
مقارنة أهم البيانات المالية السنوية للبنوك العاملة في فلسطين
صافي الربح )الخسارة(رأس المال المدفوعصافي التسهيالت المباشرةودائع العمالءمجموع الموجودات

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

4,657,182,978p5,264,944,6403,735,178,556p4,115,584,0182,687,155,004p2,983,385,227200,000,000p204,000,00054,110,093q38,936,722بنك فل�سطني

3,754,199,228p3,921,261,6523,103,423,911p3,254,546,4191,830,347,403q1,781,180,501130,000,000p140,000,00067,475,860q65,369,700البنك العربي 

2,202,958,693p2,421,675,0191,716,680,457p1,972,082,0391,327,001,463p1,426,741,07875,000,000p78,000,00018,470,099q18,122,438البنك الوطني

1,213,025,128p1,330,672,041959,127,792p1,030,951,472697,803,505p795,589,42883,570,667p90,172,75011,595,841q11,227,506بنك القد�س

1,102,663,960p1,318,413,322904,482,445p1,054,694,032679,951,860p770,485,51074,000,000p77,000,00015,131,604q14,524,068البنك الإ�سالمي الفل�سطيني

1,062,302,827p1,271,928,380847,909,466p1,023,561,363681,564,002p757,729,01075,000,000p84,919,2527,103,320p9,010,282البنك الإ�سالمي العربي

949,854,523p1,024,389,663726,694,193p803,784,099500,917,752q452,906,49675,000,000¬75,000,0004,616,116q3,769,168بنك القاهرة عمان

663,074,515p718,697,227542,161,683p560,594,436197,912,412p243,037,38975,000,000¬75,000,0006,966,258q5,968,739بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل

608,005,470p661,656,543490,546,030p530,269,739266,020,007p315,584,74975,000,000¬75,000,0007,618,482p13,402,856بنك الأردن

454,812,026p501,903,950304,558,672p364,911,591218,082,858p226,029,63275,000,000p78,000,0004,289,655p4,520,684بنك ال�ستثمار الفل�سطيني

398,603,804p446,394,508301,520,611p317,596,443186,008,745p200,025,86575,007,052¬75,007,0522,454,944q1,558,515البنك الأهلي الأردين

231,710,274p262,564,659121,778,331p145,782,15882,035,322p93,970,14175,000,000¬75,000,000423,475q36,661البنك التجاري الأردين

166,040,210p237,255,63374,265,690p134,008,72687,108,800p109,372,57175,000,000¬75,000,0002,822,122q3,956,115م�سرف ال�سفا

178,127,055p203,566,145116,943,281p135,424,017110,561,386p122,813,18653,200,000¬53,200,000319,480p467,798البنك العقاري امل�سري العربي

مراعاة اختالف م�سميات البنود فـي البنوك الإ�سالمية.
ودائع العمالء ت�سمل التاأمينات النقدية بالإ�سافة اإىل حقوق اأ�سحاب ال�ستثمارات املطلقة فـي البنوك الإ�سالمية. 

بيانات بنك فل�سطني ت�سمل بيانات البنك الإ�سالمي العربي باعتباره اإحدى �سركاته التابعة.
بيانات البنك الوطني ت�سمل بيانات البنك الإ�سالمي الفل�سطيني باعتباره اإحدى �سركاته التابعة.



مقارنة أهم الحصص السوقية السنوية للبنوك العاملة في فلسطين
صافي الربح )الخسارة(رأس المال المدفوعصافي التسهيالت المباشرةودائع العمالءمجموع الموجودات

2018201920182019201820192018201920182019

30.09p%30.98%30.63p%30.79%32.81p%34.09%18.75q%18.66%30.83q%24.42%بنك فل�سطني

24.26q%23.07%25.45q%24.35%22.35q%20.35%12.19p%12.80%38.44p%41.00%البنك العربي 

14.23p%14.25%14.08p%14.75%16.20p%16.30%7.03p%7.13%10.52p%11.37%البنك الوطني

7.84q%7.83%7.87q%7.71%8.52p%9.09%7.83p%8.25%6.61p%7.04%بنك القد�س

7.12p%7.76%7.42p%7.89%8.30p%8.80%6.94p%7.04%8.62p%9.11%البنك الإ�سالمي الفل�سطيني

6.86p%7.48%6.95p%7.66%8.32p%8.66%7.03p%7.77%4.05p%5.65%البنك الإ�سالمي العربي

6.14q%6.03%5.96p%6.01%6.12q%5.18%7.03q%6.86%2.63q%2.36%بنك القاهرة عمان

4.28q%4.23%4.45q%4.19%2.42p%2.78%7.03q%6.86%3.97q%3.74%بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل

3.93q%3.89%4.02q%3.97%3.25p%3.61%7.03q%6.86%4.34p%8.41%بنك الأردن

2.94p%2.95%2.50p%2.73%2.66q%2.58%7.03p%7.13%2.44p%2.84%بنك ال�ستثمار الفل�سطيني

2.58p%2.63%2.47q%2.38%2.27p%2.29%7.03q%6.86%1.40q%0.98%البنك الأهلي الأردين

1.50p%1.54%1.00p%1.09%1.00p%1.07%7.03q%6.86%0.24q%0.02%البنك التجاري الأردين

1.07p%1.40%0.61p%1.00%1.06p%1.25%7.03q%6.86%1.61q%2.48%م�سرف ال�سفا

1.15p%1.20%0.96p%1.01%1.35p%1.40%4.99q%4.87%0.18p%0.29%البنك العقاري امل�سري العربي



مقارنة ترتيب البنوك العاملة في فلسطين حسب أهم بياناتها ومؤشراتها المالية
صافي التسهيالت المباشرةودائع العمالءمجموع الموجودات

201820192018201920182019

1¬1بنك فل�سطني1¬1بنك فل�سطني1¬1بنك فل�سطني

2¬2البنك العربي 2¬2البنك العربي 2¬2البنك العربي 

3¬3البنك الوطني3¬3البنك الوطني3¬3البنك الوطني

4¬4بنك القد�س5p4البنك الإ�سالمي الفل�سطيني4¬4بنك القد�س

6p5البنك الإ�سالمي الفل�سطيني4q5بنك القد�س5¬5البنك الإ�سالمي الفل�سطيني

5q6البنك الإ�سالمي العربي6¬6البنك الإ�سالمي العربي6¬6البنك الإ�سالمي العربي

7¬7بنك القاهرة عمان7¬7بنك القاهرة عمان7¬7بنك القاهرة عمان

8¬8بنك الأردن8¬8بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل8¬8بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل

10p9بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل9¬9بنك الأردن9¬9بنك الأردن

9q10بنك ال�ستثمار الفل�سطيني10¬10بنك ال�ستثمار الفل�سطيني10¬10بنك ال�ستثمار الفل�سطيني

11¬11البنك الأهلي الأردين11¬11البنك الأهلي الأردين11¬11البنك الأهلي الأردين

12¬12البنك العقاري امل�سري العربي12¬12البنك التجاري الأردين12¬12البنك التجاري الأردين

13¬13م�سرف ال�سفا13¬13البنك العقاري امل�سري العربي14p13م�سرف ال�سفا

14¬14البنك التجاري الأردين14¬14م�سرف ال�سفا13q14البنك العقاري امل�سري العربي



مقارنة ترتيب البنوك العاملة في فلسطين حسب أهم بياناتها ومؤشراتها المالية
العائد على حقوق الملكيةالعائد على الموجوداتصافي الربح )الخسارة(

201820192018201920182019

1¬1البنك العربي 3p1بنك الأردن1¬1البنك العربي 

2¬2البنك الإ�سالمي الفل�سطيني1q2البنك العربي 2¬2بنك فل�سطني

6p3بنك الأردن2q3البنك الإ�سالمي الفل�سطيني3¬3البنك الوطني

4¬4بنك القد�س7p4بنك ال�ستثمار الفل�سطيني4¬4البنك الإ�سالمي الفل�سطيني

5¬5البنك الوطني6p5بنك القد�س6p5بنك الأردن

3q6بنك فل�سطني5q6بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل5q6بنك القد�س

8p7البنك الإ�سالمي العربي8p7البنك الوطني7¬7البنك الإ�سالمي العربي

7q8بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل4q8بنك فل�سطني8¬8بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل

9¬9بنك ال�ستثمار الفل�سطيني9¬9البنك الإ�سالمي العربي10p9بنك ال�ستثمار الفل�سطيني

10¬10بنك القاهرة عمان11p10بنك القاهرة عمان9q10بنك القاهرة عمان

11¬11البنك الأهلي الأردين10q11البنك الأهلي الأردين11¬11البنك الأهلي الأردين

12¬12البنك العقاري امل�سري العربي13p12البنك العقاري امل�سري العربي13p12البنك العقاري امل�سري العربي

13¬13البنك التجاري الأردين12q13البنك التجاري الأردين12q13البنك التجاري الأردين

14¬14م�سرف ال�سفا14¬14م�سرف ال�سفا14¬14م�سرف ال�سفا



صافي التسهيالت المباشرة / فرعودائع العمالء / فرعمجموع الموجودات / فرع

55,661,891البنك العربي 101,704,576البنك العربي 122,539,427البنك العربي 

30,442,706بنك فل�سطني41,995,755بنك فل�سطني53,723,925بنك فل�سطني

30,309,160البنك الإ�سالمي العربي40,942,455البنك الإ�سالمي العربي50,877,135البنك الإ�سالمي العربي

20,586,659بنك القاهرة عمان37,372,962بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل47,913,148بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل

20,399,729بنك القد�س36,535,641بنك القاهرة عمان46,563,166بنك القاهرة عمان

20,002,586البنك الأهلي الأردين31,759,644البنك الأهلي الأردين44,639,451البنك الأهلي الأردين

19,544,398البنك الوطني27,014,822البنك الوطني37,509,237البنك التجاري الأردين

17,544,741البنك العقاري امل�سري العربي26,513,487بنك الأردن34,119,796بنك القد�س

17,121,900البنك الإ�سالمي الفل�سطيني26,434,653بنك القد�س33,173,630البنك الوطني

16,202,493بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل23,437,645البنك الإ�سالمي الفل�سطيني33,082,827بنك الأردن

15,779,237بنك الأردن20,826,023البنك التجاري الأردين29,298,074البنك الإ�سالمي الفل�سطيني

13,424,306البنك التجاري الأردين19,346,288البنك العقاري امل�سري العربي29,080,878البنك العقاري امل�سري العربي

12,152,508م�سرف ال�سفا18,245,580بنك ال�ستثمار الفل�سطيني26,361,737م�سرف ال�سفا

11,301,482بنك ال�ستثمار الفل�سطيني14,889,858م�سرف ال�سفا25,095,198بنك ال�ستثمار الفل�سطيني

24,859,762املعدل العام37,970,270املعدل العام48,281,198املعدل العام

ترتيب البنوك العاملة في فلسطين حسب مؤشرات الحجم للعام 2019



مجموع الموجودات / رأس المال المدفوعصافي الربح )الخسارة( / موظفمجموع الموجودات / موظف

31.0البنك الوطني70,823البنك العربي 4,248,387البنك العربي 

28.0البنك العربي 38,962بنك الأردن2,575,976بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل

25.8بنك فل�سطني21,874البنك الإ�سالمي الفل�سطيني2,263,519بنك فل�سطني

17.1البنك الإ�سالمي الفل�سطيني21,393بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل2,137,695البنك الإ�سالمي العربي

15.0البنك الإ�سالمي العربي16,740بنك فل�سطني2,047,681البنك الأهلي الأردين

14.8بنك القد�س16,620بنك ال�ستثمار الفل�سطيني1,992,976بنك القاهرة عمان

13.7بنك القاهرة عمان15,152بنك القد�س1,985,562البنك الإ�سالمي الفل�سطيني

9.6بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل15,143البنك الإ�سالمي العربي1,923,420بنك الأردن

8.8بنك الأردن13,983البنك الوطني1,902,642البنك التجاري الأردين

6.4بنك ال�ستثمار الفل�سطيني7,333بنك القاهرة عمان1,868,576البنك الوطني

6.0البنك الأهلي الأردين7,149البنك الأهلي الأردين1,868,155م�سرف ال�سفا

3.8البنك العقاري امل�سري العربي3,119البنك العقاري امل�سري العربي1,845,235بنك ال�ستثمار الفل�سطيني

3.5البنك التجاري الأردين266البنك التجاري الأردين1,795,779بنك القد�س

3.2م�سرف ال�سفا31,151م�سرف ال�سفا1,357,108البنك العقاري امل�سري العربي

15.5املعدل العام 21,756 املعدل العام2,319,184املعدل العام

ترتيب البنوك العاملة في فلسطين حسب مؤشرات الكفاءة للعام 2019


