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الفهــــرس

تمهيـــد

يهدف هذا اإلصدار إلى توفـير المعرفة عن واقع القطاع المصرفـي من خالل 

دراسات تحليلية، ليشكل مرجعًا أساسيًا للمهتمين و الباحثين و صنـاع القرار

الحواالتالشيكاتالصيرفة اإللكترونية

المقارنةالمصارف اإلسالمية

التسهيالت غير المباشرةالتسهيالت المباشرة

المصارف الوافدة المصارف  المحلية

المصارف التجارية

ودائع العمالء

الصناعة المصرف�ية
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الصناعة المصرفـية

1جمعيــة البنــوك فـي فل�سطــني

صافي الموجودات: ارتفاع بـ 854 مليون دوالر )7%( لتصل إلى 12.3 مليار دوالر 

صافي التسهيالت المباشرة: ارتفاع بـ 920 مليون دوالر )19%( لتصل إلى 5.7 مليار دوالر 

مجموع المطلوبات: ارتفاع بـ 854 مليون دوالر )9%( لتصل إلى 10.8 مليار دوالر 

ودائع العمالء: ارتفاع بـ 715 مليون دوالر )8%( لتصل إلى 9.6 مليار دوالر 

مجموع حقوق الملكية: ارتفاع بـ 271 ألف دوالر )0.02%( لتصل إلى 1.5 مليار دوالر 

رأس المال المدفوع: انخفاض بـ 15 مليون دوالر )2%( لتصل إلى 961 مليون دوالر 

الفوائد الدائنة: ارتفاع بـ 15 مليون دوالر )3%( لتصل إلى 438 مليون دوالر 

الفوائد المدينة: ارتفاع بـ 1 مليون دوالر )2%( لتصل إلى 64 مليون دوالر 

مجموع اإليرادات: ارتفاع بـ 16 مليون دوالر )3%( لتصل إلى 531 مليون دوالر 

مجموع المصاريف: ارتفاع بـ 38 مليون دوالر )12%( لتصل إلى 355 مليون دوالر 

األرباح قبل الضرائب: انخفاض بـ 22 مليون دوالر )11%( لتصل إلى 176 مليون دوالر 

صافي األرباح: انخفاض بـ 14 مليون دوالر )10%( لتصل إلى 133 مليون دوالر
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الصناعة المصرفـية
املوجودات

املطلوبات

�صافـي الت�صهيالت املبا�صرة�صافـي املوجودات

ودائع العمالءجمموع املطلوبات
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3جمعيــة البنــوك فـي فل�سطــني

جمموع امل�صاريفجمموع االإيرادات

االإيرادات و امل�صاريف

راأ�س املال املدفوعجمموع حقوق امللكية

حقوق امللكية
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الصناعة المصرفـية
الفوائد

الفوائد املدينةالفوائد الدائنة

�صافـي االأرباحاالأرباح قبل ال�صرائب
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المصارف المحلية

صافي الموجودات: ارتفاع بـ 815 مليون دوالر )15%( لتصل إلى 6.3 مليار دوالر 

صافي التسهيالت المباشرة: ارتفاع بـ 656 مليون دوالر )25%( لتصل إلى 3.3 مليار دوالر 

مجموع المطلوبات: ارتفاع بـ 759 مليون دوالر )16%( لتصل إلى 5.6 مليار دوالر 

ودائع العمالء: ارتفاع بـ 637 مليون دوالر )15%( لتصل إلى 4.9 مليار دوالر 

مجموع حقوق الملكية: ارتفاع بـ 56 مليون دوالر )8%( لتصل إلى 726 مليون دوالر 

رأس المال المدفوع: ارتفاع بـ 25 مليون دوالر )5%( لتصل إلى 491 مليون دوالر

الفوائد الدائنة: ارتفاع بـ 34 مليون دوالر )17%( لتصل إلى 235 مليون دوالر 

الفوائد المدينة: ارتفاع بـ 4 مليون دوالر )11%( لتصل إلى 43 مليون دوالر 

مجموع اإليرادات: ارتفاع بـ 37 مليون دوالر )15%( لتصل إلى 285 مليون دوالر 

مجموع المصاريف: ارتفاع بـ 28 مليون دوالر )17%( لتصل إلى 187 مليون دوالر 

األرباح قبل الضرائب: ارتفاع بـ 10 مليون دوالر )11%( لتصل إلى 98 مليون دوالر 

صافي األرباح: ارتفاع بـ 7 مليون دوالر )11%( لتصل إلى 75 مليون دوالر 
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المصارف المحلية
املوجودات

املطلوبات
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ودائع العمالءجمموع املطلوبات

�صافـي الت�صهيالت املبا�صرة�صافـي املوجودات



7جمعيــة البنــوك فـي فل�سطــني

االإيرادات و امل�صاريف

حقوق امللكية
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المصارف المحلية

االأرباح

الفوائد
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الفوائد املدينةالفوائد الدائنة

�صافـي االأرباحاالأرباح قبل ال�صرائب
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المصارف الوافدة

صافي الموجودات: ارتفاع بـ 40 مليون دوالر )1%( لتصل إلى 5.9 مليار دوالر 

صافي التسهيالت المباشرة: ارتفاع بـ 264 مليون دوالر )12%( لتصل إلى 2.5 مليار دوالر 

مجموع المطلوبات: ارتفاع بـ 95 مليون دوالر )2%( لتصل إلى 5.2 مليار دوالر 

ودائع العمالء: ارتفاع بـ 78 مليون دوالر )2%( لتصل إلى 4.8 مليار دوالر 

مجموع حقوق الملكية: انخفاض بـ 55 مليون دوالر )7%( لتصل إلى 741 مليون دوالر 

رأس المال المدفوع: انخفاض بـ 40 مليون دوالر )8%( لتصل إلى 470 مليون دوالر 

الفوائد الدائنة: انخفاض بـ 19 مليون دوالر )9%( لتصل إلى 203 مليون دوالر 

الفوائد المدينة: انخفاض بـ 3 مليون دوالر )13%( لتصل إلى 21 مليون دوالر

مجموع اإليرادات: انخفاض بـ 21 مليون دوالر )8%( لتصل إلى 246 مليون دوالر 

مجموع المصاريف: ارتفاع بـ 10 مليون دوالر )6%( لتصل إلى 168 مليون دوالر 

األرباح قبل الضرائب: انخفاض بـ 31 مليون دوالر )29%( لتصل إلى 78 مليون دوالر 

صافي األرباح: انخفاض بـ 21 مليون دوالر )27%( لتصل إلى 58 مليون دوالر 
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المصارف الوافدة
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االإيرادات و امل�صاريف

حقوق امللكية
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المصارف الوافدة

جمموع امل�صاريفجمموع االإيرادات

راأ�س املال املدفوعجمموع حقوق امللكية
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المصارف الوافدة

االأرباح
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المصارف التجارية

صافي الموجودات: ارتفاع بـ 686 مليون دوالر )7%( لتصل إلى 10.9 مليار دوالر 

صافي التسهيالت المباشرة: ارتفاع بـ 763 مليون دوالر )18%( لتصل إلى 5 مليار دوالر 

مجموع المطلوبات: ارتفاع بـ 693 مليون دوالر )8%( لتصل إلى 9.6 مليار دوالر 

ودائع العمالء: ارتفاع بـ 542 مليون دوالر )7%( لتصل إلى 8.6 مليار دوالر 

مجموع حقوق الملكية: انخفاض بـ 7 مليون دوالر )1%( لتصل إلى 1.3 مليار دوالر 

رأس المال المدفوع: انخفاض بـ 15 مليون دوالر )2%( لتصل إلى 861 مليون دوالر 

الفوائد الدائنة: ارتفاع بـ 7 مليون دوالر )2%( لتصل إلى 391 مليون دوالر 

الفوائد المدينة: ارتفاع بـ 494 ألف دوالر )1%( لتصل إلى 60 مليون دوالر 

مجموع اإليرادات: ارتفاع بـ 7 مليون دوالر )1%( لتصل إلى 473 مليون دوالر 

مجموع المصاريف: ارتفاع بـ 33 مليون دوالر )12%( لتصل إلى 316 مليون دوالر 

األرباح قبل الضرائب: انخفاض بـ 26 مليون دوالر )14%( لتصل إلى 156 مليون دوالر 

صافي األرباح: انخفاض بـ 18 مليون دوالر )13%( لتصل إلى 118 مليون دوالر 
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المصارف التجارية
املوجودات
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المصارف التجارية

االإيرادات و امل�صاريف
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الر
 دو

ون
ملي

الر
 دو

ون
ملي

جمموع امل�صاريفجمموع االإيرادات

راأ�س املال املدفوعجمموع حقوق امللكية



2015درا�صــات م�صرفيــة 16

المصارف التجارية
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المصارف اإلسالمية

صافي الموجودات: ارتفاع بـ 169 مليون دوالر )15%( لتصل إلى 1.3 مليار دوالر 

صافي التمويالت المباشرة: ارتفاع بـ 158 مليون دوالر )26%( لتصل إلى 758 مليون دوالر 

مجموع المطلوبات: ارتفاع بـ 162 مليون دوالر )16%( لتصل إلى 1.2 مليار دوالر 

ودائع العمالء: ارتفاع بـ 172 مليون دوالر )20%( لتصل إلى 1.1 مليار دوالر 

مجموع حقوق الملكية :ارتفاع بـ 7 مليون دوالر )5%( لتصل إلى 142 مليون دوالر 

رأس المال المدفوع: لم يطرأ أي تغيير عليه 100 مليون دوالر 

ايرادات التمويل واالستثمارات: ارتفاع بـ 8 مليون دوالر )20%( لتصل إلى 47 مليون دوالر 

عائد اصحاب حسابات االستثمار المطلقة: ارتفاع بـ 552 ألف دوالر )17%( لتصل إلى 4 مليون دوالر 

مجموع اإليرادات: ارتفاع بـ 9 مليون دوالر )19%( لتصل إلى 58 مليون دوالر 

مجموع المصاريف: ارتفاع بـ 5 مليون دوالر )15%( لتصل إلى 39 مليون دوالر 

األرباح قبل الضرائب: ارتفاع بـ 4 مليون دوالر )27%( لتصل إلى 19 مليون دوالر 

صافي األرباح: ارتفاع بـ 4 مليون دوالر )31%( لتصل إلى 15 مليون دوالر 



2015درا�صــات م�صرفيــة 18

المصارف اإلسالمية
املوجودات
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المصارف اإلسالمية

االإيرادات و امل�صاريف
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المصارف اإلسالمية

االأرباح

اإيرادات التمويل واال�صتثمارات

عائد اأ�صحاب ح�صابات اال�صتثمار املطلقةاإيرادات التمويل و اال�صتثمارات
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�صافـي االأرباحاالأرباح قبل ال�صرائب
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المقــارنة

مقارنة مقدار ونسب التغير ما بين عام 2015 و 2011 حسب تصنيف البنك

صافي موجودات المصارف الوافدة التجارية: ارتفاع بـ 338 مليون دوالر )%6(

صافي تسهيالت المصارف المحلية التجارية: ارتفاع بـ 1.3 مليار دوالر )%106(

مجموع مطلوبات المصارف اإلسالمية: ارتفاع بـ 600 مليون دوالر )%103(

ودائع عمالء المصارف الوافدة التجارية: ارتفاع بـ 350 مليون دوالر )%8(

حقوق ملكية المصارف المحلية التجارية: ارتفاع بـ 198 مليون دوالر )%51(

رأس مال المصارف اإلسالمية: ارتفاع بـ 6 مليون دوالر )%7( 

الفوائد الدائنة المصارف الوافدة التجارية: ارتفاع بـ 22 مليون دوالر )%12( 

الفوائد المدينة المصارف المحلية التجارية: ارتفاع بـ 24 مليون دوالر )%156( 

مجموع إيرادات المصارف اإلسالمية: ارتفاع بـ 26 مليون دوالر )%81( 

مجموع مصاريف المصارف الوافدة التجارية: ارتفاع بـ 29 مليون دوالر )%21( 

األرباح قبل الضرائب المصارف المحلية التجارية: ارتفاع بـ 25 مليون دوالر )%48( 

صافي أرباح المصارف اإلسالمية: ارتفاع بـ 10 مليون دوالر )%210( 
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المقـــارنـــة
�صافـي الت�صهيالت املبا�صرة�صافـي املوجودات

ودائع العمالء

امل�صارف االإ�صالميةامل�صارف الوافدة التجارية امل�صارف املحلية التجارية

جمموع املطلوبات
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المقـــارنــة

جمموع امل�صاريف

راأ�س املال املدفوعجمموع حقوق امللكية

جمموع االإيرادات

امل�صارف االإ�صالميةامل�صارف الوافدة التجارية امل�صارف املحلية التجارية
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المقـــارنــة
الفوائد الدائنة

�صافـي االأرباحاالأرباح قبل ال�صرائب

الفوائد املدينة

امل�صارف االإ�صالميةامل�صارف الوافدة التجارية امل�صارف املحلية التجارية
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ودائع العمالء

إجمالي ودائع العمالء: ارتفاع بـ 720 مليون دوالر )8%( لتصل إلى 9.7 مليار دوالر 

إجمالي عدد حسابات ودائع العمالء: ارتفاع بـ 174 ألف حساب )6%( لتصل إلى 3 مليون حساب

ودائع القطاع الخاص: ارتفاع بـ 849 مليون دوالر )10%( لتصل إلى 9 مليار دوالر

ودائع القطاع العام: انخفاض بـ 129 مليون دوالر )16%( لتصل إلى 656 مليون دوالر 

ودائع التوفير: ارتفاع بـ 305 مليون دوالر )11%( لتصل إلى 3.1 مليار دوالر 

عدد حسابات ودائع التوفير: ارتفاع بـ 69 ألف حساب )5%( لتصل إلى 1 مليون حساب

ودائع عمالء المصارف المحلية التجارية: ارتفاع بـ 464 مليون دوالر )14%( لتصل إلى 3.8 مليار دوالر 

عدد حسابات ودائع المصارف المحلية التجارية: ارتفاع بـ 118 ألف حساب )13%( لتصل إلى 1 مليون حساب

ودائع العمالء بعملة الشيكل: ارتفاع بـ 479 مليون دوالر )17%( لتصل إلى 3.2 مليار دوالر 

عدد حسابات الودائع بعملة الشيكل: ارتفاع بـ 153 ألف حساب )12%( لتصل إلى 1.5 مليون حساب

ودائع عمالء الضفة الغربية: ارتفاع بـ 675 مليون دوالر )9%( لتصل إلى 8.6 مليار دوالر 

ودائع عمالء قطاع غزة: ارتفاع بـ 45 مليون دوالر )4%( لتصل إلى 1 مليار دوالر 

ودائع عمالء المقيمين: ارتفاع بـ 814 مليون دوالر )10%( لتصل إلى 8.7 مليار دوالر 

ودائع عمالء غير المقيمين: ارتفاع بـ 35 مليون دوالر )11%( لتصل إلى 345 مليون دوالر 
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اأخرى اآجلةجارية توفـري

االجتاه العام لودائع العمالء واجلهة املودعة

ح�صب النوع

- عدد ح�صابات الودائع ح�صب اجلهة املودعة غري متوفرة
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ودائع العمالء

عددقيمة

عددقيمة

اإ�صالميةوافدة جتارية حملية جتارية
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ودائع العمالء

ح�صب االإقامة ـ قيمة

قطاع غزةال�صفة الغربية

غري مقيممقيم

ح�صب املنطقة اجلغرافية ـ قيمة

- عدد حسابات ودائع العمالء حسب المنطقة الجغرافية واإلقامة غير متوفرة
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التسهيالت المباشرة

إجمالي التسهيالت المباشرة: ارتفاع بـ 930 مليون دوالر )19%( لتصل إلى 5.8 مليار دوالر 

إجمالي عدد حسابات التسهيالت المباشرة: ارتفاع بـ 3 آالف حساب )1%( لتصل إلى 401 ألف حساب

التسهيالت المباشرة الممنوحة للقطاع الخاص: ارتفاع بـ 717 مليون دوالر )20%( لتصل إلى 4.4 مليار دوالر

التسهيالت المباشرة الممنوحة للقطاع العام: ارتفاع بـ 213 مليون دوالر )17%( لتصل إلى 1.5 مليار دوالر

القروض الممنوحة: ارتفاع بـ 774 مليون دوالر )20%(لتصل إلى 4.6 مليار دوالر 

عدد حسابات القروض: ارتفاع بـ 12 ألف حساب )7%( لتصل إلى 169 ألف حساب

إجمالي تسهيالت المصارف المحلية التجارية: ارتفاع بـ 501 مليون دوالر )25%( لتصل إلى 2.5 مليار دوالر 

عدد حسابات تمويل المصارف اإلسالمية: ارتفاع بـ 15 ألف حساب )56%( لتصل إلى 42 ألف حساب

التسهيالت المباشرة بعملة الدينار: ارتفاع بـ 281 مليون دوالر )48%( لتصل إلى 863 مليون دوالر 

عدد حسابات التسهيالت المباشرة بعملة الدينار: ارتفاع بـ 3 آالف حساب )5%( لتصل إلى 63 ألف حساب

التسهيالت المباشرة الممنوحة في الضفة الغربية: ارتفاع بـ 816 مليون دوالر )19%( لتصل إلى 5.1 مليار دوالر 

التسهيالت المباشرة الممنوحة في قطاع غزة: ارتفاع بـ 114 مليون دوالر )20%( لتصل إلى 689 مليون دوالر 

تمويل شراء السيارات: ارتفاع بـ 205 مليون دوالر )124%( لتصل إلى 370 مليون دوالر 

تمويل قطاع الزراعة والثروة الحيوانية: ارتفاع بـ 27 مليون دوالر )58%( لتصل إلى 73 مليون دوالر 
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التسهيالت المباشرة
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االجتاه العام للت�صهيالت املبا�صرة واجلهة املمنوحة

- عدد ح�صابات الت�صهيالت املبا�صرة ح�صب اجلهة املمنوحة غري متوفرة
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التسهيالت المباشرة
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التسهيالت المباشرة

الزراعة وت�صنيع االأغذيةال�صياحة اأخرىالنقل واملوا�صالتاال�صتثمار فـي االأ�صهم
متويل ال�صيارات واملركباتالتعدين وال�صناعةاخلدماتالتجارة العامة العقارات واالإن�صاءات القرو�س اال�صتهالكية

قطاع غزةال�صفة الغربية

ح�صب القطاع ـ قيمة

ح�صب املنطقة اجلغرافية ـ قيمة
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التسهيالت غير المباشرة

إجمالي التسهيالت الغير مباشرة: ارتفاع بـ 39 مليون دوالر )3%( لتصل إلى 1.5 مليار دوالر

سقوف االئتمان غير المستغلة: انخفاض بـ 75 مليون دوالر )12%( لتصل إلى 549 مليون دوالر 

الكفاالت الصادرة: ارتفاع بـ 45 مليون دوالر )12%( لتصل إلى 432 مليون دوالر 

االعتمادات المستندية: ارتفاع بـ 1 مليون دوالر )1%( لتصل إلى 135 مليون دوالر 

المشتقات المالية: ارتفاع بـ 74 مليون دوالر )22%( لتصل إلى 413 مليون دوالر 

التسهيالت غير المباشرة لدى المصارف الوافدة التجارية: انخفاض بـ 48 مليون دوالر )6%( لتصل إلى  703 مليون دوالر

التسهيالت غير المباشرة لدى المصارف المحلية التجارية: ارتفاع بـ 53 مليون دوالر  )8%( لتصل إلى 751 مليون دوالر 

التسهيالت غير المباشرة لدى المصارف اإلسالمية: ارتفاع بـ 34 مليون دوالر )54%( لتصل إلى  96 مليون دوالر 

التسهيالت الغير مباشرة في الضفة الغربية: ارتفاع بـ 36 مليون دوالر )3%( لتصل إلى 1.3 مليار دوالر 

التسهيالت الغير مباشرة في قطاع غزة: ارتفاع بـ 3 مليون دوالر  )1%( لتصل إلى 220 مليون دوالر 
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التسهيالت غير المباشرة

اأخرىامل�صتقات املاليةاالعتمادات امل�صتندية الكفاالت ال�صادرة �صقوف االئتمان غري امل�صتغلة

ح�صب النوع ـ قيمة

االجتاه العام للت�صهيالت غري املبا�صرة ـ قيمة
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التسهيالت غير المباشرة
�صقوف االئتمان غري امل�صتغلة ـ قيمة

الكفاالت ال�صادرة ـ قيمة
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التسهيالت غير المباشرة
االعتمادات امل�صتندية ـ قيمة

ح�صب املنطقة اجلغرافـية ـ قيمة
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اإ�صالميةوافدة جتارية حملية جتارية

- عدد حسابات التسهيالت غير المباشرة غير متوفرة
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الصيرفة اإللكترونية

عدد بطاقات السحب من الصراف اآللي: ارتفاع بـ 26 ألف بطاقة )16%( لتصل إلى 189 ألف بطاقة

قيمة عمليات بطاقات السحب من الصراف اآللي: ارتفاع بـ 280 مليون دوالر )12%( لتصل إلى 2.7 مليار دوالر

عدد عمليات بطاقات السحب من الصراف اآللي: ارتفاع بـ 1 مليون عملية )15%( لتصل إلى 11 مليون عملية

عدد بطاقات الخصم المباشر: ارتفاع بـ47 ألف بطاقة )11%( لتصل إلى 467 ألف بطاقة

إجمالي قيمة عمليات بطاقات الخصم المباشر: ارتفاع بـ 126 مليون دوالر )13%( لتصل إلى 1.1 مليون دوالر

قيمة عمليات بطاقات الخصم المباشر داخل فلسطين: انخفاض بـ 1 مليون دوالر )12%( لتصل إلى 9 مليون دوالر

إجمالي عدد عمليات بطاقات الخصم المباشر: ارتفاع بـ 865 ألف عملية )21%( لتصل إلى 5 مليون عملية

عدد عمليات بطاقات الخصم المباشر داخل فلسطين: ارتفاع بـ 27 ألف عملية )16%( لتصل إلى 192 ألف عملية

 عدد بطاقات االئتمان: ارتفاع بـ 13 ألف بطاقة )18%( لتصل إلى 83 ألف بطاقة

إجمالي قيمة عمليات بطاقات االئتمان: ارتفاع بـ 31 مليون دوالر )19%( لتصل إلى 195مليون دوالر

قيمة عمليات بطاقات االئتمان داخل فلسطين: انخفاض بـ 14 مليون دوالر )9%( لتصل إلى 137 مليون دوالر

إجمالي عدد عمليات بطاقات االئتمان: ارتفاع بـ 407 ألف عملية )26%( لتصل إلى 2 مليون عملية

عدد عمليات بطاقات االئتمان داخل فلسطين: ارتفاع بـ 86 ألف عملية )9%( لتصل إلى 1 مليون عملية
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عدد بطاقات ال�صحب من ال�صراف االآيل ح�صب املنطقة اجلغرافية
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39جمعيــة البنــوك فـي فل�سطــني

الصيرفة اإللكترونية
عدد بطاقات اخل�صم املبا�صر ح�صب املنطقة اجلغرافية

اقة
بط

ف 
األ

لية
عم

ف 
األ

الر
 دو

ون
ملي

عددقيمة
عمليات بطاقات اخل�صم املبا�صر
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جنوب ال�صفة و�صط ال�صفة قطاع غزة�صمال ال�صفة
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الصيرفة اإللكترونية
عدد بطاقات االئتمان ح�صب املنطقة اجلغرافية

عدد قيمة

عمليات بطاقات االئتمان داخل فل�صطنياإجمايل عمليات بطاقات االئتمان 
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عمليات بطاقات االئتمان
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الشيــكات

قيمة الشيكات المقدمة للتقاص: ارتفاع بـ 14 مليون دوالر )0.1%( لتصل إلى 11.1 مليار دوالر 

عدد الشيكات المقدمة للتقاص: ارتفاع بـ 459 ألف شيك )10%( لتصل إلى 5 مليون شيك

قيمة الشيكات المرتجعة: ارتفاع بـ 6 مليون دوالر)1%( لتصل إلى 670 مليون دوالر 

عدد الشيكات المرتجعة: ارتفاع بـ 71 ألف شيك )15%( لتصل إلى 538 ألف شيك

قيمة الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد: ارتفاع بـ 25 مليون دوالر )4%( لتصل إلى 574 مليون دوالر 

عدد الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد: ارتفاع بـ 77 ألف شيك )20%( لتصل إلى 467 ألف شيك
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الشيــكات
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الشيــكات
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الشيــكات

ال�صيكات املرجتعة لعدم كفاية الر�صيد ـ عدد
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الحــواالت

إجمالي قيمة العمليات على نظام براق: ارتفاع بـ 7.6 مليار دوالر )22%( ليصل إلى 41.5 مليار دوالر 

إجمالي عدد العمليات على نظام براق: ارتفاع بـ 18 ألف حوالة )11%( ليصل إلى 194 ألف حوالة

قيمة الحواالت الداخلية البنكية: ارتفاع بـ 7.3 مليار دوالر )45%( لتصل إلى 23.4 مليار دوالر 

عدد الحواالت الداخلية البنكية: انخفاض بـ 680 حوالة )9%( لتصل إلى 7 آالف حوالة

قيمة الحواالت الداخلية الشخصية: ارتفاع بـ 887 مليون دوالر )13%( لتصل إلى 7.6 مليار دوالر 

عدد الحواالت الداخلية الشخصية: ارتفاع بـ 19 ألف حوالة )12%( لتصل إلى173 ألف حوالة
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اإجمايل العمليات على نظام براق ـ قيمة 
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احلواالت الداخلية البنكية ـ قيمة
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احلواالت الداخلية ال�صخ�صية ـ عدد

احلواالت الداخلية ال�صخ�صية ـ قيمة
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