
مقارنة القطاع المصرفـي الفلسطيني مع األردني للعام 2011

1.1 %1.4 %العائد على املوجودات

8.3 %10.8 % العائد على حقوق امللكية

87.0 %86.9 %املطلوبات / املوجودات 

60.6 %46.2 %اإجمايل الت�شهيالت املبا�شرة / اإجمايل الودائع

8,074 18,722 ال�شكان /  الفروع واملكاتب 

5,126 11,529 ال�شكان /  اأجهزة ال�شراف الآيل

40.365.8 املوجودات / فرع *

33.645.4الودائع / فرع *

15.527.5الت�شهيالت / فرع *

1.82.9املوجودات / موظف *

1.52.0الودائع / موظف *

0.71.2الت�شهيالت / موظف *

القطاع امل�سرفـي الفل�سطيني

17.9 %9,11950,917اإجمايل املوجودات *

21.6 %7,59535,120اإجمايل الودائع *

16.5 %3,50821,298اإجمايل الت�شهيالت املبا�شرة *

23.4 %129549�شافـي الرباح *

22.8 %8753,828راأ�س املال املدفوع *

17.9 %1,1866,629حقوق امللكية *

34.4 %9,98228,995الناجت املحلي الجمايل للدولة * *

67.7 %4.236.25عدد �شكان الدولة )مليون ن�شمة(

69.2 %1826عدد البنوك

29.2 %226774عدد الفروع واملكاتب

30.1 %3671,219عدد اأجهرة ال�شراف الآيل

28.7 %4,98617,347عدد املوظفـني

الفل�سطيني / الأردينالقطاع امل�سرفـي الأردينالقطاع امل�سرفـي الفل�سطينيبـيـانـات عـامـة

القطاع امل�سرفـي الأردين مـ�ؤ�سـرات عـامـة

*الناجت املحلي الإجمايل بالأ�شعار اجلارية* القيمة باملليون دولر, مت تقريب الأرقام  
)م�شدر البيانات من كتاب الو�شع املايل للبنوك 2011 وجمعية البنوك فـي الأردن(



اإجمايل املوجودات

راأ�س املال املدفوع

 �شافـي الأرباح

حقوق امللكية
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مقارنة نسب التغير فـي البيانات المالية األساسية المجمعة

القطاع امل�شرفـي الفل�شطيني القطاع امل�شرفـي الأردين

 اإجمايل الت�شهيالت الئتمانية
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بنك اإلتحادالبنك االردني الكويتي

3.0 % 2,034 62 اإجمايل املوجودات 

3.0 % 1,134 34 اإجمايل الودائع  

0.8 % 1,093 8 اإجمايل الت�شهيالت 

0.8 % 16 0.1 �شافـي الأرباح

-0.8 %0.2 %العائد على املوجودات 

-5.2 %0.5 %العائد على حقوق امللكية  

-84.7%56.2 %املطلوبات / املوجودات 

-96.4 %24.9 %اإجمايل الت�شهيالت / اإجمايل الودائع

3.8 % 2,750  104 اإجمايل املوجودات 

2.7 % 1,921  52 اإجمايل الودائع  

0.2 % 1,636  4 اإجمايل الت�شهيالت 

0.4- % 46  0.2-�شافـي الأرباح

-1.7 %0.2- %العائد على املوجودات 

-10.3 %0.4- %العائد على حقوق امللكية  

-83.1%50.7 %املطلوبات / املوجودات 

-85.2 %6.8 %اإجمايل الت�شهيالت / اإجمايل الودائع

بـيـانـات عـامـة فل�سطنيبـيـانـات عـامـة الأردنفل�سطني الأردن

البنك التجاري األردنيالبنك االهلي االردني

8.1 % 2,882  232 اإجمايل املوجودات 

9.7 % 1,690  163 اإجمايل الودائع  

4.6 % 1,337  62 اإجمايل الت�شهيالت 

6.8 % 32  2 �شافـي الأرباح

-1.2 %0.9 %العائد على املوجودات 

-10.2 %3.6 %العائد على حقوق امللكية  

-88.2 %73.1 %املطلوبات / املوجودات 

-79.1 %37.8 %اإجمايل الت�شهيالت / اإجمايل الودائع

13.2 % 1,059 139 اإجمايل املوجودات 

10.0 % 811 81 اإجمايل الودائع  

6.6 % 609 40 اإجمايل الت�شهيالت 

665.6 % 1 4 �شافـي الأرباح

-0.1 %2.9 %العائد على املوجودات 

-0.5 %7.3 %العائد على حقوق امللكية  

-87.6%59.7 %املطلوبات / املوجودات 

-75.1 %49.1 %اإجمايل الت�شهيالت / اإجمايل الودائع

بـيـانـات عـامـةبـيـانـات عـامـة فل�سطنيفل�سطني الأردنالأردن

بنك اإلسكان بنك األردن

25.2 % 2,244  566 اإجمايل املوجودات 

33.0 % 1,470  485 اإجمايل الودائع  

13.1 % 1,221  159 اإجمايل الت�شهيالت 

12.9 % 44  6 �شافـي الأرباح

-2.1 %1.0 %العائد على املوجودات 

-14.0 %8.4 %العائد على حقوق امللكية  

-84.4%87.3 %املطلوبات / املوجودات 

-83.1 %32.9 %اإجمايل الت�شهيالت / اإجمايل الودائع

5.7 % 7,768 440 اإجمايل املوجودات 

6.6 % 5,456 361 اإجمايل الودائع  

4.3 % 2,651 114 اإجمايل الت�شهيالت 

3.2 % 98 3 �شافـي الأرباح

-1.3 %0.7 %العائد على املوجودات 

-8.0 %5.0 %العائد على حقوق امللكية  

-84.2 %84.8 %املطلوبات / املوجودات 

-48.6 %31.6 %اإجمايل الت�شهيالت / اإجمايل الودائع

بـيـانـات عـامـةبـيـانـات عـامـة فل�سطنيفل�سطني الأردنالأردن

حجم فل�سطني اإىل الأردن بنك القاهرة عمانالبنك العربي

25.7 % 12,078  3,104 اإجمايل املوجودات 

35.0 % 7,970  2,787 اإجمايل الودائع  

35.2 % 3,453  1,216 اإجمايل الت�شهيالت 

55.2 % 102  56 �شافـي الأرباح

-0.9 %1.8 %العائد على املوجودات 

-9.2 %25.5 %العائد على حقوق امللكية  

-90.7%92.6 %املطلوبات / املوجودات 

-43.3 %43.6 %اإجمايل الت�شهيالت / اإجمايل الودائع  

36.4 % 2,130 775 اإجمايل املوجودات 

48.4 % 1,340 648 اإجمايل الودائع  

23.6 % 1,117 264 اإجمايل الت�شهيالت 

27.8 % 42 12 �شافـي الأرباح

-2.1 %1.5 %العائد على املوجودات 

-15.8 %14.7 %العائد على حقوق امللكية  

-86.9%89.4 %املطلوبات / املوجودات 

-83.4 %40.7 %اإجمايل الت�شهيالت / اإجمايل الودائع

بـيـانـات عـامـةبـيـانـات عـامـة فل�سطنيفل�سطني الأردنالأردن فل�سطني / الأردنفل�سطني / الأردن

فل�سطني / الأردنفل�سطني / الأردن

فل�سطني / الأردنفل�سطني / الأردن

فل�سطني / الأردنفل�سطني / الأردن

البنوك األردنية العاملة فـي فلسطين )مقارنة فروع فلسطين مع فروع األردن 2011(



إجمالي الموجودات

إجمالي التسهيالت

العائد على الموجودات

إجمالي المطلوبات/ إجمالي الموجودات

إجمالي الودائع

صافـي األرباح

العائد على حقوق الملكية

إجمالي التسهيالت/ إجمالي الودائع

12,078البنك العربي3,104البنك العربي

7,768بنك الإ�شكان للتجارة والتمويل775بنك القاهرة عمان

2,882البنك الأهلي الأردين 566بنك الأردن

2,750البنك الأردين الكويتي440بنك الإ�شكان للتجارة والتمويل

2,244بنك الأردن232البنك الأهلي الأردين 

2,130بنك القاهرة عمان139البنك التجاري الأردين

2,034بنك الحتاد104البنك الأردين الكويتي

1,059البنك التجاري الأردين62بنك الحتاد

3,453البنك العربي1,216البنك العربي

2,651بنك الإ�شكان للتجارة والتمويل264بنك القاهرة عمان

1,636البنك الأردين الكويتي159بنك الأردن

1,337البنك الأهلي الأردين 114بنك الإ�شكان للتجارة والتمويل

1,221بنك الأردن62البنك الأهلي الأردين 

1,117بنك القاهرة عمان40البنك التجاري الأردين

1,093بنك الحتاد8بنك الحتاد

609البنك التجاري الأردين4البنك الأردين الكويتي

2.1 %بنك القاهرة عمان2.9 %البنك التجاري الأردين

2.1 %بنك الأردن1.8 %البنك العربي

1.7 %البنك الأردين الكويتي1.5 %بنك القاهرة عمان

1.3 %بنك الإ�شكان للتجارة والتمويل1.0 %بنك الأردن

1.2 %البنك الأهلي الأردين 0.9 %البنك الأهلي الأردين 

0.9 %البنك العربي0.7 %بنك الإ�شكان للتجارة والتمويل

0.8 %بنك الحتاد0.2 %بنك الحتاد

0.1 %البنك التجاري الأردين0.2- %البنك الأردين الكويتي

90.7 %البنك العربي92.6 %البنك العربي

88.2 %البنك الأهلي الأردين89.4 %بنك القاهرة عمان

87.6 %البنك التجاري الأردين87.3 %بنك الأردن

86.9 %بنك القاهرة عمان84.8 %بنك الإ�شكان للتجارة والتمويل

84.7 %بنك الحتاد73.1 %البنك الأهلي الأردين 

84.4 %بنك الأردن59.7 %البنك التجاري الأردين

84.2 %بنك الإ�شكان للتجارة والتمويل56.2 %بنك الحتاد

83.1 %البنك الأردين الكويتي50.7 %البنك الأردين الكويتي

7,970البنك العربي2,787البنك العربي

5,456بنك الإ�شكان للتجارة والتمويل648بنك القاهرة عمان

1,921البنك الأردين الكويتي485بنك الأردن

1,690البنك الأهلي الأردين 361بنك الإ�شكان للتجارة والتمويل

1,470بنك الأردن163البنك الأهلي الأردين 

1,340بنك القاهرة عمان81البنك التجاري الأردين

1,134بنك الحتاد52البنك الأردين الكويتي

811البنك التجاري الأردين34بنك الحتاد

102البنك العربي56البنك العربي

98بنك الإ�شكان للتجارة والتمويل12بنك القاهرة عمان

46البنك الأردين الكويتي6بنك الأردن

44بنك الأردن4البنك التجاري الأردين

42بنك القاهرة عمان3بنك الإ�شكان للتجارة والتمويل

32البنك الأهلي الأردين 2البنك الأهلي الأردين 

16بنك الحتاد0.1بنك الحتاد

1البنك التجاري الأردين0.2-البنك الأردين الكويتي

15.8 %بنك القاهرة عمان25.5 %البنك العربي

14.0 %بنك الأردن14.7 %بنك القاهرة عمان

10.3 %البنك الأردين الكويتي8.4 %بنك الأردن

10.2 %البنك الأهلي الأردين 7.3 %البنك التجاري الأردين

9.2 %البنك العربي5.0 %بنك الإ�شكان للتجارة والتمويل

8.0 %بنك الإ�شكان للتجارة والتمويل3.6 %البنك الأهلي الأردين 

5.2 %بنك الحتاد0.5 %بنك الحتاد

0.5 %البنك التجاري الأردين0.4- %البنك الأردين الكويتي

96.4%بنك الحتاد49.1 %البنك التجاري الأردين

85.2 %البنك الأردين الكويتي43.6 %البنك العربي

83.4 %بنك القاهرة عمان40.7 %بنك القاهرة عمان

83.1 %بنك الأردن37.8 %البنك الأهلي الأردين 

79.1 %البنك الأهلي الأردين32.9 %بنك الأردن

75.1 %البنك التجاري الأردين31.6 %بنك الإ�شكان للتجارة والتمويل

48.6 %بنك الإ�شكان للتجارة والتمويل24.9 %بنك الحتاد

43.3 %البنك العربي6.8 %البنك الأردين الكويتي

القيمةالقيمة

القيمةالقيمة

القيمةالقيمة

القيمةالقيمة

فل�سطنيفل�سطني

فل�سطنيفل�سطني

فل�سطنيفل�سطني

فل�سطنيفل�سطني

الأردنالأردن

الأردنالأردن

الأردنالأردن

الأردنالأردن

القيمةالقيمة

القيمةالقيمة

القيمةالقيمة

القيمةالقيمة

البنوك األردنية العاملة فـي فلسطين )ترتيب فروع فلسطين و فروع األردن 2011(



مقارنة فروع البنوك األردنية العاملة فـي فلسطين مع القطاع المصرفـي األردني 

مقارنة فروع البنوك األردنية العاملة فـي فلسطين مع القطاع المصرفـي الفلسطيني 

الفروع / القطاع امل�سرفـي الردينالقطاع امل�سرفـي الردين الفروع
10.6 %5,42250,917اإجمايل املوجودات

13.1 %4,61235,120اإجمايل الودائع 

8.8 %1,86721,298اإجمايل الت�شهيالت املبا�شرة 

15.1 %83549�شافـي الأرباح 

-1.1 %1.5 %العائد على املوجودات 

-8.3 %13.2 %العائد على حقوق امللكية  

-87.0 %88.1 %املطلوبات / املوجودات 

-60.6 %40.5 %اإجمايل الت�شهيالت / اإجمايل الودائع  

الفروع / القطاع امل�سرفـي الفل�سطينيالقطاع امل�سرفـي الفل�سطيني الفروع
59.5 %5,4229,119اإجمايل املوجودات

60.7 %4,6127,595اإجمايل الودائع 

53.2 %1,8673,508اإجمايل الت�شهيالت املبا�شرة 

64.5 %83129�شافـي الأرباح 

-1.4 %1.5 %العائد على املوجودات 

-10.8 %13.2 %العائد على حقوق امللكية  

-86.9 %88.1 %املطلوبات / املوجودات 

-46.2 %40.5 %اإجمايل الت�شهيالت / اإجمايل الودائع  

83
1,867 4,612 5,422

129
3,508

7,595
9,119

549

21,298

35,120

50,917

�شافـي الأرباحاإجمايل الت�شهيالتاإجمايل الودائعاإجمايل املوجودات

القطاع امل�شرفـي الفل�شطيني
القطاع امل�شرفـي الأردين

فروع البنوك الأردنية العاملة فـي فل�شطني
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