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الفهــــرس

تمهيـــد

يهدف هذا اإلصدار إلى توفـير المعرفة عن واقع القطاع المصرفـي من خالل 

دراسات تحليلية، ليشكل مرجعًا أساسيًا للمهتمين و الباحثين و صنـاع القرار



ارتفاع صافـي الموجودات بـ 585 مليون دوالر )6%( لتصل إلى 9.7 مليار دوالر

ارتفاع صافـي التسهيالت المباشرة بـ 631 مليون دوالر )18%( لتصل إلى 4.1 مليار دوالر

ارتفاع مجموع المطلوبات بـ 514 مليون دوالر )7%( لتصل إلى 8.4 مليار دوالر

ارتفاع ودائع العمالء بـ 507 مليون دوالر )7%( لتصل إلى 7.5 مليار دوالر

ارتفاع مجموع حقوق الملكية بـ 71 مليون دوالر )6%( لتصل إلى 1.3 مليار دوالر

ارتفاع رأس المال المدفوع بـ 20 مليون دوالر )2%( لتصل إلى 895 مليون دوالر

ارتفاع الفوائد الدائنة بـ 36 مليون دوالر )12%( لتصل إلى 350 مليون دوالر

ارتفاع الفوائد المدينة بـ 7 مليون دوالر )21%( لتصل إلى 43 مليون دوالر

ارتفاع مجموع اإليرادات بـ 18 مليون دوالر )4%( لتصل إلى 434 مليون دوالر

ارتفاع مجموع المصاريف بـ 14 مليون دوالر )5%( لتصل إلى 266 مليون دوالر

ارتفاع األرباح قبل الضرائب بـ 4 مليون دوالر )3%( لتصل إلى 168 مليون دوالر

انخفاض صافـي األرباح بـ 5 مليون دوالر )4%( لتصل إلى 124 مليون دوالر

الصناعة المصرفـية

1جمعيــة البنــوك فـي فل�سطــني
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الصناعة المصرفـية
املوجودات

املطلوبات

�صافـي الت�صهيالت املبا�صرة�صافـي املوجودات

ودائع العمالءجمموع املطلوبات
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جمموع امل�صاريفجمموع االإيرادات

االإيرادات و امل�صاريف

راأ�س املال املدفوعجمموع حقوق امللكية

حقوق امللكية

الصناعة المصرفـية
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الصناعة المصرفـية
الفوائد

الفوائد املدينةالفوائد الدائنة

�صافـي االأرباحاالأرباح قبل ال�صرائب
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ارتفاع صافـي الموجودات بـ 588 مليون دوالر )17%( لتصل إلى 4.1 مليار دوالر

ارتفاع صافـي التسهيالت المباشرة بـ 422 مليون دوالر )27%( لتصل إلى 2 مليار دوالر

ارتفاع مجموع المطلوبات بـ 543 مليون دوالر )18%( لتصل إلى 3.5 مليار دوالر

ارتفاع ودائع العمالء بـ 472 مليون دوالر )18%( لتصل إلى 3 مليار دوالر

ارتفاع مجموع حقوق الملكية بـ 45 مليون دوالر )9%( لتصل إلى 540 مليون دوالر

ارتفاع رأس المال المدفوع بـ 20 مليون دوالر )5%( لتصل إلى 412 مليون دوالر

ارتفاع الفوائد الدائنة بـ 16 مليون دوالر )12%( لتصل إلى 148 مليون دوالر

ارتفاع الفوائد المدينة بـ 5 مليون دوالر )27%( لتصل إلى 22 مليون دوالر

ارتفاع مجموع اإليرادات بـ 19 مليون دوالر )11%( لتصل إلى 192 مليون دوالر

ارتفاع مجموع المصاريف بـ 10 مليون دوالر )9%( لتصل إلى 124 مليون دوالر

ارتفاع األرباح قبل الضرائب بـ 9 مليون دوالر )14%( لتصل إلى 68 مليون دوالر

ارتفاع صافـي األرباح بـ 5 مليون دوالر )10%( لتصل إلى 52 مليون دوالر

المصارف المحلية
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المصارف المحلية
املوجودات

املطلوبات

الر
 دو
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ودائع العمالءجمموع املطلوبات

�صافـي الت�صهيالت املبا�صرة�صافـي املوجودات
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االإيرادات و امل�صاريف

حقوق امللكية
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جمموع امل�صاريفجمموع االإيرادات

راأ�س املال املدفوعجمموع حقوق امللكية
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المصارف المحلية
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الفوائد املدينةالفوائد الدائنة

�صافـي االأرباحاالأرباح قبل ال�صرائب
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انخفاض صافـي الموجودات بـ 3 مليون دوالر )0.05%( لتصل إلى 5.6 مليار دوالر

ارتفاع صافـي التسهيالت المباشرة بـ 209 مليون دوالر )11%( لتصل إلى 2.2 مليار دوالر

انخفاض مجموع المطلوبات بـ 30 مليون دوالر )1%( لتصل إلى 4.9 مليار دوالر

ارتفاع ودائع العمالء بـ 35 مليون دوالر )1%( لتصل إلى 4.4 مليار دوالر

ارتفاع مجموع حقوق الملكية بـ 27 مليون دوالر )4%( لتصل إلى 718 مليون دوالر

لم يطرأ تغيير على مجموع رأس المال المدفوع والبالغ قيمته 483 مليون دوالر 

ارتفاع الفوائد الدائنة بـ 20 مليون دوالر )11%( لتصل إلى 201 مليون دوالر

ارتفاع الفوائد المدينة بـ 3 مليون دوالر )14%( لتصل إلى 20 مليون دوالر

انخفاض مجموع اإليرادات بـ 624 ألف دوالر )0.3%( لتصل إلى 242 مليون دوالر

ارتفاع مجموع المصاريف بـ 4 مليون دوالر )3%( لتصل إلى 143 مليون دوالر

انخفاض األرباح قبل الضرائب بـ 4 مليون دوالر )4%( لتصل إلى 100 مليون دوالر

انخفاض صافـي األرباح بـ 10 مليون دوالر )12%( لتصل إلى 72 مليون دوالر

المصارف الوافدة
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المصارف الوافدة
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�صافـي الت�صهيالت املبا�صرة�صافـي املوجودات
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االإيرادات و امل�صاريف

حقوق امللكية
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المصارف الوافدة

جمموع امل�صاريفجمموع االإيرادات

راأ�س املال املدفوعجمموع حقوق امللكية
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المصارف الوافدة
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ارتفاع صافـي الموجودات بـ 481 مليون دوالر )6%( لتصل إلى 8.9 مليار دوالر

ارتفاع صافـي التسهيالت المباشرة بـ 571 مليون دوالر )18%( لتصل إلى 3.7 مليار دوالر

ارتفاع مجموع المطلوبات بـ 416 مليون دوالر )6%( لتصل إلى 7.7 مليار دوالر

ارتفاع ودائع العمالء بـ 418 مليون دوالر )7%( لتصل إلى 6.8 مليار دوالر

ارتفاع مجموع حقوق الملكية بـ 65 مليون دوالر )6%( لتصل إلى 1.1 مليار دوالر

ارتفاع رأس المال المدفوع بـ 19 مليون دوالر )2%( لتصل إلى 800 مليون دوالر

ارتفاع الفوائد الدائنة بـ 34 مليون دوالر )12%( لتصل إلى 321 مليون دوالر

ارتفاع الفوائد المدينة بـ 7 مليون دوالر )23%( لتصل إلى 40 مليون دوالر

ارتفاع مجموع اإليرادات بـ 16 مليون دوالر )4%( لتصل إلى 400 مليون دوالر

ارتفاع مجموع المصاريف بـ 14 مليون دوالر )6%( لتصل إلى 241 مليون دوالر

ارتفاع األرباح قبل الضرائب بـ 3 مليون دوالر )2%( لتصل إلى 160 مليون دوالر

انخفاض صافـي األرباح بـ 7 مليون دوالر )5%( لتصل إلى 117 مليون دوالر

المصارف التجارية
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المصارف التجارية
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المصارف التجارية

االإيرادات و امل�صاريف
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ارتفاع صافـي الموجودات بـ 104 مليون دوالر )15%( لتصل إلى 797 مليون دوالر

ارتفاع صافـي التمويالت المباشرة بـ 61 مليون دوالر )19%( لتصل إلى 381 مليون دوالر 

ارتفاع مجموع المطلوبات بـ 98 مليون دوالر )17%( لتصل إلى 681 مليون دوالر

ارتفاع ودائع العمالء بـ 89 مليون دوالر )17%( لتصل إلى 626 مليون دوالر

ارتفاع مجموع حقوق الملكية بـ 7 مليون دوالر )6%( لتصل إلى 116 مليون دوالر

ارتفاع رأس المال المدفوع بـ 1 مليون دوالر )1%( لتصل إلى 95 مليون دوالر

ارتفاع إيرادات التمويل واالستثمارات بـ 3 مليون دوالر )10%( لتصل إلى 28 مليون دوالر

انخفاض عائد أصحاب حسابات االستثمار المطلقة بـ 194 ألف دوالر )8%( لتصل إلى 2 مليون دوالر

ارتفاع مجموع اإليرادات بـ 2 مليون دوالر )5%( لتصل إلى 34 مليون دوالر

انخفاض مجموع المصاريف بـ 74 ألف دوالر )0.3%( لتصل إلى 26 مليون دوالر

ارتفاع األرباح قبل الضرائب بـ 2 مليون دوالر )28%( لتصل إلى 8 مليون دوالر

ارتفاع صافـي األرباح بـ 2 مليون دوالر )32%( لتصل إلى 6 مليون دوالر

المصارف اإلسالمية
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المصارف اإلسالمية

االإيرادات و امل�صاريف
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المصارف اإلسالمية

االأرباح

اإيرادات التمويل واال�صتثمارات
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ارتفاع صافي موجودات المصارف المحلية التجارية بـ 1.5 مليار دوالر )88 %(

ارتفاع تسهيالت المصارف الوافدة التجارية بـ 1.2 مليار دوالر )127 %( 

ارتفاع مجموع مطلوبات المصارف المحلية التجارية بـ 1.4 مليار دوالر )98 %(

ارتفاع ودائع عمالء المصارف المحلية التجارية بـ 1.2 مليار دوالر )94 %(

ارتفاع مجموع حقوق ملكية المصارف الوافدة التجارية بـ 217 مليون دوالر )43 %( 

ارتفاع راس المال المدفوع للمصارف الوافدة التجارية بـ 187 مليون دوالر )63 %( 

ارتفاع الفوائد الدائنة للمصارف المحلية التجارية بـ 41 مليون دوالر )53 %( 

انخفاض الفوائد المدينة للمصارف الوافدة التجارية بـ 27 مليون دوالر )57 %(

ارتفاع مجموع إيرادات المصارف المحلية التجارية بـ 72 مليون دوالر )84 %( 

ارتفاع مجموع مصاريف المصارف المحلية التجارية بـ 37 مليون دوالر )60 %(

ارتفاع االرباح قبل الضرائب للمصارف المحلية التجارية بـ 35 مليون دوالر )142 %( 

ارتفاع صافي أرباح المصارف المحلية التجارية بـ 28 مليون دوالر )159 %( 

المقــارنة

مقارنة مقدار ونسب التغيير ما بين عام 2012 و 2008 حسب تصنيف البنك
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المقـــارنـــة
�صافـي الت�صهيالت املبا�صرة�صافـي املوجودات

ودائع العمالء

امل�صارف االإ�صالميةامل�صارف الوافدة التجارية امل�صارف املحلية التجارية

جمموع املطلوبات
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المقـــارنــة

جمموع امل�صاريف

راأ�س املال املدفوعجمموع حقوق امللكية

جمموع االإيرادات

امل�صارف االإ�صالميةامل�صارف الوافدة التجارية امل�صارف املحلية التجارية



2012درا�ســات م�سرفيــة 24

المقـــارنــة
الفوائد الدائنة

�صافـي االأرباحاالأرباح قبل ال�صرائب

الفوائد املدينة

امل�صارف االإ�صالميةامل�صارف الوافدة التجارية امل�صارف املحلية التجارية
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ارتفاع ودائع العمالء بـ 512 مليون دوالر )7%( لتصل إلى 7.5 مليار دوالر

ارتفاع عدد حسابات ودائع العمالء بـ 172 ألف حساب )7%( لتصل إلى 3 مليون حساب

ارتفاع ودائع القطاع الخاص بـ 476 مليون دوالر )7%( لتصل إلى 6.9 مليار دوالر 

ارتفاع ودائع القطاع العام بـ 36 مليون دوالر )6%( لتصل إلى 620 مليون دوالر

ارتفاع ودائع التوفـير بـ 240 مليون دوالر )12%( لتصل إلى 2.3 مليار دوالر

ارتفاع عدد حسابات التوفير بـ 94 ألف حساب )7%( لتصل إلى 1.4 مليون حساب

ارتفاع ودائع العمالء لدى المصارف المحلية التجارية بـ 385 مليون دوالر )%19(

لتصل إلى 2.4 مليار دوالر

ارتفاع عدد الحسابات لدى المصارف المحلية التجارية بـ 114 ألف حساب )%15(

لتصل  إلى 898 ألف حساب

ارتفاع ودائع العمالء بعملة الدوالر األمريكي بـ 345 مليون دوالر )13%( لتصل إلى 3.1 مليار دوالر

ارتفاع ودائع العمالء بعملة الشيكل اإلسرائيلي بـ 117 ألف حساب )10%( لتصل إلى 1.3 مليون حساب

ارتفاع ودائع العمالء فـي الضفة الغربية بـ 503 مليون دوالر )8%( لتصل إلى 6.7 مليار دوالر

ارتفاع ودائع العمالء في قطاع غزة بـ 9 مليون دوالر )1%( لتصل إلى 787 مليون  دوالر 

ارتفاع ودائع العمالء المقيمين بـ 429 مليون دوالر )7%(لتصل إلى 6.6 مليار دوالر

ارتفاع ودائع العمالء غير المقيمين بـ 47 مليون دوالر )24%(لتصل إلى 243 مليون دوالر

ودائع العمالء



2012درا�ســات م�سرفيــة 26

ودائع العمالء
اب

ح�ص
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األ
اب

ح�ص
ف 

األ

الر
 دو
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ملي

الر
 دو

ون
ملي

عددقيمة

عددقيمة

قطاع عامقطاع خا�س اإجمايل ودائع العمالء

اأدوات الدين امل�صدرة/�صهادات االإيداع الودائع االآجلةالودائع اجلارية ودائع التوفـري

االجتاه العام لودائع العمالء واجلهة املودعة

ح�صب النوع
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ودائع العمالء

عددقيمة

عددقيمة

اإ�صالميةوافدة جتارية حملية جتارية

اأخرىدينار �صيكل دوالر

اب
ح�ص

ف 
األ

اب
ح�ص

ف 
األ

الر
 دو

ون
ملي

الر
 دو

ون
ملي

ح�صب العملة

ح�صب ت�صنيف البنك
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ودائع العمالء

عددقيمة

عددقيمة

الر
 دو

ون
ملي

الر
 دو

ون
ملي

ح�صب االإقامة

قطاع غزةال�صفة الغربية

غري مقيممقيم

ح�صب املنطقة اجلغرافية

البيانات غري متوفرة

البيانات غري متوفرة
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ارتفاع التسهيالت المباشرة الممنوحة بـ 648 مليون دوالر )18%( لتصل إلى 4.2 مليار دوالر

ارتفاع عدد التسهيالت المباشرة الممنوحة بـ 11 ألف حساب )3%( لتصل إلى 344 ألف حساب

ارتفاع التسهيالت الممنوحة للقطاع الخاص بـ 342 مليون دوالر )14%( لتصل إلى 2.8 مليار دوالر 

ارتفاع التسهيالت الممنوحة للقطاع العام بـ 306 مليون دوالر )28%( لتصل إلى 1.4 مليار دوالر 

ارتفاع قيمة القروض الممنوحة بـ 416 مليون دوالر )16%( لتصل إلى 2.9 مليار دوالر

ارتفاع عدد الحسابات المكشوفة بـ 11 ألف حساب )8%( لتصل إلى 145 ألف حساب

ارتفاع تسهيالت المصارف المحلية التجارية بـ 363 مليون دوالر )29%( لتصل إلى 1.6 مليار دوالر

ارتفاع عدد حسابات التسهيالت لدى المصارف الوافدة التجارية بـ 11 ألف حساب )%8(

لتصل إلى 149 ألف حساب

ارتفاع التسهيالت بعملة الشيكل اإلسرائيلي بـ 504 مليون دوالر )58%( لتصل إلى 1.4 مليار دوالر

ارتفاع عدد الحسابات بعملة الشيكل بـ 6 آالف حساب )4%( لتصل إلى 142 ألف حساب

ارتفاع التسهيالت الممنوحة فـي الضفة الغربية بـ 518 مليون دوالر )16%( لتصل إلى 3.8 مليار دوالر

ارتفاع التسهيالت الممنوحة فـي قطاع غزة بـ 130 مليون دوالر )44%( لتصل إلى 430 مليون دوالر

ارتفاع قيمة القروض االستهالكية بـ 366 مليون دوالر )88%( لتصل إلى 783 مليون دوالر

انخفاض تمويل قطاع التعدين والصناعة بـ 128 مليون دوالر )42%( لتصل إلى 174 مليون دوالر

التسهيالت المباشرة
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التسهيالت المباشرة

عددقيمة

عددقيمة

قطاع عامقطاع خا�س اإجمايل الت�صهيالت املبا�صرة

التمويل التاأجريي والكمبياالت املخ�صومةاحل�صابات املك�صوفة اجلاري املدينالقرو�س

اب
ح�ص

ف 
األ

اب
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ف 
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الر
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الر
 دو

ون
ملي

ح�صب النوع

االجتاه العام للت�صهيالت املبا�صرة واجلهة املمنوحة
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التسهيالت المباشرة

عددقيمة

عددقيمة

اب
ح�ص
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ف 
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 دو
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الر
 دو
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ملي

ح�صب العملة

ح�صب ت�صنيف البنك

اأخرىدينار �صيكل دوالر

اإ�صالميةوافدة جتارية حملية جتارية
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التسهيالت المباشرة

عددقيمة

تطوير االأرا�صي الزراعة وت�صنيع االأغذيةال�صياحة النقل واملوا�صالتاال�صتثمار فـي االأ�صهم
اخلدماتالتجارة العامة

اأخرى
متويل ال�صيارات واملركباتالتعدين وال�صناعة العقارات واالإن�صاءات القرو�س اال�صتهالكية

قطاع غزةال�صفة الغربية

الر
 دو

ون
ملي

الر
 دو

ون
ملي

التوزيع القطاعي للت�صهيالت املبا�صرة ـ قيمة

ح�صب املنطقة اجلغرافية

البيانات غري متوفرة
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ارتفاع التسهيالت غير المباشرة بـ 96 مليون دوالر )11%( لتصل إلى 952 مليون دوالر

ارتفاع عدد حسابات التسهيالت غير المباشرة بـ 57 ألف حساب )174%( لتصل إلى 89 ألف حساب

ارتفاع التسهيالت غير المباشرة فـي الضفة الغربية بـ 67 مليون دوالر )9%( لتصل إلى 821 مليون دوالر

ارتفاع التسهيالت غير المباشرة فـي قطاع غزة بـ 29 مليون دوالر )29%( لتصل إلى 131 مليون دوالر

شكلت التسهيالت غير المباشرة الممنوحة من المصارف الوافدة التجارية )58%( من اإلجمالي

ارتفاع قيمة سقوف االئتمان غير المستغلة بـ 44 مليون دوالر )14%( لتصل إلى 366 مليون دوالر

ارتفاع عدد حسابات سقوف االئتمان غير المستغلة بـ 55 ألف حساب )244%( لتصل إلى 78 ألف حساب

ارتفاع الكفاالت الصادرة بـ 25 مليون دوالر )8%( لتصل إلى 327 مليون دوالر

ارتفاع عدد الكفاالت الصادرة بـ 912 حساب )10%( لتصل إلى 10 آالف حساب

انخفاض االعتمادات المستندية بـ 20 مليون دوالر )13%( لتصل إلى 135 مليون دوالر

ارتفاع المشتقات المالية بـ 43 مليون دوالر )62%( لتصل إلى 114 مليون دوالر

التسهيالت غير المباشرة
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التسهيالت غير المباشرة

 عددقيمة

عددقيمة

اأخرىامل�صتقات املاليةاالعتمادات امل�صتندية الكفاالت ال�صادرة �صقوف االئتمان غري امل�صتغلة

اب
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الر
 دو

ون
ملي

ح�صب النوع

االجتاه العام للت�صهيالت غري املبا�صرة واجلهة املمنوحة

قطاع عامقطاع خا�س اإجمايل الت�صهيالت غري املبا�صرة
بيانات الت�صهيالت غري املبا�صرة ح�صب اجلهة املمنوحة غري متوفرة



35جمعيــة البنــوك فـي فل�سطــني

التسهيالت غير المباشرة

عددقيمة
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ح�ص

ف 
األ

الر
 دو

ون
ملي

�صقوف االئتمان غري امل�صتغلة

قيمةقيمة

ح�صب املنطقة اجلغرافـية

الر
 دو

ون
ملي

ح�صب ت�صنيف البنك

قطاع غزةال�صفة الغربية

الر
 دو

ون
ملي

قيمة وعدد احل�صابات لل�صنوات ال�صابقة غري متوفرةعدد احل�صابات ح�صب املنطقة اجلغرافية غري متوفرة
اإ�صالميةوافدة جتارية حملية جتارية
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عدد قيمة
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التسهيالت غير المباشرة

االعتمادات امل�صتندية

عدد قيمة
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 دو

يون
مل

الكفاالت ال�صادرة
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ألف بطاقة  122 إلى  لتصل   )%20( ألف بطاقة   21 بـ  اآللي  الصراف  السحب من  ارتفاع عدد بطاقات 

186 مليون دوالر )%15(  ارتفاع قيمة عمليات بطاقات السحب من الصراف اآللي بـ 

لتصل إلى 1.5 مليار دوالر

)%165( عملية  مليون   9 بـ  اآللي  الصراف  من  السحب  بطاقات  عمليات  عدد  ارتفاع 

لتصل إلى 15 مليون عملية

بطاقة  ألــف   411 إلــى  لتصل   )%16( بطاقة  ألــف   56 بـ  المباشر  الخصم  بطاقات  عــدد  ارتــفــاع 

750 مليون دوالر إلى  )4%( لتصل  28 مليون دوالر  بـ  المباشر  ارتفاع قيمة عمليات بطاقات الخصم 

عملية مليون   3 إلى  لتصل   )%12( عملية  ألف   358 بـ  المباشر  الخصم  بطاقات  عمليات  عدد  ارتفاع 

)%18( دوالر  ألــف   730 بـ  فلسطين  داخــل  المباشر  الخصم  بطاقات  عمليات  قيمة  ارتفاع 

لتصل إلى 5 مليون دوالر

بطاقة  ألـــف   57 إلـــى  لتصل   )%21( بــطــاقــة  آالف   10 ـــ  ب االئــتــمــان  بــطــاقــات  عـــدد  ــاع  ــف ارت

دوالر مليون   117 إلى  لتصل   )%19( دوالر  مليون   19 بـ  االئتمان  بطاقات  عمليات  قيمة  ارتفاع 

عملية مليون   1 إلى  لتصل   )%35( عملية  آالف   304 بـ  االئتمان  بطاقات  عمليات  عدد  ارتفاع 

)%21( دوالر  مليون   20 بـــ  فلسطين  داخـــل  االئــتــمــان  بــطــاقــات  عمليات  قيمة  ــاع  ــف ارت

لتصل إلى 114 مليون دوالر

الصيرفة اإللكترونية
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الصيرفة اإللكترونية
عدد بطاقات ال�صحب من ال�صراف االآيل ح�صب املنطقة اجلغرافية

عددقيمة

اقة
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عمليات بطاقات ال�صحب من ال�صراف االآيل

جنوب ال�صفة و�صط ال�صفة قطاع غزة�صمال ال�صفة
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الصيرفة اإللكترونية
عدد بطاقات اخل�صم املبا�صر ح�صب املنطقة اجلغرافية

اقة
بط

ف 
األ

لية
عم

ف 
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الر
 دو

ون
ملي

عددقيمة
عمليات بطاقات اخل�صم املبا�صر

عمليات بطاقات اخل�صم املبا�صر داخل فل�صطنياإجمايل عمليات بطاقات اخل�صم املبا�صر

جنوب ال�صفة و�صط ال�صفة قطاع غزة�صمال ال�صفة
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الصيرفة اإللكترونية
عدد بطاقات االئتمان ح�صب املنطقة اجلغرافية

عدد قيمة

عمليات بطاقات االئتمان داخل فل�صطنياإجمايل عمليات بطاقات االئتمان 

اقة
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ف 
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ف 
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الر
 دو

ون
ملي

جنوب ال�صفة و�صط ال�صفة قطاع غزة�صمال ال�صفة

عمليات بطاقات االئتمان
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انخفاض قيمة الشيكات المقدمة للتقاص بـ 2.3 مليار دوالر )19%( لتصل إلى 9.6 مليار دوالر

ارتفاع عدد الشيكات المقدمة للتقاص بـ 237 ألف شيك )6%( لتصل إلى 4 مليون شيك

انخفاض قيمة الشيكات المرتجعة بـ 81 مليون دوالر )11%( لتصل إلى 677 مليون دوالر

ارتفاع عدد الشيكات المرتجعة بـ 31 ألف شيك )6%( لتصل إلى 519 ألف شيك

ارتفاع قيمة الشيكات المسحوبة لصالح المصارف اإلسرائيلية بـ 346 مليون دوالر )%28(

لتصل إلى 1.6 مليار دوالر

ارتفاع عدد الشيكات المسحوبة لصالح المصارف اإلسرائيلية بـ 33 ألف شيك )%13(

لتصل إلى 296 ألف شيك

انخفاض قيمة الشيكات المسحوبة لصالح المصارف الفلسطينية بـ 438 مليون دوالر )%27(

لتصل إلى 1.2 مليار دوالر

انخفاض عدد الشيكات المسحوبة لصالح المصارف الفلسطينية بـ 43 ألف شيك )%7(

لتصل إلى 535 ألف شيك

الشيــكات
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الشيــكات

�صيكات املقا�صة ـ عدد
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الشيــكات

ال�صيكات املرجتعة ـ عدد

ال�صيكات املرجتعة ـ قيمة
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الشيــكات

ال�صيكات امل�صحوبة مع امل�صارف االإ�صرائيلية ـ عدد

ال�صيكات امل�صحوبة مع امل�صارف االإ�صرائيلية ـ قيمة

ل�صالح امل�صارف االإ�صرائيليةل�صالح امل�صارف الفل�صطينية

ل�صالح امل�صارف االإ�صرائيليةل�صالح امل�صارف الفل�صطينية
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انخفاض قيمة الحواالت الداخلية بـ 239 مليون دوالر )4%( لتصل إلى 5.5 مليار دوالر

حوالة ألف   146 إلى  لتصل   )%68( حوالة  ألف   59 بـ  الداخلية  الحواالت  عدد  ارتفاع 

ارتفاع قيمة الحواالت الواردة من الخارج بـ 388 مليون دوالر )5%( لتصل إلى 7.4 مليار دوالر

ارتفاع عدد الحواالت الواردة من الخارج بـ 31 ألف حوالة )17%( لتصل إلى 212 ألف حوالة

ارتفاع قيمة الحواالت الصادرة إلى الخارج بـ 360 مليون دوالر )6%( لتصل إلى 6.8 مليار دوالر

ارتفاع عدد الحواالت الصادرة إلى الخارج بـ 6 آالف حوالة )4%( لتصل إلى 150 ألف حوالة

ارتفاع قيمة الحواالت الواردة من اسرائيل بـ 266 مليون دوالر )9%( لتصل إلى 3.1 مليار دوالر

ألف حوالة  49 إلى  )32%( لتصل  12 ألف حوالة  بـ  الواردة من اسرائيل  الحواالت  ارتفاع عدد 

انخفاض قيمة الحواالت الصادرة إلى اسرائيل بـ 288 مليون دوالر )18%( لتصل إلى 1.3 مليار دوالر

حوالة ألف   32 إلى  لتصل   )%4( حوالة  بألف  اسرائيل  إلى  الصادرة  الحواالت  عدد  انخفاض 

الحــواالت



2012درا�ســات م�سرفيــة 46

احلواالت الداخلية ـ قيمة 

احلواالت الداخلية ـ عدد

الحــواالت
الة

حو
ف 

األ
الر

 دو
ون

ملي



47جمعيــة البنــوك فـي فل�سطــني
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احلواالت اخلارجية ـ قيمة

احلواالت اخلارجية ـ عدد

احلواالت ال�صادرة احلواالت الواردة

احلواالت ال�صادرة احلواالت الواردة
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الحــواالت
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احلواالت املتبادلة مع اإ�صرائيل ـ عدد

احلواالت املتبادلة مع اإ�صرائيل ـ قيمة

احلواالت ال�صادرة اإىل اإ�صرائيل احلواالت الواردة من اإ�صرائيل

احلواالت ال�صادرة اإىل اإ�صرائيل احلواالت الواردة من اإ�صرائيل
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