
* معدل اإجمايل املوجودات و معدل حقوق امللكية لعامّي 2017 - 2018* الناجت املحلي الإجمايل بالأ�سعار اجلارية* القيم باملليون دولر، مت تقريب الأرقام
)م�سدر البيانات: كتاب الو�سع املايل للبنوك 2018، �سلطة النقد الفل�سطينية، جمعية البنوك فـي الأردن، والبنك املركزي الأردين(

مقارنة القطاع المصرفي الفلسطيني مع القطاع المصرفي األردني للعام 2018

القطاع امل�صرفـي الأردينالقطاع امل�صرفـي الفل�صطينيم�ؤ�صرات م�صرفـية
1.2%1.1%معدل العائد على املوجودات *

9.6%10.1%معدل العائد على حقوق امللكية *

14,28911,121عدد ال�سكان / الفروع واملكاتب

7,1245,507عدد ال�سكان / أجهزة ال�سراف الآيل

70.784.7املوجودات / فرع *

59.956.3الودائع / فرع *

37.443.4الت�سهيالت املبا�سرة / فرع *

2.23.4املوجودات / موظف *

1.82.2الودائع / موظف *

1.11.7الت�سهيالت املبا�سرة / موظف *

4.9%3.1%ن�سبة الت�سهيالت املتعرثة / الت�سهيالت املبا�سرة

3.9%8.8%قيمة ال�سيكات املرجتعة / قيمة املقدمة للتقا�ص

الفل�صطيني / الأردينالقطاع امل�صرفـي الأردينالقطاع امل�صرفـي الفل�صطينيبيانات عامة

21.6% 71,816 15,546اإجمايل املوجودات *

27.6% 47,741 13,173اإجمايل الودائع *

22.3% 36,829 8,224اإجمايل الت�سهيالت املبا�سرة *

22.5% 4,740 1,067راأ�ص املال املدفوع *

21.7% 63,195 13,743جمموع املطلوبات *

20.1% 8,622 1,736جمموع حقوق امللكية *

21.2% 831 176�سافـي الأرباح *

34.6% 42,291 14,616الناجت املحلي الإجمايل للدولة * *

47.7% 10.31 4.92عدد �سكان الدولة )مليون ن�سمة(

58.3% 24 14عدد امل�سارف العاملة

25.9% 848 220عدد الفروع

157.0% 79 124عدد املكاتب

36.9% 1,872 690عدد اأجهزة ال�سراف الآيل

33.9% 21,262 7,209عدد املوظفـني



إجمالي الموجودات

مقارنة تاريخية لنسب التغير في أهم البيانات المالية المجمعة للقطاعين

 إجمالي التسهيالت المباشرة

إجمالي الودائع
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القطاع امل�سرفـي الأردينالقطاع امل�سرفـي الفل�سطيني



%37.5

%33.6

%29.0%27.7

%16.8

%55.6

حسب النوع

حسب العملة

مقارنة األهمية النسبية إلجمالي الودائع للقطاعين للعام 2018

القطاع المصرفي األردني القطاع المصرفي الفلسطيني

الآجلةالتوفـريحتت الطلب )اجلارية(

عمالت اأخرىدينار اأردين

%77.0

%23.0%24.2

%75.8
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القطاع المصرفي األردني القطاع المصرفي الفلسطيني

حسب النوع

مقارنة األهمية النسبية إلجمالي التسهيالت المباشرة للقطاعين للعام 2018

حسب القطاع االقتصادي

اأخرىمتويل ال�ستثمار بالأ�سهمالنقل واملوا�سالت ال�سياحة
الزراعة والرثوة احليوانية متويل �سراء ال�سيارات ال�سناعة والتعدين خدمات عامة ومالية

متويل ال�سلع ال�ستهالكيةالتجارة العامةالعقارات والإن�ساءات والأرا�سي

بطاقات ائتمانكمبيالت وا�سناد خم�سومة
ذمم بنوك اإ�سالمية اجلاري املدينقرو�ص و�سلف اجلاري املدينالقرو�ص

احل�سابات املك�سوفةالتمويل التاأجريي والكمبيالت املخ�سومة

خدمات النقل اأخرىالزراعة
ال�سياحة والفنادق واملطاعم التعديناخلدمات املالية

ال�سناعةخدمات ومرافق عامةالإن�ساءات التجارة العامة



%23.4 %21.1

%66.5

%84.7
%77.1

%62.4

%12.0 %11.2

مقارنة أهم المؤشرات المالية للقطاعين للعام 2018

إجمالي التسهيالت المباشرة / إجمالي الودائعإجمالي الودائع / إجمالي الموجودات

مجموع حقوق الملكية / إجمالي التسهيالت المباشرةمجموع حقوق الملكية / إجمالي الموجودات

القطاع امل�سرفـي الأردينالقطاع امل�سرفـي الفل�سطيني



%6.2

%43.8
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مقارنة أهم المالمح المصرفية للقطاعين للعام 2018

االنتشار المصرفي الخارجي )عدد الفروع والمكاتب (حصة المصارف الوافدة التجارية من إجمالي الموجودات

%16.4 %15.1

%34.0

%54.3

حصة المصارف اإلسالمية من إجمالي الموجوداتنسبة تركز أكبر مصرفـين من إجمالي الموجودات

القطاع امل�سرفـي الأردينالقطاع امل�سرفـي الفل�سطيني


