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تمهيـــد :

الفهرس :

يتضمن هذا اإلصدار تلخيصًا ألهم نتائج أعمال البنوك العاملة فـي فلسطين خالل العام 2017 
بالمقارنة مع العام 2016، وذلك بتصنيف القطاع المصرفـي إلى بنوك محلية تجارية و محلية 
إسالمية و وافدة تجارية، ليساهم بذلك فـي تسليط المزيد من الضوء على القطاع المصرفـي 
الفلسطيني، وان تعكس أهم مؤشراته المالية مرجعًا لذوي العالقة والمهتمين وصناع القرار. 

وتجدر اإلشارة إلى النقاط التالية:

البنوك  فـي  المطلقة  االستثمارات  إلى حقوق أصحاب  باإلضافة  النقدية  التأمينات  العمالء تشمل  ودائع   -

اإلسالمية.

- مراعاة اختالف مسميات البنود فـي البنوك اإلسالمية.

- بيانات بنك فلسطين تشمل بيانات البنك اإلسالمي العربي باعتباره إحدى الشركات التابعة، وبناًء عليه 

تم استثناء بيانات البنك االسالمي العربي من البنوك المحلية والقطاع المصرفي.

- القيم بالدوالر األمريكي.

المصرفية في فلسطين



األداء المقارن للبنوك 2017

ارتفاع مجموع موجودات بنك االستثمار الفلسطيني بـ 25.7% لتشكل 2.9% من الحصة السوقية••

ارتفاع ودائع العمالء لدى مصرف الصفا بـ 179.2% لتشكل 0.2% من الحصة السوقية••

ارتفاع صافي التسهيالت لدى البنك الوطني بـ 25.9% لتشكل 8.3% من الحصة السوقية••

ارتفاع مجموع حقوق الملكية لدى البنك االسالمي العربي بـ 42.3% لتشكل 6.1% من الحصة السوقية••

ارتفاع صافي الربح قبل الضرائب لدى بنك االردن بـ 90.3% لتشكل 3.7% من الحصة السوقية••

ارتفاع صافي الربح لدى البنك الوطني بـ 24.4% لتشكل 5.5% من الحصة السوقية••

ارتفاع مؤشر صافي إيرادات الفوائد والعموالت على اإليرادات لدى مصرف الصفا بـ 11.42% ليصل إلى %93.44••

ارتفاع مؤشر العائد على الموجودات لدى البنك العربي بـ 20.25% ليصل إلى %1.66••

ارتفاع مؤشر العائد على حقوق الملكية لدى بنك األردن بـ 69.59% ليصل إلى %7.77••



جمعيــة البنــوك فـي فل�سطــني 2

20162017

∆%الحصة السوقيةالقيمةالترتيبالحصة السوقيةالقيمةالترتيب

18.5%31.8%30.114,884,822,851%14,121,322,946بنك•فل�سطني

3.3%23.1%25.123,547,941,320%23,436,077,173البنك•العربي•

22.0%7.0%6.531,079,399,362%5884,875,048البنك•الوطني

12.0%7.0%7.041,075,629,534%4960,072,367بنك•القد�س

31.1%6.8%5.851,041,103,696%7794,135,877البنك•الإ�سالمي•العربي

24.9%6.6%5.961,010,369,417%6809,082,569البنك•الإ�سالمي•الفل�سطيني

0.6%-6.3%7.17971,247,128%3976,959,109بنك•القاهرة•عمان

6.8%4.2%4.48645,348,587%8604,369,186بنك•الإ�سكان•للتجارة•والتمويل

5.6%4.1%4.39624,428,031%9591,577,993بنك•الأردن

25.7%2.9%2.610443,291,111%11352,712,692بنك•ال�ستثمار•الفل�سطيني

10.0%2.7%2.711411,958,896%10374,510,987البنك•الأهلي•الأردين

12.8%1.6%1.612243,997,773%12216,342,708البنك•التجاري•الأردين

9.7%1.1%1.113170,651,353%13155,565,959البنك•العقاري•امل�سري•العربي

11.7%0.9%0.914139,801,616%14125,165,800البنك•الأردين•الكويتي

46.6%0.8%0.615127,581,214%1587,038,490م�سرف•ال�سفا

12.3%13,695,673,02715,376,468,193القطاع امل�صرفـي

 

ترتيب البنوك حسب أهم بنود قائمة المركز المالي

مجموع الموجودات
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20162017

∆%الحصة السوقيةالقيمةالترتيبالحصة السوقيةالقيمةالترتيب

18.5%31.8%30.114,884,822,851%14,121,322,946بنك•فل�سطني

22.0%7.0%6.521,079,399,362%3884,875,048البنك•الوطني

12.0%7.0%7.031,075,629,534%2960,072,367بنك•القد�س

25.7%2.9%2.64443,291,111%4352,712,692بنك•ال�ستثمار•الفل�سطيني

18.4%48.7%46.17,483,142,858%6,318,983,053البنوك التجارية املحلية

31.1%6.8%5.811,041,103,696%2794,135,877البنك•الإ�سالمي•العربي

24.9%6.6%5.921,010,369,417%1809,082,569البنك•الإ�سالمي•الفل�سطيني

46.6%0.8%0.63127,581,214%387,038,490م�سرف•ال�سفا

28.9%14.2%12.32,179,054,327%1,690,256,936البنوك الإ�صالمية املحلية

19.5%56.1%52.78,621,093,489%7,215,104,112البنوك املحلية

3.3%23.1%25.113,547,941,320%13,436,077,173البنك•العربي•

0.6%-6.3%7.12971,247,128%2976,959,109بنك•القاهرة•عمان

6.8%4.2%4.43645,348,587%3604,369,186بنك•الإ�سكان•للتجارة•والتمويل

5.6%4.1%4.34624,428,031%4591,577,993بنك•الأردن

10.0%2.7%2.75411,958,896%5374,510,987البنك•الأهلي•الأردين

12.8%1.6%1.66243,997,773%6216,342,708البنك•التجاري•الأردين

9.7%1.1%1.17170,651,353%7155,565,959البنك•العقاري•امل�سري•العربي

11.7%0.9%0.98139,801,616%8125,165,800البنك•الأردين•الكويتي

4.2%43.9%47.36,755,374,704%6,480,568,915البنوك الوافدة
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20162017

∆%الحصة السوقيةالقيمةالترتيبالحصة السوقيةالقيمةالترتيب

19.9%31.5%29.713,768,631,790%13,143,151,591بنك•فل�سطني

2.8%25.3%27.823,022,899,717%22,939,797,618البنك•العربي•

10.0%7.2%7.33855,348,926%3777,663,613بنك•القد�س

24.2%6.8%6.24809,630,033%6651,702,781البنك•الإ�سالمي•الفل�سطيني

23.3%6.8%6.25808,784,178%5655,964,198البنك•الوطني

26.7%6.6%5.96790,906,601%7624,153,200البنك•الإ�سالمي•العربي

7.5%6.0%6.37718,627,032%4668,758,220بنك•القاهرة•عمان

8.0%4.4%4.68521,282,010%9482,825,279بنك•الإ�سكان•للتجارة•والتمويل

4.4%4.3%4.79515,293,186%8493,348,897بنك•الأردن

16.5%2.5%2.410299,040,866%10256,761,989البنك•الأهلي•الأردين

21.6%2.5%2.311297,663,960%11244,792,787بنك•ال�ستثمار•الفل�سطيني

16.9%1.1%1.112135,384,701%12115,828,554البنك•التجاري•الأردين

12.8%0.9%0.913102,253,911%1390,690,338البنك•العقاري•امل�سري•العربي

20.4%0.6%0.51467,257,401%1455,840,183البنك•الأردين•الكويتي

179.2%0.2%0.11526,741,970%159,578,881م�سرف•ال�سفا

12.9%10,586,704,92911,948,839,681القطاع امل�صرفـي

ودائع العمالء 
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20162017

∆%الحصة السوقيةالقيمةالترتيبالحصة السوقيةالقيمةالترتيب

19.9%31.5%29.713,768,631,790%13,143,151,591بنك•فل�سطني

10.0%7.2%7.32855,348,926%2777,663,613بنك•القد�س

23.3%6.8%6.23808,784,178%3655,964,198البنك•الوطني

21.6%2.5%2.34297,663,960%4244,792,787بنك•ال�ستثمار•الفل�سطيني

18.8%48.0%45.55,730,428,854%4,821,572,189البنوك التجارية املحلية

24.2%6.8%6.21809,630,033%1651,702,781البنك•الإ�سالمي•الفل�سطيني

26.7%6.6%5.92790,906,601%2624,153,200البنك•الإ�سالمي•العربي

179.2%0.2%0.1326,741,970%39,578,881م�سرف•ال�سفا

26.6%13.6%12.11,627,278,604%1,285,434,862البنوك الإ�صالمية املحلية 

19.8%55.0%51.86,566,800,857%5,482,853,851البنوك املحلية

2.8%25.3%27.813,022,899,717%12,939,797,618البنك•العربي•

7.5%6.0%6.32718,627,032%2668,758,220بنك•القاهرة•عمان

8.0%4.4%4.63521,282,010%4482,825,279بنك•الإ�سكان•للتجارة•والتمويل

4.4%4.3%4.74515,293,186%3493,348,897بنك•الأردن

16.5%2.5%2.45299,040,866%5256,761,989البنك•الأهلي•الأردين

16.9%1.1%1.16135,384,701%6115,828,554البنك•التجاري•الأردين

12.8%0.9%0.97102,253,911%790,690,338البنك•العقاري•امل�سري•العربي

20.4%0.6%0.5867,257,401%855,840,183البنك•الأردين•الكويتي

5.5%45.0%48.25,382,038,824%5,103,851,078البنوك الوافدة
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20162017

∆%الحصة السوقيةالقيمةالترتيبالحصة السوقيةالقيمةالترتيب

13.8%31.9%32.712,518,590,540%12,213,463,765بنك•فل�سطني

18.0%22.6%22.321,784,676,441%21,511,807,779البنك•العربي•

6.9%8.3%9.13658,517,963%3616,140,359بنك•القد�س

25.9%8.3%7.74653,847,526%5519,317,318البنك•الوطني

14.7%7.8%8.05619,378,328%4539,950,891البنك•الإ�سالمي•الفل�سطيني

30.4%7.1%6.46560,923,314%6430,067,116البنك•الإ�سالمي•العربي

26.9%6.1%5.67484,585,223%7381,889,671بنك•القاهرة•عمان

30.7%3.5%3.18278,444,475%8212,993,152بنك•الأردن

16.0%2.7%2.79210,578,198%11181,475,269بنك•ال�ستثمار•الفل�سطيني

8.3%2.6%2.810208,358,488%9192,361,980بنك•الإ�سكان•للتجارة•والتمويل

5.4%2.5%2.811198,784,700%10188,520,258البنك•الأهلي•الأردين

20.6%1.3%1.312105,166,913%1387,193,475البنك•التجاري•الأردين

4.6%1.3%1.513105,116,988%12100,503,898البنك•العقاري•امل�سري•العربي

1,031.8%0.7%0.11452,706,241%154,656,740م�سرف•ال�سفا

43.4%0.3%0.21521,496,172%1414,987,927البنك•الأردين•الكويتي

16.8%6,765,262,4837,900,248,196القطاع امل�صرفـي

صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة
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20162017

∆%الحصة السوقيةالقيمةالترتيبالحصة السوقيةالقيمةالترتيب

13.8%31.9%32.712,518,590,540%12,213,463,765بنك•فل�سطني

6.9%8.3%9.12658,517,963%2616,140,359بنك•القد�س

25.9%8.3%7.73653,847,526%3519,317,318البنك•الوطني

16.0%2.7%2.74210,578,198%4181,475,269بنك•ال�ستثمار•الفل�سطيني

14.5%51.2%52.24,041,534,227%3,530,396,711البنوك التجارية املحلية

14.7%7.8%8.01619,378,328%1539,950,891البنك•الإ�سالمي•الفل�سطيني

30.4%7.1%6.42560,923,314%2430,067,116البنك•الإ�سالمي•العربي

1,031.8%0.7%0.1352,706,241%34,656,740م�سرف•ال�سفا

26.5%15.6%14.41,233,007,883%974,674,747البنوك الإ�صالمية املحلية 

15.7%59.7%60.24,713,618,796%4,075,004,342البنوك املحلية

18.0%22.6%22.311,784,676,441%11,511,807,779البنك•العربي•

26.9%6.1%5.62484,585,223%2381,889,671بنك•القاهرة•عمان

30.7%3.5%3.13278,444,475%3212,993,152بنك•الأردن

8.3%2.6%2.84208,358,488%4192,361,980بنك•الإ�سكان•للتجارة•والتمويل

5.4%2.5%2.85198,784,700%5188,520,258البنك•الأهلي•الأردين

20.6%1.3%1.36105,166,913%787,193,475البنك•التجاري•الأردين

4.6%1.3%1.57105,116,988%6100,503,898البنك•العقاري•امل�سري•العربي

43.4%0.3%0.2821,496,172%814,987,927البنك•الأردين•الكويتي

18.5%40.3%39.83,186,629,400%2,690,258,141البنوك الوافدة
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20162017

∆%الحصة السوقيةالقيمةالترتيبالحصة السوقيةالقيمةالترتيب

11.5%25.7%25.21449,961,687%1403,574,797بنك•فل�سطني

11.5%16.9%16.62296,020,440%2265,411,331البنك•العربي•

15.0%6.3%6.03109,625,653%395,308,839البنك•الإ�سالمي•الفل�سطيني

42.3%6.1%4.74106,995,915%1075,209,854البنك•الإ�سالمي•العربي

9.6%5.9%5.95103,698,942%494,605,811بنك•القاهرة•عمان

15.3%5.9%5.66102,730,674%789,067,289بنك•القد�س

6.2%5.7%5.8799,190,300%593,416,711بنك•الإ�سكان•للتجارة•والتمويل

5.5%5.6%5.8897,567,177%692,495,563البنك•الوطني

11.3%5.3%5.2993,459,150%883,957,422بنك•الأردن

13.6%5.2%5.01090,899,358%980,038,999بنك•ال�ستثمار•الفل�سطيني

14.1%4.8%4.61183,898,798%1173,548,176البنك•الأهلي•الأردين

3.4%-4.0%4.51270,357,474%1272,835,209م�سرف•ال�سفا

2.7%3.4%3.61359,692,117%1358,115,566البنك•التجاري•الأردين

1.1%-2.9%3.21450,935,221%1451,525,306البنك•الأردين•الكويتي

6.3%-2.6%3.01544,890,975%1547,924,009البنك•العقاري•امل�سري•العربي

9.4%1,601,825,0281,752,927,967القطاع امل�صرفـي

مجموع حقوق الملكية
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20162017

∆%الحصة السوقيةالقيمةالترتيبالحصة السوقيةالقيمةالترتيب

11.5%25.7%25.21449,961,687%1403,574,797بنك•فل�سطني

15.3%5.9%5.62102,730,674%389,067,289بنك•القد�س

5.5%5.6%5.8397,567,177%292,495,563البنك•الوطني

13.6%5.2%5.0490,899,358%480,038,999بنك•ال�ستثمار•الفل�سطيني

11.4%42.3%41.5741,158,896%665,176,648البنوك التجارية املحلية

15.0%6.3%6.01109,625,653%195,308,839البنك•الإ�سالمي•الفل�سطيني

42.3%6.1%4.72106,995,915%275,209,854البنك•الإ�سالمي•العربي

3.4%-4.0%4.5370,357,474%372,835,209م�سرف•ال�سفا

17.9%16.4%15.2286,979,042%243,353,902البنوك الإ�صالمية املحلية 

10.5%52.5%52.0921,142,023%833,320,696البنوك املحلية

11.5%16.9%16.61296,020,440%1265,411,331البنك•العربي•

9.6%5.9%5.92103,698,942%294,605,811بنك•القاهرة•عمان

6.2%5.7%5.8399,190,300%393,416,711بنك•الإ�سكان•للتجارة•والتمويل

11.3%5.3%5.2493,459,150%483,957,422بنك•الأردن

14.1%4.8%4.6583,898,798%573,548,176البنك•الأهلي•الأردين

2.7%3.4%3.6659,692,117%658,115,566البنك•التجاري•الأردين

1.1%-2.9%3.2750,935,221%751,525,306البنك•الأردين•الكويتي

6.3%-2.6%3.0844,890,975%847,924,009البنك•العقاري•امل�سري•العربي

8.2%47.5%48.0831,785,944%768,504,332البنوك الوافدة



جمعيــة البنــوك فـي فل�سطــني 10

20162017

∆%الحصة السوقيةالقيمةالترتيبالحصة السوقيةالقيمةالترتيب

25.5%35.2%32.5179,713,079%263,494,159البنك•العربي•

7.3%32.2%34.8272,983,244%167,999,090بنك•فل�سطني

11.6%8.3%8.6318,708,232%316,763,170البنك•الإ�سالمي•الفل�سطيني

21.2%6.7%6.4415,080,462%412,447,282بنك•القد�س

19.3%5.3%5.2512,044,749%510,094,212البنك•الوطني

1.7%4.3%4.969,701,111%69,542,645بنك•القاهرة•عمان

6.4%4.0%4.378,999,830%78,461,782البنك•الإ�سالمي•العربي

90.3%3.7%2.288,310,159%114,366,372بنك•الأردن

26.6%3.2%3.097,325,071%85,785,489بنك•الإ�سكان•للتجارة•والتمويل

15.8%2.4%2.4105,523,871%94,769,702بنك•ال�ستثمار•الفل�سطيني

28.6%-1.4%2.3113,176,714%104,447,039البنك•الأهلي•الأردين

23.7%1.2%1.2122,785,817%122,251,608البنك•التجاري•الأردين

69.8%-0.7%-1,685,594-0.513%-992,866-13البنك•الأردين•الكويتي

14.5%-1.1%-2,477,735-1.114%-2,164,791-14م�سرف•ال�سفا

35.3%-2.0%-4,633,034-1.815%-3,423,232-15البنك•العقاري•امل�سري•العربي

16.0%195,379,880226,556,146القطاع امل�صرفـي

ترتيب البنوك حسب أهم بنود قائمة الدخل

الربح )الخسارة( قبل الضرائب



201711جمعيــة البنــوك فـي فل�سطــني الأداء املقارن للبنوك

20162017

∆%الحصة السوقيةالقيمةالترتيبالحصة السوقيةالقيمةالترتيب

7.3%32.2%34.8172,983,244%167,999,090بنك•فل�سطني

21.2%6.7%6.4215,080,462%212,447,282بنك•القد�س

19.3%5.3%5.2312,044,749%310,094,212البنك•الوطني

15.8%2.4%2.445,523,871%44,769,702بنك•ال�ستثمار•الفل�سطيني

10.8%46.6%48.8105,632,326%95,310,286البنوك التجارية املحلية

11.6%8.3%8.6118,708,232%116,763,170البنك•الإ�سالمي•الفل�سطيني

6.4%4.0%4.328,999,830%28,461,782البنك•الإ�سالمي•العربي

14.5%-1.1%-2,477,735-1.13%-2,164,791-3م�سرف•ال�سفا

9.4%11.1%11.825,230,327%23,060,161البنوك الإ�صالمية املحلية

10.9%53.8%56.3121,862,823%109,908,665البنوك املحلية

25.5%35.2%32.5179,713,079%163,494,159البنك•العربي•

1.7%4.3%4.929,701,111%29,542,645بنك•القاهرة•عمان

90.3%3.7%2.238,310,159%54,366,372بنك•الأردن

26.6%3.2%3.047,325,071%35,785,489بنك•الإ�سكان•للتجارة•والتمويل

28.6%-1.4%2.353,176,714%44,447,039البنك•الأهلي•الأردين

23.7%1.2%1.262,785,817%62,251,608البنك•التجاري•الأردين

69.8%-0.7%-1,685,594-0.57%-992,866-7البنك•الأردين•الكويتي

35.3%-2.0%-4,633,034-1.88%-3,423,232-8البنك•العقاري•امل�سري•العربي

22.5%46.2%43.7104,693,323%85,471,215البنوك الوافدة



جمعيــة البنــوك فـي فل�سطــني 12

20162017

∆%الحصة السوقيةالقيمةالترتيبالحصة السوقيةالقيمةالترتيب

24.2%35.0%31.8159,001,774%247,519,910البنك•العربي•

1.8%32.0%35.5254,008,928%153,055,980بنك•فل�سطني

15.3%8.6%8.4314,531,138%312,603,598البنك•الإ�سالمي•الفل�سطيني

6.8%6.6%7.0411,180,462%410,470,704بنك•القد�س

24.4%5.5%5.059,204,749%67,402,240البنك•الوطني

2.6%5.1%5.668,608,468%58,386,738بنك•القاهرة•عمان

88.8%4.3%2.677,265,859%93,848,677بنك•الأردن

2.9%3.8%4.286,402,924%76,220,821البنك•الإ�سالمي•العربي

21.4%3.4%3.295,773,590%84,755,870بنك•الإ�سكان•للتجارة•والتمويل

15.7%2.3%2.3103,919,258%103,388,202بنك•ال�ستثمار•الفل�سطيني

30.6%-1.2%2.0112,050,622%112,953,161البنك•الأهلي•الأردين

34.2%1.2%1.0121,980,286%121,475,867البنك•التجاري•الأردين

88.9%-1.1%-1,835,055-0.713%-971,250-13البنك•الأردين•الكويتي

14.5%-1.5%-2,477,735-1.414%-2,164,791-14م�سرف•ال�سفا

35.3%-2.7%-4,633,034-2.315%-3,423,232-15البنك•العقاري•امل�سري•العربي

12.9%149,301,674168,579,310القطاع امل�صرفـي

صافي الربح )الخسارة( 



201713جمعيــة البنــوك فـي فل�سطــني الأداء املقارن للبنوك

20162017

∆%الحصة السوقيةالقيمةالترتيبالحصة السوقيةالقيمةالترتيب

1.8%32.0%35.5154,008,928%153,055,980بنك•فل�سطني

6.8%6.6%7.0211,180,462%210,470,704بنك•القد�س

24.4%5.5%5.039,204,749%37,402,240البنك•الوطني

15.7%2.3%2.343,919,258%43,388,202بنك•ال�ستثمار•الفل�سطيني

5.4%46.5%49.878,313,397%74,317,126البنوك التجارية املحلية

15.3%8.6%8.4114,531,138%112,603,598البنك•الإ�سالمي•الفل�سطيني

2.9%3.8%4.226,402,924%26,220,821البنك•الإ�سالمي•العربي

14.5%-1.5%-2,477,735-1.43%-2,164,791-3م�سرف•ال�سفا

10.8%10.9%11.218,456,327%16,659,628البنوك الإ�صالمية املحلية

6.6%53.6%56.890,366,800%84,755,933البنوك املحلية

24.2%35.0%31.8159,001,774%147,519,910البنك•العربي•

2.6%5.1%5.628,608,468%28,386,738بنك•القاهرة•عمان

88.8%4.3%2.637,265,859%43,848,677بنك•الأردن

21.4%3.4%3.245,773,590%34,755,870بنك•الإ�سكان•للتجارة•والتمويل

30.6%-1.2%2.052,050,622%52,953,161البنك•الأهلي•الأردين

34.2%1.2%1.061,980,286%61,475,867البنك•التجاري•الأردين

88.9%-1.1%-1,835,055-0.77%-971,250-7البنك•الأردين•الكويتي

35.3%-2.7%-4,633,034-2.38%-3,423,232-8البنك•العقاري•امل�سري•العربي

21.2%46.4%43.278,212,510%64,545,741البنوك الوافدة



جمعيــة البنــوك فـي فل�سطــني 14

20162017

∆%النسبةالترتيبالنسبةالترتيب

11.42%93.44%83.871%13م�سرف•ال�سفا

1.94%-91.04%92.842%2بنك•القاهرة•عمان

0.36%-90.28%90.603%4بنك•ال�ستثمار•الفل�سطيني

5.00%-89.02%93.704%1بنك•الأردن

1.91%88.60%86.945%9البنك•الإ�سالمي•الفل�سطيني

0.38%-87.00%87.336%6البنك•العربي•

1.27%-86.04%87.147%7البنك•الإ�سالمي•العربي

1.80%-85.41%86.978%8البنك•الوطني

3.28%-85.17%88.059%5البنك•الأردين•الكويتي

1.82%-83.67%85.2210%11البنك•التجاري•الأردين

9.15%-83.26%91.6511%3البنك•الأهلي•الأردين

2.74%-83.24%85.5812%10بنك•القد�س

1.54%-82.73%84.0313%12بنك•فل�سطني

3.69%78.95%76.1414%15بنك•الإ�سكان•للتجارة•والتمويل

2.86%-78.63%80.9415%14البنك•العقاري•امل�سري•العربي

1.33%-85.23%86.38%القطاع امل�صرفـي

ترتيب البنوك حسب أهم مؤشرات الربحية

صافي إيرادات الفوائد و العموالت / اإليرادات



201715جمعيــة البنــوك فـي فل�سطــني الأداء املقارن للبنوك

20162017

∆%النسبةالترتيبالنسبةالترتيب

0.36%-90.28%90.601%1بنك•ال�ستثمار•الفل�سطيني

1.80%-85.41%86.972%2البنك•الوطني

2.74%-83.24%85.583%3بنك•القد�س

1.54%-82.73%84.034%4بنك•فل�سطني

1.73%-83.57%85.04%البنوك التجارية املحلية

11.42%93.44%83.871%3م�سرف•ال�سفا

1.91%88.60%86.942%2البنك•الإ�سالمي•الفل�سطيني

1.27%-86.04%87.143%1البنك•الإ�سالمي•العربي

0.85%87.74%87.01%البنوك الإ�صالمية املحلية 

1.20%-84.30%85.32%البنوك املحلية

1.94%-91.04%92.841%2بنك•القاهرة•عمان

5.00%-89.02%93.702%1بنك•الأردن

0.38%-87.00%87.333%5البنك•العربي•

3.28%-85.17%88.054%4البنك•الأردين•الكويتي

1.82%-83.67%85.225%6البنك•التجاري•الأردين

9.15%-83.26%91.656%3البنك•الأهلي•الأردين

3.69%78.95%76.147%8بنك•الإ�سكان•للتجارة•والتمويل

2.86%-78.63%80.948%7البنك•العقاري•امل�سري•العربي

1.43%-86.47%87.73%البنوك الوافدة

•



جمعيــة البنــوك فـي فل�سطــني 16

20162017

∆%العائدالترتيبالعائدالترتيب

20.25%1.66%1.381%2البنك•العربي•

7.68%-1.44%1.562%1البنك•الإ�سالمي•الفل�سطيني

78.86%1.16%0.653%12بنك•الأردن

14.11%-1.11%1.294%3بنك•فل�سطني

4.69%-1.04%1.095%4بنك•القد�س

13.69%0.895%0.7876%9بنك•الإ�سكان•للتجارة•والتمويل

3.25%0.886%0.867%6بنك•القاهرة•عمان

7.96%-0.88%0.968%5بنك•ال�ستثمار•الفل�سطيني

1.94%0.85%0.849%7البنك•الوطني

18.97%0.81%0.6810%11البنك•التجاري•الأردين

21.49%-0.62%0.78311%10البنك•الإ�سالمي•العربي

36.87%-0.50%0.78912%8البنك•الأهلي•الأردين

69.16%-1.31%-0.77613%-13البنك•الأردين•الكويتي

21.92%1.94%-2.4914%-15م�سرف•ال�سفا

23.38%-2.71%-2.2015%-14البنك•العقاري•امل�سري•العربي

0.57%1.10%1.09%القطاع امل�صرفـي

العائد على الموجودات



201717جمعيــة البنــوك فـي فل�سطــني الأداء املقارن للبنوك

20162017

∆%العائدالترتيبالعائدالترتيب

14.11%-1.11%1.291%1بنك•فل�سطني

4.69%-1.04%1.092%2بنك•القد�س

7.96%-0.88%0.963%3بنك•ال�ستثمار•الفل�سطيني

1.94%0.85%0.844%4البنك•الوطني

11.02%-1.05%1.18%البنوك التجارية املحلية

7.68%-1.44%1.561%1البنك•الإ�سالمي•الفل�سطيني

21.49%-0.62%0.782%2البنك•الإ�سالمي•العربي

21.92%1.94%-2.493%-3م�سرف•ال�سفا

14.07%-0.85%0.99%البنوك الإ�صالمية املحلية

10.77%-1.05%1.17%البنوك املحلية

20.25%1.66%1.381%1البنك•العربي•

78.86%1.16%0.652%6بنك•الأردن

13.69%0.895%0.7873%4بنك•الإ�سكان•للتجارة•والتمويل

3.25%0.886%0.864%2بنك•القاهرة•عمان

18.97%0.81%0.685%5البنك•التجاري•الأردين

36.87%-0.50%0.7896%3البنك•الأهلي•الأردين

69.16%-1.31%-0.787%-7البنك•الأردين•الكويتي

23.38%-2.71%-2.208%-8البنك•العقاري•امل�سري•العربي

16.24%1.16%1.00%البنوك الوافدة



جمعيــة البنــوك فـي فل�سطــني 18

20162017

∆%العائدالترتيبالعائدالترتيب

11.32%19.93%17.901%1البنك•العربي•

0.24%13.26%13.222%2البنك•الإ�سالمي•الفل�سطيني

8.70%-12.00%13.153%3بنك•فل�سطني

7.42%-10.88%11.764%4بنك•القد�س

17.89%9.43%8.005%7البنك•الوطني

6.36%-8.30%8.866%5بنك•القاهرة•عمان

69.59%7.77%4.587%9بنك•الأردن

27.65%-5.98%8.278%6البنك•الإ�سالمي•العربي

14.33%5.82%5.099%8بنك•الإ�سكان•للتجارة•والتمويل

1.85%4.31%4.2310%10بنك•ال�ستثمار•الفل�سطيني

30.63%3.32%2.5411%12البنك•التجاري•الأردين

39.13%-2.44%4.0212%11البنك•الأهلي•الأردين

18.49%-3.52%-2.9713%-14م�سرف•ال�سفا

91.13%-3.60%-1.8814%-13البنك•الأردين•الكويتي

44.49%-10.32%-7.1415%-15البنك•العقاري•امل�سري•العربي

3.18%9.62%9.32%القطاع امل�صرفـي

العائد على حقوق الملكية



201719جمعيــة البنــوك فـي فل�سطــني الأداء املقارن للبنوك

20162017

∆%العائدالترتيبالعائدالترتيب

8.70%-12.00%13.151%1بنك•فل�سطني

7.42%-10.88%11.762%2بنك•القد�س

17.89%9.43%8.003%3البنك•الوطني

1.85%4.31%4.234%4بنك•ال�ستثمار•الفل�سطيني

5.43%-10.57%11.17%البنوك التجارية املحلية

0.24%13.26%13.221%1البنك•الإ�سالمي•الفل�سطيني

27.65%-5.98%8.272%2البنك•الإ�سالمي•العربي

18.49%-3.52%-2.973%-3م�سرف•ال�سفا

6.06%-6.43%6.85%البنوك الإ�صالمية املحلية

3.55%-9.81%10.17%البنوك املحلية

11.32%19.93%17.901%1البنك•العربي•

6.36%-8.30%8.862%2بنك•القاهرة•عمان

69.59%7.77%4.583%4بنك•الأردن

14.33%5.82%5.094%3بنك•الإ�سكان•للتجارة•والتمويل

30.63%3.32%2.545%6البنك•التجاري•الأردين

39.13%-2.44%4.026%5البنك•الأهلي•الأردين

91.13%-3.60%-1.887%-7البنك•الأردين•الكويتي

44.49%-10.32%-7.148%-8البنك•العقاري•امل�سري•العربي

11.95%9.40%8.40%البنوك الوافدة



المالحظات



ترتيب البنوك حسب التفرع المصرفي
 و الموارد البشرية



جمعيــة البنــوك فـي فل�سطــني 22

20162017

∆%الحصةالعددالترتيبالحصةالعددالترتيب

9.6%27.4%27.6191%183بنك•فل�سطني•

-11.1%12.3237%237بنك•القد�س•

2.9%10.8%11.6336%335بنك•الأردن

24.1%10.8%9.6336%529البنك•الإ�سالمي•الفل�سطيني

-9.3%10.3431%431البنك•العربي

-6.3%7.0521%621بنك•القاهرة•عمان

25.0%6.0%5.3620%816البنك•الإ�سالمي•العربي

5.9%5.4%5.6718%717بنك•الإ�ستثمار•الفل�سطيني

50.0%5.4%4.0718%1012البنك•الوطني

7.1%4.5%4.7815%914بنك•الإ�سكان•للتجارة•والتمويل

50.0%2.7%2.099%116البنك•الأهلي•الأردين

16.7%2.1%2.0107%116البنك•العقاري•امل�سري•العربي

-1.5%1.7115%125البنك•التجاري•الأردين•

-1.2%1.3124%134البنك•الأردين•الكويتي

300.0%1.2%0.3124%141م�سرف•ال�سفا

10.3%301332املجموع

عدد الفروع والمكاتب
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20162017

∆%الحصةالعددالترتيبالحصةالعددالترتيب

9.6%27.4%27.6191%183بنك•فل�سطني•

-11.1%12.3237%237بنك•القد�س•

5.9%5.4%5.6318%317بنك•الإ�ستثمار•الفل�سطيني

50.0%5.4%4.0318%412البنك•الوطني

10.1%49.4%49.5164%149البنوك التجارية املحلية

24.1%10.8%9.6136%129البنك•الإ�سالمي•الفل�سطيني

25.0%6.0%5.3220%216البنك•الإ�سالمي•العربي

300.0%1.2%0.334%31م�سرف•ال�سفا

30.4%18.1%15.360%46البنوك الإ�صالمية املحلية

14.0%61.4%59.5204%179البنوك املحلية

2.9%10.8%11.6136%135بنك•الأردن

-9.3%10.3231%231البنك•العربي

-6.3%7.0321%321بنك•القاهرة•عمان

7.1%4.5%4.7415%414بنك•الإ�سكان•للتجارة•والتمويل

50.0%2.7%2.059%56البنك•الأهلي•الأردين

16.7%2.1%2.067%56البنك•العقاري•امل�سري•العربي

-1.5%1.775%65البنك•التجاري•الأردين•

-1.2%1.384%74البنك•الأردين•الكويتي

4.9%38.6%40.5128%122البنوك الوافدة
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20162017

∆%الحصةالعددالترتيبالحصةالعددالترتيب

8.7%33.1%31.51213%1196بنك•فل�سطني•

1.8%-16.6%17.52107%2109البنك•العربي

3.2%10.1%10.1365%363بنك•القد�س•

4.0%8.1%8.0452%450البنك•الإ�سالمي•العربي

2.1%7.5%7.6548%647البنك•الإ�سالمي•الفل�سطيني

4.1%-7.3%7.9647%549بنك•القاهرة•عمان

2.6%6.2%6.3740%739بنك•الأردن

2.9%5.6%5.6836%835البنك•الوطني

3.1%5.1%5.1933%932بنك•الإ�سكان•للتجارة•والتمويل

4.8%3.4%3.41022%1021بنك•الإ�ستثمار•الفل�سطيني

7.7%-1.9%2.11112%1113البنك•الأهلي•الأردين

14.3%1.2%1.1128%127البنك•العقاري•امل�سري•العربي

-0.8%0.8135%135البنك•التجاري•الأردين•

-0.8%0.8135%135البنك•الأردين•الكويتي

200.0%0.5%0.2143%141م�سرف•ال�سفا

3.5%622644املجموع

عدد أجهزة الصراف اآللي
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20162017

∆%الحصةالعددالترتيبالحصةالعددالترتيب

8.7%33.1%31.51213%1196بنك•فل�سطني•

3.2%10.1%10.1265%263بنك•القد�س•

2.9%5.6%5.6336%335البنك•الوطني

4.8%3.4%3.4422%421بنك•الإ�ستثمار•الفل�سطيني

6.7%52.2%50.6336%315البنوك التجارية املحلية

4.0%8.1%8.0152%150البنك•الإ�سالمي•العربي

2.1%7.5%7.6248%247البنك•الإ�سالمي•الفل�سطيني

200.0%0.5%0.233%31م�سرف•ال�سفا

5.1%16.0%15.8103%98البنوك الإ�صالمية املحلية

6.6%60.1%58.4387%363البنوك املحلية

1.8%-16.6%17.51107%1109البنك•العربي

4.1%-7.3%7.9247%249بنك•القاهرة•عمان

2.6%6.2%6.3340%339بنك•الأردن

3.1%5.1%5.1433%432بنك•الإ�سكان•للتجارة•والتمويل

7.7%-1.9%2.1512%513البنك•الأهلي•الأردين

14.3%1.2%1.168%67البنك•العقاري•امل�سري•العربي

-0.8%0.875%75البنك•التجاري•الأردين•

-0.8%0.875%75البنك•الأردين•الكويتي

0.8%-39.9%41.6257%259البنوك الوافدة
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عدد الموظفين

20162017

∆%الحصةالعددالترتيبالحصةالعددالترتيب

5.8%31.4%31.612,182%12,063بنك•فل�سطني•

0.6%12.9%13.62895%2890البنك•العربي

8.8%10.5%10.33731%3672بنك•القد�س•

12.5%9.2%8.74639%4568البنك•الإ�سالمي•الفل�سطيني

0.8%7.5%8.05523%5519بنك•القاهرة•عمان

20.4%7.5%6.66520%6432البنك•الوطني

15.8%6.9%6.37476%7411البنك•الإ�سالمي•العربي

0.6%5.0%5.38348%8346بنك•الأردن

4.6%4.0%4.09275%9263بنك•الإ�سكان•للتجارة•والتمويل

1.7%-3.4%3.710235%10239بنك•الإ�ستثمار•الفل�سطيني

5.3%2.6%2.611179%11170البنك•الأهلي•الأردين

9.7%2.3%2.212159%12145البنك•العقاري•امل�سري•العربي

14.7%1.7%1.613117%13102البنك•التجاري•الأردين•

35.0%1.2%0.91481%1460م�سرف•ال�سفا

5.1%0.9%0.91562%1559البنك•الأردين•الكويتي

6.4%6,5286,946املجموع
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20162017

∆%الحصةالعددالترتيبالحصةالعددالترتيب

5.8%31.4%31.612,182%12,063بنك•فل�سطني•

8.8%10.5%10.32731%2672بنك•القد�س•

20.4%7.5%6.63520%3432البنك•الوطني

1.7%-3.4%3.74235%4239بنك•الإ�ستثمار•الفل�سطيني

7.7%52.8%52.23,668%3,406البنوك التجارية املحلية

12.5%9.2%8.71639%1568البنك•الإ�سالمي•الفل�سطيني

15.8%6.9%6.32476%2411البنك•الإ�سالمي•العربي

35.0%1.2%0.9381%360م�سرف•ال�سفا

15.1%17.2%15.91,196%1,039البنوك الإ�صالمية املحلية

8.8%63.2%61.84,388%4,034البنوك املحلية

0.6%12.9%13.61895%1890البنك•العربي

0.8%7.5%8.02523%2519بنك•القاهرة•عمان

0.6%5.0%5.33348%3346بنك•الأردن

4.6%4.0%4.04275%4263بنك•الإ�سكان•للتجارة•والتمويل

5.3%2.6%2.65179%5170البنك•الأهلي•الأردين

9.7%2.3%2.26159%6145البنك•العقاري•امل�سري•العربي

14.7%1.7%1.67117%7102البنك•التجاري•الأردين•

5.1%0.9%0.9862%859البنك•الأردين•الكويتي

2.6%36.8%38.22,558%2,494البنوك الوافدة
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