
* معدل اإجمايل املوجودات و معدل حقوق امللكية لعامّي 2015 - 2016 * الناجت املحلي الإجمايل بالأ�سعار اجلارية* القيمة باملليون دولر, مت تقريب الأرقام 
)م�سدر البيانات من كتاب الو�سع املايل للبنوك 2016, جمعية البنوك فـي الأردن, والبنك املركزي الأردين(

مقارنة القطاع المصرفـي الفلسطيني مع القطاع المصرفـي األردني للعام 2016

القطاع امل�صرفـي الأردينالقطاع امل�صرفـي الفل�صطينيم�ؤ�صرات م�صرفـية
1.1%1.14%معدل العائد على املوجودات  *

8.9%9.7%معدل العائد على حقوق امللكية  *

10,960 15,807عدد ال�سكان / الفروع واملكاتب

5,985 7,853 عدد ال�سكان / اأجهزة ال�سراف الآيل

66.484.5 املوجودات / فرع *

56.157.4 الودائع / فرع *

32.640.0 الت�سهيالت املبا�سرة / فرع *

2.13.3 املوجودات / موظف *

1.82.3 الودائع / موظف *

1.01.6 الت�سهيالت املبا�سرة / موظف *

4.3%2.2%الت�سهيالت املتعرثة / اإجمايل الت�سهيالت

4.0%6.6%قيمة ال�سيكات املرجتعة / قيمة املقدمة للتقا�ص

الفل�صطيني / الأردينالقطاع امل�صرفـي الأردينالقطاع امل�صرفـي الفل�صطينيبيانات عامة
20.2%68,242 13,816 اإجمايل املوجودات *

25.1%46,403 11,663 اإجمايل الودائع *

21.0%32,307 6,790 اإجمايل الت�سهيالت املبا�سرة *

22.2%4,594 1,022 راأ�ص املال املدفوع *

20.3%59,831 12,163جمموع املطلوبات*

19.0%8,411 1,602 جمموع حقوق امللكية *

20.2%737 149 �سافـي الأرباح *

34.6%38,709 13,397 الناجت املحلي الإجمايل للدولة * * 

49.9%9.80 4.88 عدد �سكان الدولة )مليون ن�سمة( 

60.0%25 15 عدد امل�سارف العاملة

25.7%808 208 عدد الفروع  

117.4%86 101 عدد املكاتب

38.0%1,637 622 عدد اأجهزة ال�سراف الآيل

31.7%20,573 6,528 عدد املوظفـني



إجمالي الموجودات

مقارنة نسب التغير فـي أهم البيانات المالية المجمعة للقطاعين

 إجمالي التسهيالت المباشرة

إجمالي الودائع

القطاع امل�سرفـي الأردينالقطاع امل�سرفـي الفل�سطيني

 صافـي األرباح



حسب النوع

حسب العملة

مقارنة األهمية النسبية إلجمالي ودائع عمالء القطاعين للعام 2016 

القطاع المصرفـي األردني القطاع المصرفـي الفلسطيني *

الآجلة التوفـري اأخرىاجلارية

عمالت اأخرىدينار اأردين

* ودائع العمالء ت�سمل التاآمينات النقدية وحقوق اأ�سحاب ال�ستثمارات املطلقة



حسب النوع

مقارنة األهمية النسبية إلجمالي التسهيالت االئتمانية المباشرة للقطاعين للعام 2016 

القطاع المصرفـي األردني القطاع المصرفـي الفلسطيني 

حسب القطاع االقتصادي

ذمم بنوك اإ�سالمية احل�سابات املك�سوفة اجلاري املدين بطاقات ائتمانالتمويل التاأجريي والكمبيالت املخ�سومةالقرو�ص

ال�سياحة ال�ستثمار فـي الأ�سهمالزراعة وت�سنيع الأغذية النقل واملوا�سالت اأخرى
متويل ال�سيارات واملركباتالتعدين وال�سناعةاخلدماتالتجارة العامة

العقارات والإن�ساءات
متويل ال�سلع ال�ستهالكية



مقارنة أهم المؤشرات المالية للقطاعين للعام 2016

إجمالي التسهيالت المباشرة / إجمالي الودائعإجمالي الودائع / إجمالي الموجودات

مجموع حقوق الملكية / إجمالي التسهيالت المباشرةمجموع حقوق الملكية / إجمالي الموجودات

القطاع امل�سرفـي الأردينالقطاع امل�سرفـي الفل�سطيني



مقارنة أهم المالمح المصرفـية للقطاعين للعام 2016

نسبة تركز أكبر بنكين من إجمالي الموجودات

حصة البنوك الوافدة التجارية من إجمالي الموجودات

حصة البنوك اإلسالمية من إجمالي الموجودات

االنتشار المصرفـي الخارجي ) عدد الفروع (

القطاع امل�سرفـي الأردينالقطاع امل�سرفـي الفل�سطيني


