
عدد املوظفنيعدد اأجهزة ال�شراف االآيلعدد الفروع واملكاتب �شافـي الربح )اخل�شارة(جمموع حقوق امللكية �شافـي الت�شهيالت االئتمانية املبا�شرةودائع العمالء *جمموع املوجودات

Total AssetsCustomers’ Deposits Net Direct Credit FacilitiesTotal Owner’s EquityNet Profit (Loss)No. of Branches & Offices No. of ATMsNo. of Employees

Bank of Palestine 5,809,809,9884,834,024,2543,266,748,588433,520,67122,412,1481012222,389بنك فل�سطني 

Arab Bank 4,451,753,4503,569,942,1521,841,379,598381,713,41742,505,79433116918البنك العربي

713,437701251,385The National Bank-2,844,745,3042,329,557,5381,750,545,046220,945,020البنك الوطني

Arab Islamic Bank 1,557,048,7821,296,218,801945,049,866120,243,7308,014,3362761644البنك الإ�سالمي العربي

Palestine Islamic Bank 1,511,331,3161,164,958,120885,476,487123,334,80411,169,7234382664البنك الإ�سالمي الفل�سطيني

Quds Bank 1,396,882,6711,100,012,651846,968,474120,538,92310,899,9443955733بنك القد�س 

Cairo Amman Bank 1,082,507,646856,131,106511,825,869113,697,3574,380,4672248507بنك القاهرة عمان

Bank of Jordan 2245345 * *747,591,162587,249,324370,912,347126,248,05512,784,281بنك الأردن

 3,598,6051533281The Housing Bank for Trade & Finance-726,034,986614,666,935268,023,27191,499,518بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل

Palestine Investment Bank 641,183,298502,659,943294,907,75598,853,3633,675,3022126276بنك الإ�ستثمار الفل�سطيني

Jordan Ahli Bank 467,408,642355,829,216231,845,72188,223,7181,245,0871016216البنك الأهلي الأردين

4,623,09599135Safa Bank-321,093,478203,267,070174,526,75258,240,984م�سرف ال�سفا

Egyptian Arab Land Bank 215,801,009156,785,420130,841,42645,557,022338,31678152البنك العقاري  امل�سري العربي

كما فـي 31 كانون الأول، 2020
القيم بالدولر الأمريكي

ترتيب البنوك ح�سب جمموع املوجودات 
مراعاة اختالف م�سميات البنود فـي البنوك ال�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

* Include the cash margin and unrestricted investment accounts in islamic banks

* * Does not include traffic department offices 

As of 31 December, 2020 

Values in USD

Ranking of banks by total assets

Noting the differences in naming items in Islamic Banks

Bank of Palestine data include Arab Islamic Banks data as a one of his subsidiary companies 

The National Bank data include Palestine Islamic Banks data as a one of his subsidiary companies 

* ت�سمل التاأمينات النقدية بالإ�سافة اإىل حقوق اأ�سحاب ال�ستثمارات املطلقة فـي البنوك الإ�سالمية
* * مت ا�ستثناء مكاتب دائرة ال�سري



القطاع امل�سرفـي الفل�سطيني 
حقائق م�سرفية 2020

 Palestinian Banking Sector
Banking Facts 2020 

 * Including traffic department offices *  ت�سمل مكاتب دائرة ال�سري

Banksالبنوك
13Totalاالإجمايل

:By Registrationح�شب الت�شجيل:
7Local Banksالبنوك املحلية
6Arab Banksالبنوك العربية

:By Typeح�شب النوع:
10Commercial Banksالبنوك التجارية

3Islamic Banksالبنوك الإ�سالمية

Branches & Officesالفروع واملكاتب
367Total االإجمايل

:By Registrationح�شب الت�شجيل:
240Local Banks البنوك املحلية
127Arab Banks البنوك العربية

:By Typeح�شب النوع:
288Commercial Banks البنوك التجارية

79Islamic Banks البنوك الإ�سالمية

ATMsاأجهزة ال�شراف االآيل
703Total االإجمايل

:By Registrationح�شب الت�شجيل:
437Local Banks البنوك املحلية
266Arab Banks البنوك العربية

:By Typeح�شب النوع:
551Commercial Banks البنوك التجارية

152Islamic Banks البنوك الإ�سالمية

Employeesاملوظفني

7,337Total االإجمايل

:By Registrationح�شب الت�شجيل:
4,918Local Banks البنوك املحلية
2,419Arab Banks البنوك العربية

:By Typeح�شب النوع:
5,894Commercial Banks البنوك التجارية

1,443Islamic Banks البنوك الإ�سالمية

Aggregated Financial Statementsالبيانات املالية املجمعة
18,704,811,634Total Assets جمموع املوجودات 

15,110,125,609Customers’ Deposits ودائع العمالء
9,688,524,846Net Direct Credit Facilities �سافـي الت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة

1,779,038,048Total Owner’s Equity جمموع حقوق امللكية 
 89,306,202Net Profit �سافـي الربح

(#) Banks' Accountsاحل�شابات امل�شرفية (#)
2,109,601Saving توفري
1,224,239Current جارية
71,114Term لأجل

372,907Other اأخرى

 ($) Banks' Accountsاحل�شابات امل�شرفية ($)
4,926,046,228Saving توفري
5,604,130,719Current جارية
3,781,160,101Term لأجل

826,919,901Other اأخرى

 (#) Cardsالبطاقات (#)
130,770ATM ال�سراف الآيل

91,476Credit الئتمان 
1,745,648Debit اخل�سم املبا�سر

 (#) Operations of Cardsعمليات البطاقات (#)
13,826,209ATM ال�سراف الآيل

2,572,501Credit الئتمان 
12,782,921Debit اخل�سم املبا�سر 

 ($) Operations of Cardsعمليات البطاقات ($)
4,562,035,750ATM ال�سراف الآيل

316,248,417Credit الئتمان 
3,310,802,360Debit اخل�سم املبا�سر

 Transfersاحلواالت 
95,310Total Number of Transactions on BURAQ System اإجمايل عدد العمليات على نظام براق
72,215,429,610Total Value of Transactions on BURAQ System اإجمايل قيمة العمليات على نظام براق

 Chequesال�شيكات 
5,432,578Number of Cheques Presented for Clearing عدد ال�سيكات املقدمة للتقا�س
10,390,954,866Value of Cheques Presented for Clearing قيمة ال�سيكات املقدمة للتقا�س

*


