
العاملة في فلسطين للبنوكالمقارناألداء

2021و  2020خالل عامي 



، حسب تصنيف  2021و  2020يهدف هذا اإلصدار إلى مقارنة أداء البنوك العاملة في فلسطين خالل عامي 

 ، ليساهم في تسليط الضوء على)البنوك المحلية التجارية، و البنوك اإلسالمية، و الوافدة التجارية( البنك 

.القطاع المصرفي الفلسطيني، و ليشكل مرجعا للمهتمين والباحثين وصناع القرار

مالحظات

.القيم بالدوالر األمريكي -

.ودائع العمالء تشمل التأمينات النقدية باإلضافة إلى حقوق أصحاب االستثمارات المطلقة في البنوك اإلسالمية -

. مراعاة اختالف مسميات البنود في البنوك اإلسالمية -

. بيانات بنك فلسطين تشمل بيانات البنك اإلسالمي العربي باعتباره إحدى شركاته التابعة -

ناتج عن اإلفصاح عن البيانات المالية منفردة دون دمجها مع  2021أن التباين في بيانات البنك الوطني في العام  -

. بيانات البنك اإلسالمي الفلسطيني



العاملة في فلسطين البنوكترتيب
الماليالمركزقائمةبنودأهمحسب



2020مقارنة مع عام  2021مجموع موجودات البنوك العاملة في فلسطين في نهاية عام 

نهاية عام

2020

نهاية عام

2021

% ∆الحصة السوقيةالقيمة الترتيبالحصة السوقيةالقيمةالترتيب

12.0%31.4%31.116,508,221,806%15,809,809,988بنك فلسطين

7.4%23.1%23.824,781,517,726%24,450,210,975البنك العربي

11.5%8.4%8.331,736,706,005%41,557,048,782البنك االسالمي العربي

9.6%8.0%8.141,656,425,003%51,511,331,316البنك االسالمي الفلسطيني

42.7%-7.9%15.251,631,183,899%32,844,745,304البنك الوطني

11.8%7.5%7.561,562,165,309%61,396,882,671بنك القدس

5.5%5.5%5.871,142,108,509%71,082,507,646بنك القاهرة عمان

7.3%3.9%4.08802,378,753%8747,591,162بنك االردن

6.1%3.7%3.99770,015,508%9726,034,986بنك اإلسكان للتجارة والتمويل

15.2%3.6%3.410738,504,579%10641,183,298بنك االستثمار الفلسطيني

12.4%2.5%2.511525,135,008%11467,408,642البنك األهلي األردني

21.4%1.9%1.712389,919,235%12321,093,478مصرف الصفا

5.5%1.1%1.213227,774,077%13215,801,009البنك العقاري المصري العربي

10.9%18,703,269,15820,735,349,413القطاع المصرفي



مليــار  20.8ليصــل إلــى  2020عـن قيمتـه فـي نهايــة عــام % 11بنسـبة  2021ارتفع مجموع موجـودات البنـوك العاملـة فـي فلسطين فـي نهايـة عـام 

مليـار دوالر  3.8مـن مجموع موجـودات البنـوك فـي فلسطين، و % 50.3مليــار دوالر للبنــوك التجاريــة المحلية  10.4دوالر، والتــي تتــوزع بواقــع 

مـن مجموع الموجـودات%  39.8مليـار دوالر للبنـوك الوافدة  8.2من مجموع الموجـودات، و %  18.2للبنوك االسالمية 

20202021

% ∆الحصة السوقيةالقيمة ةالحصة السوقيالقيمة

2.4%-50.3%57.210,440,075,593%10,692,621,261البنوك التجارية المحلية

11.6%18.2%18.13,783,050,243%3,389,473,576البنوك اإلسالمية المحلية

7.3%39.8%41.18,248,929,582%7,689,554,419البنوك الوافدة

%18,703,269,15820,735,349,41310.9القطاع المصرفي

 2021توزيع مجموع الموجودات للبنوك العاملة في فلسطين نهاية العام 

%50.3

%18.2

%39.8

ام توزيع مجموع الموجودات للبنوك العاملة في فلسطين نهاية الع
2021  

يةالبنوك التجارية المحل

يةالبنوك اإلسالمية المحل

البنوك الوافدة



2020مقارنة مع عام  2021ودائع عمالء البنوك العاملة في فلسطين في نهاية عام 

نهاية عام

2020

نهاية عام

2021

% ∆الحصة السوقيةالقيمة الترتيبالحصة السوقيةالقيمةالترتيب

9.7%32.2%32.015,305,139,602%14,834,024,254بنك فلسطين

9.9%23.8%23.623,923,287,551%23,569,942,152البنك العربي

9.5%8.6%8.631,419,502,733%41,296,218,801البنك االسالمي العربي

10.8%7.8%7.741,290,482,717%51,164,958,120البنك االسالمي الفلسطيني

48.0%-7.3%15.451,211,508,718%32,329,557,538البنك الوطني

8.5%7.2%7.361,193,715,563%61,100,012,651بنك القدس

6.4%5.5%5.77911,013,302%7856,131,106بنك القاهرة عمان

5.6%3.9%4.18649,178,863%8614,666,935بنك اإلسكان للتجارة والتمويل

6.3%3.8%3.99624,115,513%9587,249,324بنك االردن

10.1%3.4%3.310553,545,291%10502,659,943بنك االستثمار الفلسطيني

9.9%2.4%2.411390,899,268%11355,829,216البنك األهلي األردني

35.3%1.7%1.312275,004,607%12203,267,070مصرف الصفا

5.7%1.0%1.013165,647,625%13156,785,420البنك العقاري المصري العربي

9.2%15,110,125,60916,493,538,621القطاع المصرفي



 16.5ليصــل إلــى  2020عـن قيمتـه فـي نهايــة عــام % 9.2بنسـبة  2021ارتفع مجموع ودائع العمالء البنـوك العاملـة فـي فلسطين فـي نهايـة عـام 

مليـار دوالر للبنوك اإلسالمية  3.0مـن مجموع الودائع، و %  50.1مليــار دوالر للبنــوك التجاريــة المحلية  8.3مليــار دوالر، والتــي تتــوزع بواقــع 

الودائعمـن مجموع %  40.4مليـار دوالر للبنـوك الوافدة  6.7مـن مجموع الودائع، و %  12.0

20202021

% ∆الحصة السوقيةالقيمة الحصة السوقيةالقيمة

5.7%-50.1%58.08,263,909,174%8,766,254,386البنوك التجارية المحلية

12.0%18.1%17.62,984,990,057%2,664,443,991البنوك اإلسالمية المحلية

8.5%40.4%40.66,664,142,123%6,140,604,153البنوك الوافدة

%15,110,125,60916,493,538,6219.2القطاع المصرفي

 2021للبنوك العاملة في فلسطين نهاية العام  ودائع العمالءتوزيع مجموع 

%50.1

%18.1

%40.4

هاية للبنوك العاملة في فلسطين نودائع العمالء توزيع مجموع 
  2021العام 

يةالبنوك التجارية المحل

يةالبنوك اإلسالمية المحل

البنوك الوافدة



التمويالت االئتمانية المباشرة الممنوحة من البنوك العاملة في فلسطين/ صافي التسهيالت 
2020مقارنة مع عام  2021في نهاية عام 

نهاية عام

2020

نهاية عام

2021

% ∆الحصة السوقيةالقيمة الترتيبالحصة السوقيةالقيمةالترتيب

5.7%33.5%33.713,453,207,160%13,266,748,588بنك فلسطين

2.3%18.3%19.021,886,300,700%21,843,072,774البنك العربي

7.1%9.8%9.831,012,397,444%4945,049,866البنك االسالمي العربي

12.5%9.2%8.74953,112,501%6846,968,474بنك القدس

0.6%8.6%9.15890,363,440%5885,476,487البنك االسالمي الفلسطيني

49.9%-8.5%18.16876,853,992%31,750,545,046البنك الوطني

0.7%5.0%5.37515,250,353%7511,825,869بنك القاهرة عمان

18.2%4.3%3.88438,488,887%8370,912,347بنك االردن

24.6%3.2%2.89333,848,849%10268,023,271بنك اإلسكان للتجارة والتمويل

7.4%3.1%3.010316,709,722%9294,907,755بنك االستثمار الفلسطيني

13.2%2.5%2.411262,359,030%11231,845,721البنك األهلي األردني

42.5%2.4%1.812248,747,977%12174,526,752مصرف الصفا

3.3%1.3%1.413135,206,365%13130,841,426البنك العقاري المصري العربي

6.4%9,690,218,02310,310,448,975القطاع المصرفي



عن قيمته في نهاية عام %  6.4بنسبة  2021التمويالت االئتمانية المباشرة الممنوحة من البنوك العاملة في فلسطين في نهاية عام / ارتفع صافي التسهيالت 

التمويالت االئتمانية / من صافي التسهيالت %  54.3مليار دوالر للبنوك التجارية المحلية  5.6مليار دوالر، والتي تتوزع بواقع  10.3ليصل إلى  2020

من صافي %  34.6مليار دوالر للبنوك الوافدة  3.6التمويالت، و / من صافي التسهيالت %  20.9مليار دوالر للبنوك اإلسالمية  2.2المباشرة، و 

التمويالت/ التسهيالت 

20202021

% ∆ةالحصة السوقيالقيمة الحصة السوقيةالقيمة

9.1%-54.3%63.65,599,883,375%6,159,169,863البنوك التجارية المحلية

7.3%20.9%20.72,151,508,861%2,005,053,105البنوك اإلسالمية المحلية

6.4%34.6%34.63,571,454,183%3,356,521,408البنوك الوافدة

%9,690,218,02310,310,448,9756.4القطاع المصرفي

 2021العاملة في فلسطين نهاية العام التمويالت االئتمانية المباشرة الممنوحة من / صافي التسهيالت توزيع مجموع 

%54.3

%20.9

%34.6

عاملة في للبنوك الالتسهيالت االئتمانية المباشرة توزيع 
 2021فلسطين نهاية العام 

البنوك التجارية المحلية

ةالبنوك اإلسالمية المحلي

البنوك الوافدة



2020مقارنة مع عام  2021مجموع حقوق الملكية في البنوك العاملة في فلسطين في نهاية عام 

نهاية عام

2020

نهاية عام

2021

% ∆الحصة السوقيةالقيمة الترتيبالحصة السوقيةالقيمةالترتيب

14.4%25.3%24.41496,099,429%1433,520,671بنك فلسطين

7.3%20.9%21.52409,492,828%2381,713,417البنك العربي

34.0%-7.4%12.43145,744,808%3220,945,020البنك الوطني

12.4%7.1%6.94138,649,080%5123,334,804البنك االسالمي الفلسطيني

14.3%7.0%6.85137,771,326%6120,538,923بنك القدس

8.9%6.7%6.86130,978,505%7120,243,730البنك االسالمي العربي

4.6%-6.1%7.17120,489,315%4126,248,055بنك االردن

5.4%6.1%6.48119,843,563%8113,697,357بنك القاهرة عمان

3.8%5.2%5.69102,627,204%998,853,363بنك االستثمار الفلسطيني

7.1%5.0%5.11097,987,488%1091,499,518بنك اإلسكان للتجارة والتمويل

1.8%4.6%5.01189,830,509%1188,223,718البنك األهلي األردني

1.1%-2.9%3.31257,621,358%1258,240,984مصرف الصفا

0.1%2.3%2.61345,603,296%1345,557,022البنك العقاري المصري العربي

10.27%1,779,038,0481,961,760,203القطاع المصرفي



مليار دوالر،  1.96ليصل إلى  2020عن قيمته في نهاية عام %  10بنسبة  2021ارتفع مجموع حقوق الملكية في البنوك العاملة في فلسطين في نهاية عام 

من %  16.7مليون دوالر للبنوك اإلسالمية  327من مجموع حقوق الملكية، و %  45.0مليون دوالر للبنوك التجارية المحلية  882والتي تتوزع بواقع 

الملكيةمن مجموع حقوق %  45.0مليار دوالر للبنوك الوافدة  883مجموع حقوق الملكية، و 

20202021

% ∆ةالحصة السوقيالقيمة الحصة السوقيةالقيمة

1.0%45.0%49.1882,242,767%873,857,977البنوك التجارية المحلية

8.4%16.7%17.0327,248,943%301,819,518البنوك اإلسالمية المحلية

4.3%45.0%47.6883,246,998%846,939,087البنوك الوافدة

%1,779,038,0481,961,760,20310.27القطاع المصرفي

 2021للبنوك العاملة في فلسطين نهاية العام حقوق الملكية توزيع مجموع 

%45.0

%16.7

%45.0

نهاية  للبنوك العاملة في فلسطينمجموع حقوق الملكية توزيع 
  2021العام 

ليةالبنوك التجارية المح

ليةالبنوك اإلسالمية المح

البنوك الوافدة



العاملة في فلسطين البنوكترتيب  
الدخلقائمةبنودأهمحسب



2020مقارنة مع عام  2021في البنوك العاملة في فلسطين في نهاية عام ) الخسارة(صافي الربح 

نهاية عام

2020

نهاية عام

2021

% ∆الحصة السوقيةالقيمة الترتيبالحصة السوقيةالقيمةالترتيب

151.0%30.4%25.1156,254,327%222,412,148بنك فلسطين

25.9%29.0%47.6253,534,300%142,505,794البنك العربي

31.8%7.8%12.2314,364,633%510,899,944بنك القدس

10.7%7.7%14.3414,149,873%312,784,281بنك االردن

2,051.5%-7.5%0.8513,922,736%-713,437-11البنك الوطني

22.5%7.4%12.5613,685,189%411,169,723البنك االسالمي الفلسطيني

45.9%6.3%9.0711,689,174%68,014,336البنك االسالمي العربي

74.7%4.1%4.987,651,013%74,380,467بنك القاهرة عمان

280.3%-3.5%4.096,487,970%-3,598,605-12بنك اإلسكان للتجارة والتمويل

2.5%2.0%4.1103,765,682%83,675,302بنك االستثمار الفلسطيني

29.1%0.9%1.4111,606,791%91,245,087البنك األهلي األردني

86.3%-0.03%0.41246,274%10338,316البنك العقاري المصري العربي

86.6%-0.3%-619,626-5.213%-4,623,095-13مصرف الصفا

107.0%89,306,202184,849,163القطاع المصرفي



مليون دوالر،  185ليصــل إلــى  2020عـن قيمتـه فـي نهايــة عــام %  107بنسـبة  2021ارتفع صافي الربح للبنوك العاملـة فـي فلسطين فـي نهايـة عـام 

مـن صافي % 13.4مليون دوالر للبنوك اإلسالمية  25مـن صافي األرباح، و %  47.8مليون دوالر للبنــوك التجاريــة المحلية  88والتــي تتــوزع بواقــع 

األرباحمـن صافي %  45مليون دوالر للبنـوك الوافدة  83األرباح، و 

20202021

% ∆ةالحصة السوقيالقيمة الحصة السوقيةالقيمة

143.4%47.8%40.688,307,378%36,273,957البنوك التجارية المحلية

70.0%13.4%16.324,754,737%14,560,964البنوك اإلسالمية المحلية

44.8%45.2%64.683,476,222%57,655,340البنوك الوافدة

%89,306,202184,849,163107.0القطاع المصرفي

 2021للبنوك العاملة في فلسطين نهاية العام ) الخسارة(صافي الربح توزيع 

%47.8

%13.4

%45.2

ن نهاية للبنوك العاملة في فلسطي) الخسارة(صافي الربح توزيع 
  2021العام 

يةالبنوك التجارية المحل

ليةالبنوك اإلسالمية المح

البنوك الوافدة



العاملة في فلسطين البنوكترتيب  
حسب أهم مؤشرات الربحية



2021مقارنة مع عام  2021العائد على الموجودات في البنوك العاملة في فلسطين في نهاية عام 

نهاية عام

2020

نهاية عام

2021

% ∆النسبة الترتيبالنسبةالترتيب

3.12%1.76%1.711%1بنك االردن

17.22%1.12%0.962%2البنك العربي

17.84%0.92%0.783%3بنك القدس

124.06%0.86%0.394%8بنك فلسطين

3,503.37%-0.85%0.035%-11الوطني

269.99%-0.84%0.506%-12االسكان

11.79%0.83%0.747%4االسالمي الفلسطيني

30.77%0.67%0.518%6االسالمي العربي

65.55%0.67%0.409%7القاهرة عمان

11.04%-0.51%0.5710%5االستثمار الفلسطيني

14.86%0.31%0.2711%9األهلي األردني

87.04%-0.02%0.1612%10العقاري المصري العربي

88.96%-0.16%-1.4413%-13الصفا

86.70%0.89%0.48%القطاع المصرفي



بارتفاع بلغ  2021فـي نهايــة عــام %  0.89الى  2020فـي نهايـة عـام %  0.48ارتفع معدل العائد على الموجودات في البنوك العاملة في فلسطين من 

الوافدةللبنـوك %  1.01للبنوك اإلسالمية، و %  0.65و %  0.85حيث بلغ معدل العائد على الموجودات للبنــوك التجاريــة المحلية %  86.7

20202021

% ∆العائد العائد

149.33%0.85%0.34%البنوك التجارية المحلية

52.32%0.65%0.43%البنوك اإلسالمية المحلية

34.97%1.01%0.75%البنوك الوافدة

%0.8986.70%0.48%القطاع المصرفي

%0.85

%0.65

%1.01

ن نهاية للبنوك العاملة في فلسطيمعدل العائد على الموجودات  توزيع 
  2021العام 

ةالبنوك التجارية المحلي

ةالبنوك اإلسالمية المحلي

البنوك الوافدة

 2021للبنوك العاملة في فلسطين نهاية العام معدل العائد على الموجودات توزيع 



2020مقارنة مع عام  2021العائد على حقوق الملكية في البنوك العاملة في فلسطين في نهاية عام 

نهاية عام

2020

نهاية عام

2021

% ∆النسبة الترتيبالنسبةالترتيب

17.40%13.07%11.141%1البنك العربي

15.97%11.74%10.132%2بنك االردن

119.34%11.34%5.173%6بنك فلسطين

15.30%10.43%9.044%4بنك القدس

8.99%9.87%9.065%3البنك االسالمي الفلسطيني

3,058.42%-9.55%0.326%-11البنك الوطني

33.90%8.92%6.677%5البنك االسالمي العربي

268.35%-6.62%3.938%-12بنك اإلسكان للتجارة والتمويل

65.70%6.38%3.859%7بنك القاهرة عمان

1.31%-3.67%3.7210%8بنك االستثمار الفلسطيني

26.74%1.79%1.4111%9البنك األهلي األردني

86.34%-0.10%0.7412%10البنك العقاري المصري العربي

86.45%-1.08%-7.9413%-13مصرف الصفا

87.70%9.42%5.02%القطاع المصرفي



بارتفاع بلغ  2021فـي نهايــة عــام %  9.42الى  2020فـي نهايـة عـام %  5.02ارتفع معدل العائد على حقوق الملكية في البنوك العاملة في فلسطين من 

للبنـوك الوافدة%  9.45للبنوك اإلسالمية، و %  7.56، و % 10.01، حيث بلغ معدل العائد على حقوق الملكية للبنــوك التجاريــة المحلية % 87.70

20202021

% ∆العائد العائد

141.13%10.01%4.15%البنوك التجارية المحلية

56.80%7.56%4.82%البنوك اإلسالمية المحلية

38.83%9.45%6.81%البنوك الوافدة

%9.4287.70%5.02%القطاع المصرفي

%10.01

%7.56

%9.45

طين للبنوك العاملة في فلسمعدل العائد على الموجودات  توزيع 
  2021نهاية العام 

ليةالبنوك التجارية المح

ليةالبنوك اإلسالمية المح

البنوك الوافدة

 2021للبنوك العاملة في فلسطين نهاية العام معدل العائد حقوق الملكية توزيع 



مصادر البيانات
البيانات المالية للبنوك

سلطة النقد الفلسطينية


