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القطاع المصرفي الفلسطيني أهم المؤشرات الرئيسية

20,408الموجودات
مليون دوالر

 

-2% 

 %2-ودائع العمالء

 %1-التسهيالت االئتمانية

القيمة كما في حزيران 
2022

نسبة النمو مقارنة 
2021بنهاية العام 

16,242
مليون دوالر

 

10,210
مليون دوالر

 

2,178 %3حقوق الملكية
مليون دوالر

 



مؤشرات الربحية للبنوك العاملة في فلسطين

139صافي الربح قبل الضريبة
مليون دوالر 

 

255
مليون دوالر 

139

185صافي الربح بعد الضريبة  
مليون دوالر 

العائد على الموجودات

9.42%

القيمة نهاية عام
 2020

القيمة نهاية عام
2021

89
مليون دوالر 

 

5.02%
 

العائد على حقوق الملكية

0.48%0.89%



أهم المؤشرات المالية للصناعة المصرفية

%62.5ودائع/ التسهيالت 
 

62.9%

%16.7نسبة كفاية رأس المال

نسبة التعثر

نهاية عام
 2021

حزيران 
2022

16.1%
 

4.15%4.18%



ودائع العمالء لدى البنوك العاملة في فلسطين

96%

4%

2022توزيع الوادئع حسب الجهة المودعة حزيران 

قطاع خاص

قطاع عام

النسبة التغير 2022حزيران  نهاية عام 
2021

مليون دوالر

-1.7% 275.9 16,242 16,518 إجمالي الودائع

-1.8% 282.2 15,607 15.889 القطاع الخاص

1.0% 6.2 635 629 القطاع العام

-1.4% 84.9 6,204 6,289 الودائع الجارية

-1.9% 85.9 4,514 4,600 الودائع اآلجلة

-1.9% 105.1 5,524 5,629 ودائع التوفير

38%

28%

34%

2022حسب نوع الوديعة حزيران  الوادئعتوزيع 

جارية

آلجل

توفير



توزيع ودائع العمالء لدى البنوك العاملة في فلسطين حسب العملة

النسبة التغير 2022حزيران  2021نهاية عام  مليون دوالر

-1.7% 275.9 16,242 16,518 إجمالي الودائع

-6.0% (388.1) الدوالر 6,124 6,512

-2.6% (95.7) الدينار 3,522 3,617

4.3% الشيكل 6,173 5,918 255.1

-10.1% (47.3) عمالت أخرى 423 470

38%

22%

38%

2%

2022حزيران  –توزيع الودائع حسب نوع العملة 

الدوالر

الدينار

الشيكل

أخرى



التسهيالت االئتمانية المباشرة الممنوحة من البنوك العاملة في فلسطين

79%

21%

2022توزيع التسهيالت االئتمانية حسب الجهة حزيران 

قطاع خاص

قطاع عام

النسبة التغير 2022حزيران  2021نهاية عام  مليون دوالر

-1.1% (115.8) 10,210 10,326 إجمالي التسهيالت

2.7% القطاع الخاص 7,874 8,089 214.9

-13.5% (330.7) القطاع العام 2,452 2,121

-0.5% (47.3) القروض 8,755 8,708

-5.4% (76.9) الجاري مدين 1,418 1,341

5.6% %85التمويل التأجيري 152 161 8.5

13%
2%

2022توزيع التسهيالت االئتمانية حسب النوع حزيران 

القروض

الجاري مدين

التمويل التأجيري



توزيع التسهيالت االئتمانية المباشرة الممنوحة من البنوك العاملة في فلسطين حسب العملة

النسبة التغير 2022حزيران  2021نهاية عام  مليون دوالر

-1.1% (115.8) 10,210 10,326 إجمالي التسهيالت

11.5% الدوالر 3,618 4,034 416.9

-4.4% (56.4) الدينار 1,277 1,221

-9.4% (494.6) الشيكل 5,263 4,768

10.9% عمالت أخرى 168 187 18.3

39%

12%

47%

2%

2022توزيع التسهيالت االئتمانية المباشرة حسب نوع العملة حزيران 

الدوالر

الدينار

الشيكل

أخرى



2022توزيع التسهيالت االئتمانية المباشرة الممنوحة من البنوك العاملة في فلسطين حسب القطاع االقتصادي حزيران 

 العقارات واإلنشاءات
2,011.3مليون دوالر 

 24%

التجارة العامة
1,744.4مليون دوالر  

 21%

القروض االستهالكية
1,497.3مليون دوالر  

 18%

الخدمات العامة
1,098.4مليون دوالر  

 13%

 التعدين والصناعة
601.0مليون دوالر  

7%

تطوير األراضي
393.1مليون دوالر  

 5%

تمويل السيارات
391.5مليون دوالر  

 5%

الزراعة والثروة الحيوانية
120.8مليون دوالر  

 2%

السياحة والفنادق والمطاعم
91.5مليون دوالر  

 1%

االستثمار في األسهم
96.4مليون دوالر  

 1%

النقل والمواصالت
36.3مليون دوالر  

 0.4%

أخرى ضمن القطاع الخاص
418.1مليون دوالر  

 5%



مصدرالبيانات

 الميزانية المجمعة الشهرية

الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية

جمعية البنوك في فلسطين
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