
عدد موظفي القطاع المصرفي : ارتفع إلى 4,984 موظف.

الذين يملكون خبرة أقل من 5 سنوات : يشكلون 47% من اإلجمالي.

حملة شهادة البكالوريوس : يشكلون 76% من اإلجمالي. 

الذين تقل أعمارهم عن 34 سنة : يشكلون 62% من اإلجمالي.

الذين يعملون لدى البنوك المحلية : يشكلون 53% من اإلجمالي.
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* ال ت�سمل املوظفـني من فئة امل�ستخدمني

املجموعالعددالت�صنيف

106اإدارة علياامل�صتوى الوظيفـي

388اإدارة و�سطى

3,703 كادر تنفيذي

4,984 787م�ستخدمني

104اأكرث من 20 �سنة�صنوات اخلربة *

16479 - 20 �سنة

797 11 - 15 �سنة

6857 - 10 �سنوات

2,0194,256 اأقل من 5 �سنوات

3دكتوراةاملوؤهالت العلمية *

239ماج�ستري

3,236 بكالوريو�س

608دبلوم معهد

1704,256توجيهي فما دون

84اأكرث من 55 �سنةالعمر *

45467 - 54 �سنة

1,076 35 - 44 �سنة

1,915 25 - 34 �سنة

7144,256أقل من 25 �سنة

848�سمال ال�سفة التوزيع اجلغرافـي *

2,184 و�سط ال�سفة

535جنوب ال�سفة 

6894,256قطاع غزة

2,960 ذكورالنوع االجتماعي *

1,2964,256 اإناث

4,375 م�سنفـنيالت�صنيف

4,984 609غري م�سنفـني

777توظيفاتالدوران الوظيفـي *

_436ا�ستقاالت و اإقاالت

توزيع الموظفـين فـي القطاع المصرفـي الفلسطيني 2011



م�ستخدمني 16 %
اإدارة عليا 2 %

اإدارة و�سطى 8 %

كادر تنفيذي 74 %

المستوى الوظيفي

اأقل من 25 �سنة  
 % 17

من 25 - 34 �سنوات 
% 45

من 35 - 44 �سنة  
% 25

من 45 - 54 �سنة  
% 11

اأكرث من 55 �سنة 
% 2

العمر

من 16 - 20 �سنة  
% 11

اأقل من 5 �سنوات  
 % 47

من 6 - 10 �سنوات 
% 20

من 11 - 15 �سنة  
% 19

اأكرث من 20 �سنة 
% 3

سنوات الخبرة

و�سط ال�سفة 51 %

�سمال ال�سفة 20 % 

جنوب ال�سفة 13 %

قطاع غزة   16 %

التوزيع الجغرافي

توجيهي 4 % دكتوراه 0.05 %
ماج�ستري 6 %

بكالوريو�س 76 %

دبلوم  14 %

المؤهالت العلمية

اإناث 30 %

ذكور 70 %

النوع االجتماعي

توزيع الموظفـين فـي القطاع المصرفـي الفلسطيني 2011
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