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

2012 20132012 20132012 20132012 2013

 58,911,233  46,826,007 2,990,571,7493,120,716,6672,558,411,3462,730,366,5301,270,135,7761,203,485,673البنك العربي 

 40,438,831  38,347,397 2,004,494,0952,348,045,9431,554,493,7021,745,563,265976,394,9281,103,641,018بنك فل�صطني

 7,489,299  8,298,062 754,114,159796,122,429594,576,804621,434,773265,708,337268,588,680بنك القاهرة عمان

 4,995,629  6,351,458 558,669,904592,288,315471,090,203499,557,434138,564,927163,681,408بنك الأردن

 6,520,038  4,850,706 522,250,230581,726,763379,677,052426,837,350209,750,604215,342,590بنك الإ�صكان للتجارة والتمويل

 4,739,649  3,267,925 480,906,793531,873,355353,607,111420,455,870292,863,010287,349,992بنك القد�س

 3,600,243  2,021,100 350,890,034529,598,977216,179,214302,628,462142,792,387228,289,517البنك الوطني

 6,526,862  5,825,988 423,109,279502,251,830335,745,977399,044,257209,428,454268,801,784البنك الإ�صالمي الفل�صطيني

 3,500,463  648,513 375,216,122469,814,701290,233,742351,626,620171,759,593191,325,328البنك الإ�صالمي العربي

 1,958,574  1,826,277 258,689,765288,414,977152,194,273182,120,79195,120,97099,253,325بنك ال�صتثمار الفل�صطيني

 3,620,412  3,896,048 241,444,745264,099,724171,189,052180,470,75398,752,915111,101,147البنك الأهلي الأردين

 114,682  62,167 186,169,212237,296,000123,118,507156,191,93973,857,26999,481,179البنك التجاري الفل�صطيني

 1,394,566  1,018,138 159,566,392156,272,74564,910,65273,931,14051,403,26448,798,010البنك التجاري الأردين

 32,547  78,612 137,807,414148,111,56475,688,62684,370,01686,104,83284,388,084البنك العقاري امل�صري العربي

 1,017,819  729,282 113,120,417116,571,94150,337,36754,015,30014,167,95213,821,020البنك الأردين الكويتي

 308,426 1,059-59,306,76674,629,52931,561,88432,776,65913,292,69510,417,450بنك الإحتاد

1,718,993-501,447-47,024,59825,986,14137,133,27513,145,3607,871,1406,556,016بنك HSBC ال�صرق الأو�صط املحدود



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

2012 20132012 20132012 20132012 2013

%41.07%37.90%27.33%30.84%33.00%34.29%28.94%30.95البنك العربي 

%28.19%31.04%25.06%23.71%21.10%20.84%21.77%20.74بنك فل�صطني

%5.22%6.72%6.10%6.45%7.51%7.97%7.38%7.80بنك القاهرة عمان

%3.48%5.14%3.72%3.36%6.04%6.31%5.49%5.78بنك الأردن

%4.55%3.93%4.89%5.09%5.16%5.09%5.39%5.40بنك الإ�صكان للتجارة والتمويل

%3.30%2.65%6.52%7.11%5.08%4.74%4.93%4.98بنك القد�س

%2.51%1.64%5.18%3.47%3.66%2.90%4.91%3.63البنك الوطني

%4.55%4.72%6.10%5.09%4.82%4.50%4.66%4.38البنك الإ�صالمي الفل�صطيني

%2.44%0.52%4.34%4.17%4.25%3.89%4.36%3.88البنك الإ�صالمي العربي

%1.37%1.48%2.25%2.31%2.20%2.04%2.67%2.68بنك ال�صتثمار الفل�صطيني

%2.52%3.15%2.52%2.40%2.18%2.29%2.45%2.50البنك الأهلي الأردين

%0.08%0.05%2.26%1.79%1.89%1.65%2.20%1.93البنك التجاري الفل�صطيني

%0.97%0.82%1.11%1.25%0.89%0.87%1.45%1.65البنك التجاري الأردين

%0.02%0.06%1.92%2.09%1.02%1.01%1.37%1.43البنك العقاري امل�صري العربي

%0.71%0.59%0.31%0.34%0.65%0.67%1.08%1.17البنك الأردين الكويتي

%0.22%0.001-%0.24%0.32%0.40%0.42%0.69%0.61بنك الإحتاد

%1.20-%0.41-%0.15%0.19%0.16%0.50%0.24%0.49بنك HSBC ال�صرق الأو�صط املحدود



مقارنة ترتيب البنوك العاملة فـي فلسطين حسب بياناتها ومؤشراتها المالية

الرتتيب ح�صب �صافـي الت�صهيالت املبا�صرةالرتتيب ح�صب ودائع العمالءالرتتيب ح�صب �صافـي املوجودات

201220132012201320122013

1البنك العربي 
_

1البنك العربي 1
_

1_1البنك العربي 1

2بنك فل�صطني
_

2بنك فل�صطني2
_

2_2بنك فل�صطني2

3بنك القاهرة عمان
_

3بنك القاهرة عمان3
_

3_3بنك القد�س3

4بنك الأردن
_

4بنك الأردن4
_

64البنك الإ�صالمي الفل�صطيني4

5بنك الإ�صكان للتجارة والتمويل
_

5بنك الإ�صكان للتجارة والتمويل5
_

45بنك القاهرة عمان5

6بنك القد�س
_

6بنك القد�س6
_

86البنك الوطني6

7البنك الإ�صالمي الفل�صطيني97البنك الوطني
_

57بنك الإ�صكان للتجارة والتمويل7

8البنك الإ�صالمي العربي78البنك الإ�صالمي الفل�صطيني
_

78البنك الإ�صالمي العربي8

9البنك الوطني89البنك الإ�صالمي العربي
_

9_9بنك الأردن9

10بنك ال�صتثمار الفل�صطيني
_

10_10البنك الأهلي الأردين1110بنك ال�صتثمار الفل�صطيني10

11البنك الأهلي الأردين
_

1311البنك التجاري الفل�صطيني1011البنك الأهلي الأردين11

12البنك التجاري الفل�صطيني
_

12البنك التجاري الفل�صطيني12
_

1112بنك ال�صتثمار الفل�صطيني12

13البنك التجاري الأردين
_

13البنك العقاري امل�صري العربي13
_

1213البنك العقاري امل�صري العربي13

14البنك العقاري امل�صري العربي
_

14البنك التجاري الأردين14
_

14_14البنك التجاري الأردين14

15البنك الأردين الكويتي
_

15البنك الأردين الكويتي15
_

15_15البنك الأردين الكويتي15

16بنك الإحتاد
_

16_16بنك الإحتاد1716بنك الإحتاد16

17بنك HSBC ال�صرق الأو�صط املحدود
_

17_17بنك HSBC ال�صرق الأو�صط املحدود1617بنك HSBC ال�صرق الأو�صط املحدود17



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

201220132012201320122013

1_1البنك العربي 31البنك العربي 1_1البنك العربي 

2_2بنك فل�صطني12بنك فل�صطني2_2بنك فل�صطني

43البنك الإ�صالمي الفل�صطيني23البنك الأهلي الأردين3_3بنك القاهرة عمان

34بنك القاهرة عمان4_4البنك الإ�صالمي الفل�صطيني54البنك الإ�صالمي الفل�صطيني

65بنك الإ�صكان للتجارة والتمويل75بنك الإ�صكان للتجارة والتمويل65بنك الإ�صكان للتجارة والتمويل

86بنك القد�س6_6بنك القاهرة عمان46بنك الأردن

57بنك الأردن117البنك التجاري الأردين87بنك القد�س

98البنك الوطني98بنك القد�س78البنك الأهلي الأردين

79البنك الأهلي الأردين109البنك الأردين الكويتي9_9البنك الوطني

1310البنك الإ�صالمي العربي510بنك الأردن1310البنك الإ�صالمي العربي

1011بنك ال�صتثمار الفل�صطيني1311البنك الإ�صالمي العربي1011بنك ال�صتثمار الفل�صطيني

1112البنك التجاري الأردين12_12البنك الوطني1112البنك التجاري الأردين

1213البنك الأردين الكويتي813بنك ال�صتثمار الفل�صطيني1213البنك الأردين الكويتي

1614بنك الإحتاد1614بنك الإحتاد1614بنك الإحتاد

1415البنك التجاري الفل�صطيني15_15البنك التجاري الفل�صطيني15_15البنك التجاري الفل�صطيني

1516البنك العقاري امل�صري العربي1416البنك العقاري امل�صري العربي1416البنك العقاري امل�صري العربي

17_17بنك HSBC ال�صرق الأو�صط املحدود17_17بنك HSBC ال�صرق الأو�صط املحدود17_17بنك HSBC ال�صرق الأو�صط املحدود



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

46,287,910البنك العربي 105,014,097البنك العربي 120,027,564البنك العربي 

32,612,788البنك الوطني43,232,637البنك الوطني75,656,997البنك الوطني

22,992,521بنك فل�صطني39,069,624البنك الإ�صالمي العربي74,629,529بنك الإحتاد

22,220,229البنك الأهلي الأردين36,365,901بنك فل�صطني58,285,970البنك الأردين الكويتي

21,258,370البنك الإ�صالمي العربي36,094,151البنك الأهلي الأردين52,819,945البنك الأهلي الأردين

17,945,216بنك الإ�صكان للتجارة والتمويل35,569,779بنك الإ�صكان للتجارة والتمويل52,201,633البنك الإ�صالمي العربي

16,800,112البنك الإ�صالمي الفل�صطيني32,776,659بنك الإحتاد48,917,624بنك فل�صطني

16,580,197البنك التجاري الفل�صطيني31,222,340بنك الأردن48,477,230بنك الإ�صكان للتجارة والتمويل

14,064,681البنك العقاري امل�صري العربي29,592,132بنك القاهرة عمان39,549,333البنك التجاري الفل�صطيني

13,061,363بنك القد�س27,007,650البنك الأردين الكويتي39,068,186البنك التجاري الأردين

12,789,937بنك القاهرة عمان26,031,990البنك التجاري الفل�صطيني37,910,592بنك القاهرة عمان

12,199,502البنك التجاري الأردين24,940,266البنك الإ�صالمي الفل�صطيني37,018,020بنك الأردن

10,417,450بنك الإحتاد19,111,630بنك القد�س31,390,739البنك الإ�صالمي الفل�صطيني

10,230,088بنك الأردن18,482,785البنك التجاري الأردين25,986,141بنك HSBC ال�صرق الأو�صط املحدود

7,634,871بنك ال�صتثمار الفل�صطيني14,061,669البنك العقاري امل�صري العربي24,685,261البنك العقاري امل�صري العربي

6,910,510البنك الأردين الكويتي14,009,292بنك ال�صتثمار الفل�صطيني24,176,062بنك القد�س

6,556,016بنك HSBC ال�صرق الأو�صط املحدود13,145,360بنك HSBC ال�صرق الأو�صط املحدود22,185,767بنك ال�صتثمار الفل�صطيني

20,485,220املعدل العام38,486,216املعدل العام50,157,310املعدل العام

ترتيب البنوك العاملة فـي فلسطين حسب مؤشرات الحجم للعام 2013



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

31.2البنك العربي 69,635البنك العربي 5,330,681بنك الإحتاد

15.9بنك القاهرة عمان33,365بنك فل�صطني3,688,790البنك العربي 

15.7بنك فل�صطني31,807البنك الأردين الكويتي3,642,873البنك الأردين الكويتي

11.8بنك الأردن27,054بنك الإ�صكان للتجارة والتمويل2,413,804بنك الإ�صكان للتجارة والتمويل

11.6بنك الإ�صكان للتجارة والتمويل27,018البنك الأهلي الأردين2,144,125البنك الوطني

10.6بنك القد�س22,030بنك الإحتاد2,056,220البنك التجاري الأردين

10.6البنك الوطني18,350البنك التجاري الأردين1,970,893البنك الأهلي الأردين

10.0البنك الإ�صالمي الفل�صطيني16,440البنك الإ�صالمي الفل�صطيني1,937,332بنك فل�صطني

9.6البنك الإ�صالمي العربي14,576البنك الوطني1,856,153 بنك HSBC ال�صرق الأو�صط املحدود

7.9البنك التجاري الفل�صطيني14,480بنك الأردن1,779,601البنك الإ�صالمي العربي

5.4بنك ال�صتثمار الفل�صطيني13,259البنك الإ�صالمي العربي1,716,778بنك الأردن

5.3البنك الأهلي الأردين13,093بنك القاهرة عمان1,438,158البنك التجاري الفل�صطيني

3.1البنك التجاري الأردين10,127بنك القد�س1,391,822بنك القاهرة عمان

3.0البنك العقاري امل�صري العربي8,984بنك ال�صتثمار الفل�صطيني1,323,004بنك ال�صتثمار الفل�صطيني

2.6 بنك HSBC ال�صرق الأو�صط املحدود695البنك التجاري الفل�صطيني1,265,118البنك الإ�صالمي الفل�صطيني

2.3البنك الأردين الكويتي243البنك العقاري امل�صري العربي1,136,482بنك القد�س

2.0بنك الإحتاد122,785- بنك HSBC ال�صرق الأو�صط املحدود1,105,310البنك العقاري امل�صري العربي

11.6املعدل العام 26,669 املعدل العام 2,004,800 املعدل العام 

ترتيب البنوك العاملة فـي فلسطين حسب مؤشرات الكفاءة للعام 2013


