
مقارنة بيانات البنوك العاملة فـي فلسطين
�صافـي الربح / اخل�صارةودائع العمالء �صافـي الت�صهيالت االئتمانية �صافـي املوجوداتالبنك

2010                   20112010                   20112010                   20112010                   2011

2,809,296,2523,094,523,746971,783,3861,208,465,7192,408,867,4172,532,079,86278,008,08656,061,652البنك العربي

1,545,038,0221,653,960,732545,026,391720,173,0481,253,834,3031,296,568,93130,119,46933,980,673بنك فل�صطني م.ع.م

795,676,433772,302,066238,364,536263,896,709651,435,068624,483,0259,902,67011,766,272بنك القاهرة عمان

592,570,489562,395,000128,469,346157,335,309514,728,309484,902,1724,743,5025,720,092بنك االأردن

426,533,834467,680,177198,950,665288,376,020307,525,537338,071,3394,404,1554,581,794بنك القد�س

423,119,443436,099,922123,475,781111,865,599345,909,952349,657,1613,581,7493,154,001بنك االإ�صكان للتجارة والتمويل

357,351,081392,675,894171,061,933187,389,712287,656,690301,336,7861,594,4534,034,147البنك االإ�صالمي الفل�صطيني

285,727,916300,088,56077,987,350133,226,391231,828,353235,906,3042,270,207887,058البنك االإ�صالمي العربي

158,139,737247,399,12342,997,89876,299,92880,288,496129,675,495211,087568,262بنك الرفاه لتمويل امل�صاريع ال�صغرية

264,544,839243,475,13195,463,30578,771,670156,588,110136,345,859789,6822,552,984بنك اال�صتثمار الفل�صطيني

233,905,918231,653,20961,347,93861,481,784165,203,241160,127,5393,343,8932,198,788البنك االأهلي االأردين

171,495,617168,803,63649,491,74356,448,400110,804,743115,297,6371,794,022589,127البنك التجاري الفل�صطيني

148,730,062142,285,74275,978,08384,592,25285,261,79775,643,7171,075,3871,399,204البنك العقاري امل�صري العربي

111,368,924139,148,91523,840,80539,867,76250,941,77654,883,7191,921,0904,102,461البنك التجاري االأردين

97,171,348103,402,0552,111,2273,534,85545,820,86751,886,499640,086202,461البنك االأردين الكويتي

62,143,74261,773,8388,145,3888,478,58034,659,12133,997,894649,783132,931بنك االحتاد

56,964,15244,275,8276,053,8636,813,25246,565,94633,879,128570,965265,267بنك HSBC ال�صرق االأو�صط املحدود

15,940,71216,276,74845,30038,400141,353141,31779,482211,178البنك العربي الفل�صطيني لال�صتثمار



مقارنة الحصص السوقية للبنوك العاملة فـي فلسطين
�صافـي الربح / اخل�صارةودائع العمالء�صافـي الت�صهيالت االئتمانية �صافـي املوجوداتالبنك

2010                   20112010                   20112010                   20112010                   2011

%43.6%56.2%36.4%35.5%34.7%34.5%34.1%32.8البنك العربي

%26.4%21.7%18.6%18.5%20.7%19.3%18.2%18.1بنك فل�صطني م.ع.م

%9.1%7.1%9.0%9.6%7.6%8.5%8.5%9.3بنك القاهرة عمان

%4.4%3.4%7.0%7.6%4.5%4.6%6.2%6.9بنك االأردن

%3.6%3.2%4.9%4.5%8.3%7.1%5.2%5.0بنك القد�س

%2.5%2.6%5.0%5.1%3.2%4.4%4.8%4.9بنك االإ�صكان للتجارة والتمويل

%3.1%1.1%4.3%4.2%5.4%6.1%4.3%4.2البنك االإ�صالمي الفل�صطيني

%0.7%1.6%3.4%3.4%3.8%2.8%3.3%3.3البنك االإ�صالمي العربي

%0.4%0.2%1.9%1.2%2.2%1.5%2.7%1.8بنك الرفاه لتمويل امل�صاريع ال�صغرية

%2.0%0.6%2.0%2.3%2.3%3.4%2.7%3.1بنك اال�صتثمار الفل�صطيني

%1.7%2.4%2.3%2.4%1.8%2.2%2.6%2.7البنك االأهلي االأردين

%0.5%1.3%1.7%1.6%1.6%1.8%1.9%2.0البنك التجاري الفل�صطيني

%1.1%0.8%1.1%1.3%2.4%2.7%1.6%1.7البنك العقاري امل�صري العربي

%3.2%1.4%0.8%0.8%1.1%0.8%1.5%1.3البنك التجاري االأردين

%0.2%0.5%0.7%0.7%0.1%0.1%1.1%1.1البنك االأردين الكويتي

%0.1%0.5%0.5%0.5%0.2%0.3%0.7%0.7بنك االحتاد

%0.2%0.4%0.5%0.7%0.2%0.2%0.5%0.7بنك HSBC ال�صرق االأو�صط املحدود

%0.2%0.1%0.002%0.002%0.001%0.002%0.2%0.2البنك العربي الفل�صطيني لال�صتثمار
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_



مقارنة ترتيب البنوك العاملة فـي فلسطين حسب بياناتها و مؤشراتها المالية

الرتتيب ح�صب ودائع العمالءالرتتيب ح�صب �صافـي الت�صهيالت االئتمانيةالرتتيب ح�صب �صافـي املوجودات

201020112010201120102011

1_1 البنك العربي1_1 البنك العربي1_1 البنك العربي

2_2 بنك فل�صطني م.ع.م2_2 بنك فل�صطني م.ع.م2_2 بنك فل�صطني م.ع.م

3_3 بنك القاهرة عمان43 بنك القد�س3_3 بنك القاهرة عمان

4_4 بنك االأردن34بنك القاهرة عمان4_4 بنك االأردن

5_5 بنك االإ�صكان للتجارة والتمويل5_5 البنك االإ�صالمي الفل�صطيني5_5بنك القد�س

6_6 بنك القد�س6_6 بنك االأردن6_6 بنك االإ�صكان للتجارة والتمويل

7_7 البنك االإ�صالمي الفل�صطيني97 البنك االإ�صالمي العربي7_7 البنك االإ�صالمي الفل�صطيني

8_8البنك االإ�صالمي العربي78 بنك االإ�صكان للتجارة والتمويل8_8 البنك االإ�صالمي العربي

9_9 البنك االأهلي االأردين109 البنك العقاري امل�صري العربي129 بنك الرفاه لتمويل امل�صاريع ال�صغرية

10_10 بنك اال�صتثمار الفل�صطيني810 بنك اال�صتثمار الفل�صطيني910 بنك اال�صتثمار الفل�صطيني

1311 بنك الرفاه لتمويل امل�صاريع ال�صغرية1311 بنك الرفاه لتمويل امل�صاريع ال�صغرية1011 البنك االأهلي االأردين

1112 البنك التجاري الفل�صطيني1112البنك االأهلي االأردين1112 البنك التجاري الفل�صطيني

1213 البنك العقاري امل�صري العربي1213 البنك التجاري الفل�صطيني13_13 البنك العقاري امل�صري العربي

14_14 البنك التجاري االأردين14_14 البنك التجاري االأردين14_14 البنك التجاري االأردين

1615 البنك االأردين الكويتي15_15 بنك االحتاد15_15 البنك االأردين الكويتي

1716 بنك االحتاد16_16 بنك HSBC ال�صرق االأو�صط املحدود16_16 بنك االحتاد

1517بنك HSBC ال�صرق االأو�صط املحدود17_17 البنك االأردين الكويتي17_17 بنك HSBC ال�صرق االأو�صط املحدود

18_18 البنك العربي الفل�صطيني لال�صتثمار18_18 البنك العربي الفل�صطيني لال�صتثمار18_18 البنك العربي الفل�صطيني لال�صتثمار



مقارنة ترتيب البنوك العاملة فـي فلسطين حسب بياناتها و مؤشراتها المالية

الرتتيب ح�صب العائد على حقوق امللكيةالرتتيب ح�صب العائد على املوجوداتالرتتيب ح�صب �صافـي الربح / اخل�صارة

201020112010201120102011

1_1 البنك العربي31 البنك التجاري االأردين1_1 البنك العربي

2_2 بنك فل�صطني م.ع.م2_2 بنك فل�صطني م.ع.م2_2 بنك فل�صطني م.ع.م

3_3 بنك القاهرة عمان13 البنك العربي3_3 بنك القاهرة عمان

4_4 بنك القد�س54 بنك القاهرة عمان4_4 بنك االأردن

5_5بنك االأردن125 البنك العربي الفل�صطيني لال�صتثمار5_5بنك القد�س

106 البنك االإ�صالمي الفل�صطيني146 بنك اال�صتثمار الفل�صطيني86 البنك التجاري االأردين

97 البنك التجاري االأردين137 البنك االإ�صالمي الفل�صطيني107 البنك االإ�صالمي الفل�صطيني

78 بنك االإ�صكان للتجارة والتمويل108 بنك االأردن68 بنك االإ�صكان للتجارة والتمويل

139 بنك اال�صتثمار الفل�صطيني89بنك القد�س129 بنك اال�صتثمار الفل�صطيني

810 البنك االأهلي االأردين410 البنك االأهلي االأردين710 البنك االأهلي االأردين

611 البنك التجاري الفل�صطيني911بنك االإ�صكان للتجارة والتمويل1811 البنك االإ�صالمي العربي

1412 بنك الرفاه لتمويل امل�صاريع ال�صغرية612البنك التجاري الفل�صطيني912 البنك التجاري الفل�صطيني

1713 البنك االإ�صالمي العربي1713البنك االإ�صالمي العربي1413 بنك الرفاه لتمويل امل�صاريع ال�صغرية

1514 البنك العربي الفل�صطيني لال�صتثمار1514 بنك الرفاه لتمويل امل�صاريع ال�صغرية1514 البنك العربي الفل�صطيني لال�صتثمار

1115 بنك االحتاد715 بنك االحتاد1315 بنك االحتاد

16_16 البنك االأردين الكويتي16_16 البنك االأردين الكويتي1716 البنك االأردين الكويتي

1217 البنك العقاري امل�صري العربي1817 بنك HSBC ال�صرق االأو�صط املحدود1617 بنك HSBC ال�صرق االأو�صط املحدود

18_18بنك HSBC ال�صرق االأو�صط املحدود1118البنك العقاري امل�صري العربي1118 البنك العقاري امل�صري العربي



ودائع العمالء / فرع�صافـي الت�صهيالت / فرع�صافـي املوجودات / فرع

105,503,328البنك العربي50,352,738البنك العربي128,938,489البنك العربي

34,635,869بنك االأردن15,655,936بنك فل�صطني م.ع.م61,773,838بنك االحتاد

33,997,894بنك االحتاد14,802,932البنك االإ�صالمي العربي51,701,028البنك االأردين الكويتي

33,879,128بنك HSBC ال�صرق االأو�صط املحدود14,098,709البنك العقاري امل�صري العربي46,330,642البنك االأهلي االأردين

32,025,508البنك االأهلي االأردين13,732,191بنك القد�س44,275,827بنك HSBC ال�صرق االأو�صط املحدود

29,737,287بنك القاهرة عمان12,716,655بنك الرفاه لتمويل امل�صاريع ال�صغرية41,233,187بنك الرفاه لتمويل امل�صاريع ال�صغرية

29,138,097بنك االإ�صكان للتجارة والتمويل12,566,510بنك القاهرة عمان40,171,071بنك االأردن

28,186,281بنك فل�صطني م.ع.م12,492,647البنك االإ�صالمي الفل�صطيني36,776,289بنك القاهرة عمان

26,211,812البنك االإ�صالمي العربي12,296,357البنك االأهلي االأردين36,341,660بنك االإ�صكان للتجارة والتمويل

25,943,250البنك االأردين الكويتي11,238,236بنك االأردن35,955,668بنك فل�صطني م.ع.م

21,612,583بنك الرفاه لتمويل امل�صاريع ال�صغرية9,966,940البنك التجاري االأردين34,787,229البنك التجاري االأردين

20,089,119البنك االإ�صالمي الفل�صطيني9,408,067البنك التجاري الفل�صطيني33,343,173البنك االإ�صالمي العربي

19,216,273البنك التجاري الفل�صطيني9,322,133بنك االإ�صكان للتجارة والتمويل28,133,939البنك التجاري الفل�صطيني

16,098,635بنك القد�س8,478,580بنك االحتاد26,178,393البنك االإ�صالمي الفل�صطيني

13,720,930البنك التجاري االأردين6,813,252بنك HSBC ال�صرق االأو�صط املحدود23,714,290البنك العقاري امل�صري العربي

12,607,286البنك العقاري امل�صري العربي6,059,359بنك اال�صتثمار الفل�صطيني22,270,485بنك القد�س

10,488,143بنك اال�صتثمار الفل�صطيني1,767,427البنك االأردين الكويتي18,728,856بنك اال�صتثمار الفل�صطيني

141,317البنك العربي الفل�صطيني لال�صتثمار38,400البنك العربي الفل�صطيني لال�صتثمار16,276,748البنك العربي الفل�صطيني لال�صتثمار

27,401,819املعدل العام12,322,615املعدل العام40,385,045املعدل العام

ترتيب البنوك العاملة فـي فلسطين حسب مؤشرات الحجم للعام 2011



�صافـي املوجودات / راأ�س املال املدفوع�صافـي الربح / موظف�صافـي املوجودات / موظف

 30.9 البنك العربي 68,374البنك التجاري االأردين 4,118,256 بنك االحتاد

 15.4 بنك القاهرة عمان66,033البنك العربي  4,069,187 البنك العربي الفل�صطيني لال�صتثمار

 13.8 بنك فل�صطني م.ع.م52,795البنك العربي الفل�صطيني لال�صتثمار 3,644,904 البنك العربي 

 11.2 بنك االأردن32,027بنك فل�صطني م.ع.م 3,231,314 البنك االأردين الكويتي

 9.4 بنك القد�س20,535بنك القاهرة عمان 2,951,722 بنك HSBC ال�صرق االأو�صط املحدود

 8.7 بنك االإ�صكان للتجارة والتمويل17,178البنك االأهلي االأردين 2,319,149 البنك التجاري االأردين

 8.5 البنك االإ�صالمي الفل�صطيني16,923بنك االأردن 1,824,686 بنك االإ�صكان للتجارة والتمويل

 8.3 بنك الرفاه لتمويل امل�صاريع ال�صغرية13,197بنك االإ�صكان للتجارة والتمويل 1,809,791 البنك االأهلي االأردين

 6.3 البنك االإ�صالمي العربي12,607البنك االإ�صالمي الفل�صطيني 1,663,891 بنك االأردن

 5.6 البنك التجاري الفل�صطيني10,910بنك اال�صتثمار الفل�صطيني 1,585,892 بنك الرفاه لتمويل امل�صاريع ال�صغرية

 4.6 البنك االأهلي االأردين10,227بنك القد�س 1,558,870 بنك فل�صطني م.ع.م

 4.6 بنك اال�صتثمار الفل�صطيني8,862بنك االحتاد 1,347,822 بنك القاهرة عمان

 4.4 بنك HSBC ال�صرق االأو�صط املحدود4,120البنك التجاري الفل�صطيني 1,234,932 البنك االإ�صالمي العربي

 2.8 البنك العقاري امل�صري العربي3,650البنك االإ�صالمي العربي 1,227,112 البنك االإ�صالمي الفل�صطيني

 2.8 البنك التجاري االأردين3,643بنك الرفاه لتمويل امل�صاريع ال�صغرية 1,180,445 البنك التجاري الفل�صطيني

 2.7 بنك االحتاد6,327البنك االأردين الكويتي 1,111,607 البنك العقاري امل�صري العربي

 2.1 البنك االأردين الكويتي10,931البنك العقاري امل�صري العربي 1,043,929 بنك القد�س

 1.1 البنك العربي الفل�صطيني لال�صتثمار17,684بنك HSBC ال�صرق االأو�صط املحدود 1,040,492 بنك اال�صتثمار الفل�صطيني

8.0املعدل العام 17,008املعدل العام 2,053,556املعدل العام 

ترتيب البنوك العاملة فـي فلسطين حسب مؤشرات الكفاءة للعام 2011


