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

2011  20122011  20122011  20122011  2012

3,093,216,5152,990,571,7492,530,367,6422,558,411,3461,208,465,7191,270,135,77656,075,32646,826,007البنك العربي 

1,653,960,7322,004,494,0951,296,568,9311,554,493,702720,173,048976,394,92833,980,67338,347,397بنك فل�صطني

772,302,066754,114,159624,483,025594,576,804263,896,709265,708,33711,766,2728,298,062بنك القاهرة عمان

562,395,000558,669,904484,902,172471,090,203157,335,309138,564,9275,720,0926,351,458بنك االأردن

436,099,922522,250,230349,657,161379,677,052111,865,599209,750,6043,154,0014,850,707بنك االإ�صكان للتجارة والتمويل

467,680,177480,906,793338,071,339353,607,111288,376,020292,863,0104,581,7943,267,925بنك القد�س

392,675,894423,109,279301,336,786335,745,977187,389,712209,428,4544,034,1475,825,988البنك االإ�صالمي الفل�صطيني

300,088,560373,898,769235,906,304290,233,742133,226,391171,759,593887,058648,513البنك االإ�صالمي العربي

247,399,123350,890,034129,675,495216,179,21476,299,928142,792,387568,2622,021,100البنك الوطني 

243,475,131258,689,765136,345,859152,194,27378,771,67095,120,9702,552,9841,826,277بنك اال�صتثمار الفل�صطيني

231,653,209241,444,745160,127,539171,189,05261,481,78498,752,9152,198,7883,896,048البنك االأهلي االأردين

168,803,636186,169,212115,297,637123,118,50756,448,40074,159,491589,12762,167البنك التجاري الفل�صطيني

139,148,915159,566,39254,883,71964,910,65239,867,76251,403,2644,102,4611,018,138البنك التجاري االأردين

142,285,742137,807,41475,643,71775,688,62684,592,25286,104,8321,399,20478,612البنك العقاري امل�صري العربي

103,402,055113,120,41751,886,49950,337,3673,534,85514,167,952202,461729,282البنك االأردين الكويتي

61,773,83859,306,76633,997,89431,561,8848,478,58013,292,695132,9311,059بنك االإحتاد

44,275,82747,024,59833,879,12837,133,2756,813,2527,871,140265,267501,447بنك HSBC ال�صرق االأو�صط املحدود



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

2011 20122011 20122011 20122011 2012

%37.9%43.6%30.8%34.7%34.3%36.4%31.0%34.1البنك العربي 

%31.0%26.4%23.7%20.7%20.8%18.6%20.7%18.2بنك فل�صطني

%6.7%9.1%6.5%7.6%8.0%9.0%7.8%8.5بنك القاهرة عمان

%5.1%4.4%3.4%4.5%6.3%7.0%5.8%6.2بنك االأردن

%3.9%2.5%5.1%3.2%5.1%5.0%5.4%4.8بنك االإ�صكان للتجارة والتمويل

%2.6%3.6%7.1%8.3%4.7%4.9%5.0%5.2بنك القد�س

%4.7%3.1%5.1%5.4%4.5%4.3%4.4%4.3البنك االإ�صالمي الفل�صطيني

%0.5%0.7%4.2%3.8%3.9%3.4%3.9%3.3البنك االإ�صالمي العربي

%1.6%0.4%3.5%2.2%2.9%1.9%3.6%2.7البنك الوطني 

%1.5%2.0%2.31%2.26%2.04%1.96%2.677%2.682بنك اال�صتثمار الفل�صطيني

%3.2%1.7%2.4%1.8%2.29%2.30%2.5%2.6البنك االأهلي االأردين

%0.1%0.5%1.8%1.6%1.65%1.66%1.93%1.86البنك التجاري الفل�صطيني

%0.8%3.2%1.2%1.1%0.9%0.8%1.7%1.5البنك التجاري االأردين

%0.1%1.1-%2.1%2.4%1.0%1.1%1.4%1.6البنك العقاري امل�صري العربي

%0.6%0.2-%0.3%0.1%0.67%0.75%1.2%1.1البنك االأردين الكويتي

%0.001-%0.1%0.3%0.2%0.4%0.5%0.6%0.7بنك االإحتاد

%0.4-%0.2-%0.19%0.20%0.50%0.49%0.487%0.488بنك HSBC ال�صرق االأو�صط املحدود



مقارنة ترتيب البنوك العاملة فـي فلسطين حسب بياناتها ومؤشراتها المالية

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

201120122011201220112012

1_1البنك العربي 1_1البنك العربي 1_1البنك العربي 

2_2بنك فل�صطني2_2بنك فل�صطني2_2بنك فل�صطني

3_3بنك القد�س3_3بنك القاهرة عمان3_3بنك القاهرة عمان

4_4بنك القاهرة عمان4_4بنك االأردن4_4بنك االأردن

85بنك االإ�صكان للتجارة والتمويل5_5بنك االإ�صكان للتجارة والتمويل65بنك االإ�صكان للتجارة والتمويل

56البنك االإ�صالمي الفل�صطيني6_6بنك القد�س56بنك القد�س

7_7البنك االإ�صالمي العربي7_7البنك االإ�صالمي الفل�صطيني7_7البنك االإ�صالمي الفل�صطيني

118البنك الوطني 8_8البنك االإ�صالمي العربي8_8البنك االإ�صالمي العربي

69بنك االأردن119البنك الوطني 9_9البنك الوطني 

1210البنك االأهلي االأردين910البنك االأهلي االأردين10_10بنك اال�صتثمار الفل�صطيني

1011بنك اال�صتثمار الفل�صطيني1011بنك اال�صتثمار الفل�صطيني11_11البنك االأهلي االأردين

912البنك العقاري امل�صري العربي12_12البنك التجاري الفل�صطيني12_12البنك التجاري الفل�صطيني

13_13البنك التجاري الفل�صطيني13_13البنك العقاري امل�صري العربي1413البنك التجاري االأردين

14_14البنك التجاري االأردين14_14البنك التجاري االأردين1314البنك العقاري امل�صري العربي

1715البنك االأردين الكويتي15_15البنك االأردين الكويتي15_15البنك االأردين الكويتي

1516بنك االإحتاد1716بنك HSBC ال�صرق االأو�صط املحدود16_16بنك االإحتاد

1617بنك HSBC ال�صرق االأو�صط املحدود1617بنك االإحتاد17_17بنك HSBC ال�صرق االأو�صط املحدود



مقارنة ترتيب البنوك العاملة فـي فلسطين حسب بياناتها ومؤشراتها المالية

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

201120122011201220112012

1_1البنك العربي 21بنك فل�صطني1_1البنك العربي 

2_2بنك فل�صطني92البنك االأهلي االأردين2_2بنك فل�صطني

3_3بنك القاهرة عمان3_3البنك العربي 3_3بنك القاهرة عمان

64البنك االإ�صالمي الفل�صطيني64البنك االإ�صالمي الفل�صطيني4_4بنك االأردن

5_5بنك االأردن75بنك االأردن75البنك االإ�صالمي الفل�صطيني

86بنك االإ�صكان للتجارة والتمويل46بنك القاهرة عمان86بنك االإ�صكان للتجارة والتمويل

107البنك االأهلي االأردين107بنك االإ�صكان للتجارة والتمويل107البنك االأهلي االأردين

48بنك القد�س58بنك اال�صتثمار الفل�صطيني58بنك القد�س

129البنك الوطني 89بنك القد�س139البنك الوطني 

910بنك اال�صتثمار الفل�صطيني1510البنك االأردين الكويتي910بنك اال�صتثمار الفل�صطيني

711البنك التجاري االأردين111البنك التجاري االأردين611البنك التجاري االأردين

1512البنك االأردين الكويتي1312البنك الوطني 1512البنك االأردين الكويتي

13_13البنك االإ�صالمي العربي1213البنك االإ�صالمي العربي1113البنك االإ�صالمي العربي

1114البنك التجاري الفل�صطيني1714البنك العقاري امل�صري العربي1714البنك العقاري امل�صري العربي

1615البنك العقاري امل�صري العربي1115البنك التجاري الفل�صطيني1215البنك التجاري الفل�صطيني

1416بنك االإحتاد1416بنك االإحتاد1416بنك االإحتاد

17_17بنك HSBC ال�صرق االأو�صط املحدود1617بنك HSBC ال�صرق االأو�صط املحدود1617بنك HSBC ال�صرق االأو�صط املحدود



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

 48,851,376 البنك العربي  98,400,436  البنك العربي  115,021,990 البنك العربي 

 23,798,731 البنك الوطني  37,133,275 بنك HSBC ال�صرق االأو�صط املحدود 59,306,766 بنك االإحتاد

 20,341,561 بنك فل�صطني029,869, 36 البنك الوطني 58,481,672 البنك الوطني 

 19,750,583 البنك االأهلي االأردين 34,237,810  البنك االأهلي االأردين  56,560,209 البنك االأردين الكويتي

 19,084,399البنك االإ�صالمي العربي 32,385,285  بنك فل�صطني  48,288,949 البنك االأهلي االأردين

 17,479,217 بنك االإ�صكان للتجارة والتمويل 32,248,194  البنك االإ�صالمي العربي  47,024,598 بنك HSBC ال�صرق االأو�صط املحدود

 14,350,805 البنك العقاري امل�صري العربي 31,639,754  بنك االإ�صكان للتجارة والتمويل  43,520,852 بنك االإ�صكان للتجارة والتمويل

 13,961,897 البنك االإ�صالمي الفل�صطيني 31,561,884  بنك االإحتاد  41,760,294 بنك فل�صطني

 13,311,955 بنك القد�س 31,406,014 بنك االأردن 41,544,308 البنك االإ�صالمي العربي

 13,292,695 بنك االإحتاد 28,313,181  بنك القاهرة عمان  39,891,598 البنك التجاري االأردين

 12,850,816 البنك التجاري االأردين 25,168,683  البنك االأردين الكويتي  37,244,660 بنك االأردن

 12,652,778 بنك القاهرة عمان 22,383,065  البنك االإ�صالمي الفل�صطيني  35,910,198 بنك القاهرة عمان

 12,359,915 البنك التجاري الفل�صطيني 20,519,751  البنك التجاري الفل�صطيني  31,028,202 البنك التجاري الفل�صطيني

9,237,662بنك االأردن 16,227,663  البنك التجاري االأردين  28,207,285 البنك االإ�صالمي الفل�صطيني

 7,871,140 بنك HSBC ال�صرق االأو�صط املحدود 16,073,051  بنك القد�س  22,967,902 البنك العقاري امل�صري العربي

 7,316,998 بنك االإ�صتثمار الفل�صطيني 12,614,771  البنك العقاري امل�صري العربي  21,859,400 بنك القد�س

 7,083,976 البنك االأردين الكويتي 11,707,252  بنك اال�صتثمار الفل�صطيني 19,899,213 بنك االإ�صتثمار الفل�صطيني

 19,425,808 املعدل العام 35,189,381 املعدل العام 45,575,634 املعدل العام

ترتيب البنوك العاملة فـي فلسطين حسب مؤشرات الحجم للعام 2012



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

 29.9 البنك العربي 55,812البنك العربي  4,236,198 بنك االإحتاد

 15.1 بنك القاهرة عمان33,668بنك فل�صطني 3,564,448 البنك العربي 

 15.0 بنك فل�صطني29,075البنك االأهلي االأردين 3,427,891 البنك االأردين الكويتي

 11.2 بنك االأردن22,099البنك االأردين الكويتي 3,358,900  بنك HSBC ال�صرق االأو�صط املحدود

 10.4 بنك االإ�صكان للتجارة والتمويل20,908بنك االإ�صكان للتجارة والتمويل 2,312,556 البنك التجاري االأردين

 9.6 بنك القد�س18,736بنك االأردن 2,251,079 بنك االإ�صكان للتجارة والتمويل

 9.0 البنك االإ�صالمي الفل�صطيني16,693البنك االإ�صالمي الفل�صطيني 1,801,826 البنك االأهلي االأردين

 7.8 البنك االإ�صالمي العربي14,756البنك التجاري االأردين 1,759,872 بنك فل�صطني

 7.0 البنك الوطني 14,533بنك القاهرة عمان 1,686,971 البنك الوطني 

 6.2 البنك التجاري الفل�صطيني9,717البنك الوطني  1,647,994 بنك االأردن

 4.9 بنك االإ�صتثمار الفل�صطيني8,045بنك االإ�صتثمار الفل�صطيني 1,477,861 البنك االإ�صالمي العربي

 4.8 البنك االأهلي االأردين7,262بنك القد�س 1,320,690 بنك القاهرة عمان

 4.7  بنك HSBC ال�صرق االأو�صط املحدود2,563البنك االإ�صالمي العربي 1,257,900 البنك التجاري الفل�صطيني

 3.2 البنك التجاري االأردين609البنك العقاري امل�صري العربي 1,212,348 البنك االإ�صالمي الفل�صطيني

 2.8 البنك العقاري امل�صري العربي420البنك التجاري الفل�صطيني 1,139,602 بنك االإ�صتثمار الفل�صطيني

 2.6 بنك االإحتاد76بنك االإحتاد 1,068,682 بنك القد�س

 2.3 البنك االأردين الكويتي35,818بنك HSBC ال�صرق االأو�صط املحدود 1,068,275 البنك العقاري امل�صري العربي

 10.8 املعدل العام 23,999 املعدل العام  1,876,852 املعدل العام 

ترتيب البنوك العاملة فـي فلسطين حسب مؤشرات الكفاءة للعام 2012


