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�أ�صــــــــــول
الر

 دو
�ن

ملي

�صافـى �ملوجود�ت
ارتفـــع حجم �صافـى م�ج�دات البن�ك بـ 503 ملي�ن 
دوالر )5%( مقارنة بالربع ال�صابق، و بـ 687 ملي�ن 
دوالر )8%( مقارنـــة بذات الربع للعام 2011، وقد 
�صـــجلت كل مـــن امل�جـــ�دات ال�صـــائلة والت�صـــهيالت 
االئتمانيـــة ارتفاعا خالل الربـــع الرابع للعام 2012 
لت�صـــكل )45%( و )42%( على الت�ايل من �صافـى 
امل�ج�دات، فـى حني انخف�صت اال�صتثمارات لت�صكل 

)%1.5( من �صافـى امل�ج�دات.

الر
 دو

�ن
ملي

لدى �صلطة النقد لدى البن�ك فـى اخلارج
لدى البن�ك فـى فل�صطني

�ملوجود�ت �ل�صائلة
ارتفع حجم امل�جـــ�دات ال�صائلة بـ 237 ملي�ن دوالر 
)6%( مقارنة بالربع ال�صابق، و بـ 166 ملي�ن دوالر 
)4%( مقارنة بذات الربع للعام 2011، حيث �صهد 
الربـــع الرابـــع للعـــام 2012 ارتفاعًا فــــى االأر�صدة 
لـــدى البن�ك فــــى فل�صطني بــــ )27%(، ولالأر�صدة 
لـــدى البن�ك فـى اخلارج بـ )7%(، ولالأر�صدة لدى 
�صلطـــة النقد بـ )6%(، فـى حـــني �صهد ارتفاعًا فـى 

النقد بـ )%6(.

النقد االإجمايل
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الر
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ملي

�أ�صــــــــــول
الر

 دو
�ن

ملي

�صافـى �لت�صهيالت �الئتمانية
ارتفع حجم �صافـى الت�صهيالت املبا�صرة بـ 365 ملي�ن 
دوالر )10%( مقارنـــة بالربع ال�صابق، وارتفع بـ 637 
ملي�ن دوالر )18%( مقارنة بذات الربع للعام 2011، 
لت�صـــكل )55%( من ودائع العمالء، حيث �صهد الربع 
الرابع للعـــام 2012 ارتفاعًا فـى الت�صهيالت املمن�حة 
للقطاعـــني العام واخلا�ص بــــ )26%( و )3%( على 
الت�ايل، وقد �صاهم مقدار االرتفاع فـى اجلاري مدين 
مـــن حيث النـــ�ع وفـى ال�صيـــكل االإ�صرائيلـــي من حيث 

العملة ب�صكل ا�صا�صي فـى ارتفاع �صافـى الت�صهيالت.

��صتثمار�ت �لبنوك
انخف�ص حجم ا�صتثمـــارات البن�ك بـ 2 ملي�ن دوالر 
)2%( مقارنة بالربع ال�صابق، فـى حني ارتفعت بـ 5 
ملي�ن دوالر )4%( مقارنة بذات الربع للعام 2011، 
حيـــث �صهد الربع الرابع للعـــام 2012 انخفا�صا فـى 
كل من اال�صتثمار فـى ال�صـــركات التابعة واال�صتثمار 
فــــى ال�صركات ال�صقيقة وح�ص�ـــص االأقلية بـ )%7( 

وبـ )1%( وبـ )1%( على الت�ايل.

القطاع العام القطاع اخلا�ص االإجمايل

 5,000

 4,000

3,000

2,000

1,000

 200

 175

150

125

100

Q1 Q2Q4 Q4Q3

20122011

Q1 Q2Q4 Q4Q3

20122011



املـ�ؤ�صــــــــر امل�صـرفــــــي 12 / 42012

خ�صـــــــوم

800

600

400

200

0

ود�ئع �لعمالء
ارتفـــع حجـــم ودائـــع العمالء لـــدى البنـــ�ك بـ 283 
ملي�ن دوالر )4%( مقارنـــة بالربع ال�صابق، وارتفع 
بــــ 512 مليـــ�ن دوالر )7%( مقارنـــة بـــذات الربـــع 
للعـــام 2011، حيث �صهد الربـــع الرابع للعام 2012 
ارتفاعا فـى ودائع القطاع العام واخلا�ص بـ )%10( 
و )3%( علـــى الت�ايل، و�صاهـــم مقدار االرتفاع فـى 
ودائع الت�فـري من حيث الن�ع وفـى الدوالر االمريكي 
مـــن حيث العملة ب�صكل ا�صا�صـــي فـى ارتفاع اجمايل 

ودائع العمالء.

ود�ئع �لبنوك و�صلطة �لنقد
ارتفع حجم ودائع البن�ك و�صلطة النقد لدى البن�ك 
بـ 224 ملي�ن دوالر )45%( مقارنة بالربع ال�صابق، 
وبــــ 79 مليـــ�ن دوالر )12%( مقارنـــة بـــذات الربع 
للعـــام 2011، حيث �صهد الربـــع الرابع للعام 2012 
ارتفاعـــا فـى ودائع البن�ك فــــى اخلارج بـ )%73(، 
وفــــى ودائع �صلطـــة النقد الفل�صطينيـــة بـ )%56(، 

وفـى ودائع البن�ك فـى فل�صطني بـ )%28(.

ودائع �صلطة النقدودائع البن�ك فـى فل�صطني
ودائع البن�ك فـى اخلارج
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القطاع العام القطاع اخلا�ص االإجمايل
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خ�صـــــــوم
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حقوق �مللكية
ارتفـــع حجـــم حقـــ�ق امللكية لـــدى البنـــ�ك بـ 16 
ال�صابـــق،  بالربـــع  مقارنـــة  دوالر )%1(  مليـــ�ن 
وارتفـــع بــــ 74 مليـــ�ن دوالر )6%( مقارنة بذات 
الربـــع للعام 2011، وانخف�ـــص راأ�ص املال املدف�ع 
خـــالل الربع الرابع للعـــام 2012 بـ 5 ملي�ن دوالر 
)1%( مقارنـــة بالربـــع ال�صابـــق لتنخف�ص ن�صبته 

من اإجمايل حق�ق امللكية اإىل) %71(.

�الأرباح
ارتفعت االأرباح الربعية لدى البن�ك بـ 2 ملي�ن دوالر 
)8%( مقارنة بالربـــع ال�صابق، وارتفعت بـ 4 ملي�ن 
دوالر )16%( مقارنـــة بـــذات الربع للعـــام 2011، 
لت�صـــل االأربـــاح الرتاكميـــة خالل العـــام 2012 اإىل 

123 ملي�ن دوالر.
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�صــــــيكات

�صيكات �ملقا�صة
ارتفعت قيمة ال�صيكات املقدمة لغرف املقا�صة بـ 60 
مليـــ�ن دوالر )3%( وارتفع عددها بـ 36 األف �صيك 
)3%( مقارنـــة بالربع ال�صابـــق، فـي حني انخف�صت 
قيمتها بـ 513 مليـــ�ن دوالر )18%( وارتفع عددها 
82 الـــف �صيـــك )8%( مقارنـــة بذات الربـــع للعام 

.2011

�ل�صيكات �ملرجتعة
ارتفعت قيمة ال�صيكات املرجتعة بـ 20 ملي�ن دوالر 
)13%( وارتفــــع عددها بـ 34 األف �صيك )%27( 
مقارنــــة بالربع ال�صابق، فـي حني انخف�صت قيمتها 
بـــــ 25 مليــــ�ن دوالر )12%( وارتفــــع عددها بـ 30 
األــــف �صيــــك )23%( مقارنــــة بــــذات الربــــع للعام 
2011، و�صكلــــت ال�صيــــكات املرجتعــــة لعــــدم كفاية 

الر�صيد من اإجمايل ال�صيــــكات املرجتعة )%84( 
من حيث القيمة و )87%( من حيث العدد.
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حــــو�الت
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�حلو�الت �خلارجية
انحف�صـــت قيمة احل�االت الـــ�اردة بـ 521 ملي�ن 
دوالر )27%( وارتفـــع عددهـــا بــــ 3 اأالف ح�الة 
)6%( مقارنة بالربـــع ال�صابق، فـي حني ارتفعت 
وارتفـــع   )%9( دوالر  مليـــ�ن   120 بــــ  قيمتهـــا 
عددها بــــ 10 اآالف ح�الة )22%( مقارنة بذات 
الربـــع للعام 2011. وقد ارتفعـــت قيمة احل�االت 
ال�صادرة بـ 69 ملي�ن دوالر )5%( وارتفع عددها 
بـ األفـي ح�الة )4%( مقارنة بالربع ال�صابق، كما 
ارتفعـــت قيمتهـــا بــــ 136 مليـــ�ن دوالر )%11( 
وارتفـــع عددهـــا 6 اأالف ح�الـــة )17%( مقارنة 

بذات الربع للعام 2011
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�حلو�الت �لد�خلية
ارتفعـــت قيمـــة احلـــ�االت الداخليـــة املتبادلـــة بني 
البنـــ�ك بــــ 55 مليـــ�ن دوالر )4%( وارتفع عددها 
بــــ 331 ح�الـــه )1%( مقارنة بالربـــع ال�صابق، فـي 
حـــني انحف�صت قيمتها بـ 244 ملي�ن دوالر )%15( 
وارتفـــع عددها بـ األفـي ح�الـــه )7%( مقارنة بذات 

الربع للعام 2011.

احل�االت ال�صادرةاحل�االت ال�اردة

Q1 Q2Q4 Q4Q3

20122011

Q1 Q2Q4 Q4Q3

20122011



�ص.ب: 4117 رام اهلل - فل�صـــطني
هــاتــف: 2414555 2 970 +
فاكـــ�ص: 2414559 2 970 +

 www.abp.ps :م�قع اإلكرتوين
research@abp.ps :بريـد اإلكرتوين

ارتـــفـــاع  %(بـــ�ـــــــصـــــــافـــــــــــــــى املــــــــــــــ�جــــــــــــــ�دات    5( دوالر  مــلــيــ�ن  دوالر503  مليار   9.8 اإىل  لت�صل 

ارتــــفــــاع ال�صــــــــــــــــــــــــــائلــــــة  %(بـــامل�جـــــــــــــــــ�دات   6( دوالر  ملي�ن  4.4 مليار دوالر237  اإىل  لت�صل 

ارتــــفــــاع االئتمانيــــــة  الت�صـــــــــهيالت  )10 %( بـــ�صافـى  دوالر  ملي�ن  4.1 مليار دوالر365  اإىل  لت�صل 

%(بـــا�صــــــــــــــــــــتثمارات البنـــــــــــــــــــــــــــــ�ك انخفا�ص  2( دوالر  مـــلـــيـــ�ن  لت�صل اإىل 142 ملي�ن دوالر2 

ارتــــفــــاع ــــــــــــــــــــــــــــــــــع الــــــــــعــــــــــمــــــــــالء  %(بـــودائ  4( دوالر  ملي�ن  7.5 مليار دوالر283  اإىل  لت�صل 

ارتــــفــــاع ــنــقــد  ـــ�ك و�ـــصـــلـــطـــة ال ـــن ـــب )45 %(بـــودائـــــــع ال دوالر  ملي�ن  لت�صل اإىل 725 ملي�ن دوالر224 

ارتــــفــــاع %( بـــحـــــــــــــــــقـــــــــــــــــ�ق املـــــــــلـــــــــكـــــــــيـــــــــة   1( دوالر  مــلــيــ�ن  1.3 مليار دوالر16   اإىل  لت�صل 

ارتــــفــــاع ــــــــــــــــــــــــــــــــــاح الـــــــربـــــــعـــــــيـــــــة  %(بـــاالأرب  8( دوالر  مـــلـــيـــ�ن  دوالر2  ملي�ن   32 اإىل  لت�صل 

ارتــــفــــاع %(بـــ�صـــــــــــــــــــــــــــــيكات املقا�صــــــــــــــــــــــــــــة   3( دوالر  مــلــيــ�ن  2.4 مليار دوالر60  اإىل  لت�صل 

ارتــــفــــاع %(بـــال�صـــــــــــــــــــــــــيكات املرجتعــــــــــــــــــــــــــة   13( دوالر  ملي�ن  لت�صل اإىل 177 ملي�ن دوالر20 

ــــــــ�اردة انخفا�ص )27 %(بـــاحلــــــــــ�االت اخلــــارجــــيــــة ال دوالر  ملي�ن  دوالر521  مليار   1.4 اإىل  لت�صل 

ارتــــفــــاع ــادرة  ــ�ــص %(بـــاحلـــــــــــ�االت اخلــارجــيــة ال  5( دوالر  مــلــيــ�ن  1.3 مليار دوالر69  اإىل  لت�صل 

ارتــــفــــاع ـــــة  ـــــي ـــــداخـــــل %(بـــاحلـــــــــــــــــــــــــــــــ�االت ال  4( دوالر  مــلــيــ�ن  1.4 مليار دوالر55  اإىل  لت�صل 

�أهـــــــم موؤ�صــــــر�ت �لقطـــــاع �مل�صـــــــرفـى للـــربع �لر�بع 2012

بيانات النشرة من سلطة النقد الفلسطينية


