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

20172018201720182017201820172018

 4,884,822,851q4,657,182,9783,768,631,790q3,735,178,5562,518,590,540p2,687,155,00454,008,928p54,110,093بنك فل�سطني

 3,498,202,749p3,753,719,5673,022,899,717p3,103,423,9111,784,676,441p1,829,867,74259,001,774p67,475,860البنك العربي

 1,079,399,362p2,204,690,870808,784,178p1,716,680,457653,847,526p1,327,001,4639,204,749p19,255,855البنك الوطني

 1,075,629,534p1,213,025,128855,348,926p959,127,792658,517,963p697,803,50511,180,462p11,595,841بنك القد�س

 1,010,369,417p1,104,396,137809,630,033p904,482,445 619,378,328p679,951,860 14,531,138p15,131,604البنك الإ�سالمي الفل�سطيني

 1,041,103,696p1,062,302,827790,906,601 p847,909,466 560,923,314 p681,564,002 6,402,924p7,103,320البنك الإ�سالمي العربي

 971,247,128q949,854,523718,627,032p726,694,193484,585,223p500,917,7528,608,468q4,616,116بنك القاهرة عمان

 645,348,587p663,074,515521,282,010p542,161,683208,358,488q197,912,4125,773,590p6,966,258بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل

 624,428,031q608,005,470515,293,186q490,546,030278,444,475q266,020,0077,265,859p7,618,482بنك الأردن

 443,291,111p454,812,026297,663,960p304,558,672210,578,198p218,082,8583,919,258p4,342,324بنك ال�ستثمار الفل�سطيني

 411,958,896q398,603,804300,956,632p301,520,611198,784,700q186,008,7452,050,622p2,454,944البنك الأهلي الأردين

 243,997,773q231,710,274135,384,701q121,778,331105,166,913q82,035,3221,980,286q423,475البنك التجاري الأردين

 170,651,353p178,127,055102,253,911p116,943,281105,116,988p109,744,1654,633,034p319,480البنك العقاري امل�سري العربي

 127,581,214p166,040,21026,741,970p74,265,69052,706,241p87,108,8002,477,735q2,822,122م�سرف ال�سفا

139,801,61667,257,40121,496,1721,835,055البنك الأردين الكويتي

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 2018 ت�سمل بيانات البنك الإ�سالمي الفل�سطيني باعتباره اإحدى �سركاته التابعة.

�سهد عام 2018 اندماج البنك األردني الكويتي مع بنك القدس.



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

20172018201720182017201820172018

31.87q%30.09%31.53q%30.63%31.88p%32.81%32.04q%30.68%بنك فل�سطني

22.82p%24.25%25.29p%25.45%22.59q%22.34%35.00p%38.26%البنك العربي

7.04p%14.24%6.77p%14.08%8.28p%16.20%5.46p%10.92%البنك الوطني

7.02p%7.84%7.16p%7.87%8.34p%8.52%6.63q%6.58%بنك القد�س

6.59p%7.13%6.77p%7.42%7.84p%8.30%8.62q%8.58%البنك الإ�سالمي الفل�سطيني

6.79p%6.86%6.62p%6.95%7.10p%8.32%3.80p%4.03%البنك الإ�سالمي العربي

6.34q%6.14%6.01q%5.96%6.13q%6.12%5.11q%2.62%بنك القاهرة عمان

4.21p%4.28%4.36p%4.45%2.64q%2.42%3.42p%3.95%بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل

4.07q%3.93%4.31q%4.02%3.52q%3.25%4.31p%4.32%بنك الأردن

2.89p%2.94%2.49p%2.50%2.67q%2.66%2.32p%2.46%بنك ال�ستثمار الفل�سطيني

2.69q%2.58%2.52q%2.47%2.52q%2.27%1.22p%1.39%البنك الأهلي الأردين

1.59q%1.50%1.13q%1.00%1.33q%1.00%1.17q%0.24%البنك التجاري الأردين

1.11p%1.15%0.86p%0.96%1.33p%1.34%2.75p%0.18%البنك العقاري امل�سري العربي

0.83p%1.07%0.22p%0.61%0.67p%1.06%1.47q%1.60%م�سرف ال�سفا

1.09%0.27%0.56%0.91%البنك الأردين الكويتي



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

201720182017201820172018

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

2¬2البنك العربي2¬2البنك العربي2¬2البنك العربي

4p3البنك الوطني5p3البنك الوطني3¬3البنك الوطني

3q4بنك القد�س3q4بنك القد�س4¬4بنك القد�س

6p5البنك الإ�سالمي العربي4q5البنك الإ�سالمي الفل�سطيني6p5البنك الإ�سالمي الفل�سطيني

5q6البنك الإ�سالمي الفل�سطيني6¬6البنك الإ�سالمي العربي5q6البنك 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

9¬9بنك ال�ستثمار الفل�سطيني9¬9بنك الأردن9¬9بنك الأردن

10¬10بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل11p10بنك ال�ستثمار الفل�سطيني10¬10بنك ال�ستثمار الفل�سطيني

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

13p12البنك العقاري امل�سري العربي12¬12البنك التجاري الأردين12¬12البنك التجاري الأردين

14p13م�سرف ال�سفا13¬13البنك العقاري امل�سري العربي13¬13البنك العقاري امل�سري العربي

12q14البنك التجاري الأردين15p14م�سرف ال�سفا15p14م�سرف ال�سفا

15البنك الأردين الكويتي14البنك الأردين الكويتي14البنك الأردين الكويتي



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

201720182017201820172018

1¬1البنك العربي1¬1البنك العربي1¬1البنك العربي

2¬2البنك الإ�سالمي الفل�سطيني2¬2البنك الإ�سالمي الفل�سطيني2¬2بنك فل�سطني

3¬3بنك فل�سطني3¬3بنك الأردن5p3البنك الوطني

4¬4بنك القد�س4¬4بنك فل�سطني3q4البنك الإ�سالمي الفل�سطيني

5¬5البنك الوطني6p5بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل4q5بنك القد�س

7p6بنك الأردن5q6بنك القد�س7p6بنك الأردن

9p7بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل8p7بنك ال�ستثمار الفل�سطيني8p7البنك الإ�سالمي العربي

8¬8البنك الإ�سالمي العربي9p8البنك الوطني9p8بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل

10p9بنك ال�ستثمار الفل�سطيني11p9البنك الإ�سالمي العربي6q9بنك القاهرة عمان

6q10بنك القاهرة عمان12p10البنك الأهلي الأردين10¬10بنك ال�ستثمار الفل�سطيني

12p11البنك الأهلي الأردين7q11بنك القاهرة عمان11¬11البنك الأهلي الأردين

15p12البنك العقاري امل�سري العربي10q12البنك التجاري الأردين12¬12البنك التجاري الأردين

11q13البنك التجاري الأردين15p13البنك العقاري امل�سري العربي15p13البنك العقاري امل�سري العربي

13q14م�سرف ال�سفا14¬14م�سرف ال�سفا14¬14م�سرف ال�سفا

14البنك الأردين الكويتي13البنك الأردين الكويتي13البنك الأردين الكويتي



صافي التسهيالت المباشرة / فرعودائع العمالء / فرعمجموع الموجودات / فرع

59,027,992البنك العربي100,110,449البنك العربي121,087,728البنك العربي

30,980,182البنك الإ�سالمي العربي39,735,942بنك فل�سطني49,544,500بنك فل�سطني

28,586,755بنك فل�سطني38,541,339البنك الإ�سالمي العربي48,286,492البنك الإ�سالمي العربي

23,853,226بنك القاهرة عمان36,144,112بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل46,342,055البنك التجاري الأردين

21,403,249البنك الوطني34,604,485بنك القاهرة عمان45,231,168بنك القاهرة عمان

20,667,638البنك الأهلي الأردين33,502,290البنك الأهلي الأردين44,289,312البنك الأهلي الأردين

17,445,088بنك القد�س27,688,394البنك الوطني44,204,968بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل

16,407,064البنك التجاري الأردين27,252,557بنك الأردن35,559,530البنك الوطني

15,812,834البنك الإ�سالمي الفل�سطيني24,355,666البنك التجاري الأردين33,778,082بنك الأردن

15,677,738البنك العقاري امل�سري العربي23,978,195بنك القد�س30,325,628بنك القد�س

14,778,889بنك الأردن21,034,475البنك الإ�سالمي الفل�سطيني27,673,368م�سرف ال�سفا

14,518,133م�سرف ال�سفا16,919,926بنك ال�ستثمار الفل�سطيني25,683,631البنك الإ�سالمي الفل�سطيني

13,194,161بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل16,706,183البنك العقاري امل�سري العربي25,446,722البنك العقاري امل�سري العربي

12,115,714بنك ال�ستثمار الفل�سطيني12,377,615م�سرف ال�سفا25,267,335بنك ال�ستثمار الفل�سطيني

25,121,650املعدل العام37,401,470املعدل العام47,481,124املعدل العام

ترتيب البنوك العاملة في فلسطين حسب مؤشرات الحجم للعام 2018



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

29.4البنك الوطني73,987البنك العربي4,115,921البنك العربي

28.9البنك العربي25,332بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل2,411,180بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل

23.3بنك فل�سطني23,869بنك فل�سطني2,109,015البنك الأهلي الأردين

14.9البنك الإ�سالمي الفل�سطيني22,540بنك الأردن2,054,337بنك فل�سطني

14.5بنك القد�س21,617البنك الإ�سالمي الفل�سطيني1,970,877البنك الإ�سالمي العربي

14.2البنك الإ�سالمي العربي16,142بنك ال�ستثمار الفل�سطيني1,899,265البنك التجاري الأردين

12.7بنك القاهرة عمان15,021بنك القد�س1,873,480بنك القاهرة عمان

8.8بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل14,904البنك الوطني1,798,833بنك الأردن

8.1بنك الأردن13,179البنك الإ�سالمي العربي1,706,417البنك الوطني

6.1بنك ال�ستثمار الفل�سطيني12,989البنك الأهلي الأردين1,690,751بنك ال�ستثمار الفل�سطيني

5.3البنك الأهلي الأردين9,105بنك القاهرة عمان1,577,709البنك الإ�سالمي الفل�سطيني

3.3البنك العقاري امل�سري العربي3,471البنك التجاري الأردين1,571,276بنك القد�س

3.1البنك التجاري الأردين2,035البنك العقاري امل�سري العربي1,523,305م�سرف ال�سفا

2.2م�سرف ال�سفا25,891-م�سرف ال�سفا1,134,567البنك العقاري امل�سري العربي

14.5املعدل العام 24,463املعدل العام2,147,156املعدل العام

ترتيب البنوك العاملة في فلسطين حسب مؤشرات الكفاءة للعام 2018


