
مقارنة القطاع المصرفـي الفلسطيني مع القطاع المصرفـي األردني للعام 2014

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

1.4 %1.3 %معدل العائد على املوجودات *

11.0 %10.4 %معدل العائد على حقوق امللكية *

87.5 %86.9 %املطلوبات / املوجودات

63.7 %50.3 %الت�شهيالت املبا�شرة / الودائع 

7,890 17,963 ال�شكان / الفروع واملكاتب

4,655 8,409 ال�شكان / اأجهزة ال�شراف الآيل

48.182.2املوجودات / فرع * 

40.455.4الودائع / فرع *

20.335.3الت�شهيالت املبا�شرة / فرع *

2.03.3املوجودات / موظف *

1.72.2الودائع / موظف *

0.81.4الت�شهيالت املبا�شرة / موظف *

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

18.1 %63,284 11,454 اإجمايل املوجودات *

22.5 %42,681 9,615 اإجمايل الودائع *

17.8 %27,185 4,831 اإجمايل الت�شهيالت املبا�شرة *

22.8 %4,288 976 راأ�س املال املدفوع *

18.8 %7,818 1,467 حقوق امللكية *

17.5 %840 147 �شافـي الأرباح  *

35.6 %35,877 12,766 الناجت املحلي الإجمايل للدولة * *

69.2 %4.626.68عدد �شكان الدولة )مليون ن�شمة(

68.0 %1725 عدد البنوك

30.4 %257846عدد الفروع واملكاتب

38.3 %5491,434 عدد اأجهزة ال�شراف الآيل

29.7 %5,76319,433عدد املوظفـني

* معدل اإجمايل املوجودات و معدل حقوق امللكية لعامّي 2013-2014 * الناجت املحلي الإجمايل بالأ�شعار اجلارية* القيمة باملليون دولر, مت تقريب الأرقام 
)م�شدر البيانات من كتاب الو�شع املايل للبنوك 2014, 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



بطاقات ائتمانذمم بنوك اإ�شالميةاجلاري املدينالقرو�س ح�شابات مك�شوفة

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

األهمية النسبية حسب الجهة

القطاع المصرفـي الفلسطيني *

القطاع المصرفـي الفلسطيني 

اأخرىالآجلةالتوفـرياجلارية

القطاع العامالقطاع اخلا�س

القطاع العامالقطاع اخلا�س

* ودائع العمالء ت�شمل التاآمينات النقدية و حقوق اأ�شحاب ال�شتثمارات املطلقة
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متويل تاأجريي وكمبيالت خم�شومة



مقارنة أهم القضايا المصرفـية للقطاع المصرفـي الفلسطيني مع القطاع المصرفـي األردني

الشيكات المرتجعة / المقدمة للتقاصنسبة التسهيالت المتعثرة / إجمالي التسهيالت

 إجمالي الموجودات / فرع *

* القيمة باملليون دولر, مت تقريب الأرقام 

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

2014 2014

82.2

2014

48.1

%2.5%5.6%6.0%3.6

إجمالي التسهيالت / إجمالي الودائع

2014

%50.3

%63.7

%48.3

نسبة تركز أكبر بنكين من حيث إجمالي الموجودات

%35.2

2014

حصة البنوك اإلسالمية من إجمالي الموجودات

2014

%14.9
%10.1



مقارنة فروع البنوك األردنية العاملة فـي فلسطين مع القطاع المصرفـي الفلسطيني 

50.0 %11,454 5,731 اإجمايل املوجودات 

49.8 %9,615 4,793 اإجمايل الودائع 

43.8 %4,831 2,117 اإجمايل الت�شهيالت املبا�شرة

46.1 %976 450 راأ�س املال املدفوع

50.2 %1,467 736 حقوق امللكية 

55.2 %147 81 �شافـي الأرباح 

-1.3 % 1.4 % معدل العائد على املوجودات 

-10.4 %11.2 %معدل العائد على حقوق امللكية

-86.9 %86.8 %املطلوبات / املوجودات 

-50.3 %44.2 %الت�شهيالت املبا�شرة / الودائع 

47.1 %17 8 عدد البنوك

42.4 %109257عدد الفروع واملكاتب

42.1 %231549عدد اأجهزة ال�شراف الآيل

39.9 %2,3015,763عدد 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

فروع البنوك الأردنية العاملة فـي فل�شطني القطاع امل�شرفـي الفل�شطيني

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 

9.1 %63,284 5,731 اإجمايل املوجودات 

11.2 %42,681 4,793 اإجمايل الودائع 

7.8 %27,185 2,117 اإجمايل الت�شهيالت املبا�شرة

10.5 %4,288 450 راأ�س املال املدفوع

9.4 %7,818 736 حقوق امللكية 

9.6 %840 81 �شافـي الأرباح 

-1.4 % 1.4 % معدل العائد على املوجودات 

-11.0 %11.2 %معدل العائد على حقوق امللكية

-87.5 %86.8 %املطلوبات / املوجودات 

-63.7 %44.2 %الت�شهيالت املبا�شرة / الودائع 

32.0 %25 8 عدد البنوك

12.9 %109846عدد الفروع واملكاتب

16.1 %2311,434عدد اأجهزة ال�شراف الآيل

11.8 %2,30119,433عدد املوظفـني

حقوق الملكية  إجمالي التسهيالت المباشرة

فروع البنوك الأردنية العاملة فـي فل�شطني القطاع امل�شرفـي الأردين

إجمالي الودائعإجمالي الموجودات


