
*  تشمل بيانات 24 بنك من أصل 25 بنك لعامّي 2016 - 2017 * الناجت احمللي اإلجمالي باألسعار اجلارية   * القيم باملليون دوالر، مت تقريب األرقام 
* معدل إجمالي املوجودات و معدل حقوق امللكية لعامّي 2016 - 2017 

)مصدر البيانات: كتاب الوضع املالي للبنوك 2017، سلطة النقد الفلسطينية، جمعية البنوك فـي األردن، والبنك املركزي األردني(

مقارنة القطاع المصرفـي الفلسطيني مع القطاع المصرفـي األردني للعام 2017

القطاع املصرفـي األردنيالقطاع املصرفـي الفلسطينيمؤشرات مصرفـية

1.1%1.2%معدل العائد على املوجودات *

9.1%10.1%معدل العائد على حقوق امللكية *

14,40111,359 عدد السكان / الفروع واملكاتب

7,4245,889 عدد السكان / أجهزة الصراف اآللي

70.985.9 املوجودات / فرع *

59.758.1الودائع / فرع *

36.443.3التسهيالت املباشرة / فرع *

2.23.4املوجودات / موظف *

1.92.3الودائع / موظف *

1.11.7التسهيالت املباشرة / موظف *

4.2%2.3%نسبة التسهيالت املتعثرة / إجمالي التسهيالت

3.5%7.7%قيمة الشيكات املرجتعة / قيمة املقدمة للتقاص

الفلسطيني / األردنيالقطاع املصرفـي األردنيالقطاع املصرفـي الفلسطينيبيانات عامة

22.3%15,44869,256إجمالي املوجودات *

27.8%13,02446,823إجمالي الودائع *

22.8%7,94234,890إجمالي التسهيالت املباشرة *

23.3%4,656    *1,083رأس املال املدفوع *

22.4%60,726  *13,624مجموع املطلوبات *

20.6%8,530    *1,753مجموع حقوق امللكية *

21.8%774       *169صافي االرباح *

36.1%14,49840,125الناجت احمللي االجمالي للدولة * *

47.6%4.7810.05عدد سكان الدولة )مليون نسمة(

60.0%1525عدد املصارف العاملة

27.0%806      *218عدد الفروع

144.3%79        *114عدد املكاتب

37.7%1,707   *644عدد أجهزة الصراف اآللي

33.7%20,582 *6,946عدد املوظفني



إجمالي الموجودات

مقارنة نسب التغير فـي أهم البيانات المالية المجمعة للقطاعين

 إجمالي التسهيالت المباشرة

إجمالي الودائع

 صافـي األرباح

القطاع املصرفـي األردنيالقطاع املصرفـي الفلسطيني



حسب النوع

حسب العملة

مقارنة األهمية النسبية إلجمالي ودائع عمالء القطاعين للعام 2017 

القطاع المصرفـي األردني القطاع المصرفـي الفلسطيني *

أخرىاآلجلةالتوفـير اجلارية

عمالت أخرىدينار أردني

* ودائع العمالء تشمل التآمينات النقدية وحقوق أصحاب االستثمارات املطلقة



حسب النوع

مقارنة األهمية النسبية إلجمالي التسهيالت االئتمانية المباشرة للقطاعين للعام 2017 

القطاع المصرفـي األردني القطاع المصرفـي الفلسطيني 

حسب القطاع االقتصادي

أخرىمتويل االستثمار باألسهمالنقل واملواصالت السياحة

الزراعة والثروة احليوانية متويل شراء السيارات الصناعة والتعدين اخلدمات

متويل السلع االستهالكيةالتجارة العامةالعقارات واإلنشاءات واألراضي

بطاقات ائتمانكمبياالت واسناد مخصومة

ذمم بنوك إسالمية اجلاري املدينقروض وسلف اجلاري املدينالقروض

التمويل التأجيري والكمبياالت املخصومة

احلسابات املكشوفة

خدمات النقلالسياحة والفنادق واملطاعم اخلدمات املالية

أخرىالزراعة التعدين

الصناعةخدمات ومرافق عامةاإلنشاءات التجارة العامة



مقارنة أهم المؤشرات المالية للقطاعين للعام 2017

إجمالي التسهيالت املباشرة / إجمالي الودائعإجمالي الودائع / إجمالي املوجودات

مجموع حقوق امللكية / إجمالي التسهيالت املباشرةمجموع حقوق امللكية / إجمالي املوجودات

القطاع املصرفـي األردنيالقطاع املصرفـي الفلسطيني



مقارنة أهم المالمح المصرفـية للقطاعين للعام 2017

نسبة تركز أكبر مصرفني من إجمالي املوجودات

حصة املصارف الوافدة التجارية من إجمالي املوجودات

حصة املصارف اإلسالمية من إجمالي املوجودات

االنتشار املصرفـي اخلارجي ) عدد الفروع (

القطاع املصرفـي األردنيالقطاع املصرفـي الفلسطيني


