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�أ�صــــــــــول
الر

 دو
�ن

ملي

�صافـي �ملوجود�ت
ارتفع حجــــم �صافـي م�ج�دات البن�ك بـــــ 248 ملي�ن 
دوالر )3%( مقارنــــة بالربع ال�صابــــق، وبـ 433 ملي�ن 
دوالر )5%( مقارنــــة بــــذات الربع للعــــام 2011، وقد 
ارتفعــــت امل�ج�دات ال�صائلة خــــال الربع الثالث للعام 
2012 لت�صــــكل )45%( مــــن �صافـي امل�جــــ�دات، فـي 

حني انخف�صت الت�صهيات االئتمانية لت�صكل )40 %(
من �صافـي امل�ج�دات.

الر
 دو

�ن
ملي

لدى �صلطة النقد لدى البن�ك فـي اخلارج
لدى البن�ك فـي فل�صطني

�ملوجود�ت �ل�صائلة
ارتفــــع حجم امل�ج�دات ال�صائلة بـــــ 302 ملي�ن دوالر 
)8%( مقارنــــة بالربع ال�صابــــق، بينما انخف�ض بـ 98 
ملي�ن دوالر )2%( مقارنة بذات الربع للعام 2011، 
حيــــث �صهــــد الربع الثالــــث للعــــام 2012 ارتفاعًا فـي 
النقد بـــــ )29%(، وارتفاعًا لاأر�صــــدة لدى البن�ك 
فـــــي اخلارج بـــــ )10%(، فـــــي حني �صهــــد انخفا�صًا 
فـــــي االأر�صدة لدى البن�ك فـــــي فل�صطني بـ )%13(، 

وانخفا�صًا لاأر�صدة لدى �صلطة النقد بـ )%3(.

النقد االإجمايل
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�أ�صــــــــــول
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 دو
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�صافـي �لت�صهيالت �الئتمانية
انخف�ــــض حجــــم �صافـــــي الت�صهيات املبا�صــــرة بـ 27 
مليــــ�ن دوالر )1%( مقارنة بالربــــع ال�صابق، وارتفع 
بـــــ 541 مليــــ�ن دوالر )17%( مقارنــــة بــــذات الربع 
للعــــام 2011، لت�صــــكل )52%( من ودائــــع العماء، 
حيــــث �صهــــد الربــــع الثالــــث للعــــام 2012 انخفا�صًا 
فـــــي الت�صهيــــات املمن�حــــة للقطاع العــــام بـ )%7( 
بينمــــا ارتفعت الت�صهيات املمن�حــــة للقطاع اخلا�ض 
بـــــ )2%(، و�صاهم مقــــدار االنخفا�ــــض فـي اجلاري 
مديــــن من حيث النــــ�ع وفـي ال�صيــــكل االإ�صرائيلي من 
حيــــث العملة ب�صــــكل اأ�صا�صــــي فـي انخفا�ــــض �صافـي 

الت�صهيات.

��صتثمار�ت �لبنوك
ارتفـــع حجـــم ا�صتثمـــارات البنـــ�ك بــــ 595 األـــف دوالر 
)0.4%( مقارنة بالربع ال�صابق، فـي حني انخف�ض بـ 166 
مليـــ�ن دوالر )53%( مقارنـــة بذات الربـــع للعام 2011، 
حيث �صهد الربع الثالث للعام 2012 ارتفاعًا فـي ح�ص�ض 
االأقليـــة بــــ )1%(، ومل يطراأ اي تغري علـــى اال�صتثمار فـي 

ال�صركات ال�صقيقة وال�صركات التابعة.

القطاع العام القطاع اخلا�ض االإجمايل
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ود�ئع �لعمالء
ارتفع حجم ودائع العماء لدى البن�ك بـ 289 ملي�ن 
دوالر )4%( مقارنــــة بالربــــع ال�صابق، وارتفع بـ 380 
ملي�ن دوالر )6%( مقارنة بذات الربع للعام 2011، 
حيــــث �صهــــد الربع الثالــــث للعــــام 2012 ارتفاعًا فـي 
ودائــــع القطــــاع العام واخلا�ض بـــــ )10%( و )%4( 
علــــى التــــ�ايل، و�صاهم مقــــدار االرتفاع فـــــي ال�دائع 
اجلاريــــة من حيــــث النــــ�ع وال�صيــــكل االإ�صرائيلي من 
حيث العملــــة ب�صكل اأ�صا�صي فـي ارتفاع اإجمايل ودائع 

العماء.

ود�ئع �لبنوك و�صلطة �لنقد
انخف�ــــض حجــــم ودائــــع البنــــ�ك و�صلطــــة النقد لدى 
البنــــ�ك بـــــ 81 مليــــ�ن دوالر )14%( مقارنة بالربع 
ال�صابــــق، بينمــــا ارتفــــع بـــــ 27 مليــــ�ن دوالر )%6( 
مقارنــــة بذات الربــــع للعام 2011، حيــــث �صهد الربع 
الثالــــث للعام 2012 انخفا�صًا فـي ودائع �صلطة النقد 
الفل�صطينية بـ )33%(، وانخفا�صًا فـي ودائع البن�ك 
فـــــي فل�صطــــني بـــــ )15%(، فـــــي حني ارتفعــــت ودائع 

البن�ك فـي اخلارج بـ )%21(.

ودائع �صلطة النقدودائع البن�ك فـي فل�صطني
ودائع البن�ك فـي اخلارج
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القطاع العام القطاع اخلا�ض االإجمايل
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خ�صـــــــوم
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حقوق �مللكية
ارتفــــع حجم حقــــ�ق امللكية لدى البنــــ�ك بـ 28 ملي�ن 
دوالر )2%( مقارنــــة بالربــــع ال�صابــــق، وارتفع بـ 84 
ملي�ن دوالر )7%( مقارنة بذات الربع للعام 2011، 
ومل يطراأ اأي تغريرّ على راأ�ض املال املدف�ع خال الربع 
الثالــــث للعــــام 2012، بينمــــا انخف�صــــت ن�صبتــــه من 

اإجمايل حق�ق امللكية لي�صكل) %73(.

�الأرباح
ارتفعــــت االأرباح الربعية لدى البن�ك بـ 6 ملي�ن دوالر 
)27%( مقارنــــة بالربــــع ال�صابق، وارتفعــــت بـ 431 

األف دوالر )1%( مقارنة بذات الربع للعام 2011.
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�صــــــيكات

�صيكات �ملقا�صة
انخف�صت قيمــــة ال�صيكات املقدمة لغــــرف املقا�صة بـ 
72 ملي�ن دوالر )3%( بينما ارتفع عددها بـ 64 األف 

�صيك )6%( مقارنة بالربــــع ال�صابق، كما انخف�صت 
قيمتهــــا بـــــ 758 مليــــ�ن دوالر )25%( بينمــــا ارتفع 
عددهــــا 92 األف �صيــــك )9%( مقارنة بــــذات الربع 

للعام 2011.

�ل�صيكات �ملرجتعة
انخف�صت قيمة ال�صيـــكات املرجتعة بـ 4 ملي�ن دوالر 
)2%( بينما ارتفع عددها بـ 16 األف �صيك )%14( 
مقارنة بالربع ال�صابـــق، كما انخف�صت قيمتها بـ 55 
مليـــ�ن دوالر )26%( وانخف�ـــض عددهـــا بـ 7 اآالف 
�صيـــك )5%( مقارنـــة بـــذات الربـــع للعـــام 2011، 
وبلغـــت ال�صيـــكات املرجتعـــة لعـــدم كفايـــة الر�صيد 
مـــن اإجمايل ال�صيكات املرجتعـــة )81%( من حيث 

القيمة و )84%( من حيث العدد.
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حــــو�الت
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�حلو�الت �خلارجية
انحف�صت قيمة احل�االت ال�اردة بـ 228 ملي�ن دوالر 
)14%( وانحف�ض عددها بـ 15 األف ح�الة )%27( 
مقارنــــة بالربع ال�صابق، كما انحف�صت قيمتها بـ 525 
مليــــ�ن دوالر )27%( وانحف�ــــض عددهــــا بـــــ 7 اآالف 
ح�الــــة )15%( مقارنــــة بــــذات الربع للعــــام 2011. 
وقد انحف�صت قيمة احل�االت ال�صادرة بـ 110 ملي�ن 
دوالر )9%( وانحف�ــــض عددهــــا بـــــ 4 اآالف ح�الــــة 
)10%( مقارنــــة بالربــــع ال�صابــــق، كمــــا انخف�صــــت 
قيمتها بـــــ 62 مليــــ�ن دوالر )5%( وانخف�ض عددها 
505 ح�الة )1%( مقارنة بذات الربع للعام 2011.
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�حلو�الت �لد�خلية
انحف�صــــت قيمــــة احلــــ�االت الداخليــــة املتبادلــــة بني 
البنــــ�ك بـــــ 205 مليــــ�ن دوالر )14%( بينمــــا ارتفع 
عددهــــا بـ 419 ح�اله )1%( مقارنة بالربع ال�صابق، 
كمــــا انحف�صت قيمتها بـ 159 مليــــ�ن دوالر )%11( 
وارتفــــع عددهــــا بـــــ 5 اآالف ح�الــــه )16%( مقارنة 

بذات الربع للعام 2011.

احل�االت ال�صادرةاحل�االت ال�اردة
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ارتـــفـــاع  %(بـــ�ـــــــصـــــــافـــــــــــــــي املــــــــــــــ�جــــــــــــــ�دات    3( دوالر  مــلــيــ�ن  دوالر248  مليار   9.3 اإىل  لت�صل 

ارتــــفــــاع ال�صــــــــــــــــــــــــــائلــــــة  %(بـــامل�جـــــــــــــــــ�دات   8( دوالر  ملي�ن  4.2 مليار دوالر302  اإىل  لت�صل 

االئتمانيــــــة انخفا�ض الت�صـــــــــهيات  %( بـــ�صافـي   1( دوالر  مــلــيــ�ن  3.8 مليار دوالر27  اإىل  لت�صل 

ارتــــفــــاع %(بـــا�صــــــــــــــــــــتثمارات البنـــــــــــــــــــــــــــــ�ك   0.4( دوالر  األــف  لت�صل اإىل 145 ملي�ن دوالر595 

ارتــــفــــاع ــــــــــــــــــــــــــــــــــع الــــــــــعــــــــــمــــــــــاء  %(بـــودائ  4( دوالر  ملي�ن  7.2 مليار دوالر289  اإىل  لت�صل 

ــنــقــد انخفا�ض ـــ�ك و�ـــصـــلـــطـــة ال ـــن ـــب %(بـــودائـــــــع ال  14( دوالر  ملي�ن  لت�صل اإىل 501 ملي�ن دوالر81 

ارتــــفــــاع %( بـــحـــــــــــــــــقـــــــــــــــــ�ق املـــــــــلـــــــــكـــــــــيـــــــــة   2( دوالر  مــلــيــ�ن  1.2 مليار دوالر28   اإىل  لت�صل 

ارتــــفــــاع ــــــــــــــــــــــــــــــــــاح الـــــــربـــــــعـــــــيـــــــة  %(بـــاالأرب  27( دوالر  مــلــيــ�ن  دوالر6  ملي�ن   30 اإىل  لت�صل 

%(بـــ�صـــــــــــــــــــــــــــــيكات املقا�صــــــــــــــــــــــــــــة انخفا�ض  3( دوالر  مــلــيــ�ن  2.3 مليار دوالر72  اإىل  لت�صل 

%(بـــال�صـــــــــــــــــــــــــيكات املرجتعــــــــــــــــــــــــــة انخفا�ض  2( دوالر  مـــلـــيـــ�ن  لت�صل اإىل 158 ملي�ن دوالر4 

ــــــــ�اردة انخفا�ض )14 %(بـــاحلــــــــــ�االت اخلــــارجــــيــــة ال دوالر  ملي�ن  دوالر228  مليار   1.4 اإىل  لت�صل 

ــادرة انخفا�ض ــ�ــص %(بـــاحلـــــــــــ�االت اخلــارجــيــة ال  9( دوالر  ملي�ن  1.1 مليار دوالر110  اإىل  لت�صل 

ـــــة انخفا�ض ـــــي ـــــداخـــــل )14 %(بـــاحلـــــــــــــــــــــــــــــــ�االت ال دوالر  ملي�ن  1.3 مليار دوالر205  اإىل  لت�صل 

�أهـــــــم موؤ�صــــــر�ت �لقطـــــاع �مل�صـــــــرفـي للـــربع �لثالث 2012

بيانات النشرة من سلطة النقد الفلسطينية


