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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 المباشرةودائع العمالء

المصارف الوافدة المصارف  المحلية

المصارف التجارية
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الصناعة المصرفـية

1جمعيــة البنــوك فـي فل�سطــني

مجموع الموجودات: ارتفاع بـ 1.5 مليار دوالر )12%( لتصل إلى 13.8 مليار دوالر

صافي التسهيالت المباشرة: ارتفاع بـ 1 مليار دوالر )18%( لتصل إلى 6.8 مليار دوالر

مجموع المطلوبات: ارتفاع بـ 1.4 مليار دوالر )13%( لتصل إلى 12.2 مليار دوالر

ودائع العمالء: ارتفاع بـ 959 مليون دوالر )10%( لتصل إلى 10.6 مليار دوالر

مجموع حقوق الملكية: ارتفاع بـ 134 مليون دوالر )9%( لتصل إلى 1.6 مليار دوالر

رأس المال المدفوع: ارتفاع بـ 60 مليون دوالر )6%( لتصل إلى 1 مليار دوالر

الفوائد الدائنة: ارتفاع بـ 38 مليون دوالر )9%( لتصل إلى 476 مليون دوالر

الفوائد المدينة: ارتفاع بـ 12 مليون دوالر )19%( لتصل إلى 76 مليون دوالر

مجموع اإليرادات: ارتفاع بـ 39 مليون دوالر )7%( لتصل إلى 570 مليون دوالر

مجموع المصاريف: ارتفاع بـ 19 مليون دوالر )5%( لتصل إلى 375 مليون دوالر

األرباح قبل الضرائب: ارتفاع بـ 20 مليون دوالر )11%( لتصل إلى 195 مليون دوالر

صافي األرباح: ارتفاع بـ 16 مليون دوالر )12%( لتصل إلى 149 مليون دوالر



2016درا�صــات م�صرفيــة 2

الصناعة المصرفـية
املوجودات

املطلوبات

�شافـي الت�شهيالت املبا�شرةجمموع املوجودات
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3جمعيــة البنــوك فـي فل�سطــني

جمموع امل�شاريفجمموع االإيرادات

االإيرادات و امل�شاريف

راأ�س املال املدفوعجمموع حقوق امللكية
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الصناعة المصرفـية
الفوائد

الفوائد املدينةالفوائد الدائنة

�شافـي االأرباحاالأرباح قبل ال�شرائب
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5جمعيــة البنــوك فـي فل�سطــني

المصارف المحلية

مجموع الموجودات: ارتفاع بـ 939 مليون دوالر )15%( لتصل إلى 7.3 مليار دوالر

صافي التسهيالت المباشرة: ارتفاع بـ 802 مليون دوالر )24%( لتصل إلى 4.1 مليار دوالر

مجموع المطلوبات: ارتفاع بـ 832 مليون دوالر )15%( لتصل إلى 6.5 مليار دوالر

ودائع العمالء: ارتفاع بـ 605 مليون دوالر )12%( لتصل إلى 5.5 مليار دوالر

مجموع حقوق الملكية: ارتفاع بـ 107 مليون دوالر )15%( لتصل إلى 833 مليون دوالر

رأس المال المدفوع: ارتفاع بـ 37 مليون دوالر )7%( لتصل إلى 528 مليون دوالر

الفوائد الدائنة: ارتفاع بـ 34 مليون دوالر )15%( لتصل إلى 270 مليون دوالر

الفوائد المدينة: ارتفاع بـ 12 مليون دوالر )29%( لتصل إلى 55 مليون دوالر

مجموع اإليرادات: ارتفاع بـ 33 مليون دوالر )12%( لتصل إلى 318 مليون دوالر

مجموع المصاريف: ارتفاع بـ 21 مليون دوالر )11%( لتصل إلى 208 مليون دوالر

األرباح قبل الضرائب: ارتفاع بـ 12 مليون دوالر )12%( لتصل إلى 110 مليون دوالر

صافي األرباح: ارتفاع بـ 10 مليون دوالر )13%( لتصل إلى 85 مليون دوالر
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المصارف المحلية
املوجودات
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االإيرادات و امل�شاريف
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9جمعيــة البنــوك فـي فل�سطــني

المصارف الوافدة

مجموع الموجودات: ارتفاع بـ 556 مليون دوالر )9%( لتصل إلى 6.5 مليار دوالر

صافي التسهيالت المباشرة: ارتفاع بـ 227 مليون دوالر )9%( لتصل إلى 2.7 مليار دوالر 

مجموع المطلوبات: ارتفاع بـ 528 مليون دوالر )10%( لتصل إلى 5.7 مليار دوالر

ودائع العمالء: ارتفاع بـ 354 مليون دوالر )7%( لتصل إلى 5.1 مليار دوالر

مجموع حقوق الملكية: ارتفاع بـ 27 مليون دوالر )4%( لتصل إلى 769 مليون دوالر

رأس المال المدفوع: ارتفاع بـ 24 مليون دوالر )5%( لتصل إلى 494 مليون دوالر

الفوائد الدائنة: ارتفاع بـ 3 مليون دوالر )2%( لتصل إلى 206 مليون دوالر

الفوائد المدينة: ارتفاع بـ 230 ألف دوالر )1%( لتصل إلى 22 مليون دوالر

مجموع اإليرادات: ارتفاع بـ 7 مليون دوالر )3%( لتصل إلى 252 مليون دوالر

مجموع المصاريف: انخفاض بـ 1 مليون دوالر )1%( لتصل إلى 167 مليون دوالر

األرباح قبل الضرائب: ارتفاع بـ 8 مليون دوالر )10%( لتصل إلى 85 مليون دوالر

صافي األرباح: ارتفاع بـ 7 مليون دوالر )12%( لتصل إلى 65 مليون دوالر
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المصارف الوافدة
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االإيرادات و امل�شاريف
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المصارف التجارية

مجموع الموجودات: ارتفاع بـ 1.1 مليار دوالر )10%( لتصل إلى 12.1  مليار دوالر

صافي التسهيالت المباشرة: ارتفاع بـ 822 مليون دوالر )17%( لتصل إلى 5.8 مليار دوالر

مجموع المطلوبات: ارتفاع بـ 1.1 مليار دوالر )11%( لتصل إلى 10.7 مليار دوالر

ودائع العمالء: ارتفاع بـ 727 مليون دوالر )8%( لتصل إلى 9.3 مليار دوالر

مجموع حقوق الملكية: ارتفاع بـ 33 مليون دوالر )2%( لتصل إلى 1.4 مليار دوالر

رأس المال المدفوع: انخفاض بـ 27 مليون دوالر )3%( لتصل إلى 834 مليون  دوالر

الفوائد الدائنة: ارتفاع بـ 25 مليون دوالر )6%( لتصل إلى 416 مليون دوالر

الفوائد المدينة: ارتفاع بـ 10 مليون دوالر )17%( لتصل إلى 70 مليون دوالر

مجموع اإليرادات: ارتفاع بـ 24 مليون دوالر )5%( لتصل إلى 497 مليون دوالر

مجموع المصاريف: ارتفاع بـ 8 مليون دوالر )3%( لتصل إلى 324 مليون دوالر

األرباح قبل الضرائب: ارتفاع بـ 16 مليون دوالر )10%( لتصل إلى 172 مليون دوالر

صافي األرباح: ارتفاع بـ 15 مليون دوالر )13%( لتصل إلى 133 مليون دوالر
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المصارف التجارية
املوجودات

املطلوبات

الر
 دو

ون
ملي

الر
 دو

ون
ملي

ودائع العمالءجمموع املطلوبات

�شافـي الت�شهيالت املبا�شرةجمموع املوجودات



15جمعيــة البنــوك فـي فل�سطــني

المصارف التجارية
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المصارف اإلسالمية

مجموع الموجودات: ارتفاع بـ 362 مليون دوالر )27%( لتصل إلى 1.7 مليار دوالر

صافي التمويالت المباشرة: ارتفاع بـ 207 مليون دوالر )27%( لتصل إلى 964 مليون دوالر

مجموع المطلوبات: ارتفاع بـ 261 مليون دوالر )22%( لتصل إلى 1.4 مليار دوالر

ودائع العمالء: ارتفاع بـ 232 مليون دوالر )22%( لتصل إلى 1.3 مليار دوالر

مجموع حقوق الملكية: ارتفاع بـ 101 مليون دوالر )71%( لتصل إلى 243 مليون دوالر

رأس المال المدفوع: ارتفاع بـ 88 مليون دوالر )88%( لتصل إلى 188 مليون دوالر

ايرادات التمويل واالستثمارات: ارتفاع بـ 13 مليون دوالر )27%( لتصل إلى 60 مليون دوالر

عائد اصحاب حسابات االستثمار المطلقة: ارتفاع بـ 2 مليون دوالر )58%( لتصل إلى 6 مليون دوالر

مجموع االيرادات: ارتفاع بـ 15 مليون دوالر )26%( لتصل إلى 73 مليون دوالر

مجموع المصاريف: ارتفاع بـ 11 مليون دوالر )29%( لتصل إلى 50 مليون دوالر

األرباح قبل الضرائب: ارتفاع بـ 4 مليون دوالر )20%( لتصل إلى 23 مليون دوالر

صافي األرباح: ارتفاع بـ 1 مليون دوالر )9%( لتصل إلى 17 مليون دوالر
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المصارف اإلسالمية
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االأرباح

اإيرادات التمويل واال�شتثمارات
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المقــارنة

مقارنة مقدار ونسب التغير ما بين عام 2016 و 2012 حسب تصنيف المصرف

مجموع موجودات المصارف الوافدة التجارية: ارتفاع بـ 897 مليون دوالر )%16(

صافي تسهيالت المصارف المحلية التجارية: ارتفاع بـ 1.5 مليار دوالر )%97(

مجموع مطلوبات المصارف اإلسالمية: ارتفاع بـ 761 مليون دوالر )%111(

ودائع عمالء المصارف الوافدة التجارية: ارتفاع بـ 669 مليون دوالر )%15(

مجموع حقوق ملكية المصارف المحلية التجارية: ارتفاع بـ 166 مليون دوالر )%39(

رأس المال المدفوع لدى المصارف اإلسالمية: ارتفاع بـ 93 مليون دوالر )%98(

الفوائد الدائنة المصارف الوافدة التجارية: ارتفاع بـ 5 مليون دوالر )%2(

الفوائد المدينة المصارف المحلية التجارية: ارتفاع بـ 29 مليون دوالر )%143(

مجموع إيرادات المصارف اإلسالمية: ارتفاع بـ 40 مليون دوالر )%118(

مجموع مصاريف المصارف الوافدة التجارية: ارتفاع بـ 24 مليون دوالر )%17(

األرباح قبل الضرائب لدى المصارف المحلية التجارية: ارتفاع بـ 27 مليون دوالر )%45(

صافي أرباح المصارف اإلسالمية: ارتفاع بـ 10 مليون دوالر )%157(
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المقـــارنـــة
�شافـي الت�شهيالت املبا�شرةجمموع املوجودات

ودائع العمالء

امل�شارف االإ�شالميةامل�شارف الوافدة التجارية امل�شارف املحلية التجارية

جمموع املطلوبات
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المقـــارنــة

جمموع امل�شاريف

راأ�س املال املدفوعجمموع حقوق امللكية

جمموع االإيرادات

امل�شارف االإ�شالميةامل�شارف الوافدة التجارية امل�شارف املحلية التجارية
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االأرباح قبل ال�شرائب

الفوائد الدائنة

�شافـي االأرباح

الفوائد املدينة

امل�شارف االإ�شالميةامل�شارف الوافدة التجارية امل�شارف املحلية التجارية

المقـــارنــة
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التركز المصرفي

تركز أكبر مصرفين من مجموع موجودات القطاع: ارتفاع من )51.69%( إلى )%54.88(    

حصة أصغر خمسة مصارف من مجموع موجودات القطاع: ارتفاع من )5.35%( إلى )%6.81(  

تركز أكبر مصرفين من ودائع عمالء القطاع: ارتفاع من )55.13%( إلى )%57.46(  

حصة أصغر خمسة مصارف من ودائع عمالء القطاع: ارتفاع من )3.48%( إلى )%4.88( 

تركز أكبر مصرفين من صافي التسهيالت المباشرة للقطاع: ارتفاع من )54.55%( إلى )%55.06(   

حصة أصغر خمسة مصارف من صافي التسهيالت المباشرة للقطاع: ارتفاع من )3.90%( إلى )%5.75(

  

مقارنة نسب ما بين عام 2016 و 2012
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التركز المصرفي

ح�شة اأ�شغر خم�شة م�شارف من حيث جمموع املوجودات

ن�شبة تركز اأكرب م�شرفني من حيث جمموع املوجودات
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التركز المصرفي
ن�شبة تركز اأكرب م�شرفني من حيث ودائع العمالء

ح�شة اأ�شغر خم�شة م�شارف من حيث ودائع العمالء
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التركز المصرفي
ن�شبة تركز اأكرب م�شرفني من حيث �شافـي الت�شهيالت املبا�شرة

ح�شة اأ�شغر خم�شة م�شارف من حيث �شافـي الت�شهيالت املبا�شرة
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ودائع العمالء

إجمالي ودائع العمالء: ارتفاع بـ 950 مليون دوالر )10%( لتصل إلى 10.6 مليار دوالر

إجمالي عدد حسابات ودائع العمالء: ارتفاع بـ 158 ألف حساب )5%( لتصل إلى 3 مليون حساب

ودائع القطاع الخاص: ارتفاع بـ 933 مليون دوالر )10%( لتصل إلى 9.9 مليار دوالر

ودائع القطاع العام: ارتفاع بـ 18 مليون دوالر )3%( لتصل إلى 673 مليون دوالر

الودائع الجارية: ارتفاع بـ 419 مليون دوالر )11%( لتصل إلى 4.1 مليار دوالر

عدد حسابات الودائع الجارية: ارتفاع بـ 26 ألف حساب )2%( لتصل إلى 1 مليون حساب

ودائع عمالء المصارف االسالمية: ارتفاع بـ 222 مليون دوالر )21%( لتصل إلى 1.3 مليار دوالر

عدد حسابات ودائع عمالء المصارف االسالمية: ارتفاع بـ 53 ألف حساب )7%( لتصل إلى 762 ألف حساب 

ودائع العمالء بعملة الدوالر: ارتفاع بـ 377 مليون دوالر )11%( لتصل إلى 4 مليار دوالر  

عدد حسابات الودائع بعملة الدوالر: ارتفاع بـ 46 ألف حساب )7%( لتصل إلى 725 ألف حساب

ودائع عمالء الضفة الغربية: ارتفاع بـ 888 مليون دوالر )10%( لتصل إلى 9.5 مليار دوالر

ودائع عمالء قطاع غزة: ارتفاع بـ 63 مليون دوالر )6%( لتصل إلى 1.1 مليار دوالر

ودائع عمالء المقيمين: ارتفاع بـ 1.6 مليار دوالر )19%( لتصل إلى 10.3 مليار دوالر

ودائع عمالء غير المقيمين: انخفاض بـ 8 مليون دوالر )2%( لتصل إلى 336 مليون دوالر
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ودائع العمالء
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عددقيمة

عددقيمة

قطاع عامقطاع خا�س اإجمايل ودائع العمالء

اأخرى اآجلةجارية توفـري

االجتاه العام لودائع العمالء واجلهة املودعة

ح�شب النوع

- عدد ح�شابات الودائع ح�شب اجلهة املودعة غري متوفرة
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ودائع العمالء

عددقيمة

عددقيمة

اإ�شالميةوافدة جتارية حملية جتارية

اأخرىدينار �شيكل دوالر
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ح�شب العملة

ح�شب ت�شنيف امل�شرف
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ودائع العمالء

ح�شب االإقامة ــ قيمة

قطاع غزةال�شفة الغربية

غري مقيممقيم

ح�شب املنطقة اجلغرافية ــ قيمة

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

إجمالي التسهيالت المباشرة: ارتفاع بـ 1 مليار دوالر )18%( لتصل إلى 6.9 مليار دوالر

إجمالي عدد التسهيالت المباشرة: ارتفاع بـ 28 ألف حساب )7%( لتصل إلى 429 ألف حساب

التسهيالت المباشرة الممنوحة للقطاع الخاص: ارتفاع بـ 1.1 مليار دوالر )25%( لتصل إلى 5.5 مليار دوالر

التسهيالت المباشرة الممنوحة للقطاع العام: انخفاض بـ 34 مليون دوالر )2%( لتصل إلى 1.4 مليار دوالر

القروض الممنوحة: ارتفاع بـ 991 مليون دوالر )22%(  لتصل إلى 5.6 مليار دوالر   

عدد القروض الممنوحة: انخفاض بـ 8 آالف حساب )4%( لتصل إلى 161 ألف حساب   

إجمالي تمويالت المصارف اإلسالمية: ارتفاع بـ 204  مليون دوالر )27%( لتصل إلى 965 مليون دوالر

عدد حسابات تمويالت المصارف اإلسالمية: ارتفاع بـ 20 ألف حساب )48%( لتصل إلى 62 ألف حساب 

التسهيالت المباشرة بعملة الشيكل: ارتفاع  بـ 476 مليون دوالر )24%( لتصل إلى 2.5 مليار دوالر

عدد حسابات التسهيالت المباشرة بعملة الشيكل: ارتفاع بـ 32  ألف حساب )17%( لتصل إلى 220 ألف حساب

التسهيالت المباشرة الممنوحة في الضفة الغربية: ارتفاع بـ 825 مليون دوالر )16%( لتصل إلى 6 مليار دوالر

التسهيالت المباشرة الممنوحة في قطاع غزة: ارتفاع بـ 223 مليون دوالر )32%( لتصل إلى 912 مليون دوالر

تمويل قطاع الزراعة والثروة الحيوانية: ارتفاع بـ 52 مليون دوالر )70%( لتصل إلى 125 مليون دوالر

تمويل قطاع النقل والمواصالت: ارتفاع 13 مليون دوالر )67%( لتصل إلى 34 مليون دوالر
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التسهيالت المباشرة

عددقيمة

عددقيمة

قطاع عامقطاع خا�س اإجمايل الت�شهيالت املبا�شرة

التمويل التاأجريي والكمبياالت املخ�شومةاحل�شابات املك�شوفة اجلاري املدينالقرو�س
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ح�شب النوع

االجتاه العام للت�شهيالت املبا�شرة واجلهة املمنوحة

- عدد ح�شابات الت�شهيالت املبا�شرة ح�شب اجلهة املمنوحة غري متوفرة
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التسهيالت المباشرة
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اأخرىدينار �شيكل دوالر

اإ�شالميةوافدة جتارية حملية جتارية
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التسهيالت المباشرة

الزراعة وت�شنيع االأغذيةال�شياحة اأخرىالنقل واملوا�شالتاال�شتثمار فـي االأ�شهم
متويل ال�شيارات واملركباتالتعدين وال�شناعةاخلدماتالتجارة العامة العقارات واالإن�شاءات القرو�س اال�شتهالكية

قطاع غزةال�شفة الغربية

ح�شب القطاع ــ قيمة

ح�شب املنطقة اجلغرافية ــ قيمة
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الصيرفة اإللكترونية

عدد بطاقات السحب من الصراف اآللي: انخفاض بـ 24 ألف بطاقة )12%( لتصل إلى 166 ألف بطاقة 

قيمة عمليات بطاقات السحب من الصراف اآللي: ارتفاع بـ 13 مليون دوالر )0.5%( لتصل إلى 2.7 مليار دوالر

عدد عمليات بطاقات السحب من الصراف اآللي: انخفاض بـ 646 ألف عملية )6%( لتصل إلى 10 مليون عملية

عدد بطاقات الخصم المباشر: ارتفاع بـ 80 ألف بطاقة )17%( لتصل إلى 547 ألف بطاقة

إجمالي قيمة عمليات بطاقات الخصم المباشر: ارتفاع بـ 434 مليون دوالر )39%( لتصل إلى 1.6 مليار دوالر

إجمالي عدد عمليات بطاقات الخصم المباشر: ارتفاع بـ 1 مليون عملية )29%( لتصل إلى 6 مليون عملية

قيمة عمليات بطاقات الخصم المباشر داخل فلسطين: ارتفاع بـ 14 مليون دوالر )164%( لتصل إلى 23 مليون دوالر

عدد عمليات بطاقات الخصم المباشر داخل فلسطين: ارتفاع بـ 151 ألف عملية )79 %( لتصل إلى  344 ألف عملية

عدد بطاقات االئتمان: ارتفاع بـ 35 ألف بطاقة )43%( لتصل إلى 118 ألف بطاقة 

إجمالي قيمة عمليات بطاقات االئتمان: ارتفاع بـ 34 مليون دوالر )18%( لتصل إلى 230 مليون دوالر

إجمالي عدد عمليات بطاقات االئتمان: ارتفاع بـ 554 ألف عملية )28%( لتصل إلى 3 مليون عملية

قيمة عمليات بطاقات االئتمان داخل فلسطين: ارتفاع بـ 335 مليون دوالر )244%( لتصل إلى 472 مليون دوالر

عدد عمليات بطاقات االئتمان داخل فلسطين: ارتفاع بـ 231 ألف عملية  )23%( لتصل إلى 1 مليون عملية
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عدد بطاقات ال�شحب من ال�شراف االآيل ح�شب املنطقة اجلغرافية
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عمليات بطاقات ال�شحب من ال�شراف االآيل

جنوب ال�شفة و�شط ال�شفة قطاع غزة�شمال ال�شفة

الصيرفة اإللكترونية
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الصيرفة اإللكترونية
عدد بطاقات اخل�شم املبا�شر ح�شب املنطقة اجلغرافية
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عمليات بطاقات اخل�شم املبا�شر داخل فل�شطنياإجمايل عمليات بطاقات اخل�شم املبا�شر

جنوب ال�شفة و�شط ال�شفة قطاع غزة�شمال ال�شفة
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الصيرفة اإللكترونية
عدد بطاقات االئتمان ح�شب املنطقة اجلغرافية

عدد قيمة

عمليات بطاقات االئتمان داخل فل�شطنياإجمايل عمليات بطاقات االئتمان 
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عمليات بطاقات االئتمان
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الشيــكات

قيمة الشيكات المقدمة للتقاص: ارتفاع بـ 1.6 مليار دوالر )14%( لتصل إلى 12.7 مليار دوالر 

عدد الشيكات المقدمة للتقاص: ارتفاع بـ 548 ألف شيك  )11%( لتصل إلى 6 مليون شيك 

قيمة الشيكات المرتجعة: ارتفاع بـ 161 مليون دوالر )24%( لتصل إلى 832 مليون دوالر

عدد الشيكات المرتجعة: ارتفاع بـ 71 ألف شيك )13%(  لتصل إلى 609 ألف شيك

قيمة الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد : ارتفاع بـ 146 مليون دوالر )25%( لتصل إلى 719 مليون دوالر

عدد الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد: ارتفاع بـ 68 ألف شيك )15%( لتصل إلى 534 ألف شيك

نسبة قيمة الشيكات المرتجعة من إجمالي قيمة الشيكات المقدمة للتقاص )%7(

نسبة قيمة الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد من إجمالي قيمة الشيكات المقدمة للتقاص )%6(

نسبة قيمة الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد من قيمة الشيكات المرتجعة )%87( 
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الشيــكات

�شيكات املقا�شة ــ عدد

�شيكات املقا�شة ــ قيمة

يك
 �ش

لف
اأ

الر
 دو

ون
ملي



43جمعيــة البنــوك فـي فل�سطــني

الشيــكات

ال�شيكات املرجتعة ــ عدد

ال�شيكات املرجتعة ــ قيمة
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الشيــكات

ال�شيكات املرجتعة لعدم كفاية الر�شيد ــ عدد

ال�شيكات املرجتعة لعدم كفاية الر�شيد ــ قيمة
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الحــواالت

إجمالي قيمة العمليات على نظام براق: ارتفاع بـ 4.7 مليار دوالر )11%( ليصل إلى 46.2 مليار دوالر

إجمالي عدد العمليات على نظام براق: ارتفاع بـ 3 آالف حوالة )1%( لتصل إلى 197 ألف حوالة

قيمة الحواالت الداخلية البنكية: ارتفاع بـ 4.9 مليار دوالر )21%( لتصل إلى 28.3 مليار دوالر

عدد الحواالت الداخلية البنكية: ارتفاع بـ 955 حوالة )13%( لتصل إلى 8 آالف حوالة

قيمة الحواالت الداخلية الشخصية: انخفاض بـ 218 مليون دوالر )3%( لتصل إلى 7.4 مليار دوالر

عدد الحواالت الداخلية الشخصية: انخفاض بـ 1 ألف حوالة )1%( لتصل إلى 171 ألف حوالة

نسبة قيمة الحواالت الداخلية البنكية من إجمالي قيمة العمليات على نظام براق )%61(

نسبة قيمة الحواالت الداخلية الشخصية من إجمالي قيمة العمليات على نظام براق )%16(
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اإجمايل العمليات على نظام براق ــ قيمة 
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احلواالت الداخلية البنكية ــ قيمة

احلواالت الداخلية البنكية ــ عدد
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احلواالت الداخلية ال�شخ�شية ــ عدد

احلواالت الداخلية ال�شخ�شية ــ قيمة
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