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درا�ســات م�صرفيــة
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تمهيــــد

يهدف هذا اإلص��دار إلى توفـير المعرفة عن واق��ع القطاع
المصرفـي من خالل دراسات تحليلية ،ليشكل مرجعاً أساسياً
للمهتمين و الباحثين و صنـاع القرار.

جمعيــة البنــوك فـي فل�سطــني
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درا�ســات م�صرفيــة

2011

الموجودات  :ارتفاع بـ  %6لتصل إلى  9.1مليار دوالر.

تمهيد
المصرفـية
الصناعة

التسهيالت المباشرة  :ارتفاع بـ  %24لتصل إلى  3.5مليار دوالر.
ودائع العمالء  :ارتفاع بـ  %3لتصل إلى  7مليار دوالر.
حقوق الملكية  :ارتفاع بـ  %8لتصل إلى  1.2مليار دوالر.
األرباح الصافـية  :انخفاض بـ  %7لتصل إلى  129مليون دوالر.

جمعيــة البنــوك فـي فل�سطــني
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الميزانية العمومية
صافـي الموجودات
ارتفع حجم �صافـي موجودات البنوك العاملة فـي فل�سطني بـ  523مليون دوالر (  )%6خالل العام  ،2011ليبلغ  9.1مليار
دوالر نهاية العام ،نتيجة الرتفاعها لدى  10بنوك وانخفا�ضها لدى  8بنوك �أخرى .وفـيما يلي تف�صيل لأهم بنود املوجودات:
الموجودات السائلة

الصناعة المصرفـية

انخف�ضت الأهمية الن�سبية للموجودات ال�سائلة من �صافـي املوجودات �إىل (  )%47نهاية العام  2011مقابل (  )%53نهاية
العام  ،2010وي�شري هذا الرتاجع �إىل انخفا�ض فـي القيمة بـ  275مليون دوالر (  )%6ليبلغ حجمها  4.2مليار دوالر نهاية
العام 2011؛ حيث انخف�ض بند النقد والأر�صدة لدى �سلطة النقد بـ (  )%11لت�شكل (  )%34من املوجودات ال�سائلة ،كما
انخف�ض بند الأر�صدة لدى املركز الرئي�سي بـ (  )%5لت�شكل (  )%19منها ،وانخف�ض بند الأر�صدة لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات
امل�صرفـية بـ (  )%3لت�شكل (  )%47منها .وقد انخف�ضت املوجودات ال�سائلة لدى  15بنك ًا وارتفعت لدى  3بنوك �أخرى.
صافـي التسهيالت المباشرة

ارتفعت الأهمية الن�سبية ل�صافـي الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة من �صافـي املوجودات �إىل (  )%38نهاية العام  2011مقابل ( )%33
نهاية العام  ،2010حيث ارتفعت قيمتها بـ  666مليون دوالر (  )%24ليبلغ حجمها  3.5مليار دوالر نهاية العام  ،2011وقد ارتفعت
القرو�ض املمنوحة بـ (  )%28لت�شكل (  )%71من �صافـي الت�سهيالت املمنوحة ،كما ارتفع التمويل الت�أجريي بـ (  )%16لي�شكل ( )%0.2
منها ،وارتفع اجلاري مدين بـ (  )%15لي�شكل (  ،)%26.6فـي حني انخف�ضت الكمبياالت املخ�صومة بـ (  )%25لت�شكل ( ،)%0.2
كما انخف�ضت احل�سابات املك�شوفة بـ (  )%1لت�شكل (  )%2من �صافـي الت�سهيالت املمنوحة .وارتفعت ن�سبة �صافـي الت�سهيالت االئتمانية
لودائع العمالء �إىل (  )%50نهاية العام  2011مقابل (  )%42نهاية العام  .2010وقد ارتفع �صافـي الت�سهيالت املمنوحة لدى  15بنك ًا
وانخف�ضت لدى  3بنوك �أخرى.
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درا�ـســاتـاتم�صرف
درا�س
ـيةـة
م�صرفيـ

2011

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات
ارتفع حجم مطلوبات البنوك العاملة فـي فل�سطني بـ  430مليون دوالر (  )%6خالل العام  ،2011ليبلغ حجمها  7.9مليار دوالر،
نتيجة الرتفاعها لدى  10بنوك وانخفا�ضها لدى  8بنوك �أخرى .وفـيما يلي تف�صيل لأهم بنود املطلوبات:
ودائع العمالء

ودائع البنوك والمؤسسات المصرفـية وسلطة النقد
 )%7نهاية العام 2011

ارتفعت الأهمية الن�سبية لودائع البنوك وامل�ؤ�س�سات امل�صرفـية و�سلطة النقد من �إجمايل املطلوبات �إىل (
مقابل (  )%6نهاية العام  ،2010حيث ارتفعت قيمتها بـ  119مليون دوالر (  )%29ليبلغ حجمها  533مليون دوالر نهاية العام
2011؛ نتيجة الرتفاع ودائع البنوك وامل�ؤ�س�سات امل�صرفـية بـ  116مليون دوالر (  )%37ليبلغ حجمها  427مليون دوالر ،وارتفاع
ودائع �سلطة النقد بـ  3مليون دوالر (  )%3ليبلغ حجمها  106مليون دوالر نهاية العام  .2011وقد ارتفعت �إجمايل القيمة لدى 10
بنوك وانخف�ضت لدى  4بنوك �أخرى فـي حني مل ت�سجل البنوك الأربعة املتبقية �أي تغري فـي القيمة.

حقوق الملكية
ارتفع حجم حقوق امللكية لدى البنوك العاملة فـي فل�سطني بـ  92مليون دوالر (  )%8خالل العام  ،2011ليبلغ حجمها  1.2مليار
دوالر ،نتيجة الرتفاعها لدى  16بنك ًا وانخفا�ضها لدى بنكني �آخرين .وفـيما يلي تف�صيل لأهم بنود حقوق امللكية:

جمعيــة البنــوك فـي فل�سطــني
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الصناعة المصرفـية

انخف�ضت الأهمية الن�سبية لودائع العمالء من �إجمايل املطلوبات �إىل (  )%88نهاية العام  2011مقابل (  )%91نهاية العام
 ،2010وقد ارتفعت قيمتها بـ  177مليون دوالر (  )%3ليبلغ حجمها  7مليار دوالر نهاية العام  .2011حيث ارتفعت ودائع التوفـري
بـ (  )%10لت�شكل (  )%29من �إجمايل ودائع العمالء ،كما ارتفعت الودائع اجلارية بـ (  )%3لت�شكل (  )%39من الإجمايل،
فـي حني انخف�ضت كل من الودائع الآجلة والت�أمينات النقدية بـ (  )%4لت�شكل (  )%28و (  )%5على التوايل .وقد ارتفعت ودائع
العمالء لدى  10بنوك بينما انخف�ضت لدى  8بنوك �أخرى.

رأس المال المدفوع
 )%74للعامني  2010و  ،2011وقد ارتفعت قيمته بـ 65

ا�ستقرت الأهمية الن�سبية لر�أ�س املال املدفوع من حقوق امللكية على (
مليون دوالر (  )%8خالل العام  ،2011ليبلغ حجمه  875مليون دوالر نهاية العام .وقامت  6بنوك من �أ�صل  18بنك ًا برفع ر�أ�س
مالها خالل العام .2011

االحتياطيات

الصناعة المصرفـية

ارتفعت الأهمية الن�سبية لالحتياطيات من حقوق امللكية �إىل (  )%17نهاية العام  2011مقابل (  )%15نهاية العام ،2010
حيث ارتفعت قيمتها بـ  40مليون دوالر (  )%25ليبلغ حجمها  199مليون دوالر نهاية العام 2011؛ نتيجة الرتفاع بند االحتياطي
القانوين والتقلبات الدورية بـ  33مليون دوالر (  )%31ليبلغ حجمه  137مليون دوالر ،كما ارتفع بند احتياطي املخاطر امل�صرفـية
العامة واالختياري بـ  7مليون دوالر (  )%12ليبلغ حجمه  62مليون دوالر .وقد ارتفعت االحتياطيات لدى  14بنك ًا وانخف�ضت لدى
 3بنوك �أخرى وا�ستقرت لدى بنك واحد.

قائمة الدخل
صافـي األرباح
انخف�ض �صافـي �أرباح البنوك العاملة فـي فل�سطني بـ  10مليون دوالر (  )%7خالل العام  ،2011ليبلغ حجمه  129مليون دوالر؛ نتيجة
الرتفاع امل�صاريف بن�سبة �أعلى من ن�سبة ارتفاع الإيرادات .وقد حقق  15بنك ًا من �أ�صل  18بنك ًا �أرباح ًا �صافـية خالل العام .2011

اإليرادات
ارتفعت �إيرادات البنوك العاملة فـي فل�سطني بـ  19مليون دوالر (  )%5خالل العام  2011ليبلغ حجمها  416مليون دوالر .وقد
ارتفعت الإيرادات لدى  14بنك ًا وانخف�ضت لدى  4بنوك �أخرى.
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م�صرففيــة
ـية
درا�ســات م�صر

2011

�صافـي �إيرادات الفوائد والعموالت
ارتفعت الأهمية الن�سبية ل�صافـي �إيرادات الفوائد والعموالت من �إجمايل الإيردات �إىل (  )%83نهاية العام  2011مقابل ( )%72
نهاية العام  ،2010وقد ارتفعت قيمتها بـ  58مليون دوالر (  )%20خالل العام  2011ليبلغ حجمها  344مليون دوالر ،حيث ارتفع
بند �صافـي �إيرادات العموالت بـ  7مليون دوالر (  )%12ليبلغ حجمه  66مليون دوالر ،كما ارتفع بند �صافـي �إيرادات الفوائد بـ 51
مليون دوالر (  )%23ليبلغ حجمه  278مليون دوالر نهاية العام؛ وذلك نتيجة الرتفاع الفوائد الدائنة بـ  60مليون دوالر ( )%24
وارتفاع الفوائد املدينة بـ  9مليون دوالر ( .)%34

المصاريف

المصاريف التشغيلية:

انخف�ضت الأهمية الن�سبية للم�صاريف الت�شغيلية من �إجمايل امل�صاريف �إىل (  )%87نهاية العام  2011مقابل (  )%90نهاية
العام  ،2010وقد ارتفعت قيمتها بـ  17مليون دوالر (  )%8خالل العام  2011ليبلغ حجمها  220مليون دوالر نهاية العام ،ويعود
هذا االرتفاع ب�شكل رئي�سي �إىل ارتفاع م�صاريف املوظفـني بـ  9مليون دوالر (  )%8ليبلغ حجمها  127مليون دوالر.

المؤشرات المالية
تربز البيانات املالية املجمعة للبنوك العاملة فـي فل�سطني حت�سن ن�سب ال�سيولة لديها؛ حيث ارتفعت ن�سبة �صافـي الت�سهيالت املبا�شرة
�إىل ودائع العمالء لت�صل �إىل (  )%50.1نهاية العام  2011مقابل (  )%41.6نهاية العام  2010نتيجة الرتفاع �صافـي الت�سهيالت
املبا�شرة بن�سبة �أكرب من ن�سبة ارتفاع ودائع العمالء ،كما ارتفعت ن�سبة �صافـي الت�سهيالت املبا�شرة �إىل �صافـي املوجودات لت�صل �إىل
(  )%38.4نهاية العام  2011مقابل (  )%33نهاية العام  2010نتيجة الرتفاع �صافـي الت�سهيالت املبا�شرة بن�سبة �أكرب من ن�سبة
ارتفاع �صافـي املوجودات ،فـي حني انخف�ضت ن�سبة ودائع العمالء �إىل �صافـي املوجودات لت�صل �إىل (  )%76.6نهاية العام 2011
مقابل (  )%79.2نهاية العام  2010نتيجة الرتفاع ودائع العمالء بن�سبة �أقل من ن�سبة ارتفاع �صافـي املوجودات.
جمعيــة البنــوك فـي فل�سطــني
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الصناعة المصرفـية

ارتفعت م�صاريف البنوك العاملة فـي فل�سطني بـ  27مليون دوالر (  )%12خالل العام  ،2011ليبلغ حجمها  252مليون دوالر .وقد
ارتفع �إجمايل امل�صاريف لدى  13بنك ًا وانخف�ض لدى  5بنوك �أخرى.

وبالنظر �إىل م�ؤ�شرات الربحية ،فقد انخف�ضت ن�سبة العائد على املوجودات لت�صل �إىل (  )%1.4نهاية العام  2011مقابل ( )%1.6
نهاية العام  2010نتيجة �إىل انخفا�ض �صافـي الأرباح وارتفاع �صافـي املوجودات ،كما انخف�ضت ن�سبة العائد على حقوق امللكية لت�صل
�إىل (  )%10.8نهاية العام  2011مقابل (  )%12.7نهاية العام  ،2010نتيجة �إىل انخفا�ض �صافـي الأرباح وارتفاع حقوق امللكية.
فـي حني ارتفعت ن�سبة �صافـي �إيرادات الفوائد والعموالت �إىل الإيرادات لت�صل �إىل (  )%82.8نهاية العام  2011مقابل ( )%72
نهاية العام  2010نتيجة الرتفاع �صافـي �إيرادات الفوائد والعموالت بن�سبة �أعلى من ن�سبة ارتفاع الإيرادات.

وبالن�سبة مل�ؤ�شرات هيكل ر�أ�س املال فقد انخف�ضت ن�سبة املطلوبات على �صافـي املوجودات لت�صل �إىل (  )%86.9نهاية العام 2011
مقابل (  )%87.2نهاية العام  ،2010كما انخف�ضت ن�سبة الأرباح املدورة على حقوق امللكية لت�صل �إىل (  )%7.4نهاية العام 2011

الصناعة المصرفـية

مقابل (  )%8.6نهاية العام  ،2010فـي حني ارتفعت ن�سبة �صافـي الت�سهيالت �إىل حقوق امللكية لت�صل �إىل (  )%293.9نهاية
العام  2011مقابل (  )%257.8نهاية العام .2010

مؤشرات القدرة التسويقية
ارتفع عدد الفروع واملكاتب لدى البنوك العاملة فـي فل�سطني �إىل  226فرع ًا ومكتب ًا منها  184فـي ال�ضفة الغربية ،موزعة بواقع ( )%41
فـي 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 )%52 ( ،منها فـي حمافظة غزة وبيت الهيا .كما بلغت قدرة الفرع الواحد على جذب ودائع العمالء بقيمة  34مليون
دوالر نهاية العام  ،2011وبلغت قدرته على منح ت�سهيالت مبا�شرة بقيمة  17مليون دوالر .كما ا�ستقر م�ؤ�شر الكثافة امل�صرفـية نهاية العام
 2011على توفـري فرع واحد لكل � 19ألف ن�سمة و�صراف ًا �آلي ًا لكل � 12ألف ن�سمة.
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درا�ســات م�صرفيــة
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الموجودات  :ارتفاع بـ  %5لتصل إلى  3.5مليار دوالر.

المصارف المحلية

التسهيالت المباشرة  :ارتفاع بـ  %30لتصل إلى  1.6مليار دوالر.
ودائع العمالء  :ارتفاع بـ  %5لتصل إلى  2.6مليار دوالر.
التسهيالت  /ودائع العمالء  :شكلت التسهيالت  %61من ودائع العمالء.
حقوق الملكية  :ارتفاع بـ  %10لتصل إلى  492مليون دوالر.

جمعيــة البنــوك فـي فل�سطــني
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االتجاه العام للموجودات
ارتفعت موجودات البنوك املحلية بـ  177مليون
دوالر ( )%5خالل العام  ،2011كما ارتفعت
بـ  1.1مليار دوالر ( )%47مقارنة مع العام
 ،2007ليبلغ حجمها  3.5مليار دوالر نهاية
العام .2011
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المصارف المحلية

االتجاه العام لحقوق الملكية
ارتفعت حقوق امللكية لدى البنوك املحلية بـ 46

500

مليون دوالر ( )%10خالل العام  ،2011كما
ارتفعت بـ  180مليون دوالر ( )%58مقارنة
مع العام  ،2007ليبلغ حجمها  492مليون دوالر
نهاية العام .2011

450

مليون دوالر

400
350

2011

12

2010

2009

2008

2007

300

درا�ســات م�صرفيــة
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االتجاه العام لودائع العمالء
ارتفعت ودائع العمالء لدى البنوك املحلية بـ
مليون دوالر ( )%5خالل العام  ،2011كما ارتفعت
بـ  1.1مليار دوالر ( )%74مقارنة مع العام ،2007
ليبلغ حجمها  2.6مليار دوالر بعدد مقداره  1.3مليون
ح�ساب ،موزعة بن�سبة ( )%43لكل من احل�سابات
اجلارية وح�سابات التوفـري ،و( )%7لكل من احل�سابات
الآجلة واحل�سابات الأخرى ،نهاية العام .2011
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المصارف المحلية

ودائع العمالء حسب النوع والجهة المودعة

جمعيــة البنــوك فـي فل�سطــني

822

الودائع الآجلة
الودائع اجلارية
ودائع التوفـري

82

843

718

مليون دوالر

ارتفعت ودائع القطاع اخلا�ص بـ  260مليون دوالر
( )%12خالل العام  ،2011لتبلغ  2.4مليار دوالر،
نتيجة الرتفاع كل من ودائع التوفـري بـ ( )%17والودائع
اجلارية بـ ( )%11و الودائع الآجلة بـ ( .)%8فـي
حني انخف�ضت ودائع القطاع العام بـ  136مليون دوالر
( )%44خالل العام  ،2011لتبلغ  172مليون دوالر،
نتيجة النخفا�ض كل من الودائع اجلارية بـ ()%56
والودائع الآجلة بـ ( .)%21وتوزعت ودائع العمالء بن�سبة
( )%93للقطاع اخلا�ص وبن�سبة ( )%7للقطاع العام.

91

القطاع العام

القطاع اخلا�ص

13

ودائع العمالء حسب المنطقة الجغرافـية
ارتفعت ودائع العمالء فـي ال�ضفة الغربية بـ 91
مليون دوالر ( )%5خالل العام  ،2011لتبلغ 2

قطاع غزة % 23

مليار دوالر ولت�شكل ( )%77من �إجمايل ودائع
العمالء لدى البنوك املحلية ،كما ارتفعت ودائع
العمالء فـي قطاع غزة بـ  33مليون دوالر ()%6
لتبلغ  580مليون دوالر ولت�شكل ( )%23من
الإجمايل.

ال�ضفة الغربية

% 77

المصارف المحلية

ودائع العمالء حسب النوع والعملة
انخف�ضت الودائع اجلارية بـ  31مليون دوالر ( )%3خالل العام  2011لتبلغ  924مليون دوالر ،توزع االنخفا�ض على العمالت
الثالث؛ ( )%3للدوالر و ( )%2لل�شيكل و ( )%1للدينار ،فـي حني ارتفعت ودائع التوفـري بـ  121مليون دوالر ( )%17لتبلغ 822
مليون دوالر ،حيث ارتفعت بعملة ال�شيكل والدوالر والدينار بـ ( )%42و ( )%10و ( )%8على التوايل ،كما ارتفعت الودائع الآجلة
بـ  21مليون دوالر ( )%3لتبلغ  677مليون دوالر ،ارتفعت بعملة ال�شيكل بـ ( )%41وانخف�ضت بعملتي الدينار والدوالر بـ ( )%5و
( )%3على التوايل.
459
304

239

220
130

الودائع الآجلة

14

مليون دوالر

الدوالر الأمريكي
الدينار الأردين
ال�شيكل الإ�سرائيلي

322

291
244
117

ودائع التوفـري

الودائع اجلارية

درا�ســات م�صرفيــة

2011

االتجاه العام للتسهيالت المباشرة
ارتفعت الت�سهيالت املبا�شرة املمنوحة من البنوك
املحلية بـ  360مليون دوالر ( )%30خالل العام
 2011كما ارتفعت بـ  862مليون دوالر ()%123
باملقارنة مع عام  ،2007لتبلغ قيمتها  1.6مليار دوالر
بعدد مقداره � 195ألف ح�ساب )%48( ،ح�سابات
مك�شوفة و ( )%39قرو�ض و ( )%12جاري مدين،
وقد �شكلت الت�سهيالت االئتمانية ( )%61من ودائع
العمالء نهاية العام .2011
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المصارف المحلية

التسهيالت المباشرة حسب الجهة الممنوحة
ارتفعت الت�سهيالت املمنوحة للقطاع اخلا�ص بـ
مليون دوالر ( )%27خالل العام  ،2011لتبلغ 1.1
مليار دوالر ولت�شكل ( )%69من �إجمايل الت�سهيالت
املمنوحة من البنوك املحلية .كما ارتفعت الت�سهيالت
املمنوحة للقطاع العام بـ  129مليون دوالر (،)%37
لتبلغ  478مليون دوالر ،ولت�شكل ( )%31من
الإجمايل.
231

مليون دوالر

1,082

478

القطاع العام

جمعيــة البنــوك فـي فل�سطــني

مليون دوالر

1,100

القطاع اخلا�ص

15

التسهيالت المباشرة حسب المنطقة الجغرافـية
ارتفعت الت�سهيالت املبا�شرة املمنوحة فـي ال�ضفة
الغربية بـ  261مليون دوالر ( )%25خالل العام
 2011لتبلغ  1.3مليار دوالر ولت�شكل ()%83
من �إجمايل الت�سهيالت املمنوحة من البنوك
املحلية ،كما ارتفعت الت�سهيالت املمنوحة فـي
قطاع غزة بـ  99مليون دوالر ( )%58لتبلغ 268
مليون دوالر ولت�شكل ( )%17من الإجمايل.

قطاع غزة % 17

ال�ضفة الغربية

% 83

المصارف المحلية

التسهيالت المباشرة حسب النوع والعملة
ارتفعت القرو�ض املمنوحة بـ  277مليون دوالر ( )%34خالل العام  2011لتبلغ  1.1مليار دوالر ،حيث ارتفعت بعملة الدينار والدوالر
وال�شيكل بـ ( )%101و ( )%32و ( )%2على التوايل .كما ارتفع اجلاري مدين بـ  84مليون دوالر ( )%26ليبلغ  403مليون دوالر،
حيث ارتفع بعملتي الدينار والدوالر بـ ( )%4٫073و ( )%132على التوايل ،فـي حني انخف�ض بعملة ال�شيكل بـ ( .)%22بينما
انخف�ضت احل�سابات املك�شوفة بـ  2مليون دوالر ( )%3لتبلغ  58مليون دوالر حيث انخف�ضت بعملة ال�شيكل بـ ( )%9بينما ارتفعت
بعملتي الدوالر والدينار بـ ( )%9و ( )%4على التوايل.
761

157

22

2

33

احل�سابات مك�شوفة

16

193

177

مليون دوالر

الدوالر الأمريكي
الدينار الأردين
ال�شيكل الإ�سرائيلي

141

50

اجلاري مدين

القرو�ض

درا�ســات م�صرفيــة

2011

الموجودات  :ارتفاع بـ  %3لتصل إلى  5.6مليار دوالر.

المصارف الوافدة

التسهيالت المباشرة  :ارتفاع بـ  %18لتصل إلى  2مليار دوالر.
ودائع العمالء  :ارتفاع بـ  %1لتصل إلى  4.4مليار دوالر.
التسهيالت  /ودائع العمالء  :شكلت التسهيالت  %45من ودائع العمالء.
حقوق الملكية  :ارتفاع بـ  %6لتصل إلى  691مليون دوالر.

جمعيــة البنــوك فـي فل�سطــني

17

االتجاه العام للموجودات
ارتفعت موجودات البنوك الوافدة بـ  142مليون
دوالر ( )%3خالل العام  ،2011كما ارتفعت
بـ  991مليون دوالر ( )%21مقارنة مع العام
 ،2007لتبلغ  5.6مليار دوالر نهاية العام .2011
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المصارف الوافدة

االتجاه العام لحقوق الملكية
ارتفعت حقوق امللكية لدى البنوك الوافدة بـ 40

750

مليون دوالر ( )%6خالل العام  ،2011كما
ارتفعت بـ  301مليون دوالر ( )%77مقارنة مع
العام  ،2007لتبلغ  691مليون دوالر نهاية العام
.2011
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درا�ســات م�صرفيــة

2011

االتجاه العام لودائع العمالء
ارتفعت ودائع العمالء لدى البنوك الوافدة بـ
مليون دوالر ( )%1خالل العام  ،2011كما ارتفعت
بـ  766مليون دوالر ( )%21مقارنة مع العام ،2007
لتبلغ  4.4مليار دوالر بعدد يقارب  1.2مليون ح�ساب،
( )%57ح�سابات توفـري و ( )%37ح�سابات جارية
و ( )%3لكل من احل�سابات الآجلة واحل�سابات
الأخرى ،نهاية العام .2011
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المصارف الوافدة

ودائع العمالء حسب النوع والجهة المودعة

جمعيــة البنــوك فـي فل�سطــني

1,567

الودائع الآجلة
الودائع اجلارية
ودائع التوفـري

139

1,206 1,233

مليون دوالر

ارتفعت ودائع القطاع اخلا�ص ب�شكل طفـيف بـ  8مليون
دوالر ( )%0.2خالل العام  ،2011لتبلغ  4مليار دوالر،
نتيجة الرتفاع كل من ودائع التوفـري بـ ( )%5والودائع
اجلارية بـ ( ،)%4فـي حني انخف�ضت الودائع الآجلة
بـ (� .)%9أما ودائع القطاع العام فقد ارتفعت بـ 38
مليون دوالر ( )%10خالل العام  ،2011لتبلغ 412
مليون دوالر ،نتيجة الرتفاع الودائع اجلارية بـ ()%26
وانخفا�ض الودائع الآجلة بـ (.)%11

273

القطاع العام

القطاع اخلا�ص

19

ودائع العمالء حسب المنطقة الجغرافـية
ارتفعت ودائع العمالء فـي ال�ضفة الغربية بـ 83

قطاع غزة

%5

مليون دوالر ( )%2خالل العام  ،2011لتبلغ
 4.2مليار دوالر ولت�شكل ( )%95من �إجمايل
ودائع العمالء ،فـي حني انخف�ضت ودائع العمالء
فـي قطاع غزة بـ  37مليون دوالر ( ،)%16لتبلغ
 199مليون دوالر ولت�شكل ( )%5من الإجمايل.

ال�ضفة الغربية

% 95

المصارف الوافدة

ودائع العمالء حسب النوع والعملة
ارتفعت الودائع اجلارية بـ  119مليون دوالر ( )%7خالل العام  2011لتبلغ  1.8مليار دوالر ،حيث ارتفعت بعملة ال�شيكل بـ ()%33
بينما انخف�ضت بعملتي الدينار والدوالر بـ ( )%6لكل منهما ،كما ارتفعت ودائع التوفـري بـ  61مليون دوالر ( )%5لتبلغ  1.2مليار
دوالر ،حيث ارتفعت بعملتي ال�شيكل والدوالر بـ ( )%18و( )%5على التوايل ،بينما انخف�ضت بعملة الدينار بـ (� ،)%1أما الودائع
الآجلة فقد انخف�ضت بـ  108مليون دوالر بـ ( )%8لتبلغ  1.2مليار دوالر ،حيث انخف�ضت بعملتي الدوالر والدينار بـ ( )%14و ()%7
على التوايل فـي حني ارتفعت بعملة ال�شيكل بـ (.)%38
767
613

مليون دوالر

الدوالر الأمريكي
الدينار الأردين
ال�شيكل الإ�سرائيلي

613
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408
294
279

129

الودائع الآجلة

20

ودائع التوفـري

الودائع اجلارية

درا�ســات م�صرفيــة

2011

االتجاه العام للتسهيالت المباشرة
ارتفعت الت�سهيالت املبا�شرة املمنوحة من البنوك
الوافدة بـ  307مليون دوالر ( )%18خالل العام
 ،2011كما ارتفعت بـ  986مليون دوالر ()%98
مقارنة مع العام  ،2007لتبلغ  2مليار دوالر بعدد
مقداره � 138ألف ح�ساب )%55( ،قرو�ض و ()%29
ح�سابات مك�شوفة و ( )%15جاري مدين و ()%1
كمبياالت خم�صومة .وقد �شكلت الت�سهيالت االئتمانية
( )%45ودائع العمالء نهاية العام .2011
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2011

التسهيالت المباشرة حسب الجهة الممنوحة
ارتفعت الت�سهيالت املمنوحة للقطاع اخلا�ص بـ
مليون دوالر ( )%14خالل العام  ،2011لتبلغ 1.4
مليار دوالر ولت�شكل ( )%69من �إجمايل الت�سهيالت
املمنوحة من البنوك الوافدة ،كما ارتفعت الت�سهيالت
املمنوحة للقطاع العام بـ  135مليون دوالر (،)%28
لتبلغ  623مليون دوالر ولت�شكل ( )%31من الإجمايل.
172

مليون دوالر
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القطاع العام

جمعيــة البنــوك فـي فل�سطــني
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1,500

القطاع اخلا�ص

21

التسهيالت المباشرة حسب المنطقة الجغرافـية
ارتفعت الت�سهيالت املمنوحة فـي ال�ضفة الغربية
بـ  309مليون دوالر ( )%19خالل العام
 ،2011لتبلغ  2مليار دوالر ولت�شكل ()%98
من �إجمايل الت�سهيالت املمنوحة من البنوك
الوافدة ،فـي حني انخف�ضت الت�سهيالت املمنوحة
فـي قطاع غزة بـ  2مليون دوالر ( ،)%6لتبلغ
 33مليون دوالر ولت�شكل ( )%2من الإجمايل.

قطاع غزة

%2

ال�ضفة الغربية

% 98

المصارف الوافدة

التسهيالت المباشرة حسب النوع والعملة
ارتفعت القرو�ض املمنوحة بـ  274مليون دوالر ( )%23خالل العام  ،2011لتبلغ  1.4مليار دوالر ،حيث ارتفعت بعملة ال�شيكل
والدينار والدوالر بـ ( )%80و ( )%27و ( )%21على التوايل ،كما ارتفع اجلاري مدين بـ  38مليون دوالر ( )%7ليبلغ  541مليون
دوالر ،حيث ارتفع بعلمة الدوالر والدينار وال�شيكل بـ ( )%20و ( )%10و ( )%4على التوايل ،بينما ارتفعت احل�سابات املك�شوفة
بـ � 624ألف دوالر ( )%8لتبلغ  9مليون دوالر ،حيث ارتفعت بعملة ال�شيكل بـ ( ،)%42فـي حني انخف�ضت بعملتي الدينار والدوالر
بـ ( )%24و ( )%21على التوايل.
1٫184

407
170

109
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1

5

احل�سابات املك�شوفة

22

مليون دوالر

الدوالر الأمريكي
الدينار الأردين
ال�شيكل الإ�سرائيلي

82

21

اجلاري مدين

القرو�ض

درا�ســات م�صرفيــة

2011

المصارف اإلسالمية

الموجودات  :ارتفاع بـ  %4لتصل إلى  695مليون دوالر.
التمويالت المباشرة  :ارتفاع بـ  %28لتصل إلى  323مليون دوالر.
ودائع العمالء  :ارتفاع بـ  %3لتصل إلى  537مليون دوالر.
التسهيالت  /ودائع العمالء  :شكلت التسهيالت  %60من ودائع العمالء.
حقوق الملكية  :ارتفاع بـ  %13لتصل إلى  109مليون دوالر.

جمعيــة البنــوك فـي فل�سطــني

23

االتجاه العام للموجودات
700

ارتفعت موجودات البنوك الإ�سالمية بـ
مليون دوالر ( )%4خالل العام  ،2011كما
ارتفعت بـ  76مليون دوالر ( )%12مقارنة مع
العام  ،2007لتبلغ  695مليون دوالر نهاية العام
.2011
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االتجاه العام لحقوق الملكية
ارتفعت حقوق امللكية لدى البنوك الإ�سالمية
بـ  12مليون دوالر ( )%13خالل العام
 ،2011كما ارتفعت بـ  33مليون دوالر
( )%43مقارنة مع العام  ،2007لتبلغ 109
مليون دوالر نهاية العام .2011
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درا�ســات م�صرفيــة

2011

االتجاه العام لودائع العمالء
ارتفعت ودائع العمالء لدى البنوك الإ�سالمية بـ  18مليون
دوالر ( )%3خالل العام  ،2011كما ارتفعت بـ 106
مليون دوالر ( )%25مقارنة مع العام  ،2007لتبلغ
 537مليون دوالر بعدد مقداره � 533ألف ح�ساب ،موزعة
بن�سبة ( )%55ح�سابات جارية و ( )%37ح�سابات
توفـري و ( )%5ح�سابات ا�ستثمارية و ( )%3ح�سابات
�أخرى نهاية العام .2011
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ودائع العمالء حسب النوع والجهة المودعة

جمعيــة البنــوك فـي فل�سطــني

228

الودائع الآجلة
الودائع اجلارية
ودائع التوفـري

2

143

160

مليون دوالر

ارتفعت ودائع القطاع اخلا�ص بـ  17مليون دوالر ()%3
خالل العام  2011لتبلغ قيمتها  531مليون دوالر ،نتيجة
الرتفاع كل من ودائع التوفـري بـ ( )%16والودائع اجلارية
بـ ( )%3وانخفا�ض الودائع اال�ستثمارية بـ ( .)%12كما
ارتفعت ودائع القطاع العام بـ � 276ألف دوالر ( )%5خالل
العام  2011لتبلغ قيمتها  6مليون دوالر ،نتيجة الرتفاع
الودائع اال�ستثمارية ب�شكل ملحوظ بـ ( )%561وانخفا�ض
الودائع اجلارية بـ ( .)%31وتوزعت ودائع العمالء بن�سبة
( )%99للقطاع اخلا�ص و ( )%1للقطاع العام.

4

القطاع العام

القطاع اخلا�ص

25

ودائع العمالء حسب المنطقة الجغرافـية
ارتفعت ودائع العمالء فـي ال�ضفة الغربية بـ
مليون دوالر ( )%7خالل العام  ،2011لتبلغ 440
مليون دوالر ولت�شكل ( )%82من �إجمايل ودائع
العمالء لدى البنوك الإ�سالمية ،فـي حني انخف�ضت
ودائع العمالء فـي قطاع غزة بـ  11مليون دوالر
( )%10لتبلغ  97مليون دوالر ولت�شكل ()%18
من الإجمايل.
29

قطاع غزة % 18

ال�ضفة الغربية

% 82

المصارف اإلسالمية

ودائع العمالء حسب النوع والعملة
ارتفعت الودائع اجلارية بـ  2مليون دوالر ( )%1لتبلغ  154مليون دوالر ،حيث ارتفعت بعملة ال�شيكل بـ ( )%18وانخف�ضت بعملتي
الدينار والدوالر بـ ( )%14و ( )%12على التوايل ،كما ارتفعت ودائع التوفـري بـ  32مليون دوالر ( )%16لتبلغ  228مليون دوالر،
حيث ارتفعت بعملة ال�شيكل والدينار والدوالر بـ ( )%40و ( )%8و ( )%7على التوايل ،فـي حني انخف�ضت الودائع اال�ستثمارية
بـ  19مليون دوالر ( )%12لتبلغ  141مليون دوالر ،حيث انخف�ضت بعملتي الدوالر و الدينار بـ ( )%16و ( )%15على التوايل
وارتفعت بعملة ال�شيكل بـ (.)%13

70

71

70
49

36
29

18

الودائع اال�ستثمارية

26

مليون دوالر

الدوالر الأمريكي
الدينار الأردين
ال�شيكل الإ�سرائيلي

86

86

ودائع التوفـري

الودائع اجلارية

درا�ســات م�صرفيــة

2011

االتجاه العام للتمويالت المباشرة
ارتفعت التمويالت املبا�شرة املمنوحة من البنوك
الإ�سالمية بـ  70مليون دوالر ( )%28خالل العام
 ،2011كما ارتفعت بـ  123مليون دوالر ( )%61مقارنة
مع العام  ،2007لتبلغ  323مليون دوالر بعدد مقداره
� 18ألف ح�ساب )%75( ،ذمم بيوع و ( )%23ح�سابات
مك�شوفة و ( )%2متويل ت�أجريي .وقد �شكلت التمويالت
املبا�شرة ( )%60من ودائع العمالء نهاية العام .2011

340
300

مليون دوالر

260
220
180

المصارف اإلسالمية

2011

2010

2009

2008

2007

التمويالت المباشرة حسب الجهة الممنوحة
ارتفعت التمويالت املبا�شرة املمنوحة للقطاع اخلا�ص
بـ  38مليون دوالر ( )%22خالل العام ،2011
لتبلغ  205مليون دوالر ولت�شكل ( )%63من �إجمايل
التمويالت املمنوحة من البنوك الإ�سالمية .كما ارتفعت
التمويالت املمنوحة للقطاع العام بـ  32مليون دوالر
( ،)%38لتبلغ  118مليون دوالر ولت�شكل ( )%37من
الإجمايل.

مليون دوالر

205

118

القطاع العام

جمعيــة البنــوك فـي فل�سطــني

القطاع اخلا�ص

27

التمويالت المباشرة حسب المنطقة الجغرافـية
ارتفعت التمويالت املبا�شرة املمنوحة فـي ال�ضفة
الغربية بـ  49مليون دوالر ( )%23خالل العام
 ،2011لتبلغ  258مليون دوالر ولت�شكل ()%80
من �إجمايل التمويالت املمنوحة من البنوك
الإ�سالمية ،كما ارتفعت التمويالت املمنوحة فـي
قطاع غزة بـ  21مليون دوالر ( )%47لتبلغ 65
مليون دوالر ولت�شكل ( )%20من الإجمايل.

قطاع غزة

% 20

ال�ضفة الغربية

% 80

المصارف اإلسالمية

التمويالت المباشرة حسب النوع والعملة
ارتفعت ذمم البيوع بـ  70مليون دوالر ( )%30خالل العام  2011لتبلغ  306مليون دوالر ،حيث ارتفعت بعملة الدينار والدوالر
وال�شيكل بـ ( )%113و ( )%21و ( )%11على التوايل ،كما ارتفع التمويل الت�أجريي بـ  1مليون دوالر ( )%16ليبلغ  9مليون
دوالر ،حيث ارتفع بعملة الدينار والدوالر بـ ( )%24و ( )%15على التوايل ،فـي حني انخف�ضت الكمبياالت املخ�صومة � 904ألف
دوالر ( )%10لتبلغ  8مليون دوالر حيث انخف�ضت بعملتي ال�شيكل والدوالر بـ ( )%24و ( )%5على التوايل ،فـي حني ارتفعت
بعملة الدينار بـ (.)%201

158
84
64
6

0.2

2

الكمبياالت املخ�صومة

28

مليون دوالر

الدوالر الأمريكي
الدينار الأردين
ال�شيكل الإ�سرائيلي

7

1

التمويل الت�أجريي

ذمم البيوع

درا�ســات م�صرفيــة

2011

ودائع العمالء  :ارتفاع بـ  %3لتصل إلى  7مليار دوالر.

ودائع العمالء

ودائع القطاع الخاص  :ارتفاع بـ  %4لتصل إلى  6.4مليار دوالر.
الودائع الجارية  :ارتفاع بـ  %3لتصل إلى  2.7مليار دوالر.
عملة الدوالر األمريكي  :انخفاض بـ  %5لتصل إلى  2.7مليار دوالر.
ودائع العمالء لدى البنوك الوافدة  :ارتفاع بـ  %1لتصل إلى  4.4مليار دوالر.

جمعيــة البنــوك فـي فل�سطــني
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االتجاه العام لودائع العمالء
6,500
6,000

مليون دوالر

ارتفعت ودائع العمالء بـ  170مليون دوالر
( )%3خالل العام  ،2011كما ارتفعت بـ 1.9
مليار دوالر ( )%36مقارنة مع العام ،2007
لتبلغ قيمتها  7مليار دوالر بعدد مقداره  3مليون
ح�ساب موزعة بن�سبة ( )%50ح�سابات توفـري
و ( )%40ح�سابات جارية و ( )%5لكل من
احل�سابات الآجلة واحل�سابات الأخرى نهاية العام
.2011

7,000

5,500
5,000
2011

2010

2009

2007

2008

ودائع العمالء

ودائع العمالء حسب النوع
ارتفع عدد الودائع اجلارية بـ � 230ألف وديعة ( )%29خالل العام  ،2011كما ارتفعت ودائع التوفـري بـ � 203آالف وديعة (،)%19
فـي حني �سجلت الودائع الآجلة انخفا�ض ًا بـ � 100ألف وديعة ( .)%46ومن حيث القيمة ،ارتفعت الودائع اجلارية بـ  88مليون دوالر
( ،)%3كما ارتفعت ودائع التوفـري بـ  181مليون دوالر ( ،)%10فـي حني �سجلت الودائع الآجلة انخفا�ض ًا بـ  87مليون دوالر (.)%4

1,265
2,701

1,026

�ألف ح�ساب

1,924

مليون دوالر

2,022

115

الودائع الآجلة ودائع التوفـري الودائع اجلارية

30

الودائع الآجلة ودائع التوفـري الودائع اجلارية

درا�ســات م�صرفيــة

2011

ودائع العمالء حسب المنطقة الجغرافـية
ارتفعت ودائع العمالء فـي ال�ضفة الغربية بـ
مليون دوالر ( )%3خالل العام  ،2011لتبلغ 6
مليار دوالر ولت�شكل ( )%89من الإجمايل ،فـي حني
انخف�ضت ودائع العمالء فـي قطاع غزة بـ  5مليون
دوالر ( )%1لتبلغ  778مليون دوالر ولت�شكل ()%11
من الإجمايل.
175

قطاع غزة

% 11

ال�ضفة الغربية

% 89

ودائع العمالء

ودائع العمالء حسب النوع والجهة المودعة

الودائع الآجلة
الودائع اجلارية
ودائع التوفـري

1,952

220

364

القطاع العام

جمعيــة البنــوك فـي فل�سطــني

2,027

2,409

مليون دوالر

ارتفعت ودائع القطاع اخلا�ص بـ  268مليون دوالر
( )%4خالل العام  ،2011لتبلغ  6.4مليار دوالر،
نتيجة الرتفاع كل من ودائع التوفـري بـ ( )%10والودائع
اجلارية بـ ( )%7وانخفا�ض الودائع الآجلة بـ (.)%3
فـي حني انخف�ضت ودائع القطاع العام بـ  98مليون دوالر
( ،)%14لتبلغ  584مليون دوالر ،نتيجة النخفا�ض
الودائع الآجلة واجلارية بـ ( )%15و ( )%14على
التوايل .وتوزعت ودائع العمالء بن�سبة ( )%92للقطاع
اخلا�ص و ( )%8للقطاع العام.

القطاع اخلا�ص

31

ودائع العمالء حسب النوع والعملة
ارتفع عدد الودائع اجلارية بعملة الدوالر وال�شيكل والدينار بـ ( )%41و ( )%27و ( )%21على التوايل ،كما ارتفع عدد ودائع
التوفـري بعملة ال�شيكل والدوالر والدينار بـ ( )%33و ( )%19و ()%10على التوايل ،فـي حني انخف�ض عدد الودائع الآجلة بعملة
الدينار بـ ( )%59كما انخف�ض بعملة الدوالر بـ ( )%42وانخف�ض بعملة ال�شيكل بـ (.)%39
ومن حيث القيمة؛ ارتفعت الودائع اجلارية بعملة ال�شيكل بـ ( ،)%17فـي حني انخف�ضت بعملتي الدوالر والدينار بـ ( )%5لكل
منهما ،كما ارتفعت ودائع التوفـري بالعمالت الثالث؛ ال�شيكل والدوالر والدينار بـ ( )%27و ( )%7و ( )%2على التوايل ،بينما
انخف�ضت الودائع الآجلة بعملتي الدوالر والدينار بـ ( )%11و ( )%7على التوايل ،فـي حني ارتفعت بعملة ال�شيكل بـ (.)%40

593

414

الدوالر الأمريكي
الدينار الأردين
ال�شيكل الإ�سرائيلي

312

�ألف ح�ساب

ودائع العمالء

528

239
180

38

44

31

الودائع الآجلة

الودائع اجلارية

ودائع التوفـري

1٫226
918

905

مليون دوالر

729

714

649
537
396

258

الودائع الآجلة

32

ودائع التوفـري

الودائع اجلارية

درا�ســات م�صرفيــة

2011

ودائع العمالء حسب تصنيف البنك والنوع
ارتفع عدد الودائع الثالث؛ التوفـري والآجلة واجلارية لدى البنوك املحلية التجارية بـ ( )%56و ( )%16و ( )%15على التوايل،
وارتفع عدد كل من ودائع التوفـري والودائع اجلارية لدى البنوك املحلية الإ�سالمية بـ ( )%10لكل منهما بينما ارتفعت ودائعها الآجلة
بـ ( ،)%5كما ارتفع عدد الودائع اجلارية وودائع التوفـري لدى البنوك الوافدة التجارية بـ ( )%58و( )%8على التوايل ،وانخف�ضت
ودائعها الآجلة بـ (.)%76
ومن حيث القيمة ،ارتفعت ودائع التوفـري والودائع الآجلة لدى البنوك املحلية التجارية بـ ( )%8( )%18على التوايل ،فـي حني
انخف�ضت ودائعها اجلارية بـ ( ،)%4كما ارتفعت ودائع التوفـري والودائع اجلارية لدى البنوك املحلية الإ�سالمية بـ ( )%16و()%1
على التوايل ،فـي حني انخف�ضت ودائعها الآجلة بـ ( ،)%12كما ارتفعت الودائع اجلارية وودائع التوفـري لدى البنوك الوافدة التجارية
بـ ( )%7و( )%5على التوايل ،وانخف�ضت ودائعها الآجلة بـ (.)%8
695

292

280

194
34

53

29

وافدة جتارية

�ألف ح�ساب

الودائع الآجلة
الودائع اجلارية
ودائع التوفـري

375

حملية �إ�سالمية

حملية جتارية

1٫777
1٫247

1٫200

536

593

مليون دوالر

770

228
141

وافدة جتارية

جمعيــة البنــوك فـي فل�سطــني

154

حملية �إ�سالمية

حملية جتارية

33

ودائع العمالء

455

ودائع العمالء حسب تصنيف البنك والعملة
ارتفع عدد ودائع العمالء لدى البنوك املحلية التجارية بالعمالت الثالث؛ الدينار والدوالر وال�شيكل بـ ( )%39و ( )%36و ()%33
على التوايل ،كما ارتفع لدى البنوك املحلية الإ�سالمية بـ ( )%15بعملة ال�شيكل ،و ( )%7بعملة الدوالر و ( )%5بعملة الدينار،
بينما ارتفع لدى البنوك الوافدة التجارية بعملتي ال�شيكل والدوالر بـ ( )%21و ( )%15على التوايل ،فـي حني انخف�ض بعملة الدينار
بـ (.)%3
ومن حيث القيمة ،ارتفعت ودائع العمالء لدى البنوك املحلية التجارية بعملة ال�شيكل والدوالر والدينار بـ ( )%11و ( )%4و ()%2
على التوايل ،وارتفعت لدى البنوك املحلية الإ�سالمية بعملة ال�شيكل بـ ( )%26فـي حني انخف�ضت بعملتي الدوالر والدينار بـ ()%6
و ( )%3على التوايل ،كما ارتفعت لدى البنوك الوافدة التجارية بعملة ال�شيكل بـ ( )%29فـي حني انخف�ضت بعملتي الدوالر والدينار
بـ ( )%8و ( )%4على التوايل.
454

489

الدوالر الأمريكي
الدينار الأردين
ال�شيكل الإ�سرائيلي

269

236
144

وافدة جتارية

�ألف ح�ساب

ودائع العمالء

409

210
155

150

حملية �إ�سالمية

حملية جتارية

1٫726
1٫209

1٫252
808

مليون دوالر

686
426
184

وافدة جتارية

34

166

178

حملية �إ�سالمية

حملية جتارية

درا�ســات م�صرفيــة

2011

التسهيالت المباشرة

التسهيالت المباشرة :ارتفاع بـ  %23لتصل إلى  3.6مليار دوالر.
الممنوحة للقطاع الخاص  :ارتفاع بـ  %20لتصل إلى  2.5مليار دوالر.
القروض  :ارتفاع بـ  %28لتصل إلى  2.5مليار دوالر.
عملة الدوالر االمريكي  :ارتفاع بـ  %28لتصل إلى  2.2مليار دوالر.
الممنوحة للبنوك الوافدة  :ارتفاع بـ  %18لتصل إلى  2مليار دوالر.

جمعيــة البنــوك فـي فل�سطــني
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االتجاه العام للتسهيالت المباشرة
ارتفعت الت�سهيالت املبا�شرة بـ  667مليون دوالر
( )%23خالل العام  ،2011كما ارتفعت بـ 1.8
مليار دوالر ( )%108مقارنة مع العام ،2007
لتبلغ قيمتها  3.6مليار دوالر بعدد مقداره 332
�ألف ح�ساب موزعة بن�سبة ( )%46قرو�ض و
( )%40ح�سابات مك�شوفة و ( )%13.8جاري
مدين و( )%0.1لكل من التمويل الت�أجريي
والكمبياالت املخ�صومة نهاية العام .2011

4,000
3,400

مليون دوالر

2,800
2,200
1,600

التسهيالت المباشرة

2011

2010

2008
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2007

التسهيالت المباشرة حسب النوع
ارتفع عدد القرو�ض بـ � 43ألف ح�ساب ( )%40خالل العام  ،2011كما ارتفع اجلاري مدين بـ � 6آالف ح�ساب ( ،)%15بينما
ارتفعت احل�سابات املك�شوفة بـ  36الف ح�ساب (� ،)%37أما التمويل الت�أجريي والكمبياالت املخ�صومة فقد ارتفعت بـ  149ح�ساب
( .)%40ومن حيث القيمة؛ ارتفعت القرو�ض بـ  552مليون دوالر ( ،)%28كما ارتفع اجلاري مدين بـ  121مليون دوالر (،)%15
بينما انخف�ضت احل�سابات املك�شوفة بـ � 943ألف دوالر (� ،)%1أما التمويل الت�أجريي فقد ارتفع بـمليون دوالر ( )%16فـي حني
انخف�ضت الكمبياالت املخ�صومة بـ  3مليون دوالر (.)%25
2٫525

�ألف ح�ساب

134

مليون دوالر

153

943

45
0.2

0.3

الكمبياالت التمويل احل�سابات
املخ�صومة الت�أجريي املك�شوفة

36

8

اجلاري
مدين

القرو�ض

9

67

الكمبياالت التمويل احل�سابات اجلاري
املخ�صومة الت�أجريي املك�شوفة مدين

القرو�ض

درا�ســات م�صرفيــة

2011

التسهيالت المباشرة حسب المنطقة الجغرافـية
ارتفعت الت�سهيالت املمنوحة فـي ال�ضفة الغربية
بـ  570مليون دوالر ( )%21خالل العام ،2011
لتبلغ قيمتها  3.3مليار دوالر ولت�شكل ( )%92من
�إجمايل الت�سهيالت املمنوحة ،كما ارتفعت الت�سهيالت
املمنوحة فـي قطاع غزة بـ  96مليون دوالر ()%47
خالل العام لتبلغ قيمتها  301مليون دوالر ولت�شكل
( )%8من الإجمايل.

قطاع غزة % 8

ال�ضفة الغربية

% 92

التسهيالت المباشرة

التسهيالت المباشرة حسب الجهة الممنوحة
بـ 403

ارتفعت الت�سهيالت املمنوحة للقطاع اخلا�ص
مليون دوالر ( )%20خالل العام  2011لتبلغ قيمتها
 2.5مليار دوالر ولت�شكل ( )%69من الإجمايل .كما
ارتفعت الت�سهيالت املمنوحة للقطاع العام بـ 264
مليون دوالر ( )%31خالل العام  2011لتبلغ قيمتها
 1.1مليار دوالر ولت�شكل ( )%31من الإجمايل.
مليون دوالر

2٫452

1٫101

القطاع العام

جمعيــة البنــوك فـي فل�سطــني

القطاع اخلا�ص

37

التسهيالت المباشرة حسب النوع والعملة
ارتفع عدد القرو�ض املمنوحة بالعمالت الثالث؛ الدينار والدوالر وال�شيكل بـ ( )%44و ( )%40و ( )%29على التوايل ،كما ارتفع
عدد اجلاري مدين بعملتي الدوالر وال�شيكل بـ ( )%19و ( )%13على التوايل فـي حني انخف�ض بعملة الديناربـ ( ،)%0.3بينما
ارتفع عدد احل�سابات املك�شوفة بال�شيكل والدينار والدوالر بـ ( )%45و ( )%23و ( )%22على التوايل.
ومن حيث القيمة ،ارتفعت القرو�ض املمنوحة بعملة الدينار والدوالر وال�شيكل بـ ( )%57و ( )%25و ( )%21على التوايل ،كما
ارتفع اجلاري مدين بعملتي الدينار والدوالر بـ ( )%254و ( )%68على التوايل فـي حني انخف�ض بعملة ال�شيكل بـ (� ،)%6أما
احل�سابات املك�شوفة فقد انخف�ضت بعملتي الدينار وال�شيكل بـ ( )%9و ( )%4على التوايل فـي حني ارتفعت بعملة الدوالر بـ (.)%5

الدوالر الأمريكي
الدينار الأردين
ال�شيكل الإ�سرائيلي

�ألف ح�ساب

التسهيالت المباشرة

93

82
50

28
19

13

احل�سابات املك�شوفة

23

20

2

القرو�ض

اجلاري مدين

1,945

مليون دوالر

600
347

266
24

3

38

احل�سابات املك�شوفة

38

233
70

اجلاري مدين

القرو�ض

درا�ســات م�صرفيــة

2011

التسهيالت المباشرة حسب تصنيف البنك والنوع
ارتفع عدد ت�سهيالت البنوك املحلية التجارية على �شكل قرو�ض وح�سابات مك�شوفة وجاري مدين بـ ( )%86و ( )%52و ()%33
على التوايل ،بينما ارتفع عدد القرو�ض املمنوحة من البنوك املحلية الإ�سالمية بـ ( )%28فـي حني انخف�ض عدد ح�ساباتها املك�شوفة
بـ ( ،)%14وارتفع عدد ت�سهيالت البنوك الوافدة التجارية على �شكل ح�سابات مك�شوفة وقرو�ض بـ ( )%19و ( )%18على التوايل،
فـي حني انخف�ض عدد اجلاري مدين بـ (.)%1

90
76
40
24

21

�ألف ح�ساب

قرو�ض
جاري مدين
ح�سابات مك�شوفة

63

13
4

وافدة جتارية

حملية جتارية

حملية �إ�سالمية

1٫443

541
403

مليون دوالر

777

306
9

1

وافدة جتارية

جمعيــة البنــوك فـي فل�سطــني

حملية �إ�سالمية

57

حملية جتارية

39

التسهيالت المباشرة

ومن حيث القيمة ،ارتفعت ت�سهيالت البنوك املحلية التجارية على �شكل قرو�ض وجاري مدين بـ ( )%37و ( )%26على التوايل فـي
حني انخف�ضت احل�سابات املك�شوفة بـ ( ،)%3بينما ارتفعت القرو�ض املمنوحة من البنوك املحلية الإ�سالمية بـ ( )%30فـي حني
انخف�ضت ح�ساباتها املك�شوفة بـ (� ،)%5أما البنوك الوافدة التجارية فقد ارتفعت ت�سهيالتها على �شكل قرو�ض وح�سابات مك�شوفة
وجاري مدين بـ ( )%23و ( )%8و ( )%7على التوايل.

التسهيالت المباشرة حسب القطاعات االقتصادية
ارتفعت الت�سهيالت املبا�شرة املمنوحة لكافة القطاعات االقت�صادية با�ستثناء قطاع اخلدمات والذي انخف�ض بـ  162مليون دوالر
( )%35لتبلغ قيمته  295مليون دوالر ،وقطاع الزراعة والرثوة احليوانية والذي انخف�ض بـ  11مليون دوالر ( )%23لتبلغ قيمته
 35مليون دوالر ،بينما �أثر النمو فـي الت�سهيالت املبا�شرة املوجهة لتمويل قطاع ال�سلع اال�ستهالكية ب�شكل �أ�سا�سي فـي منو �إجمايل
ت�سهيالت القطاع اخلا�ص ،حيث �سجل �أعلى مقدار منو بـ  273مليون دوالر ( )%189لتبلغ قيمته  417مليون دوالر� ،أما قطاع
التجارة العامة فقد ارتفع بـ  99مليون دوالر ( )%25لتبلغ قيمته  491مليون دوالر ،وقطاع العقارات ارتفع بـ  21مليون دوالر ()%5
لتبلغ قيمته  429مليون دوالر.

التسهيالت المباشرة

التجارة العامة
العقارات والأرا�ضي

% 20

% 18

النقل واملوا�صالت
الزراعة والرثوة احليوانية % 1
ال�سياحة % 2
%1

متويل ال�سلع اال�ستهالكية

متويل اال�ستثمار بالأ�سهم

% 17

متويل �شراء ال�سيارات

�أخرى
ال�صناعة والتعدين

%5

%9

% 12

اخلدمات

40

%3

% 12

درا�ســات م�صرفيــة
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التسهيالت غير المباشرة

التسهيالت غير المباشرة :ارتفاع بـ  %5لتصل إلى  856مليون دوالر.
الممنوحة في الضفة الغربية :انخفاض بـ  %0.1لتشكل  %88من اإلجمالي.
سقوف االئتمان غير المستغلة :ارتفاع بـ  %9لتصل إلى  322مليون دوالر.
الكفاالت الصادرة :ارتفاع بـ  %2لتصل إلى  301مليون دوالر.
االعتمادات المستندية :ارتفاع بـ  %7لتصل إلى  156مليون دوالر.

جمعيــة البنــوك فـي فل�سطــني
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االتجاه العام للتسهيالت غير المباشرة
ارتفعت قيمة الت�سهيالت االئتمانية غري املبا�شرة
بـ  41مليون دوالر ( )%5خالل العام ،2011
لتبلغ  856مليون دوالر نهاية العام ،كما ارتفعت
بـ  133مليون دوالر ( )%18مقارنة مع العام
.2009

900
850

مليون دوالر

800
750

التسهيالت غير المباشرة

700
2011

2009

2010

التسهيالت غير المباشرة حسب النوع
�شكلت �سقوف االئتمان غري امل�ستغلة ( )%38من
�إجمايل الت�سهيالت االئتمانية غري املبا�شرة نهاية
العام  ،2011بينما �شكلت الكفاالت ال�صادرة
( )%35منها ،واالعتمادات امل�ستندية (،)%18
فـي حني �شكلت امل�شتقات املالية ( )%8واحل�سابات
الأخرى (.)%1

301

322

مليون دوالر

156
70
7

�أخرى

42

امل�شتقات االعتمادات الكفاالت �سقوف االئتمان
املالية امل�ستندية ال�صادرة غري امل�ستغلة

درا�ســات م�صرفيــة

2011

التوزيع الجغرافي للتسهيالت غير المباشرة
398,931,711

459,918,864

421,284,541

نابل�س

111,258,811

114,787,438

114,660,840

اخلليل

51,438,516

65,148,996

86,658,374

بيت حلم

41,964,890

32,763,934

42,798,385

القد�س

28,858,970

33,878,177

30,484,071

جنني

21,308,995

22,244,496

25,208,594

طولكرم

9,788,520

11,876,443

17,995,775

قلقيلية

6,823,597

9,065,582

9,546,472

�أريحا

2,930,013

3,850,055

3,568,430

�سلفيت

1,012,889

1,362,680

1,463,585

طوبا�س

470,713

574,210

756,614

ال�ضفة الغربية
غزة

674,787,625

755,470,876

754,425,680

42,238,083

49,132,138

79,078,200

خانيون�س

2,804,160

2,516,358

7,934,577

رفح

410,491

1,743,397

6,993,066

�شمال غزة

1,929,853

4,632,712

5,942,057

دير البلح

1,423,897

1,851,796

1,957,198

قــطـاع غــزة

48,806,485

59,876,401

101,905,099

الأرا�ضي الفل�سطينية

723,594,110

815,347,276

856,330,779

جمعيــة البنــوك فـي فل�سطــني

التسهيالت غير المباشرة

املنطقة
رام اهلل والبرية

2009

2010

2011
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سقوف االئتمان غير المستغلة (عدد)
انخف�ض عدد ح�سابات �سقوف االئتمان غري
امل�ستغلة بـ � 10آالف ح�ساب ( )%31خالل العام
 ،2011ليبلغ � 23ألف ح�ساب نهاية العام ،فـي حني
ارتفع ب�شكل طفـيف بـ  52ح�ساب ( )%0.2مقارنة
مع العام .2009

34
31

�ألف ح�ساب

28
25

التسهيالت غير المباشرة

2011

2010

2009

22

سقوف االئتمان غير المستغلة (قيمة)
ارتفعت قيمة �سقوف االئتمان غري امل�ستغلة بـ
مليون دوالر ( )%9خالل العام  ،2011لتبلغ 322
مليون دوالر نهاية العام ،كما ارتفعت بـ  34مليون
دوالر ( )%12مقارنة مع العام .2009
26

325
315

مليون دوالر

305
295
285
2011
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2010

2009

درا�ســات م�صرفيــة

2011

الكفاالت الصادرة (عدد)
12

انخف�ض عدد ح�سابات الكفاالت ال�صادرة بـ 983

ح�ساب ( )%10خالل العام  ،2011ليبلغ � 9آالف
ح�ساب نهاية العام ،كما انخف�ض عددها بـ � 3آالف
ح�ساب ( )%24مقارنة مع العام .2009

11

�ألف ح�ساب

10
9

التسهيالت غير المباشرة

2011

2010

2009

8

الكفاالت الصادرة (قيمة)
ارتفعت قيمة الكفاالت ال�صادرة بـ  7مليون دوالر
( )%2خالل العام  ،2011لتبلغ  301مليون
دوالر نهاية العام ،كما ارتفعت بـ  64مليون دوالر
( )%27مقارنة مع العام 2009

310
290

مليون دوالر

270
250
230
2011

جمعيــة البنــوك فـي فل�سطــني

2010

2009

45

االعتمادات المستندية (عدد)
انخف�ض عدد ح�سابات االعتمادات امل�ستندية بـ
 100اعتماد ( )%8خالل العام  ،2011ليبلغ
�ألف اعتماد م�ستندي نهاية العام ،فـي حني
ارتفع بـ  37اعتماد م�ستندي ( )%3مقارنة مع
العام .2009

1.20
1.16

�ألف ح�ساب

1.12
1.08

التسهيالت غير المباشرة

2011

2010

2009

1.04

االعتمادات المستندية (قيمة)
ارتفعت قيمة االعتمادات امل�ستندية بـ  10مليون
دوالر ( )%7خالل العام  ،2011لتبلغ  156مليون
دوالر نهاية العام ،كما ارتفعت بـ  35مليون دوالر
( )%29مقارنة مع العام .2009

160
150

مليون دوالر

140
130
120
2011
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2010

2009

درا�ســات م�صرفيــة

2011

شيكات المقاصة  :ارتفاع بـ  %25لتصل إلى  11.9مليار دوالر.
الشيكات المرتجعة  :ارتفاع بـ  %27لتصل إلى  758مليون دوالر.

المسحوبة لصالح البنوك الفلسطينية  :ارتفاع بـ  %64لتصل إلى  1.6مليار دوالر.
المسحوبة لصالح البنوك اإلسرائيلية :ارتفاع بـ  %7لتصل إلى  1.2مليار دوالر.

جمعيــة البنــوك فـي فل�سطــني
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الشيكات

عملة الشيكل اإلسرائيلي  :شكلت  %67من شيكات المقاصة و  %86من الشيكات المرتجعة.

شيكات المقاصة (عدد)
ارتفع عدد �شيكات املقا�صة بـ � 426ألف �شيك
( )%12خالل العام  ،2011ليبلغ  4مليون �شيك
نهاية العام ،كما ارتفع بـ  2مليون �شيك ()%68
مقارنة مع العام .2007

4.3
3.8

مليون �شيك

3.3
2.8
2.3
2011

2010

2009

2008

2007

الشيكات
شيكات المقاصة (قيمة)
ارتفعت قيمة �شيكات املقا�صة بـ  2.3مليار دوالر
( )%25خالل العام  ،2011لتبلغ  11.9مليار
دوالر نهاية العام ،كما ارتفعت بـ  5.8مليار دوالر
( )%97مقارنة مع العام .2007

13,000
11,000

مليون دوالر

9,000
7,000

2011
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2010

2009

2008

2007

5,000

درا�ســات م�صرفيــة

2011

شيكات المقاصة حسب العملة (عدد)
ارتفع عدد �شيكات املقا�صة بعملة ال�شيكل بـ ()%12
خالل العام  ،2011ليبلغ  4مليون �شيك نهاية العام ،كما
ارتفع بعملة الدوالر بـ ( )%2ليبلغ � 197ألف �شيك ،بينما
ارتفع بعملة الدينار بـ ( )%8ليبلغ � 113ألف �شيك ،فـي
حني انخف�ض بعملة اليورو بـ ( )%9ليبلغ � 6آالف �شيك.

الدوالر

الدينار

%3

%5

اليورو

%0.002

ال�شيكل

%92

الشيكات

شيكات المقاصة حسب العملة (قيمة)
ارتفعت قيمة �شيكات املقا�صة بعملة ال�شيكل بـ ()%20
خالل العام  ،2011لتبلغ  8مليار دوالر نهاية العام ،كما
ارتفعت بعملة الدوالر بـ ( )%25لتبلغ  2.7مليار دوالر،
بينما ارتفعت بعملة الدينار بـ ( )%58لتبلغ  915مليون
دوالر ،وارتفعت بعملة اليورو بـ ( )%119لتبلغ 235
مليون دوالر.

جمعيــة البنــوك فـي فل�سطــني

الدينار
الدوالر

%8

اليورو

%2

%23

ال�شيكل

%67
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الشيكات المرتجعة (عدد)
ارتفع عدد ال�شيكات املرجتعة بـ � 113ألف �شيك
( )%30خالل العام  ،2011ليبلغ � 488ألف �شيك
نهاية العام )%84( ،منها لعدم كفاية الر�صيد،
كما ارتفع بـ � 158ألف �شيك ( )%48مقارنة مع
العام  ،2007وقد ارتفعت ن�سبة عدد ال�شيكات
املرجتعة �إىل �شيكات املقا�صة لتبلغ (.)%12

500
450

�ألف �شيك

400
350
300
2011

2010

2009

2008

2007

الشيكات
الشيكات المرتجعة (قيمة)
800

ارتفعت قيمة ال�شيكات املرجتعة بـ
دوالر ( )%27خالل العام  ،2011لتبلغ 758
مليون دوالر نهاية العام )%85( ،منها لعدم
كفاية الر�صيد ،كما ارتفعت بـ  272مليون دوالر
( )%56مقارنة مع العام  .2007وقد انخف�ضت
ن�سبة قيمة ال�شيكات املرجتعة �إىل �شيكات املقا�صة
لتبلغ (.)%6
160

مليون

700

500

2011

50

مليون دوالر

600

2010

2009

2008

2007

400

درا�ســات م�صرفيــة

2011

الشيكات المرتجعة حسب العملة (عدد)
ارتفع عدد ال�شيكات املرجتعة بعملة ال�شيكل بـ ()%31
خالل العام  ،2011ليبلغ � 451ألف �شيك نهاية العام،
كما ارتفع بعملة الدوالر بـ ( )%23ليبلغ � 21ألف �شيك،
بينما ارتفع بعملة الدينار بـ ( )%20ليبلغ � 16ألف �شيك،
فـي حني انخف�ض بعملة اليورو بـ ( )%7ليبلغ � 153شيك.

الدوالر

الدينار

%3

%4

اليورو

%0.0003

ال�شيكل

%93

الشيكات

الشيكات المرتجعة حسب العملة (قيمة)

ارتفعت قيمة ال�شيكات املرجتعة بعملة ال�شيكل بـ ()%31
خالل العام  ،2011لتبلغ  650مليون دوالر نهاية العام،
كما ارتفعت بعملة الدوالر بـ ( )%6لتبلغ  75مليون
دوالر ،وارتفعت بعملة الدينار بـ ( )%9لتبلغ  32مليون
دوالر ،فـي حني انخف�ضت بعملة اليورو بـ ( )%35لتبلغ
املليون دوالر.
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الدوالر

الدينار
%10

%4

اليورو

%0.001

ال�شيكل

%86
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الشيكات المسحوبة مع البنوك اإلسرائيلية (عدد)
800

�ألف �شيك

ارتفع عدد ال�شيكات امل�سحوبة ل�صالح البنوك
الفل�سطينية بـ � 87ألف �شيك ( )%18خالل العام
 ،2011ليبلغ � 578ألف �شيك نهاية العام ،فـي حني
انخف�ض عددها بـ � 379ألف �شيك ( )%40مقارنة
مع العام � .2007أما ال�شيكات امل�سحوبة ل�صالح
البنوك الإ�سرائيلية فقد ارتفع عددها ب�شكل طفـيف
ب�ألف �شيك ( )%0.4خالل العام  ،2011ليبلغ
� 263ألف �شيك نهاية العام ،كما انخف�ض عددها
بـ � 57ألف �شيك ( )%18مقارنة مع العام .2007

1,000

600
400
200
2011

2010

ل�صالح البنوك الفل�سطينية

2009

2008

2007

ل�صالح البنوك الإ�سرائيلية

الشيكات
الشيكات المسحوبة مع البنوك اإلسرائيلية (قيمة)
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1,500
1,300

مليون دوالر

ارتفعت قيمة ال�شيكات امل�سحوبة ل�صالح البنوك
الفل�سطينية بـ  625مليون دوالر ( )%64خالل
العام  ،2011لتبلغ  1.6مليار دوالر نهاية العام ،كما
ارتفعت قيمتها بـ  455مليون دوالر ( )%40مقارنة
مع العام � .2007أما ال�شيكات امل�سحوبة ل�صالح
البنوك الإ�سرائيلية فقد ارتفعت قيمتها بـ  79مليون
دوالر ( )%7خالل العام  ،2011لتبلغ  1.2مليار
دوالر نهاية العام ،فـي حني انخف�ضت بـ  16مليون
دوالر ( )%1مقارنة مع العام .2007
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الحواالت الداخلية  :ارتفاع بـ  %26لتصل إلى  5.8مليار دوالر.
الحواالت الواردة من الخارج  :ارتفاع بـ  %1لتصل إلى  6.7مليار دوالر.

الحواالت

الحواالت الصادرة إلى الخارج  :ارتفاع بـ  %14لتصل إلى  5.4مليار دوالر.
الحواالت الواردة من إسرائيل  :ارتفاع بـ  %21لتصل إلى  2.8مليار دوالر.
الحواالت الصادرة إلى إسرائيل  :ارتفاع بـ  %21لتصل إلى  1.6مليار دوالر.
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الحواالت الداخلية (عدد)
انخف�ض عدد احلواالت الداخلية بـ � 9آالف حوالة
( )%7خالل العام  ،2011ليبلغ � 132ألف حوالة
نهاية العام ،فـي حني ارتفع بـ � 59ألف حوالة
( )%81مقارنة مع العام .2007
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الحواالت
الحواالت الداخلية (قيمة)
5,900

ارتفعت قيمة احلواالت الداخلية بـ 1.2مليار دوالر
( )%26خالل العام  ،2011لتبلغ  5.8مليار دوالر
نهاية العام ،كما ارتفعت بـ  4مليار دوالر ()%220
مقارنة مع العام .2007
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الحواالت الداخلية حسب العملة (عدد)
انخف�ض عدد احلواالت الداخلية بعملتي ال�شيكل والدوالر
بـ ( )%6خالل العام  ،2011ليبلغ � 65ألف حوالة بعملة
ال�شيكل و � 43ألف حوالة بعملة الدوالر نهاية العام ،كما
انخف�ض بعملة الدينار بـ ( )%14ليبلغ � 21ألف حوالة،
فـي حني ارتفع بعملة اليورو بـ ( )%21ليبلغ � 3آالف
حوالة.

اليورو
الدينار

%16

الدوالر

%32

%2

ال�شيكل

%50

الحواالت

الحواالت الداخلية حسب العملة (قيمة)
ارتفعت قيمة احلواالت الداخلية بعملة ال�شيكل بـ ()%24
خالل العام  ،2011لتبلغ  3.4مليار دوالر نهاية العام،
كما ارتفعت بعملة الدوالر بـ ( )%22لتبلغ  1.6مليار
دوالر ،بينما ارتفعت بعملة الدينار بـ ( )%95لتبلغ 721
مليون دوالر ،فـي حني انخف�ضت بعملة اليورو بـ ()%7
لتبلغ  89مليون دوالر.
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الدينار

الدوالر

%28

%12

اليورو

%2

ال�شيكل

%58
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الحواالت الواردة من الخارج (عدد)
ارتفع عدد احلواالت الواردة من اخلارج بـ � 35ألف
حوالة ( )%24خالل العام  ،2011ليبلغ 181
�ألف حوالة نهاية العام ،فـي حني انخف�ض بـ � 43ألف
حوالة ( )%19مقارنة مع العام .2007
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الحواالت
الحواالت الواردة من الخارج (قيمة)
7,000

ارتفعت قيمة احلواالت الواردة من اخلارج بـ
مليون دوالر ( )%1خالل العام  ،2011لتبلغ 6.7
مليار دوالر نهاية العام ،كما ارتفعت بـ  2.1مليار
دوالر ( )%45مقارنة مع العام .2007
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الحواالت الصادرة نحو الخارج (عدد)
ارتفع عدد احلواالت ال�صادرة �إىل اخلارج بـ � 18ألف
حوالة ( )%15خالل العام  ،2011ليبلغ � 144ألف
حوالة نهاية العام ،كما ارتفع بـ � 7آالف حوالة ()%5
مقارنة مع العام .2007

145
140

�ألف حوالة

135
130
125
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الحواالت

الحواالت الصادرة نحو الخارج (قيمة)
5,500

ارتفعت قيمة احلواالت ال�صادرة �إىل اخلارج بـ
مليون دوالر ( )%14خالل العام  ،2011لتبلغ 5.4
مليار دوالر نهاية العام ،كما ارتفعت بـ  2مليار دوالر
( )%58مقارنة مع العام .2007
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مليون دوالر

4,400

الحواالت المتبادلة مع إسرائيل (عدد)
10

46

�ألف حوالة

ارتفع عدد احلواالت الواردة من �إ�سرائيل بـ
�آالف حوالة ( )%35خالل العام  ،2011ليبلغ
� 37ألف حوالة نهاية العام ،فـي حني انخف�ض
عددها بـ � 12ألف حوالة ( )%24مقارنة مع
العام � .2007أما احلواالت ال�صادرة �إىل �إ�سرائيل
فقد ارتفع عددها بـ  550حوالة ( )%2خالل
العام  ،2011ليبلغ � 33ألف حوالة نهاية العام،
بينما انخف�ض بـ � 9آالف حوالة ( )%22مقارنة
مع العام .2007
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الحواالت
الحواالت المتبادلة مع إسرائيل (قيمة)
ارتفعت قيمة احلواالت الواردة من �إ�سرائيل بـ 484
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2,550
2,100

مليون دوالر

مليون دوالر ( )%21خالل العام  ،2011لتبلغ
 2.8مليار دوالر نهاية العام .كما ارتفعت بـ 1.6
مليار دوالر ( )%125مقارنة مع العام .2007
�أما احلواالت ال�صادرة �إىل �إ�سرائيل فقد ارتفعت
قيمتها بـ  282مليون دوالر ( )%21خالل العام
 ،2011لتبلغ  1.6مليار دوالر نهاية العام ،كما
ارتفعت بـ  318مليون دوالر ( )%24مقارنة مع
العام .2007
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عدد موظفي القطاع المصرفي  :ارتفاع إلى  4,984موظف.

الجهاز الوظيفـي

الذين يملكون خبرة أقل من  5سنوات  :يشكلون  %47من اإلجمالي.
حملة شهادة البكالوريوس  :يشكلون  %76من اإلجمالي.
الذين تقل أعمارهم عن  34سنة  :يشكلون  %62من اإلجمالي.
الذين يعملون لدى البنوك المحلية  :يشكلون  %53من اإلجمالي.
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توزيع الموظفـين فـي القطاع المصرفـي الفلسطيني 2011
الت�صنيف
امل�ستوى الوظيفـي

�سنوات اخلربة *

امل�ؤهالت العلمية *

الجهاز الوظيفي

العمر *

التوزيع اجلغرافـي *

النوع االجتماعي *
الت�صنيف

الدوران الوظيفـي *
* ال ت�شمل املوظفـني من فئة امل�ستخدمني
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العدد

�إدارة عليا

106

�إدارة و�سطى

388

كادر تنفيذي

3,703

م�ستخدمني

787

�أكرث من � 20سنة

104

� 20 - 16سنة

479

� 15 - 11سنة

797

� 10 - 6سنوات

857

�أقل من � 5سنوات

2,019

دكتوراة

3

ماج�ستري

239

بكالوريو�س

3,236

دبلوم معهد

608

توجيهي فما دون

170

�أكرث من � 55سنة

84

� 54 - 45سنة

467

� 44 - 35سنة

1,076

� 34 - 25سنة

1,915

أقل من � 25سنة

714

�شمال ال�ضفة

848

و�سط ال�ضفة

2,184

جنوب ال�ضفة

535

قطاع غزة

689

ذكور

2,960

�إناث

1,296

م�صنفـني

4,375

غري م�صنفـني

609

توظيفات

777

ا�ستقاالت و �إقاالت

436

املجموع

4,984

4,256

4,256

4,256

4,256

4,256

4,984

_
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توزيع الموظفـين فـي القطاع المصرفـي الفلسطيني 2011
العمر

المستوى الوظيفي

�أكرث من � 55سنة
�إدارة و�سطى

�إدارة عليا

%2

م�ستخدمني

%8

% 16

من � 54 - 45سنة
% 11

كادر تنفيذي % 74

%2

�أقل من � 25سنة
% 17

من � 44 - 35سنة
% 25

من � 34 - 25سنوات
% 45

سنوات الخبرة
�أكرث من � 20سنة
من � 20 - 16سنة

%3
�شمال ال�ضفة % 20

% 11

�أقل من � 5سنوات

من � 15 - 11سنة

جنوب ال�ضفة

% 47

% 19

قطاع غزة

% 16

و�سط ال�ضفة

% 13

% 51

من � 10 - 6سنوات
% 20

المؤهالت العلمية
دكتوراه % 0.05
ماج�ستري % 6

بكالوريو�س

% 76
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النوع االجتماعي
توجيهي

%4

دبلوم

% 14

�إناث

% 30

ذكور % 70
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الجهاز الوظيفـي

التوزيع الجغرافي

مالحظات
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مالحظات
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مالحظات
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