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الصناعة المصرفية من كتاب الوضع المالي للبنوك  2010الصادر عن
جمعية البنوك فـي فلسطين والدراسات األخرى من بيانات سلطة النقد الفلسطينية.

درا�سـ ـ ــات م ــ�صرف ـ ـيـ ــة 2 0 1 0

من خالل دراسات تحليلية ألهم مواضيع الصناعة المصرفية ،و يشكل
مرجعاً أساسياً للمهتمين و الباحثين و صنـاع القرار.
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التسهيالت االئتمانية :ارتفاع بـ  % 34لتصل إلى  2.8مليار دوالر.
ودائع العمالء :ارتفاع بـ  % 10لتصل إلى  6.8مليار دوالر.
حقوق الملكية :ارتفاع بـ  % 13لتصل إلى  1.1مليار دوالر.
األرباح الصافية :ارتفاع بـ  % 36لتصل إلى  139مليون دوالر.

ج ـم ـع ـيــة ال ـب ـنــوك فــي فل�س ــطني

الصناعة المصرفية

صافي الموجودات :ارتفاع بـ  % 11لتصل إلى  8.6مليار دوالر.
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الميزانية العمومية
األصول :
ارتفع حجم موجودات البنوك العاملة فـي فل�سطني بـ  847مليون دوالر ( )% 11خالل العام  ،2010لي�صل �إىل  8.6مليار دوالر
نهاية العام 2010؛ نتيجة الرتفاعها لدى  16بنك ًا وانخفا�ضها لدى بنكني �آخرين .وفـيما يلي تف�صيل لأهم بنود املوجودات:
املوجودات ال�سائلة:

الصناعة المصرفية

انخف�ضت الأهمية الن�سبية للموجودات ال�سائلة من �إجمايل املوجوات لت�صل �إىل ( )% 52نهاية العام  2010مقابل ()% 60
نهاية العام  ،2009وي�شري هذا الرتاجع �إىل انخفا�ض فـي القيمة بـ  154مليون دوالر ( )% 3لت�صل �إىل  4.5مليار دوالر نهاية
العام 2010؛ حيث ارتفع بند النقد والأر�صدة لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات امل�صرفـية بـ ( )% 0.1لت�شكل ( )% 46من املوجودات
ال�سائلة ،فـي حني انخف�ض بند النقد والأر�صدة لدى �سلطة النقد بـ ( )% 4لت�شكل ( )% 35منها ،وانخف�ض بند الأر�صدة
لدى املركز الرئي�سي بـ ( )% 9لت�شكل ( )% 18منها .وقد انخف�ضت املوجودات ال�سائلة لدى  8بنوك وارتفعت لدى  10بنوك
�أخرى.
الت�سهيالت االئتمانية:
ارتفعت الأهمية الن�سبية للت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة من �إجمايل املوجوات لت�صل �إىل ( )% 33نهاية العام  2010مقابل
( )% 27نهاية العام  ،2009حيث ارتفعت قيمة الت�سهيالت املمنوحة بـ  711مليون دوالر ( )% 34لت�صل �إىل  2.8مليار دوالر
نهاية العام  ،2010وقد ارتفعت القرو�ض املمنوحة بـ ( )% 27لت�شكل ( )% 68من الت�سهيالت املمنوحة ،كما ارتفع اجلاري
مدين بـ ( )% 38لي�شكل ( )% 29منها ،وارتفعت احل�سابات املك�شوفة بـ ( )% 19لت�شكل ( )% 2منها فـي حني انخف�ض
التمويل الت�أجريي والكمبياالت املخ�صومة بـ ( )% 31لت�شكل ( )% 1من �إجمايل الت�سهيالت املمنوحة ،لرتتفع بذلك ن�سبة
الت�سهيالت االئتمانية لودائع العمالء �إىل ( )% 42نهاية العام  2010مقابل ( )% 36نهاية العام  .2009وقد ارتفعت
الت�سهيالت املمنوحة لدى  12بنك ًا وانخف�ضت لدى  6بنوك �أخرى.
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المطلوبات وحقوق الملكية :
المطلوبات
ارتفع حجم مطلوبات البنوك العاملة فـي فل�سطني بـ  723مليون دوالر ( )% 11خالل العام  ،2010لي�صل �إىل  7.5مليار دوالر،
حم�صلة الرتفاعها لدى  15بنك ًا وانخفا�ضها لدى  3بنوك �أخرى .وفـيما يلي تف�صيل لأهم بنود املطلوبات:
ودائع العمالء:

ودائع البنوك وامل�ؤ�س�سات امل�صرفـية و�سلطة النقد:
ارتفعت الأهمية الن�سبية لودائع البنوك وامل�ؤ�س�سات امل�صرفـية و�سلطة النقد من �إجمايل املطلوبات لت�صل �إىل ( )% 6نهاية
العام  2010مقابل ( )% 5نهاية العام  ،2009حيث ارتفع �إجمايل القيمة بـ  80مليون دوالر ( )% 24لت�صل �إىل  414مليون
دوالر نهاية العام 2010؛ نتيجة الرتفاع ودائع البنوك وامل�ؤ�س�سات امل�صرفـية بـ  90مليون دوالر ( )% 46لت�صل �إىل  283مليون
دوالر نهاية العام  ،2010فـي حني انخف�ضت ودائع �سلطة النقد بـ  10مليون دوالر ( )% 7لت�صل �إىل  131مليون دوالر نهاية
العام  .2010وقد ارتفع �إجمايل القيمة لدى  11بنك ًا مقابل انخفا�ضها لدى  7بنوك �أخرى.

الصناعة المصرفية

انخف�ضت الأهمية الن�سبية لودائع العمالء من �إجمايل املطلوبات ب�شكل طفيف لت�صل �إىل ( )% 91نهاية العام  2010مقابل
( )% 92نهاية العام  ،2009حيث ارتفع حجم ودائع العمالء بـ  592مليون دوالر ( )% 10لت�صل �إىل  6.8مليار دوالر نهاية
العام  .2010وقد ارتفعت الودائع اجلارية بـ ( )% 14لت�شكل ( )% 38من �إجمايل ودائع العمالء ،فـي حني انخف�ضت الودائع
الآجلة بـ ( )% 1لت�شكل ( )% 30من الإجمايل ،بينما ارتفعت ودائع التوفـري بـ ( )% 10لت�شكل ( )% 27من الإجمايل .وقد
ارتفعت ودائع العمالء لدى  14بنك ًا بينما انخف�ضت لدى  4بنوك �أخرى.

حقوق الملكية:
ارتفع حجم حقوق امللكية لدى البنوك العاملة فـي فل�سطني بـ  124مليون دوالر ( )% 13خالل العام  ،2010لي�صل �إىل 1.1

مليار دوالر؛ حم�صلة الرتفاعها لدى  14بنك ًا وانخفا�ضها لدى  4بنوك �أخرى .وفـيما يلي تف�صيل لأهم بنود حقوق امللكية:

ج ـم ـع ـيــة ال ـب ـنــوك فــي فل�س ــطني
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ر�أ�س املال املدفوع:
ارتفعت الأهمية الن�سبية لر�أ�س املال املدفوع من �إجمايل حقوق امللكية لت�صل �إىل ( )% 74نهاية العام  2010مقابل ()% 72
نهاية العام  ،2009حيث ارتفع بـ  110مليون دوالر ( )% 16لي�صل �إىل  810مليون دوالر نهاية العام  .2010وقد قامت  8بنوك
من �أ�صل  18بنك ًا برفع ر�أ�س مالها خالل العام  2010تنفـيذ ًا لتعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية.
االحتياطيات:

الصناعة المصرفية

ارتفعت الأهمية الن�سبية لالحتياطيات من �إجمايل حقوق امللكية لت�صل �إىل ( )% 15نهاية العام  2010مقابل ()% 12
نهاية العام  ،2009حيث ارتفعت بـ  41مليون دوالر ( )% 35لت�صل �إىل  160مليون دوالر نهاية العام 2010؛ نتيجة الرتفاع
بند االحتياطي القانوين والتقلبات الدورية بـ  36مليون دوالر ( )% 54لي�صل �إىل  105مليون دوالر ،كما ارتفع احتياطي املخاطر
امل�صرفـية العـامة واالختياري بـ  5مليـون دوالر ( )% 9لي�صل �إىل  55مليون دوالر .وقد ارتفعت االحتياطيات لدى كافة البنوك
با�ستثناء بنك واحد.

قائمة الدخل
صافي األرباح :
ارتفع �صافـي �أرباح البنوك العاملة فـي فل�سطني بـ  37مليون دوالر ( )% 36خالل العام  ،2010لي�صل �إىل  139مليون دوالر؛ نتيجة
الرتفاع الإيرادات بن�سبة �أعلى من ن�سبة ارتفاع امل�صاريف .وقد حقق  15بنك ًا من �أ�صل  18بنك ًا �أرباح ًا خالل العام .2010

اإليرادات :
ارتفع �إجمايل �إيرادات البنوك العاملة فـي فل�سطني بـ  63مليون دوالر ( )% 19خالل العام  2010لي�صل �إىل  396مليون دوالر ،وقد
ارتفعت الإيرادات لدى  10بنوك وانخف�ضت لدى  8بنوك �أخرى.
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�صافـي �إيرادات الفوائد والعموالت:
انخف�ضت الأهمية الن�سبية ل�صافـي �إيرادات الفوائد من �إجمايل الإيردات �إىل ( )% 57نهاية العام  2010مقابل ( )% 60نهاية
العام  ،2009حيث ارتفعت قيمتها بـ  28مليون دوالر ( )% 14خالل العام  2010لت�صل �إىل  227مليون دوالر؛ حم�صلة الرتفاع
الفوائد الدائنة بـ  20مليون دوالر ( ،)% 9وانخفا�ض الفوائد املدينة بـ  8مليون دوالر ( .)% 23بينما ارتفعت الأهمية الن�سبية
ل�صافـي �إيرادات العموالت �إىل ( )% 26نهاية العام  2010مقابل ( )% 25نهاية العام  ،2009لرتتفع قيمتها بـ  11مليون دوالر
( )% 22ولت�صل �إىل  60مليون دوالر نهاية العام .2010

المصاريف :

امل�صاريف الت�شغيلية:
ا�ستقرت الأهمية الن�سبية للم�صاريف الت�شغيلية على ( )% 91خالل العامني  2009و  ،2010وقد ارتفعت امل�صاريف الت�شغيلية
للبنوك العاملة فـي فل�سطني بـ  21مليون دوالر ( )% 11للعام  2010لت�صل �إىل  204مليون دوالر ،ويعود هذا االرتفاع ب�شكل رئي�سي
�إىل ارتفاع م�صاريف املوظفـني بـ  12مليون دوالر ( )% 11خالل العام  2010لت�صل �إىل  119مليون دوالر.

الصناعة المصرفية

ارتفع �إجمايل م�صاريف البنوك العاملة فـي فل�سطني بـ  24مليون دوالر ( )% 12خالل العام  ،2010لي�صل �إىل  224مليون دوالر.
وقد ارتفع �إجمايل امل�صاريف لدى  14بنك ًا وانخف�ض لدى  4بنوك �أخرى.

المؤشرات المالية
تربز البيانات املالية املجمعة للبنوك العاملة فـي فل�سطني ارتفاع فـي ن�سب ال�سيولة لديها؛ حيث ارتفعت ن�سبة الت�سهيالت
االئتمانية �إىل ودائع العمالء لت�صل �إىل ( )% 41.6نهاية العام  2010مقابل ( )% 34.1نهاية العام  2009نتيجة الرتفاع
الت�سهيالت االئتمانية بن�سبة �أكرب من ن�سبة ارتفاع ودائع العمالء ،كما ارتفعت ن�سبة الت�سهيالت االئتمانية �إىل املوجودات لت�صل
�إىل ( )% 33نهاية العام  2010مقابل ( )% 27.4نهاية العام  2009نتيجة الرتفاع الت�سهيالت االئتمانية بن�سبة �أكرب من ن�سبة
ارتفاع املوجودات ،بينما بلغت ن�سبة ودائع العمالء �إىل املوجودات ( )% 79.2نهاية العام  2010مقابل ( )% 80.2نهاية العام
 2009نتيجة الرتفاع ودائع العمالء بن�سبة �أقل من ن�سبة ارتفاع املوجودات.

ج ـم ـع ـيــة ال ـب ـنــوك فــي فل�س ــطني
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وبالنظر �إىل م�ؤ�شرات الربحية ،فقد �سجلت ن�سبة العائد على املوجودات ارتفاع ًا و�صل �إىل( )% 1.6نهاية العام  2010مقابل
( )% 1.3نهاية العام  ،2009نتيجة الرتفاع �صافـي الأرباح بن�سبة �أكرب من ن�سبة ارتفاع املوجودات ،كما �سجلت ن�سبة العائد على
حقوق امللكية ارتفاعا ً و�صل �إىل ( )% 12.7نهاية العام  2010مقابل ( )% 10.5نهاية العام  ،2009نتيجة الرتفاع �صافـي الأرباح
بن�سبة �أقل من ن�سبة ارتفاع حقوق امللكية� .أما ن�سبة �صافـي �إيرادات الفوائد والعموالت �إىل الإيرادات فقد �سجلت انخفا�ض ًا �إىل
( )% 72.3نهاية العام  2010مقابل ( )% 74.2نهاية العام  2009نتيجة الرتفاع �صافـي �إيرادات الفوائد والعموالت بن�سبة �أقل
من ن�سبة ارتفاع الإيرادات.

الصناعة المصرفية
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وبالن�سبة مل�ؤ�شرات هيكل ر�أ�س املال فقد ارتفعت ن�سبة املطلوبات �إىل املوجودات لت�صل �إىل ( )% 87.2نهاية العام  2010مقابل
( )% 87.4نهاية العام  ،2009بينما انخف�ضت ن�سبة الأرباح املدورة �إىل �إجمايل حقوق امللكية لت�صل �إىل ( )% 8.7نهاية العام
 2010مقابل ()% 9.3نهاية العام  ،2009وقد ارتفعت ن�سبة الت�سهيالت �إىل حقوق امللكية لت�صل �إىل ( )% 258نهاية العام
 2010مقابل ( )% 217نهاية العام .2009

مؤشرات القدرة التسويقية
ارتفع عدد الفروع واملكاتب لدى البنوك العاملة فـي فل�سطني لي�صل �إىل  212فرع ًا ومكتب ًا منها  170فـي ال�ضفة الغربية ،موزعة
بواقع( )% 41فـي حمافظات �شمال ال�ضفة و( )% 33فـي حمافظات و�سط ال�ضفة و( )% 26فـي حمافظات جنوب ال�ضفة.
بينما بلغ عددها فـي قطاع غزة  42فرع ًا ومكتب ًا )% 55(،منها فـي حمافظة غزة وبيت الهيا .كما ارتفعت قدرة الفرع الواحد
على جذب ودائع العمالء �إىل  32مليون دوالر نهاية العام  2010مقابل  30مليون دوالر نهاية العام  ،2009ما �أدى �إىل ارتفاع
قدرة الفرع الواحد على منح الت�سهيالت االئتمانية �إىل  13مليون دوالر نهاية العام  2010مقابل  10مليون دوالر نهاية العام
 .2009كما ا�ستقر م�ؤ�شر الكثافة امل�صرفـية نهاية العام  2010على توفـري فرع واحد لكل � 19ألف ن�سمة.

درا�سـ ـ ــات م ــ�صرف ـ ـيـ ــة 2 0 1 0

صافي الموجودات :ارتفاع بـ  % 11لتصل إلى  3.3مليار دوالر.

ودائع العمالء :ارتفاع بـ  % 15لتصل إلى  2.4مليار دوالر.
التسهيالت  /ودائع العمالء :شكلت التسهيالت  % 49من ودائع العمالء.
حقوق الملكية :ارتفاع بـ  % 10لتصل إلى  445مليون دوالر.

ج ـم ـع ـيــة ال ـب ـنــوك فــي فل�س ــطني

البنوك المحلية

التسهيالت االئتمانية :ارتفاع بـ  % 37لتصل إلى  1.2مليار دوالر.
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الموجودات
ارتفعت م��وج��ودات البنوك املحلية العاملة
فـي فل�سطني بـ  333مليون دوالر ()% 11
خالل العام  ،2010كما ارتفعت بـ  1.6مليار
دوالر ( )% 90مقارنة مع العام  ،2006ليبلغ
حجمها  3.3مليار دوالر نهاية العام .2010
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البنوك المحلية

حقوق الملكية
ارتفعت حقوق امللكية لــدى الـبنـوك املحلية بـ
 41مليون دوالر ( )% 10خالل العام ،2010
وب��ـ  184مليون دوالر ( )% 70مقارنة مع
العام  ،2006ليبلغ حجمها  445مليون دوالر
نهاية العام .2010
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ودائع العمالء
ارتفعت ودائ��ع العمالء لدى البنوك املحلية بـ 313

2,600

مليون دوالر ( )% 15خ�لال ال��ع��ام  ،2010كما
ارتفعت بـ  1.4مليار دوالر ( )% 125مقارنة مع
العام  ،2006ليبلغ حجمها  2.4مليار دوالر بعدد
مقداره مليون ح�ساب )% 48( ،ح�سابـات جارية و
( )% 39ح�سابات توفـري و ( )% 7ح�سابات �آجلة
نهاية العام .2010
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البنوك المحلية

ودائع العمالء حسب النوع والجهة المودعة

الودائع الآجلة
الودائع اجلارية
ودائع التوفـري

664

205
103

القطاع العام

ج ـم ـع ـيــة ال ـب ـنــوك فــي فل�س ــطني

701

757

مليون دوالر

ارتفعت ودائ��ع القطاع اخلا�ص بـ ( )% 12خالل
العام  2010لت�صل �إىل  2.1مليار دوالر �شكلت الودائع
اجلارية  % 36منها فـي حني �شكلت ودائــع التوفـري
 % 33والــودائع الآجــلة  .% 31كمــا ارتفعــت ودائع
القــطاع العــام بـ ( )% 34خالل العام  2010لت�صل
�إىل  308مليون دوالر� ،شكلت الودائع اجلارية % 67
منها فـي حني �شكلت الودائع الآجلة .% 33

القطاع اخلا�ص

15

ودائع العمالء حسب المنطقة الجغرافـية
ارتفعــت ودائع العمالء فـي ال�ضفــة الغربيــة
بـ ( )% 23خالل العام  ،2010ليبلغ حجمها
 1.9مليار دوالر ولت�شكل ( )% 78من �إجمايل
ودائ���ع ال��ع��م�لاء ،فـي ح�ين انخف�ضت ودائ��ع
العمالء فـي قطاع غزة بـ ( )% 7خالل العام
 ،2010ليبلغ حجمها  547مليون دوالر ولت�شكل
( )% 22من الإجمايل.

قطاع غزة
% 22

ال�ضفة الغربية
% 78

البنوك المحلية

ودائع العمالء حسب النوع والعملة
ارتفعت الودائع اجلارية بـ ( )% 17خالل العام  2010لت�شكل ( )% 39من �إجمايل ودائع العمالء بقيمة  955مليون دوالر)% 49( ،
منها بعملة ال�شيكل الإ�سرائيلي .كما ارتفعت ودائع التوفـري بـ ( )% 14خالل العام  2010لت�شكل ( )% 29من الإجمايل بقيمة 701
مليون دوالر )% 42( ،منها بعملة الدوالر الأمريكي .فـي حني انخف�ضت الودائع الآجلة بـ ( )% 2خالل العام  ،2010لت�شكل ()% 27
من الإجمايل بقيمة  656مليون دوالر )% 48( ،منها بعملة الدوالر الأمريكي.
469

314 USD
NIS

292
233

222

172

118

مليون دوالر

JD

299

92

الودائع الآجلة

16

ودائع التوفـري

الودائع اجلارية

درا�سـ ـ ــات م ــ�صرف ـ ـيـ ــة 2 0 1 0

التسهيالت االئتمانية
ارتفعت الت�سهيالت االئتمانية املمنوحة من البنوك
املحلية بـ  325مليون دوالر ( )% 37خالل العام
 2010كما ارتفعت بـ  519مليون دوالر ()% 76
باملقارنة مع عام  ،2006لتبلغ قيمتها  1.2مليار
دوالر بعدد مقداره � 126ألف ح�ساب ت�سهيل ائتماين
( )% 51ح�سابات مك�شوفة و ( )% 35قرو�ض و
( )% 14جاري مدين ،نهاية العام .2010
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البنوك المحلية

التسهيالت االئتمانية حسب الجهة الممنوحة
ارتفعت الت�سهيالت املمنوحة للقطاع اخلا�ص
ب��ـ ( )% 34خ�لال ال��ع��ام  ،2010ولت�شكل
( )% 71من �إجمايل الت�سهيالت املمنوحة
من البنوك املحلية .كما ارتفعت الت�سهيالت
املمنوحة للقطاع العام بـ ( )% 44خالل العام
 ،2010ولت�شكل ( )% 29من الإجمايل.

851

مليون دوالر

349

القطاع العام

ج ـم ـع ـيــة ال ـب ـنــوك فــي فل�س ــطني

القطاع اخلا�ص

17

التسهيالت االئتمانية حسب المنطقة الجغرافـية
ارتفعت الت�سهيالت االئتمانية املمنوحة فـي
ال�ضفة الغربية بـ ( )% 40خالل العام 2010
لتبلغ قيمتها مليار دوالر ولت�شكل ()% 86
من �إجمايل الت�سهيالت املمنوحة من البنوك
املحلية ،كما ارتفعت الت�سهيالت املمنوحة فـي
قطاع غ��زة بـ ( )% 24خ�لال العام 2010
لتبلغ قيمتها  170مليون دوالر ولت�شكل
( )% 14من الإجمايل.

قطاع غزة
% 14

ال�ضفة الغربية
% 86

البنوك المحلية

التسهيالت االئتمانية حسب النوع والعملة
ارتفعت الت�سهيالت املمنوحة على �شكل قرو�ض بـ ( )% 32خالل العام  2010لت�شكل ( )% 67من �إجمايل الت�سهيالت املمنوحة بقيمة
 805مليون دوالر )% 72( ،منها بعملة الدوالر الأمريكي ،كما ارتفعت ت�سهيالت اجلاري مدين بـ ( )% 23خالل العام  ،2010لت�شكل
( )% 27من الإجمايل بقيمة  319مليون دوالر )% 78( ،منها بعملة ال�شيكل الإ�سرائيلي ،فـي حني انخف�ضت ت�سهيالت التمويل
الت�أجريي بـ ( )% 3خالل العام  2010لت�شكل ( )% 1من الإجمايل بقيمة  8مليون دوالر )% 85( ،منها بعملة الدوالر الأمريكي.
577
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248

1

اجلاري مدين

القرو�ض

درا�سـ ـ ــات م ــ�صرف ـ ـيـ ــة 2 0 1 0

التسهيالت االئتمانية :ارتفاع بـ  % 24لتصل إلى  1.7مليار دوالر.
ودائع العمالء :ارتفاع بـ  % 5لتصل إلى  4.4مليار دوالر.
التسهيالت  /ودائع العمالء :شكلت التسهيالت  % 39من ودائع العمالء.
حقوق الملكية :ارتفاع بـ  % 17لتصل إلى  651مليون دوالر.

ج ـم ـع ـيــة ال ـب ـنــوك فــي فل�س ــطني

البنوك الوافدة

صافي الموجودات :ارتفاع بـ  % 7لتصل إلى  5.5مليار دوالر.

19

الموجودات
ارتفعت موجودات البنوك الوافدة العاملة
فـي فل�سطني بـ  375مليون دوالر ()% 7
خالل العام  ،2010كما ارتفعت بـ  1.5مليار
دوالر ( )% 36مقارنة مع العام  ،2006ليبلغ
حجمها  5.5مليار دوالر نهاية العام .2010
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البنوك الوافدة

حقوق الملكية
ارتفعت حقوق امللكية لدى البنوك الوافدة
بـ  97مليون دوالر ( )% 17خالل العام
 ،2010وبـ  316مليون دوالر ()% 94
مقارنة مع العام  ،2006ليبلغ حجمها 651
مليون دوالر نهاية العام .2010
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درا�سـ ـ ــات م ــ�صرف ـ ـيـ ــة 2 0 1 0

ودائع العمالء
ارتفعت ودائع العمــالء لــدى البنــوك الوافــدة
بـ  193مليون دوالر ( )% 5خالل العام ،2010
كمــا ارتفعت بـ  1.2مليار دوالر ( )% 39مقارنة
مع العام  ،2006ليبلغ حجمها  4.4مليار دوالر
بعدد يقارب  1.1مليون ح�ساب)% 57( ،
ح�سابات توفـري و( )% 26ح�سابات جارية
و( )% 13ح�سابات �آجلة نهاية العام .2010
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البنوك الوافدة

ودائع العمالء حسب النوع والجهة المودعة

1,353
1,143

الودائع الآجلة
الودائع اجلارية
ودائع التوفـري
157

218

القطاع العام

ج ـم ـع ـيــة ال ـب ـنــوك فــي فل�س ــطني

1,500

مليون دوالر

ارتفعت ودائع القطاع اخلا�ص بـ ()% 4
خالل العام � ،2010شكلت الودائع اجلارية
( )% 38منها ،والودائع الآجلة ()% 34
وودائع التوفـري ( .)% 29كما ارتفعت ودائع
القطاع العام بـ ( )% 11خالل العام ،2010
�شكلت الودائع اجلارية ( )% 58منها،
والودائع الآجلة (.)% 42

القطاع اخلا�ص

21

ودائع العمالء حسب المنطقة الجغرافـية
ارتفعت ودائع العمالء فـي ال�ضفـة الغربية
بـ ( )% 8خالل العام  ،2010ليبلغ حجمها
 4.140مليار دوالر ولت�شكل ( )% 95من
�إجمايل ودائع العمالء ،فـي حني انخف�ضت
ودائع العمالء فـي قطاع غزة بـ ()% 30
خالل العام  ،2010ليبلغ حجمها  236مليون
دوالر ولت�شكل ( )% 5من الإجمايل.

قطاع غزة
%5

ال�ضفة الغربية
% 95

البنوك الوافدة

ودائع العمالء حسب النوع والعملة
ارتفعت الودائع اجلارية بـ ( )% 8خالل العام  2010لت�شكل ( )% 38من �إجمايل ودائع العمالء بقيمة  1.7مليار دوالر،
(  )% 39منها بعملة الدوالر الأمريكي ،كما ارتفعت ودائع التوفـري بـ ( )% 8خالل العام  2010بقيمة  1.1مليار دوالر،
لت�شكل ( )% 26من الإجمايل )% 42( ،منها بعملة الدينار الأردين ،فـي حني انخف�ضت الودائع الآجلة بـ ( )% 14لت�شكل
( )% 31من الإجمايل بقيمة  1.4مليار دوالر )% 53( ،منها بعملة الدوالر.
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الودائع الآجلة

22

ودائع التوفـري

الودائع اجلارية

درا�سـ ـ ــات م ــ�صرف ـ ـيـ ــة 2 0 1 0

التسهيالت االئتمانية
1,600
1,400

مليون دوالر

ارتفعت الت�سهيالت االئتمانية املمنوحة من
البنوك الوافدة بـ  326مليون دوالر ()% 24
خالل العام  ،2010كما ارتفعت بـ  524مليون
دوالر ( )% 45مقارنة مع العام  ،2006لتبلغ
قيمتها  1.7مليار دوالر بعدد مقداره � 120ألف
ح�ساب ت�سهيل ائتماين )% 54( ،منها قرو�ض
و ( )% 28ح�سابات مك�شوفة و ( )% 18جاري
مدين نهاية العام .2010
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البنوك الوافدة

التسهيالت االئتمانية حسب الجهة الممنوحة
ارتـفـعت الت�سهيــالت املمنوحة للقــطاع اخلــا�ص
بـ ( )% 24خالل العام  ،2010لت�شكل ()% 71
من �إجمايل الت�سهيالت املمنوحة ،كما ارتفعت
الت�سهيالت املمنوحة للقطاع العام بـ ( )% 23خالل
العام  2010لت�شكل ( )% 29من الإجمايل.
1,198
مليون دوالر

488

القطاع العام

ج ـم ـع ـيــة ال ـب ـنــوك فــي فل�س ــطني

القطاع اخلا�ص

23

التسهيالت االئتمانية حسب المنطقة الجغرافـية
ارتـفعـت الت�سـهيـالت الـممنوحة فـي ال�ضـفة
الغربية بـ ( )% 25خالل العام  ،2010لتبلغ
قيمتها  1.7مليار دوالر ولت�شكل ()% 98
من �إجمايل الت�سهيالت املمنوحة ،فـي حني
انخف�ضت الت�سهيالت املمنوحة فـي قطاع غزة
بـ ( )% 8خالل العام  ،2010لتبلغ قيمتها 35
مليون دوالر ولت�شكل  % 2من الإجمايل.

قطاع غزة
%2

ال�ضفة الغربية
% 98

البنوك الوافدة

التسهيالت االئتمانية حسب النوع والعملة
ارتفعت القرو�ض املمنوحة بـ ( )% 22خالل العام  2010لت�شكل ( )% 69من �إجمايل الت�سهيالت املمنوحة بقيمة 1.2

مليار دوالر )% 84( ،بعملة الدوالر الأمريكي ،كما ارتفع اجلاري مدين بـ ( )% 25خالل العام  2010لت�شكل ()% 30
من الإجمايل بقيمة  503مليون دوالر )% 78( ،منها بعملة ال�شيكل الإ�سرائيلي ،بينما مل تتجاوز الكمبياالت املخ�صومة
واحل�سابات املك�شوفة ( )% 1من الإجمايل بقيمة  10مليون دوالر.
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19

اجلاري مدين

24

مليون دوالر

NIS

391

القرو�ض

درا�سـ ـ ــات م ــ�صرف ـ ـيـ ــة 2 0 1 0

التمويالت المباشرة :ارتفاع بـ  % 25لتصل إلى  254مليون دوالر.
ودائع العمالء :انخفاض بـ  % 3لتصل إلى  519مليون دوالر.
التسهيالت  /ودائع العمالء :شكلت التسهيالت  % 49من ودائع العمالء.
حقوق الملكية :انخفاض بـ  % 2لتصل إلى  96مليون دوالر.

ج ـم ـع ـيــة ال ـب ـنــوك فــي فل�س ــطني

البنوك اإلسالمية

صافي الموجودات :انخفاض بـ  % 1لتصل إلى  669مليون دوالر.

25

الموجودات
انخف�ضت موجودات البنوك الإ�سالمية العاملة
فـي فل�سطني بـ  7مليون دوالر ( )% 1خالل
العام  ،2010فـي حني ارتفعت بـ  205مليون
دوالر ( )% 44مقارنة مع العام  ،2006ليبلغ
حجمها  669مليون دوالر نهاية العام .2010
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البنوك اإلسالمية

حقوق الملكية
انخف�ضت حقوق امللكية لدى البنوك الإ�سالمية
بـ  2مليون دوالر ( )% 2خالل العام ،2010
فـي حني ارتفعت بـ  31مليون دوالر ()% 48
مقارنة مع العام  ،2006ليبلغ حجمها 96
مليون دوالر نهاية العام .2010
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درا�سـ ـ ــات م ــ�صرف ـ ـيـ ــة 2 0 1 0

ودائع العمالء
انخف�ضت ودائع العمالء لدى البنــوك الإ�سالميــة
بـ  14مليون دوالر ( )% 3خالل العام  ،2010فـي
حني ارتفعت بـ  183مليون دوالر ( )% 55مقارنة
مع العام  ،2006ليبلغ حجمها  519مليون دوالر
بعدد يقارب � 485ألف ح�ساب ( )% 55ح�سابات
جارية و ( )% 36ح�سابات توفـري و ()% 6
ح�سابات ا�ستثمارية نهاية العام .2010

540
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430
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البنوك اإلسالمية

ودائع العمالء حسب النوع والجهة المودعة
بلغ �إجمايل ودائع القطاع اخلا�ص
مليون دوالر نهاية العام � ،2010شكلت
ودائع التوفـري ( )% 38بقيمة  197مليون
دوالر ،و�شكلت الودائع اال�ستثمارية ()% 32
بقيمة 163مليون دوالر ،بينما �شكلت الودائع
اجلارية ( )% 30بقيمة  154مليون دوالر.
وبلغت ودائع القطاع العام  6مليون دوالر
نهاية العام � ،2010شكلت الودائع اجلارية
( )% 94بقيمة  5مليون دوالر ،و�شكلت
الودائع اال�ستثمارية ( )% 6بقيمة � 338ألف
دوالر.

513

163

الودائع اال�ستثمارية
الودائع اجلارية
ودائع التوفـري
0.3

154
مليون دوالر

ج ـم ـع ـيــة ال ـب ـنــوك فــي فل�س ــطني
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5

القطاع العام

القطاع اخلا�ص

27

ودائع العمالء حسب المنطقة الجغرافـية
ارتفعـت ودائـع العـمـالء فـي ال�ضـفـة الـغربـيـة
بـ ( )% 6خالل العام  ،2010ليبلغ حجمها
 411مليون دوالر ولت�شكل ( )% 79من
�إجمايل ودائع العمالء ،فـي حني انخف�ضت
ودائع العمالء فـي قطاع غزة بـ ()% 26
خالل العام  ،2010ليبلغ حجمها  108مليون
دوالر ولت�شكل ( )% 21من �إجمايل ودائع
العمالء.

قطاع غزة
% 21

ال�ضفة الغربية
% 79

البنوك اإلسالمية

ودائع العمالء حسب النوع والعملة
انخف�ضت الودائع اجلارية بـ ( )% 4خالل العام  2010لت�شكل ( )% 29من الإجمايل بقيمة  152مليون دوالر)% 48( ،
منها بعملة ال�شيكل الإ�سرائيلي ،فـي حني ارتفعت ودائع التوفـري بـ ( )% 4خالل العام  2010لت�شكل ( )% 38من �إجمايل
ودائع العمالء بقيمة  197مليون دوالر )% 41( ،منها بعملة الدينار الأردين� ،أما الودائع اال�ستثمارية فقد انخف�ضت بـ ()% 4
لت�شكل ( )% 31من الإجمايل بقيمة  160مليون دوالر )% 53( ،بعملة الدوالر الأمريكي.
84
USD

73

65

58

50
41

NIS

33

16

الودائع الآجلة

28

ودائع التوفـري

مليون دوالر

JD

80

الودائع اجلارية

درا�سـ ـ ــات م ــ�صرف ـ ـيـ ــة 2 0 1 0

التمويالت المباشرة
240
220
200
180
2010

2009

2008

2007

2006

البنوك اإلسالمية

التمويالت المباشرة حسب الجهة الممنوحة
ارتفعت التمويــالت املمنوحــة للقطاع اخلــا�ص
بـ ( )% 19خالل العام  ،2010لت�شكل ()% 66
من �إجمايل التمويالت املمنوحة من البنوك
الإ�سالمية .كما ارتفعت التمويالت املمنوحة
للقطاع العام بـ ( )% 41خالل العام ،2010
لت�شكل ( )% 34من الإجمايل.

168

مليون دوالر

86

القطاع العام

ج ـم ـع ـيــة ال ـب ـنــوك فــي فل�س ــطني

مليون دوالر

ارتفع حجم التمويالت املمنوحة من البنوك
الإ�سالمية بـ  51مليون دوالر ( )% 25خالل
العام  ،2010كما ارتفعت بـ  67مليون دوالر
( )% 36مقارنة مع العام  ،2006لتبلغ قيمتها
 254مليون دوالر بعدد مقداره � 16ألف ح�ساب
ت�سهيل ائتماين )% 67( ،قرو�ض و()% 31
ح�سابات مك�شوفة و ( )% 1متويل ت�أجريي
نهاية العام .2010

260

القطاع اخلا�ص

29

التمويالت المباشرة حسب المنطقة الجغرافـية
بلغ حجم التمويالت املمنوحة فـي ال�ضفة
الغربية  209مليون دوالر نهاية العام ،2010
لت�شكل ( )% 83من �إجمايل التمويالت
املبا�شرة ،بينما بلغ حجمها فـي قطاع غزة 44
مليون دوالر نهاية العام  ،2010لت�شكل ()% 17
من الإجمايل.

قطاع غزة
% 17

ال�ضفة الغربية
% 83

البنوك اإلسالمية

التمويالت المباشرة حسب النوع والعملة
بلغ حجم التمويالت املبا�شرة على �شكل قرو�ض  236مليون دوالر لت�شكل ( )% 93من �إجمايل التمويالت املبا�شرة)% 56( ،
منها بعملة الدوالر الأمريكي ،بينما بلغ حجم الكمبياالت املخ�صومة  9مليون دوالر لت�شكل ( )% 4من الإجمايل)% 66( ،
منها بعملة الدوالر الأمريكي� ،أما التمويل الت�أجريي فقد بلغ حجمه  7مليون دوالر لي�شكل ( )% 3من الإجمايل )% 85( ،منه
بعملة الدوالر الأمريكي.
131

USD
JD

30

NIS

6

0.6

3

الكمبياالت املخ�صومة

30

6

مليون دوالر

75

1

التمويل الت�أجريي

القرو�ض

درا�سـ ـ ــات م ــ�صرف ـ ـيـ ــة 2 0 1 0

إجمالي ودائع العمالء :ارتفاع بـ  % 8لتصل إلى  6.8مليار دوالر.

الودائع الجارية :ارتفاع بـ  % 14لتصل إلى  2.7مليار دوالر.
عملة الدوالر األمريكي :ارتفاع بـ  % 6لتصل إلى  2.9مليار دوالر.
لدى البنوك الوافدة :ارتفاع بـ  % 9لتصل إلى  4.4مليار دوالر.

ج ـم ـع ـيــة ال ـب ـنــوك فــي فل�س ــطني

ودائع العمالء

ودائع القطاع الخاص :ارتفاع بـ  % 7لتصل إلى  6.1مليار دوالر.

31

االتجاه العام لودائع العمالء
ارتفعت ودائع العمالء بـ  507مليون دوالر
( )% 8خالل العــام  ،2010كمــا ارتفعـت
بـ  2.6مليار دوالر ( )% 61مقارنة مع العام
 ،2006ليبلغ حجمها  6.8مليار دوالر بعدد
مقداره مليوين ح�ساب ( )% 49ح�سابات
توفـري و ( )% 36ح�سابات جارية و ()% 10
ح�سابات �آجلة نهاية العام .2010

7,000
6,250
مليون دوالر

5,500
4,750
4,000
2010

2009

2008

2007

2006

ودائع العمالء

ودائع العمالء حسب النوع
ارتفع عدد ح�سابات الودائع الآجلة بـ ( )% 106فـي حني انخف�ضت قيمتها بـ ( ،)% 1بينما ارتفع عدد ح�سابات التوفـري
بـ ( )% 8كما ارتفعت قيمتها بـ ( ،)% 10وقد انخف�ض عدد ح�سابات الودائع اجلارية بـ ( )% 6فـي حني ارتفعت قيمتها
بـ ( )% 14خالل العام .2010
2,613

1,062
2,011

الودائع الآجلة

32

ودائع التوفـري الودائع اجلارية

ألف حساب

215

مليون دوالر

796

1,841

الودائع الآجلة

ودائع التوفـري

الودائع اجلارية

درا�سـ ـ ــات م ــ�صرف ـ ـيـ ــة 2 0 1 0

ودائع العمالء حسب المنطقة الجغرافـية
ارتفع حجم ودائع العمالء فـي ال�ضفة الغربية
بـ ( )% 12خالل العام  ،2010لت�صل �إىل
 6مليار دوالر ،فـي حني انخف�ض حجم ودائع
العمالء فـي قطاع غزة بـ ( )% 15خالل
العام  2010لت�صل �إىل  783مليون دوالر.

قطاع غزة
% 12

ال�ضفة الغربية
% 88

ودائع العمالء

ودائع العمالء حسب النوع والجهة المودعة

الودائع الآجلة
الودائع اجلارية
ودائع التوفـري
260

1,844

423

القطاع العام

ج ـم ـع ـيــة ال ـب ـنــوك فــي فل�س ــطني

2,018

2,258

مليون دوالر

ارتفع حجم ودائع القطاع اخلا�ص بـ ()% 7
خالل العام  2010لت�صل �إىل  6.1مليار
دوالر ،نتيجة الرتفاع كل من الودائع الآجلة بـ
( )% 1وودائع التوفـري بـ ( )% 10والودائع
اجلارية بـ ( .)% 11كما ارتفع حجم ودائع
القطاع العام بـ ( )% 21خالل العام 2010
لت�صل �إىل  683مليون دوالر ،نتيجة الرتفاع
الودائع الآجلة بـ ( )% 2والودائع اجلارية بـ
(.)% 36

القطاع اخلا�ص

33

ودائع العمالء حسب النوع والعملة
ارتفعت الودائع الآجلة بعملة الدينار الأردين بـ ( )% 140لت�شكل ( )% 35من حيث العدد  ،فـي حني انخف�ضت بعملة
الدوالر الأمريكي بـ ( )% 2لت�شكل ( )% 51من حيث القيمة ،وبالنظر لودائع التوفـري فقد ارتفعت بعملة الدينار الأردين
بـ ( )% 6و ( )% 8من حيث العدد والقيمة على التوايل ،لت�شكل ( )% 45من حيث العدد و( )% 38من حيث القيمة،
�أما الودائع اجلارية فقد انخف�ضت بعملة ال�شيكل الإ�سرائيلي بـ ( )% 3لت�شكل ( )% 59من حيث العدد فـي حني ارتفعت
بـ ( )% 20لت�شكل ( )% 40من حيث القيمة.

480

468

ودائع العمالء

261

170
75

65

ألف حساب

312
149

72

الودائع الآجلة

الودائع اجلارية

ودائع التوفـري

USD
JD
NIS

1,026

1,046

951
696

680

701

185

الودائع الآجلة

34

ودائع التوفـري

مليون دوالر

422

415

الودائع اجلارية

درا�سـ ـ ــات م ــ�صرف ـ ـيـ ــة 2 0 1 0

ودائع العمالء حسب نوع وتسجيل البنك
ارتفع عدد الودائع اجلارية لدى البنوك املحلية التجارية بـ ( )% 4كما ارتفعت قيمتها بـ ( )% 22لت�شكل ( )% 42من
حيث عدد وقيمة الودائع لديها .بينما انخف�ضت الودائع اجلارية لدى البنوك الإ�سالمية بـ ( )% 12لت�شكل ( )% 55من
حيث العدد ،فـي حني ارتفعت ودائع التوفـري لديها بـ ( )% 4لت�شكل ( )% 38من حيث القيمة ،وباحلديث عن البنوك
الوافدة التجارية فقد ارتفعت ودائع التوفـري لديها بـ ( )% 6لت�شكل ( )% 57من حيث العدد وارتفعت الودائع اجلارية
لديها بـ ( )% 13لت�شكل ( )% 38من حيث القيمة.

644

45

28

الودائع الآجلة

ودائع التوفـري

ألف حساب

142

الودائع اجلارية

ودائع العمالء

241

177

243

287

266

حملية جتارية
وافدة جتارية
حملية �إ�سالمية
1,658
1,355

1,140
مليون دوالر

803
504

496

197

160

الودائع الآجلة

ج ـم ـع ـيــة ال ـب ـنــوك فــي فل�س ــطني

ودائع التوفـري

152

الودائع اجلارية

35

ودائع العمالء حسب نوع وتسجيل البنك والعملة
ارتفعت ودائع العمالء بعملة ال�شيكل الإ�سرائيلي لدى البنوك املحلية التجارية بـ ( )% 10لت�شكل ( )% 53من حيث العدد ،كما
ارتفعت بـ ( )% 24لت�شكل ( )% 32من حيث القيمة .بينما انخف�ضت ودائع العمالء بعملة ال�شيكل الإ�سرائيلي لدى البنوك
املحلية الإ�سالمية بـ ( )% 3لت�شكل ( )% 42من حيث العدد ،كما انخف�ضت بعملة الدوالر الأمريكي بـ ( )% 8لت�شكل (38
 )%من حيث القيمة� .أما البنوك الوافدة التجارية فقد ارتفعت ودائع العمالء لديها بعملة الدينار الأردين بـ ( )% 13لت�شكل
( )% 42من حيث العدد ،كما ارتفعت بعملة الدوالر الأمريكي بـ ( )% 3لت�شكل ( )% 43من حيث القيمة.

469
404

ودائع العمالء

154

205
135

112

وافدة جتارية

حملية جتارية

142

ألف حساب

307
234

حملية �إ�سالمية

USD
JD
NIS

1,880
1,264
777
416

مليون دوالر

971
617
197

حملية جتارية

36

وافدة جتارية

172

142

حملية �إ�سالمية

درا�سـ ـ ــات م ــ�صرف ـ ـيـ ــة 2 0 1 0

الممنوحة للقطاع الخاص :ارتفاع بـ  % 28لتصل إلى  2مليار دوالر.
القروض :ارتفاع بـ  % 27لتصل إلى  2مليار دوالر.
عملة الدوالر األمريكي :ارتفاع بـ  % 22لتصل إلى  1.8مليار دوالر.
الممنوحة للبنوك الوافدة :ارتفاع بـ  % 24لتصل إلى  1.7مليار دوالر.

ج ـم ـع ـيــة ال ـب ـنــوك فــي فل�س ــطني

التسهيالت االئتمانية

إجمالي التسهيالت االئتمانية :ارتفاع بـ  % 29لتصل إلى  2.9مليار دوالر.

37

االتجاه العام للتسهيالت االئتمانية
2,700
2,300
1,900
1,500
2010

2008

2009

2007

2006

التسهيالت االئتمانية

التسهيالت االئتمانية حسب النوع
انخف�ض عدد ح�سابات القرو�ض بـ ( )% 6فـي حني ارتفعت قيمتهـا بـ ( ،)% 27بينـما ارتفـع عـدد ح�سابـات اجلـاري مـديـن
بـ ( )% 12وارتفعت قيمته بـ ( ،)% 38كما ارتفع عدد احل�سابات املك�شوفة بـ ( )% 6وارتفعت قيمتها بـ ( ،)% 19وبالنـظر
�إىل �إجمايل قيمة التمويل الت�أجريي والكمبياالت املخ�صومة فقد انخف�ض عددها بـ ( )% 24كما انخف�ضت قيمتها بـ ()% 31
خالل العام .2010
109

98

ألف حساب

0.2

0.2

كمبياالت متويل
خم�صومة ت�أجريي

ح�سابات
مك�شوفة

جاري
مدين

1,974

قرو�ض

مليون دوالر

39

38

مليون دوالر

ارتفعت الت�سهيالت االئتمانية املمنوحة بـ
 648مليون دوالر ( )% 29خالل العام
 ،2010كما ارتفعت مبا يقارب املليار دوالر
( )% 57مقارنة مع العام  ،2006ليبلغ
حجمها  2.9مليار دوالر بعدد مقداره 246
�ألف ح�ساب ( )% 44قرو�ض و ()% 40
ح�سابات مك�شوفة و ( )% 16جاري مدين.
كما ارتفعت ن�سبة الت�سهيالت االئتمانية �إىل
ودائع العمالء �إىل  % 42نهاية العام .2010

3,100

822
11

8

كمبياالت متويل
خم�صومة ت�أجريي

68

ح�سابات
مك�شوفة

جاري
مدين

قرو�ض

درا�سـ ـ ــات م ــ�صرف ـ ـيـ ــة 2 0 1 0

التسهيالت االئتمانية حسب المنطقة الجغرافـية
ارتفعت الت�سهيالت االئتمانية املمنوحة فـي
ال�ضفة الغربية بـ ( )% 30خالل العام
 2010لت�صل قيمتها �إىل  2.7مليار دوالر،
كما ارتفعت قيمة الت�سهيالت املمنوحة فـي
قطاع غزة بـ ( )% 17خالل العام 2010
لت�صل قيمتها �إىل  205مليون دوالر ،خالل
العام .2010

قطاع غزة
%7

ال�ضفة الغربية
% 93

التسهيالت االئتمانية

التسهيالت االئتمانية حسب الجهة الممنوحة
ارتفعت الت�سهيالت املمنوحة للقطاع اخلا�ص
بـ ( )% 28لت�شكل ( )% 71من �إجمايل
الت�سهيالت املمنوحة ،كما ارتفعت الت�سهيالت
املمنوحة للقطاع العام بـ ( )% 32لت�شكل
( )% 29من الإجمايل.
2,049

مليون دوالر

837

القطاع العام

ج ـم ـع ـيــة ال ـب ـنــوك فــي فل�س ــطني

القطاع اخلا�ص

39

التسهيالت االئتمانية حسب النوع والعملة
�شكلت عملة الدوالر الأمريكي الن�سبة الأعلى من حيث عدد وقيمة الت�سهيالت املمنوحة على �شكل قرو�ض ،والتي بلغت ()% 54
و ( )% 79على التوايل ،فـي حني �شكلت عملة ال�شيكل الإ�سرائيلي الن�سبة الأكرب من حيث عدد وقيمة الت�سهيالت املمنوحة على
�شكل جاري مدين بن�سبة ( )% 53و ( )% 78على التوايل ،كما ت�صدرت عملة ال�شيكل الإ�سرائيلي الت�سهيالت املمنوحة على
�شكل ح�سابات مك�شوفة بن�سبة ( )% 66من حيث العدد و ( )% 58من حيث القيمة.

64

59

التسهيالت االئتمانية

23

21

16

10

2

ح�سابات مك�شوفة

جاري مدين

15

ألف حساب

35

قرو�ض

USD
JD
NIS

1,559

مليون دوالر

639

23

3

40

ح�سابات مك�شوفة

40

158

221
20

جاري مدين

184

قرو�ض

درا�سـ ـ ــات م ــ�صرف ـ ـيـ ــة 2 0 1 0

التسهيالت االئتمانية حسب نوع وتسجيل البنك
ارتفع عدد احل�سابات املك�شوفة لدى البنوك املحلية التجارية بـ ( )% 17لت�شكل ( )% 53من �إجمايل ت�سهيالتها االئتمانية،
فـي حني ارتفعت قيمة القرو�ض لديها بـ ( ،)% 35لت�شكل ( )% 60من الإجمايل .بينما انخف�ض عدد ح�سابات القرو�ض لدى
البنوك املحلية الإ�سالمية بـ ( ، )% 40فـي حني ارتفعت قيمتها بـ ( )% 30لت�شكل (  )% 66من حيث العدد و ( )% 87من
حيث القيمة� .أما البنوك الوافدة التجارية فقد انخف�ض عدد القرو�ض املمنوحة من قبلها بـ ( )% 8فـي حني ارتفعت قيمتها
بـ ( )% 23لت�شكل ( )% 54من حيث العدد و ( )% 69من حيث القيمة.
65

59
34

10

5

ح�سابات مك�شوفة

قرو�ض

جاري مدين

حملية جتارية
وافدة جتارية
حملية �إ�سالمية

التسهيالت االئتمانية

18

21

ألف حساب

34

1,169

319
59

8

ح�سابات مك�شوفة
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236

مليون دوالر

503

569

1

جاري مدين

قرو�ض
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التسهيالت االئتمانية حسب القطاعات االقتصادية
ارتفعت قيمة الت�سهيالت املمنوحة لدى كافة القطاعات االقت�صادية با�ستثناء قطاع النقل واملوا�صالت وقطاع متويل
اال�ستثمار بالأ�سهم والأدوات املالية ،حيث �سجل قطاع العقارات والإن�شاءات والأرا�ضي �أعلى مقدار منو بـ  142مليون
دوالر خالل العام  .2010كما ت�صدر قطاع العقارات والإن�شاءات والأرا�ضي القطاعات الأخرى لدى البنوك املحلية بن�سبة
( )% 30وبقيمة  253مليون دوالر لت�شكل ( )% 62من �إجمايل الت�سهيالت املمنوحة لتمويل قطاع العقارات والإن�شاءات
والأرا�ضي ،بينما ت�صدر قطاع اخلدمات القطاعات الأخرى لدى البنوك الوافدة بن�سبة ( )% 23وبقيمة  271مليون دوالر
لت�شكل ( )% 59من �إجمايل الت�سهيالت املمنوحة لتمويل قطاع اخلدمات.

التسهيالت االئتمانية

اخلدمات

% 22

النقل واملوا�صالت

ال�سياحة
الزراعة والرثوة احليوانية % 2
% 2

العقارات والأرا�ضي

% 20

متويل اال�ستثمار بالأ�سهم

% 3

متويل �شراء ال�سيارات

% 4

�أخرى

التجارة العامة

% 7

متويل ال�سلع اال�ستهالكية

% 7

% 19

ال�صناعة والتعدين

42

% 1

% 13

درا�سـ ـ ــات م ــ�صرف ـ ـيـ ــة 2 0 1 0

شيكات المقاصة :ارتفاع بـ  % 18لتصل إلى  9.6مليار دوالر.

عملة الشيكل اإلسرائيلي :شكلت  % 70من شيكات المقاصة و  % 83من المرتجعة.
المسحوبة لصالح البنوك الفلسطينية :ارتفاع بـ  % 5لتصل إلى  975مليون دوالر.

الشيكات

الشيكات المرتجعة ارتفاع بـ  % 9لتصل إلى  598مليون دوالر.

المسحوبة لصالح البنوك اإلسرائيلية :انخفاض بـ  % 17لتصل إلى  1.1مليار دوالر.
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شيكات المقاصة (عدد)
ارتفع عدد �شيكات املقا�صة بـ � 556ألف �شيك
( )% 18خالل العام  2010لي�صل عددها
�إىل  3.6مليون �شيك نهاية العام  ،2010بينما
ارتفع عددها مبليون �شيك ( )% 55مقارنة
مع العام .2006

4.0
3.5
مليون شيك

3.0
2.5
2.0
2010

2009

2008

2007

2006

الشيكات

شيكات المقاصة (قيمة)
ارتفعت قيمة �شيكات املقا�صة بـ  1.4مليار
دوالر ( )% 18خالل العام  ،2010لت�صل
قيمتها �إىل  9.6مليار دوالر نهاية العام
 ،2010بينما ارتفعت قيمتها بـ  4.3مليار
دوالر ( )% 82مقارنة مع العام .2006

10,000
8,500
مليون دوالر

7,000
5,500
4,000
2010
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2009

2008

2007

2006

درا�سـ ـ ــات م ــ�صرف ـ ـيـ ــة 2 0 1 0

شيكات المقاصة حسب العملة (عدد)
ارتفع عدد �شيكات املقا�صة بعملة ال�شيكل
الإ�سرائيلي بـ ( )% 19خالل العام ،2010
لي�صل عددها �إىل  3.3مليون �شيك مع
نهاية العام ،كما ارتفع عددها بعملة الدوالر
الأمريكي بـ ( )% 12لي�صل �إىل � 192ألف
�شيك ،بينما ارتفع عددها بعملة الدينار
الأردين بـ ( )% 14لي�صل �إىل � 104آالف
�شيك.

JD
3%

NIS
92%

الشيكات

شيكات المقاصة حسب العملة (قيمة)
ارتفعت قيمة �شيكات املقا�صة بعملة ال�شيكل
الإ�سرائيلي بـ ( )% 20خالل العام ،2010
لت�صل �إىل  6.7مليار دوالر مع نهاية العام،
كما ارتفعت قيمتها بعملة الدوالر الأمريكي
بـ ( )% 13لت�صل �إىل  2.2مليار دوالر ،بينما
ارتـفـعـت قـيـمـتـهـا بعـمـلـة الـديـن ــار الأردنـي
بـ ( )% 9لت�صل �إىل  580مليون دوالر.
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USD
5%

USD
22%

JD
6%

NIS
72%
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الشيكات المرتجعة (عدد)

360
330
300
2010

2009

2008

2007

2006

الشيكات

الشيكات المرتجعة (قيمة)
610
570
530

مليون دوالر

ارتفعت قيمة ال�شيكات املرجتعة بـ  48مليون
دوالر ( )% 9خالل العام  ،2010لت�صل �إىل
 598مليون دوالر نهاية العام  ،2010منها
( )% 78لعدم كفاية الر�صيد ،كما ارتفعت
قيمتها بـ  121مليون دوالر ( )% 25مقارنة
مع العام  .2006وقد �سجل العام � 2010أقل
ن�سبة �شيكات مرجتعة من �شيكات املقا�صة
بلغت ( )% 6خالل اخلم�س �سنوات الأخرية.
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390
ألف شيك

ارتفع عدد ال�شيكات املرجتعة بـ � 19ألف �شيك
( )% 5خالل العام  ،2010لت�صل �إىل 375
�ألف �شيك نهاية العام  ،2010منها ()% 79
لعدم كفاية الر�صـيـد .فـي حيـن انـخـفــ�ض
عـددهـا ب ـ � 29ألـف �شيـك ( )% 7مقارنة مع
العام  .2006وقد �سجل العام � 2010أقل ن�سبة
�شيكات مرجتعة من �شيكات املقا�صة بلغت
( )% 10خالل اخلم�س �سنوات الأخرية.

420

490
450
2010

2009
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درا�سـ ـ ــات م ــ�صرف ـ ـيـ ــة 2 0 1 0

الشيكات المرتجعة حسب العملة (عدد)
ارتفع عدد ال�شيكات املرجتعة بعملة ال�شيكل
الإ�سرائيلي بـ ( )% 6خالل العام 2010
لي�صل �إىل � 345ألف �شيك مع نهاية العام،
كما ارتفع عددها بعملة الدوالر الأمريكي
بـ ( )% 5لي�صل �إىل � 17ألف �شيك ،بينما
ارتفع عددها بعملة الدينار الأردين بـ ()% 1
لي�صل �إىل � 13ألف �شيك.

JD
3%

USD
5%

NIS
92%

الشيكات

الشيكات المرتجعة حسب العملة (قيمة)
ارتفعت قيمة ال�شيكات املرجتعة بعملة ال�شيكل
الإ�سرائيلي بـ ( )% 13خالل العام 2010
لت�صل �إىل  495مليون دوالر مع نهاية العام،
فـي حني انخف�ضت قيمتها بعملة الدوالر
الأمريكي بـ ( )% 11لت�صل �إىل  71مليون
دوالر ،كما انخف�ضت قيمتها بعملة الدينار
الأردين بـ ( )% 3لت�صل �إىل  29مليون دوالر.
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USD
11%
JD
5%

NIS
84%
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الشيكات المسحوبة مع البنوك اإلسرائيلية (عدد)

500
250
0
2010

2009

ل�صالح البنوك الفل�سطينية

2008

2007

2006

ل�صالح البنوك الإ�سرائيلية

الشيكات

الشيكات المسحوبة مع البنوك اإلسرائيلية (قيمة)
1,600
1,400
1,200

مليون دوالر

ارتفعت قيمة ال�شيكات امل�سحوبة ل�صالح
البنوك الفل�سطينية بـ  49مليـون دوالر ()% 5
خالل العام  2010لت�صل �إىل  975مليون
دوالر نهاية العام  ،2010فـي حني انخف�ضت
قيمتها بـ  31مليون دوالر ( )% 3مقارنة
مع العام � .2006أما ال�شيكات امل�سحوبة
ل�صالح البنوك الإ�سرائيلية فقد انخف�ضت
قيمتها بـ  241مليون دوالر ( )% 17خالل
العام  2010لت�صل �إىل  1.1مليار دوالر نهاية
العام  ،2010كما انخف�ضت بـ  199مليون
دوالر ( )% 15مقارنة مع العام .2006

48

750
ألف شيك

انخف�ض عدد ال�شيكات امل�سحوبة ل�صالح البنوك
الفل�سطينية بـ � 46ألف �شيك ( )% 8خالل
العام  2010لي�صل �إىل � 491ألف �شيك نهاية
العام  ،2010كما انخف�ض عددها بـ � 453ألف
�شيك ( )% 48مقارنة مع العام � .2006أما
ال�شيكات امل�سحوبة ل�صالح البنوك الإ�سرائيلية
فقد انخف�ض عددها بـ � 67ألف �شيك ()% 20
خالل العام  2010لي�صل �إىل � 262ألف �شيك
نهاية العام  ،2010كما انخف�ض عددها بـ 52
�ألف �شيك ( )% 17مقارنة مع العام .2006
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1,000
800
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ل�صالح البنوك الفل�سطينية

2008

2007

2006

ل�صالح البنوك الإ�سرائيلية

درا�سـ ـ ــات م ــ�صرف ـ ـيـ ــة 2 0 1 0

الحواالت الداخلية :ارتفاع بـ  % 6لتصل إلى  4.6مليار دوالر.

الحواالت الصادرة إلى الخارج :ارتفاع بـ  % 2لتصل إلى  4.8مليار دوالر.
الحواالت الواردة من إسرائيل :ارتفاع بـ  % 15لتصل إلى  2.3مليار دوالر.

الحواالت

الحواالت الواردة من الخارج :ارتفاع بـ  % 1لتصل إلى  6.6مليار دوالر.

الحواالت الصادرة إلى إسرائيل :انخفاض بـ  % 6لتصل إلى  1.3مليار دوالر.
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االتجاه العام للحواالت الداخلية (عدد)
ارتفع عدد احلواالت الداخلية بني البنوك
العاملة فـي فل�سطني بـ � 30ألف حوالة ()% 26
خالل العام  ،2010لي�صل �إىل � 141ألف
حوالة نهاية العام .2010

150
125
ألف حوالة

100
75
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الحواالت

االتجاه العام للحواالت الداخلية (قيمة)
ارتفعت قيمة احلواالت الداخلية بني البنوك
العاملة فـي فل�سطني بـ  261مليون دوالر ()% 6
خالل العام  ،2010لي�صل �إىل  4.6مليار
دوالر نهاية العام .2010

6,000
4,500
مليون دوالر

3,000
1,500
0
2010

50

2009

2008

2007

2006

درا�سـ ـ ــات م ــ�صرف ـ ـيـ ــة 2 0 1 0

الحواالت الداخلية حسب العملة (عدد)
ارتفع عدد احلواالت الداخلية بعملة ال�شيكل
الإ�سرائيلي بـ ( )% 45خالل العام ،2010
لي�صل �إىل � 70ألف حوالة مع نهاية العام،
بينما ارتفع عددها بعملة الدوالر الأمريكي
بـ ( )% 16لي�صل �إىل � 45ألف حوالة ,كما
ارتفعت بعملة الدينار الأردين بـ ()% 10
لي�صل �إىل � 25ألف حوالة.

USD
32%

JD
18%

NIS
50%

الحواالت

الحواالت الداخلية حسب العملة (قيمة)
ارتفعت قيمة احلواالت الداخلية بعملة
ال�شيكل الإ�سرائيلي بـ ( )% 4خالل العام
 ،2010لي�صل �إىل  3مليار دوالر مع نهاية
العام ،بينما ارتفعت قيمتها بعملة الدوالر
الأمريكي بـ ( )% 14لي�صل �إىل  1.3مليار
دوالر ,فـي حني انخف�ضت بعملة الدينار
الأردين بـ ( )% 20لي�صل �إىل  369مليون
دوالر.
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USD
31%

JD
8%
NIS
61%
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االتجاه العام للحواالت الواردة من الخارج (عدد)
انخف�ض عدد احل ــواالت الواردة مــن اخلارج
بـ � 32ألف حوالة ( )% 18خالل العام ،2010
لي�صل �إىل � 146ألف حوالة نهاية العام .2010
كما انخف�ض بـ � 177ألف حوالة ()% 55
مقارنة مع العام .2006

380
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ألف حوالة
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الحواالت

االتجاه العام للحواالت الواردة من الخارج (قيمة)
ارتفعت قيمة احلــواالت الواردة مــن اخلارج
بـ  94مليون دوالر ( )% 1خالل العام ،2010
لي�صل �إىل  6.6مليار دوالر نهاية العام .2010
بينما ارتفعت بـ  3.7مليار دوالر ()% 131
مقارنة مع العام .2006
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درا�سـ ـ ــات م ــ�صرف ـ ـيـ ــة 2 0 1 0

االتجاه العام للحواالت الصادرة نحو الخارج (عدد)
انخف�ض عدد احلواالت ال�صادرة �إىل اخلارج
بـ � 13ألف حوالة ( )% 9خالل العام ،2010
لي�صل �إىل � 126ألف حوالة نهاية العام
 ،2010بينما انخف�ض عددها بـ � 9آالف حوالة
( )% 7مقارنة مع العام .2006
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االتجاه العام للحواالت الصادرة نحو الخارج (قيمة)
ارتفعت قيمة احلواالت ال�صادرة �إىل اخلارج
بـ  109مليون دوالر ( )% 2خالل العام
 ،2010لت�صل �إىل  4.8مليار دوالر نهاية
العام  ،2010بينما ارتفعت قيمتها بـ 1.6
مليار دوالر ( )% 53مقارنة مع العام .2006
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الحواالت المتبادلة مع إسرائيل (عدد)
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احلواالت ال�صادرة

الحواالت

الحواالت المتبادلة مع إسرائيل (قيمة)
2,400
1,800
1,200

مليون دوالر

ارتفعت قيمة احلواالت الواردة من �إ�سرائيل
بـ  309مليون دوالر ( )% 15خالل العام
 ،2010لت�صل �إىل  2.3مليار دوالر نهاية
العام  .2010بينما ارتفعت قيمتها بـ  2مليار
دوالر ( )% 533مقارنة مع العام .2006
�أما احلواالت ال�صادرة �إىل �إ�سرائيل فقد
انخف�ضت قيمتها بـ  79مليون دوالر ()% 6
خالل العام  2010لت�صل �إىل  1.3مليار دوالر
نهاية العام  ،2010فـي حني ارتفعت قيمتها بـ
 291مليون دوالر ( )% 28مقارنة مع العام
.2006
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120
ألف حوالة

انخف�ض عدد احلواالت الواردة من �إ�سرائيل بـ
� 6آالف حوالة ( )% 17خالل العام ،2010
لي�صل �إىل � 28ألف حوالة مع نهاية العام.
بينما انخف�ض عددها بـ � 115ألف حوالة
( )% 81مقارنة مع العام � .2006أما
احلواالت ال�صادرة �إىل �إ�سرائيل فقد انخف�ض
عددها بـ � 3آالف حوالة ( )% 9خالل العام
 2010لي�صل �إىل � 33ألف حوالة نهاية العام
 ،2010بينما انخف�ض عددها بـ � 13ألف حوالة
( )% 28مقارنة مع العام .2006
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درا�سـ ـ ــات م ــ�صرف ـ ـيـ ــة 2 0 1 0

حملة شهادة البكالوريوس :يشكلون  % 72من اإلجمالي.
الذين تقل أعمارهم عن  34سنة :يشكلون  % 60من اإلجمالي.
الذين يملكون خبرة أقل من  5سنوات :يشكلون  % 45من اإلجمالي.
الذين يعملون لدى البنوك الوافدة :يشكلون  % 50من اإلجمالي.

ج ـم ـع ـيــة ال ـب ـنــوك فــي فل�س ــطني

الجهاز الوظيفي

عدد موظفي القطاع المصرفي :ارتفاع إلى  4,687موظف.

55

توزيع الموظفين حسب المستوى الوظيفي
بلغ عدد املوظفـني لدى البنوك العاملة فـي
فل�سطني  4,687موظف ًا وموظفة نهاية العام
 ،2010موزعة بواقع  3,520موظف َا وموظفة
�ضمن الإدارة التنفـيذية و  716موظف ًا
وموظفة �ضمن فئة امل�ستخدمني ،و375
موظف ًا �ضمن الإدارة الو�سطى وما ال يزيد عن
 76موظف ًا وموظفة �ضمن الإدارة العليا.

الجهاز الوظيفي
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م�ستخدمني % 15
�إدارة عليا % 2
�إدارة و�سطى % 8

فئة تنفيذية % 75

توزيع الموظفين حسب المؤهل العلمي
بلغ عدد املوظفـني من حملة �شهادة
البكالوريو�س  2,840موظف ًا وموظفة
نهاية العام  ،2010بينما بلغ عددهم من
حملة �شهادات التوجيهي ودبلوم املعهد
 916موظف ًا وموظفة� ،أما حملة �شهادات
الدرا�سات العليا فقد بلغ عددهم 215
موظف ًا وموظفة منهم اثنني من حملة
�شهادة الدكتوراه.

دبلوم معهد

% 17

ماج�ستري % 5.4
دكتوراه % 0.1
توجيهي % 6

بكالوريو�س % 71.5

درا�سـ ـ ــات م ــ�صرف ـ ـيـ ــة 2 0 1 0

توزيع الموظفين حسب سنوات الخبرة
بلغ عدد املوظفـني الذين ميتلكون خربة تقل
عن � 5سنوات  1,790موظف ًا وموظفة ،يليهم
املوظفـني ذوي اخلربة من � 15 – 6سنة
والبالغ عددهم  1,641موظف ًا وموظفة،
ثم ذوي اخلربة من � 20 – 16سنة والبالغ
عددهم  403موظف ًا وموظفة ،بينما بلغ عدد
املوظفـني الذين ميلكون خربة تزيد عن 20
�سنة  137موظف ًا وموظفة.

�أكرث من � 20سنة
من � 20 - 16سنة

% 3

% 10

�أقل من � 5سنوات
% 45

من � 15 - 11سنة
% 22

من � 10 - 6سنوات
% 20

الجهاز الوظيفي

توزيع الموظفين حسب العمر
بلغ عدد املوظفـني الذين تقل �أعمارهم عن
� 35سنة  2,368موظف ًا وموظفة ،بينما بلغ
عددهم �ضمن الفئة العمرية � 44 – 35سنة
 1112موظف ًا وموظفة ،فـي حني بلغ عددهم
�ضمن الفئة العمرية التي تزيد عن 44
�سنة  491موظف ًا وموظفة منهم  85موظف ًا
وموظفة �أعمارهم تزيد عن � 55سنة.
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أكثر من  55سنة
% 2

من � 54 - 45سنة
% 10

من � 44 - 35سنة
% 28

�أقل من � 25سنة
% 13

من � 34 - 25سنوات
% 47
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توزيع الموظفين حسب الجنس
بلغ عدد املوظفـني الذكور  2,855موظف ًا
موزعني بواقع ( )% 53لدى البنوك املحلية
و ( )% 47لدى البنوك الوافدة ،بينما بلغ
عدد املوظفـني الإناث  1,116موظف ًة موزعة
بواقع ( )% 46لدى البنوك املحلية و ()% 54
لدى البنوك الوافدة.

�إناث % 28

ذكور % 72

الجهاز الوظيفي

توزيع الموظفين حسب المنطقة الجغرافية
بلغ عدد املوظفـني الذين يعملون فـي ال�ضفة
الغربية  3,224موظف ًا وموظفة ،موزعني
بواقع  1,911موظف ًا وموظفة فـي حمافظات
الو�سط ،و  802موظف ًا وموظفة فـي حمافظات
ال�شمال ،و  511موظف ًا وموظفة فـي حمافظات
اجلنوب .بينما بلغ عدد املوظفـني فـي قطاع
غزة  747موظف ًا وموظفة.

جنوب ال�ضفة
% 13

قطاع غزة
% 19

و�سط ال�ضفة
% 48

شمال الضفة
% 20
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التعيينات وانتهاء الخدمة

740
552

التعيينات

اال�ستقاالت والإقاالت

عدد املوظفني

بلغ عدد املوظفـني الذين مت تعيينهم خالل
العام  2010ما يقارب  740موظف ًا وموظفة،
( )% 62منهم مت تعيينهم لدى البنوك
املحلية ،بينما بلغ عدد املوظفـني الذين
انتهت خدمتهم خالل العام نف�سه ما يقارب
 552موظف ًا وموظفة )% 62( ،منهم انتهت
خدمتهم لدى البنوك الوافدة.

3,971

�إجمايل امل�صرفيني

الجهاز الوظيفي

توزيع الموظفين حسب نوع وتسجيل البنك
بلغ عدد املوظفـني فـي البنوك الوافدة
التجارية  2,353موظف ًا وموظفة ،بينما بلغ
عددهم فـي البنوك املحلية التجارية 1,766
موظف ًا وموظفة ،ومل يتجاوز عدد املوظفـني
فـي البنوك الإ�سالمية  568موظف ًا وموظفة.

حملية �إ�سالمية
% 12

وافدة جتارية
% 50

حملية جتارية
% 38
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توزيع الموظفـين لدى البنوك فـي القطاع المصرفـي الفلسطيني 2010 -
امل�ستوى الوظيفـي

�سنوات اخلربة *

امل�ؤهالت العلمية *

الجهاز الوظيفي

العمر *

التوزيع اجلغرافـي *

اجلن�س *
الت�صنيف

الدوران الوظيفـي *

الت�صنيف

العدد

�إدارة عليا

76

�إدارة و�سطى

375

�إدارة تنفـيذية

3,520

م�ستخدمني
�أكرث من � 20سنة

716
137

� 20 - 16سنة
� 15 - 11سنة

867

� 10 - 6سنوات

774

�أقل من � 5سنوات

1,790

دكتوراة

2

ماج�ستري

213

بكالوريو�س

2,840

دبلوم معهد

690

توجيهي
�أكرث من � 55سنة

226
85

� 54 - 45سنة

406

� 44 - 35سنة

1,112

� 34 - 25سنة

1,842

�أقل من � 25سنة

526

�شمال ال�ضفة

802

و�سط ال�ضفة

1,911

جنوب ال�ضفة

511

قطاع غزة

747

ذكور

2,855

�إناث

1,116

م�صنفـني

4,088

غري م�صنفـني

599

توظيفات

740

ا�ستقاالت و �إقاالت

552

403

* ال ت�شمل املوظفـني من فئة امل�ستخدمني.
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مالحظات
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مالحظات
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