صهي�الت االئتماني�ة ب� 215 ملي��ن 
دوالر )6 %( مقارن���ة بال�رب���ع ال�ص�اب����ق، وارت��ف����ع 
ب���� 433 ملي����ن دوالر )15 %( مقارن���ة بذات الربع 
للع���ام 2010، لت�صكل )48 %( م���ن ودائع العمالء، 
حي���ث �صهد الربع الثال���ث للع���ام 2011 ارتفاعًا ف�ي 
الت�صهي���الت املمن�ح���ة للقط���اع اخلا�ض ب���� )2 %( 
وانخفا�صًا ف����ي الت�صهيالت املمن�ح���ة للقطاع العام 
ب� )23 %(، وترك���ز االنخفا�ض ف�ي الت�صهيالت ف�ي 
اجل���اري مدين من حي���ث الن�ع وف�ي عمل���ة ال�صيكل 

االإ�صرائيلي من حيث العملة.

��صتثمار�ت �لبنوك
انخف�ض حجم ا�صتثم���ارات البن�ك ب� 1 ملي�ن دوالر 
)0.4 %( مقارن���ة بالرب���ع ال�صابق، ف����ي حني ارتفع 
حجمه���ا ب���� 178 ملي����ن دوالر )134 %( مقارن���ة 
بذات الرب���ع للعام 2010، حيث �صه���د الربع الثالث 
للع���ام 2011 ارتفاع���ًا ف�ي اال�صتثمار ف����ي ال�صركات 
ال�صقيق���ة ب���� )90 %( ف�ي حني انخف����ض اال�صتثمار 
ف����ي ح�ص�ض االأقلية ب���� )0.2 %( كما انخف�ض ف�ي 

ال�صركات التابعة ب� )49 %(.

القطاع العام القطاع اخلا�ض االإجمايل
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42011  /  9 امل�����ص��رف�����ي  امل����ؤ����ص���ر 

2010 2011
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2010 2011

Q3Q2Q1Q3 Q4

خ�صـــــــوم

ود�ئع �لعمالء
انخف����ض حج���م ودائع العمالء ل���دى البن�ك ب� 130 
ملي����ن دوالر )2 %( مقارنة بالربع ال�صابق، و ارتفع 
ب���� 199 ملي����ن دوالر )3 %( مقارن���ة ب���ذات الربع 
للع���ام 2010، حيث �صهد الرب���ع الثالث للعام 2011 
انخفا�ص���ًا ف����ي ودائع العم���الء للقطاع���ني اخلا�ض 
والع���ام ب���� )2 %( و )6 %( عل���ى الت����ايل. وتركز 
االنخفا����ض ف�ي ال�دائع االآجل���ة من حيث الن�ع وف�ي 

عملة الدوالر االأمريكي من حيث العملة.

ود�ئع �لبنوك و�صلطة �لنقد
ارتف���ع حج���م ودائ���ع البن����ك و�صلط���ة النق���د لدى 
البن����ك ب���� 22 ملي����ن دوالر )5 %( مقارنة بالربع 
ال�صاب���ق، وب� 36 ملي����ن دوالر )8 %( مقارنة بذات 
الرب���ع للعام 2010، حيث �صهد الرب���ع الثالث للعام 
2011 ارتفاع���ًا ف����ي ودائع �صلطة النق���د ب� )5 %( 

وف����ي ودائع البن�ك ف�ي اخلارج ب���� )203 %(، ف�ي 
ح���ني �صهد انخفا�صًا ف�ي ودائع البن�ك ف�ي فل�صطني 

ب� )10 %(.

ودائع �صلطة النقدودائع البن�ك ف�ي فل�صطني
ودائع البن�ك ف�ي اخلارج
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الر
 دو
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القطاع العام القطاع اخلا�ض االإجمايل
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5 ن�صرة دورية ت�صدر عن جمعية البن����ك ف�ي فل�ص���طني

2010 2011

Q3Q2Q1Q3 Q4

2010 2011

Q3Q2Q1Q3 Q4

خ�صـــــــوم
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حقوق �مللكية
ارتف���ع حجم حق�ق امللكية ل���دى البن�ك ب� 25 ملي�ن 
دوالر )2 %( مقارنة بالربع ال�صابق، وب� 170 ملي�ن 
دوالر )17 %( مقارن���ة ب���ذات الرب���ع للعام 2010، 
حي���ث �صهد الربع الثال���ث للع���ام 2011 ارتفاعًا ف�ي 
اإجم���ايل االحتياطيات ب���� )0.5 %( وا�صتقرارًا ف�ي 

قيمة راأ�ض املال املدف�ع على 862 ملي�ن دوالر.

�الأرباح
انخف�ص���ت االأرب���اح الربعي���ة الت���ي حققته���ا البن�ك 
العامل���ة ف����ي فل�صط���ني ب���� 3 ملي����ن دوالر )8 %( 
مقارن���ة بالرب���ع ال�صابق، وب� 1 ملي����ن دوالر )4 %( 

مقارنة بذات الربع للعام 2010.
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2010 2011

Q3Q2Q1Q3 Q4

2010 2011

Q3Q2Q1Q3 Q4

�صــــــيكات

�صيكات �ملقا�صة
انخ�ف��صت قي�مة ال�صيكات املق��دم�ة لغ�رف املق�ا�صة 
ب���� 3 ملي��ن دوالر )0.1 %( ف�ي حني ارت��فع ع�ددها 
ب� 9 اآالف �صيك )1 %( مقارنة بالربع ال�صابق، بينما 
ارتفعت قيمته���ا ب� 676 ملي�ن دوالر )28 %( وارتفع 
عددها ب� 70 األف �صيك )7 %( مقارنة بذات الربع 

للعام 2010.

�ل�صيكات �ملرجتعة
ارتفع����ت قيم����ة ال�صيكات املرجتعة ب����� 38 ملي�ن دوالر 
)21 %( كما ارتفع عددها ب� 19 األف �صيك)16 %( 
مقارن����ة بالرب����ع ال�صابق، بينما ارتفع����ت قيمتها ب� 57 
ملي�ن دوالر )36 %( وارتفع عددها ب� 35 األف �صيك 
)35 %( مقارن����ة ب����ذات الربع للع����ام 2010. لرتتفع 

بذل����ك ن�صبة ال�صيكات املرجتعة م����ن �صيكات املقا�صة 
اإىل )7 %( م����ن حي����ث القيم����ة و )13 %( من حيث 

العدد.
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7 ن�صرة دورية ت�صدر عن جمعية البن����ك ف�ي فل�ص���طني

2010 2011
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�حلو�الت �خلارجية
ارتفع���ت قيم���ة احل�االت ال�اردة ب���� 330 ملي�ن 
دوالر )21 %( وارتف���ع عدده���ا ب���� 449 ح�الة 
)1 %( مقارن���ة بالرب���ع ال�صاب���ق، بينما ارتفعت 
قيمته���ا ب���� 918 ملي����ن دوالر )90 %( وارتف���ع 
)90 %( مقارن���ة  األ���ف ح�ال���ة   22 ب����  عدده���ا 
بذات الرب���ع للعام 2010. وق���د انخف�صت قيمة 
احل�االت ال�صادرة ب� 305 ملي�ن دوالر )21 %( 
كم���ا انخف�ض عددها ب���� 5 اآالف ح�الة )14 %( 
مقارن����ة بال�ربع ال�صابق، بينم���ا ارت�فعت قي�متها 
ب� 321 ملي�ن دوالر )40 %( وارتفع ع�ددها ب� 9 
اآالف ح�ال���ة )35 %( مقارنة ب���ذات الربع للعام 

.2010

الر
 دو

�ن
ملي

 1,500

 1,400

 1,300

 1,200

 1,100

الر
 دو

�ن
ملي

�حلو�الت �لد�خلية
ارتفع���ت قيمة احل����االت ال�صخ�صي���ة املتبادلة بني 
البن����ك ب���� 47 ملي����ن دوالر )3 %( ف����ي ح���ني 
انخف����ض عددها ب�األفي ح�ال���ة )5 %( مقارنة 
بالرب���ع ال�صاب���ق، بينم���ا ارتفع���ت قيمتها ب� 330 
ملي�ن دوالر )29 %( وانخف�ض عددها ب� 4 اآالف 
ح�الة )12 %( مقارنة بذات الربع للعام 2010.
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بيانات الن�شرة من 
�شــــلطة النقــد الفل�شـــطينية

ارت���ف���اع  %(ب���������ص�����اف�����������ي امل����������ج����������دات    0.3( دوالر  ملي�ن  دوالر23  مليار   8.9 اإىل  لت�صل 

ارت����ف����اع %(ب���امل����������ج����������دات ال�������ص���ائ���ل���ة   6( دوالر  ملي�ن  4.3 مليار دوالر226  اإىل  لت�صل 

%( ب���ال���ت�������ص���ه���ي���الت االئ���ت���م���ان���ي���ة انخفا�ض  6( دوالر  ملي�ن  3.3 مليار دوالر215  اإىل  لت�صل 

%(ب���ا������ص�����ت�����ث�����م�����ارات ال����ب����ن�����ك انخفا�ض  0.4( دوالر  م��ل��ي���ن  لت�صل اإىل 310 ملي�ن دوالر1 

%(ب���ودائ������������������������ع ال�������ع�������م�������الء انخفا�ض  2( دوالر  ملي�ن  6.8 مليار دوالر130  اإىل  لت�صل 

ارت����ف����اع النقد  و�صلطة  البن�ك  %(ب���ودائ���ع   5( دوالر  م��ل��ي���ن  لت�صل اإىل 475 ملي�ن دوالر22 

ارت����ف����اع %( ب���ح������������ق�������������ق امل������ل������ك������ي������ة   2( دوالر  م��ل��ي���ن  1.2 مليار دوالر25   اإىل  لت�صل 

%(ب���االأرب�����������������������اح ال�����رب�����ع�����ي�����ة انخفا�ض  8( دوالر  م���ل���ي����ن  دوالر3  ملي�ن   29 اإىل  لت�صل 

%(ب���������ص�����ي�����ك�����ات امل�����ق�����ا������ص�����ة انخفا�ض  0.1( دوالر  م��ل��ي���ن  3.1 مليار دوالر3  اإىل  لت�صل 

ارت����ف����اع %(ب���ال�����������ص�����ي�����ك�����ات امل����رجت����ع����ة   21( دوالر  ملي�ن  لت�صل اإىل 213 ملي�ن دوالر38 

ارت����ف����اع ال����اردة  اخلارجية  )21 %(ب���احل����االت  دوالر  ملي�ن  دوالر330  مليار   1.9 اإىل  لت�صل 

)21 %(ب���احل����االت اخلارجية ال�صادرة انخفا�ض  دوالر  ملي�ن  1.1 مليار دوالر305  اإىل  لت�صل 

ارت����ف����اع  %(ب���احل������������������������االت ال���داخ���ل���ي���ة   3( دوالر  م��ل��ي���ن  1.5 مليار دوالر47  اإىل  لت�صل 

�أهـــــم موؤ�صــــــر�ت �لقطـــــاع �مل�صـــــــرفــي للـــربع �لثالث 2011
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