
مقارنة القطاع المصرفـي الفلسطيني مع القطاع المصرفـي األردني للعام 2015

القطاع امل�شرفـي الأردينالقطاع امل�شرفـي الفل�شطينيم�ؤ�شرات عامة

1.3%1.1%معدل العائد على املوجودات *

10.3%9.1%معدل العائد على حقوق امللكية *

87.3%87.7%املطلوبات / املوجودات

64.7%55.3%الت�شهيالت املبا�شرة / الودائع 

10,969  17,526  ال�شكان / الفروع واملكاتب

6,406  8,023  ال�شكان / اأجهزة ال�شراف الآيل

64.884.6املوجودات / فرع * 

54.858.5الودائع / فرع *

30.337.9الت�شهيالت املبا�شرة / فرع *

2.03.3املوجودات / موظف *

1.72.3الودائع / موظف *

0.91.5الت�شهيالت املبا�شرة / موظف *

الفل�شطيني / الأردينالقطاع امل�شرفـي الأردينالقطاع امل�شرفـي الفل�شطينيبيانات عامة

18.5%66,478  12,317 اإجمايل املوجودات *

22.7%45,978  10,419 اإجمايل الودائع *

19.3%29,765  5,758 اإجمايل الت�شهيالت املبا�شرة *

21.4%4,492  961 راأ�س املال املدفوع *

18.1%8,121  1,468 حقوق امللكية *

16.2%821  133 �شافـي الأرباح *

33.7%37,570  12,677  الناجت املحلي الإجمايل للدولة * *

49.8%4.759.53عدد �شكان الدولة )مليون ن�شمة(

64.0%1625 عدد البنوك

31.2%271869عدد الفروع واملكاتب

39.8%5921,488 عدد اأجهزة ال�شراف الآيل

30.5%6,13820,095عدد املوظفـني

* معدل اإجمايل املوجودات و معدل حقوق امللكية لعامّي 2014-2015 * الناجت املحلي الإجمايل بالأ�شعار اجلارية* القيمة باملليون دولر, مت تقريب الأرقام 
)م�شدر البيانات من كتاب الو�شع املايل للبنوك 2015, جمعية البنوك فـي الأردن, والبنك املركزي الأردين(



إجمالي الموجودات

مقارنة نسب التغير فـي أهم البيانات المالية التاريخية المجمعة 

 إجمالي التسهيالت المباشرة

إجمالي الودائع

القطاع امل�شرفـي الأردينالقطاع امل�شرفـي الفل�شطيني

 صافـي األرباح

رأس المال المدفوع

حقوق الملكية



األهمية النسبية حسب النوع

األهمية النسبية حسب الجهة

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

القطاع المصرفـي الفلسطيني *

القطاع المصرفـي الفلسطيني 

اأخرىالتوفـرياجلارية

القطاع العامالقطاع اخلا�س

القطاع العامالقطاع اخلا�س

%88.1

%11.9

القرو�س بطاقات ائتمانذمم بنوك اإ�شالميةاجلاري املدين ح�شابات مك�شوفة

األهمية النسبية حسب الجهة

متويل تاأجريي وكمبيالت خم�شومة

%38.0

%55.4

%24.8

%32.5

%91.7

%8.3

%93.2

%6.8

%14.1

%4.6

%30.5

%1.1

%0.6

%1.9%22.2

%17.9

%24.9

%1.2

%10.5

%79.1

%75.1

%65.4

* ودائع العمالء ت�شمل التاآمينات النقدية و حقوق اأ�شحاب ال�شتثمارات املطلقة

الآجلة



مقارنة أهم المالمح المصرفـية للقطاع المصرفـي الفلسطيني مع القطاع المصرفـي األردني

الشيكات المرتجعة / المقدمة للتقاصنسبة التسهيالت المتعثرة / إجمالي التسهيالت

إجمالي التسهيالت / إجمالي الودائع إجمالي الموجودات / فرع 

حصة البنوك اإلسالمية من إجمالي الموجوداتنسبة تركز أكبر بنكين من حيث إجمالي الموجودات

64.8
%55.3

84.6

%64.7

2015

2015

2015

2015

2015

2015

%10.8

%48.6

%2.1%3.6

%15.1

%34.6

%4.9%6.0

القطاع امل�شرفـي الأردين القطاع امل�شرفـي الفل�شطيني



مقارنة فروع البنوك األردنية العاملة فـي فلسطين مع القطاع المصرفـي الفلسطيني 

47.0%12,317 5,787 اإجمايل املوجودات 

47.3%10,419 4,925 اإجمايل الودائع 

41.4%5,758 2,386 اإجمايل الت�شهيالت املبا�شرة

42.6%961 410 راأ�س املال املدفوع

46.9%1,468 688 حقوق امللكية 

48.7%133 65 �شافـي الأرباح 

ـ1.1%1.1%معدل العائد على املوجودات 

ـ9.1%9.1%معدل العائد على حقوق امللكية

ـ87.7%87.8%املطلوبات / املوجودات 

ـ55.3%48.4%الت�شهيالت املبا�شرة / الودائع 

43.8%16 7 عدد البنوك

40.6%271 110عدد الفروع واملكاتب

41.6%592 246عدد اأجهزة ال�شراف الآيل

37.7%6,138 2,311عدد املوظفـني

القطاع امل�شرفـي
الفل�شطيني

الفروع / القطاع امل�شرفـي 
الفل�شطيني

فروع البن�ك الأردنية 
العاملة فـي فل�شطني

حقوق الملكية  إجمالي التسهيالت المباشرة

القطاع امل�شرفـي الفل�شطينيفروع البنوك الأردنية العاملة فـي فل�شطني

إجمالي الودائعإجمالي الموجودات



القطاع امل�شرفـي
الأردنـــي

الفروع / القطاع امل�شرفـي 
الأردنـــي

فروع البن�ك الأردنية 
العاملة فـي فل�شطني

مقارنة فروع البنوك األردنية العاملة فـي فلسطين مع القطاع المصرفـي األردني 

8.7%66,478 5,787 اإجمايل املوجودات 

10.7%45,978 4,925 اإجمايل الودائع 

8.0%29,765 2,386 اإجمايل الت�شهيالت املبا�شرة

9.1%4,492 410 راأ�س املال املدفوع

8.5%8,121 688 حقوق امللكية 

7.9%821 65 �شافـي الأرباح 

ـ1.3%1.1%معدل العائد على املوجودات 

ـ10.3%9.1%معدل العائد على حقوق امللكية

ـ87.3%87.8%املطلوبات / املوجودات 

ـ64.7%48.4%الت�شهيالت املبا�شرة / الودائع 

28.0%25 7 عدد البنوك

12.7%110869 عدد الفروع واملكاتب

16.5%2461,488 عدد اأجهزة ال�شراف الآيل

11.5%2,31120,095 عدد املوظفـني

حقوق الملكية  إجمالي التسهيالت المباشرة

القطاع امل�شرفـي الأردينفروع البنوك الأردنية العاملة فـي فل�شطني

إجمالي الودائعإجمالي الموجودات


