
مقارنة أهم البيانات المالية السنوية للبنوك العاملة فـي فلسطين
�صافـي الربح )اخل�صارة( �صافـي الت�صهيالت املبا�صرة ودائع العمالء�صافـي املوجودات

2014 20152014 20152014 20152014 2015

3,090,058,8383,172,964,8582,673,878,4132,699,907,9131,267,498,1571,488,590,78750,129,17948,158,838البنك العربي  

2,424,773,9612,785,203,2402,062,524,0752,242,782,2981,151,825,6441,388,805,44140,222,50643,167,433بنك فل�صطني

837,631,061833,602,671629,428,449626,998,829296,909,437303,624,9619,897,5137,521,024بنك القاهرة عمان

679,707,444820,268,531413,995,155538,606,899298,630,685401,781,2624,438,3805,441,591البنك الوطني

669,362,172804,160,135514,034,692647,009,472336,171,649432,396,5767,232,9048,018,747بنك القد�س

595,259,913675,211,338455,926,491536,786,499352,961,215446,357,5507,537,60710,033,817البنك الإ�صالمي الفل�صطيني

561,908,064650,593,114425,823,500517,141,614247,125,470311,389,5954,129,8445,201,692البنك الإ�صالمي العربي 

574,400,474576,474,791446,334,879475,328,310206,899,597176,669,5336,929,9327,708,736بنك الإ�صكان للتجارة والتمويل

2,431,575-567,098,127567,723,633479,079,825481,012,399141,177,924193,663,0235,660,886بنك الأردن

320,813,772327,770,241199,141,992208,551,635102,149,259141,670,5012,829,4941,721,150بنك ال�صتثمار الفل�صطيني

269,956,756285,915,663183,017,604206,324,450118,291,296128,843,6263,744,0422,716,628البنك الأهلي الأردين

279,352,043282,896,132169,566,911186,828,640128,793,403151,292,5531,198,6371,394,788البنك التجاري الفل�صطيني

167,371,346208,655,44482,523,908122,543,49154,354,95671,228,5633,953,3371,397,496البنك التجاري الأردين

4,626,692-458,656-148,979,393145,049,87680,559,13679,471,98286,172,49787,263,070البنك العقاري امل�صري العربي  

344,587-124,032,807121,700,99055,765,74254,817,69012,911,09613,203,663392,949البنك الأردين الكويتي

2,235,109-1,252,829-22,751,21212,825,30914,161,1953,759,9423,793,7240بنك HSBC ال�صرق الأو�صط املحدود



مقارنة أهم الحصص السوقية السنوية للبنوك العاملة فـي فلسطين
�صافـي الربح )اخل�صارة(�صافـي الت�صهيالت املبا�صرة ودائع العمالء�صافـي املوجودات

2014 20152014 20152014 20152014 2015

36.25%34.12 %25.95%26.32%28.04%30.00%25.86%27.07%البنك العربي  

32.49%27.38 %24.21%23.91%23.29%23.14%22.70%21.24%بنك فل�صطني

5.66%6.74 %5.29%6.16%6.51%7.06%6.79%7.34%بنك القاهرة عمان

4.10%3.02 %7.00%6.20%5.59%4.64%6.68%5.95%البنك الوطني

6.04%4.92 %7.54%6.98%6.72%5.77%6.55%5.86%بنك القد�س

7.55%5.13 %7.78%7.33%5.58%5.12%5.50%5.21%البنك الإ�صالمي الفل�صطيني

3.92%2.81 %5.43%5.13%5.37%4.78%5.30%4.92%البنك الإ�صالمي العربي 

5.80%4.72 %3.08%4.30%4.94%5.01%4.70%5.03%بنك الإ�صكان للتجارة والتمويل

1.83-%3.85 %3.38%2.93%5.00%5.37%4.63%4.97%بنك الأردن

1.30%1.93 %2.47%2.12%2.17%2.23%2.67%2.81%بنك ال�صتثمار الفل�صطيني

2.04%2.55 %2.25%2.46%2.14%2.05%2.33%2.36%البنك الأهلي الأردين

1.05%0.82 %2.64%2.67%1.94%1.90%2.31%2.45%البنك التجاري الفل�صطيني

1.05%2.69 %1.24%1.13%1.27%0.93%1.70%1.47%البنك التجاري الأردين

3.48-% 0.31  -%1.52%1.79%0.83%0.90%1.18%1.30%البنك العقاري امل�صري العربي 

0.26-%0.27 %0.23%0.27%0.57%0.63%0.99%1.09%البنك الأردين الكويتي

1.68-%0.85- %0%0.08%0.04%0.16%0.10%0.20%بنك HSBC ال�صرق الأو�صط املحدود



مقارنة ترتيب البنوك العاملة فـي فلسطين حسب أهم بياناتها ومؤشراتها المالية

�صافـي الت�صهيالت املبا�صرةودائع العمالء�صافـي املوجودات

201420152014201520142015

1_1البنك العربي 1_1البنك العربي 1_1البنك العربي 

2_2بنك فل�صطني2_2بنك فل�صطني2_2بنك فل�صطني

3_3البنك الإ�صالمي الفل�صطيني43بنك القد�س3_3بنك القاهرة عمان

4_4بنك القد�س34بنك القاهرة عمان4_4البنك الوطني

5_5البنك الوطني95البنك الوطني5_5بنك القد�س

76البنك ال�صالمي العربي 6_6البنك الإ�صالمي الفل�صطيني6_6البنك الإ�صالمي الفل�صطيني

67بنك القاهرة عمان87البنك ال�صالمي العربي 97البنك ال�صالمي العربي 

98بنك الأردن58بنك الأردن78بنك الإ�صكان للتجارة والتمويل

89بنك الإ�صكان للتجارة والتمويل79بنك الإ�صكان للتجارة والتمويل89بنك الأردن

10_10البنك التجاري الفل�صطيني10_10بنك ال�صتثمار الفل�صطيني10_10بنك ال�صتثمار الفل�صطيني

1211بنك ال�صتثمار الفل�صطيني11_11البنك الأهلي الأردين1211البنك الأهلي الأردين

1112البنك الأهلي الأردين12_12البنك التجاري الفل�صطيني1112البنك التجاري الفل�صطيني

13_13البنك العقاري امل�صري العربي 13_13البنك التجاري الأردين13_13البنك التجاري الأردين

14_14البنك التجاري الأردين14_14البنك العقاري امل�صري العربي 14_14البنك العقاري امل�صري العربي 

15_15البنك الأردين الكويتي15_15البنك الأردين الكويتي15_15البنك الأردين الكويتي

16_16بنك HSBC ال�صرق الأو�صط املحدود16_16بنك HSBC ال�صرق الأو�صط املحدود16_16بنك HSBC ال�صرق الأو�صط املحدود



العائد على حقوق امللكيةالعائد على املوجودات�صافـي الربح )اخل�صارة(

201420152014201520142015

1_1البنك العربي 21بنك فل�صطني1_1البنك العربي 

2_2بنك فل�صطني32البنك العربي 2_2بنك فل�صطني

43البنك الإ�صالمي الفل�صطيني53البنك الإ�صالمي الفل�صطيني43البنك الإ�صالمي الفل�صطيني

54بنك القد�س64بنك الإ�صكان للتجارة والتمويل54بنك القد�س

65بنك الإ�صكان للتجارة والتمويل85بنك القد�س65بنك الإ�صكان للتجارة والتمويل

36بنك القاهرة عمان46البنك الأهلي الأردين36بنك القاهرة عمان

97البنك ال�صالمي العربي 7_7بنك القاهرة عمان87البنك الوطني

118البنك الوطني118البنك ال�صالمي العربي 98البنك ال�صالمي العربي 

109البنك الأهلي الأردين19البنك التجاري الأردين119البنك الأهلي الأردين

1310البنك التجاري الفل�صطيني1210البنك الوطني1210بنك ال�صتثمار الفل�صطيني

811البنك التجاري الأردين1011بنك ال�صتثمار الفل�صطيني1011البنك التجاري الأردين

12_12بنك ال�صتثمار الفل�صطيني1312البنك التجاري الفل�صطيني1312البنك التجاري الفل�صطيني

1413البنك الأردين الكويتي1413البنك الأردين الكويتي1413البنك الأردين الكويتي

714بنك الأردن914بنك الأردن1614بنك HSBC ال�صرق الأو�صط املحدود

15_15البنك العقاري امل�صري العربي 15_15البنك العقاري امل�صري العربي 715بنك الأردن

16_16بنك HSBC ال�صرق الأو�صط املحدود16_16بنك HSBC ال�صرق الأو�صط املحدود1516البنك العقاري امل�صري العربي 



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

 51,330,717 البنك العربي  93,100,273 البنك العربي  109,412,581 البنك العربي 

 33,481,772 البنك الوطني  47,012,874 البنك الإ�صالمي العربي  68,355,711 البنك الوطني 

 28,308,145 البنك الإ�صالمي العربي  44,883,908 البنك الوطني  60,850,495 البنك الأردين الكويتي

 24,800,097 بنك فل�صطني 40,049,684 بنك فل�صطني 59,144,829 البنك الإ�صالمي العربي 

 21,473,938 البنك الأهلي الأردين 36,563,716 بنك الإ�صكان للتجارة والتمويل 49,735,772 بنك فل�صطني

 21,255,121 البنك الإ�صالمي الفل�صطيني  34,387,408 البنك الأهلي الأردين 47,652,610 البنك الأهلي الأردين

 18,911,569 البنك التجاري الفل�صطيني 30,063,275 بنك الأردن 44,344,215 بنك الإ�صكان للتجارة والتمويل

 14,543,845 البنك العقاري امل�صري العربي  29,857,087 بنك القاهرة عمان 41,731,089 البنك التجاري الأردين

 14,458,331 بنك القاهرة عمان 27,408,845 البنك الأردين الكويتي 39,695,365 بنك القاهرة عمان

 14,245,713 البنك التجاري الأردين 25,561,262 البنك الإ�صالمي الفل�صطيني  35,482,727 بنك الأردن

 13,948,277 بنك القد�س 24,508,698 البنك التجاري الأردين 35,362,017 البنك التجاري الفل�صطيني

 13,589,964 بنك الإ�صكان للتجارة والتمويل 23,353,580 البنك التجاري الفل�صطيني 32,152,921 البنك الإ�صالمي الفل�صطيني 

 12,103,939 بنك الأردن 20,871,273 بنك القد�س 25,940,650 بنك القد�س

 9,444,700 بنك ال�صتثمار الفل�صطيني  13,903,442 بنك ال�صتثمار الفل�صطيني  24,174,979 البنك العقاري امل�صري العربي 

 6,601,831 البنك الأردين الكويتي 13,245,330 البنك العقاري امل�صري العربي  21,851,349 بنك ال�صتثمار الفل�صطيني 

0بنك HSBC ال�صرق الأو�صط املحدود 3,759,942 بنك HSBC ال�صرق الأو�صط املحدود 12,825,309 بنك HSBC ال�صرق الأو�صط املحدود

 22,675,023 املعدل العام 38,054,830 املعدل العام 48,502,039 املعدل العام

ترتيب البنوك العاملة فـي فلسطين حسب مؤشرات الحجم لعام 2015



�صافـي املوجودات / راأ�س املال املدفوع�صافـي الربح )اخل�صارة( / موظف�صافـي املوجودات / موظف

 31.7 البنك العربي 53,569البنك العربي  3,803,156 البنك الأردين الكويتي

 16.7 بنك القاهرة عمان31,084بنك الإ�صكان للتجارة والتمويل 3,529,438 البنك العربي 

 15.9 بنك فل�صطني30,724بنك فل�صطني 2,324,495 بنك الإ�صكان للتجارة والتمويل

 14.6 بنك القد�س19,713البنك الإ�صالمي الفل�صطيني  2,175,779 البنك الوطني 

 13.5 البنك الإ�صالمي الفل�صطيني 16,979البنك الأهلي الأردين 2,107,631 البنك التجاري الأردين

 13.0 البنك الإ�صالمي العربي 15,527البنك الإ�صالمي العربي  1,982,351 بنك فل�صطني

 11.4 بنك الأردن14,434البنك الوطني  1,942,069 البنك الإ�صالمي العربي 

 10.9 البنك الوطني 14,116البنك التجاري الأردين 1,786,973 البنك الأهلي الأردين

 9.6 بنك الإ�صكان للتجارة والتمويل13,750بنك القاهرة عمان 1,741,484 بنك الأردن

 9.4 البنك التجاري الفل�صطيني12,668بنك القد�س 1,571,645 البنك التجاري الفل�صطيني

 5.8 بنك ال�صتثمار الفل�صطيني 7,749البنك التجاري الفل�صطيني 1,523,954 بنك القاهرة عمان

 5.7 البنك الأهلي الأردين7,171بنك ال�صتثمار الفل�صطيني  1,365,709 بنك ال�صتثمار الفل�صطيني 

 4.2 البنك التجاري الأردين7,459-بنك الأردن 1,326,545 البنك الإ�صالمي الفل�صطيني 

 2.9 البنك العقاري امل�صري العربي 10,768-البنك الأردين الكويتي 1,270,395 بنك القد�س

 2.4 البنك الأردين الكويتي34,272-البنك العقاري امل�صري العربي  1,074,444 البنك العقاري امل�صري العربي 

 1.3 بنك HSBC ال�صرق الأو�صط املحدود171,931-بنك HSBC ال�صرق الأو�صط املحدود 986,562 بنك HSBC ال�صرق الأو�صط املحدود

 12.8 املعدل العام 21,643 املعدل العام 1,999,188 املعدل العام

ترتيب البنوك العاملة فـي فلسطين حسب مؤشرات الكفاءة لعام 2015


