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القطاع المصرفي الفلسطيني أهم المؤشرات الرئيسية

20,452الموجودات
مليون دوالر

 

-2% 

 %0.2-ودائع العمالء

 %1التسهيالت االئتمانية

القيمة كما في أيلول 
2022

نسبة النمو مقارنة 
2021بنهاية العام 

16,488
مليون دوالر

 

10,430
مليون دوالر

 

2,194 %4حقوق 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%



ودائع العمالء لدى البنوك العاملة في فلسطين

96%

4%

2022توزيع الودائع حسب الجهة المودعة أيلول 

قطاع خاص

قطاع عام

النسبة التغير 2022أيلول  2021نهاية عام  مليون دوالر

-0.2% (30.5) 16,448 16,518 ودائع العمالء

-0.3% (50.0) 15,839 15.889 القطاع الخاص

3.1% 19.5 648 629 القطاع العام

1.2% 76.4 6,365 6,289 الودائع الجارية

-1.6% (71.4) 4,529 4,600 الودائع اآلجلة

-0.6% (35.6) 5,594 5,629 ودائع التوفير

39%

27%

34%

2022توزيع الودائع حسب نوع الوديعة أيلول 

الودائع الجارية

الودائع الجل

ودائع التوفير



توزيع ودائع العمالء لدى البنوك العاملة في فلسطين حسب العملة

النسبة التغير 2022أيلول  2021نهاية عام  مليون دوالر

-0.2% 30.5 16,448 16,518 ودائع العمالء

-7.9% (515.5) 5,997 6,512 الدوالر

-5.1% (186.2) 3,431 3,617 الدينار

12.0% 710.9 6,629 5,918 الشيكل

-8.5% (39.8) 430 470 عمالت أخرى

36%

21%

40%

3%

2022أيلول  –توزيع الودائع حسب نوع العملة 

الدوالر األمريكي

الدينار األردني

الشيكل اإلسرائيلي

عمالت أخرى



التسهيالت االئتمانية المباشرة الممنوحة من البنوك العاملة في فلسطين

النسبة التغير 2022أيلول  نهاية عام 
2021

مليون دوالر

1% 103.7 10,430 10,326 ةالتسهيالت االئتماني

4.6% القطاع الخاص 7,874 8,236 361.9

-10.5% (258.2) القطاع العام 2,452 2,194

1.3% 114.7 القروض 8,755 8,870

-1.8% (26.1) الجاري مدين 1,418 1,392

9.9% التمويل التأجيري 152 167 15.1

79%

21%

2022 توزيع التسهيالت االئتمانية حسب الجهة أيلول

القطاع الخاص

القطاع العام

85%

13%
2%

2022ل توزيع التسهيالت االئتمانية حسب النوع أيلو

القروض

الجاري مدين

التمويل التأجيري



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

النسبة التغير 2022أيلول    2021نهاية عام  مليون دوالر

1% 103.7 10,430 10,326 إجمالي التسهيالت

15.1% الدوالر 3,618 4,165 547.5

-6.1% (78.3) 1,199 الدينار 1,277

-7.1% (373.8) الشيكل 5,263 4,889

4.9% عمالت أخرى 168 177 8.2

40%

11%

47%

2%

ملة أيلول توزيع التسهيالت االئتمانية المباشرة حسب نوع الع
2022

الدوالر األمريكي

الدينار األردني

الشيكل اإلسرائيلي

عمالت أخرى



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

 العقارات واإلنشاءات
2,067.9مليون دوالر 

 24%

التجارة العامة
1,748.1مليون دوالر  

 20%

القروض االستهالكية
1,508.7مليون دوالر  

 17 %

الخدمات العامة
1,106.4مليون دوالر  

 13%

 التعدين والصناعة
607.1مليون دوالر  

7%

تطوير األراضي
384.7مليون دوالر  

 4%

تمويل السيارات
400.4مليون دوالر  

 5%

الزراعة والثروة الحيوانية
131.3مليون دوالر  

 2%

السياحة والفنادق والمطاعم
91.6مليون دوالر  

 1%

االستثمار في األسهم
73.6مليون دوالر  

 1%

النقل والمواصالت
35.3مليون دوالر  

 0.4%

أخرى ضمن القطاع الخاص
499.9مليون دوالر  

 6%



مصدرالبيانات
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