
مقارنة أهم البيانات المالية السنوية للبنوك العاملة فـي فلسطين
�شافـي الربح )اخل�شارة( �شافـي الت�شهيالت املبا�شرة ودائع العمالءجمموع املوجودات

2015 20162015 20162015 20162015 2016

2,785,203,2404,118,629,2302,242,782,2983,143,151,5911,388,805,4412,213,463,76543,167,43353,055,980بنك فل�شطني

3,172,964,8583,436,077,1732,699,907,9132,939,797,6181,488,590,7871,511,807,77948,158,83847,519,910البنك العربي 

833,602,671976,959,109626,998,829668,758,220303,624,961381,889,6717,521,0248,386,738بنك القاهرة عمان

804,160,135960,070,324647,009,472777,663,613432,396,576616,366,9328,018,74710,470,704بنك القد�س

820,268,531957,088,864538,606,899655,964,198401,781,262519,317,3185,441,5917,402,240البنك الوطني

675,211,338809,082,569536,786,499651,702,781446,357,550539,950,89110,033,81712,603,598البنك الإ�شالمي الفل�شطيني

650,593,114791,442,161517,141,614624,153,200311,389,595419,694,9125,201,6926,220,821البنك الإ�شالمي العربي

576,474,791604,369,186475,328,310482,825,279176,669,533192,361,9807,708,7364,755,870بنك الإ�شكان للتجارة والتمويل

2,431,5753,848,677-567,723,633591,577,993481,012,399493,348,897193,663,023212,993,152بنك الأردن

285,915,663374,510,987206,324,450256,761,989128,843,626188,520,2582,716,6282,953,161البنك الأهلي الأردين

327,770,241352,712,692208,551,635244,792,787141,670,501181,475,2691,721,1503,388,202بنك ال�شتثمار الفل�شطيني

208,655,444216,342,708122,543,491115,828,55471,228,56387,193,4751,397,4961,475,867البنك التجاري الأردين

3,423,232-4,626,692-145,049,876155,565,95979,471,98290,690,33887,263,070100,503,898البنك العقاري امل�شري العربي

971,250-344,587-121,700,990125,165,80054,817,69055,840,18313,203,66314,987,927البنك الأردين الكويتي

2,164,791-ــ4,656,740ــ9,578,881ــ87,038,490ــم�شرف ال�شفا

مراعاة اختالف م�شميات البنود فـي البنوك الإ�شالمية
بيانات بنك فل�شطني ت�شمل بيانات البنك الإ�شالمي العربي باعتباره اإحدى ال�شركات التابعة

ودائع العمالء ت�شمل التاأمينات النقدية بالإ�شافة اإىل حقوق اأ�شحاب ال�شتثمارات املطلقة فـي البنوك الإ�شالمية



مقارنة أهم الحصص السوقية السنوية للبنوك العاملة فـي فلسطين
�شافـي الربح )اخل�شارة(�شافـي الت�شهيالت املبا�شرة ودائع العمالءجمموع املوجودات

2015 20162015 20162015 20162015 2016

35.54%32.49%32.72%24.21%29.69%23.29%29.92%22.70%بنك فل�شطني

31.83%36.25%22.35%25.95%27.77%28.04%24.96%25.86%البنك العربي 

5.62%5.66%5.64%5.29%6.32%6.51%7.10%6.79%بنك القاهرة عمان

7.01%6.04%9.11%7.54%7.35%6.72%6.97%6.55%بنك القد�س

4.96%4.10%7.68%7.00%6.20%5.59%6.95%6.68%البنك الوطني

8.44%7.55%7.98%7.78%6.16%5.58%5.88%5.50%البنك الإ�شالمي الفل�شطيني

4.17%3.92%6.20%5.43%5.90%5.37%5.75%5.30%البنك الإ�شالمي العربي

3.19%5.80%2.84%3.08%4.56%4.94%4.39%4.70%بنك الإ�شكان للتجارة والتمويل

2.58%1.83%-3.15%3.38%4.66%5.00%4.30%4.63%بنك الأردن

1.98%2.04%2.79%2.25%2.43%2.14%2.72%2.33%البنك الأهلي الأردين

2.27%1.30%2.68%2.47%2.31%2.17%2.56%2.67%بنك ال�شتثمار الفل�شطيني

0.99%1.05%1.29%1.24%1.09%1.27%1.57%1.70%البنك التجاري الأردين

2.29%-3.48%-1.49%1.52%0.86%0.83%1.13%1.18%البنك العقاري امل�شري العربي

0.65%-0.26%-0.22%0.23%0.53%0.57%0.91%0.99%البنك الأردين الكويتي

1.45%-ــ0.07%ــ0.09%ــ0.63%ــم�شرف ال�شفا



�شافـي الت�شهيالت املبا�شرةودائع العمالءجمموع املوجودات

201520162015201620152016

21بنك فل�شطني21بنك فل�شطني21بنك فل�شطني

12البنك العربي 12البنك العربي 12البنك العربي 

43بنك القد�س3ــ3بنك القد�س3ــ3بنك القاهرة عمان

34البنك الإ�شالمي الفل�شطيني4ــ4بنك القاهرة عمان54بنك القد�س

5ــ5البنك الوطني5ــ5البنك الوطني45البنك الوطني

6ــ6البنك الإ�شالمي العربي6ــ6البنك الإ�شالمي الفل�شطيني6ــ6البنك الإ�شالمي الفل�شطيني

7ــ7بنك القاهرة عمان7ــ7البنك الإ�شالمي العربي7ــ7البنك الإ�شالمي العربي

8ــ8بنك الأردن8ــ8بنك الأردن8ــ8بنك الإ�شكان للتجارة والتمويل

9ــ9بنك الإ�شكان للتجارة والتمويل9ــ9بنك الإ�شكان للتجارة والتمويل9ــ9بنك الأردن

1110البنك الأهلي الأردين1110البنك الأهلي الأردين1110البنك الأهلي الأردين

1011بنك ال�شتثمار الفل�شطيني1011بنك ال�شتثمار الفل�شطيني1011بنك ال�شتثمار الفل�شطيني

12ــ12البنك العقاري امل�شري العربي12ــ12البنك التجاري الأردين12ــ12البنك التجاري الأردين

13ــ13البنك التجاري الأردين13ــ13البنك العقاري امل�شري العربي13ــ13البنك العقاري امل�شري العربي

14ــ14البنك الأردين الكويتي14ــ14البنك الأردين الكويتي14ــ14البنك الأردين الكويتي

15ــم�شرف ال�شفا15ــم�شرف ال�شفا15ــم�شرف ال�شفا

مقارنة ترتيب البنوك العاملة فـي فلسطين حسب أهم بياناتها ومؤشراتها المالية



مقارنة ترتيب البنوك العاملة فـي فلسطين حسب أهم بياناتها ومؤشراتها المالية

العائد على حقوق امللكيةالعائد على املوجودات�شافـي الربح )اخل�شارة(

201520162015201620152016

1_1البنك العربي 31البنك الإ�شالمي الفل�شطيني21بنك فل�شطني

32البنك الإ�شالمي الفل�شطيني2_2البنك العربي 12البنك العربي 

23بنك فل�شطني13بنك فل�شطني3_3البنك الإ�شالمي الفل�شطيني

4_4بنك القد�س54بنك القد�س4_4بنك القد�س

65بنك القاهرة عمان115بنك ال�شتثمار الفل�شطيني65بنك القاهرة عمان

76البنك الإ�شالمي العربي76بنك القاهرة عمان76البنك الوطني

87البنك الوطني67البنك الأهلي الأردين87البنك الإ�شالمي العربي

58بنك الإ�شكان للتجارة والتمويل48بنك الإ�شكان للتجارة والتمويل58بنك الإ�شكان للتجارة والتمويل

139بنك الأردن89البنك الإ�شالمي العربي139بنك الأردن

1110بنك ال�شتثمار الفل�شطيني10_10البنك الوطني10_10بنك ال�شتثمار الفل�شطيني

911البنك الأهلي الأردين911البنك التجاري الأردين911البنك الأهلي الأردين

1012البنك التجاري الأردين1312بنك الأردن1112البنك التجاري الأردين

1213البنك الأردين الكويتي1213البنك الأردين الكويتي1213البنك الأردين الكويتي

14ــم�شرف ال�شفا14_14البنك العقاري امل�شري العربي14ــم�شرف ال�شفا

1415البنك العقاري امل�شري العربي15ــم�شرف ال�شفا1415البنك العقاري امل�شري العربي



�شافـي الت�شهيالت املبا�شرة/ فرعودائع العمالء / فرعجمموع املوجودات / فرع

48,767,993البنك العربي 94,832,181البنك العربي 110,841,199البنك العربي 

34,621,155البنك الوطني43,730,947البنك الوطني87,038,490م�شرف ال�شفا

31,420,043البنك الأهلي الأردين42,793,665البنك الأهلي الأردين63,805,924البنك الوطني

26,668,238بنك فل�شطني39,009,575البنك الإ�شالمي العربي62,418,498البنك الأهلي الأردين

26,230,932البنك الإ�شالمي العربي37,869,296بنك فل�شطني49,622,039بنك فل�شطني

18,618,996البنك الإ�شالمي الفل�شطيني34,487,520بنك الإ�شكان للتجارة والتمويل49,465,135البنك الإ�شالمي العربي

18,185,222بنك القاهرة عمان31,845,630بنك القاهرة عمان46,521,862بنك القاهرة عمان

17,438,695البنك التجاري الأردين29,020,523بنك الأردن43,268,542البنك التجاري الأردين

16,750,650البنك العقاري امل�شري العربي23,165,711البنك التجاري الأردين43,169,228بنك الإ�شكان للتجارة والتمويل

16,658,566بنك القد�س22,472,510البنك الإ�شالمي الفل�شطيني34,798,705بنك الأردن

13,740,141بنك الإ�شكان للتجارة والتمويل21,017,935بنك القد�س31,291,450البنك الأردين الكويتي

12,529,009بنك الأردن15,115,056البنك العقاري امل�شري العربي27,899,399البنك الإ�شالمي الفل�شطيني

10,675,016بنك ال�شتثمار الفل�شطيني14,399,576بنك ال�شتثمار الفل�شطيني25,947,847بنك القد�س

4,656,740م�شرف ال�شفا13,960,046البنك الأردين الكويتي25,927,660البنك العقاري امل�شري العربي

3,746,982البنك الأردين الكويتي9,578,881م�شرف ال�شفا20,747,805بنك ال�شتثمار الفل�شطيني

23,655,556املعدل العام 37,016,451املعدل العام 48,130,039املعدل العام 

ترتيب البنوك العاملة فـي فلسطين حسب مؤشرات الحجم لعام 2016



جمموع املوجودات / راأ�س املال املدفوع�شافـي الربح )اخل�شارة( / موظفجمموع املوجودات / موظف

31.2البنك العربي 53,393البنك العربي 3,860,761البنك العربي 

21.1بنك فل�شطني25,718بنك فل�شطني2,297,982بنك الإ�شكان للتجارة والتمويل

19.5بنك القاهرة عمان22,189البنك الإ�شالمي الفل�شطيني2,215,483البنك الوطني

15.8البنك الإ�شالمي العربي18,083بنك الإ�شكان للتجارة والتمويل2,203,006البنك الأهلي الأردين

15.7بنك القد�س17,372البنك الأهلي الأردين2,121,454البنك الأردين الكويتي

12.9البنك الإ�شالمي الفل�شطيني17,135البنك الوطني2,121,007البنك التجاري الأردين

12.8البنك الوطني16,159بنك القاهرة عمان1,996,427بنك فل�شطني

10.2بنك الأردن15,581بنك القد�س1,925,650البنك الإ�شالمي العربي

9.3بنك الإ�شكان للتجارة والتمويل15,136البنك الإ�شالمي العربي1,882,387بنك القاهرة عمان

6.4البنك الأهلي الأردين14,469البنك التجاري الأردين1,709,763بنك الأردن

5.9بنك ال�شتثمار الفل�شطيني14,177بنك ال�شتثمار الفل�شطيني1,475,785بنك ال�شتثمار الفل�شطيني

4.3البنك التجاري الأردين11,123بنك الأردن1,450,642م�شرف ال�شفا

3.0البنك العقاري امل�شري العربي16,462-البنك الأردين الكويتي1,428,676بنك القد�س

2.5البنك الأردين الكويتي23,608-البنك العقاري امل�شري العربي1,424,441البنك الإ�شالمي الفل�شطيني

1.2م�شرف ال�شفا36,080-م�شرف ال�شفا1,072,869البنك العقاري امل�شري العربي

13.5املعدل العام  22,871 املعدل العام 2,108,638املعدل العام 

ترتيب البنوك العاملة فـي فلسطين حسب مؤشرات الكفاءة لعام 2016


