
مقارنة القطاع المصرفـي الفلسطيني مع القطاع المصرفـي األردني للعام 2013

1.2 %1.4 %معدل العائد على املوجودات *

9.9 %11.0 %معدل العائد على حقوق امللكية *

87.7 %87.1 %املطلوبات / املوجودات 

68.6 %48.8 %اإجمايل الت�سهيالت / اإجمايل الودائع 

7,954 19,087 ال�سكان / الفروع واملكاتب 

4,851 9,192 ال�سكان / اأجهزة ال�سراف الآيل

50.381.4املوجودات / فرع *

42.152.5الودائع / فرع *

20.636.0الت�سهيالت املبا�سرة / فرع *

2.03.3املوجودات / موظف *

1.72.1الودائع / موظف *

0.81.4الت�سهيالت املبا�سرة / موظف *

القطاع امل�سرفـي الفل�سطيني

17.9 % 60,371 10,821 اإجمايل املوجودات *

23.3 % 38,918 9,053 اإجمايل الودائع *

16.5 % 26,713 4,420 اإجمايل الت�سهيالت املبا�سرة *

20.2 % 711 143 �سافـي الرباح *

22.6 % 4,115 928 راأ�س املال املدفوع *

18.4 % 7,405 1,362 حقوق امللكية *

39.5 %33,641 13,290 الناجت املحلي الإجمايل للدولة * *

68.7 %4.496.53عدد �سكان الدولة )مليون ن�سمة(

65.4 %1726 عدد البنوك

28.6 %235821عدد الفروع واملكاتب

36.3 %4881,346 عدد اأجهرة ال�سراف الآيل

29.2 %5,37918,423عدد املوظفـني

الفل�سطيني / الأردينالقطاع امل�سرفـي الأردينالقطاع امل�سرفـي الفل�سطينيبـيـانـات عـامـة

القطاع امل�سرفـي الأردين مـ�ؤ�سـرات عـامـة

*معدل اإجمايل املوجودات و معدل حقوق امللكية لعامّي 2012-2013 *الناجت املحلي الإجمايل بالأ�سعار اجلارية* القيمة باملليون دولر, مت تقريب الأرقام 
)م�سدر البيانات من كتاب الو�سع املايل للبنوك 2013 وجمعية البنوك فـي الأردن, والبنك املركزي الأردين(



إجمالي الموجودات

رأس المال المدفوع

 صافـي األرباح

حقوق الملكية

مقارنة نسب التغير فـي أهم البيانات المالية التاريخية المجمعة 

 إجمالي التسهيالت المباشرة

إجمالي الودائع

القطاع امل�سرفـي الأردينالقطاع امل�سرفـي الفل�سطيني



%91.7
%7.3

%91.8
%8.2

%86.0
%12.6

%71.5
%26.0

%2.5

%1.5

متويل تاأجريي وكمبيالت خم�سومة وح�سابات مك�سوفةاجلاري املدينالقرو�س

األهمية النسبية حسب النوع

األهمية النسبية حسب الجهة

%14.1

%29.9

%56.0

%31.1

%39.1

%25.1

مقارنة إجمالي ودائع القطاع المصرفـي الفلسطيني مع القطاع المصرفـي األردني 

مقارنة إجمالي التسهيالت المباشرة للقطاع المصرفـي الفلسطيني مع القطاع المصرفـي األردني 

القطاع المصرفـي األردني

القطاع المصرفـي األردني
األهمية النسبية حسب النوع

األهمية النسبية حسب الجهة

القطاع المصرفـي الفلسطيني *

القطاع المصرفـي الفلسطيني 

%91.8 %69.3
%30.7

%8.2

الآجلةالتوفـرياجلارية

القطاع العامالقطاع اخلا�س

القطاع العامالقطاع اخلا�س

* ودائع العمالء ت�سمل التاآمينات النقدية و حقوق اأ�سحاب ال�ستثمارات املطلقة



%50.7

مقارنة أهم القضايا المصرفـية للقطاع المصرفـي الفلسطيني مع القطاع المصرفـي األردني

الشيكات المرتجعة / المقدمة للتقاصنسبة التسهيالت المتعثرة / إجمالي التسهيالت

 إجمالي الموجودات / فرع *

حصة البنوك اإلسالمية من إجمالي الموجودات

نسبة تركز أكبر بنكين من حيث إجمالي الموجودات

* القيمة باملليون دولر, مت تقريب الأرقام 

القطاع امل�سرفـي الأردين القطاع امل�سرفـي الفل�سطيني

إجمالي التسهيالت / إجمالي الودائع

%34.4

2013

2013

2013

2013

2013

81.4

2013

50.3

%2.9

%48.8

%13.5

%7.0%6.2

%3.6

%68.6

%9.0



مقارنة فروع البنوك األردنية العاملة فـي فلسطين مع القطاع المصرفـي الفلسطيني 

52.9 %5,72210,821 اإجمايل املوجودات

53.6 %4,8489,053 اإجمايل الودائع 

46.3 %2,0454,420 اإجمايل الت�سهيالت املبا�سرة 

51.8 %7051,362 حقوق امللكية

58.7 %84143 �سافـي الأرباح 

47.1 %437928راأ�س املال املدفوع

-1.4 %1.5 %معدل العائد على املوجودات 

-11.0 %12.4 %معدل العائد على حقوق امللكية 

-87.1 %87.3 %املطلوبات / املوجودات 

-48.8 %42.2 %اإجمايل الت�سهيالت / اإجمايل الودائع 

47.1 %817عدد البنوك

44.7 % 105235عدد الفروع واملكاتب

44.5 %217488عدد اأجهرة ال�سراف الآيل

42.0 %2,2605,379 عدد املوظفـني

القطاع امل�سرفـي
الفل�سطيني

الفروع / القطاع امل�سرفـي 
الفل�سطيني

فروع البن�ك الأردنية 
العاملة فـي فل�سطني

حقوق الملكية  إجمالي التسهيالت المباشرة

فروع البنوك الأردنية العاملة فـي فل�سطني القطاع امل�سرفـي الفل�سطيني

إجمالي الودائعإجمالي الموجودات



القطاع امل�سرفـي
الأردين

الفروع / القطاع امل�سرفـي 
الأردين

فروع البن�ك الأردنية 
العاملة فـي فل�سطني

مقارنة فروع البنوك األردنية العاملة فـي فلسطين مع القطاع المصرفـي األردني 

9.5 %5,72260,371 اإجمايل املوجودات

12.5 %4,84838,918 اإجمايل الودائع 

7.7 %2,04526,713 اإجمايل الت�سهيالت املبا�سرة

9.5 %7057,405 حقوق امللكية

11.8 %84711 �سافـي الرباح 

10.6%4374,115راأ�س املال املدفوع

-1.2 %1.5 %معدل العائد على املوجودات 

-9.9 %12.4 %معدل العائد على حقوق امللكية 

-87.7 %87.3 %املطلوبات / املوجودات 

-68.6 %42.2 %اإجمايل الت�سهيالت / اإجمايل الودائع 

30.8 %826عدد البنوك

12.8 %105821عدد الفروع واملكاتب 

16.1 %2171,346عدد اأجهرة ال�سراف الآيل

12.3 %2,26018,423 عدد املوظفـني

حقوق الملكية  إجمالي التسهيالت المباشرة

فروع البنوك الأردنية العاملة فـي فل�سطني القطاع امل�سرفـي الأردين

إجمالي الودائعإجمالي الموجودات


